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D. Grybauskaitė kritikuoja „buhalterinį dogmatizmą" 

Komisarė, atsakinga už ES finansinį programavimą ir biudžetą, Dalia Grybaus
kaitė. EPA-ELTA nuotr. 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — turėtų skendėti nuoskaudoje, tačiau 
Europos Komisijos sprendimas, jog jau šiandien pradėti galvoti apie 
Lietuva nėra pasirengusi įsivesti eu- ateities veiksmus, teigia už Europos 
rą 2007 metų pradžioje, neturėjo bū- Sąjungos (ES) biudžetą bei finansinį 
ti staigmena Lietuvai ir todėl ji ne- programavimą atsakinga komisarė 

Dalia Grybauskaitė. 
Tai D. Grybauskaitė pareiškė po 

antradienį Strasbourg įvykusio Eu
ropos Komisijos posėdžio, kuriame 
buvo konstatuota, kad Lietuva ne
tenkina Maastricht kriterijų euro 
įvedimui. 

„Šiandieninė žinia nėra staig
mena — jau kelios savaitės Lietuvos 
ir Europos žiniasklaida kasdien mir
gėjo skaičiais, kurie neteikė optimiz
mo, be to, Lietuva jau daugiau kaip 
metus viršijo infliacijos kriterijų", — 
sakė D. Grybauskaitė. 

Kita vertus, anot D. Grybaus
kaitės, tenka pripažinti, kad pagal 
metodiką, kuri buvo taikyta ir anks
čiau, Lietuvos infliacijos kriterijus 
vis dėlto neatitiko Maastricht krite
rijaus. 

„Apmaudu pripažinti nesėkmę, 
kai nukrypimas toks minimalus, ta
čiau neatitikimo faktas — nenugin
čijamas", — sakė ES komisarė. 

Ji taip pat konstatavo, kad Lie
tuvai nepavyko įtikinti Europos Par
lamento, Centrinio banko, Komisijos 
ir šalių narių savo gebėjimais suval
dyti infliaciją. 

V. Prudnikovui 
gresia apkalta 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Prie apkaltą kultūros ministrui Vla
dimirui Prudnikovui, už valstybės 
lėšas į užsienį išsiuntusiam koncer
tuoti žmoną bei dukrą, ruošiančių li
beralų jungiasi ir partneriai opozici
joje socialliberalai. 

Trečiadienį su socialliberalų 
frakcija susitikęs V. Prudnikovas ne
išsklaidė parlamentarų abejonių dėl 
savo tinkamumo vadovauti Kultūros 
ministerijai — frakcija svarstys gali
mybę paremti jam rengiamą inter
peliaciją. 

Iniciatyvą dėl interpeliacijos 
kultūros ministrui iškėlė opozicinė 
Liberalų sąjūdžio frakcija, galutinai 
dėl jos apsisprendusi po antradienį 
vykusio susitikimo su V. Prudniko
vu. 

„Susitikimas su ministru neiš
sklaidė, o tik dar labiau sustiprino 
įspūdį, kad kultūros ministras vis 
tolsta nuo Lietuvos kultūros. Įsiga
liojęs I r i aus ios ios tarnybinės eti
kos komisijos sprendimas, kur vie
nareikšmiškai pasakyta, kad minis
t ras pažeidė etiką, kitos priežastys 
verčia manyti, kad ministrui inter
peliacija yra neišvengiama", — po 
susitikimo sakė Liberalų sąjūdžio 
frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis. 

Jei interpeliacijos teikimą pasi
rašytų abiejų po 11 parlamentarų 
Seime turinčių frakcijų atstovai, 
jiems beliktų surinkti dar septynių 
par lamentarų parašus. Interpelia
ciją ministrui, Nukelta į 6 psl. 

Lietuvai — 10 mlrd. eurų parama 
Vilnius, gegužes 17 d. (BNS) — 

Naujoje Europos Sąjungos (ES) 
2007-2013 metų finansinėje per
spektyvoje Lietuvai numatyta 
10.667 mlrd. eurų parama. 

Tai numato trečiadienį Stras
bourg pasirašyta Europos Parlamen
to, Europos Komisijos ir Europos Są
jungos Tarybos sutartis, kurios pa
sirašymu užbaigtas daugiau nei dve
jus metus trukęs diskusijų dėl ES 
daugiamečio biudžeto maratonas, 
teigiama Europos Komisijos praneši
me spaudai. 

„Lietuva atsidūrė ties unikalia 
istorine galimybe. Ir taip pat — ties 
išbandymu", — sakė komisarė Dalia 

Grybauskaite, atsakinga už ES fi
nansinį programavimą ir biudžetą. 

Jos nuomone, į šalį ateisiantys 
milijardai, išmintingai ir apdairiai 
juos panaudojus, gali tapti galinga 
šalies ekonomikos varomąja jėga. 

2007-2013 metais Lietuva turės 
galimybę gauti ES fondų paramą, 
proporcingą 6.4 proc. jos prognozuo
jamų bendrųjų nacionalinių pajamų. 
Tai — didžiausias rodiklis tarp visų 
25 ES šalių narių. 

Trečiadienį pasirašyta sutartimi 
septyneriems metams numatyta 
864.6 mlrd. eurų maksimali ES biu
džeto išlaidų riba bei išlaidų struk
tūra. 

Vilniaus i r Maskvos santykius 
t e m d o „psichologinis fonas / / 

lESKnuKos 
KANCELIARIJA j 

t. • 

> 

Rimantas Šidlauskas 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Lietuvos ambasadorius Maskvoje 
Rimantas Šidlauskas teigia, kad 
neigiamą atspalvį dvišaliams Lietu
vos ir Rusijos santykiams suteikia 

„tam tikras psichologinis blogas fo
nas". 

Tą foną, pasak trečiadienį su 
prezidentu Valdu Adamkumi susiti
kusio ambasadoriaus, sukuria gin
čai dėl praeities interpretacijų. 

Kita vertus, anot R. Šidlausko, 
, juridinėje ir praktinėje" Lietuvos ir 
Rusijos santykių srityje problemų 
nėra. „Viskas gerai, viskas patvir
tinta, sienos nustatytos, nėra didelių 
problemų, kurios reikalautų spren
dimų, o tų sprendimų nebūtų", — 
sakė R. Šidlauskas. 

Rudenį turėtų išeiti bendras 
Lietuvos ir Rusijos istorikų leidinys, 
kuriame bus atspindėti abiejų šalių 
požiūriai į Nukelta % 6 psl. 

L 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-828* • WWW.DRAUGAS.ORG 

Tuo pat metu D. Grybauskai tė 
kritikavo, pasak jos, Europos Komi
sijos „buhalterinį dogmatizmą". 

„Ekonomika — daug daugiau 
nei buhalterija. Nebandau neigti ne
paneigiamų faktų, tačiau nepri tar iu 
buhalterinei trumparegystei : ekono
minė logika yra kur kas daugiau, ne
gu kažkuris skaičius po kablelio", — 
sakė ji, kar tu pažymėdama, jog ko
misijos posėdyje pasisakė prieš atas
kaitos išvadas. 

Nuke l ta į 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Sava žaizda visuomet 
skaudesnė. 
Lietuvių mokykla 
Karaliaučiaus krašte 
būtina. 
Gen. Colin Powell kalbėjo 
Benedictine University. 
Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas. 
Europos diena Čikagoje. 
Tautos fondas skelbia 
vajų. 
Nauja sidabro moneta. 
Šalis, kurios reikia. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

ATVYKSTA „SAULĖ" 
Pirmą kartą į Philadelphia iš 

Šiaulių atvyksta „Saulės" ansamb
lis. Koncertas vyks sekmadienį, bir
želio 11 d., 2 vai. popiet, Lietuvių 
namuose (Lithuanian Music Hali) 
2715 E. Allegheny Ave, Philadel
phia, PA 19134 (prie pat Allegheny 
,,exit iš 95-ojo kelio). Bilietų kainos 

12 dol., perkant ar užsisakant iš 
anksto; 15 dol. prie durų, 10 dol. stu
dentams su ID kortele, vaikams iki 
12 m. nemokamai. Su LB solidarumo 
įnašo kortele — 1 dol. nuolaida. 
Koncerto informacija tel. 215-938-
-0783 arba el-paštu 

gecysta@verizon.net 

Šiaulių „Saulės" ansamblio dalyviai. Jono Tamulaičio nuotrauka. 

Nors Šiaulių universiteto „Sau
lės" ansamblis jau penktą kartą 
atvyksta į JAV, rytiniame pakrašty
je koncertuos pirmą kartą. Ansam
blyje yra 30 muzikuojančių, dainuo
jančių ir šokančių narių. Į šių metų 
koncertinę kelionę su specialia pro
grama vyksta tik 6 muzikantai, 2 
vokalistai ir vadybininkas Zenonas 
Ripinskis. Taip pat su grupe keliaus 
ir Šiaulių universiteto Socialinių 
mokslų fakulteto dekanas dr. Teo
doras Tamašiūnas. Šis fakultetas 
nuolat remia „Saulės" ansamblio 
veiklą. 

Ansamblio repertuarą sudaro 
autentiškas lietuvių liaudies mu
zikinis folkloras, taip pat ir lietuvių 
kompozitorių bei ansamblio vadovų 
sukurti ar aranžuoti kūriniai. Lie
tuvių liaudies muzika ir dainos, 
vyraujančios programoje, reprezen
tuoja įvairių Lietuvos regionų tradi
cijas. Ansamblis yra išleidęs 4 ilgo 
grojimo plokšteles (CD). Apie an
samblį sukurtas Lietuvos televizijos 
video filmas „Parvažiavo Saulė". 
Daug recenzijų spausdinta tiek 
Lietuvoje, tiek įvairių šalių spaudo
je: JAV, Vokietijoje, Anglijoje, Da
nijoje, Kroatijoje, Brazilijoje ir kt. 
Jose pažymimas ansamblio jau
natviškumas, kūrybiškumas, profe
sionalumas. 

Philadelphia koncertą rengia 
JAV LB Philadelphia apylinkė, ben
dradarbiaujant su Philadelphia Lie
tuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvių 
namais. 

Teresė Gečienė 

CLEVELAND, OH 

DETROIT, Ml • • • • ; • : - : - : - ; 
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MOTINOS DIENOS PAGERBIMAS 
Sekmadienį, gegužės 14 d., Šv. 

Antano lietuvių parapijoje Detroit, 
parapijiečiai surengė Motinos dienos 
minėjimą — motinų pagerbimą. Šv. 
Mišias už gyvas ir mirusias motinas 
aukojo kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Įspūdingai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio Sližio. 
Skaitinius skaitė Antanas Osteika. 
Po Mišių buvo giedama Šv. Mergelės 
Marijos litanija. 

Po Mišių į motinos paminėjimą 
parapijos salėje susirinko gražus 
būrelis žmonių. Salės stalai pa
puošti žydinčiomis pavasario alyvo
mis. Ona Šadeikienė ir Patricia 
Kaulenienė paruošė dalyviams ska
nius užkandžius. 

Programai vadovavo Zita Sku
čienė. Sveikino visus apsilankiusius 
svečius. Sveikino motinas, močiutes 
ir promočiutes. Motinos diena yra 
viena pačių gražiausių metinių 
švenčių. Gegužės mėnuo taip pat 
katalikiškame pasaulyje skiriamas 
mūsų dangiškos motinos Marijos 
garbinimui. 

Invokaciją už motinas — gyvas 
ir mirusias, sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Algis Kaunelis perskaitė 
mintis apie motinas, močiutes. „Te
gul jūsų veideliai spindi kaip ryt
metis, tegul visi skausmai ir rū
pesčiai nyksta kaip dūmai, jūsų 
meilė vaikams dega stiprybe. Kokie 
mes laimingi ir dėkingi, kad turime 
gražų gegužės mėnesį atšvęsti ma
myčių, močiučių šventę. Linkiu jums 
didžiausią glėbį sveikatos ir 
džiaugsmo šiandien ir visuomet". 

„Kiekvieną pavasarį užkukuoja 
• gegutė, žemės laiką ir vargelius 

skaičiuodama, — taip pradėtas Ž. 
Skučienės žodis. — Visa tai šian
dieną jums, lietuviškosios Madonos 
— gyvos ir mirusios motinos. Jums 

gegutės kukavimas, balti sodai, mė
lynos žibuoklės ir violetinės šila
gėlės — kiekvieną pavasarį, kiek
vieną gegužę. Jums skirtos poetų 
eilės, dainos, maldos ir giesmės. 
Jums gražiausi žodžiai, ištarti vai
kų, spėjusių ir nespėjusių padėkoti: 
už meilę, išlietas ašaras ir širdies 
skausmą, už dovanotą gyvenimą. 
Dėl vaikų, skausmuose pagimdytų ir 
nerime išaugintų, kad jie užaugtų 
geri, kad jie būtų dori ir kad būtų 
laimingi. Kad kieti gyvenimo smū
giai taip skaudžiai nekristų ant jų 
galvų! Dėl vaikų — pasaulio nuolat 
kryžiuojami, dėl žuvusių ir dėl pak
lydusių kryžkelėse..." 

Muzikas Stasys Sližys pravedė 
bendrą dainavimą. Buvo padainuo
tos dainos, skirtos motinai. Minėji
me dalyvavusioms moterims, jas 

sveikindama, Ona Šadeikienė įteikė 
po gvazdiką. 

Parapijos vardu Zita Skučienė 
padėkojo visiems, minėjiman atsi
lankiusiems: klebonui kun. Alfonsui 
Babonui už šv. Mišių auką ir invo
kaciją, muz. Stasiui Sližiui ir chorui 
už giedojimą šv. Mišių metu, bendro 
dainavimo pravedimą, Algiui Kau-
neliui už gražią paskaitą, Šadeikų 
šeimai ir Patriciai Kaunelienei už 
skanius užkandžius, Stefanijai Juš
kienei už paaukotas alyvas, kurios 
puošė stalus, ir visiems, kurie kitais 
būdais prisidėjo prie šio gražaus 
motinų pagerbimo. 

Dalyviai dar ilgokai pasiliko, 
šnekučiavosi ir smagiai, malonioj 
nuotaikoj praleido Motinos dienos 
šventę. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

Pirmop K o m u n i j a D ievo Apva izdos l i e tuv iu parapiĮOĮe. Sou th f i e l d . M l 
Bern iuka i l uka*. Nerr. / in is Al iukas A n u / i s Ma tas Bu^i to, D ievo Apvaizdos 
pardpi |os k l e b o n a i kun . Ričardas Repšys. Ka /ys Barauskas, Simas Stapušait is, 
Lukas Pekor ius , m e r g a i t e s U g n ė Oren ta i t e , Emil i ja V i lka i tė ir Am i l i j a Pet 
ru ly te KeVuoo Sontos nuo ! ' 

PARDUODAMI 
„LIETUVIŲ NAMAI / / 

Skubiai parduodami „Lietuvių 
namai" Cleveland mieste, Ohio val
stijoje. Pastatas yra vienoje pagrin
dinių Cleveland miesto gatvių, 877 
East 185 Street, Cleveland, OH 
44119. 1972 metais lietuvių lėšomis 
pastatytas, 18,216 kvadratinių pė
dų, trijų aukštų mūrinis pastatas. 

Pagrindinis — antras aukštas yra 
gatvės lygyje. Fasadinėje pusėje yra 
centrinis įėjimas į pastatą ir dar ke
letas patalpų ofisams ir/ar parduo
tuvei su įėjimais iš gatvės. Iš kiemo 
pusės yra mašinų stovėjimo aikštelė 
ir du atskiri įėjimai: vienas į resto
raną ir į rūsyje esančias patalpas, o 
kitas — į privatų klubą ir į trečiame 
aukšte esančią pokylių salę. Klubas 
ir restoranas turi įrengtą virtuvę. 

Netrukus pastatą parduoti im
sis nekilnojamo turto agentūra. Kol 
„Lietuvių namai" dar lietuvių ran
kose, kad būtų išvengta papildomų 
mokesčių tarpininkams, siūlome 
jums, lietuviams, — skambinkite, 
teiraukitės, siūlykite. Gal tapsite 
naujais „Cleveland Lietuvių namų" 
šeimininkais? 

Kreipkitės „Lietuvių namų" te
lefonu 216-531-2131 arba elektro
niniu paštu: events@lithuanianclub-
cleveland.com 

„Lietuvių namų"direktorių taryba 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legai Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Hclidays as vvell as Dec. 
26th and |an. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $1 35. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumerata nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsJ 120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$l 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 * l / 2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 830 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:gecysta@verizon.net
http://cleveland.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LIETUVIŲ MOKYKLA DANUTĖBINDOKĮENĖ 

KARALIAUČIAUS KRAŠTE — Sava žaizda visuomet 
BŪTINA skaudesnė 

Kiekvienam žmogui j o gimto
ji kalba nepakeičiama, kaip ir jo 
kūno dalis. Todėl ir kalba vadi
nama gimtąja, arba motinos. 

Vydūnas 

Gimtoji kalba lydi žmogų visą 
gyvenimą, persiduoda iš kartos į 
kartą, slypi giliai širdyje, visoje esy
bėje. Tai — sielos balsas, kuris tar
tum pavasario lašai pilni gyvybės ir 
grožio. Gimtosios kalbos darnumas 
gal nevisuomet suvokiamas savo ša
lyje, tėvynėje, bet, atsidūrus už jos ri
bų, kitoje šalyje, tai muzika, kurios pa
siilgsti, kuri varpeliu ateina į širdį. 

Kaip malonu, gyvenant svetur, 
sutikti tautietį arba kitos tautybės 
žmogų, kalbantį gimtąja lietuvių 
kalba. Pasikalbi ir tar tum pabuvojai 
tėvynėje, kur tėvų žemė ir viskas 
širdžiai brangu. 

Neveltui praėjusio amžiaus aš
tuoniasdešimtųjų metų pabaigoje ir 
devyniasdešimtųjų pradžioje grupė 
mokytojų-entuziastų visoje Kara
liaučiaus srityje rinko lietuvių kil
mės vaikučius (ir ne tik lietuvių 
kilmės) ir mokė kalbos, gimtosios 
lietuvių kalbos, visiškai užmirštos 
šiame krašte, bet kažkada plačiai 
skambėjusios. Buvo sukurti, ir dabar 
tebegyvuoja, lietuvių kalbos būre
liai, dėstoma lietuvių kalba, kaip 
dalykas. Didelių pastangų, pasi
aukojimo, troškimo, meilės gimtajai 
lietuvių kalbai dėka, mokytojai 
viską padarė, kad lietuvių kalba Ka
raliaučiaus krašte atgytų. Mokytojas 
negali susidėjęs rankas sėdėti, kai 
krašte yra galimybė perduoti vaiku
čiams tą, kas yra nepaprastai bran
gu — kalbą. Šito reikia ne tik moky
tojams, bet ir vaikučių tėveliams, 
lietuvių bendruomenėms, kurios su
sikūrė vienu metu su lietuvių kalbos 
dėstymo pradžia. Ir taip jau 15 metų. 

Pradžioje mokytojai dirbo pavie
niui, o prieš 10 metų susibūrė į 
lietuvių kalbos asociaciją, kurią 
sukūrė mokytojas Juozas Miliūnas. 
Po jo mirties pirmininkauja Aleksas 
Bartnikas. Susikūrus Vilniuje Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentui , pasidarė dirbti lengviau. 
Moksleiviai buvo aprūpinti lietuvių 
kalbos vadovėliais, o kultūriniams 
renginiams skiriamos lėšos. Nuolat 
mokytojams organizuojami tobulini
mosi kursai. Noriu išreikšti padėką 
Čikagos Mažosios Lietuvos draugijos 

lietuviams, kur ių surinktomis lė
šomis Karaliaučiaus žemės vaikučiai 
turi galimybės pabuvoti tėvų žemėje 
Lietuvoje a rba dalyvauti kituose 
įvairiuose renginiuose, kaip lietu
viškų dainų festivaliai, olimpiados, 
konkursai , įvairios ekskursijos, o 
mokytojai — konferencijose, lietuvių 
kalbos tobulinimosi kursuose ir kt. 

J au nuo pat lietuviško judėjimo 
pradžios Karaliaučiaus krašte moky
tojai, bendruomenių aktyvistai , 
moksleivių tėvai suprato, kad šiame 
krašte reikalinga lietuviška mokyk
la. Per tuos metus buvo daug pa
žadų, kalbų, diskusijų, protokolų, 
nutarimų, ne vieną kartą buvo su
daromi moksleivių sąrašai ir tėvų 
pareiškimai, bet kaip Krilov pasa
kėčioje „vežimas taip ir tebestovi". 
Niekas nepajudėjo iš vietos. Moky
tojai didžiuojasi girdėdami, kad 
atidaryta lietuvių gimnazija Lenki
joje, Rygoje, Maskvoje, seniai veikia 
Vokietijoje ir dar kitur, bet kodėl pas 
mus — nė iš vietos, viskas po seno
vei. Nenoriu kaltinti valdininkų iš 
Lietuvos — tėvynės, bet susitarti 
tarp ietuvos ir Rusijos Švietimo mi
nisterijų turbūt buvo galima. Daug 
metų praėjo, Karaliaučiaus kraštas 
— lietuvių kultūros lopšys, pirmųjų 
lietuviškų knygų tėviškė, knygnešių 
takai ir daug dar kas. Gal reiktų 
pradėti atiduoti skolas šiam kraštui. 
Suprantu , taut iečiams, kurių ne
mažai visuose pasaulio kraštuose, 
būtinai reikia padėti, bet gal ne
reikėtų priminti, kad Karaliaučiaus 
kraštas — Mažoji Lietuva, o Didžioji 
Lietuva, kaip sesuo, turėtų savo 
giminę pirmiausia atsiminti. 

Paskutiniu metu vėl suaktyvėjo 
kalbos apie lietuviškos mokyklos 
reikalingumą. Tilžė — šalia Lietu
vos, ją skiria tik apdainuotas Nemu
nas. Palei sieną daug lietuvių šeimų, 
daug lietuvių kilmės vaikučių. Lie
tuvių kalbos nori mokytis ne tik lie
tuviai. Kaimynystės ryšiai sustiprė
ja, kada galima susikalbėti abiem 
kalbom — lietuvių ir rusų. Lietu
višką mokyklą pastatyti Tilžėje būtų 
geriausia. Tą supranta ir Tilžės (So-
vetsk) miesto švietimo skyriaus 
vedėja Marina Ivanovna Šliapina. 

Vasario mėnesį Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento prie LR 
Vyriausybės lėšomis buvo organizuo
ta pažint inė išvyka į Maskvos 
1247—ąją lietuvių etnokultūros ben-

Stichinės gamtos ar kartais 
žmogaus sukeltos nelaimės 
visuomet iššaukia siaubą ir 

liūdesį, matant viesulo sugriautus 
namus, potvynių užpiltas gatves, 
išdegusius miško plotus. Ameri
koje tokie įvykiai — jokia nau
jiena. Ir šiuo metu kai kuriose Flo
rida valstijos vietovėse siaučia 
gaisrai. California, Arizona, 
Colorado bei kitose valstijose kas
met gaisrai sunaikina tūkstančius 
akrų miškų ir visa kita, kas tik 
ugniai pasitaiko ant kelio. Kai 
žmonės, ieškodami ramesnio gyve
nimo, stengiasi pabėgti iš did
miesčių ir statosi namus miškuose, 
kalnų pašlaitėse, ant upių krantų, 
net prie pat žinomų sprūdžių 
žemės gelmėse, galima tikėtis, kad 
anksčiau ar vėliau teks nukentėti 
nuo gaisrų, potvynių, žemės dre
bėjimų ar kalnų griūčių. Tačiau 
tos nelaimės visgi nenumalšina 
troškimo ieškoti nuošalumo gam
toje — pavojui praėjus, kone visi 
žada grįžti į buvusius namus, juos 
vėl atstatyti. 

Didesnių ar mažesnių gamtos 
nelaimių pasitaiko kiekvienoje 
šalyje. Daugeliu atvejų patys tos 
šalies žmonės ir jų vadovybė sten
giasi padėti nukentėjusiems. Išti
kus ypač skaudžiai nelaimei (že
mės drebėjimui, cunami bangai), 
tarptautinė bendruomenė atskuba 
į pagalbą. Tuomet laikinai pamirš
tami savitarpio nesutarimai — net 
labai susipriešinusios valstybės 
siunčia savo pagalbą (taip atsitiko 
po žemės drebėjimo Pakistane, kai 
Indija stengėsi visokeriopai pa-

rias gamtos bei kitas nelaimes, 
labiausiai mus sukrečia, kai jos, 
nors ir mažesniu mastu, ištinka 
Lietuvą. Šiemet — tai gaisrai, dū
mais paleidę gražiausius miškų 
plotus, sunaikinę nemažą dalį 
Švėkšnos miestelio, nusiaubę 
nuostabiąją Kuršių neriją. Lie
tuvis ir miškas visuomet turėjo 
artimą ryšį. Miškai nuo senų se
novės lietuvius maitino, šildė, tei
kė medžiagą statyboms, slėpė nuo 
priešų. Ir ne tik senovėje, kai Lie
tuvos girios buvo neįžengiamos, 
svetimiesiems klaidžios ir nesau
gios. Kur būtų slėpęsi ir gyvenę 
mūsų partizanai, jeigu ne miškai? 

Kam teko lankytis (ar gyventi) 
Lietuvoje ir matyti kvepiančius 
pušynus, beržynus, lapuočių miš
kus, po kojomis pajusti liūliuojan
čių samanų klodą, su iš jo ky
šančiomis grybų galvutėmis, para
gauti miško uogų, supranta glaudų 
miško ir lietuvio ryšį. Tad nereikia 
stebėtis, kad mums skaudu, kai 
skaitome apie gaisro nusiaubtus 
miškų plotus. „Sunaikinta gamta 
palieka sukrečiantį vaizdą," — 
sakė Lietuvos prezidentas, apsi
lankęs ugnies sunaikintuose Kur
šių nerijos pušynuose. Su jo žo
džiais visi sutinkame. 

Tačiau skaudžiausia, kad dau-
gums tų nuostolių pa t i r t a dėl 
pačių žmonių aplaidumo: vienur 
dėl to, kad ugnies pagalba „šiena
vo" pernykštę žolę, norėdami gauti 
finansinės paramos iš ES, kitur dėl 
neatsakingo vaikų ar paauglių 
„žaidimo", dar kitur dėl neblaivių 
„poilsiautojų". Nors miškų vadyba 

drojo lavinimo mokyklą. Išvykos 
vadovas — A. Karmilavičius. Joje 
dalyvavo Tilžės m. Švietimo sky
riaus vedėja Marina Šliapina, Tilžės 
8 mokyklos direktorė (ten veikia kla
sės su lietuvių kalbos dėstymu) Irina 
Slokvenko ir lietuvių kalbos mokyto
jai R. Leonovą, I. Tiriūba, T. Ro-
denko. 

Ką mes pamatėme? Naują, labai 
gražią, šiuolaikinę mokyklą, kuri 
atidaryta ir veikia pirmus metus, 
nors direktorė Solveiga Valatkaitė 
pradėjo pirmuosius lietuvių kalbos 
dėstymo Maskvoje žingsnius 1980 
m. sekmadieninėje mokykloje prie 
Lietuvos pasiuntinybės. 1992 m. S. 
Valatkaitės iniciatyva buvo atida
rytos dvi lietuviškos klasės, o 1994 
m. oficialiai užregistruota kaip 
valstybinė 1247 mokykla „Šaltinė
lis". 

Nukelta j 9 psl. 
Šeštosios lietuviu kalbos olimpiados, vykusios š m balandžio 29 d Isruties pedagoginėje kolegijoje dalyviai 

Jono Glinskio nuotrauka. 

dėti). Tarp pirmųjų visuomet būna 
ir Amerika, siųsdama ir žmones, ir 
medžiagines gėrybes. Tad buvo 
gera matyti, kad pernai, po „Ritos" 
ir „Katrinos" uraganų šėlsmo pie
tinėse valstijose, toji pati tarp
tautinė bendruomenė siuntė savo 
pagalbą ir Amerikai. 

Gamtos nelaimės beveik neiš
vengiamos. Joms ištikus, tegalime 
grąžyti rankas ir stengtis padėti 
nukentėjusiems. Kas kita, kai dėl 
nelaimių yra kalti patys žmonės, 
pvz., tyčia ar netyčia sukeldami 
gaisrus. Taip šį pavasarį atsitiko ir 
Lietuvoje. 

0 vis dėlto, girdint apie įvai-

ir gamtosaugininkai žada sudegu
sius miškus atsodinti, bet tikriau
siai nė vienas suaugusiųjų nesu
lauks, kol mažas daigelis užaugs 
padangę remiančiu medžiu. 

Lietuva neturi žemės turtų, 
aukštų kalnų ir kitokių masalų 
užsienio turistams (savieji vis tiek 
nevertina savo tėvynės grožio ir 
skuba atostogauti užsieniuose), 
bet graži, rami, žaliuojanti Lietu
vos gamta, jos nuostabūs miškai 
yra mūsų tautos pasididžiavimas. 
Gaila, kad šis didžiausias valsty
bės lobis yra taip lengvabūdiškai 
iššvaistomas. 
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Gen. Colin Povveil paskaita 

DIPLOMATIJA: ĮTAKA, PASITIKĖJIMAS VERTYBĖS 
INDRE TIIŪNELIENE 

Pietvakariniame Čikagos prie
miestyje Lisle, Illinois yra katali
kiškas „Benedictine" universitetas, 
kuriame nuo 1995 m. vyksta „Great 
Issues — Great Ideas" paskaitos. 
Prelegentais kviečiami pasaulinio 
garso politikai bei Amerikos įžymy
bės. Didžiulėje universiteto salėje 
yra kalbėję Margaret Thatcher, 
Barbara Bush, Desmond Tutu, Rudy 
Giuliani, Tommy Franks, Madeleine 
Albright. 

Ketvirtadienį, gegužės 11 d. 
girdėjome JAV prezidento George W. 
Bush pirmosios kadencijos metu 
(2001—2004 metais) dirbusį JAV 
„Secretary of State" generolą Colin 
L. Powell. Powell gimė New York 
1937 metais. Jo tėvai buvo imi
grantai iš Jamaica. Studijuodamas 
„City College of New York", Povveil 
priklausė ROTC („Reserve Officers 
Training Corps"), vėliau tarnavo 
Vietname ir Korėjoje, ėjo „Comman-
der in Chief of Forces Command" 
pareigas Fort Mc Pherson, Georgia. 

Prezidentų George H. Bush ir 
Bill Cliriton kadencijų metu, t.y. nuo 
1989 iki 1993 metų rugsėjo mėn., 
kai jis išėjo į pensiją, Colin Povveil 
buvo „Chairman of the Joint Chiefs 
of StafF. 2001 m. sausio mėn. prez. 
George W. Bush jį paskyrė „Sec
retary of State". Po keturių metų 
Povveil atsistatydino, jo vietą perėmė 
Condoleeza Rice. 

Su žmona Alma Povveil turi 
sūnų, dvi dukras ir tris anūkus. 

Prieš paskaitą pasiteiravau, ar 
leidžiama fotografuoti. Gavau nei
giamą atsakymą, tačiau mane pa
sisiūlė nuvesti į atskirą kambarį 
susitikti privačiai. Čia buvo keli žur
nalistai, universiteto studentų są
jungos atstovai ir garbės palydos 
kariškiai. Buvo pasakyta, kad ga
lėsime fotografuoti ir teikti klausi
mus. 

Kai generolas įžengė į kambarį, 
jis pasisveikino su kariškiais ir tuo
jau stojo su jais fotografuotis. Po to, 
jam padėkojau, kad lankėsi Lietu
voje, ir padaviau savo vizitinę korte
lę, kurios antroje pusėje buvau už
rašiusi prašymą pakomentuoti vi-
ceprez. Diek Cheney vizito Lietuvoje 
metu išsakytas pastabas dėl Putin 
(Rusijos) nedemokratiškų pažiūrų. 
Tačiau tą vakarą generolas šios 
temos neminėjo. Povveil trumpai 
pakalbino studentus ir susitikimas 
baigėsi. 

Salėje buvo keli garsiakalbiai ir 

dideli ekranai, kuriuose aiškiai ma
tėsi kiekviena prelegento veido 
išraiška. Colin Povveil imponavo 
draugiška laikysena, šiltumu ir, 
nepaisant aukštų pasiekimų, savo 
paprastumu. Jis išlaikė klausytojų 
pagarbą patriotizmu ir akivaizdžia 
meile Amerikai. 

Povveil pasirodė esąs nepapras
tai geras kalbėtojas, paskaitoje įpy
nė nemažai humoristinių elementų. 
Išėjęs į pensiją, jis žmonai džiaugėsi, 
kad nebereikės anksti keltis ir eiti į 
darbą, dabar vis būsią drauge... 

„ O Alma, — jis sakė, —suglu
musi galvojo: jis neišvažiuos kiek
vieną rytą?! Ir nutarėm, kad man 
reikia rasti užsiėmimą". Jis įsigijo 
žaislą — raudoną „Corvette". Tada 
Chevrolet firma jam pasiūlė vairuoti 
„lead car" „Indy 500" lenktynėse. 
Jose jis lėkė 150 mylių per valan
dą greičiu. Tai buvo didžiausias 
džiaugsmas! 

Povveil buvo įdomu keliauti be 
privataus lėktuvo, iškilmingų išleis
tuvių ir sutiktuvių, asmeniško ap
tarnavimo. Nutaręs skristi į susi
tikimą New York, padarė tris klai
das — atvyko vėlai, mokėjo grynais, 
neturėjo lagaminų. Todėl tapo įtar
tinu asmeniu, reikėjo eiti per pa
tikrinimus. Darbuotojai klausė — 
„Kaip sekasi generole?" Jis galvojo 
— „Jei žinote, kas aš esu, kam tikri
nate mane. Geriau eikite ieškoti Bin 
Laden!" 

Po rugsėjo vienuoliktosios rei
kėjo įvesti Ameriką apsaugojančias 
procedūras. Netrukus paaiškėjo, kad 
kai kurios buvo per griežtos, nes 
labai sumažėjo į JAV atvykstančių 
studentų skaičius. Sumažėjo turistų 
ir ligoninių darbuotojų. Buvo leng
viau gauti vizas į kitus kraštus. 
Amerikai reikia užsienio studentų: 
jie grįžta į savo kraštus su naujomis 
žiniomis arba pasilieka JAV ir 
praturtina amerikiečių gyvenimą. 
Be to, Amerikai pravartu geriau 
pažinti užsieniečius, todėl plečiamas 
„Peace Corps" savanorių skaičius, 
teikiama daugiau „Fulbright" sti
pendijų. 

Atvykstantys į Ameriką pajunta 
ir ima suprasti, kad tai yra atviras, 
visus priimantis kraštas. Prieš kelis 
metus Povveil padėjo amerikiečių 
porai įsivaikinti mergaitę iš Bulga
rijos. Teroristai neturi pakeisti Ame
rikos veido. 

Informacijos revoliucija paveikė 
pasaulį. Kai Povveil pradėjo dirbti 
„State Department", teko keisti vi
sus kompiuterius, kai kuriems dar-
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lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

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

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

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

Prenumeruokime ir remkime „DRAUGĄ". 
www.draugas.org 

Benedictine University (Lisle, II) 2005 m. gegužės 11 d buvęs JAV Valstybės 
sekretorius Colin Povvei! su kariūnais. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

buotojams įtaisyti „blackberries". 
Per visą generolo karjeros laiko

tarpį JAV vedė komunizmo plėtros 
sulaikymo politiką. Visa tai pasi
keitė su Gorbačiov atėjimu į valdžią. 
Juo Povveil nepasitikėjo, todėl nu
vyko į Maskvą daugiau išgirsti apie 
persitvarkymo ir atvirumo politiką. 
Taip atsitiko, kad informacija tapo 
efektyviausiu ginklu prieš komu
nizmą. Dingo JAV didžiausias prie
šas, dingo „Warsaw Pact". Buvę ko
munistiniai kraštai priimti į Euro
pos Sąjungą ir į NATO. 

Bet Amerika tebėra susirūpi
nusi dėl Putin ir jo demokratijos pla
nų. Povveil teigė, jog Sovietų Sąjun
gos jau nebebus, bet neaišku, kaip 
Rusijai seksis eiti demokratijos ke
liu. Jis priminė George W. Bush 
pasakymą — „Pasižiūrėjau į Putin 
akis ir pajutau jo sielą". Povveil sakė 
— „Pasižiūrėjau į jo akis ir pamačiau 
KGB". 

Kinija taip pat keičiasi. Kaip 
Gorbačiov Rusijoje, taip Ping Ki
nijoje suprato, kad reikia keisti 
ekonominę sistemą. Dabar Kinija 
yra ekonomikos milžinas. Ji nėra 
pavojinga, nebent Taivvan panorėtų 
nepriklausomybės, tada Kinijai 
tektų kariauti. 

Japonija Amerikai yra ypatingai 
draugiška. Indija, kurioje gyvena 1.3 
milijardai žmonių, yra didžiulė 
demokratinė valstybė, strateginiu 
ryšiu susijusi su JAV. Bendradar
biaujant su europiečiais bus išspręs
ta Irano problema, o su azijiečiais — 
Šiaurės Korėjos problema. Ne karas, 
o diplomatija spręs šias problemas. 

Pietų Amerikoje daug kur vyksta 
demokratinis procesas. Žmonės bal
suoja, patys renka savo valdžią. 
Afrika baigia nusikratyti kolonializ
mo, tarptautinis spaudimas skatina 
vadovautis įstatymais („rule of law"), 
baigti konfliktus. 

Šiuo metu yra daugiau demok
ratinių kraštų ir mažiau karų negu 
kada nors per paskutinius 60 metų. 
Afganistane naikinamas Talibanas, 
vyksta demokratiniai procesai. Irake 
pašalintas Husein, bet reikia, kad 
įsitvirtintų demokratinė valdžia. 
Pasaulinėmis problemomis tebelieka 
konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, 
ŽIV, įvairios ligos. 

Ekonomikos, energetikos ir 
mokslo srityse vyksta pasaulinė 
konkurencija. Svarbu skatinti ir 
remti mokslą, nenorint atsilikti nuo 
kitų kraštų. Colin Povveil šeimoje 
visuomet buvo primenama nepada
ryti gėdos šeimai ir stengtis kuo 
daugiau pasiekti. 

Povveil teigė, kad nors nerasta 
masinio naikinimo ginklų Irake, jis 
Jungtinėse Tautose kalbėjo pagal 
turimą informaciją. Tada buvo nu
balsuota pradėti karą, nes Irakas 
nesilaikęs ankstesnių įspėjimų. 

Baigęs diplomatinę karjerą, 
Colin Povveil tapo „Silicon valley 
venture capital" firmos partneriu, 
dalyvauja „Colin Povveil Center for 
Policy Studies", kuria Vietnamo 
karių muziejų ir Martin Luther King 
memorialą. Nors jis neminėjo, dau
gelis galvoja, kad Colin Povveil būtų 
geras kandidatas į JAV preziden
tus. 

http://www.draugas.org
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Lietuvos Vyčių centro valdybos suvažiavimas 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 

posėdis š.m. gegužės 6 d. vyko Phi-
ladelphia, Šv. Jurgio parapijos patal
pose. Dalyvavo centro valdybos na
riai iš Connecticut, Illinois, Indiana, 
Massachusetts, Michigan, Pennsyl-
vania, New Jersey ir New York vals
tijų. Suvažiavimą globojo Philadel-
phia vyčių 3 kuopa, veikianti prie Šv. 
Jurgio parapijos. 

Susirinkimo pradžioje dvasios 
vadas, prelatas Juozas Anderlonis 
sukalbėjo maldą, pasveikino daly
vius ir palinkėjo sėkmingo posėdžio. 
Lietuvos Vyčių kuopos vardu pa
sveikino kuopos pirmininkė Irene 
Ozalis. Posėdžiui vadovavo pirmi
ninkė Agnės Mickūnas. Ji pasveiki
no centro valdybos narius ir svečius. 

Kadangi centro valdyba ruoš ir 
globos būsimąjį 93-ąjį metinį suva
žiavimą, daug laiko buvo skirta šiam 
reikalui. Yra sudarytas suvažiavimo 
rengimo komitetas, kuriam vado
vaus patikėtiniai Mary Beth Slakis 

ir Joseph Stiklius. Komiteto sudėtis 
yra ši: iždininkė ir prieš seimą/su
važiavimą išvykos koordinatorė — 
Elena Nakrosis, jaunimo koordina
torė — Andrėj a Deksnis, registra
cijos koordinatorė — Becky Pataki ir 
ryšininkė su visuomene — Regina 
Juškaitė-Svobienė. Seimo atidary
mo ir uždarymo šv. Mišios bus auko
jamos Marijos, Visatos Karalienės 
šventovėje (Mary, Queen of the Uni-
verse Shrine). Įdomu pažymėti, kad 
ši šventovė buvo pastatyta prieš 35 
metus tik turistų aukomis. Visomis 
liturginėmis apeigomis pasirūpins 
dvasios vadas prelatas dr. Juozas 
Anderlonis. Kitos įvairios pareigos 
buvo paskirstytos pagal suvažiavimo 
pageidavimą. 

Nuspręsta, kad 93-ias metinis 
Lietuvos Vyčių suvažiavimas/seimas 
vyks 2006 m. rugpjūčio 3-6 d., 
Grosvenor Resort viešbutyje, Olan
do, Florida. Registracijos kaina su
augusiam — 200 dol. (iki 2006 m. 

birželio 30 d.) ir jaunimui (iki 18 
metų amžiaus) 100 dol. Po liepos 1 d. 
registracijos kaina suaugusiam — 
230 dol. ir jaunimui — 115 dol. Prieš 
seimo suvažiavimą, norintiems daly
vauti, vyks visos dienos išvyka į „The 
Holy Land Experience", Orlando, 
Florida. Dalyviai stebės gyvą Bib
lijos muziejų apie įvykius iš Senojo ir 
Naujojo Testamentų prieš 3000 
metų. Registracijos kaina išvykai 
yra 45 dol. suaugusiam ir 30 dol. jau
nimui. 

Suvažiavimo planai vyksta gerai 
ir bus daug įdomių staigmenų. Sei
mo rengimo komitetas kviečia visus 
gausiai dalyvauti suvažiavime. 

Centro valdybos lietuvių kalbos 
ir kultūros komiteto pirmininkė Ju-
lia Schroder pranešė, kad Lietuvos 
Vyčiai koordinuoja ypatingą šven
tę/paminėjimą Šiluvos Mergelės 
Marijos koplyčioje, Washington, DC. 
Bus švenčiama koplyčios 40 metų 
gyvavimo sukakties šventė. Šv. Mi

šios jau užprašytos 2006 m. sekma
dienį, spalio 8 d., 2 v. p.p.Visi vyčiai 
ir lietuvių visuomenė raginama gau
siai organizuotis ir dalyvauti šioje 
svarbioje šventėje. 

Kiti komitetų pirmininkai davė 
savo pranešimus. Tolimesnėje posė
džio eigoje buvo aptarti einamieji 
reikalai, vyko diskusijos, svarstymai 
ir nutarimai. Posėdis baigtas malda, 
sukalbėta pirmininkės Agnės Mic
kūnas. 

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje 
aukojo prelatas dr. Juozas Ander
lonis. Savo pamoksle prelatas sveiki
no centro valdybą ir pagyrė, kad po
sėdis buvo darbingas bei sėkmingas. 
Po Mišių visi susirinko parapijos 
salėje vakarienei ir pabendravimui. 

Kitas centro valdybos posėdis 
numatytas šaukti 2006 m. rugpjūčio 
3 d., per 93-ąjį metinį suvažiavimą, 
Orlando, Florida. 

Regina Juškaitė-Svobienė 

Praeitą vasarą buvusi JAV, Lemonte, kalbėjusi 
„Saulutės" forume, Valstybės vaikų teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta Tarvydienė 
paneigia žurnale „Veidas" (2006 m. sausio 19 d.) 
metamas užuominas, kad nesiskubinama ar ven
giama palengvinti įsivaikinimo procedūras. Atsi
žvelgiant į vaiko gerovę, yra taisyklės, jų laikomasi. 
Įsivaikinimui pirmenybė teikiama Lietuvoje 
gyvenantiems Lietuvos piliečiams. 

Prie prekybos centrų plakatai vaizduoja ber
niuką, statantį kaladėlių namelį. Užrašas — 

„Statau namą, tik trūksta mamos ir tėčio..." Tar
vydienė sakė, kad primenama įsivaikinti ber
niukus, nes dažniau pageidaujamos mergaitės. Už
sieniečiai įsivaikinti gali per oficialiai Lietuvoje 
akredituotas agentūras. Lengviau įsivaikinti vaiką 
su negalia arba vyresnį negu dešimties metų. 
(Odeta Tarvydienė ei. paštas odeta@ivaiki-
nimas.lt). 

Straipsnio autorė Jonė Kučinskaitė sampro
tauja, kad globos namų darbuotojai, bijodami 
netekti darbo, neskuba paruošti vaikų įvaikinimui. 
Atrodo, kad užsieniečiai įsivaikina daugiau vaikų 
negu lietuviai. Todėl kasmet, kaip ir praeitą liepą 
Trakuose, Tarvydienė ruošia tokių šeimų suvažia
vimus, kad įsivaikinę ir patys vaikai nepamirštų 
vaikų lietuviškos kilmės. Pasak Tarvydienės, kai 
Lietuvoje įsivaikina žinomos asmenybės, pvz. No
meda, tai yra paskata kitiems padaryti tokį 
sprendimą. Yra širdgėla dėl iš Lietuvos išvežtų vai
kų, bet ar tikrai visavertį gyvenimą gauna vaikas 
augdamas globos namuose? 

Pagal galimybes, Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" paremia našlaičius, beglobius ir inva
lidus vaikus, daugiavaikes šeimas, studentus Lie
tuvoje, dienos centrus, kai kuriuos vaikų globos 
namus ir labdaros valgyklas. Eilę metų Ramintos 
Marchertienės rūpesčiu buvo išsiunčiama apie 
2,000 siuntinių per metus. Ši programa jau baigta, 
nes už talpintuvus mokėję Christian Relief (per 
Lithuanian Mercy Lift) tą paramą nutraukė. Todėl 
„Saulutė" teikia finansinę paramą tiesiogiai šei
moms, individams ar projektams. Nei viena šeima, 
nei institucija neišsilaiko vien iš „Saulutės" para
mos, nenorint žlugdyti asmeninę iniciatyvą progai 
pasitaikius patiems užsidirbti. 

Iš remiamų gaunamos padėkos, už prekes pir
kimo čekiai. Aukotojams sekretorės (11 metų buvo 
Aušra Šaulienė) Laima Braune ir Birutė Nalienė 
išsiunčia pakvitavimus. Ramune Račkauskienė jau 
11 metų tvarko iždą, ataskaitas siunčia PLB 
iždininkui Juozui Lukui. Padėkas į aplanką sega 
Raminta Lapšienė. Per „Saulutę" 2005 metais į 
Lietuvą pateko 146,360 dol. o 2006 m. iki kovo 
vidurio 39,820 dol. 

Kartais susilaukiama stebuklų. Paranoja, 
šizofrenija serganti motina pradėjo imti vaistus. 
Anksčiau buvo beviltiška padėtis. Buvo baisu, kad 
haliucinacijų metu nesužeistų vaikų. Nors bandy
ta, pagal įstatymus į ligoninę negalima guldyti, kol 
ligonis ką nors nesužeidęs. Kai susirgo kita liga, 
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moteris buvo paguldyta į ligoninę. Buvo proga leisti 
vaistų ir dėl psichinės ligos. Atstačius pusiausvyrą, 
ji pati ėmė suprasti vaistų reikalingumą ir juos 
naudoja. Manėme, kad atsivertimas nebeįmano
mas, bet džiaugiamės, kad klydome. Dabar rū
pestis — ar vaikai, augę tokioje aplinkoje, nenuklys 
nuo tiesaus takelio? 

Stebuklas, kad akla motina sugeba tvarkytis. 
Jai padeda tėvas A. Saulaitis, seselė Jūratė, 

Romualda Navikaitė, bet ypač jos pačios ryžtas. 
Sveikatai labai pablogėjus, ji nepasiduoda. Nepa
siduoda ir mokslo siekianti dukra. Pastangoms 
būna atpildas. 

Obeliose yra Dijanos Kančienės vadovaujamas, 
dienos centras. Dijana Kančienė taip pat buvo 
apdovanota Korp! Giedra kun. Prunskio premija. 
Veikia bendruomenė „Ateities vardan". Stengia
masi ugdyti jaunimo įgūdžius remiantis krikščio
niškomis vertybėmis, teikiama labdara remtinų 
šeimų vaikams. Čia veikia ateitininkai ir skautai, 
būna išvykos ir stovyklos, skatinamos labdaros 
akcijos kitiems padėti. Siekiama platinti jaunimo 
akiratį. Su savo vyru Dijana augina šešis vaikus. Ji 
yra ypatingai pozityvi asmenybė. Deja, jai reikia 
autobusėlio, nes senasis jau užsibaigė. „Saulutė" 
renka aukas, kad Dijana Kančienė ir jos savano
riai galėtų dienos centro vaikus ir toliau lavinti, 
pavėžėti ir dalyvauti. 

Kai PLB įkūrė humanitarinės veiklos komitetą 
„Saulutė" buvo siūlomi šie tikslai: 

1. kuo greičiau ir kuo plačiau teikti paramą 
Lietuvos vaikams, 

2. kuo daugiau paramos stengtis gauti iš 
kitataučių, 

3. koordinuoti įvairių grupių vaikų paramos 
veiklą. 

Patenkinant pirmą užmojį siuntiniai buvo 
plačiai siunčiami po visą Lietuvą, prenumeruoja
mas žurnalas „Eglutė", finansiškai remiami vaikai 
per „Konkretaus vaiko" rėmimo programą. 

Kitataučių paramos susilaukta iš įvairių 
firmų, bet ypač iš St. Patrick's parapijos St. 
Charles, IL per seselę Dorothy Dempsey ir Arlene 
Patton, kurias paskatino Raminta Marchertienė ir 
Nijolė Kašubienė. Ypatingai didelė kitataučių 
parama gauta per „Saulutės" JAV Rytinio pa
kraščio atstovus Bob Dūda ir Ginger Houghton. 

Besistengiant koordinuoti šalpą, Marytė Čer-

D; 

niūtė išsiuntė anketas, apklausas įvairioms lietu
vių bendruomenėms bei organizacijoms. Ne visi 
reagavo, žinių nesulaukta nei iš JAV LB. Kai kurie 
nenorėjo būti „koordinuojami", o tęsti paramą savo 
pasirinktai vietovei. Visai suprantama. Gražiai 
atsiliepė Anglijos LB ir dėl to buvo atlikti keli ben
dri projektai. 

Vadovaujamas Birutės Kožicienės labai nuo
širdžiai daug metų veikia „Saulutės" Floridos, 
Daytona Beach skyrius. Pagalbos susilaukta iš 
Detroit skyriaus, kur „Saulutei" atstovavo Eleo
nora Grigaitienė, vėliau Birutė Bublienė. 

„Saulutės" narės yra tam tikrų vietų „žinovės", 
pvz., Aldona Ješmantienė Šilalė, Ona Rušėnienė 
Anykščiai, Jūra Gvidienė Alytus, Onutė Šulaitienė 
Alvitas, Birutė Kožicienė Daugai, Kybartai, 
Marijampolė ir t.t. 

iabar „Saulutė" žengia į keturioliktuosius 
'metus. Bėga metai, keičiasi laikai čia ir 

Lietuvoje. „Saulutė" tęs „Konkretaus vaiko" rėmi
mo programą, tik, doleriui nusmukus, tenka 
pakelti metinę auką į 360 dol. per metus, t.y. 30 
dol. per mėnesį. Norisi, kad parama nebūtų visai 
nereikšminga. Šią programą įgyvendinti padeda 
Vilniuje „Lietuvos vaikų" fondas (Žygimantų 6). 
Kad fondas galėtų egzistuoti — rašyti, skambinti, 
iš kiekvieno 30 dol. fondui teks 2 dol. Taigi remia
mas vaikas ar šeima kas mėnesį gaus 28 dol. per 
mėnesį litais. 

„Saulutė" rinks aukas netikėtai į bėdą pakliu
vusiems, taip kaip anksčiau nepaprasta odos liga 
susirgusiam Tadukui, kepenų persodinimui Motie
jukui, a^a Arminukui ir t.t. Robert Dūda pradėjo 
„Make— a-Wish" programą — išpildyti sunkiai ser
gančio vaiko norą Lietuvoje. Tam tikslui jis įtrau
kia įvairias įmones ir paslaugas Lietuvoje. Ypatin
gu atveju, kaip ir anksčiau, Dūda atveš vaikus gy
dymui JAV. 

„Saulutė" buvo įkurta PLB pirm. Broniaus 
Nainio kadencijoje, tęsėsi per Vytauto Kamanto ir 
Gabrieliaus Žemkalnio kadencijas. Vasarą vėl vyks 
PLB suvažiavimas Vilniuje. Vėl bus renkama nau
ja valdyba, o jos nariai gali būti bet kur pasaulyje. 
Nežinia, kur gyvens PLB pirmininkas, nežinia, ar 
Michigan valstijoje gyvenantis Juozas Lukas liks 
iždininku. Jau prieš Kalėdas PLB pasiūlė „Sau
lutei" atsiskirti. Atsiradome kryžkelėje. Kasmet vis 
tariamės — tęsti ar užsidaryti? Tačiau matome, 
kad „blynas dar ne visiškai iškeptas", ir pasidaro 
gaila tų, kuriems reikšminga pagalba, piniginė ar 
moralinė, nebeatkeliaus. „Saulutės" narėms pasi
tarus, nutarta sekti PLB advokato Sauliaus Kuprio 
patarimu įsiforminti atskirai. Šiuo metu tas proce
sas vyksta. 

„Saulutė" kalnų nenuverčia. Negalima paneig
ti, kad per tiek metų nepavargstama. Bet jėgos at
sinaujina, kai pamatai, kad kažkam tikrai padėta, 
kad buvo kažkam paskata nepasiduoti, kad kažkas 
už gėrį atsilygino gėriu. Gal verta neužsidaryti, o 
durys visuomet atviros, norintiems prisijungti. 

Pabaiga. 

http://nimas.lt
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Prezidentas: atėjo metas ku r t i 
didelę mažą valstybę 

D. Grybauskaitė kritikuoja buhalterinį dogmatizmą 

Prezidentas Valdas Adamkus (2 d.) susitikime su Lietuvos ambasadoriais. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus užsie
nyje dirbančius Lietuvos ambasado
rius ragino aktyviai prisidėti prie 
globalias tendencijas suprantančios, 
modernios valstybės kūrimo. 

„Atėjo metas kurti didelę mažą 
valstybę, suprantančią globalias ten
dencijas, besimokančią ir nuolatos 
atsinaujinančią, keliančią sau tikslą 
būti geriausia ir moderniausia. Drą
siai pasakyta, daugiau nei mūsų jė
gos šiuo metu leidžia, bet jei mes tą 
tikslą turėsime prieš savo akis, ma
nau, kad ta kryptimi eidami galime 
daug ką pasiekti", — trečiadienį vy
kusiame susitikime su ambasado
riais sakė prezidentas. 

Jo nuomone, ambasadorius šian
dien privalo būti ne atstovas ar val
dininkas, bet derybininkas, tarpi
ninkas ir verslo bei valstybės inte
resų gynėjas viename asmenyje. 

„Todėl būtina, kad diplomatinė 
tarnyba ir toliau liktų institucija, 
kuri pažįsta ir vienija visų žinybų in
teresus. Šaltinis, skatinantis visuo
menės susidomėjimą užsienio politi
ka ir Lietuvos vaidmeniu pasaulyje. 
Turime kūrybingai ieškoti naujų, ne
tradicinių įtakos šaltinių ir paramos 

didžiosiose sostinėse; aktyviai veikti 
ne tik Rytų politikos, bet ir biudžeto, 
prekybos, konkurencijos ir žemės 
ūkio klaus imais" , — kalbėjo V. 
Adamkus. 

J is pabrėžė, kad visos valstybės 
institucijos privalo siekti, jog Lie
tuvos žmonės nepaliktų tėvynės, nu
sprendę kurt i gerovę svetur. 

„Diplomatinė tarnyba tur i būt i 
priešakyje pastangų, kaip išsaugoti 
naujojo emigranto ryšį su Lietuva, 
kad jie visiškai neat i t rūktų. Lietu
voje pastangos tu r i būti tokios, kad 
sukurtume tokį gyvenimo lygį, gero
vę, kad tie žmonės, kurie nepakėlė 
sparnų — pasiliktų Lietuvoje, o t ie 
kurie išvyko — matydami mūsų ge
rovę, galėtų savanoriškai grįžti ir sa
vo įgytą patirtį užsienyje pritaikyti 
Lietuvoje", — pabrėžė V. Adamkus. 

Sią savaitę į tradicinį metinį su
važiavimą susir inkę Lietuvos diplo
matinių atstovybių vadovai disku
tuoja Lietuvos energetikos, narystės 
Europos Sąjungoje klausimais. 

Šiuo metu Lietuva turi 55 diplo
matines atstovybes užsienyje — 37 
ambasadas, 7 generalinius konsula
tus, 3 konsulatus, 7 atstovybės prie 
tarptautinių organizacijų. 

Vilniaus ir Maskvos santykius temdo. . . 
Atkelta iš 1 psl. 
1939-1940 metus, kuriuos Lietuva 
laiko sovietų okupacijos pradžia, o 
Rusija — „draugiška pagalba". 

„Manau, tai bus tam tikras star
tas, kur mokslininkų, istorikų visuo
menė turėtų atsistoti į poziciją, tu
rinčią bendrą vardiklį", — kalbėjo R. 
Šidlauskas. 

Kartu jis pripažino, kad nuo 
skaudžių istorinių įvykių praėjo per 

* Prancūzijoje vyks tanč ių 
daugiadienių „Tour de rAude" 
dviratininkių lenktynių penkta
jame etape keturiolikta antradienį 
finišavo „Nobili Rubinetterie Meni-
kini Cogeas" komandai atstovaujan
ti Edita Pučinskaitė, kuri bendrojoje 
įskaitoje iš šešioliktosios pozicijos 
nukrito į septynioliktąją. 119 km dis
tancijos finiše Lietuvos dviratininkė 
7 minutes ir 4 sekundes pralaimėjo 
etapo nugalėtojai vokietei Ina Teu-

'tenberg. 
* Pasaulio sportinės akroba

tikos čempionatui Portugalijoje 
(birželio 14-17 d.) besirengiantys 
Visagino sportininkai sėkmingai pa-

mažai laiko, kad „būtų galima be 
skausmo, be emocijų, be įtampos 
tuos dalykus interpretuoti ir apie 
juos kalbėti". 

Maskvai ypač nepat inka vaka
rietiškos orientacijos NATO ir ES 
narės Lietuvos reikalavimas atlygin
ti pusę amžiaus trukusios sovietų 
okupacijos žalą, o Lietuvai — Rusi
jos mėginimai manipuliuoti Europa 
per savo energetiką . 

Atkelta i š 1 psl. 
Tačiau, pasak komisarės, Lietuva po 
tokio Europos Komisijos sprendimo 
neturėtų nuleisti rankų. 

„Reikia apsispręsti dėl prisijun
gimo prie euro zonos datos, būtinas 
konstruktyvus, realistinis priemonių 
planas, pagrįstas bendru visų val
džių ir socialinių partnerių sutari
mu, kurį reikia nuosekliai ir siste
mingai vykdyti", — sakė D. Gry
bauskaitė. 

J i pabrėžė, kad Lietuva turėtų 
neleisti įsisukti infliacijos spiralei ir 
pažymėjo, kad apdairi, pragmatiška 
finansų politika reikalinga ne euro 
zonai, o pačiai Lietuvai. 

Savo ruožtu Valdas Adamkus 
paragino pasimokyti iš klaidų, nulė
musių tai, kad Europos Sąjunga ne
įsileido Lietuvos į euro zoną, ir ne
kartoti jų integruojantis į Schengen 
erdvę. 

Tai šalies vadovo atstovė spau
dai sakė po trečiadienį vykusio V. 
Adamkaus susitikimo su finansų mi
nistru Zigmantu Balčyčiu. 

V. Adamkus taip pat paragino 
vykdyti griežtą biudžeto politiką, 
vengti populistinių sprendimų, ryž
tingai tęsti reformas, kad nekiltų 
naujų abejonių dėl euro įvedimo ne
tolimoje ateityje. 

Paskelbus neigiamą sprendimą 
dėl Lietuvos pasirengimo įsivesti eu-
rą, EK pasiūlė sudaryti darbo grupę, 
kuri padėtų Lietuvai pasirengti ki
tam euro įvedimo etapui. 

Kaip po susitikimo su preziden
tu sakė finansų ministras Z. Balčy
tis, Lietuva tokį siūlymą priimtų. 

sirodė Lenkijoje dešimtą kartą su
rengtame dvylikos šalių tu rnyre . 
Mišrių porų varžybose nugalėjo Vi
sagino akrobatikos sporto mokyklos 
gimnastai Dmitrijus Sumila ir Anna 
Koklejeva, jaunimo amžiaus grupėje 
treti liko visaginiečiai Artiomas Ran-
cevas bei Kristina Kovaliovą. 

* P l a n e t o s v y r ų ledo r i tul io 
Čempionate Latv i jo s s o s t i n ė j e 
pirmoji į pusf inal i i škopė ol impi
nė čempione Švedijos rinktinė, tre
čiadienį 6:0 sutr iuškinusi JAV ledo 
ritulininkus. Tris įvarčius nugalėto
jams pelnė Miką Hannula , po vieną 
— Mikael Samuelsson, Kenny Jons-
son bei Andre Karlsson. 

„Tai būtų pozityvus dalykas, su di
džiausiu malonumu sut ik tumėme 
tai daryti", — pridūrė ministras. 

Ministras pažymėjo, kad nei
giamą Lietuvos įvertinimą lėmė „po
litinės priežastys", nes, anot jo, pati 
ES dar nėra apsisprendusi dėl spar
čios euro zonos plėtros. Z. Balčytis 
prognozavo, kad euras Lietuvoje bus 
įvestas 2008 ar 2009 metais. 

Žlungant viltims 2007 pradžioje, 
kaip planuota, įsivesti eurą, opozi
ciniai konservatoriai kelia Vyriausy
bės atsakomybės klausimą. 

„Jei Europos vadovai priims nei
giamą sprendimą dėl euro, mes bū
sime priversti galvoti apie tai , ar kel
ti parlamentinį Vyriausybės atsako
mybės svarstymo klausimą", — sakė 
Seimo opozicijos vadovas, konserva
torius Andrius Kubilius. 

Tokias iniciatyvas palaiko ir 
opozicinio Lietuvos liberalų sąjūdžio 
vadovas, parlamentaras Petras Aus
tre vičius. 

„Toks Komisijos sprendimas yra 
smūgis tarptautinės bendruomenės, 
visų pirma, verslo pasitikėjimui tva
riu makroekonominiu Lietuvos sta
bilumu. Vyriausybė turi pripažinti 
nesugebėjusi padaryti visų jai prik
lausančių namų darbų, kad komisi
jos sprendimas būtų kitoks, ir prisi
imti už tai visą atsakomybę", — pa
žymi P. Auštrevičius. 

Buvęs konservatorių vadovas, 
Europos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis pareiškė, jog „ES vyk
domųjų struktūrų 'ne' tebus suvok
tas kaip 'dar ne' ir kvietimas keisti 
galvoseną dabartinei Vyriausybei". 

V. Prudnikovui gresia apkalta 
Atkelta iš 1 psl. 
reikalaudami paaiškinti priimtų 
sprendimų motyvus, gali pateikti ne 
mažiau kaip penktadalis — 29 iš 141 
— parlamentarų. 

Gavęs interpeliaciją, ministras 
ne vėliau kaip per dvi savaites Sei
mui turi pateikti raštišką atsakymą. 
Seimui baigus svarstyti interpeliaci
ją, sudaroma redakcinė grupė, turin
ti parengti nutarimo dėl interpeliaci
jos projektą. Jei projekte ministro at
sakymas pripažįstamas nepatenki
namu ir jam pareiškiamas nepasiti
kėjimas, toks nutarimas gali būti 
priimamas slaptu balsavimu dau

giau kaip pusės visų Seimo narių 
balsų dauguma. Jei nutar imas pri
imamas, ministras, kuriam pareiš
kiamas nepasitikėjimas, privalo at
sistatydinti. 

Liberalai kultūros ministrui lei
do suprasti , jog interpeliacijos jis ga
lėtų išvengti atsistatydindamas, ta
čiau minis t ras nelinkęs t raukt is . 
Ministras sako klaidų nepadaręs. 

Į VTEK kreipėsi pats V Prudni
kovas po to, kai paaiškėjo, jog jo va
dovaujama Kultūros ministerija fi
nansavo žmonos Nijolės Ralytės ir 
dukters Ievos Prudnikovaitės kon
certus užsienyje. 

Dingo vienas iš nudegintų 
dvynių advokatų 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Netikėtai pakrypo marijampoliečių 
Zdanių byla: ikiteisminį tyrimą at
liekantiems prokurorams jau maž
daug mėnesį nepavyksta rasti buvu
sio advokato Stanislovo Riabčiuko. 
Šiomis dienomis jis gali būti atves
dintas į prokuratūrą. 

Marijampolės rajono vyriausia
sis prokuroras Rimas Bradūnas pa
tvirtino, kad jau kurį laiką ikiteismi
nį tyrimą atliekantiems prokuro
rams nepavyksta į apklausą išsik
viesti sukčiavimu įtariamo advokato 
Stanislovo Riabčiuko. Nors jam skir
ta kardomoji priemonė — rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti be pareigū
nų žinios, du kartus siųstų kvietimų 
atvykti į apklausą buvusiam advo
katui nepavyko įteikti. 

„Jeigu šiomis dienomis nepa
vyks jo rasti, ketiname jį atvesdinti 
ir skirti kitą kardomąją priemonę", 
— Marijampolės vyriausiasis proku

roras kol kas nesiryžo komentuoti, 
kur prapuolė tarnybinę etiką pažei
dęs buvęs advokatas. 

R. Bradūno teigimu, dėl kelių 
sukčiavimo atvejų šiuo metu atlieka
mas vienas ikiteisminis tyrimas — 
visi nusikalstami epizodai yra su
jungti į vieną bylą. Jau šio mėnesio 
gale prokurorai turėtų priimti spren
dimą — greičiausiai byla bus per
duota teisminiam nagrinėjimui. 

Jaunesnysis Riabčiukas pak
laustas, kodėl nepavyksta prokuro
rams iškviesti į apklausą jo tėvo, bu
vęs advokato padėjėjas sakė: „Nesu 
su juo geras draugas, su tėvu kal
buosi tik kartą per mėnesį. Pirmą 
kartą girdžiu, kad jo neranda parei
gūnai, jis nesislapsto". 

Buvęs advokatas S. Riabčiukas 
įtariamas pasisavinęs 250,000 litų 
— pusę sumos, kurią Zdaniai prisi
teisė iš Marijampolės ligoninės už jų 
naujagimiams padarytą žalą. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Bolivija paskelbė planą išdalyti 
žemę neturtingiesiems 

La Paz, gegužės 17 d. („Reu-
tersTBNS) — Bolivijos kairiųjų vy
riausybė antradienį paskelbė planą 
išdalyti nenaudojamą žemę netur
tingiems valstiečiams, bet a tmetė 
masinio nusavinimo galimybę, siū
lydama pirmiausia paskirstyti vals
tybei priklausančias žemes. 

Toks planas paskelbtas dvi sa
vaitės po to, kai prezidentas Evo Mo
rales nacionalizavo šalies energeti
kos sektorių, priblokšdamas kaimy
nines valstybes ir užsienio naftos 
kompanijas, kurios tikėjosi, kad Bo
livija tarsis su jomis prieš imdamasi 
veiksmų. 

Žemės reforma yra kita E. Mo
rales politikos didinti va ls tybės 
vaidmenį naudojant gamtinius iš
teklius priemonė, tačiau vyriausybė 
stengėsi nuraminti žemės savinin
kus, kurie baiminasi savavališko 
nusavinimo, ir atmetė derlingų že
mių konfiskavimo galimybę. 

„Kol žemė atlieka savo ekono
minę ir socialinę funkciją, valstybė 
tai gerbs. Bet jei ji tos funkcijos ne
atlieka, valstybė veiks su būt ina jė
ga", — sakė viceprezidentas Aivaro 
Garcia. 

Jis paragino šalies gyventojus 
aptarti šį pasiūlymą ir sakė, jog gan
dus apie nusavinimą ar vyriausybės 
remiamus žemių užėmimus sklei
džia šantažuotojai, nepr i ta r iantys 
šiai „agrarinei revoliucijai". 

Pirmasis siūlomas žingsnis būtų 
iki 5 mln. ha valstybės žemių išdali
jimas indėnų bendruomenėms, o ta
da būtų išaiškintos nederlingos pri-

Evo Morales 

vačios žemės, kurios vėliau galbūt 
būtų perskirstytos. 

Turtingi žemės savininkai, ku
rių dauguma įsikūrę rytinėje Boli
vijos dalyje, reiškia susirūpinimą 
dėl šio reformų plano, parengto pa
gal E. Morales programą ginti ne
turtingų indėnų, kurie sudaro šalies 
gyventojų daugumą, teises. 

E. Morales, kuris yra pirmasis 
indėnas, tapęs Bolivijos prezidentu, 
gimė neturtingų valstiečių šeimoje 
ir iškilo kaip šalies kokamedžių au
gintojų vadovas. 

Nors gegužės 1 dienos nacionali
zacija pačioje Bolivijoje nebuvo labai 
kritikuojama, žemės reforma paro
dė, kokia praraja skiria indėnus ir 
turtingesnį iš Europos kilusį elitą. 

Rusijoje įvykdytas teroristinis išpuolis 
Maskva, gegužės 17 d. („Reu-

ters"/„Interfax7BNS) — Pietų Ru
sijos Ingušijos respublikoje trečia
dienį mirtininko vairuojamam auto
mobiliui su sprogmenimis įsirėžus į 
milicijos kortežą, žuvo septyni žmo
nės, tarp jų — aukšto rango parei
gūnas, praneša vietos žiniasklaida. 

Rusijos naujienų agentūrų pra
nešimuose sakoma, kad žuvo In
gušijos vidaus reikalų ministro pa
vaduotojas Džabrail Kostojev, du jo 
sargybiniai ir keturi civiliai as
menys. 

Kaip patikslino spaudos tarny
ba, per sprogimą taip pat žuvo D. 
Kostojev vairuotojas ir apsauginin
kas, buvę automobilyje, kurį sprogi
mo banga nubloškė už 20 metrų. 

Pasak spaudos tarnybos, be trijų 
žuvusiųjų D. Kostojev automobilyje, 
žuvo dar keturi žmonės, buvę auto
mobilyje, atsitrenkusiame per spro
gimą į D. Kostojev automobilį. Tai 
buvo civiliai asmenys, atsi t ikt inai 
atsidūrę teroro akto vietoje. 

Kaip pranešė „Echo Moskvy", 
sprogdinimo įtaiso galingumas prily
go 200 kg trotilo. 

Ingušijos VRM spaudos tarny
bos žiniomis, trečiadienį D. Kostojev 
turėjo perimti respublikos VRM va
dovo Beslan Chamchojev įgaliojimus 
vadovauti žinybai, kol B. Chamcho
jev bus išvykęs į komandiruotę. 

Tai jau penktasis per pastaruo-

» 

tojev. 2005 metų rugpjūčio 15 dieną 
jis buvo sužeistas per sprogimą, kai 
tarnybiniu automobiliu važiavo iš 
Nazranės. 

Pakeliui buvo susprogdinta radi
jo bangomis valdoma bomba, kurios 
galingumas prilygo 3 kg trotilo. 

Ingušijoje, kur gyvena čečėnams 
etniškai artimi žmonės, pastarai
siais metais taip pat vyksta kovos, 
kurios kaimyninėje Čečėnijoje nesi
liauja nuo pat Sovietų Sąjungos žlu
gimo. 

Tai buvo paskelbta tuo pačiu 
metu, kai naujienų agentūra „In-
terfax" pranešė, jog Karačiajų-Cer-
kesų respublikoje, kuri yra toliau 
nuo Čečėnijos ir kur taip pat daugė
ja smurto atvejų, nežinomi užpuoli
kai nužudė nuovados viršininką. 

Islamistų tinklalapiuose trečia
dienį skelbiami vieno sukilėlių vado 
iš Ingušijos komentarai, kad tokie iš
puoliai dažnės. 

Ingušijos sukilėlių vadas Mago-
med Jevlojev sakė ką tik grįžęs iš va
dų susitikimo su sukilėlių vadovu 
Samil Basajev, kuris per Čečėnijos 
karą, t runkantį jau 11 metų, vadova
vo didžiausiems išpuoliams prieš ci
vilius gyventojus ir kuris bando ko
ordinuoti islamistų išpuolius visame 
Kaukaze. 

Nuo 2000 metų per mirtininkų 
išpuolius Rusijoje žuvo šimtai žmo
nių, tačiau pastaruoju metu tokių iš-

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos, Kinijos, 

Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir 
JAV pareigūnų susitikimas Irano 
branduolinei programai aptarti, ku
ris turėjo įvykti šią savaitę, buvo ati
dėtas. Europos Sąjungos trejeto ir 
kitų trijų minėtų valstybių politikos 
vadovų susitikimas buvo atidėtas 
dėl to, kad būtų galima geriau pasi
rengti dėl ES trejeto pasiūlymo Ira-
nui. „Naujos datos patvirtinti kol 
kas negalime", — teigė pavardės ne
norėjęs skelbti pareigūnas. 

LIUBLIANA 
Nemažai slovėnų būgštauja, kad 

įstojimas į euro zoną sausio mėnesį 
paskatins infliacijos augimą. Euro
pos Komisija (EK) ir Europos centri
nis bankas (ECB) antradienį re
komendavo leisti Slovėnijai sausio 1 
dieną įsivesti eurą. Lietuvos prašy
mas dėl narystės buvo atmestas. 
Slovėnijos centrinis bankas progno
zuoja, kad a ts isakius dabartinės 
Slovėnijos valiutos — tolaro, — me
tinė infliacija paūgės vos 0.12-0.29 
procentinio punkto, tuo tarpu gyven
tojai baiminasi, kad prieaugis bus 
kur kas reikšmingesnis. Siekdama 
užkirsti kelią spekuliaciniam kainų 
didinimui ir paruošti gyventojus eu-
rui, vyriausybė kovo mėnesį įdiegė 
dvigubą visų produktų kainų žy
mėjimą, kuris bus taikomas iki 2007 
metų liepos mėnesio. 

ROMA 
Prezidentas Giorgio Napolitano 

paskelbė nusprendęs prašyti centro 
kairiųjų vadovą Romano Prodi for
muoti naują šalies vyriausybę, kad 
baigtųsi jau daugiau kaip mėnesį 
užsitęsusi politinė nežinomybė nuo 
tos dienos, kai centro kairieji ne
didele persvara laimėjo parlamento 
rinkimus. Pasak G. Napolitano, nė 
vienas iš posto pasitraukiančio mi
nistro pirmininko Silvio Berlusconi 
koalicijos narys neprieštaravo, kad 
R. Prodi būtų pasiūlytos premjero 
pareigos. 

VARŠUVA 
Žinomas lenkų kunigas, Len

kijos krikščionių ir žydų tarybos pir
mininkas, profesorius Michal Czaj-
kovvski 24 metus aktyviai bendra
darbiavo su komunistinio saugumo 
tarnybomis, paskelbė dienrašt is 
„Zycie Warszawy". Tokius sensacin
gus duomenis pateikė mokslų dakta
ras Tadeusz Witkowski. Dienraštis 
spausdina kai kurias archyvų iš
traukas, rodančias, kad M. Czaj-
kovvski buvo labai aktyvus komunis
tinio režimo agentas. Lenkus ypač 
sukrėtė tai, kad kunigas nuolat in
formavo komunistinės Lenkijos sau
gumą apie „Solidarumo" nuodėmk
lausio Jerzy Popieluszka planus. 
Agento veiklą M. Czajkowski nu
traukė tik po žiauraus J. Popielusz
ka nužudymo. 

ANKARA 
Turkijos aukščiausios instanci

jos administraciniame teisme vienas 
ginkluotas užpuolikas paleido ugnį, 
sužeisdamas penkis teisėjus. Vieno 
teisėjo, sužeisto į galvą, būklė kritiš
ka. Televizijos reportaže buvo maty
ti, kaip iš teismo —Valstybės tary
bos, įsikūrusios pačiame Ankaros 
centre, į greitosios pagalbos automo
bilį išnešami sužeistieji. Policija ap
link teismo pastatą ėmėsi griežtų 
saugumo priemonių. Policija sulaikė 
užpuoliką ir tardo jį vietos policijos 
nuovadoje. Užpuolimo motyvai kol 
kas nežinomi, bet CNN tinklalapis 
rašė, kad užpuolikas, ginkluotas 
šautuvu, yra teisininkas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV vyriausybė antradienį pir

mą kartą paskelbė dviejų saugumo 
kamerų vaizdo įrašus, kuriuose ma
tyti, kaip pagrobtas keleivinis lėktu
vas 2001 metų rugsėjo 11-ąją įsirė
žia į Pentagon pastatą. Įrašai skel
biami pagal Informacijos laisvės 
įstatymą, pareikalavus aktyvistų 
grupei „Judicial Watch". Viename 
įraše matyti prie pastato sienos ar
tėjantis užgrobto lėktuvo „Boeing 
757" priekis ir po susidūrimo įvyks
tantis galingas sprogimas bei ugnies 
kamuolys, o vėliau — dūmų debesis. 
Lėktuvui įsirėžus į Pentagon, žuvo 
125 pastate buvę žmonės, 59 lėktuvo 
keleiviai bei įgulos nariai ir penki 
pagrobėjai. 

sius metus pasikėsinimas į D. Kos- puolių sumažėjo. 
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Nauja sidabro moneta TAUTOS FONDAS SKELBIA VAJŲ 
Šiandien, trečiadienį, į apyvartą 

išleista nauja 50 litų nominalo pro
ginė moneta, skirta Medininkų pi
liai. 

Kaip rašo monetai sk i r tame 
lankstinuke doc. dr. Romas Batūra, 
Medininkų pilis - seniausios mūri
nės gynybinės architektūros perlas 
Lietuvoje. 

Vienoje naujosios monetos pusė
je pavaizduotas Medininkų pilies 
mūro fragmentas, kuriame įkompo
nuotas Lietuvos herbas Vytis. Kitoje 
pusėje - senosios pilies rekonstrukci
jos piešinys. 

Tai penktoji moneta iš serijos 
„Lietuvos istorijos ir architektūros 
paminklai", kuri pradėta 2002 me
tais. Be Medininkų pilies Lietuvos 
bankas, išleisdamas progines mone

tas, taip pat įamžino Trakų salos pi
lį, Vilniaus katedrą, Pažaislio ka
maldulių vienuolyno ansamblį, Ker
navę. „Tai tikrai reikšmingi mūsų 
krašto istorijos ir archi tektūros 
paminklai", - monetos pristatymo 
Vilniuje metu sakė Lietuvos banko 
valdybos narys, Lietuvos banko 
Pinigų projektavimo ir gamybos 
komisijos pirmininkas Audrius 
Misevičius. 

Medininkų pilis statyta valsty
bės rūpesčiu XIII a. pabaigoje - XTV* 
a. pirmojoje pusėje. Rašytiniuose 
šaltiniuose Medininkai pirmą kartą 
minimi 1385 m., kai Kryžiuočių ordi
no kariuomenė niokojo Lietuvą. 

Naujosios monetos grafinį (me
ninį) projektą bei gipsinį modelį 
sukūrė skulptorius Giedrius Pau-
lauskis. Tai jo devintoji moneta (iš jų 
viena - su bendraautoriumi). 

Iš viso Lietuvos bankas jau yra 
išleidęs 47 progines monetas. 

50 litų monetą, skirtą Medinin
kų piliai, galima įsigyti Lietuvos 
banko kasoje Vilniuje, ta ip pat 
Lietuvos banko skyriuose Kaune ir 
Klaipėdoje. Monetos kaina reprezen
tacinėje dėžutėje - 110 litų, be 
dėžutės - 90 litų. 

Monetos nukaldintos uždarojoje 
akcinėje bendrovėje „Lietuvos mo
netų kalykla". 

Ryš ių su v i s u o m e n e s k y r i u s 

Artėja birželio 15-oji. Šią dieną 
sukanka 65-eri metai nuo lemtingų 
ir tragiškų įvykių Lietuvos istorijoje 
— nuo išvežimų į Sibirą pradžios. 
Su pertrauka jie tęsėsi visą dešimt
metį. 

Prisiminkime, kad 500,000 žmo
nių buvo Lietuvos okupantų išvežti į 
tolimas Sovietų sąjungos vietoves. 
Prie jų reikia pridėti 20,000 Lie
tuvoje žuvusių laisvės kovotojų — 
partizanų, kurie aktyvia kova išveži
mams pasipriešino. Daugiau kaip 
100,000 vyrų, moterų buvo nuteisti 
išvežti už partizaninę veiklą. Per 
okupacijos laikotarpį lietuvių t au ta 
prarado penktadalį savo gyventojų. 

Prisiminkime t remtinius , iš
tremtus sunkiausiems darbams 
miškuose, kasyklose, Sibiro šiaurės 
salose be žmoniškos pastogės, be tin
kamų rūbų, pasmerktų mirčiai. 

Vienas — kitas grįžusiųjų para
šė atsiminimus, kuriuose skaitome 
šiurpą keliančius jų gyvenimo sąlygų 
aprašymus. Štai keletas faktų iš Grin-
kevičiūtės „Amžino įšalo žemėje": 

Vaikai nuo bado mirė vienas po 
kito, 

1942—1943 metų žiemą mirė 
kas antras, 

Nuo šalčio ir bado mirė ištisos 
šeimos. 

Nėra abejonės, kad tremtiniai iš 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 

buvo sąmoningai žudomi. Kiekviena 
mirties priežastis yra nelengva, ta
čiau mirtis nuo bado yra ilga ir 
žiauri. 

Prisimenant visų tremtinių, par
tizanų ir jų šeimų tragišką likimą, 

Pagerbiant jų ištvermę ir ne
palaužiamą ryžtą bei viltį sugrįžti į 
tėvynę Lietuvą, 

Tikslu priminti ne tik mūsų 
augančiai jaunajai kar ta i , bet ir 
plačiajai visuomenei dar netolimos 
praeities tragišką mūsų tautos isto
rijos tarpsnį. 

Tautos fondas skelbia specialų 
vajų, kurio t ikslas yra aprūpinti 
visas Lietuvos mokyklas tremtinių 
ir laisvės kovų istoriniais leidiniais. 
Šiuo būdu prasmingai paminėsime 
sovietų okupacijos laikotarpiu patir
tas tremtinių kančias bei laisvės 
kovotojų — partizanų aukas ir pri
sidėsime prie Lietuvos jaunimo tau
tinio auklėjimo, suteikdami galimy
bę susipažinti su netolima Lietuvos 
istorija ir patirtomis aukomis kovoje 
už tautos laisvę ir nepriklausomybę. 

Aukas prašome adresuoti ir 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian Natio
nal Foundation, Inc. 307 West 30th 
Street, New York, NY 10001—270. 

Aukos nurašomos nuo valsty^ 
binių mokesčių. Tax exempt nu
meris: 51—0172223. 

T a u t o s fondas 

PELIKANAS PRANAS 
Baigiantis žiemai, Lietuvą ap

lankė retas svečias — pelikanas. 
Paukščiui buvo reikalinga globa ir 
veterinarijos pagalba, tačiau jis grei
tai sustiprėjo, pasveiko. Nutar ta jį 
grąžinti į tėvynę — Graikiją. Ir ne 
bet kaip, o nuskraidinti lėktuvu! 

Gegužės 14 d., sekmadienio rytą 
Vilniaus oro uoste Lietuvos paukš
čių žiedavimo centro direktorius 
Ričardas Patapavičius uždėjo peli
kanui žiedą nr. AA-01. Paukštis 
buvo lėktuvu išskraidintas į Grai
kiją per Prahą ir saugiai pasiekė 
Atėnus tos pačios dienos popietę. 

Lietuvos ambasados Graikijoje 
bei vietinės žiniasklaidos atstovai jį 
sutiko Atėnų oro uoste. Sprendžiant 
iš paukščio dydžio, vietos specialistai 
tvirtino, kad paukštis — patelė. 
Pelikanas buvo pašertas ir toliau 
vežamas 600 km šiaurės kryptimi į 
Kerkini ežero draustinį, kur gyvena 

rožinių pelikanų kolonija. 
Pelikanas, kuriam buvo duotas 

vardas Pranas (gal geriau tiktų 
Pranė, jeigu tai tikrai buvo patelė), 
paleistas Kerkini ežere, stebint 
vietos moksleiviams, gamtosaugos 
specialistams ir žiniasklaidos atsto
vams. Graikijos Tarptautinio gam
tos apsaugos tinklo vadovas F. 
Dragoumis ir paukštį palydėjusi 
LNK TV laidos kūrybinė grupė 
pelikano paleidimą nufilmavo. Ro
žinio pelikano jauniklis buvo iš
keltas an t transportavimo narvo 
Kerkini ežero pakrantėje. Ant narvo 
stovintis pelikanas, kaip žvaigždė, 
pozavo žiūrovams, apie penkias mi
nutes plasnojo savo ilgais, galingais 
sparnais, tvarkėsi plunksnas, po to 
lėtai pakilo ir nuskrido į ežerą. 

B . N o r e i k i s 
LGGD pirmininkas 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

RBIDCNTMI. 
9ROKI K V . I 

VIDA M. <=> 
SAKEVICIUS rsvsv 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo t u r t o 

pirkimas, pardavimas 
708 889 2148 

SIŪLO DARBĄ 

Ihirhui r f i k alingi dažytojai , 
staliai su d a r b o pat i r t imi . 

Būtinai turė t i mašiną. 
Pageidaut ina, 

kad kalbėtų rusiškai. 

www.draugas.org 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

http://www.draugas.org
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LIETUVIŲ MOKYKLA 
KARALIAUČIAUS KRAŠTE — BŪTINA 

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

Atkelta iš 3 psl. 
1995 m. mokykla pervažiavo į 

naują, rekonstruotą vaikų darželio 
namą, bet mokykla augo, vaikučių 
daugėjo ir daugiau kaip 50 moks
leivių mokytis šioje mokykloje už
draudė sanitarinė tarnyba. 

2001 m. mokyklai buvo duotas 
naujas pavadinimas, tai valstybinė 
mokymo įstaiga su etnokultūriniu 
lietuvių kalbos mokymo komponen
tu. O 2005 m. rugsėjo 1 d. Maskvos 
Vyriausybė padovanojo mokyklai 
naują namą. Aišku S. Valatkaitei 
reikėjo įdėti daug jėgų, energijos, 
sumanumo, didelės meilės Lietuvai 
ir lietuvių kalbai, kad dabar su pasi
didžiavimu būtų galima pasakyti — 
lietuviška mokykla Maskvoje. 

Kaip mokykla veikia? Vaikai 
mokosi 11 metų (nuo 1 iki 11 klasės). 
Visi dalykai dėstomi valstybine rusų 
kalba. Lietuvių kalba dėstoma tre
jomis pakopomis: kaip gimtoji kalba, 
kaip užsienio kalba, kaip antroji 
užsienio kalba. Be lietuvių kalbos ir 
literatūros, į etnokultūrinį mokymą 
įeina Lietuvos istorijos pamokos, 
Lietuvos geografijos, ir kultūros, 
lietuvių liaudies šokių, lietuvių folk
loro, lietuvių meno pamokos. Yra 
galimybė užsiiminėti nemokamuose 
būreliuose ir fakultatyvuose, veikia 
lietuvių kalbos kursai suaugusiems. 
Baigusieji 9 klases, moksleiviai laiko 
tris būtinus egzaminus (rusų k., 
matematika, lietuvių k.), bei vieną 
egzaminą pagal pasirinkimą ir gau
na pagrindinio mokymo atestatą, o 
baigę 11 klasių laiko taip pat tris eg
zaminus pagal planą (rusų k., ma
tematika, lietuvių k.) bei du egzami
nus pagal pasirinkimą ir gauna vi
durinės mokyklos baigimo atestatą. 

Tik atvykusiems iš Lietuvos 
moksleiviams yra dėstomi pritaiko
mieji rusų kalbos kursai, o maskvie
čiams — lietuvių kalbos kursai . 
Mokykloje mokosi 14 tautybių vai
kai. Žiūrint kokios lietuvių kalbos 
žinias turi moksleiviai, nuo to ir ku
riami mokymo planai. 

Noriu padėkoti direktorei S. 
Valatkaitei už labai malonų priėmi
mą, kurį, nepaisant didelio užimtu
mo, skyrė mums daug laiko, parodė 
mokyklą, viską papasakojo, pasidali
jo patirtimi. Šioje naujoje mokykloje, 
kur visur girdėjome lietuvišką kal
bą, jautėmės kaip namuose. Ma
tėme didelę pagarbą direktorei, 
sklandų jos pavaduotojų ir kolektyvo 
darbą, didelį norą ir linkėjimus, kad 
ir pas mus, Karaliaučiaus srityje, 
veiktų lietuviška mokykla. Dvi die
nos Maskvoje prabėgo šuoliais. Pir
mą dieną apžiūrėjome mokyklą, su
sitikome su kolektyvu, pabuvojome 
klasėse, susitikome su moksleiviais. 
Antrą dieną — apvalus stalas, dis
kusijos. Svarbiausi klausimai: ar 
reikia Sovetske atidaryti naują 
mokyklą su lietuvių etnokultūros 
komponentu, kaip tokią mokyklą įsi
vaizduojate? 

Kas tokioje mokykloje turi mo
kytis, koks mokyklos statutas, kas 
turi finansuoti mokyklos statybą ir 
darbą mokykloje, kokie pirmieji 
renginiai atlikti? Mokyklos vysty
mosi perspektyvos? 

Pirmiausia Algirdas Karmila-
vičius, muzikos ir etnokultūros mo
kytojas Kaliningrado mieste, pa
pasakojo apie srities mokytojų aso
ciacijos darbą, gaires, planus, lietu
vių kalbos dėstymo perspektyvą 
šiame krašte. Parodė filmą, kuris 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošto Aušrelė Sakalaltė 
" 

Hundred twenty first lesson. 
(Handred tuenty fiorst leson) — 
Šimtas dvidešimt pirma pamoka. 
Wedding. (Ueding) — Vestuvės. 
A lot of couples pi an to get mar-
ried during the month of June. 
we have already been invited to 
two weddings. (E lat af kapls plęn 
tū get meryd djiuring tha manth af 
Džiūn, ui hev alredi bin invaited tū 
tū uedings) — Daug porų planuoja 
apsivesti birželio mėnesį, mes jau 
esame pakviesti į dvejas vestuves. 
Who's weddings have you been 
invited to? (Hūz uedings hev jū bin 
invaited tū) — Į kieno vestuves jūs 
esate pakviesti? 
My husband is a professor at 
the university, one of his stu-
dents is getting married. the 
other wedding is my nephew's. 
(Mai hazband iz e profesor et tha 
juniversiti, uon af hiz stiudents iz 
geting meryd, tha ather ueding iz 
mai nefjūz) — Mano vyras yra uni
versiteto profesorius, viena jo stu
denčių išteka, kitos vestuvės yra 
mano sūnėno. 
Are both couples getting mar
ried in the Chicago area? (Ar 
bouth kapls geting meryd in tha 
Šikagou erija) — Ar abi poros susi
tuoks Čikagos apylinkėse? 
My nephew's bride is from New 
York, she is planning a wed d i n g 
in New York oity. and th«> hon 
eymoon m Hawaii . (Mai nefjūz 

braid iz fram Niujork, šy iz plęning 
tha ueding in Niujork eiti ęnd the 
hanimūn in Hauaji) — Man sūnėno 
nuotaka yra iš New York, ji planuo
j a vestuves New York mieste, o 
medaus mėnesį praleis Havajuose. 
It wil l be a great big wedd ing 
wi th e ight br idesmaids and 
eight groomsmen. (It uil bi e greit 
big ueding uith eit braidsmeids ęnd 
eit grūmzmen) — Bus didelės vestu
vės su aštuoniomis pamergėmis ir 
aštuoniais pabroliais. 
How many g u e s t s have b e e n 
invited to the wedding? (Hau 
meni gests hev bin invaited tū tha 
ueding) — Kiek svečių pakviesta į 
vestuves? 
Over two hundred , the bride's 
parents w a n t to make this a 
very special day for their daug-
hter and her groom. (Over tū 
handred, tha braids pėrents uant tū 
meik this e veri spečel dei for their 
doter ęnd her grūm) — Daugiau 
kaip du šimtai . Jaunosios tėvai 
nori, kad tai būtų ypatinga diena jų 
dukrai ir jos jaunajam. 
I hope that t h e y have a good, 
long life together , and that ail 
their dreams c o m e true. (Ai houp 
thęt thei hev e gud, long laif tūgeth-
er ęnd thęt oi their džryms kam 
tšrū) — Aš tikiuosi, kad jie ilgai ir 
laimingai gyvens kartu ir kad visos 
jų svajonės išsipildys. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, 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 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvartcys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kafcėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

maskviečius puikiai supažindino su 
mūsų kraštu, lietuvių kalbos moky
tojų darbu ir gyvenimu. Maskvos 
1247-os mokyklos direktorė S. Valat
kaitė pasidžiaugė mūsų lietuvių kal
bos mokytojų pasiekimais, Mokyto
jų asociacijos darbu. 

M. Šliapina kalbėjo, kad maža 
mokyti lietuvių kalbos Tilžės 8-oje 
mokykloje. Buvo pravesta gyventojų 
socialinė apklausa. Ji parodė, kad 
lietuvių kalbos mokymas Tilžėje 
būtinas ir kad veikiančius 2-ame ir 
6-ame internatuose lietuvių kalbos 
būrelius būtina pervesti į klases. Aš-
tuntojojee mokykloje patalpų neuž
tenka. Vedėja patenkinta lietuviškos 
grupės vaikų darželyje darbu, iš kur 
vaikučiai mokykloje galėtų tęst i 
lietuvių kalbos mokymąsi. Disku
sijoje dalyvavusi Tilžės 8-osios mo
kyklos direktorė I. Slokvenko papa
sakojo apie lietuvišką klasių darbą 
savo mokykloje. Ji pasakė, kad eina
ma teisingu keliu ir lietuviškų 
klasių a t idarymas Tilžės 8-ojoje 
mokykloje — darbo pradžia. Lietu
vos pasienyje daug lietuviškų šeimų, 
o gimtoji kalba — žmonių veidrodis 
ir kultūra. Argi kultūringoje šalyje 
močiutė nesusikalbės gimtąja kalba 
su anūkėliais? I. Slokvenko mato lie
tuvišką mokyklą savo mokyklos nau
jame priestate. Dar direktorė padarė 
priekaištą Tilžės miesto lietuvių 
bendruomenei, kad mažai rūpinasi 
lietuvių mokyklos pastatymo per
spektyva, kad jos mokykloje nutrū
kęs ryšys su lietuvių bendruomene. 

Direktorės I. Slokvenko pastaba 
buvo teisinga, tą patį pastebėjo ir M. 
Šliapina. Ir dabar, važiuojant į 
Maskvą, dviejų lietuvių draugijų 
„Birutės" ir „Vydūno" vadovai ne
surado galimybės prisijungti prie 
delegacijos ir važiuoti kartu. Drau
gijose nemažas skaičius narių, ne
jaugi neatsirado nė vieno, kuriam 
rūpėtų lietuviško švietimo klausimai 

ir naujos mokyklos statybos per
spektyva? 

S. Valatkaitės pastabos ir pata
rimai mums davė atsakymus ne į 
vieną klausimą. Suprasdama, kad 
Karaliaučiaus srityje lietuvių tūk
stančiai, patarė laikui bėgant ati
daryti ne vieną lietuvišką mokyklą. 
Motyvas vienas — netoli valstybinė 
siena ir etninis bendradarbiavimas 
tik dar daugiau sustiprėtų. Būtinas 
ryšys su lietuvių bendruomenėmis, 
re ikal ingas socialinis užsakymas. 
Mokykla bus pas ta ty ta Rusijoje, 
todėl negalima žiūrėti kaip į grynai 
l ietuvišką mokyklą, nes mokykla 
vaikams, čia gyvenantiems. Nuo ko 
pradėti? Solveigos žodžiais nuo ini
ciatyvinės grupės, kuri ruoštų tarp
tautinių susitarimų dokumentus, ir 
darbo planų, kurie turėtų būti ofi
cialiai patvirtinti, o mokyklos kon
cepciją nustatytų švietimo įstaigos. 
Ką duos mokykla? Aukšto lygio 
lietuvių kalbos mokymą. Šitą su
prasdami moksleivių tėvai padarys 
teisingą pasirinkimą. 

Maskvos svečiai, Karaliaučiaus 
kraš to lietuvių kalbos mokytojai 
pareiškė, kad atėjo laikas lietuvių 
mokyklos statybai , kad daugybė 
etnokultūros ir lietuvių kalbos fakul
tatyvų neduoda aukšto lygio lietuvių 
kalbos mokymo. Mokytoja R. Leono
vą sakė, kad, jos nuomone, reiktų 
statyti mokyklą-internatą, kuriame 
galėtų mokytis aplinkinių rajonų 
vaikai, ten gyvendami. Tai būtų pa
togu tėvams ir pat iems mokslei
viams. Dar ji palinkėjo A. Karmila-
vičiui sėkmės, nes pirmasis žingsnis 
— organizuota išvyka į Maskvos 
lietuvių mokyklą pasisemti patirties 
— padarytas . Išmintis sako: „Kelią 
įveikia einantysis", tą Algirdas 
puikiai žino. 

R ū t a Leonovą 
Karaliaučiaus 48-os vid. 

mokyklos lietuvių k. mokytoja 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

T H E L I T M U A N I A N W O R L D - W I D t D A I L Y 

\v w w. d r a u g a s. o r g 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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Garsusis pianistas G. Alekna koncertuos 
Čikagos lietuviams 

Šį savaitgalį gegužės 21 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre čikagiečių 
laukia puikus muzikinis susi t ikimas 
ne tik su vienu ta lent ingiausių šių 
laikų lietuvių pianistu, Gabriel iumi 
Alekna, bet ir su vieno žymiausių 
lietuvių išeivijos kompozi tor iaus , 
modernisto Vytauto Bacevičiaus kū
riniais. 

Gabrielius Alekna - p i rmas is 
lietuvis stipendininkas, 1996 m. pri
imtas į garsiąją Jui l l iard mokyklą 
(New York, JAV) ir įgijęs čia baka
lauro bei magistro laipsnius, dabar 
gina daktaro laipsnį. J a u dešimt 
metų Gabrielius gyvena New York ir 
mokosi garsiojoje muzikos mokyk
loje. . 

Šiuo metu Gabrieliaus Aleknos 
vardas minimas šalia ga r s i aus ių 
jaunųjų pianistų vardų, j is groja su 
geriausiais Lietuvos bei Europos 
orkestrais. O šio pianisto koncertų 
grafikas jau sup lanuo tas ke le tu i 
metų į priekį. Gabrielius minėjo, jog 
birželio mėnesį jis gros Lietuvoje su 
Valstybiniu simfoniniu orkestru , o 
Vienoje atliks savo rečitalį. Pasau
linę šlovę pelnęs pianis tas Alekna 
yra laimėjęs net trylikoje nacionali
nių ir tarptautinių konkursų. Ypač 
reikšmingos pergalės t a rp tau t in ia -

Pianistas Gabrielius Alekna 

me M. Canals konkurse Barselonoje 
(I vieta jaunimo grupėje, 1993), M.K. 
Čiurlionio konkurse (III premija, 
1995), konkurse dėl teisės koncer
tuoti su Juilliard mokyklos orkestru 
(1997) bei garbingas laimėjimas 
tarptaut in iame Beethoven konkur
se Vienoje (II premija, 2005). „Ypač 
talentingas pianistas ir muzikas", -
taip apie G. Alekną atsiliepia vienas 
žymiausių šių dienų muzikų Daniel 

Barenboim. 
,,G. Aleknos interpretacijoms 

nebūdinga tai, ką priskiriame iš są
veikos su auditorija kylančiam spon
taniškumui. Viskas čia iš anksto 
apgalvota ir itin jautriomis svarstyk
lėmis pasverta. Smulkiausios deta
lės pagal pianisto valią sudėliotos į 
vietas, iš kurių joms nevalia pa
krutėti", — rašo lietuvių muzikos 
kritikai. 

įdomu, jog G. Alekna gyvenimui 
prikėlė itin talentingo kompozito
riaus V. Bacevičiaus kūrinius, kurie 
ilgą laiką Lietuvoje buvo užmiršti. 
Aleknos doktorantūros darbo tema 
yra būtent kompozitoriaus V. Ba
cevičiaus kūryba. Neabejotinai Vy
tautas Bacevičius (1905-1970) — vie
nas moderniausių tarpukario Lietu
vos kompozitorių, tuo metu aktyviai 
propagavusių naujoviškas muzikos 
komponavimo priemones. V. Bace
vičiaus kūryba priskiriama to meto 
lietuvių muzikos avangardinei kryp
čiai. Pats G. Alekna teigia, jog Ba
cevičius yra jungiamoji grandis 
lietuvių muzikoje tarp Čiurlionio ir 
šiandienos garsiausių kompozitorių. 
„Jis neabejotinai yra vienas gar
siausių XX a. lietuvių kompozitorių, 
— teigia Alekna. Šio kompozitoriaus 

muzikos viziją formavo daug plates
nis europietiškojo modernizmo 
reiškinių laukas, kurio simboliu ir 
epicentru jam buvo tapęs prieškari
nis menininkų traukos centras -
Paryžius. Jis studijavo kompoziciją 
ir fortepijoną Rusų konservatorijoje, 
filosofiją - Sorbonos universitete, 
užmezgė ryšius su meniniais susi
vienijimais ir grupuotėmis". 

Nuo 1940 m. kompozitorius ap
sigyveno JAV. Dėstė New York, 
Bruklin konservatorijose, Long Ai-
lend muzikos institute, rašė straips
nius, skaitė paskaitas, koncertavo. Į 
lietuvių muzikos istoriją Vytautas 
Bacevičius įėjo kaip pirmojo fortepi
joninio koncerto, vieno pirmųjų lie
tuviškų baletų autorius. 

Prieš keletą savaičių G. Aleknos 
iniciatyva Lietuvoje buvo išleisti du 
tomai anksčiau neskelbtų Bacevi
čiaus kūrinių. 

Čikagoje Alekna atliks ne tik 
Bacevičiaus bei Beethoven kūri
nius, bet ir W. A. Mozart, F. Chopin, 
F. Liszt muziką fortepijonui. 

Amerikos lietuvių televizija 
kviečia visus nepraleisti progos 
pasiklausyti talentingo pianisto 
atliekamos muzikos. 

ALTV info. 

Šalis, kurios nuolat reikia 
„Lietuva greit nunyks nuo že

mėlapio, nes jaunimui gėda čia gy
venti ir vergauti už min imumą (...) 
mums tokia tėvynė nere ika l inga . 
Gyvenkit, mieli pensininkai, o mes 
kol dar jauni ir turime jėgų toj, va
dinama tėvyne, Lietuvoje nereika
lingi net sau. Man gėda, kad aš čia 
gimiau. Gėda pasakyti, k u r t a Lie
tuva ir tas Vilnius". Šios citatos 
autorė Rasa, su tokiu vienpusišku ir 
naiviu požiūriu į pasaulį toli ne
nukeliaus. Iš l iedama v i sas savo 
ciniškas mintis delfi.lt t inklalapyje ji 
nesupranta, jog kalta ne Lietuva, o ji 
pati. Bet kuo mes ski r iamės nuo 
Rasos? Kodėl mums a t rodo , kad 
reikia kiekvieną šeštadienį lankyti 
lietuvišką mokyklą, kai tuo t a rpu 
Rasai lietuvybė yra lygi nul iu i? 
Todėl, kad lietuviai emigranta i nors 
ir palieka savo gimtąją šalį, visada 
išlaiko jai pagarbą. 

Aš ilgai svajojau apie Ameriką, 
tą nuostabią šalį, kur viską galima 
pasiekti. Tuo metu a t rodė , kad 
Amerikoje pinigai auga a n t medžių, 
ir visos galimybės tarsi an t padėklo 
padėtos. Atvažiavus čia, m a n e ne
maloniai papurtė gyvenimas. Sėdė
dama sename automobilyje vidury 
penkiasdešimt penkto grei tkel io , 
spoksojau į Sears Tower patį pirmą 
kartą ir, kaip mama visą laiką sako, 
jaučiausi, kaip asilas naujus var tus 
pamatęs. Tos naivios l ie tuviškos 
svajonės greitai i šs iskla idė , nes 
supratau, kad čia, Amerikoje, man 
dirbti reikės dar daugiau ir sunkiau 
negu Lietuvoje. Laikui bėgant susi
taikiau su tuo, kad kelio atgal nėra 
ir pradėjau kurti savo naują gyve
nimą. Sunku buvo priprasti prie kai
mynų, kurie net menkiausią garsą 
išgirdę kviesdavo policiją. Taip pat 
nelengva buvo išmokti naują kalbą, 
priprasti prie šios šalies tradicijų ir 
nežmoniškai greito gyvenimo tempo 
Bet sunkumai {veikiami, o gyveni

mas tęsiasi toliau. Aišku, Lietuvos 
nepamiršom, ir labai pareigingai 
kiekvieną savaitgalį skambindavom 
giminėms sužinoti, kaip jiems seka
si. Man atrodo, kad šie pokalbiai 
padėjo mums iškęsti tuos ypatingai 
sunkius laikotarpius, kai lietuviškos 
dvasios nežmoniškai trūko. Man 
Lietuvą pamiršti būtų nelengva ir aš 
t ikrai neketinu to daryti. 

Lietuvių rašytojas Jonas Striel
kūnas eilėraštyje „Ta šalis" įdomiai 
nusako emigranto požiūrį į tėvynę: 

Ta šalis, kur susitinka vėjai 
keturi 

Ne grumtynėms — pašnekesiui 
pievoj. 

Ta šalis, kurios tu neturi, 
Taip, kaip neturi namų ir Dievo. 

Ta šalis, kurioj negyveni, 
Bet kurios tau nuolat reikia 

baisiai. 
Ta šalis, kurion kasdien eini 
Ir kurion tu niekad nenueisi. 
Mano manymu, jis šiuo eilė

raščiu nori pasakyti, kad kai palieki 
savo gimtąją šalį, tau visada jos rei
kės ir tu jos pasiilgsi. Juk gimtinė ir 
yra beprotiškai svarbi. Tam pačiam 
kraš te mes gimėme, augome ir kū
rėme gyvenimus. Bet Amerikoje 
gyvena daugiau kaip 28,4 milijonai 
imigrantų ir kiekvienas iš jų turi 
tėvynę, kuri jam visada liks namai. 
Nors ir kaip stengtumeisi išmokti 
anglų kalbą, ji visada liks antraeilė 
po tavo gimtosios kalbos. Kiek be
siderintum prie svetimos šalies kul
tūros, tavo gimtosios tradicijos visa
da bus pačios mieliausios. 

Aš, kaip Amerikos lietuvė, lan
kiau lituanistinę mokyklą todėl, kad 
man trūko lietuviškos aplinkos ir 
bendravimo. Nors ir labai sunku bu
vo kiekvieną šeštadienj keltis šeštą 
valandą ryto. tai buvo tik menk
niekis palyginti su tuo, kiek aš čia 
įgijau Galbūt jau pradinėse klasėse 

tėveliams reikia priversti vaikus 
atsikelti iš lovos ir šeštą dieną iš 
eilės lankyti mokyklą, bet metams 
bėgant tai tampa įpročiu ir netgi 
malonumu. Bus labai keista, kai 
ateinančiais metais nebereikės dary
ti lietuviškų namų darbų penkta
dienio vakarais ir nervintis dėl atei
nančių baigiamųjų egzaminų. Bet 
galite neabejoti, kad mūsų pagarba 
Lietuvai išliks visada. 

Turbūt kartoti dar kartą ir 
nereikia, kad tėvynė kiekvienam 
mūsų yra vienas svarbiausių dalykų. 
Žinoma, visų pirma tėvai, broliai, 
seserys, namai, bet ir jų šiandien čia 
nebūtų, jei mūsų proseneliai taip 

karštai nebūtų kovoję už gimtinės 
laisvę. Nesutinku aš su Rasos po
žiūriu. Nors mūsų tėvynei ir labai 
sunku tvarkyti problemas, bet man 
ji visada buvo ir liks namai. Man 
tėvynė tai ne pensininkai ir ne mini
malus uždarbis. Tai močiutė, vaikys
tės kiemas, nuostabiai kvepiančios 
braškės ir ošiančios girios. Tai žino
jimas, kad kur aš bebusiu ir ką be
darysiu, ji liks ten, kur dabar yra ir 
nė kiek nepasikeis. Tik tas žmogus, 
iš kurio tėvynė yra atimta, arba ji 
labai labai toli, sugeba suprasti tikrą 
tėvynės vertę. 

Austėja Kaveckaitė 
ČLM 10 klasės mokinė 

QjAvLietuvįų 
Bendruomenės^ 

KULTŪROS TARYBA 
Lithuanter* - Amerieart Community 

Pranešimas 
Viena iš išeivijos kultūrinio 

pasireiškimo formų yra vykstančios 
LB Kultūros tarybos Premijų šven
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą 
kartą bus pagerbti premijų laureatai 
— kultūrininkai, kurie aukoja savo 
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires 
bus skiriamos šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo, 
radijo valandėlės darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas. 

Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie as
menys: dailininko — Laima Apana-
vičiene. muzikos — Loreta Venclaus-
kiene, žurnalisto — Algimantas Ge
čys, teatralo — Julija Dantiene, 

radijo — JAV LB Kultūros taryba ir 
tautinių šokių mokytojo — Tautinių 
šokių institutas. 

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame laiške su 
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, tele
fonas ir trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato — asmens veikla. 

Pasiūlymus siųsti LB Kultūros 
tarybai, 2841 Denton Ct., Westches-
ter, IL 60154. iki rugsėjo 1 d. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininke 

http://delfi.lt
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ONA PARAKINI N KAITĖ-
ANDRIULIONIENĖ 

Gimė 1913 m. rugsėjo 21 d. Tau
ragės apskr., Sugintų kaime. Šeimo
je augo šeši vaikai. Antrajam pa
sauliniam karui prasidėjus, Ona 
išvyko į Vokietiją ir 1949 metais 
atvyko į JAV, apsigyvendama Iowa 
valstijoje. Po to, 1950 m., svečiavosi 
Čikagoje ir iš čia visam laikui spar
nus pakėlė į Bostoną. 

Kiek pagyvenusi Bostone, ište
kėjo už žymaus Bostono lietuvių vei
kėjo Antano Andriulionio (jis mirė 
1989 metais). 

Gyvendama Bostone, Ona An-
driulionienė priklausė Moterų fede
racijai, Tautodailės ins t i tu tu i ir 
Lietuvių piliečių klubui. J i daug 
laiko skyrė mezgimui, mėgo skaityti 
lietuvišką spaudą, buvo nepaprastai 
dosni organizacijų rėmėja. Bostone 
priklausė Pirmai Liuteronų bažny
čiai, kurią lankė kiekvieną sekma
dienį. 

Ona Parakininkaitė-Andriulio-
nienė mirė 2006 m. balandžio 4 d. 
Marion Manor slaugos namuose 
(Nursing home). 

Buvo pašarvota Casper Funeral 
laidojimo koplyčioje. Balandžio 10 d. 
kun. Ingor R. Dutzmann skaitė mal
das, buvo pagiedotos giesmės ir iš 
laidojimo koplyčios velionė palydėta 

Ona Andriulionienė 

į Forest Hills kapines, kur palaidota 
šalia savo vyro Antano. 

A t a Onos liūdi sesuo Mina 
Samkovv, pusseserės — Marytė 
Gudait is Lietuvoje; Lydia Slikas 
New Zealand; Aldona Zibas Cinci-
nnat i , OH; dukterėčios — Irena 
Parakininkaitė, Sigutė ir Jūra Zi-
baitės; sūnėnai — Rimantas Pa-
rakininkas, Floridoje, Narcizas Ra
manauskas Australijoje. 

ČK 

EAST. ST. LOU1S, IL 

Šimtametė Elena 
Nedidukė ūgiu, smulkutė, raus

vo veido seneliukė Elena Kleinaitie-
nė plačiai šypsojosi savo raukšlėtu 
veidu ir laime spindinčiomis akimis, 
sveikinama" ilgos eilės sveikintojų 
jos šimtojo gimtadienio proga. Leng
vai pastebimas nuoširdumas tryško 
tiek iš sveikinančiųjų veidų, tiek ir iš 
sukaktuvininkės veido. Elenos ne-
pavargstančia šypsena, jos stipriu 
balsu ir energingais mostais a tsa
kinėjant į smalsiųjų k laus imus 
tega-lima buvo stebėtis. 

Elena — moteris, kuriai teko di
džiulė atsakomybė ir našta užau
ginti ir išauklėti net keturias duk
raites. Sulaukusi vos 26-ių metų, 
mirė Elenos dukra, netrukus mirė 
ir žentas, o po jo ir Elenos vyras. 
Liko keturios našlaitės, kurių am
žius — nuo mažos mergytės iki į 
„panas" išeinančios paauglės. Neati
davė Elena našlaitėlių valstybei 
jomis pasirūpinti, bet iš karto ėmėsi 
to darbo pati viena. Šiandien jos 
visos ištekėjusios, su šeimomis ir net 
vaikaičiais. 

Tai jos sukvietė gal net visą 
šimtą savo močiutės draugų bei ger
bėjų. Tai jos aplankė kiekvieną 
vaišių stalą ir maloniai sveikino 
sukviestuosius puotos dalyvius. 
Regina, mano kr ikštaduktė , pri
saikdino mane pasveikinti močiutę 
pi rmiausia jos prigimta lietuvių 
kalba, kurią jai taip retai tenka 
girdėti gyvenant vienai tarp kita
kalbių. Ne tik pasveikinau su gar
bingu gimtadieniu, bet padėkojau už 
pasiaukojimą ir lietuviškos stiprybės 
parodymą visiems ją pažinojusiems. 
Sugiedoti „Ilgiausių metų..." padėjo 
mažas būrelis Elenos draugų lie
tuvių, kurių tarpe šypsojosi kitas 
i lgaamžis, vos trejus metus nuo 
Elenos atsilikęs, Antanas Stančius, 
vis dar stipriu tenoru traukdamas 
sveikinimo giesmes lietuviškai ir 
angliškai. 

Ilgiausų ir sveikiausių metų 
Elenai, o dukraitėms širdinga padė
ka už nuoširdų močiutės pastangų 
ir meilės įvertinimą! 

Zigmas Grybinas 

AtA 
VALERIE J. MASSETT 

JAKAITIS 
Mirė 2006 m. gegužės 15 d., su laukusi 86 metų amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Gyveno Arl ington Heights, IL, anksčiau Čikagoje, Mar-

ąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: s ū n u s Mike Lewis su žmona Susan; duktė 

Marilyn Bilyk su vyru Mike; anūkai Maxwell Levvis, Benjamin 
Lewis, Chris t ine Bilyk ir Bridget Bilyk, kiti giminės bei arti
mieji. 

Valerie buvo a.a. Anthony L. Masse t t žmona, a.a. Joseph ir 
a.a. Ameilia VVismontas Jakai t is duktė , a.a. Stephanie Cibbs se
suo bei a.a. Stanley Cibbs svainė. 

Priklausė St. Theresa of Infant J e s u s sąjungai ir Knights of 
Columbus kuopai 3024 Ladies Auxiliary. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 18 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 9 vai. v. Brady — Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 th 
St., (kampas 87th St. ir Richmond gatvė), Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 19 d. 10 vai. ryto 
Brady — Gili laidojimo namuose, iš k u r a. a. Valerie bus paly
dėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero l ietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs tamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdint i š e i m a 

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

Butigeidžio batalione 
moksleivijos konkurso finalas 

Jadvyga jau nebe čia... 
Nuoširdi vilnietė Jadvyga Sa-

dauskaitė-Mejerienė, sulaukusi 88 
metų amžiaus, buvo pakviesta į Am
žinąją tėvynę. 

Po daugiau kaip penkių dešimt
mečių gyvenimo šioje apylinkėje 
Jadvyga paskutinius porą metų 
praleido VVisconsin valstijoje, arčiau 
prie ten dirbančio ir su šeima gyve
nančio sūnaus Alfredo. 

Našlauti Jadvygai teko beveik 
visą gyvenimo Amerikoje laikotarpi 

tarp East St. Louis lietuvių, todėl 
sūnus palaidojo savo mamą prie 
Belleville katalikų kapinėse palai
doto tėvo ir močiutės Agotos Gudins-
kaitės-Sadauskienės. 

Sūnui Alfredui ir jo žmonai 
Viktorijai, taip pat jų suaugusiems 
keturiems vaikams ir jų šeimoms, 
vietos lietuviai reiškia gilią užuo
jautą. 

Zigmas Gryb inas 

Gegužės 6 d. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Butigeidžio dragūnų 
mokomajame batalione įvyko besi
mokančiojo jaunimo 11-ojo konkurso 
„Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" 
pusfinalis ir finalas. Moksleiviai su
važiavo iš daugelio Lietuvos miestų 
ir miestelių kartu su savo istorijos 
mokytojais. Konkurso dalyvių žinias 
tikrino komisija, vadovaujama Ge
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos mokymo centro vadovo 
dr. pik. Itn. Gintauto Surgalio. Pus
finalyje dalyvavo 15 jaunuolių, o į 
finalą pateko trys. Šį kartą į pusfi
nalį iškopė tik vaikinai, nors kon
kurse dalyvavo nemažai merginų. 
Tai buvo įdomus istorijos žinių pa
tikrinimas, o drauge ir turiningos 
intelekto rungtynės. Kiekvienas at
sakymas į paties dalyvio ištrauktą 
klausimą buvo vert inamas penkių 
balų sistema. Visi dalyviai pasi
reiškė kaip savitos bręstančios as
menybės. 

Komisija pirmąją vietą pripaži
no Valdui Šulcui, Kėdainių gimnazi
jos „Šviesioji" moksleiviui, kurio 
mokytojas Vidmantas Širka. Antroji 
vieta atiteko Linui Janulioniui, Sei
rijų A. Žmuidzinavičiaus vidurinės 
mokyklos auklėtiniui, atvykusiam 
su savo mokytoja — Laima Biele-
vičiene. Trečiąją vietą laimėjo Er
nestas Jaudzemas, Jonavos Sena
miesčio gimnazijos moksleivis, kurį 
varžyboms rengė mokytoja Genė 
Vajauskienė. Visi konkurso pusfi
nalio ir finalo dalyviai, o ir jų moky
tojai, buvo apdovanoti vertingomis 
knygomis, o prizininkai dar ir raš
tais, liudijančiais jų laimėjimus. 

Konkurso dalyvius pasveikino 
Prezidentūros atstovas E. Sima
naitis, Švietimo ir mokslo ministeri
jos sekretorius D. Numgaudis, Sava
norių Pajėgų vadas pik. A. Plieskis. 
Počiamu/u oikestras, vadovaujamas 

maestro D. Memeno, sugrojo keletą 
kūrinių ir po to konkurso dalyviai ir 
svečiai buvo pavaišinti tradicine ka
reiviška koše. Su komisijos pirmi
ninku pik. Itn. G. Surgailiu pasikeis
ta nuomonėmis dėl konkurso organi
zavimo. Suskirsčius klausimus į gru
pes, pavyzdžiui, DLK kariuomenė, 
kariuomenės istorija, technika bei 
ginkluotė, ginkluotos kovos su oku
pantu , pilietinis pasipriešinimas, 
Lietuvos kariuomenės dalyvavimas 
tarptautinėse misijose, ir leidžiant 
visiems dalyviams traukti klausimą 
iš tos pačios grupės, sumažėtų atsi
tiktinumo vaidmuo. Gal verta patik
rinti konkurso dalyvių išprusimą ir 
iš meno srities, pavyzdžiui, leisti pa
deklamuoti keletą punktelių iš pa
sirinkto ar pasiūlyto autoriaus eilė
raščių Tėvynės gynimo tematika? 

Svečiai buvo pakviesti į bata
liono muziejų ir supažindinti su 
įvairia ir turininga ekspozicija. Gal 
dar nespėta parengti, tačiau vertėtų 
pateikti išsamesnę didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Butigeidžio, kurio var
das suteiktas daliniui, istoriją ir 
žinių apie to meto geopolitinę aplin
ką. J u k „iš praeities mes stiprybę 
semiam". Aiškinant dragūnų vardo 
atsiradimo istoriją, buvo pasinaudo
ta Napoleono karių atvaizdais. Ta
čiau ar ne geriau būtų parodyti to 
meto Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės kariuomenės karius su įvairia 
pagal ginklo rūšis apranga? Juk Na
poleono armijos, žygiavusios į Rusiją 
sudėtyje buvo ir lietuvių kariuo
menės daliniai. Beje, Lietuvos didi
kas generolas Juozapas Antanas 
Kosakovskis (1772—1842) buvo im
peratoriaus Napoleono adjutantas. 
Jis kurį laiką ėjo Maskvos karo ko
mendanto pareigas. Generolo palai
kai ilsisi Jonavos Šv. Jokūbo bažny
čios požemyje. 

Kdmuncias S imanai t i s 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Rašytojos Jul i jos Švabai tės -
Gylienės humoristinių apsakymų 
knygos „Draugų laivelis" sutiktuvės 
įvyks gegužės 19 d., penktadienį, 7 
vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

• G e g u ž ė s 19 d., penktad ien į , 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vyks gydytojos Danguolės 
Bortkevičienės paskaita — pokalbis 
„Metai — ne diagnozė". Gydytoja 
patars, ką daryti, kad amžius būtų 
ne liga, atsakys į jūsų klausimus. 

•Waukegan—Lake County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks 

"sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth, 
IL 60083. 1:30 vai. p.p. — Atgailos ir 
Susitaikymo pamaldos su asmenine 
išpažintimi. 2 vai. p.p. — Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos 
mokiniai, kuriuos sakramentams 
paruošė mokytojas Nerijus Šmeraus-
kas, priims Krikštą ir Pirmąją komu-

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

niją. Liturgijai vadovaus kun. Gedi
minas Jankūnas . Giedosime su sese
le Pranciška Bubelyte, Donata Kubi-
liūte ir mokyklos mokiniais (muz. mo
kytoja Asta Buračaitė). Kviečiame 
visus kar tu pasimelsti. 

• P ian i s tas Gabrielius Alekna, 
pirmasis lietuvis New York Juilliard 
muzikos mokykloje siekiąs daktaro 
laipsnio, gegužės 21 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. koncertuos Jaunimo cen
tre, 5600 S. Claremont Ave. Bilietus 
galima įsigyti „Lietuvėlėje" ir „Sek
lyčioje", o sekmadienį nuo 2 vai. p.p. 
— Jaunimo centro kasoje. 

• T ę s i a m e ekumenines m e d i 
tacijas ir pokalbius, kurie vyks kar
tą per mėnesį, antradienio vakarais. 
Šio susiėmimo tema „Ko mes ieš
kome Amerikoje?" Kviečiame visus 
norinčius pasidalinti mintimis ar 
išgirsti, ką kalba kiti! Dalyvaujame 
Taize liturginėje meditacijoje, klau
somės muzikos: vargonų, smuiko, 
kalbamės žemiškomis temomis. 
Kviečiame visus antradienį, gegužės 
23 d. 7 vai. v. į Ziono evangelikų liu
teronų bažnyčią, 9000 S. Menard 
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 
pasiteiravimui: 708-422-1433. 

• B i r ž e l i o 4 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. kviečiame atvykti į Ateiti
ninkų namų gegužinę. Kviečiame 
pasidžiaugti ąžuolynu ir jaukiais 
namais. Tie, kurie gavo loterijos bi
lietus raginami kuo greičiau grąžin
ti jų šakneles. Laukiame visų. 

AŠTUNTOSIOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS 

RENGINIŲ INFORMACIJA 
Greitai skambės dainos aštunto

joje Lietuvių dainų šventėje. Pen
kiasdešimt keturi chorai iš t r is
dešimt miestų ir keturių valstijų 
kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m. 
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati 
dainų šventė bus „University of 
Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės 
būstinė — „Sheraton Chicago Hotel 
and Towers". Speciali kaina daly
viams ir žiūrovams — 119 dol. nak
čiai už kambarį. Kambarių skaičius 
už šią kainą yra ribotas, todėl 
paskubėkite užsisakyti kambarius iš 
anksto. Iš „Sheraton" viešbučio į 
visus Dainų šventės renginius bus 
galima nemokamai nuvykti užsaky
tais autobusais. 

Visą informaciją apie Dainų 
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė 
ir t.t.) galite rasti Dainų šventės 
internetinėje svetainėje 

www.dainusvente.org 

Neturinčius interneto, kviečia
me sekti spaudą, kurioje skelbsime 
Dainų šventės informaciją. 

Šeštadienis, liepos 1 d. 
Choristų repeticija nuo 8 vai. 

ryto „UIC Pavilion" salėje. 
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton 

Chicago Hotel and Towers". 
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz 

Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park 
West". 

Sekmadienis, l iepos 2 d. 
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton 

Chicago Hotel and Towers". 

Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton 
Chicago Hotel and Towers". 

Aštuntoji Lietuvių dainų šventė 
2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje. 

Dainų šventės pokylis 7 vai. v. 
„Sheraton Chicago Hotel and 
Towers". 

Bilietus į Dainų šventę galite 
nusipirkt i ,,Ticketmaster" bilietų 
agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV) 
ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba 
„UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirk
dami šioje kasoje, išvengsite „Tic-
ketmaster" mokesčio. „UIC Pavi
lion" kasos dirba pirmadieniais-
penktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6 
vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai. 
p.p. iki 4 vai. p.p.. Bilietų kaina — 
22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol. 
vaikams iki 12 m. 

Bilietus į susipažinimo vakaronę 
ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti 
užpildę anketą, kurią rasite tin-
klalapyje 

wwrw.dainusvente.org/bilietai 
Susipažinimo vakaronės bilietų 

kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina 
— 60 dol. suau
gusiems, 45 dol. 
jaunimui iki 20 
m. ir 30 dol. 
vaikams iki 12 
m. 

Aš tun tos ios 
Lie tuviu 

Dainų 
šven tė s 

o rgan izac in i s 
k o m i t e t a s 

DAINŲ 
ŠVENTĖ 
3KAGA > 2 0 0 6 

Europos Sąjungos diena 
Čikagoje 

Lietuvos generalinis konsulatas 
Čikagoje gegužės 11 dieną minėjo 
Europos Sąjungos dieną. ES šalių 
generalinių ir garbės konsulatų 
surengtame priėmime „The Mid — 
America" klube dalyvavo Čikagos 
miesto ir Illinois valstijos politikai, 
verslininkai, visuomenės veikėjai, 
diasporos atstovai. 

Šį pusmetį Europos Sąjungai 
pirmininkaujančios Austrijos gene
ralinis konsulas Čikagoje Robert 
Zischg pasakė kalbą apie pagrin
dinius ES pasiekimus: taika, gerovė, 
laisvas žmonių judėjimas, plėtra, 
bendra saugumo politika. Diploma
tinį korpusą sveikino Illinois valsti
jos gubernatoriaus Rod Blagojevich 
ir Čikagos miesto mero Richard M. 
Daley atstovai. 

Priėmimo metu styginis kvarte
t as griežė JAV ir ES himnus W. A. 
Mozar t epochos stiliumi. Svečiai 
galėjo pasivaišinti lietuvišku alumi, 
kurį pateikė Lietuvos generalinis 
konsulatas Čikagoje. 

Muzikos ir šokio teatre „The 
Ha r r i s Theatre" gegužės 11-osios 
vaka rą svečiams buvo parodyta 
Wolfgang Amadeus Mozart opera 
„Pagrobimas iš Seralio". Teatre Lie
tuvos generalinis konsulatas Čika
goje parengė informacinį stendą apie 
Lietuvą, platino leidinius apie šalį. 
Lietuviškas stendas sulaukė didelio 
susidomėjimo. Čikagiškiai ypač do
mėjosi Lietuvos istorija ir turizmo 
galimybėmis. 

LR General inio konsulato 
Čikagoje pranešimas 

LR gen. konsulato administratorius R. Astrauskas, M. VVest, konsule D. West, L. 
Daunoravičienė ir gen. konsulas A. Daunoravičius. 

rsLsvizu & 

Amerikos lietuvių 
TV rodo: 

Sekmadieni, gegužės 21 d., 7 - 8 vai . v . : „Kunigo žodis". Poezijos 
valandėlė. „Advokato patarimai" - į žiūrovų klausimus atsakys adv. 
Robertas Rėželis. 

Antradienį, gegužės 23 d., 7 - 8 vai . v.: Kultūros ir verslo nau
jienos iš Lietuvos. 

Ketvirtadienį, gegužės 25 d., 7 - 8 vai. v.: Žinios iš Lietuvos -
„Panoramų" santraukos. 

ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį 7 - 8 vai. v. Laidos kartojamos antradienį, ketvirtadienį, 
penktadienį 1:30 - 2:30 vai. p.p. per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 
kabelinį kanalą. Tel. pasiteiravimui: 708-839-9022, altv@comcast.net 

ALTV informacija 

Rudens simfonija Nr. 3. Akrilas. 

Lietuvių dailės 
muziejuje PLC, 

149 127th Street, 
Lemont, 

tebevyksta 

Nijolės 
Banienės 

paroda 
„Gėlių simfonija" 

Salės sienas puošia 
gėlių paveikslai, 
traukiantys savo 

spalvomis. 

Paroda vyks iki 
gegužės 28 d. 

http://www.dainusvente.org
http://wwrw.dainusvente.org/bilietai
mailto:altv@comcast.net



