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Šiame 
numeryje: 
„Gamtos takelių" 
stovykloje. Ką rašo sesė 
Nijolė. Suvažiavimas 
2005. „Sietuvos" 
draugovės sueiga. 

2psl. 

Įvykis, pakeitęs 
žmonijos istoriją. 
Valstybė susirūpinusi 
dėl mažėjančio vaikų 
skaičiaus. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai i r 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Kai piktnaudžiaujama 
svetimu vardu. 

5 psl. 

Administratoriaus 
kampelis. Dainavos 
metinė šventė. Du 
lietuviai NBA biržoje. 
Venecijos naktis 
Čikagoje. Žinomi 
pasaulio lietuviai. 

6 psl. 

Sportas 
* Pe rga l i nga i E u r o p o s 

j aun ių (iki 16 metų) čempio
natą Italijoje p radė jo Ričar
das Berankis . Penkiolikmetis 
Lietuvos tenisininkas pirmaja
me varžybų rate nesunkiai — 
6:1, 6:1 — sutriuškino slovėną 
Andraz Bende ir antrajame ra
te susitiks su airiu Conner 
CKane. Nepasisekė kitam lie
tuviui Tadui Tarasevičiui, kuris 
atvykęs į Italiją susirgo ir ne
išėjo į kortą antrojo rato susiti
kimui su kroatu Ante Pavič. ku
riam ir buvo įskaityta pergalė. 

* Antradienį a t s akomo
siose UEFA Čempionų lygos 
futbolo t u r n y r o p i r m o j o 
kvalifikacinio e t a p o rung ty 
nėse Lietuvos čempionė Kauno 
FBK „Kaunas" komanda, na
mų susitikimą žaidęs sostinės 
„Vėtros" stadione. 4:0 (1:0) su
triuškino „HB Torshavn" (Fare
rų salos) komandą ir pateko į 
kitą etapą. Du įvarčius nugalė
tojams pelnė Artūras Rimkevi
čius, po vieną — Andrius Velič
ka ir Irmantas Zelmikas. 

* Po dienos p e r t r a u k o s 
vykusį šešioliktąjį p res t iž i 
nių „Tour de F r a n c e " dvi ra
t in inkų lenktynių r a t ą lai
mėjo ispanas Oscar Pereiro. O. 
Pereiro 180 km etapą nuvažia
vo per 4 valandas 38 minutes 
40 sekundžių ir finišo spurtu 
aplenkė antroje vietoje likusį 
tėvynainį Xavier Zandio bei tre
čiąją poziciją užėmusį italą Ed-
dy Mazzoleni. 

Naujausios 
žinios 

* V. Uspaskicho maskv ie -
tiško diplomo istori jos a to
mazga — artimiausiomis die
nomis. 

* L ie tuvos p i l i eč ia i i 
Makedonija šią vasarą vyks 
be vizų. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.876 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Rusija: Lietuvos okupac i jos nebuvo 
Maskva , liepos 19 d. (BNS) 

— Rusija neginčija 1940 metais 
Sovietų Sąjungos įvykdytos Lie
tuvos aneksijos, bet vėlesnį jos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą at
sisako vertinti kaip okupaciją. 

Tai Maskvoje susitikęs su 
grupe žurnalistų iš Baltijos ša
lių sakė Rusijos užsienio reikalų 
(UR) viceministras Vladimir Či-
žov. 

„Tikrai, sutartyje kalbama 
apie 1940 m. aneksijos pasek
mes. Tas terminas tikrai yra 

šiame dokumente ir mes jo ne
ginčijame", pripažino V. Cižov, 
kalbėdamas apie 1991 m. su
tart į dėl Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinių santykių. 

„Tačiau aneksija ir okupaci
ja yra du skirtingi dalykai", pri
dūrė jis. 

Rusijos užsienio reikalų vi
ceministro nuomone, periodas 
po aneksijos yra vert int inas 
kaip Lietuvos, o taip pat Latvi
jos ir Estijos „formaliai juri
diškai" įteisinta naryste Sovietų 

Sąjungoje, o ne okupacija. 
„Taip, politiškai mes galime 

tai smerkti be galo. bet to perio
do tarptautinės teisės požiūriu 
juridiniai formalumai buvo iš
laikyti", sakė V. Cižov. 

Užsienio reikalų viceminis
t ras pareiškė, jog suabejojus so
vietinės valdžios Baltijos šalyse 
teisėtumu, taptų teisiškai abejo
tina ir šių šalių nepriklausomy
bė, kurią paskelbė dar sovieti
nės valdžios organai. 

Rusija neseniai atšaukė sa

vo parašą po sienos sutartimi su 
Estija, nes šios šalies parlamen
tas priimtoje deklaracijoje su
siejo sutart į su 1920 m. Tartu 
taikos sutart imi. 

„1920 m. sutart is negalioja, 
nes Estija 1940 m. įstojo į Sovie
tų Sąjungą", paaiškino žurnalis
tams V. Cižov. 

Viceministras pareiškė, jog 
k laus imus dėl Baltijos šalių 
okupacijos reikėtų palikti istori
jai ir patikino, jog „Rusija neke
tina pulti jūsų šalių". 

L ie tuv ia i mokysis k r e i p t i dėmes į į a p l i n k o s a p s a u g ą 
Vilnius , liepos 19 d. 

(ELTA) — Liepą prasidėjusi ap
linkos puoselėjimo akcija „El
giuosi kitaip" atkreips lietuvių 
gyventojų dėmesį į aplinkosau
gos problemas ir skatins visuo
menės elgesio aplinkoje kaitą. 

Akcijos metu bus ne tik in
formuojama, kaip reikėtų rū
šiuoti atliekas, kokia žala gam
tai daroma metant visas atlie
kas į vieną konteinerį, bet ir su
teikiama galimybė nemokamai 
atsikratyti nereikalingo elek
tronikos prietaiso. 

„Pagal naują įstatymą ne
begalima elektronikos prietai
sų, baterijų, elektros lempučių 
mesti kar tu su buitinėmis at
liekomis. Jos tur i būti atiduotos 
į perdirbimo įmones, todėl ir 
siekiame informuoti, kad nega
lima seno šaldytuvo, kompiute
rio ar plaukų džiovintuvo mesti 
į šiukšlių dėžę", teigė bendro
vės N u k e l t a į 5 psl . 

B e n d r o v e s „Žal ias is t ašką 
m a š i n ų p e r d i r b i m a s " genera l i 

a d o v a s S a u l i u s Žvirbl is (k ) , ID4 d i r e k t o r ė Vlgai lė M a r c i n k e v i č i e n e ir „ E l e k t r o n i n i ų 
S d i r ek to r i u s AhnoOtŠtS KyL«irtas. Valde Kopūsto ELTA) nuotr. 

Uždaroma Kunigų seminar i ja Mar i jampo lė je 
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) 

— Lietuvoje mažėjant jaunuo
lių, norinčių būti kunigais, nuo 
ateinančių mokslo metų pra
džios nebeliks prieš šešerius 
metus Marijampolėje įkurtos 
Vilkaviškio vyskupijos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio ku
nigų seminarijos. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", dabar seminarijoje 
vyksta reorganizacija. Po jos 
klierikai ir dėstytojai bus per
kelti į Kauno kunigų seminari
ją-

Vilkaviškio vyskupijos vys
kupas Rimantas Norvilas prisi
pažino, kad nors ir liūdna, bet, 
nuolat mažėjant būsimųjų ku
nigų, Marijampolės seminarijos 
neapsimoka išlaikyti. 

Šiuos mokslo metus čia bū
tų pradėję tik keliolika klierikų, 
o pirmame ir penktame semina
rijos kurse būtų mokęsi po vie
ną būsimą kunigą. 

„Tačiau yra gerai įrengti 
pastatai, kurie niekur nedings. 
Pi rmame aukšte t ikriausiai 
pradės veikti bažnytinės įstai
gos. O tiek nakvynės vietų tu
rinčių pastatų, kiek jų yra čia. 
Bažnyčia mažai kur turi. Todėl 
čia rengsime sielovadinius se
minarus. Savaitgaliais čia galės 
vykti teologiniai seminarai. Bus 
galima surengti rekolekcijas, 
šeimų dvasinio susitelkimo die
nas", teigė vyskupas. 

R. Norvilas, Vilkaviškio vys
kupijai vadovaujantis tik trejus 
metus, sakė, kad nedalyvavo 

kuriant kunigų seminariją Ma
rijampolėje. 

Tačiau, vyskupo manymu, 
jos steigėjai turėjo per daug en
tuziazmo ir stokojo realizmo. 

„Kaimyninėje Lenkijoje yra 
labai daug jaunuolių, turinčių 
kunigo pašaukimą. Vilkaviškio 
vyskupija ribojasi su Lenkija, 
todėl buvo tikimasi, kad ir čia 
tokių jaunuolių daugės. Tačiau 
dėl demografinės padėties šaly
je mažėja gimstamumas, mažė
ja mokinių mokyklose, todėl ir 
pašaukimą būti kunigu turinčių 
vaikinų mažėja. Steigiant semi
nariją buvo tikimasi priešingų 
rezultatų'", kalbėjo R. Norvilas. 

Vilkaviškio vyskupijos vys
kupo generalvikaras Arūnas Po-
niškaitis. N u k e l t a i 5 psl. 

Europos čempionatų pr iz ininkėms — medal iai 
Vilnius , liepos 19 d. 

(ELTA) — Lietuvos kūno kultū
ros ir sporto departamente pa
gerbtos dvi sportininkės, šie
met pelniusios Europos čempio
natų medalius olimpinėse spor
to šakose. 

Depar tamento medaliais 
„Už aukš tus sporto pasieki
mus" ir piniginėmis premijomis 
apdovanotos Europos šaudymo 
į skrendančius taikinius vice
čempione tranšėjinėje aikštelė
je Daina Gudzinevičiūtė ir Eu
ropos stalo teniso mišrių dveje
tų varžybų nugalėtoja Rūta 
Garkauskaitė-Būdienė, iškovo
jusi šį titulą kar tu su serbu 
Aleksandr Karakaševič. Meda
lius gavo ir jų treneriai — Vy
tautas Blonskis bei Romualda 
Garkauskienė. 

Pagal Vyriausybės patvir
tintus sportininkų premijavimo 
kriterijus D. Gudzinevičiūtė ga
vo 10.000, o R. Garkauskaitė-
Būdienė — 6,000 litų premiją. 

Sportininkes pasveikino Al
girdas Raslanas , laikinai ei
nantis departamento generali
nio direktoriaus pareigas. 

Beje. taip sutapo, kad abi 
sportininkės 2000 m. Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse pasirodė 
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Sta lo t en i so miš r ių porų čempiona to nugalė toja R ū t a G a r k a u s k a i t ė - B ū 
d ienė (k ) ir Šaulė D a i n a Gudz inev ičh r Tomo ČYmiševo ELTA nuotr 

sėkmingiau nei po ketverių me
tų Atėnuose, kur stalo tenisi
ninke išvis nepateko, todėl šių 
metų laimėjimai liudija jų atsi
gavimą po nesėkmių ruožo 

„Šįkart jau po pirmo šūvio 
jaučiau, kad seksis gerai. — sa
kė prieš savaitę Belgrade sidab

rą pelniusi šaulė. — Mūsų spor
to šakoje beveik viską lemia psi
chologija, todėl varžybų metu 
buvo labai susikaupusi ir nežiū
rėjau į rezultatų lentą". 

„Iš tikrųjų labai džiaugia
mės, kad čempionate iškovojo-

Nukelta į 5 psl. 

Socialliberalas 
siūlo Lenkijoje 

a t idengt i 
paminklą 

S. Dariui ir 
S. Girėnui 

Vi ln ius , liepos 19 d. (BNS) 
— Par lament inės NATO ^rei
kalų komisijos vadovas, social
liberalas Vaciavas Stankevičius 
siūlo 73-osioms Lietuvos lakū
nų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno žūties metinėms kitą
met pastatyti paminklą Lenki
joje. 

V. Stankevičius prašo mi
nistrą Algirdą Brazauską iš Vy
riausybės rezervo fondo lėšų 
skirti lėšų, už kurias būtų sut
varkytas Myslibož centro skve
relis ir j ame pastatytas kuklus 
paminklas Lenkijoje žuvusiems 
Lietuvos lakūnams. 

Savaitgalį Lenkijoje, Mysli
bož miestelyje vykusiame Lie
tuvos lakūnų 72-ųjų žūties me
tinių minėjime dalyvavusio V. 
Stankevičiaus manymu, skvero 
sutvarkymas ir paminklo ati
dengimas būtų deramos pagar
bos parodymas Lietuvos istori
jai. 

P a r l a m e n t a r a s premjerui 
taipogi pasiūlė apsvarstyti gali
mybę leisti Kauno rajono savi
valdybei, užmezgusiai glau
džius ryšius su Myslibož val
džia, kasmet skirti 7.000-8,000 
litų tvarkyt i šioje apskrityje 
esančią S. Dariaus ir S. Girėno 
žūties vietą. 

Lietuvos lakūnų S. Dariaus 
ir S. Girėno žūties vietoje 
Pszczelnik kaime Lenkijoje yra 
paminklas, netoliese pastatyta 
žemaitiška klėtelė, kurioje vei
kia ekspozicija. 

Praneš imo teigimu, pa
minklas ir klėtelė — vienos 
reikšmingiausių Myslibož vals
čiaus lankytinų vietų. 

1933 m. vasarą, perskridę 
Atlantą, lakūnai S. Darius ir S. 
Girėnas žuvo tuometinėje Vo
kietijoje vos už kelių šimtų kilo
metrų nuo tikslo — Kauno 

Ar tė jama prie „Mažeikių 
naftos" valdymo a tomazgos 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) 
— Lietuvos Vyriausybės ir Ru
sijos susivienijimo „Jukos" ats
tovams iš esmės baigus derybas 
dėl naujos „Mažeikių naftos" 
akcijų emisijos išpirkimo, anali
tikai daugiausia lūkesčių sieja 
su tuo, kas galėtų būti susi
derėta dėl „Mažeikių naftos" 
valdymo. 

„Tai svarbus momentas, 
nes ir turėdamas kontrolinį ak
cijų paketą dar negali valdyti 
bendrovės. Tai riboja su k i 
niams ' pasirašyta valdymo su
tartis", „Lietuvos žinioms" teigė 
banko „Nord/LB Lietuva" vy
riausiasis analitikas Rimantas 
Rudzkis. 

Ekonomisto vertinimu, mū
sų valstybei būtų naudinga įsi
gyti teisę į akcijų supirkimą. 

„Kai Vyriausybė parduotų 
iš šio sandorio gautas akcijas, ji 
gautų gana daug pajamų. Be to, 
kuo didesnį akcijų paketą turi 
rankose, tuo solidesnės derybi

nės pozicijos", teigė R. Rudzkis. 
Jis pabrėžė, kad turint didžiąją 
akcijų dalį galima lengviau tar
tis su galimais strateginiais in
vestuotojais. 

Pasak jo, svarbu ir tai, kad 
galbūt artėjama prie galutinės 
„Mažeikių naftos" valdymo ato
mazgos. 

„Gali būti, kad netrukus 
klausimas dėl 'Mažeikių naftos' 
bus išspręstas. Jei taip įvyktų, 
tai būtų irgi didelė naujiena. 
Kuo ilgiau užtrunka šie neaiš
kumai, tuo daugiau kyla proble
mų. Vargu ar galima tikėtis in
vesticinio plano vykdymo, kai 
nėra žinomas įmonės likimas", 
sakė R. Rudzkis. 

Ūkio viceministras Nerijus 
Eidukevičius pranešė, kad dery
bos su „Jukos" dėl teises į naują 
beveik 10 proc. „Mažeikių naf
tas" akcijų emisiją perleidimo 
Vyrausybei iš esmės baigtos ir 
jų rezultatai Vyriausybei bus 
pateikti po trijų savaičių. 

S. Viliui nepavyko įkopti į 14-ąją 
pasaulio viršukalnę 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS0 
— Kvėpavimo problemos ir du
sulio priepuoliai sutrukdė lietu
vių alpinistui Sauliui Viliui 
š turmuoti keturioliktąją pa
saulio viršukalnę — Pakistane 
esantį Gašerbrum II, kurio 
aukštis 8,035 metrai. 

Kaip pranešė bendros lietu
vių ir estų ekspedicijos dalyviai, 
komandos gydytojas nurodė 
ekspedicijos vadovui S. Viliui 
nutraukti kopimą ir leistis že
myn. 

Kvėpavimo problemos S. Vi
liui kilo dėl pernelyg išretėjusio 
oro. 

Tuo tarpu kiti du ekspedici
jos dalyviai — lietuvis Darius 
Paulauskas ir estas Tarmo Riga 

dar bandys šturmuoti viršukal
nę, nors į ją įkopti vilčių turi ne
daug. 

Jei alpinistams pavyks nu
eiti didžiąją dalį kelio, į pačią 
viršukalnę jie kops kartu su vo
kiečių alpinistais. 

Likę du komandos nariai — 
minėtasis estų medikas ir dar 
vienas estų alpinistas D Pau
lausko ir T. Riga laukia bazinė
je stovykloje. 

Praėjusią savaitę ekspedici
ją buvo ištikusi dar viena ne
sėkmė — nuo 500 metrų aukš
čio skardžio nulėkė S. Viliaus 
kuprinė, kurioje buvo vaizdo 
kameros, fotoaparatai, radijo 
stotelės bei palydovinis telefo
nas. Viskas sudužo į šipulius. 

K. Čilinskas ragina pertvarkyti 
kelių policijos veiklą 

Viln ius , liepos 19 d. 
(ELTA) — Kelių policijos parei
gūnai Lietuvoje labiau rūpinasi 
ne eismo saugumu ir pagalba 
gyventojams, o pažeidėjų ieško
j imu ir galimybe vietoj baudos 
sulaukti kyšio. Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto valdybos 
pirmininko advokato Kęstučio 
Čilinsko teigimu, tai po truputį 
virsta neteisėtu verslu. 

„Pagal Konstitucijos ir Po
licijos veiklos įstatymo reikala
vimus pagrindinė pareigūno 
funkcija yra ne kuo daugiau pa
žeidėjų nutverti, o užtikrinti vi
suomenės saugumą, — teigė 
teisininkas. — Nubaudimas 
yra ne tikslas, ne svarbiausia 
eismo saugumo garantija, o tik 
papildoma, nors ir neišvengia
ma, priemonė. Be to. nubaudi
mas demoralizuoja, o ne draus
mina, jei jis susijęs su korupci
ja arba privilegijų taikymu val
džios atstovams". 

Pasak advokato, Ukrainos 
prezidentas Viktor Juščenko 
neseniai išleido įsaką, kuriuo 
valstybinė autoinspekcija iš 
represinės, baudas renkančios 
institucijos reformuojama į 
saugumo gatvėse ir keliuose 
priežiūros instituciją. 

Lietuvoje autoinspekcija 
buvo reformuota į kelių policiją, 
tačiau ji esą dar mažiau rūpi
nasi visuomenės saugumu gat
vėse ir keliuose. Sovietmečiu, 
K. Čilinsko teigimu, autoin
spektorius dažnai buvo galima 
matyti sankryžose, jiems ban
dant išsklaidyti mašinų kamš
čius ir padedant pėstiesiems 
saugiai pereiti gatves judriose 
vietose. 

Kęs tu t i s C ihnskas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Dabar po pasaulį keliaujan
tys lietuviai ir užsienio turistai 
esą stebisi, jog mūsų šalyje po* 
licijos pareigūnai matomi retai, 
sulaukti jų pagalbos miestų 
gatvėse, o ypač užmiestyje, ne
lengva. 

„Kelių policininkai dažnai 
budi pasislėpę ir laukia 'aukų', 
teigė K. Čilinskas. — Tai ima 
panašėti į neteisėtą verslą". 

Teisininko duomenimis, 
kasmet už kelių eismo taisyklių 
pažeidimus paskiriama dešim
tys milijonų litų baudų. Nema
ža jų dalis išieškoma ne tiesiai 
iš pažeidėjų, o esą neteisėtai 
perduodama ieškoti antsto
liams, kurie už darbą parei
kalauja kelis kartus didesnių 
sumų. 

Be to. kaip rodo sociologi
niai tyrimai, kelių policininkai 
beveik iš pusės sustabdytų 
vairuotojų — per metus jų pris
kaičiuojama keli šimtai tūks
tančių — paima vidutiniškai 
233 litų'dydžio kyšį. Kai ku
riais atvejais kyšis gali siekti 
net 1,000 litų. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

/ / GAMTOS TAKELIŲ 
STOVYKLOJE 

/ / 

Tik baigę mokslus, Detroit 
ir Cleveland sesės ir broliai 
nuskubėjo į Dainavą, į „Gamtos 
takelių" stovyklą, kur i vyko 
š:m. birželio 18-25 d. Puikus 
oras, įvairi programa ir l inksmi 
stovyklautojai sukūrė stovyklos 
draugišką ir skau t i šką nuo
taiką. 

Stovyklavo m a ž d a u g 110 
vaikų, vadovų ir tėvelių. Pa-
sigedom draugų, kurie tuo metu 
buvo Lietuvoje ar dėl kitų prie
žasčių negalėjo šiais me ta i s 
stovyklauti, bet vis tiek buvo 
smagu. 

J a u n ų šeimų pastovyklėje 
gyveno 9 šeimos. Liepsnelių ir 
giliukų p rog ramą vedė p.s . 

Lidija Gobienė. Paukš ty tėms 
vadovavo vyr. skautės Laura 
Karvelytė, Lina Aukštuolytė ir 
Alaną Zomboraitė. Vilkiukų 
vadovas buvo s.v. Linas Gobis; 
j a m padėjo s.v. kand. Jonas 
Paškus . Skaučių pastovyklę 
vedė vyr. skautės Inga Mossaitė 
ir Arija Kasputytė. Skautų va
dovui susirgus, į talką atėjo bro
liai s.v. Rimas Matvekas, s.v. 
Phil Moss, s. Remigijus Belzins-
kas , s.v. Paulius Jurgut i s ir 
prit. s. Renatas Tukys. 

Prityrusių skaučių vadovė 
buvo v.s. Rasa Karvelienė (taip 
pa t ir stovyklos viršininkė), jai 
ta lk ino vyr. skautės Greta 
Augytė ir Milda Chmieliaus-

Vilk iuka i , T o m a s Rolando, L u k a s Pekor ius , S i m a s S tempužis , J u s t i n a s Rolando, pas i ruošę šokiui . 

kaitė. Pri tyrę skautai buvo 
paskirti vilkiukų ir skautų pa-
stovyklėse ir prisidėjo prie 
vadovavimo ir programos vedi
mo. 

Stovyklos metu įžodžius 
davė broliai: Aliukas Anužis, 
Kazys Barauskas, Matas Bu-
suito, Lukas Pekorius ir Simas 
Stapušaitis ir sesės Aleksa Ka-
zėnaitė, Alyssa Soltis, Viktorija 
Stanovaja, Mia Steele, Alexa 
Thompson ir Austėja Uptaitė. 

Sesės Elena Juodišiūtė, 
Aleksa Narbutaitytė ir Viktorija 
Zigmantaitė davė prityrusių 
skaučių įžodį. 

Liepsnelės Elytė Busuito, 
Kristina Gobytė ir Michelle 
Harp perėjo į paukštyčių kandi
dačių eiles. 

Stovyklos vadovybė ir šta
bas taip pat pasižymėjo. Ypač 
gerą įspūdį padarė ir pavyzdį 
parodė mūsų jauni vadovai, 
kurie sąžiningai ir įdomiai vedė 
savo pastovyklių programas. 
Stovyklos komendantas p . s. 
Renatas Tukys visus vedė, rin
ko, ir statė prie darbo. Įdomias 
vakarines programas suruošė 
vyr. skautės Aleksa Mossaitė ir 
J an ina Klimaitė. Šeimininkai 
Edmundas ir Rita Kaspučiai ir 
jų talkininkai labai skaniai mus 
maitino. Stovyklos slaugė Dalia 
Harp, Dianai Busuito talkinant, 
mus visus prižiūrėjo ir gydė nuo 
uodų, saulės ir miško piktybių. 

Savaitės eigoje liepsnelės, 
giliukai, paukštytės ir vilkiukai 
aplankė Irish H-ills Fun Center, 

kur galėjo važinėti mašinė
lėmis, plaukti laiveliais, žaisti 
golfą ir įvairiai pasilinksminti. 

Skautės ir skautai jodinėjo 
arkliais, o prityrę — plaukė 
baidarėmis. Visa stovykla iš
kylavo Wampler's Lake, pra
leisdami dieną prie ežero. Vieną 
popietę mus aplankė gamti
ninkas ir parodė savo atvežtus 
gyvūnus — varles, gyvates, ir 
pan. O šių metų šokiai, „coun-
try-western" tema, išjudino 
visus. 

Dėkojame visiems, kurie 
prisidėjo prie palapinių pastaty
mo, stovyklaviečių įrengimo ir 
tvarkymo, priežiūros per išky
las, ir apskritai prie sklandžios 
stovyklos pravedimo. Lauksime 
visų kitą vasarą. r k 

Naujos p r i t y r u s i o s s k a u t ė s — Vik to r i j a Z i g m a n t a i t ė (jai m a z g ą r i š a pr i t . 
sk. R e g i n a T h o m p s o n ) , A l e k s a N a r b u t a i t y t ė i r E l e n a J u o d i š i ū t ė . 

L iepsne lės i r g i l iuka i — Kr is t ina Gobytė, Michelle H a r p , J u s t i n a s Rolando, Koletą B a r a u s k a i t e , E ly tė Busu i to , 
R imas S t a p u š a i t i s . 

/ / Sietuvos" draugovės sueiga „SUVAŽIAVIMAS — 2005 / / 

Ši sueiga vyko birželio 18 d. 
Pasaulio lietuvių centro posė
džių kambary je . Sueigą vedė 
p.s. S tasė Korres, neseniai grį
žusi iš d a r vienos įdomios 
kelionės per Balkanų pusiasalį, 
važiavusi iki Juodosios jūros. 
Bet šioje sueigoje ji žadėjo 
papasakoti apie savo kiek se
niau a t l ik tą kelionę į Pietų 
Ašigalį — Antarkt iką. 

Kaip papras ta i , sueiga pra
dėta p.s . J a n i n o s Mozoliaus-
kirnės s u k u r t a malda, kur i 
labai t iko birželio mėn. nuo* 
taikoms. Sesė J an ina maldoje 
prisiminė birželio įvykius: Lie
tuvos okupacijos kančias, kovas, 
n u k a n k i n t u s ir žuvusius už 
laisvę p a r t i z a n u s bei Sibiro 
kankinius. O pabaigoje meldė 
Viešpatį pa la imint i tėvynę, 
atlyginti mirusiems už tikėjimą 
ir laisvę ir apsaugoti Lietuvą 
nuo priešų bei nelaimių. 

Sesė Valė Kliknienė atnešė 
prieš keletą metų rašytą Vy
tauto Volerto straipsnį, kuris ir 
šiandien labai gerai t inka, nes 
ir dabar Rusija spaudžia Lietuvą. 
Tai buvo istorinis—politinis 
straipsnis apie regioninį tau tų 
paski rs tymą, kur i s u ž t r a u k ė 
mūsų t au ta i nežmonišką oku
paciją ir neaprašomas kančias 

padėkojo už taik 
lauš s t raipsnio pasirinkimą ir 

gražų paskaitymą, pati primin
dama visoms, kad rytoj (birželio 
19d.) yra Tėvo diena ir paskaitė 
ištrauką iš šv. Apaštalo Mato 
Evangelijos. 

Draugininke sesė Irena 
priminė, kad šioje sueigoje pir
mą kartą neturime sesės Gra
žinos Miecevičiūtės, kurios pri
siminimui sesė Sofija Jelionienė 
nuo laidotuvių paveikslėlio per
skaitė gražią maldelę ir visos 
sukalbėjo ^Amžiną atilsį" už a.a. 
sesę Gražiną. Sese Vale Klik
nienė užprašė už ją šv. Mišias, 
kurios bus aukojamos liepos 25 
d., 8 vai. ryte, Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčioje. 

Praeitos sueigos protokolą 
perskai tė sesė Birutė Vinda-
šiene. o sesė Stasė Korres pra
nešė, jog už gegužinės vietą 
Ateitininkų namams mokestis 
jau sumokėtas. P.s. Irena Ga
linienė padėkojo visoms, atne
šusioms užkandėlius, ir paprašė 
užsirašyti, kas atneš ką nors 
gegužinės pyragų stalui. Be to, 
ji pranešė, jog rugpjūčio men. 
sueigą ves ji ir kvietė visas se
ses atsinešti savo kūrybos eilė
raščių, ar ką nors, kas sesei 
patiko ir nori pasidžiaugti su 
visomis 

Sesė V. Kliknienė pranešė, 
jog šiuo metu nėra ligonių, ku
rioms reikėtų pasiųsti gerų 

linkėjimų atvirutes. 
Draugininke sesė Irena 

sakė, jog pakvietimai buvo 
išsiųsti 9 židiniečių būreliams, 
veikiantiems Čikagoje prie 
tuntų. Atsakymų laukiama iki 
birželio 20 d. Pakvietimai buvo 
pasiųsti būrelių vadovėms. Bu
vo aptarta meniu, maisto kaina, 
programa ir t.t. 

Po to p.s . Sesė Korres 
pasakojo apie savo kelionę į 
Antarktiką, t.y. ledo karalystę, 
pasakojimą paįvairindama že
mėlapiais ir nuotraukomis. 
Sužinojome, kad graikų moks
lininkai senovėje galvojo, jog 
savo laiku Žemė turėjo tik vieną 
kontinentą, pavadintą Guan-
dana. Dabar turime net 7. An-
tarktikoje žolė neauga, o jei 
pasirodo kur nors, tai yra labai 
saugoma ir stebima. Ar žinojote, 
kad Antarktikoje gyvena net 53 
rašys pingvinų? Sesė Stasė at
sivežė daug jų nuotraukų ir 
papasakojo apie jų gyvenimą 
ant ledo 

Visos buvome pasakojimu 
sužavėtos ir ar nebūtų nuos
tabu, jei kuri norėtų nukeliauti 
į Antarktiką. 

Sueiga baigta tradicine 
„Ateina naktis" bei kavute. 

j .v.s . fii. Birutė 
A- Vindašienė 

Kviečiamos visos vyresnės skautės, gintarės, budžiai ir vyčiai 
dalyvauti rengiamame 2005 suvažiavime. Šio suvažiavimo štabas: 
sesės Stefutė Utz, Audra Brooks, Viktorija Trakytė ir broliai 
Rimas Marčiulionis ir Edis Brooks daug dirba, norėdami suruošti 
smagią ir vertingą programą. Platesnę informaciją, žemėlapį, 
reikmenų sąrašą ir registracijos formas galima rasti tiklalapyje: 
www.budek .o rg 

„Suvažiavimas 2005" 
Dienotvarkė 

Penktadienis — liepos 22 d. 
Sv.p.p. - 7 v.v — atvykimas 

ir registracija 
7 -7:30 v.v. — užkandžiai 
7:30 v.v. — atidarymas 
8 - 9 v.v — susipažinimas 

bei žaidimai 
9 v.v. — naktipiečiai 
9:30 v.v — „Miltų karas"/ 

naktinis žaidimas 
11 v.v — laužas 
12 — ramybė 

Šeš tadienį — l iepos 23 d. 
8 v.r. — keliamės 
8:30 v.r. — mankšta 
9 v.r. — pusryčiai 
1 0 - 1 1 v.r — užsiėmimas # 

1 (bus paskelbta) 
1 1 - 1 2 v.p.p. — „Duty of 

Ca re7 pokalbis 
12:30 v.p.p. — pietūs 
lv .p.p. — iškyla/gamtos 

takas 
2v.p.p — vandens užsiėmi

mai 

3 - 4 v.p.p. — laisvalaikis 
4 - 5 v.p.p. — pamaldos 
5 v.p.p. — geležinio virėjo 

konkursas/lauko virtuvė 
6:30 v.v. — konkurso re

zultatai/ apdovanojimai 
7 v.v. — vakarienė 
9 v.v. — vakaronė/laužas 
12 — ramybė 

Sekmadienis — liepos 24 d. 
8 v.r. — keliamės 
9 v.r. — pusryčiai 
10 v.r. — uždarymas 
11 v.r. — išvykimas 

Jei turite klausimų, kreip
kitės į p.s. fil. Alvidą Baukute 
— Rukuižienę tel.: 708 839 9844 
arba į p.s. Viktorą Puodžiūną, 
tel. 630 243 8432 Iki pasimaty
mo gražioje gamtoje! 

Suvažiavimas bus prasmin
gas, jei visi dalyvausime! 

Rengėjai 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant i Lietuvą; 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
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redakcija@draugas.org 
Administratorius - Vytas Paškus 

administracij a0draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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

Center for Health, 
1200 a York, Ekrhurst, IL 80126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VT2NAS, MJ3, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.ArcfwAvB.Ste. 5 r 6 

Chicagc, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMJCKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-SROES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAKV. RANAMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Egir: 847-283-8822 

McHenry. 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 
www.illinoi8pain.com 

ARAS ŽLiOBA, M A 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815 -741 -3220 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C. 
DANTLJ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys danas u{ pnenamą kainą. 
Šusterimu kabėti ancpskat arba SeSuvStai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Ką rašo sesė Nijolė 
iš „kito pasaulio" 

Kaip — paprastai vis dar 
negaliu tylėti nepapasakojusi 
ko nors apie man vis dar keistą 
čionykštę gamtą. Taigi čia, 
„Sodybos" darželiuose auga, 
netikėsit — kiškio kopūstai! Ir 
aš netikėjau, kol neparagavau 
tų dailių keturlapių. Prisimi
niau juos iš tolimos vaikystės, 
kai mes, to meto vaikai, nubėg-
davom į Kiškio mišką ir prisi-
valgydavom tų rūgščių lapelių. 
Keista, kad po tiek metų, tokio
je neįmanomoje tolybėje, ir visai 
kitokioje gamtoje auga kiškio 
kopūstai , kuriuos, vaikystės 
a tminimui , dabar pjaustau į 
salotų mišrainę. O dabar dar 
paminėsiu keistą paukštį, apie 
kurį kažkada skaičiau Nat io
nal Geographic" žurnale, ir 
netikėjau kada gyvą pamatyti. 
Tai vad. „Bower Bird" — sodo 
pavėsinės, altanos paukštis. 
Stebėjau jį iš arti draugės 
vasarnamio kieme. Ne tik jį, bet 
ir jo įmantriai pastatytą pavė
sinę patelei privilioti. Kadangi 
vasarnamis retai naudojamas, 
tai paukštel is įsirengė savo 
„bower" kieme po krūmu. J is 
pats neišvaizus, šiek tiek dides
nis už varnėną, juodas, mėlynai 
pablizgantis. Jdomus jis savo 
statybiniais sugebėjimais, savo 
viliojančiu šokiu ir ypač tuo, 
kad nepaprastai aistringai 
mėgsta mėlyną spalvą Kaip 
šarkos vagia ir slepia bliz
gančius daiktus, taip šis „bower 
bird" renka viską, kas mėlyna. 
Todėl priėjo lizdo buvo primėty

ta įvairiausių mėlynų daiktelių: 
plunksnų, vaikų išmestų pra
kiurusių mėlynų balionėlių, mė
lynų popierėlių, ir gausybė mė
lynų dangtelių nuo pieno 
butelių. Paukštelio statinys — 
iš plonų šiaudelių sustatyti , 
išskėstų sparnų formos vartai, 
kuriuos jis vis dar tvarko, nau
jus šiaudelius įpina ir sparnais 
rėždamas ir kukėdamas ten 
šokinėja. Sužavėta stovėjau ir 
gėrėjausi jo šokiu, o ypač jo 
statybiniais gabumais. 

Pasakoti apie Australijos 
gamtą nešykšti ir Australijos 
televizija. Neseniai mačiau 
programą — „Dangerous Des-
tinations" apie pavojingiausius 
šio žemyno gyvius. Nekalbant 
apie nuodingas gyvates ir vo
rus, rodė ir aiškino apie tą 
mažutį, švelnutį keistuolį — 
ančiasnapį, kurio paskutinės 
kojos turi nuodingus pentinus. 
Jų nuodai labai pavojingi, suke
liantys didelius skausmus, 
vėmimą ir svaigimą. Reikalinga 
skubi pagalba ir ligoninė. Ši 
programa rodė kelis zoologus, 
nakties metu gaudančius an-
čiasnapius jų nuodų tyrimams, 
o taip pat veisimui, nes, kaip 
visi sterbliniai gyviai, — jie jau 
nykstanti rūšis. Zoologai pagau
tus ančiasnapius lietė plikomis 
rankomis, kas man kėlė šiurpą, 
bet mačiau, kad jie žinojo, kaip 
gyvulėlį laikyti, kad nuodingas 
pentinas neįbrėžtų. 

Iki kito karto — Nyolė 

http://www.budek.org
mailto:redakcija@draugas.org
http://a0draugas.org
http://rastine0draugas.org
http://skelbimai0draugas.org
http://8918W.ArcfwAvB.Ste
http://www.illinoi8pain.com


Palm Beach, FL „Saulėto 
kranto" lituanistinės mokyk
los dalis mokinių su mokyto
jomis, B kairės: Vida Tom-
kevičienė, Joli ta Dorman-
taitė, dešinėje Renata Arma-
laitė. 

II DRAUGAS, 2005 m. liepos 20 d., t rečiadienis 

VALSTYBES GALVOS SKAUSMAS 
DĖL MAŽĖJANČIO VAIKŲ SKAIČIAUS 

KĘSTUTIS PRANCKEVIC1US 

Lietuvos demografinės poli
tikos srityje j au beveik du 
dešimtmečiai pastebimas ma
žėjantis gyventojų skaičius. 
Įvairius ekonominius, sociali
nius mūsų valstybėje bei visuo
menėje vykstančius pokyčius 
tiriantys statistikos specialistai 
tvirtina, jog šiam neigiamam 
reiškiniui įtakos tu r i ir kasmet 
nuolat mažėjantis vaikų gims
tamumas. Statistikos departa
mento duomenimis, šių metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 
746,300 vaikų, ta i sudaro vos 
penktadalį visų gyventojų. Sta
tistikos depa r t amen to Socia
linės apsaugos ir sveikatos sta
tistikos skyriaus vedėjos Aldo
nos Ablingienės teigimu, mūsų 
valstybėje nuolat mažėja vaikų. 

• „Per dešimt metų nuo 1990 m. 
iki 2000 m. vaikų sumažėjo 
125,000 arba 12.6 p r o c , o 
prasidėjusiame naujajame tūk
stantmetyje per penkerius me
tus jų sumažėjo 14.4 proc. Per 
pastaruosius penkiolika metų 
mažųjų šalies piliečių sumažėjo 

. net ketvirtadaliu. Ypač daug 
praradome ikimokyklinio am
žiaus vaikų — 45 proc.", — sakė 
A. Ablingienė. 

G a u s ė j a n e s a n t u o k i n i ų 
v a i k ų 

Mūsų pašnekovė teigė, jog 
pernai gimė 30,400 vaikų, t.y., 
179 mažiau nei 2003 m., 3,700 
— nei 2000 ir 26,500 mažiau 
nei 1990 m. Perna i 1,000 
gyventojų vidutiniškai teko 8,9 
naujagimio, 2000 m. — 9,8, o 
1990 m. — 15,4 naujagimių. 
Vidutinis vaikų, kuriuos moti
n a pagimdo per visą savo 
gyvenimą, skaičius sumažėjo 
nuo 2,0 — 1990 m. iki 1,4 — 
2000 m. ir 1,3 — 2004 m. 

„Vis daugiau vaikų gimsta 
santuokos neįregistravusiems 
tėvams. Pernai, palyginus su 
2000 m., vaikų gimusių ne san
tuokoje dalis padidėjo nuo 23 
iki 29 proc. Beje, prieš penkioli
ka metų buvo 7 proc. Per pas
taruosius penkerius metus kas
m e t , išsituokia apie 10,800 
šeimų. Po ištuokos su vienu iš 
tėvų per ketverius metus kas
met liko vidutiniškai apie 
10,500 vaikų. 

Stat ist ikos departamento 
specialistė pateikė ir lentelę, 
kurioje parodyta pastarųjų 
penkerių metų demografinė 
situacija — vaikai suskirstyti 
pagal amžių, lytį ir gyvenamąją 
vietovę. 

Metu pradžioje (tūkstančiais) 

Amžiaus 
g r u p ė s 
Iš viso 
Berniukai 
Mergaitės 
Mieste 
Kaime 

2000 

871,3 
445,3 
426,0 
568,7 
302,6 

2001 

852,8 
436.3 
416,5 
552.9 
299.9 

2002 

828,4 
423,7 
404.7 
534.4 
294,0 

2003 

802,3 
410,5 
391.8 
514.6 
287,7 

20«4 

775,2 
397,2 
378,0 
493,5 
281,7 

2005 

746,3 
382,2 
364.1 
473.6 
272,7 

VELTUI IŠŠVAISTO PO 
DV! DARBO VALANDAS 

JAV darbuotojai tvir t ina, 
kad kasdien darbo vietoje jie 
tuščiai praleidžia daugiau kaip 
dvi valandas. Tuo metu jie daž
niausiai naršo internete , ben
drauja su kolegomis ar papras
čiausia nieko neveikia , rodo 
paskelbti tyrimo duomenys. 

Dauguma JAV įmonių ma
no, jog kasdien darbuotojai vel
tui praleidžia apie vieną va
landą, tačiau žmonės prisipažįs
ta iš, tiesų tuščiai išeikvojantys 
daugiau nei dvigubai tiek laiko, 
o tai kasmet kainuoja 759 mlrd. 
dolerių, parodė „America On
line" ir .Salary.com" at l ikta 
apklausa. Į veltui švaistomą 

neįskaičiuotas standartinis pie
tų laikas. 

Iš 10,000 apklaustų darbuo
tojų 33 proc. prisipažino švais
tantys laiką dėl to, kad neturi 
pakankamai darbo. Beveik ket
virtadalis teigė taip besielgian
tys dėl nepakankamo darbo už
mokesčio. 

Vyrai ir moterys veltui iš
švaisto maždaug tiek pat darbo 
laiko, tačiau vyresnio amžiaus 
žmonės yra rūpestingesni nei 
jaunesnieji kolegos. Darbuo
tojai, vyresni nei 55 metų, kas
dien veltui praleidžia tik apie 
pusę valandos. 

(Elta) 

ĮKANDIMAS BUVO 
MIRTINAS GYVATEI 

įkandimas vienam induistų 
kunigui fatališkai baigėsi gy
vatei: šliužas po įkirtimo nu
gaišo. Apie tai, remdamasi vie
tos laikraščiais, pranešė žinių 
agentūra IANS. 

JDvasininkas ne tik išgy
veno, bet ir visiškai normaliai 
jaučiasi", — sakė apstulbinti 

kaimo gyventojai. Kunigas tei
gia, kad jo gyvybę apsaugojo 
Šiva, vienas iš trijų pagrindinių 
induistų dievų. Šiva paprastai 
vaizduojamas su gyvate aplink 
kaklą, kas simbolizuoja jo galią 
prieš mirtinus padarus. 

(Elta) 

Aktualūs ir šv i e t imo 
k l a u s i m a i 

Pasak Statistikos departa
mento skyriaus vadovės A. 
Ablingienės, ikimokyklinio am
žiaus vaikų, lankančių lopšelius 
ir darželius, dalis kasmet nežy
miai didėja. 2001 m. pabaigoje 
šias įstaigas lankė 41 proc. 1—6 
metų amžiaus vaikų, o 2004 m. 
— 45 proc. Per pastaruosius 
penkerius metus 1-2 metukų 
vaikų, lankančių ikimokyklines 
įstaigas, dalis išaugo nuo 14 
proc. 2000 m. iki 19 proc. 2004 
m., o 3-6 metų vaikų atitinka
mai nuo 53 iki 63 proc. Džiugu, 
kad vis daugiau steigiama 
priešmokyklinio ugdymo grupių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
ir bendrojo lavinimo mokyklose, 
ypač kaimuose. Antai, pernai 
šalies kaime veikė 789 prieš
mokyklinio ugdymo grupės, jas 
lankė 8.200 (63 proc.) vaikų, o 
2000 m. atitinkamai 506 grupės 
ir 5,500 šešiamečių kaimo vaikų 
(37 proc.) 

„Sparčiai mažėjant mokyk
linio amžiaus vaikų, mokinių 
skaičius bendrojo lavinimo mo
kyklose taipogi mažėja. 2004— 
2005 mokslo metų pradžioje 
bendrojo lavinimo mokyklose 
mokėsi 563,000. 2003—2004 
mokslo metais a t i t inkamai 
583.000, o 2000—2001 m. ati
tinkamai 604.000 mokinių. 
Ypatingai sumažėjo pirmokėlių. 
Per pastaruosius penker ius 
mokslo metus jų skaičius su
mažėjo 12,000 arba geru ketvir
tadaliu", — sakė A. Ablingienė. 

Gyvenimo lygio 
sk i r tuma i 

Statistikos specialistų atlik
tais tyrimais, šalies namų ūkiuo
se, auginančiuose vaikus iki 18 
metų, pernai vartojimo išlaidos 
sudarė 453 l i tus per mėnesį 
vienam asmeniui. Pasak A. Ab
lingienės, namų ūkiai, kuriuose 
auga 3 ir daugiau vaikų, vieno 
asmens maistui galėjo skirti tik 
po 4,7 lito per dieną, nors išlai
dos maistui sudarė vos 44 proc. 
jų vartojimo išlaidų. Taigi, 
didžiausią nepriteklių patiria 
daugiavaikės šeimos. 

Namų ūkiuose su vaikais 
pagrindinis pajamų šaltinis bu
vo darbo pajamos, tačiau šei
mose, kur didėja vaikų skaičius, 
paprastai mažėja darbo pajamų 
lyginamoji dalis ir pastebimai 
didėja socialinių išmokų dalis. 
Darbo pajamos namų ūkiuose 
su vaikais sudarė 80 p roc , 
socialines išmokos — 12 proc. A. 
Ablingienės teigimu, daugia
vaikėse šeimose darbo pajamos 
sudarė 70 proc . socialinės išmo
kos — 22 proc. 

.Pernai įvyko teigiamų 
poslinkių skiriant pašalpas šei
mai ir vaikams. Nuo liepos 
mėnesio mokama vienkartinė 
išmoka visoms nėščioms mote
rims, neturinčioms teisės į 
socialinio draudimo motinystės 
pašalpa, taip pa t įvesta 50 litų 
išmoka kiekvienam 3—7 metų 

amžiaus vaikui . Valstybės ir 
savivaldybių biudžetų išlaidos 
šeimos ir vaiko pašalpoms, per
nai išaugo 42 mln. litų ir sudarė 
294 mln. litų. Be to, pernai ben
drojo lavinimo mokyklose ne
mokamai buvo maitinama 
141,000 vaikų iš socialiai rem
tinų šeimų. Šiai paramai buvo 
skirta 61 mln. litų valstybės 
biudžeto lėšų", — teigė skyriaus 
vedėja A. Ablingienė 

Daugė ja naš la ič ių i r 
b e g l o b i u vaikų 

Stat is t ikos duomenimis, 
pernai tėvų globos neteko 3,267 
vaikai, iš jų 41 proc. buvo vaikai 
iki 7—erių metų. Tik kas dešim
tas netekęs tėvų globos vaikas 
buvo našlaitis. Didžiausia ne
tekusių tėvų globos vaikų dalis 
— iš socialinės rizikos šeimų. 
Pastaruoju metu plečiasi socia
linių paslaugų tinklas vaikams 
iš šių šeimų. Pernai namuose 
buvo globojami 745 tokie vaikai 
(2004 m. — 721). 

Mūsų pašnekovė teigė, jog 
iš savivaldybių vaiko teisių 
apsaugos tarnybų gautais duo
menimis, per 2004 m. našlaičių 
ir beglobių vaikų padaugėjo 306 
ir metų gale jų jau buvo 14,500. 
Iš jų 55 proc. buvo globojami 
šeimose, 2 proc. — šeimynose ir 
43 proc. — įvairiose vaikų glo
bos įstaigose. Vaikų globos 
namuose gyveno 6,400 vaikų, iš 
jų 91 proc. — našlaičiai ir nete
kę tėvų globos vaikai. Pernai 
buvo įvaikinti 196 vaikai, iš jų 
dauguma (86 proc.) buvo iki 7-
erių metų. Maždaug pusė vaikų 
gyveno Lietuvoje, kiti buvo 
išvežti į užsienį. Tarp Lietuvos 
gyventojų įvaikintų vaikų kas 
antras iki įvaikinimo buvo 
globojamas šiose šeimose. Tarp 
užsieniečių įvaikintų vaikų per
nai daugiau nei trečdalis išvyko 
į Italiją, o dar prieš keletą metų 
jų daugiau buvo išvežama į 
Prancūziją bei JAV. 

Ne mažiau aktuali proble
ma — smurtas prieš vaikus. 
Pasak A. Ablingienės, deja, kas
met daugėja nuo nusikalstamų 
veikų nukentėjusių vaikų. 
Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, pernai nukentėjo 
3.864 vaikai. Iš 1.000 vaikų iki 
18 metų amžiaus nusikaltimų ir 
nusižengimų aukomis tapo 
vidutiniškai 5 vaikai. Dažniau
siai nukenčia 14—17 metų pa
augliai (64 proc.). Be to, pernai 
buvo nužudyta arba pasikėsinta 
nužudyti 13 vaikų, tai beveik du 
kartus daugiau nei 2003 m. 

Pernai ypač pagausėjo vai
kų apiplėšimo atvejų. Palyginus 
su 2003 m., šių nusikaltimų už
registruota beveik 1,5 proc. 
daugiau. Pernai nuo apiplėšimų 
nukentėjo 848 vaikai (2003 m. 
— 624). Vis daugiau užregis
truojama vaikų seksualinės 
prievartos atvejų — pernai to
kių nusikaltimų aukomis tapo 
217 vaikų, t.y. 5 proc. daugiau 
nei 2003 m. 

DANUTE BiNDOKIENE 

Įvykis, pakeitęs žmonijos 
istoriją 

Daug tokių įvykių per dešimtis milijonų 
metų nuo žmonijos priešaušrio ir pir
mųjų žmogiškumo prošvaisčių blyks

telėjimo galėtume priskaičiuoti. Kuris jų svar
biausias? Galbūt pirmą kartą paties žmogaus 
įžiebta ugnis, nepasikliaujant vien perkūno ar 
kurio kito gamtos reiškinio pagalba. Galbūt iš
rastas ratas, palengvinęs gabenti sunkius daik
tus iš vietos į vietą. Gal pirmoji parašyta raidė 
ar išspausdinta knyga... 

Žinoma, niekas neabejotų, kad Kristaus 
gimimas, Jo mokslas pakreipė žmonijos istoriją 
nauja vaga, atnešė jai ir išganymą, ir dar di
desnį susipriešinimą. Nuo Mesijo gimimo pasi
keitė ir kalendorius: laikas skaičiuojamas, 
pažymint metus prieš Kristų ir po Kristaus. Net 
ateistiniam komunizmui nepavyko šio „nepri
imtino" laiko žymėjimo pakeisti, nepaisant, kad 
siūlyta rašyti „prieš mūsų erą", „po mūsų eros". 
Sovietų Sąjungai subyrėjus, civilizuotasis 
pasaulis vėl grįžo prie įprastinio laiko skaičia
vimo (išskyrus kai kuriuos mūsų tautiečius, niekaip 
neįstengiančius atsikratyti sovietinio įpročio). 

Š.m. liepos 16 d. sukako lygiai 60 m., kai 
New Mexico valstijos, vietovėje, žinomoje White 
Sands Missile Range vardu ir priklausančioje 
JAV karinei vadovybei, buvo pirmą kartą iš
sprogdinta atominė bomba. 

Sprogimas sudrebino plačias apylinkes ir 
nustebino net pačius atominės bombos gamin
tojus, nes iki tol bandymai buvo atliekami labo
ratorijose, o mėginimai už jų ribų — labai ri
botu būdu. Niekas tiksliai nežinojo radiacijos 
efektų, atominės bombos naikinamosios galios, 
todėl ir sprogimo stebėtojai nebuvo pakanka
mai apsaugoti nuo tų pavojų. 

Tikroji atominės bombos jėga pasirodė tų 
pačių metų rugpjūčio mėnesį, kai buvo nutar ta 
vykdyti vadinamąjį „Manhat tan projektą", 
kurio pasekmė — dvi atominės bombos, iš lėk
tuvų numestos ant Japonijos Nagasaki ir Hiro
sima miestų. Bombardavimo metu šie miestai 
buvo kone nušluoti nuo Žemės paviršiaus, žuvo 
tūkstančiai žmonių ir privertė Japoniją kapi

tuliuoti. Antrasis pasaulinis karas, Europoje 
užsibaigęs 1945 m. gegužės 8 d., pagaliau bai
gėsi ir Ramiojo vandenyno salynuose — Japo
nijoje. 

Jeigu kas mėgintų atrasti šio baisaus žudy
mo įrankio teigiamas puses, galima būtų sa
kyti, kad „iš butelio paleista naikinamoji dvasia 
— atomas", išgąsdino ne tik japonus, bet ir pa
saulį. Nors ilgainiui sovietams — gerai pa
ruoštų šnipų ir išdavikų pagalba — pavyko iš
vogti atominės bombos paslaptis ir pasigaminti 
savo branduolinių ginklų, net labiausiai įkaitu
siais „šaltojo karo" periodais nei Maskva, nei 
Vašingtonas nedrįso paspausti mygtuko ir pa
leisti į priešus branduolines raketas. Tai buvo 
tarytum nerašytas, neištartas abiejų šių didžių
jų pasaulio galiūnų susitarimas, gerai supran
tant, kad, kartą pradėjus atominį karą, kelio 
atgal nebus. 

Ilgainiui atominio karo šmėkla pamažu pa
sitraukė į savo urvą, o žmogus išmoko atomą 
pajungti ir taikos tikslams. Tačiau tiek JAV, 
tiek Rusijoje (ir daug dar buvusiose sovietų oku
puotose valstybėse) šiandien tebesandėliuojami 
branduoliniai ginklai. Ne tik sandėliuojami se
nieji, bet šios valstybės kartas nuo karto mėgi
na vis naujus, „veiksmingesnius". Negana to, į 
„branduolininkus" per 60 m. įsibrovė daug kitų 
valstybių, kurių savitvarda, anuo metu parody
ta ir Vašingtono, ir Maskvos, vargiai būtų gali
ma pasitikėti. 

Tačiau, net tokiu atveju, kad visos, atomi
nius ginklus turinčios, naujosios valstybės pa
sitenkins tik grasinimais pulti savo priešus 
branduoliniais ginklais, per daug saugiai nie
kas negali jaustis. Tarptautiniai teroristai, taip 
lengvai pasirinkdami patys žūti, su savimi į 
mirtį nusinešant „priešus", tikrai nesidrovėtų 
žengti dar žingsnį toliau — savo sprogmenis 
„pagerinti" branduolinėmis medžiagomis. Taigi 
1945 m. liepos 16-oji, kurios datą šiuo metu 
žymi kuklus paminklas White Sands Missile 
Range vietovėje, tikrai yra vienas lemtingiausių 
ir pavojingiausių įvykių žmonijos istorijoje. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.24 

Gauname nurodymus, kaip elgtis esamomis 
sąlygomis ir t.t. Kiek jam žinoma, esame supažin
dinami su politine padėtimi, gauname pabarti už 
kai kuriuos išsišokimus. 

Kalbuosi su mano instruktorium prie pneu
matinio grąžto Fricu. 

Jis reinlandietis. Jo namai dabar esą užimti 
anglų-amerikiečių. Nusiskundžia sunkia padėti
mi — sūnus norėjęs stoti į jūrų mokyklą, dabar, aiš
ku to nebebus. Namai sugriauti, ūkis sunaikin
tas. Keikia anglus, keikia amerikiečius, bet tik ne 
savo vadus ir partiją, kuri juos prie to privedė. 

G e g u ž ė s 19 d. 
Šiandien visą dieną dirbome JPi" stovykloje. 

Tvarkėme vieną karininkų flygelį, mat vieni jų 
išvažiuoja, kiti nauji atvyksta. Sofos, foteliai, 
poliruoti baldai, kazino. Visuose kambariuose 
mėtosi duona ir kiti produktai, kai tuo tarpu eili
nis kareivis nesidrovi pakelti nuo žemės nukri
tusį trupinį. 

Tadas „ruošiasi"; kemša į kišenius duona, 
dirbtinio medaus likučius, į antį — reikalingus ir 
nereikalingus daiktus. Galų gale rado vieną la
gaminą, į kurį įsikrovė piloto kombinzoną ir žie
minį frenčių. Jam neužsileidžia Morozov. Bet Ta
das vikresnis ir Morozov tankiai nusiskundžia, 
kad jam nieko nebelieka!.. 

Grįžus į stovyklą, vėl naujienos, tik šįkart 
liūdnesnės. Kleme suvystyta galva lovoje begulįs 

— Kas, brolau, atsitiko, — klausiame. O šis 
silpnu balseliu atsako: 

— Su vokiečiu susimušiau! Aš jam su kumš
čiu, jis — velnias — man su basliu į galvą! 

Incidentas ir viskas' Bet vakare globos kari
ninkas davė „pamokslą" apie artimo meilę ir t.t., 
o pas mus juo toliau, tuo labiau pradeda iškilti 
ilgai slopinta neapykanta vokiečiams. Net I kuo
pos vyrai nutarė — tegu tik pasitaikys proga, o 
tam vokietpalaikiui klius' 

Nors šiaip mūsų vyrų nuotaika gera: lais
valaikiu žaidžiame kvadratą, o šiandien įsitaisy
tas ir krepšinis: skamba dainos, muzika..." 

G e g u ž ė s 21 d. 
Su Bytautu neik obuoliauti! Dirbant aerodro

mo sandėliuose mus tris — vieną vokietį, Tadą ir 

mane — paskyrė iš netoliese esančio barako 
iškraustyti vieną kapitoną. Tadas, velniūkštis, 
prisitaikė ir pavogė šio karininko kelioninį žadin
tuvą. Buvo krata, bet pas j j nieko nerado: laikrodį 
jis spėjo paslėpti. Atrodo, kad mūsų, kaip globėjų 
„doros pamokslai" jam pro vieną ausį įeina, pro 
kitą išeina. 

Vakare pranešė, kad rytoj turime atiduoti 
šautuvus, durtuvus ir šovinines, nors ginklai jau 
nuo užvakar uždrausti nešioti. Tūkstančiui žmo
nių paliekama 20 šautuvų sargyboms, nors vi
daus sargybos jau kuris laikas einamos be šautuvų. 

Gegužės 23 d. 
Šiandien dirbome Rognan. Į dviejų kepyklų 

sandėlius, 6 valandas, 10 vyrų turėjome sunešio
ti 50 tonų ruginių miltų duonai ir dar pakrauti 
porą sunkvežimių šviežiai kepta duona Prie pro
gos, pavogiau kepaliuką duonos. įsigrūsdamas jį į 
milinę, ir čia pat bedirbdamas, per pusvalandį 
suvalgiau, nes buvau alkanas kaip šuo. Vakare 
parsinešėme po 1/2 kepaliuko šviežios duonos — 
vadinasi, tekit, už gerą darbą! 

Nors ta duona ne mus vienus vilioja. Rusų 
belaisviai, atgavę laisvę, nors ir labai išdidžiai 
nešasi, bet slankioja apie sandėlį ir klausinėja 
mus ar negalima kaip nors „nukniaukti" duonos. 
Nors jie dabar nedirba, duonos gauna po 1/2 
kepaliuko dienai, kai mes jos tegauname 1/3, bet, 
kaip vienas jų pasakė, vis dar esą išbadėję ir ne
galį atsivalgyti. Jų tarpe tvarką palaiko, raudo
nais raiščiais ant rankovių užsimovę, „dežumyj" 
ir „kontrol" — pas vienus ant raiščio „D" raidė, 
pas kitus .K", bet kokios jų ten pareigos — bent 
mums — neaišku! 

Vakar sužinojom, kad netoliese atsike!-
šiaurės vienas statybos batalionas, kuriame yra 
apie 60 lietuvių. Šiandien jie atsilankė pas mus. 
Jų tarpe daugumas buv. moksleivių ir savisaugos 
dalinių karių. Jie daug pasiutesni už mus Sako, 
vokiečiai nuo jų tankiai susigriebia į snukius 

Su vienu jų. Paparčiu, uteniškiu, teko dau
giau pasikalbėti. Jis technikos studentas, besi-
praktikuodamas išlandęs Vokietiją, Prancūziją, 
paskui pabėgės atgal į namus, o, grįžtant Rau
donajai armijai, nebepasilikęs ir. štai, atsidūręs 
net Norvegijoje. Bus d a u g i a u . 

http://Salary.com
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AČIŪ UZ PASTABAS 
Malonu, kad mano rašinys 

„Ar drįsime, ar sugebėsime pa
minėti", spausdintas „Drauge" 
birželio 8 dieną, pagavo V. Šeš
toko dėmesį. 

V. Šeštokas rašo „baig
damas noriu paprašyti A. Vir-
vytį, jeigu jis viešai iškėlė šią 
mintį, būtų tiksliau, kad jis ir 
paaiškintų 'Draugo' skaityto
jams, kodėl prez. Adamkus 
medaliu apdovanojo niekšą — 
išdaviką". (Tas niekšas išdavė 
paskutinį Lietuvos partizaną. 
Sąjūdžio metu jis įsiskverbė 
tarp sąjūdiečių, tikriausiai kaip 
išdavikas, pirmai progai pasi
taikius išduoti visą Lietuvą. 
Apdovanotas, bet ar nubaustas? 
— mano priedas). 

Gerbiamas V. Šeštokai ir 
„Draugo" skaitytojai, aš negaliu 
atsakyti į Jūsų klausimą, kodėl 
Adamkus apdovanojo tą išda
viką medaliu. Nenorėtųsi tikė
ti, kad Adamkus, žinodamas to 
žmogaus šlykščią praeitį, būtų 
jį apdovanojęs medaliu. Labai 
galimas atsitikimas, kad prez. 
Adamkui vienas ar keli iš jo 
„gerų patarėjų", norėdami su
niekinti jį, į garbingų veikėjų 
sąrašą įkišo niekšą, bet Adam
kaus neapdairumas — nežinoji
mas neatleidžia jo nuo atsa
komybės. Labai geras anglų 
posakis t inka šiam atvejui 
„ignorance is no exuse" (nežino
jimas nėra atleistinas). 

Prez. Adamkus apdovanojo 
ir pasaulinio masto mafijozą — 
Kalmanovič, kuris yra žinomas 
Interpol, t ikriausiai ir Lietuvos 
saugumui . Latvija uždraudė 
jam važiuoti per savo teritoriją, 
paskelbė jį „persona non grata" 
(nepageidaujamas žmogus). Ro-
bert I. Fr iedman knyga „Red 
mana" nuodugniai aprašo Kal
manovič veiklą. Tos knygos ap
žvalga buvo lietuvių spaudoje. 

Kodėl V. Adamkus du kar
tus suklupo apdovanodamas 
Kalmanovič? Gal vėl Lietuvos 
priešai norėjo nužeminti prezi
dentą? Žinome, kaip garbingą 
Landsbergį bandė sunaikinti. O 
gal V. Adamkus mano, kad ir 
su a r š iaus iu priešu galima 
glaudžiai dirbti? Gal jis nematė 
nieko blogo, duodamas meda
lius Kalmanovič ir kitam niek
šui? Aš į tuos klausimus nega
liu a t sakyt i . Apie tai reikia 
klausti prezidentą. Jis turėjo 
ta i iš t i r t i , paaiškinti tautai , 
kal t ininkus griežtai nubausti. 
O gal taip padarė. To neteko 
sužinoti. 

Prez. Adamkus turėjo „iš
valyti namus" , kaip visame 
demokratiniame pasaulyje nau
jas prezidentas daro — „išvalo 
namus" nuo palikuonių. 

Amerikoje yra dvi vyrau
jančios partijos — respublikonu 
ir demokratų. Jos abi dirba tik 
Amerikos gerovei kiek skirtin

gomis idėjomis. Nė viena parti
ja neišduotų Amerikos priešui, 
bet valdžiai pasikeitus „namus 
valo" nuo nepageidaujamųjų. 
Pirmą ir antrą kartą rinkimus 
laimėjęs V. Adamkus „nešlavė 
savo namo", paliko beveik visus 
seno raugo žmones. Net ir 
šiandien valstybės jautriau
siose pareigose yra KGB. V. 
Adamkus bendradarbių rate, 
ministerijose alkūnėmis trinasi 
nepageidautini asmenys. Yra 
tokiomis pavardėmis, kurių 
mes, lietuviai, nežinome, kaip 
ištarti. Jei toks žmogus Lie
tuvoje gimė, save laiko geru 
lietuviu (blogų lietuvių valdžio
je neturi būti), tai kodėl tas 
žmogus nesulietuvina savo sve
t imtautę pavardę? Lietuva ne 
Amerika, kur viskas verda 
katile, t irpsta kaip taukai į 
vieną lydinį neapsakomos spal
vos. Lietuvos katile negalime 
sulydinti visų į vieną lydinį, 
tai žinome iš labai skaudžios 
Lietuvos istorijos. 

Ar yra bent vienas nacis, 
nacio sūnus ar anūkas Izraelio 
valdžioje? Mokykimės iš jų. 
Sveika, kad ir skaudi, kritika 
yra naudinga Lietuvos sveika
tai. Reikia visus nuodus išva
lyti iš Lietuvos seno kūno, iš
pjauti raudonąjį vėžį su visomis 
šaknimis. Tik gera kritika tai 
gali padaryti, atkreipiant val
džios dėmesį, kad lietuvių 
tauta budi. Neleistina po kili
mu pašluoti. 

Kritika, klausimai laikraš
čio straipsnių rašytojams taip 
pat yra naudinga kaip ir visur. 
Ačiū V. Šeštokui už klausimą. 

Algis Virvyt is 
Boston, MA 

MC/SŲ 
V7R7T/VĖ 

Paruošia Julija K. 

KEPKIME IR VIRKIME LAUKE 
Karšta, karšta ir dar kartą 

karšta. Tokia jau šįmet vasara 
'ir dar sausa). Baisu net pa
galvoti apie maisto gaminimą 
virtuvėje, bet lauke — kas kita 
(galima apsieiti ir su popieri
nėmis lėkštėmis, ir serve
tėlėmis). Tik būtina prisiminti, 
kad gamta kenčia nuo nepa
prastos sausros: nepilkite ant 
žemės ar žolės karštų anglių iš 
lauko viryklės, tegul jos visiškai 
užgęsta ir ataušta, arba už-
liekite vandeniu. Gaisrų pavo
jus yra t ikras ir reikia pasi
saugoti. 

Beje, jeigu kepame lauke, 
nereiškia, kad negalime paga
minti įdomių ir skanių patie
kalų. Taigi — pamėginkite ir 
šiuos. 

L i m o n a d u o t a s 
v i šč iukas 

2 jauni viščiukai (broiler-
fryer chickens) 

1 dėžutė (6 uncijų dydžio) 
sušaldyto lemonado (frozen le-
monade concentrate). ištirpyto 

1/2 puod. sojos padažo 
1 šaukštelis druskos 
1/8 šaukštelio česnako mil

telių 
1/2 šaukštelio salierų drus

kos (celery salt — nebūtinai) 
Supjaustyti viščiuką nedi

deliais gabaliukais. Dubenėlyje 
sumaišyti limonadą ir visus 
prieskonius. J šį skystį pamir
kyti mėsą, sudėti (kaulais že
myn ) ant lauko viryklės grotelių 
ir kepti virš vidutinio karštumo 
anglių 25 min., po to mėsą 
apversti ir kepti dar 15-20 
min , kol mėsa bus visiškai iške
pusi Paskutines 10 kepimo 
minučių mėsa aplaistyti likusiu 
hmonado-prieskonių skysčiu. 

Višč iuko ir j a u t i e n o s 
vėr inė l i a i 

7 sv. jautienos ,,sirloin 
steak" 

1 skardinukė (14 ir 1/2 unci
jos dydžio) ananasų riekelių 
įpineapple slices) 

DARYK, 
KĄ 

SKELBI! 
Mūsų nelaimingoji išeivijos 

karta , netekusi gimtinės — 
savo brangiausio tu r to — 
pabiro šiame krašte bei kitur 
pilna ilgesio, nostalgijos ir ne-
išblėstančios meilės savo tė
vynei ir jos vergijoje paliktai 
kenčiančiai tautai . Dauguma 
(be mažų išimčių) įniko visom 
jėgom dirbti savo okupuotai 
krašto naudai, skelbti pasauliui 
jo kančias bei visokeriopai jam 
padėti. Tikrieji patriotai niekad 
savo- darbais nesigirdavo, 
anaiptol, jų didžius darbus 
pastebėdavo laikraštininkai ir 
spaudoje juos iškeldavo — 
įvertindavo. 

Tačiau dar ir dabar pasi
taiko išeivių tarpe (jų mažu
ma!-) niekad niekur neinančių, 
jokių minėjimų, net Vasario 16-
osios šventės savo atsilankymu 
nepagerbiančių, bet visą ži
nančių ir... kritikuojančių! 
Amerikiečiai dažnai turi to
kiems teisingą puikų pasaky
mą: „Do whatever you preach!" 
Daryk pats, parodyk pavyzdį 
apie ką taip uoliai pamokslauji! 
Tikra teisybė! Verta dėmesio! 

Taip ir šiame skyriuje vie
nas asmuo nusiskundė nema
tęs veikėjų vienos institucijos 
gimtadienio šventėje. Pats 
„skundelis" ne tik kad vangiai 
kur nors besilankąs, bet iš viso 
niekad niekur nematomas, 
nuėjęs į draugo institucijos 
eilinį metinį pobūvį, pasigedo... 
visuomenininkų! Tikri juokai! 

O pats rašantysis asmuo ir 

1/2 puod. pomidorų padažo 
(ketchup) 

2 šaukštai acto 
2 šaukšteliai greito tirpimo 

jautienos sultinio kristalėlių 
(instant beef bouilion granules) 

1/4 puod. smulkiai sukapoto 
svogūno 

1 šaukštelis salierų seklų 
(celery seed) 

1/2 šaukštelio cinamono 
1/4 šaukštelio maltų kva

piųjų pipirų (allspice) 
1 lauro lapelis 
12 viščiuko sparnelių (ne

perpjautų per pusę) 
Supjaustyti jautieną nedi

deliais gabaliukais. Nuvarvinti 
ananasus , pasiliekant skystį. 
Anansų riekutes padėti į šaldy
tuvą, o skystį pamatuoti, kad 
būtų 3/4 puod. (jei per mažai, 
įpilti kiek vandensl po to sudėti 
visus prieskonius, išmaišyti, 
užpilti a n t mėsos ir uždengus 
marinuoti šaldytuve per naktį 
ar bent kelias valandas. 

Nuvarvinti skystį nuo mė
sos, pasiliekant marinatą. Kiek
vieną ananasų riekutę perpjau
ti į 4 dalis, užmauti ant meta
linių virbų pakaitomis su jau
t iena ir viščiuko sparneliais. 
Kepti virš karštų anglių apie 20 
min., retkarčiais patepant liku
siu mar ina tu , kol mėsa bus 
iškepusi. 

U p ė t a k i s su vynu 
1 skardinukė (15 uncijų 

dydžio) pomidorų padažo doma-
to sauce) 

1/2 puod. balto nesaldaus 
vyno 

1/2 puod sviesto arba 
jaus 

2 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukštai sukapotų žalių 

svogūnų (su laiškais 
1/2 šaukštelio draskos 
keli lašai aštrių pipirų 

padažo (hot pepper sauce) 
6 paruošti kepimui, nuva

lyti upėtakiai — „trout'' (gali 
būti ir kitokios žuvys, pvz . 
ešeriukai — ..perch" 

Nedideliame puode sumai
šyti visus produktus, išskyrus 
žuvį. Užvirti ir ant lengvos 
ugnies pavirti neuždengus apie 
10 min. Žuvį išdėstyti ant 
grotelių virš karštų anglių ir 
kepti 10-15 min., apverčiant ir 
kepant dar 10-15 min. Prieš 
kepimo pabaigą žuvį patepti 
paruoštu padažu. Likusį padažą 
pakaitinti ir patiekti kartu su 
žuvimi. 

Kreve tės an t k a r š t ų 
angl ių 

2 sv. šaldytų ar šviežių 
didelių krevečių be kiautelių ir 
gyslos 

1/2 puod. alyvų aliejaus 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1/2 puod. balto nesaldaus 

vyno 
1/4 puod. citrinų sulčių 
1/4 puod. sukapotų šviežių 

petražolių 
1 šaukštas Worcestersbire 

padažo 
1 šaukštelis sukapotų švie

žių krapų 
1/2 šaukštelio druskos 
Dubenėlyje sumaišyti visus 

prod'iktus, išskyrus krevetes 
Jeigu krevetės sušaldytos, at-
šildyti Sudėti krevetes į dube
nį, užpilti marinatu, gerai su
maišyti, kad visos pasidengtų, 
ir uždengtus palaikyti šaldy
tuve 3-4 vai. Po to marinatą 
nuvarvinti ir pasilikti. 

Krevetes sudėti į vielinį 
krepšelį arba lauko viryklės 

Š.m. balandžio 14 d. sukako dveji metai nuo žymaus lietuvių visuomenės veikėjo, architekto afa 
Alberto Kerelio mirties. Jis daug prisidėjo prie Mokslo ir kūrybos simpoziumų organizavimo ir įkū
rimo, vadovavo Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) centro valdybai, ben
dradarbiavo žurnale „Technikos žodis", jo iniciatyva buvo įkurtas Medininkų pilies atstatymo fon
das, įsteigė ir vadovavo Lietuvos Tėvynės sąjungos rėmėjų sambūriui Čikagoje. Prie afa A. Kerelio 
paminklo susirinkę jo artimieji. Priekyje anūkės Gabrielė Rosenbacher ir Rasa Kereiytė, I eil.: Petras 
ir Aleksandras Thaus, Albertas Kerelis, Jn, Irena Kerelienė, Andrius Thąus, Dainė Kerelytė-
Rosenbacher; II eil.: Gintarė Kerelytė-Thaus, Albertas Kerelis III, Lilė Kerelienė, Kurt Thaus ir David 
Rosenbacher. 

jo min ima institucija turė tų 
įsidėmėti gyvenimo dėsnį, jog 
daug mieliau nei gauti — imti, 
y r a duoti . Viskas gyvenime 
eina dvigubu keliu, ne viena 
l inija, vedančia į akligatvę. 
Meilė, pagarba, draugystė, pas
lauga, dovana, parama ir daug 
daugiau — viskas ne tik go
džiai imama-gaunama , bet 
(ypač, jei dar iš visuomenės 
p rašoma) mielai duodama 
ki t iems, kaip visad parėmimo 
reikalingos įvairios organizaci
jos! Tai mūsų visų tau t inė 
pareiga. 

Ne tai, ką tu gauni, bet ką 
t u duodi, sudaro gyvenimo 
prasmę! 

S t a sė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

SKELBIMAI 

DU SKIRTINGI ISTORINIAI FAKTAI 

SIŪLO DARBA 

Skaitau lietuvišką spaudą 
ir stebiuosi, kad niekas iki šiol 
nenagrinėjo šių skirtingų isto
rinių faktų: 

1. Prez. Valdas Adamkus 
nevažiavo į Maskvą švęsti Ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 
Europoje, kadangi, pagal nacių 
Vokietijos ir Raudonosios Rusi
jos slaptą „sferų pasidalinimą" 
1939 metais, dar prieš prasi
dedant karui, Lietuvos likimas 
buvo nuspręstas. Lietuvai ši 
„pergalė" atnešė vergiją ir treč
dalio tautos sunaikinimą. 

2. J Karaliaučiaus 750 metų 
jubiliejaus paminėjimą nebuvo 
pakviestas Lietuvos ir Lenkijos 
prazidentas, kadangi Rusija 
;arba Sovietų Sąjunga) šį 
kraštą gavo kaip karo grobį... 
Koks būtų buvęs akibrokštas 
Rusijos prez. Putin. jei kas nors 
iš Lietuvos ar Lenkijos atstovų 
būtų paklaustas, kodėl jis 

R e i k a l i n g i d a r b i n i n k a i 
r ė m u surinkimui privačioje gamykloje, 
kuri y ra Chicago, 3418 N. Knox Ave. 

„ALPINA"(netol i Cicero & Addisori). 
Pageidautina vyrai ir moterys, S8-S10 vai. 
Darbas kasdien nuo 7-9v.r.—5v.p.p, 

savaitgaliai laisvi. Savininkas Amerikos lietuvis. 
Reikalinga žalia korta. Atvykite i ofisą. 

PASLAUGOS 

EJ 
groteles padengti stora folija ir 
ant jos išdėstyti krevetes (jeigu 
dėsime tik ant pačių grotelių, 
krevetės įkris į karštas anglis). 
Kepti virš karštų anglių 15-20 
min., dažnai pavar tant ir 
patepant likusiu marinatu. 

Deš re l iu vėr inė l ia i 
8 dešrelės (bot dogs, 

franks), kiekviena skersai su
pjaustyta į tris dalis 

1 skardinukė konservuotų 
sveikų bulvyčių (16 uncijų dy
džio), nuvarvinus skystį 

2 vid. dydžio žalieji pipirai, 
supjaustyti gabalais 
1/4 puod. paruoštų su krie

nais garstyčių (horseradish 
mustard) 

1/4 puod. pomidorų padažo 
(ketchup) 

1/2 vokelio ,,taco seasoning 
mix" prieskonių — apie 2 šaukš
tai 

2 šaukštai vandens 
2 šaukštai aliejaus 
keli lašai aštraus pipirų 

padažo (hot pepper sauce) 
Dešrelių gabaliukus suverti 

ant metalinių virbų, pakaitomis 
su bulvytėmis ir žaliųjų pipirų 
gabaliukais. Nedideliame dube
nėlyje sumaišyti garstyčias, 
pomidorų padažą, „taco* prie
skonius, vandenį, aliejų ir aš
triuosius pipirus. 

Vėrinėlius kepti (apie 10 
min.) virš karštų anglių, nuolat 
apvartant ir aplaistant paruoš
tu padažu. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". „gutters".plokšti 
ir „shmgle" stogais cementas. 

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

ĮVAIRŪS 

* Vy ras ieško žmogaus, kuris padėtų 
įsidarbinti gamykloje pietiniame 
rajone Tel. 708-467-0645. 

* Mo te r i s ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones liepos-rugpjūčio mėn 
Laisvai kalba angliškai Tel 708-636-
8451 . 

* Studentė, puikiai mokanti anglų 
kalbą bei turinti vairuotojo pažy
mėjimą, ieško darbo savaitgaliais 
Tel. 773-627-4236 

* Dovano ju kačiukus Tel.773-778-
5568. 

švenčia šią sukaktį, jeigu 
Karaliaučiaus kraštas niekada 
nepriklausė Rusijai. Tą faktą 
pripažino pats Stalin (žr. Ku-
šeno istorinę knygą). 

Ministrės K. Prunskienės 
pakviet imas ir dalyvavimas 
„šventėje" parodė, kad jos isto
rinės žinios labai ribotos, o taip 
pat jos valstybingumo stoką. Ji 
t ikriausiai neskaitė Kųšeno 
knygos, kuri buvo parašyta ge
riausio rusų istoriko, Stalin 
įsakius ir pavedus tai padaryti. 
Šioje knygoje įrodyta (net ilius
tracijomis paryškinta), kad Ryt
prūsiai priklauso Lietuvai. 
Knyga parašyta rusiškai ir 
išversta į lietuvių kalbą. Būtų 
labai įdomu, kad „Draugas" 
dalimis ją perspausdintų atkar
poje. Mūsų tautiečiai sužinotų 
objektyvią tiesą. 

Algis L iep ina i t i s 
Chicago, IL 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA 

LIETUVIŲ FONDAS šiuo metu siūlo darbą rašt inės d a r b u o t o j u i / a i . 
Reikalavimai: žalia korta, aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (gali būt i ir 
studentas/'-ė, mokėjimas dirbt i kompiuterinėmis „Off ice" programomis 
(VVord, Excel ir k t ) , labai geros lietuvių ir anglu kalbos žinios žodžiu ir raštu, 
organizuotumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas ir komu
nikabilumas. 
Norintys dalyvauti atrankoje, prašome, siųskite CV tiesiogiai Lietuviu 
Fondui, 14911 127th St. Lemont, IL 60439. Pretendento anketa užpildoma 
vietoje arba LF svetainėje, www.lithfund.org. Dėl atlyginimo bus susitarta 
pokalbio metu. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
B i First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

\Vood r i dge i šnuomo jam i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

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

S k e l b i m ų 
s k y r i a u s 

tel . 1-773-585 9 5 0 0 

Tai Jusu 
la ikrašt is 

„Draugas" 
i 

8801 78th Ave BrMg*vitw, IL 60455 Tęl. 1 708-599-9680 
F0M. I 708 $99-9682 Ttl. 1 800-775-7363 

http://www.lithfund.org
file:///Voodridge


Pasaulio naujienos 
(ftemantis AFP, ftautefS, AP. fcfcrfaoe, ITAR-TASS, 8MS 

Oršą agsntcnj ptaneįimaiSį 

t_ EUROPA JAV 

LONDONAS 
Nuo amerikiečių ir britų ka

rinių pajėgų įsiveržimo į Iraką 
prieš dvejus metus šioje šalyje 
žuvo beveik 25,000 civilių ira
kiečių — vidutiniškai 34 per 
dieną, teigiama antradienį pa
skelbtoje tyrimo ataskaitoje. 
Bendrai paėmus, užsienio pajė
gų veiksmai pareikalavo dau
giau gyvybių negu šalyje vei
kiančių sukilėlių veiksmai, sa
koma organizacijos „Iraq Body 
Count" ir Oxford tyrimų grupės 
parengtoje ataskaitoje. Tačiau 
joje pabrėžiama, kad JAV ir bri
tų pajėgų veiksmai daugiausia 
žmonių aukų pareikalavo pir
momis 2003 m. kovą prasidėju
sio karo savaitėmis, o šiuo metu 
daug daugiau žmonių žūsta dėl 
sukilėlių veiksmų. 

PARYŽIUS 
Griežtais pasisakymais gar

sėjantis Prancūzijos vidaus rei
kalų ministras Nicolas Sarkozy 
pažadėjo netoleruoti musulmo
nų vadovų, propaguojančių to
kias a takas kaip liepos 7 d. iš
puoliai Londone, ir pažymėjo, 
kad iš jų atims Prancūzijos pi
lietybę. „Ketinu imtis teisimų 
procedūrų, kad iš prancūzų, ku
rie moko smurto ir fundamenta
lizmo, būtų atimta Prancūzijos 
pilietybė, kad tie asmenys, ku
rie negerbia mūsų vertybių ir 
nėra prancūzai, būtų išsiųsti iš 
šalies", teigė N. Sarkozy. 

MINSKAS 
Baltarusija išsiuntė iš šalies 

dėstytoją iš JAV Terry Boesch, 
skaičiusį tarptautinės teisės pa
ska i tas Baltarusijos valstybi
niame universitete. Oficialusis 
Minskas nepraneša, dėl kokių 
priežasčių išsiųstas JAV pilietis. 
Pa ts T. Boesch, kuris valdžios 
re ikalavimu tur i palikti šalį 
greičiau nei per parą, tai sieja 
su Baltarusijos valdžios noru 
švietimą apsaugoti nuo užsienio 
įtakos. Per pastaruosius kelis 
mėnesius Baltarusija išsiuntė iš 
šalies du Lenkijos diplomatus 
dėl konflikto, susijusio su Bal
tarusijos lenkų sąjunga, ir Čeki
jos ambasados atstovą, kurį val
džia apkait ino nepilnamečių 
tvirkinimu. 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pareiškė, jog bet kuris jo 
administracijos narys bus at
leistas, jeigu federalinio tyrimo 
metu paaiškės, kad jis žurnalis
tams atskleidė Centrinės žval
gybos agentūros (CŽV) agentės 
tapatybę. G. W. Bush, kurio pa
tarėjas politikos klausimais 
Kari Rovė atsidūrė tyrimo cen
tre, sakė, jog dar nežino visų 
smulkmenų, ir paragino pa
laukti tyrimo rezultatų ir tik ta
da „peršokti prie išvadų". 

Būdamas 91-nerių metų 
pirmadienį mirė JAV atsargos 
generolas William Westmore-
land, vadovavęs JAV pajėgoms 
per Vietnamo karą. Tiesmukas 
generolas dar kelis dešimtme
čius po 1975-ųjų, kai JAV ati
traukė savo karius iš Vietnamo, 
tvirtino, kad tas karas nebuvo 
pralaimėtas ir kad istorija pa
teisins JAV karinę kampaniją 
šiame regione. Jam vadovau
jant karių skaičius nuo vos ke
lių tūkstančių išaugo iki dau
giau kaip 500,000, tačiau, ne
paisant spartaus pajėgų augi
mo, pergalės amerikiečiams pa
siekti nepavyko. „Svarbiausia 
pamoka yra ta, — kartą teigė 
jis, — kad jauni vyrai niekada 
neturėtų būti siunčiami į mūšio 
lauką, jei šalis jų neremia". 

BIRMINGHAM 
Už sprogdinimą per Atlanta 

vykusią 1996 m. vasaros olim
piadą nuteistam Eric Rudolph, 
kuris tvirtino, kad „laikėsi ti
kėjimo", paskirta viena kalėji
mo iki gyvos gaivos bausmė, tuo 
tarpu už 1998-ųjų sprogdinimą 
prie abortų klinikos Alabama. 
kur žuvo vienas policininkas ir 
buvo .suluošinta medicinos se
suo — antra. E. Rudolph taip 
pat nurodyta sumokėti 1.2 mln. 
JAV dolerių žalos atlyginimo 
savo aukoms ir jų šeimoms. 38 
metų E. Rudolph, kuris yra 
abortų priešininkas ir kuris nuo 
federalinių agentų slapstėsi 
penkerius metus, negalės būti 
paleistas iš kalėjimo pirma lai
ko. Federaliniame teisme jis ne
rodė jokios atgailos. 

LOS ANGELES 
Pirmadienį per pratybas su

sidūrus dviem JAV karinio jūrų 
laivyno lėktuvams, dingo vienas 
pilotas. Naikintuvai-bombone-
šiai „F/A-18 Super Hornet" 11 
vai. 29 min. ryto susidūrė ore. 
Du pilotai iš dviviečio lėktuvo 
buvo išgelbėti kelios valandos 
po avarijos ir guli ligoninėje. 
Trečias pilotas, kuris pilotavo 
vienvietį lėktuvą, kol kas neras
tas. Lėktuvai, kurių kiekvienas 
kainuoja apie 57 mln. JAV dole
rių, susidūrė maždaug 200 km į 
šiaurės rytus nuo Los Angeles. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
Prezidentas Emile Lahoud 

ir ministras pirmininkas Fouad 
Siniora antradienį sutarė dėl 
Libano vyriausybės formavimo, 
pranešė pareigūnai. Tai bus pir
moji vyriausybė, kai iš šalies 
pasitraukė Sirijos kariuomenė. 

ISLAMABADAS 
Pakistano saugumo pajėgos 

per praėjusios nakties kratas 
sulaikė 25 įtariamus islamistų 
kovotojus, siejamus su tyrimu 
dėl liepos 7-osios teroro išpuolių 
Londone. Kratos buvo vykdo
mos daugiausia gyventojų tu
rinčioje Pandžab provincijoje; 
tarp sulaikytųjų yra už įstaty
mo ribų paskelbtų islamistų 
grupuočių narių. Aukšto rango 
saugumo pareigūnas sakė ma
nantis, kad kelių įtariamųjų ap
klausa patvirtins ryšius su 
sprogimais Londone. 

BAGHDAD 
Buvęs Irako ministras pir

mininkas Iyad Allawi pranešė, 
kad per neseniai įvykusį vizitą 
Libane jis išvengė pasikėsinimo 
į jo gyvybę. Užkirsti kelią šiai 
atakai Dadėio Libano šiitų ju
dėjimo „Amai" nariai. Tačiau jis 
nenurodė, kaip ir kokiomis ap
linkybėmis įvyko ši ataka. I. Al-
lawi, kuris ministro pirmininko 
pareigas ėjo iki gegužės mėne
sio, kai darbą pradėjo naujoji 
premjero Ibrahim Jaafari vy
riausybė, taip pat teigė, kad per 
kitus Irako visuotinius rinki
mus, kurie įvyks 2005 m. gruo
dį, jis kovos dėl vietos parla
mente. 

L i e t u v i a i mokys is k r e i p t i dėmesį į a p l i n k o s a p s a u g ą 

Atkelta iš 1 psl. 
„Elektroninių mašinų perdirbi
mas", kuri kartu su agentūra 
ID4 yra akcijos organizatoriai, 
generalinis direktorius Alman
tas Kybartas. 

„Nonme paraginti žmones 
nemesti elektroninės įrangos — 
viryklių, džiovintuvų, kalkulia
torių, elektros baterijų, šaldytu
vų a r kitų prietaisų į kiemuose 
stovinčius šiukšlių konteine
rius, o skambinti mums. At
važiavę surinksime jas iš Vil
n iaus . Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Marijampolės, Panevė
žio miesto gyventojų", kalbėjo A 

Kybartas. 
Anot A. Kybarto, nenaudo

jama elektroninė įranga, per
duota jų įmonei, bus perdirbta 
ir sutvarkyta pagal visus Euro
pos Sąjungos reikalavimus. A. 
Kybartas aiškina, jog metant 
pavojingų atliekų turinčias 
elektronines atliekas į bendrus 
konteinerius, jų nebegalima iš
rūšiuoti, o elektroninėms atlie
koms sąvartyne susimaišius su 
kitomis buitinėmis atliekomis, 
ima tirpti sunkieji metalai, ku
rie skverbiasi į gruntinius van
denis. 

Akcijos metu Lietuvos skau

tai Vilniuje, Kaune ir pajūrio 
miestuose išdalins apie 100,000 
maišelių, kuriais bus galima 
naudotis surenkant šiukšles ke
liaujant ar ilsintis paplūdimiuo
se. 

Iki rugsėjo pabaigos vyk
sianti akcija žada tapti kasmeti
ne. Rengėjai įsitikinę, jog akcija 
bus prisidėta prie Lietuvai Eu
ropos Sąjungos nustatytų antri
nių žaliavų perdirbimo normų 
įgyvendinimo. 

Beje, laiku neįgyvendinus 
Europos Sąjungos reikalavimų 
dėl antrinių žaliavų perdirbimo. 
Lietuvai gresia baudos. 

Uždaroma Kunigų seminarija Marijampolėje 

Atkelta iš 1 psl. 
pasakojo, kad visi Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų seminarijos 
klierikai buvo ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto studentai. 
Po penkto kurso jiems įteikiami 
šio universiteto Teologijos fakul
teto bakalauro diplomai. 

Pasimokę dar vienerius me
tus , po šešerių studijų metų 

klierikai yra įšventinami į kuni
gus. 

Todėl steigiant kunigų se
minariją Marijampolėje kai kas 
didžiavosi, kad ir šis miestas 
tampa universitetiniu. 

Pagal universiteto ir semi
narijos sutartį, Marijampolėje 
buvo atidaryta Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos 

katedra. Dabar ši katedra irgi 
uždaroma, tad universitetinį iš
silavinimą teikiančios mokymo 
įstaigos Marijampolėje nebelie
ka. 

Keliolikai dabartinių Mari
jampolės seminarijos klierikų 
mokslus teks baigti Kauno se
minarijoje, tačiau paskyrimus 
jie gaus į Vilkaviškio vyskupiją. 

Europos čempionatų prizininkėms — medaliai 

Atkelta iš 1 psl. 
medalį ir įrodėme, kad mūsų 
šaudymo mokykla yra gera, o 
sportininkė labai kovinga ir nu
siteikusi sėkmingai pasirodyti 
Beijing olimpinėse žaidynėse", 
sakė V Blonskis. 

R. Garkauskaitė-Būdienė 
teigė, kad jai psichologinis nusi
teikimas nėra toks svarbus, ta

čiau po nesėkmės Atėnų at
rankos varžybose ji labai išgy
veno. 

„Anksčiau tiesiog eidavau ir 
žaisdavau, o kai nepatekau į 
Atėnų žaidynes, kažkas tarsi 
'užsiblokavo™, sakė tenisininkė. 

Tačiau dabar ji jaučiasi atsi
gavusi i r ketina papildyti savo 
laimėjimų kolekciją. 

Anksčiau pirmadienį į 
Lietuvą grįžo Europos jaunimo 
krepšinio čempionate sidabro 
medalį iškvojusi jaunimo rink
tinė. Jos nariai ir treneriai at
skirai bus pagerbti Kultūros ir 
sporto departamente, apdova
noti atminimo medaliais bei so
lidžiomis piniginėmis premijo
mis. 

Gilaus liūdesio ir netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiame Lietuvos valstybės valiutos atkūri
mo pagalbininką, Lietuvių verslo tarybos narį 
ANTANĄ GRINĄ, tragiškai žuvus mylimai žmo
na i Zeni ir jos motinai . 

Lietuvos Respublikos generalinio 
konsulato Čikagoje darbuotojai 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 20 d., trečiadienis 

Los Angeles Vyrų Kvarteto meninės dalies pa
tarėjui režisieriui 

Af A 
PETRUI MAŽELIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą Jo šeimai ir ar
timiesiems. 

Los Angeles vyrų kvartetas ir Raimonda 

Af A 
ADELEI GENČIUVIENEI 

mirus, gili užuojauta reiškiama velionės vyrui 
KAZIMIERUI, sūnums ALBINUI ir VALENTI-
NIJI, jų šeimoms ir artimiesiems. 

Petras Petrutis, buvęs Margučio vedėjas ir 
anuometiniai Margučio darbuotojai 

KAS IR KO SIEKIA 
PIKTNA UDŽIA U DAMAS 

SVETIMU VARDU? 
Buvusio ūkio ministro Vik

toro Uspaskicho atsiradimo Lie
tuvoje, tapsmo „ekonomistu", 
politiku, partijos Ivadovu istori
ja — gerokai primena Ostapo 
Benderio nuotykius. Kažin ar 
reikia abejoti, kad paskutinis 
veiksmas dar ateityje. 

Tikrai nesitikėjau, kad šio 
tarpinio finišo tiesiojoje ir man 
bus skirtas, toli gražu ne pir
maeilės svarbos, bet vis dėlto 
šioks toks vaidmuo. 

Australijos laikraštis „Tė
viškės aidai" 2005 m. gegužės 
25 d. nr. 10 išspausdino Ed
mundo Simanaičio s t ra ipsnį 
„Rusijos pareigūnams proteguo
j a 'Krekenavos agrofirma' ", 
kurio pabaigoje sant rumpa — 
El ta . Su laikraščiu bendra
darbiavau visuomeniniais pa
grindais. Redaktorei pageidau
jan t , parašydavau vieną kitą 
straipsniuką Lietuvos kultūros, 
pil iet inio ugdymo, politikos 
aktualijų temomis. 

Kodėl nežinomo autoriaus 
straipsnis apie skandalais gar
sėjantį V. Uspaskichą pateikia
mas kaip mano? Tai gerokai 
nustebino. Gegužės 31 d. pa
siunčiau ei. paštu paklausimą 
laikraščio redaktorei M. Geš-
tau t iene i , kur iame buvo ir 
tokios eilutės: „(...) Tokio 
s t ra ipsnio aš nesu r a šęs ir. 
sava ime supran tama, jokiam 
spaudos leidiniui nebuvau siun
tęs. Norėčiau žinoti, kokiu būdu 
klastotė pateko į Jūsų laikraštį0 

Piktnaudžiavimas au torys te 
gali atsiliepti bendradarbiavi
mui. Lauksiu Jūsų atsakymo?" 

Birželio 2 d. redaktorė at
sakė: „Nuoširdžiai a t s iprašau 
už įvykusią klaidą. Šis straips
nis priklauso Eltai". 

Tada užklausiau naujienų 
agen tūrą Elta, p ra šydamas 
pranešt i „iš kokio fizinio ar juri
dinio asmens buvo gautas šis 
s traipsnis ir kokiuose spaudos 
leidiniuose buvo skelbiama 
klastotė?". Ši paprašė straips
nio kopijos. Nusiunčiau. Elta 
vyr. redaktorius V. Valentina

vičius parašė „Tėviškės aidų" 
redaktorei , jog „Elta reiškia 
nuostabą, kad pats straipsnis 
yra nukopijuotas mūsų agen
tūros produktas, išspausdintas 
be mūsų sutikimo" ir norėtų 
„sulaukti paaiškinimo dėl šito 
atvejo". 

Birželio 9 d. kreipiausi raš
tu į Lietuvos žurnalistų etikos 
inspektorių R. Gudaitį. Paci
tuosiu rašto pabaigą: „Man nėra 
žinomi Tėviškės aidų' sanlįykiai 
su Elta, tačiau, pagal Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodeksą, E. Simanaičiui gali 
būti inkriminuojamas kito as
mens sukurto kūrinio plagijavi
mas (61 str.) arba dar blogiau — 
priskyrimas politinės veiklos, 
kuri jam nebūdinga ir svetima". 

Turiu pagrindo manyti, kad 
šis „suklydimas" gali būti viena 
iš tos pačios svetimos spec-
tarnybos tebeplanuojamų pro
vokacijų serijos, kuriomis anks
čiau buvo siekta sukompromi
tuoti mane, kaip valstybės 
pareigūną, o dabar siekiama 
diskredituoti — kaip žurnalistą 
ir visuomenininką. 

Norėčiau paklausti, ar šis 
atvejis pa tenka į Žurnalistų 
etikos inspektoriaus jurisdikci
ją? Jei taip, tai prašyčiau pra
nešti , ko buvo imtasi, kad 
panašūs atvejai nesikartotų? 

Priedas: kopija straipsnio 
„Rusijos pareigūnams proteguo
ja 'Krekenavos agrofirma' — 1 
lapas". 

Jau visas mėnuo, kai sukaki 
ši neužbaigta istorijėlė, bet 
neprarandu vilties gauti atsa
kymą. Pirmas toks atvejis mano 
žurnalistinėje veikloje, kai pikt
naudžiaujama mano vardu. O 
gal tokiu būdu norėta mesti 
šešėlį ant prezidento instituci
jos, parodant, kad prezidento 
konsultantas neva populiarina 
tuometinio ūkio ministro neš
varų verslą, stipriai trenkiantį 
interesų konfliktu? 

E d m u n d a s S imana i t i s 
Lietuva 

Buvusiam „Grandies" ansamblio šokėjui 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai LORE
TAI, vaikams RITAI, VYTUI ir GINTUI, tėve
liams KAZYTEI ir KAZIUI BRADŪNAMS, se
sutėms ELENAI ir LIONEI bei jų šeimoms, gi
minėms ir draugams. Mes kartu su Jumis 
liūdime. 

Lietuvių, šokių ansamblis „Grandis" 

Artimam bičiuliui 

A f A 
JURGIUI BRADŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo gyvenimo 
draugei LORETAI bei vaikams RITAI, VYTUI ir 
GINTUI, tėvams KAZIUI ir KAZIMIERAI BRA
DŪNAMS, seserims ELENUTEI bei jos vyrui 
AUDRIUI AGLINSKUI ir jų dukrai VAIVAI, 
LIONEI bei jos vyrui ANDRIUI KAZLAUSKUI, 
jų dukrai AISTAI ir sūnui DAINIUI. 

Esate ir liksite mūsų širdyse ir maldose... 

Viktoras, Kristina ir Audra Nakai 
Linas, Bernadeta, Sigitas, 

Tadas ir Austė Rimkai 
Kęstutis, Onilė, Lina, Laura ir Rima Šeštokai 

Danelė, Mantas ir Nida Vidučiai 

Brangiam klasės draugui 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

mirus, širdingai užjaučiame jo žmoną, vaikus, 
tėvelius, sesutes bei visus artimuosius ir liū
dime kartu su Jūsų šeimomis. 

Drauge mokėmės Čikagos Aukštesniojoje Li
tuanistinėje mokykloje, kartu šokome tautinius 
šokius. 

Gyvenimas mūsų kelius išskyrė, bet Tavęs 
nepamiršime. 

Bridgeporto lietuvaitės: 
Zita Burneikytė-Petkienė su vyru 

Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich su šeima 
Aušrelė Vaičeliūnaitė-Ramanauskaitė su šeima 

Danutė Vaičeliūnaitė 
Jūratė Vaičeliūnaitė-Mitchel su šeima 

Kristina Žebrauskaitė-Gintautienė su šeima 

| A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą 
reiškiu jo žmonai LORETAI, velionio tėvams 
KAZIUI ir KAZYTEI BRADŪNAMS ir kitiems 
velionio giminaičiams bei artimiesiems. 

Petras Petrutis 

Lietuvos fhikterų draugijai 
a.a. Gražinos Micevičiūtės atminimui aukojo: 

J. ir A. Švedas, Irena Meilienė, Irena Radienė, Nijolė 
Dumbrytė, Povilas ir Rūta Kilius, Milita ir Aleksas Laurai
tis, Genė ir Rimvydas Rimkus, Jūra ir Algirdas Bakaitis, Al
dona Rukuižienė, Sofija Jelionienė, Joana Krutulienė, Mari
ja Barienė, Emilija Kantienė, Bruce ir Rita Watson, Aldona 
ir Vytas Vaitkus, Sofija Vakselienė, Asta ir Vacys Kleiza, Da
nutė Bilaišis, Adelė Plienienė. Viso: $460.00 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja aukotojams ir kartu 
užjaučia artimuosius bei liūdi a.a. sesės Gražinos. 

Lietuvos Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71 S t , 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-925-3211. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą D R A U G A S 

i ; 
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Čikagoje ir apylinkėse 
DAINAVOS METINE ŠVENTE 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENL 
įvyks „Draugo" met inė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri
ja i , kuriuos gal i te a tneš t i į 
„Draugo" administraciją. Admi
nistracijos ad re sa s ir darbo 
laikas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasi teiraut i 773-
585-9500. 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
atei t ininkų federacijos vadu 
Liutauru Serapinu įvyks šį sek
madienį, liepos 24 d., Ateitinin
kų namuose. Pradžia 12 v.p.p. 

JAV SPAUDA PRANEŠĖ, KAD 
policija areštavo 22 metų Ri
čardą Šidlauską, kur i s vairuo
damas automobilį padarė avari
ją netoli Poterio miesto, Indiana 
valstijoje, š.m. liepos 16 d., šeš
tadienį. Avarijos me tu žuvo 
automobiliu važiavusios 18-etės 
Ernesta Rumbinaitė ir Sandra 
Galeckaitė, dar vienas keleivis -
22 metų Edvinas Pipiras - sun
kios būklės paguldytas į ligo
ninę. Pats avarijos kalt ininkas 
nukentėjo nežymiai. Apie šią 
avariją generalinis konsulatas 
oficialios informacijos kol kas 
nėra gavęs. 

BRIGHTON PARK APYLINKĖS LB 
valdyba ir ta lk ininkai ruošia 
pietus „Margučio II" paramai . 
Renginys vyks sekmadienį, lie
pos 24 d., po l ie tuviškų šv. 
Mišių (Mišios 10 v.r.), Švč. M. 
Marijos Nekal to Prasidėjimo 
parapijos salėje, 4420 S. Fair-
field Ave. Bus r enkamos ir 
aukos t am pačiam t ikslui . 
Remkime savo seniausią lietu
višką radijo laidą visi. 

PARODA „KARAS PO KARO" VĖL 
eksponuojama Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, š i paroda 
skirta ginkluotam antisovieti-
niam pasipriešinimui Lietuvoje 
1944-1953 metais. Paroda pa
ruošta iš Balzeko lietuvių kul

tūros muziejaus ir Genocido 
aukų muziejaus Vilniuje fondų. 
Parodoje rodomos partizaninio 
karo laikotarpio nuotraukos ir 
dokumenta i , apžvelgiama ir 
kovotojų vaikystė, rezistencijos 
dalyvių ir jų šeimų gyvenimas 
tremtyje. Pasakojama apie par
tizaninio karo dalyvius, karinę 
organizaciją, kasdieninį kovoto
jų gyvenimą ir veiklą. Penk
tadienį, liepos 22 d., 7 v.v. malo
niai kviečiame aplankyti paro
dą ir pažiūrėti Edmundo Zu-
bavičiaus filmą „Karas po ka
ro". Įėjimas nemokamas. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago. Telefonas pasi
teiravimui 773-582-6500. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENL 
Beverly Shores, IN, Lituanicos 
parke, įvyks jubiliejinė lietuvių 
klubo gegužinė. Iš anksto visus 
kviečiame. 

ŠIE METAI YRA LIETUVIŲ FONDO 
najų narių metai. Naujų narių 
įnašai ir dalyvavimas Lietuvių 
fondo veikloje pagyvins mūsų 
organizaciją ir suteiks mums 
galimybę teikti dar didesnę 
paramą lietuvybės reikmėms. 
Tik susivieniję savo darbais ir 
lėšomis, mes užtikrinsime Lie
tuvių fondo tęstinumą ir stip
rinsime lietuvišką veiklą. Malo
niai kviečiame tęsti pradėtą 
akciją ir jungtis į Lietuvių fondo 
gretas. Prašome aukas siųsti 
adresu: Lithuanian Foundation, 
14911 127th St., Lemont, IL, 
tel. 630-257-1616. 

SPRINGFIELD, IL VALSTIJOS 
iždininkė Judy Baar Topinka 
pateikė naują programą su 
50,000 dol. „In Scholarships to 
Grandparents". Topinka suren
gė susitikimą su vyresnio am
žiaus gyventojais antradienį, 
liepos 19 d., Illinois Retired 
Teachers Association Offices, 
kur pr is ta tė naują programą 
(Bright Dreams), norintiems 
padėti savo anūkams mokytis 
kolegijose. 

Šiais metais jaunimo sto
vyklos tradicinė metinė šventė 
įvyks liepos 31 d., sekmadienį 
Dainavoje, Manchester , MI. 
Šventė prasidės šv. Mišiomis 11 
v.r. (EST). Dainavos svetainė, 
kaip ir kiekvienais metais, su
tiks visus Dainavos svečius su 
skaniu lietuvišku maistu, šal
tais barščiais ir gėrimais. Ne
truks ir kavos su skaniais pyra
gais. Bus ir vaikų mėgstamų 
dešrelių bei ledų. Veiks loterija 
su vertingom ir brangiom do
vanom, kurioje visi svečiai galės 
išbandyti savo laimę ir paremti 
jaunimo stovyklą. Taigi laukia
me ne tik dalyvių, bet ir aukoto
jų mūsų rengiamai loterijai, 
sudarytai iš gražiai paruoštų 
krepšelių, pilnų vertingų do

vanų. 
Šie metai yra ypatingi, nes 

esame Dainavos jaunimo sto
vyklos 50-ies metų jubiliejaus 
išvakarėse ir 2006 metai bus 
skelbiami jubiliejiniais metais, 
nes 1956 metais įvyko pirma 
stovykla. Didelė dalis tų, kurie 

- su entuziazmu, ryžtu ir auka 
įkūrė šią stovyklą, jau išėjo į už
tarnautą poilsį, tačiau jų darbą 
tęsia jaunesnės kartos. 

Antrą valandą po pietų 
įvyks metinis Dainavos jaunimo 
stovyklos rėmėjų suvažiavimas. 
Kas trys metus į Dainavos jau
nimo stovyklos tarybą rėmėjai 
renka šešis (6) direktorių tary
bos nar ius . Tai šiais metais 
rėmėjai ir turės progą dalyvauti 
naujų direktorių rinkimuose. 

Dienotvarkėje yra taip pat 
numaty tas direktorių tarybos 
veiklos pranešimas, finansinė 
apyskaita ir revizijos komisijos 
pranešimas. Taip pat išgirsime 
ateities planus ir rėmėjų klau
simus bei pasiūlymus. 

Kviečiame visus Detroit, 
Windsor ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti šioje šventėje ir savo 
dalyvavimu bei aukomis paremti 
Dainavą. Nepamirškime, kad 
Dainava jau beveik 50 metų 
sukuria mūsų jaunimui tikrą, 
artimą ir mielą Lietuvą. Visi 
mes, kurie lankomės Dainavoje, 
aiškiai matome, kad Dainava ir 
šiandien yra labai reikalinga, o 
jos išlaikymas reikalauja daug 
pastangų, pasiaukojimo ir pi
nigų. VP. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

ČIKAGOJE VĖL VIEŠPATAUS VENECIJOS NAKTIES DVASIA 

D r a u g o " s k e l b i m u s k y r i a u s 
tef. 1-773-585-9500 

Čikagoje, liepos 30 d., jau 
48-ąjį kartą, vyks vienas nuos
tabiausių renginių - Čikagos 
Venecijos naktis. Žiūrovai galės 
gėrėtis laivų paradu, lydimu 
muzikos garsų. 

Liepos 30 d., 8:30 v.v. 30 
dekoruotų laivų plaukios Mi
čigane. Kiekvienais metais lai
vai yra dekoruojami skirtingai. 
Šių metų tema - „Rock the 
Boat", tad žiūrovai matys 
rock'o žvaigždes laivų deniuose. 

Venecijos nakties tradicija 
prasidėjo 1958 metais. Pirma
sis Venecijos nakties pasirody
mas Čikagoje įvyko po Italijoje, 
Venecijoje vykusio labai sėk
mingo renginio, kurio metu plau
kė net 300 dekoruotų jachtų. 

Norintys, gali iš anksto 
numatyt i patogią vietą ste
bėjimui. Laivai plauks Miči
ganu tarp Shedd Aąuarium 
(Rooseveit Road) ir the Chicago 
Yacht Club fMonroe Street). 
Paradas prasidės sutemus -
8:30 v.v. Žiūrovai taip pat 
matys saliutą 9:30 v.v. 

* 
Norintys gauti daugiau 

informacijos, skambinkite tel. 
312-744-3315, arba ieškokite 
internete: 

wrww.cityofchicago.org. 

inomi pasaulio 
lietuviai 

Pol i t ika i 

Valdas Adamkus, Lietuvos 
prezidentas. 

Mat Dunskiss, buvęs Mi-
chigan valstijos senatorius. 

Richard Durbin, Illinois 
valstijos senatorius. 

Michael Goschka, buvęs 
Michigan valstijos senatorius. 

Antanas Mockus, Bogotos 
(Columbia) meras. 

John Shimkus, politikas. 
David J . Shestokas, poli

tikos veikėjas. 

John Shimkt 

Religi jos a t s t o v a i 

Popiežius Jonas Paulius II. 
motina lietuvė. 

Arkivyskupas Charles Sa-
latka. Oklahoma City. 

Arkivyskupas Paul Marcin
kus, Vatican City. 

V e r s l i n i n k a i 

Benjamen Bass, Strand 
Bookstore įkūrėjas, imigrantas 
iš Lietuvos (imigravo 1927 m). 

Arthur Beerman, Beerman 
Depar tment Stores Dayton, 
Ohio, įkūrėjas. 

Adolphe Bernotas, Labor 
Union vadovas, žurnalistas. 

Eli Broad. Sun Insurance 
prezidente, tėvai imigrantai iš 
Lietuvos. 

Anthony Rudis, Rockwe!l 
Engineering Co., įkūrėjas 

Gregory Zeikus, Michigan 
Biotech instituto prezidentas. 

į v a i r ū s 

Dr Alexander Carolius 

Cursius . pirmasis mokytojas 
Amerikoje (1659 m.). 

Steponas Darius, Stasys 
Girėnas, lakūnai, pirmieji per
skridę Atlanto vandenyną 
(1933m.). 

AIexander Bruce Bialskis, 
pirmasis FBI direktorius (1912-
1919). 

Birute Galdikas, orangu
tangų specialiste, rašytoja. 

Ed Jakubauskas, Central 
Michigan University prezidentas. 

Mykolas Norkūnas. The 
Knights of Lithuania (1913 m.) 
įkūrėjas. 

Andrevv Schally, Nobelio 
premijos laureatas medicinos 
srityje (1977 m.). Gimęs Vil
niuje. 

Susanna Puishis Shalna. 
pirmoji lietuvė moteris teisi
ninko 

C H I C A G O 
VENETIAN NIGHT 
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Du LIETUVIAI 

NBA NAUJIENŲ BIRŽOJE 
Du krepšininkai iš Lietuvos 

pirmą kar tą stipriausios pa
saulyje krepšinio lygos — NBA 
istorijoje buvo pašaukti nau
jokų biržoje, kuri įvyko birželio 
28 d. New York mieste. Tai 
Missouri universitete studi
javęs ir antrąjį kursą baigęs 20 
m. amžiaus Linas Kleiza ir 
Kauno „Žalgirio7" krepšinio ko
mandos narys, 19-metis Marty
nas Andriuškevičius. Linas bu
vo pakviestas pirmame rate 27-
uoju numeriu, o Martynui — 
prisiėjo laukti antrojo rato (jo 
numeris 44-tas). 

L. Kleizą pasirinko Port-
land „Trail Blazers" klubas, 
kuris vėliau ji perleido Denver 
„Nuggets" komandai. Prisime
name, kad „Trail Blazers" klube 
rungtyniavo Arvydas Sabonis, į 
šį klubą pakviestas dar 1986-
siais. 

M. Andriuškevičių pašaukė 
Orlando „Magic" klubas, bet irgi 
jį perleido Cleveland „Cava-
liers" komandai, kurioje žaidžia 
Žydrūnas Ilgauskas (jo sutartis 
baigėsi liepos 1 d., bet dabar yra 
kalbama, kad naujasis klubo 
generalinis vadybininkas Dan-
ny Ferry stengsis Ž. Ilgauską 
pasilaikyti). 

Jeigu L. Kleizos pašauki
mas pirmame rate buvo malo
nus ir netikėtas (krepšinio ži
novai jam tokios aukštos vietos 
nežadėjo), tai M. Andriuške
vičiaus nusmukimas \ antrojo 

rato vidurį buvo tikrai nemaloni 
žinia. 

Dar šių metų pradžioje 
aukštaūgiui (2 m 19 cm) M. 
Andriuškevičiui buvo pranašau
jama vieta pirmame dešimtuke, 
tačiau vėliau jo kandidatūra jau 
buvo nusmukusi į blogesnę 
poziciją. Ir biržos dieną „Chica
go Sun-Times" šiam lietuviui 
pranašavo 19-ąją vietą, o „Chi
cago Tribūne" — 27-ąją. Gaila, 
bet jų spėjimai nepasitvirtino. 

M. Andriuškevičiui, kaip 
atrodo, daugiausia reikalą pa
gadino jo menkas pasirodymas 
birželio mėnesio pradžioje įvy
kusioje naujokų peržiūroje, ku
rios metu jie turėjo demons
truoti savo sugebėjimus. Jeigu 
daugumą klubų atstovų impo
navo lietuvio ūgis ir jo greitis 
bei vikrumas, tai nuvylė jo fi
ziniai duomenys. Žinoma, jam 
nebuvo lengva išlaikyti fizinę 
formą, kada net ir Kauno „Žal
girio" treneriai jam labai mažai 
leisdavo toje komandoje rungty
niauti. Tačiau vis tiek buvo gal
vojama, kad Martynui atiteks 
geresnė vieta naujokų šaukime. 

Beje. pirmuoju buvo pa
šauktas 21 m. amžiaus 2 m 13 
cm ūgio žaidėjas iš Australijos 
(studijavęs ir žaidęs Utah univ. 
komandoje), kurį paėmė Mil-
waukee „Bucks" klubas. Ispa
nijoje žaidžiantis ispanas Fran 
Vazquez 22 m.. (2 m 9 cm ūgio) 
buvo pašauktas 11-uoju, o rusas 

ADMINISTRATORIAUS 
KAMPELIS 

Brangus skaitytojai, 

Labai greitai prabėgo trys mėnesiai. Ne visos „Draugo" 
problemos jau yra išspręstos. Didžiausia mūsų bėda yra kas
dieninis pašto pristatymas. Kiekvieną dieną „Draugas" yra 
nuvežamas ne tik į skirtingas pašto įstaigas, bet, pagal jų 
įstatymus, daugumas laikraščių yra nuvežami į Čikagos cent
rinį paštą. Čia noriu paaiškinti, kad JAV paštas „Draugo" 
skirtinguose poskyriuose nepriima, mes tegalime jį nuvežti į 
centrinį paštą Čikagos miesto centre. „Draugo" administracija, 
redakcija, leidėjai gerai žino ir supranta problemas su paštu, 
nes jos kartojasi jau daug metų. Ką dabar daryti? 

Tris kartus per savaitę asmeniškai kalbuosi su pašto 
pareigūnais, mėginant pataisyti mūsų dienraščio pristatymo 
problemas. Paštas šiems tikslams turi labai komplikuotą pro
cedūrą, kurios metu registruojamos visos bėdos ir per tam tikrą 
laiką paštas turi mums atsakyti, ką jie daro, kad padėtų 
išspręsti mūsų (ir jūsų) skundus. 

Dabar mums reikia Jūsų pagalbos, t.y. paštas turi tiksliai 
žinoti, kada pas Jus „Draugas" ateina, kada vėluoja ar visiškai 
neateina. Prašau visų skaitytojų, turinčių bėdų su „Draugo" 
pristatymu, man asmeniškai parašyti laišką, tiksliai pasakant , 
kas vyksta su dienraščio pristatymu. Tuo metu „Draugas" re
gistruos Jūsų problemas su laikraščio pristatymu ir pašto vady
ba privalės atsakyti, kodėl tos pristatymo problemos atsiranda. 
Šita procedūra vadinasi „Postai Watch". 

Žinant, kad problemų yra nemažai, būtina su paštu dirbti 
pagal visus jų formalumus. Pasiskundimai ar priekaištai tele
fonu nepadeda, mums reikia skaitytojų laiškų (būtina laišką 
pasirašyti), nes tai oficialus įrodymas, kad žmonės turi prob
lemų su „Draugo" pristatymu. Suprantame, kad kiekvienam 
skaitytojui atsiliepti yra nelengva, todėl prašome Jūsų kantry
bės ir pagalbos. Laiškus galite siųsti ir faksu į „Draugą": 
1-773-585-8284, arba rašyti administratoriui Vytui Paskui 
paprastu laišku. 

Užtikriname, kad kiekvienas laiškas yra labai svarbus, visi 
bus registruojami ir pateikiami pašto vadybai. Gal visų ben
dromis pastangomis pagaliau pavyks šią erzinančią problemą 
išspręsti arba bent pagerinti. 

Ačiū visiems! 
Vytas P a š k u s 

administratorius 

SKELBIMAI 

Advoka ta s 
J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

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

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaSe #2300 Chrago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

l.ictnvūj so-nos dnrhiintoįii sąjunga (h tkaco je" - knyga apie 
-valr-1 grupes stisikfimsias ir veikusias Čikagoje. Nuotraukoje 
buvęs teatro aktorius Stasys Bernatavičius su naujai Lietuvoje iš
spausdinta knvga, kur aoraseima >r "> teatrinio kolektyvo veikla. 

Edvardo Šuiaičio nuotr. 

Jaroslav Kozaliev 18 m., (2 m 5 
cm ūgio) iš CSKA komandos 
Maskvoje 12-uoju. 

Taip pat 2005 m. NBA nau
jokų biržoje savo kandidatūras 
buvo išstatę dar du lietuviai — 
Povilas Čiukinas ir Mindaugas 
Katelynas (šis šiemet baigė uni
versitetą JAV), bet jie liko 

nepašaukti. Pakvietimus iš viso 
gavo 60 krepšininkų. 

Be to, po liepos 1 d. sutart į 
su vienu iš NBA klubų pasi
rašys ir Šarūnas Jasikevičius, 
kuris dėl savo amžiaus j a u 
negalėjo dalyvauti NBA lygoje. 

Kdvardns b u l a i t i s 

t 

http://wrww.cityofchicago.org

