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„Pilietininkai" sustabdė derybas dėl koalicijos 

Koalicijos nariai renkasi į tarybos posėdį. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — jos, „darbiečiai", aptarę veiksmus 
Pilietinės demokratijos frakcijai su- Koalicijos tarybos posėdyje, reika-
stabdžius derybas dėl galimo prisi- lauja, kad jie paliktų turimus postus 
jungimo prie valdančiosios koalici- Seime. 

Valdančioji Darbo partija (DP) 
antradienį išplatino pareiškimą, ku
riame DP pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Gapšys teigia, jog „pilieti-
ninkams" pareiškus apie derybų 
stabdymą „iškyla rimtas klausimas 
dėl jų likimo užimamuose postuose". 

Pilietinės demokratijos partijos 
vadovas Seimo pirmininkas Vikto
ras Muntianas teigė, jog „atsisakyti 
postų gali tik tie, kurie į juos ką nors 
delegavo". 

Pasak V. Muntiano, postų kai ta 
įvyktų tuomet, jei Seime būtų pa
reikšta valia pakeisti parlamento 
vadovą bei Biudžeto ir finansų ko
miteto bei kai kurių „pilietininkų" 
vadovaujamų komisijų vadovus. 

„Seimo pirmininko postas yra 
visų Seimo narių klausimas ir jei 
bus pareikštas nepasitikėjimas — 
yra numatyta procedūra, kaip ta i tu
rėtų būti padaryta ir jei bus pri tari
mas Seimo — aš netenku to posto. 
Dėl Biudžeto komiteto pirmininko 

„LT United" 
sėkmė 

verslininkams 
atneš nuostolių 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Lietuvos pramogų pasaulio žvaigž
džių rinktinės „LT United" sėkmin
gas pasirodymas Eurovizijos dainų 
konkurse kai kuriems verslinin
kams atneš nemažai papildomų iš
laidų ar net nuostolių. 

Iš Kauna pigius skrydžius vyk
danti bendrovė „Ryanair" prižadėjo 
už kiekvieną „LT United" finale 
gautą tašką pasiūlyti 100 bilietų po 
1 litą, o lažybų bendrovė „Orakulas" 
dėl lietuvių sėkmės teigia patyrusi 
dešimtis tūkstančių litų nuostolių, 
pranešė įmonės. 

„Mes džiaugiamės puikiu 'LT 
United' pasirodymu ir tuo, kad jie 
savo šalies gyventojams parvežė 
16,200 bilietų. Nors jie ir nelaimėjo, 
jie padovanojo puikią dovaną Lietu
vos gyventojams", — sakė „Ryan
air" Baltijos ir Siaurės šalių regiono 
vadovė Lotta Lindąuist-Brosjo. 

Bilietus po 1 litą į Liverpool ar 
Stokholmą bendrovė siūlo įsigyti 
nuo sekmadienio vidurnakčio iki 
ketvirtadienio vidurnakčio. 

„Eurovizijos pusfinalio ir finalo 
rezultatų laukėme su nerimu", — 
sakė „Orakulo" generalinis direkto
rius Andrius Ališauskas. 

Pasak jo, dauguma lošėjų teisin
gai spėjo, kad Lietuva ir Suomija pa
teks į finalą. 

Bendrovės teigimu, lažybose, 
kitaip nei loterijose, teisingai atspė
jus, laimėjimų išmokama daugiau 
nei surenkama pinigų. 

Braška kultūros ministro kėdė 
Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 

Seimo opozicinės centro-dešiniųjų 
frakcijos rengia apkaltą kultūros mi
nistrui Vladimirui Prudnikovui, už 
valstybės lėšas koncertuoti į užsienį 
išsiuntusiam žmoną bei dukrą. 

Apkaltos tekstas antradienį su
derintas opozicinių Tėvynės sąjun
gos, Liberalų sąjūdžio, Liberalų cen
tro ir sąjungos bei Naujosios sąjun
gos frakcijų vadovų susitikime. 

„Mes aptarėme Liberalų sąjū
džio iniciatyvą dėl interpeliacijos mi
nistrui Prudnikovui, pradėti rinkti 
parašai ir ta procedūra eis pagal Sei
mo statuto tvarką", — sakė Seimo 
opozicijos vadovas Andrius Kubilius. 

Liberalai jau paskelbė pradėję 
r inkti parašus po apkaltos tekstu. 

Apkaltą ministrui, reikalaudami 
paaiškinti priimtų sprendimų mo
tyvus, gali pateikti ne mažiau kaip 
penktadalis — 29 iš 141 — parla
mentarų. 

Gavęs apkaltos tekstą, minis
tras per dvi savaites Seimui tur i pa
teikti raštišką atsakymą. Seimui 
baigus svarstyti apkaltą; sudaroma 
redakcinė grupė, tur int i parengt i 
nutarimo dėl apkaltos projektą. Je i 
projekte ministro atsakymas pripa
žįstamas nepatenkinamu ir j am pa
reiškiamas nepasitikėjimas, toks 
nutarimas gali būti priimamas slap
tu balsavimu daugiau kaip pusės vi
sų Seimo narių balsų dauguma. Je i 
nutarimas priimamas, ministras pri
valo atsistatydinti. 

Kelyje — girtumo rekordas 
eismo priežiūros tarnybos pareigū
nai negalėjo patikėti savo akimis, 
kai alkoholio matuoklis, į kurį pa
pūtė vairuotojas, parodė 7.27 pro
milės alkoholio. 

Pasak dienraščio, net patyrę eis
mo priežiūros pareigūnai neprisime
na atvejo, kad prie vairo būtų su
laikytas girtesnis vairuotojas. 

Iki šiol neoficialus šalies rekor
das priklausė traktorininkui iš Kė
dainių — jam buvo nustatytos 6.66 
promilės alkoholio. 

Sunkvežimį DAF vairuojantis 
41 metų Kelmės gyventojas Vid
mantas Sungaila įkliuvo šeštadienį 
apie vidurdienį kelyje Vilnius-Kau
nas. 

Ties Kaunu patruliuojantiems 
pareigūnams įtarimą sukėlė tai , kad 
sunkvežimis Nukelta \ 6 psl . 

1 
Policininkai negalėjo patikėti alkoho
lio matuoklio rodomais duomenimis. 

k l u t i k k e n . c o m nuotr. 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Lietuvos keliuose užfiksuotas girtu
mo rekordas. Kaip rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas", Kauno policijos 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

— ten vyksta rinkimai ir jei bus per
r inktas komiteto pirmininkas, tai ir 
jokių Darbo partijos pareiškimų ne
reikia", — sakė V Muntianas. 

Nuo Darbo partijos atskilusios 
ir Pil ietinės demokratijos partiją 
įkūrusios naujos frakcijos atstovai 
parlamente tur i Seimo pirmininko, 
Biudžeto ir finansų komiteto, Anti-
korupcijos, Ignalinos atominės elek
trinės regiono problemų bei Opera
tyvinės veiklos parlamentinės kon
trolės komisijų vadovų postus. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Spindulėlis pro 
„abejingumo uždangą". 
Pamąstymai apie gegužės 
dienas. 
Skaitytoju laiškai ir 
nuomonės. 
Po katastrofos — mirtys 
ir vėžys. 
LR amb. V. Ušackas 
kalbėjo JAV Prekybos 
rūmu nariams. 
Naujos knygos 
sutiktuvės. 
Mūsų virtuvė. 

V a l i u t ų santyk is 
1 U S D — 2.685 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIA-
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland P ark, IL 60463 

Tel. 708*349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

PAGERBTAS 
V.S. ČESLOVAS KILIULIS 
Česlovo Kiliulio nuoširdi, plati 

skautiškoji veikla tęsiasi nuo pat 
penktojo dešimtmečio pradžios, kada 
jis, dar vaiku būdamas, su šeima 
atvyko iš Vokietijos į Boston. Jo ne
pailstamo entuziazmo ir 25-rių metų 
vadovavimo dėka, išaugo Lietu
viškosios Skautybės fondas. 

Pernai Česlovas sulaukė 70-ties 
metų. Deja, ta sukaktimi negalėjo 
sykiu džiaugtis jo brangi žmona v.s. 
fil. Laimutė Kiliulienė, kuri mirė 
2004 m. pavasarį. 

Šių metų balandžio 29 d., v.s. 
Inos Nenortienės namuose įvyko 
Česlovo pagerbimas. Jo surengimu 
rūpinosi namų šeimininkė Ina, v.s. 
Birutė Banaitienė ir v.s. Saulė 
Šatienė. Pagerbime dalyvavo apie 30 
Boston apylinkėje gyvenančių Čes
lovo draugų. Šurmulio nustebintą 
Česlovą atlydėjo jo vaikai: Tomas, 

Rimas ir Daiva. Susirinkusiems pa
bendravus ir pasivaišinus sunešti
niais gardumynais, buvo trumpa 
pagerbimo programa. V.s. Birutė 
Banaitienė priminė Česlovo atliktus 
darbus Boston ir Amerikos lietuvių 
skautijos veikloje (neliko nepaminėti 
ir a.a. Laimos nuopelnai), o s. fil. 
Julius Špakevičius plačiau aptarė 
Česlovo pastangas auginant LS 
fondą. Pabaigai, dail. Ina Nenortienė 
įteikė Česlovui jos pačios sukurtą 
įrėmintą skiautinį: centre — iš dau
gelio jo skautiškos veiklos nuo
traukų sudėtą kompoziciją — kraš
tuose paliekant vietos visų dalyvių 
parašams (kur, vos atvykę, ten 
pasirašė). Sujaudintas Česlovas Ki
liulis visiems padėkojo, o susirin
kusieji jam linkėjo sveikatos ir viso 
geriausio. 

fil. Julius Špakevičius 

AS PRISIMENU... 
Šiais metais sueina 50 metų, kai 

Čikagos lietuvių skautai pradėjo 
stovyklauti Rako miškuose, netoli 
Custer miestelio, Michigan valstijo
je. 

Kai sužinojau — apsidžiaugiau. 
50 metų! Netikėjau. Radau dėžėse 
senas „Aušros Vartų" tunto knygas, 
kuriose daug nuotraukų iš tų pirmu
tinių stovyklų. Radau knygas, ku
riose svečiai per didžiuosius savait
galius atvažiavo, aplankė šią stovyk
lą ir pasirašė. Vienoje knygoje net ir 
radau lietuvių skautų steigėjo Petro 
Jurgėlos ir Rako stovyklos miškų 
savininko, Frank Rako parašus. 

Versdama knygų puslapius, ra
dau net ir savo mirusių tėvų pa
rašus. Prisiminiau apie pirmą kartą, 
kai aš pati pradėjau stovyklauti 
Rakė, 1974 metais, „Aušros Vartų" 
tunto pastovyklėje, pavadinta „Vil
tis". Buvau septynerių metų — 
paukštytė ir pirmą kartą be tėvų, ir 
toli nuo savų namų. 

Prisimenu, kai tėveliai anksti 
šeštadienio rytą mane nuvežė į Jau
nimo centrą, nes iš Jaunimo centro 
išvažiavo autobusai į Rako skautų 
stovyklą. Dar nesupratau, kodėl 

man reikėjo vežtis lovelę, miegmaišį, 
uniformą ir lagaminą, pilną tamsiai 
mėlynų drabužių. Tik žinojau, kad 
bus ilga kelionė į nežinomą vietą. 

Pagaliau atvažiavome. Nuste
bau. Kelias smėlėtas. Medžiai dideli. 
Reikėjo nueiti į pastovyklę. O kur ta 
pastovyklė? Šiuo keliu eik! Priėjau 
pirmutinę pastovyklę. Ne, čia „Ker
navės" tuntas stovyklauja. Ėjau to
liau. Toks ilgas kelias. Tokie dideli 
medžiai. Kur mane tėvai išsiuntė? 
Pagaliau, priėjau prie „Aušros Var
tų" tunto pastovyklės. Dabar ką man 
reikia daryti? Nežinojau. Truputį 
bijojau. Reikėjo eiti dar toliau, į 
paukštyčių rajoną. Pagaliau buvo 
matyti mano namai busimom dviem 
savaitėm. Pamačiau vadoves. Ne
prisimenu visų, bet prisimenu sesę 
Laimutę, sesę Jūratę, sesę Rūtą. Pa
mačiau sesę Albiną ir draugę Re
natą. Man parodė, kur aš miegosiu 
— mano palapinę. Prisimenu, kai 
paklausiau: kur yra spintelė dra
bužiams susidėti ir kur vėsintuvas? 
Žinoma, tų dalykų nebuvo. Čia 
stovykla. 

Prisimenu, kad visos buvome 
užsiėmusios. Daug apie skautavimą, 

Č. Kiliulis su savo vaikais: Daiva. Rimu omu. R. Špakevičienės nuotrauka. 

2006—2008 LS BROLIJOS NUMATOMAS KALENDORIUS 
LSS jaunų vadovų stovykla: nuo 2006.07.29 iki 2006.08.05. 

Informacija jau tinklalapyje. 
LS Brolijos ir LS Seserijos vadijų suvažiavimas: 2006.09.23 ir 

24. Informacija bus pristatyta vyr. skautininkų v.s. Dalios Trakienės ir 
v.s. fil. Romo Rupinsko. 

Suvažiavimas Dainavoje: 2006.10.14 ir 15. Daugiau informacijos 
pristatys ps. fil. Algis Tamošiūnas. 

LSS Tarybos suvažiavimas: 2006.10.22 ir 23. Apie tai vėliau 
praneš LSS Tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintaras Plačas. 

Vasaros stovyklos: 50 metų sukaktuvinė Rakė: nuo 2006.07.09 iki 
2006.07.22. 

AŠTUNTOSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS METU VYKS 

LIETUVIŠKA MUGĖ 
Mugė veiks šeštadienį ir sek

madienį, liepos 1-2 d., Sheraton 
viešbučio Ohio, Mississippi ir 
Arkansas patalpose. Mugei skir
tos patalpos yra puikioje vietoje, 
prie pat viešbučio restorano. 

Ieškome menininkų, versli
ninkų ir prekiautojų, kurie galėtų 
pardavinėti ar pademonstruoti 
lietuvišką meną, parduoti lietu
viškas knygas, muziką, audinius 
ir t.t. 

Už dalyvavimą mugėje bus 
renkamas mokestis, sumokamas 
iš anksto. 

Norintys daugiau informaci
jos, prašome kreiptis į Taiydą 
Chiapetta (taiyda@dainusvente. 
org arba 708-839-4438). 

Ats imen i ka ip mes l i nksma i s t o v y k l a v o m e 7 ' 1966 m A k a d e m i n i o skautu 
sa iud / io s tovyk la M i c h i g a n va ls t i jo je 

apie gamtą išmokome. Prisimenu, 
kai tuo smėlėtu keliu eidavome prie 
ežero maudytis. Prisimenu, bendrus 
laužus. Prisimenu, kiek daug skau
tų ir skaučių į šią nuostabią vietą 
suvažiavo. Prisimenu, kai dainuo
davome ir žygiuodavome. Prisi
menu, kai gaudėme mažytes var
lytes. 

Mano pirmoji stovykla pasibai
gė. Laikas važiuoti atgal \ namus. 
Metai prabėgo ir vėl važiavau sto
vyklauti tuose pačiuose Rako miš
kuose. Daug vasarų praleidau sto
vyklaudama šiuose miškuose. Bet 
buvo daug metų, kai ir kitur sto
vyklavau. Buvo daug metų, kai 
mokslas ir darbas neleido sugrįžti \ 
Rako miškus. 

Vieną vasarą su drauge Kristina 
nutarėme nuvažiuoti didžiajam sa
vaitgaliui j Rako stovyklą. Jau daug, 
dang metų prabėgo nuo tos pirmos 
stovyklos, k irioje aš stovyklavau. 
Rako miškai. rodo>. sumažėjo Vis
kas atrodė ne taip. kaip prisimenu 

Nukelta j 5 psl 
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PAMĄSTYMAI APIE 
GEGUŽĖS DIENAS 

EDMUNDAS SIMANAITIS tralizuoti tolydžio iškylančias grės
mes nacionaliniam saugumui, nors 
nevisada vienodai sėkmingai. 

Gegužės 7 d. Lietuva minėjo 
spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 
dieną. Ši diena jau turi turiningas 
tradicijas ir jos minėjimas nepraran-

Senose knygose rašoma, kad 
daugelis tautų švęsdavo gegužės 1-
ąją, kaip pavasario, kaip gamtos 
atgimimo šventę. Marijos garbei 
skiriamas visas mėnuo. Antrosios 
Respublikos metais tai buvo viena da, o atvirkščiai — daugiau įgyja 
populiariausių tradicijų, ypač kaime, pilietinio auklėjamojo poveikio ir 
Sovietinė kolektyvizacija sugriovė mūsų dienomis. Tai priešnuodis iš 
lietuvišką kaimą ir jo tradicijas. Vakarų plūstančiai žemiausios ko-
Okupacijos metais vykdavo privalo- kybės pop-kultūrai ir stipriam de-
mos pompastiškos demonstracijos, zinformacijos srautui iš Rytų. 
eisenos su „partijos" vadų ir CK 
narių portretais bei šūkiais. Neretai 
įmonių vadovai lozungų, portretų 
nešėjams mestelėdavo kelis rublius 
alui ir užkandai, nes savanorių visa
da trūkdavo. Masinės demonstra-

1945 m. gegužės 7 d. vokiečių 
ginkluotųjų pajėgų atstovai sąjun
gininkų vado generolo Eisenhover 
būstinėje Reimse pasirašė Antrojo 
pasaulinio karo (toliau APK) Euro
poje besąlyginės kapituliacijos aktą. 

cijos turėjo liudyti ne tiek džiaugs- Sovietai išsireikalavo šią ceremoniją 
mą „darbo pergalėmis", kiek paro- pakartoti okupuotame Berlyne, kas 
domąjį lojalumą kompartijai, „ve
dančiai liaudį į šviesų komunizmo 
rytojų". Atkūrus Nepriklausomybę 
kairuojančių bendrapiliečių grupelės 
tai vienur, tai kitur dar nostalgiškai 
subruzda, bet jaunimas jau kitoks — 
nežino sovietmečio papročių, o tuo 
labiau — jam svetima okupanto 
brukta ideologija. 

Vokietijos nacionalsocialistų 
darbininkų partijos vadas Adolf 
Hitler 1933 m. paskelbė gegužės 
1-ąją tautos švente. Ji vykdavo su 
nemažesne pompastika nei sovietų, 
beje, ir vienas ir kitas totalitarinis 

ir buvo padaryta dviem parom vė
liau. Verta priminti, kad APK pra
džia buvo suplanuota 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Kremliuje, dalyvaujant 
Stalin ir Hitler (pastarasis naudojosi 
ryšio priemonėmis iš Berlyno) ir dar 
keturiems parankiniams suokalbi
ninkams. Pasirašytasis kapituliaci
jos aktas, anaiptol, nei Lietuvai, nei 
kitoms sovietų okupuotoms šalims 
nereiškė nei išlaisvinimo, nei karo 
pabaigos, o tik fiksavo okupantų pa
sikeitimo faktą ir laisvės kovų bei 
genocido stabdymo tęsinį. Sovie
tinėje karo istorijos versijoje stengia-

režimas ypač buvo pamėgę raudoną masi šiuos gėdingus kruvinos agresi-
spalvą. Raudonos vėliavos, raudoni jos faktus nutylėti, o nepavykus to 
šūkiai ir gausybė vado portretų, padaryti — pateikti iškreiptus, suk-
Kalendoriai ir nūdien skelbia — 
Tarptautinė darbininkų diena. Or
ganizuotų minėjimų neteko matyti. 

Tačiau gegužės 1-oji, palyginti 
visai neseniai įgavo naują, aktualią 
valstybei ir tautai reikšmę. Prieš 
porą metų tądien Lietuva buvo pri
imta į Europos Sąjungą (ES). 

lastotus. Ši versija primena mūsų 
politikams, istorikams, visuomenės 
veikėjams, žiniasklaidai pilietinę 
pareigą atskleisti tiesą ES šalių vy
riausybėms ir tų kraštų gyventojams 
apie iki šiol Vakarams tebeperšamą 
teiginį, kad kovota tik su vienu oku
pantu — nacionalsocialistine Vokie-

Sąjūdžio iškelta idėja išsilaisvinti iš tija. Iš tiesų būta ne vieno, o dviejų 
okupacijos ir sugrįžti į Vakarų tos pačios prigimties totalitarinių 
Europos tautų šeimą, kaip vienintelį režimų, ne vieno, o dviejų okupantų 
Tautos išlikimo ir atkurto valsty
bingumo garantą, tapo valstybės už
sienio politikos ašimi. Tokią natūra
lią ir, beje, neturinčią alternatyvos 
išvadą padarė Atgimimo architektai 
ir parėmė Tauta. Lietuviškai mąs
tantiems valstybininkams užteko 

ir raudonojo bei rudojo genocido, 
kurių nusikaltimams nėra ir nebus 
senaties. Štai kodėl Gegužės 8-ąją 
prisimenamos Antrojo pasaulinio 
karo aukos. 

Gegužės 9-ąją Maskvoje buvo 
švenčiama pergalės diena. Iš aukštų 

ryžto ir politinės valios įgyvendinti tribūnų pasigirdo raginimų ginkluo-
svarbiausią užsienio politikos už- tis, stiprinti Rusijos karinę galią ir 
davinį. Nors smarkiai trukdė nieką- būti pasirengusiems... Neverta spė-
da nesiliovusios „artimojo užsienio" 
spectarnybų rengiamos provokaci
jos, tikslas buvo sėkmingai pasiek
tas. Dveji metai — per trumpas laiko 
tarpas subręsti dvigubos pilietybės 
šventės tradicijai, bet be abejonės tai 
įvyks. Tebesitęsiančios sumaištys 
Seime, teisėtvarkoje ir Vyriausybėje 
tik patvirtina pasirinkto kelio tei-

lioti, kurias svetimas teritorijas 
numatoma okupuoti, kurias iš ko 
nors „išvaduoti". Rytuose šios dvi 
sąvokos vienodai tinka apibūdinti 
tam pačiam veiksmui, siekiant to 
paties tikslo. NATO dar vis mėgina
ma prikišti agresyvumą. Kritikus iš 
Rytų stebina ir erzina tai, kad ši sa
vigynos organizacija per šešiasde-

singumą, o drauge ir gebėjimą neu- šimt metų nė karto nepasikėsino į 
svetimas teritorijas, o at
virkščiai — veiksmingai 
neutralizuodavo agresy
vias užmačias vien savo 
buvimu ir pasirengimu 
veikti. Sovietų armija tai
kos metais „vadavo" Bu
dapeštą, Prahą, Berlyną, 
Afganistaną, o Ičkerijos 
Respublikoje karo veiks
mai tebevyksta ir šian
dien. 

1950 m. gegužės 9 d. 
Prancūzijos užsienio rei-

II Pasaulinio karo pabaiga europoje kalų ministras Robert 

DANUTE BINDOKIENĖ 

Spindulėlis pro 
„abejingumo uždangą"? 

Malonu, kad atnaujintą 
„Draugo" tinklalapį gau
siai lanko tautiečiai ir 

Lietuvoje, ir daugelyje kitų pa
saulio šalių. Taip pat malonu, kad 
„bernardinai.lt" persispausdina 
kai kuriuos straipsnius ir tuo būdu 
juos plačiau paskleidžia. Tad 
„Draugas" tapo ir Amerikos lietu
vių ambasadoriumi Lietuvoje, nes 
iš jo tinklalapio bus galima dau
giau sužinoti apie mūsų gyvenimą. 
Galbūt tai bus pirmasis spin
dulėlis pro abejingumo uždangą, 
kuri skyrė užsienio ir Lietuvoje 
gyvenančius tautiečius. 

Tačiau visų pirma reikia atsi
liepti į laišką, kurį gavome būtent 
ryšium su tuo tinklalapiu. Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento Užsienio lietuvių skyriaus 
Migracijos politikos ir informacijos 
poskyrio vedėjas (tai bent titulas!) 
Giedrius Šniukas laiške komenta
vo vedamąjį „Svarbiausias šių 
metų įvykis", kurį savo tinklalapy-
je paskelbė „bernardinai.lt". Laiš
ke rašo: „Keista skaityti tokias 
mintis, kai nuo 1997 m. veikia 
Užsienio lietuvių bendruomenių 
rėmimo programa, aprėpianti švie
timo, kultūrinę, informavimo ir 
kitas veiklos sritis. Paramą lit. 
veiklai iš Lietuvos valstybės biu
džeto pagal šią programą gauna 
viso pasaulio lietuvių bendruo
menės ir organizacijos, įskaitant ir 
JAV. ... Grįžtant prie pagrindinės 
temos — VIII Dainų šventės, ir sie
jant ją su Lietuvos dėmesiu, D. 
Bindokienė nepaminėjo fakto, kad 
mūsų valstybė prisidėjo prie 
pasirengimo šventei..." (Laiško 
tekstą rasite šios laidos laiškų pus
lapyje.) 

Turbūt kiekvienas sutiksime, 
kad TMID pareigūnas „prašovė 
pro šalį". Taip, finansinė parama iš 
Lietuvos yra svarbi mūsų švie
timui ar kultūrai, bet vedamajame 
ne apie tokį dėmesį buvo kalbama. 
Galėtume nesunkiai suskaičiuoti 
straipsnius ar žinutes, per 16 at
kurtosios nepriklausomybės metų 
apie užsienio lietuvių kultūrinę, 
visuomeninę veiklą pasirodžiusias 
didžiojoje Lietuvos spaudoje. Ne 
kartą mėginta derėtis su dienraš
čiais, kad bent kartą ar dukart per 
mėnesį spausdintų pastovų sky

relį, kuriame būtų trumpai pa
minėti mūsų kultūriniai renginiai, 
švietimas (pvz., daugiau informa
cijos skiriant lit. mokykloms), 
žymiuosiuose JAV universitetuose 
veikiantys lituanistikos ar baltis
tikos kursai, Lituanistikos katedra 
Illinois universitete, lietuviškų 
organizacijų veikla, įvairios poli
tinės akcijos, kreipiantis į JAV 
valdžią, kad paremtų Lietuvos sie
kius įsilieti į NATO, Europos Są
jungą. Argi kas drįstų manyti, kad 
Vašingtono palankumas Lietuvai 
atsirado kažkaip savaime? G. 
Šniukas su pasididžiavimu rašo, 
kad TMID buvo įkurta 1997 m. ir 
dabar teikia paramą „viso pa
saulio lietuvių bendruomenėms ir 
organizacijoms". O kaip buvo iki 
1997-ųjų? Kiek užsienio, ypač 
Amerikos, lietuviai paramos teikė 
Lietuvai, kiek tebeteikia iki šiol? 
Ką Lietuvoje žmonės žino apie 
Lithuanian Mercy Lift, sutelkusiai 
ir nusiuntusiai daug milijonų do
lerių vertės medicininės įrangos, 
vaistų ir kitų reikmenų ligoni
nėms, klinikoms; kiek žinoma apie 
„Lietuvos Vaikų viltį", ne tik daug 
metų atvežančią vaikučius su ne
galiomis operuoti, gydyti Shri-
ner's ligoninėse Čikagoje ir Los 
Angeles mieste, bet pagaliau įstei
gusią ortopedinį vaikų su nega
liomis gydymo skyrių Santariškių 
ligoninėje? Kas žino apie „Naš
laičių globos komitetą", „Saulutę", 
Lietuvos Vyčių „Pagalba Lietuvai" 
(apie Lietuvos Vyčių veiklą apskri
tai), BALFą, ALTą, gausią ir gyvą 
lietuviškų telkinių veiklą, žymiuo
sius mūsų tautiečius, leidžiamą 
užsienyje lietuvišką spaudą (pvz., 
kad ir apie „Draugą", kuris šiemet 
švęs 97-ąjį gimtadienį), organi
zacijas, lietuvių kultūros muziejus 
ir t.t.? 

Tai tokios informacijos reikėtų 
Lietuvos žmonėms, kad galutinai 
išnyktų sprūdis tarp tėvynėje 
gyvenančių ir užsienio lietuvių, 
kad tikrai taptume vienos tautos 
vaikai. Kodėl Lietuvos žiniasklai-
da visuomet pamini, jeigu užsieny
je kažkoks tautietis nusikalto, bet 
iš tolo kratosi pozityvios tiek 
anksčiau atvykusių, tiek naujųjų 
lietuvių imigrantų veiklos (o jos 
tikrai netrūksta) paminėjimo? 

Schuman tarptautinėje konferencijo
je paskelbė pirmąjį konkretų (ang
lies ir plieno) susitarimą, tapusį 
Europos Sąjungos kūrimosi pradžių 
pradžia. Gegužės 9-oji — Europos 
diena. Jos turinys ir prasmė dar ma
žai aiškinama, dar daug klaidi
nančios informacijos ateina iš Rytų 
ir siekiama iškreipti šio politinio 
darinio tikslus bei sumenkinti pa
siekimus. APK išryškino dvi esminės 
svarbos tiesas. Totalitarinis režimas 
savyje brandina genocido politikos 
gemalą ir kelia grėsmę tarptauti
niam stabilumui ir žmonijos egzis
tencijai. Antroji — bet kurios valsty
bės okupacija, tautos pavergimas, 
gyventojų naikinimas — bendra 
visos Europos nelaimė. Štai kodėl 
ES vertintina kaip unikalus žmoni
jos istorijoje eksperimentas, trun

kantis jau septintą dešimtį metų ir 
akivaizdžiai parodantis, kokiomis 
sąlygomis žemyno tautos šiame sam
būvyje geba išsaugoti savitumą ir 
neprarasti orumo. Dar retai kur šia 
proga iškeliamos ES vėliavos. 0 vis 
dėlto gerokai apmaudu —juk esame 
ne tik Lietuvos, bet ir ES piliečiai. 
Nepritinka gėdytis gerų darbų ir 
siekių. 

Trečiąjį gegužės sekmadienį bus 
pagerbiami partizanai ir vyks ren
giniai, skirti kariuomenės ir visuo
menes vienybės dienai. Ši šventė jau 
turi savo šviesias tradicijas dar iš 
Antrosios Respublikos metų. Ne vi
sas ryškias dienas suminėjau, ne 
viską pasakiau, gal tik tai, kas la
biausiai kėlė nerimą, kas širdžiai 
miela buvo... 

http://�bernardinai.lt
http://�bernardinai.lt
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Laiškai 
Mim 

„KULTŪRA IR ETIKA" - MANO KOMENTARAS 

IS LIETUVOS 
APIE UŽSIENIO LIETUVIUS 

„Bernardinai LT" tinklalapyje 
perskaičiau Danutės Bindokienės 
informaciją: „Svarbiausias šių metų 
įvykis", skirtą VIII Šiaurės Ame
rikoje rengiamai Dainų šventei, 
kurioje teigiama, kad „mūsų tėvynė 
nedaug dėmesio kreipia į užsienio 
lietuvių kultūrinę, visuomeninę 
veiklą". 

Keista skaityti tokias mintis, kai 
nuo 1997 m. veikia Užsienio lie
tuvių bendruomenių rėmimo progra
ma, aprėpianti švietimo, kultūrinę, 
informavimo ir kitas veiklos sritis. 
Paramą lituanistinei veiklai iš 
Lietuvos valstybės biudžeto pagal 
šią programą gauna viso pasaulio 
lietuvių bendruomenės ir organizaci
jos, įskaitant ir JAV. Vien pernai 
užsienio lietuvių organizacijų pro
jektams skirta per 750 tūkst. litų. 

Grįžtant prie pagrindinės temos 
— VIII dainų šventės ir siejant ją su 
Lietuvos dėmesiu, D. Bindokienė 
nepaminėjo fakto, kad mūsų valsty
bė prisidėjo prie pasirengimo šventei 
— Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas (TMID) prie LR 

Vyriausybės skyrė šventei 100 tūkst. 
litų. Dainų šventės tinklalapyje 
esame minimi kaip vieni pagrin
dinių rėmėjų. Objektyvumo dėlei 
būtų gražu, jei ši informacija būtų 
paminėta. 

Giedrius Šiliukas 
TMID Užsienio lietuvių skyriaus 

Migracijos politikos ir informacijos 
poskyrio vedėjas 

Pastaba: esame dėkingi šio 
laiško autoriui už atsiliepimą, bet ne 
apie finansinį „dėmesį" vedamajame 
buvo užsiminta — ir tai, be abejo, 
suprato kiekvienas Amerikos lietu
vis. Kad suprastų ir TMID pareigū
nas Giedrius Šniukas, kviečiame 
pasiskaityti šios dienos vedamąjį 
trečiame puslapyje. Beje, „Bernar
dinai LT" dabar iš atnaujinto „Drau
go" tinklalapio persispausdina kone 
visus straipsnius, dėl to jie prieina
mi lietuviams ir tėvynėje. Kviečiame 
visus tautiečius naujame mūsų tin
klalapyje apsilankyti. Adresas: 

www.draugas.org 

ARGI MES GĖDIJAMĖS? 
Su dideliu lūkesčiu laukiame 

Dainų šventės, besidžiaugdami, kad 
ir mūsų anūkai dalyvaus tos šventės 
dainininkų eilėse. Tikrai labai džiu
gu-

Tačiau vienas labai skaudus ir 
liūdnas reiškinys sukėlė mūsų tau
tinį dvasios nusivylimą. Kaip žinia, 
choristai nedėvės tautinių drabužių, 
bet kažkokį pakaitalą pasiskolin
tomis kitų kraštų spalvomis. Kodėl 
gi9 

Argi mes gėdijamės savo trijų 
spalvų, kurios per ašaras ir kraują 
buvo atgautos? Tad aš paremiu 
spaudoje iškeltą mintį, kad bent žiū
rovės dėvėtume tautinius drabužius 
šioje iškilioje mūsų tautiškumo 
šventėje. 

Aš ruošiuosi savo tautine apran
ga pasipuošti. 

Ona Vaitkienė 
Cape Cod, MA 

KAIP GAILA! 
Neįtikėtina, kad jau senokai 

planuotai Aštuntajai dainų šventei 
nebuvo iš anksto numatyta chorisčių 
apranga. Apie nutarimą atmesti 
tautinį drabužį tik neseniai pradėta 
skelbti ir, aišku, per vėlu. 

Pamenu, Hanau stovykloj „Dai
navos" ansamblio aprangai iš UNR-
ROS „skudurų" su didžiausiu už
sidegimu ir dėmesiu siuvomės tau
tiniais raštais aprangą. Derinome 
spalvas, siuvinėjome prijuostes iš 
išardytų megztinių ar skarų gautais 
siūlais. Net raštuotos antklodės bei 
rankšluosčiai buvo panaudoti. Da
linomės žiniomis ir patarimais. Ma

nau, nebuvome tada (1946 m.) tur
tingesni už dabartinius choristus. 
Susiradau 1947 metų nuotrauką — 
ir visos apsirengusios tautiniais 
rūbais. Jie, tie rūbai, įvairūs, per 
vargą sukurti, bet negėda jais viešu
moje pasirodyti. 

Spaudoje skaitome (laiškų sky
riuje) protestuojančių ir patariančių, 
ieškančių išeities iš šios apgailėtinos 
padėties. Ir tai, manding, pamoka 
ateičiai, kad tokie įvykiai, kaip da
bar, nepasikartotų. 

Ona Šiurilaitė-Adomaitienė 
Sunny Hills, FL 

TAUTINIAI DRABUŽIAI 
DAINŲ ŠVENTĖJ 

Po karo Vokietijoj, neturėdami sugeba įsigyti arba pasiskolinti tau-
ko valgyti, sugebėjome įsigyti tau- tinių rūbų. 
tinius rūbus. Tai buvo mūsų garbė ir 
pasididžiavimas! Mūsų bendruome- Birutė Ko/i r ienė, 
nės nariai yra nustebę ir pasipik- pirmininkė 
tinę, kad turėdami kelerius metus Lietuvių Bendruomenė Daytona 
pasiruošimui, šventės dalyviai ne- Brač h FL 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E D A I L Y 

Laiškai, nuomonės, komentarai 
skyrius š.m. gegužės 3 d. išspausdi
no Alekso Vitkaus laišką, pavadintą 
„Kultūra be etikos", kuris yra vertas 
visų skaitytojų dėmesio. 

Pirmiausia reikalinga pasvei
kinti Aleksą Vitkų ir jam padėkoti 
už iškeltą tiesą apie Lietuvos 
Kultūros ministrą Vladimirą Prud
nikovą. 

Mano klausimas yra Čikagos 
Lietuvių operos vadovybei: Kodėl jai 
būtinai reikėjo kviesti Vladimirą 
Prudnikovą iš Lietuvos dainuoti pir
maeilę rolę „Pilėnų" operoje, Čika
goje? Jis atsisakė atvykti į Čikagą ir 
šioje operoje dainuoti. Tuo pačiu pa
rodė nepagarbą išeivijos lietuvių 
didžiausiam kultūriniam renginiui. 

Toliau V. Prudnikovas aiškinasi, 
kad jis, pasirašydamas dokumentus, 
nežinojęs apie savo žmonos ir dukros 
keliones už valstybės lėšas, išleistas 
joms koncertuoti užsienyje. 

Ką į tai ministras. Jis nemato 
jokio pažeidimo, aiškindamas, kad 

Konstitucija tokio jo veiksmo ne
draudžia. 

Negi visi aukštieji Lietuvos va
dovai taip supranta Lietuvos Kons
tituciją ir tiki, kad tokie vaikiškai 
naivūs paaiškinimai bus piliečių pri
imti už gryną pinigą? 

Baigiant yra verta pažymėti 
išeivijos lietuvių laikraščių „Lietu
vių balso" ir „Dirvos" anksčiau 
spausdintus straipsnius, kad Lie
tuvos Kultūros ministras V. Prud
nikovas pamiršo lietuvių kalbą ir 
nuvykęs į Druskininkus lietuvių 
renginyje kalbėjo tik rusiškai. Pa
galiau V. Prudnikovas savo minis
terijoje įsakė pakabinti garbingoje 
vietoje buvusio Lietuvos SSR Kul
tūros ministro A. Gudaičio— Gu-
zevičiaus portretą. Juk šis „kultūros 
veikėjas" buvo Lietuvos Čekistų 
viršininkas, apdovanotas ordinais ir 
NKVD Generolo laipsniu, pats kan
kinęs Lietuvos patriotus. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

TIKRA ŠAUNUOLĖ 
Praeitą savaitgalį vyko 56-tos 

metinės Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės keturiose varžybų 
salėse, trijuose Čikagos priemies
čiuose. Varžybose dalyvavo apie 40 
komandų, sužaista daug žaidynių, o 
iš jų labiausiai sekiau ir daugiausia 
pergyvenau dėl moterų Čikagos 
„Lituanica" I komandos rungtynių, 
nes jose dalyvavo mūsų anūkė Dai
va, 12-tos klasės mokinė. Kitos da
lyvės atrodė maždaug to paties am
žiaus, visos (10) žaidė iš visos 
širdies. 

Nors vienos žaidėjos neatpaži

nau iš anksčiau matytų rungtynių, 
bet jos veržlus bei sumanus žaidi
mas atkreipė mano dėmesį dar la
biau, nes atrodė esanti viena iš 
jaunesniųjų komandoje. 

Tačiau, kaip paaiškėjo po rung
tynių, tai ketverių ir dvejų metų 
vaikučių mama, 31 metų šaunuolė 
Larana von Braun Stropienė, Tado 
žmona, komandoje daugiau nei 10 
metų vyresnė už visas kitas, iš
skyrus vieną. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

http://www.draugas.org
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SKA UTYBES KELIAS 
AS PRISIMENU... 

Atkelta iš 2 psl. 
Jaučiausi svetimoje šalyje, kai 

per tą pirmąją stovyklą savo jaunys
tės dienomis. Šįkart nebuvau sto
vyklautoja, o viešnia. Kažko vis 
trūko. 

Metai prabėgo. Ištekėjau ne už 
lietuvio, bet už skauto. Pradėjau 
auginti savo šeimynėlę. Kartu su 
vyru nutarėme, kad vaikus leisime 
skautauti su lietuvių ir amerikiečių 
skautais. Teko vasarą nuvažiuoti į 
amerikiečių „Boys Scouts of Ame
rica" stovyklą. Nustebau bevažiuo
dama. Čia tas pats kelias į Rako 
stovyklą. Pagalvojau, kad ta stovyk
la, kur mano vyras tiek daug metų 
stovyklavo, yra netoli Rako miškų. 
Praleidus savaitę „Boys Scouts of 
America" garsiojoje „Owasipee" šei
mos stovykloje, pradėjau pajusti 
ilgesį Rako stovyklai. Nutarėme 
kartu su vyru, kad sūneliui suėjus 8 
metams stovyklausime vėl Rako 
miškuose. 

Pagaliau atėjo tie metai sugrįžti 
į Rako stovyklą. Bijojau, nes ilgai 
nesu ten buvus. Bijojau, nes mano 
sūnelis, jau pradėjo vienas stovyk
lauti. Jis tokių klausimų apie Rako 

stovyklą neturėjo, kaip aš, būdama 
jo amžiaus. Jis labai savarankiškai 
stovykloje susitvarkė. Jis tikras 
skautas. Nieko nebijo. Man buvo 
proga stovyklauti su savo dukrele, 
„Aušros Vartų/Kernavės" pastovyk-
lėje. Nors kitoje pastovyklėje sto
vyklavau, pagaliau pasijaučiau, kad 
grįžau į savus namus. Daug kas 
tikrai nepasikeitė. Dar vis sesės ir 
broliai žygiuoja, dainuoja ir tęsia 
savo skautišką programą. Skaičius 
stovyklautojų sumažėjęs, bet šios 
stovyklos tikslas vis tas pats: pa
laikyti ryšį su lietuvišku skauta-
vimu, tęsti savo skautišką progra
mą, užmegzti naujas draugystes ir 
pasidžiaugti Dievo duota gražia 
gamta. 

Per šią mano prieauglio pir
mutinę stovyklą net mano vyrui teko 
pastovyklauti, padėti, kur reikėjo. 
Jis taip pat dabar jaučiasi, kad Rako 
miškai yra jam kaip ir namai. Vis 
bando kaip nors su darbu susitvar
kyti, kad galėtų bent keletą dienų 
kartu su visais lietuviais skautais 
pasidžiaugti šiais miškais. 

Švenčiant 50 metų šios ypatin
gos stovyklos jubiliejų, reikia tikrai 

prisiminti, kiek šie miškai yra 
mums, čia stovyklavusiems, atidavę. 
Kiek šioje stovykloje yra skautiškos 
istorijos. Prisiminkite savo pir
mąsias stovyklas šiuose miškuose ir 
pagalvokite ar Rako miškai šaukia 
jus apsilankyti per šį jubiliejų. Šiais 
metais stovykla vyksta nuo liepos 9 
iki 22 dienos. Yra planuojamas didy
sis savaitgalis liepos 15-16 d. 
Tėveliai, kurie galvojate siųsti savo 
skautukus, skautukes šią vasarą į 
stovyklą, nebijokite. Mūsų skau

tų/skaučių vadovai prižiūrės jūsų 
vaikelius, jūsų vaikeliai gražiai ir 
smagiai praleis savo pirmąsias sto
vyklavimo dienas. Ši stovykla yra 
ypatinga. Štai jubiliejus — 50 metų 
jau šiuose miškuose Čikagos lietuvių 
skautai stovyklauja. Tegyvuoja Ra
kąs dar 50 metų! 

Norint daugiau informacijos 
apie šią stovyklą, kreipkitės pas 
savo vadovus arba internetą 
www.budek.org 

Sesė Aušra 

Mat^umynai 

ATGAVO PAVOGTĄ DVIRATĮ 
Didžiojoje Britanijoje vagys iš 

vieno vokiečių dviratininko pavogė 
dviratį, kuriuo jis per 44 metus nu
važiavo 536,000 km, tačiau trečiadie
nį keliautojas jau džiaugėsi jį at
gavęs. Nuo 1962 metų aplink pasaulį 
keliaujantis Henz Stucke dviračio 
pasigedo, atvykęs į Pietų Anglijos 
Portsmouth miestą, kol miegojo pa
lapinėje. 

Priblokštas dviratininkas krei
pėsi į policiją ir žiniasklaidą. „Pa
darysiu viską, kad atgaučiau savo 
dviratį. Esu emociškai prie jo prisi
rišęs", — sakė jis. 

Tačiau trečiadienį BBC radijuje 

H. Stucke jau negalėjo sulaikyti savo 
džiaugsmo, kai policija pranešė ra
dusi dviratį, kuris buvo numestas 
viename parke. „Aš tikėjausi, kad jis 
bus rastas, nes jis nėra įspūdingas ir 
brangus", — teigė dviratininkas. 
Senamadišku, juodos spalvos vokie
čių gamybos dviračiu su trimis pa
varomis H. Stucke nuo 1962 metų 
apvažiavo daugiau kaip 200 šalių ir 
pateko į rekordų knygas, kaip di
džiausius atstumus įveikęs dvira
tininkas. Ant dviračio rėmo jis yra 
nupaišęs pasaulio žemėlapį, kuria
me pažymėjo savo kelionių marš
rutą. BNS 

Netrukus pravažiuojam Lakęs Entrance ku
rortą su 100 motelių ir vilų. Miestelis lyg tai ant 
upės, lyg tai ant ežero kranto. Labai tinka jam tas 
„Anga į ežerus" vardas. Važiuojam gal 60 km keista 
upės-ežero-vandenyno nerija, kol pasiekiam nak
vynę Salės mieste. 

Motelis čia ne koks, bet turi baseiną. Vakaras 
karštas, o aš neturiu „maudymuko" (girdėjau Lie
tuvoj taip tą drabužį vadinant). Viena iš bendra
keleivių „maudymuką" turi ir jau pliuškenasi. Ji 
labai plepi, prarūkyto kimaus balso moterėlė. Nuo
lat skundžiasi, kad negali autobuse rūkyti, todėl, 
vos tik kur sustojus, galvotrūkčiais puola lauk pasi
griebus cigaretę, kaip gyvybės eliksyrą. Mintyse 
vadinu ją „Miss Desperacija" ir ne vien dėl rūkymo, 
bet ir dėl skundo, kad namie paliko kredito kortelę. 
Dabar Geoff džentelmeniškai jai skolina pinigus, 
iki ji susisieks su savo banku. Žodžiu, „desperacija" 
kasdien. 

Kas skrenda „Pegasu"? 

Įdomūs tipai. Tipų galerija. Vieni juokingi, kiti 
ypatingi arba keisti. Žinoma, ne geriau ir aš 

jiems atrodau: keistai kalbanti amerikietė su 
užrašų knygele ir žemėlapiais, vis klausinėjanti, 
vis nesuprantanti, kas pasakyta. 

Iš ypatingųjų mano žvilgsniui tai abu kelionės 
vadovai — Geoff ir Lynette. Jis — plačiai apsi
skaitęs, po Europą keliavęs, savo kraštą puikiai 
pažįstąs, iškalbus — tikra informacijos knyga. Ly
nette, jo žmona, labai paslaugi (kantriai man „iš
verčia" „aussie talk"). Ji taip pat keliavusi po Euro
pą ir, koks keistas sutapimas — nepaprastai pa
naši į mano tetą Rožytę, kai toji buvo jauna. Neiš
kenčiau to nepasakius, ir abi stebėjomės, kaip gali 
būti panašūs tolimų tautų ir žemynų žmonės. „Da
bar aš tavo 'auntie Rose' " — šypsosi ji. 

Kita ypatingųjų pora, tai gana senyvi žmonės. 
Ji australe, jis iš Maltos salos! Abu tylūs, inteligen
tiški žmonės. Ypač simpatingas jis. Pavardė itališ
ka, nes maltiečiai esą labai susimaišę su italais. 
Valgant stengiuosi prie tos bent poros atsisėsti ir 
įdomiau pasišnekėti. Sužinojau, kad Maltos kalba 
arabiška, sumišusi su itališka. Ponas maltietis su 
ta kalba ir užaugęs. Bet Maltos sala priklausanti 
britams, todėl jis esąs Britanijos pilietis, kalbąs 
angliškai, o studijavęs Prancūzijoj... Šiuo metu 
maža Maltos sala esanti tvinte patvinusi nelega
liais emigrantais iš šiaurės Afrikos. Jų atplaukia 
šimtais kas savaitę, ir Malta turinti visus apgy
vendinti, valgydinti ir mediciniškai aprūpint. 
Padejavę dėl neteisingos, Maltą alinančios politi
kos, mudu sustojom prie kalbų įvairovės. Iška-
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mantinėjau senuką apie „maltese" ir užrašiau kele
tą žodžių bei sakinių. Pvz., graži ponia — marą sa-
biha, gražus ponas — radžer sabib; arklys — zimel, 
namas — dar, lietus — sheta, saulė — shemsh, o 
mėnulis — amar. Vieni žodžiai arabiškos kilmės, 
kaip amar, tuo tarpu gėlė — fiura — jau itališkos, 
o sviestas — butir — angliškos. Dabar, kai tik poną 
maltietį sutinku, lyja ar ne, sakau — „eda tamel ei 
sheta (lyja)". 

Kita bendrakeleivių kategorija — juokingieji. 
Tie, kur juokiasi, kaip kukabarra arba kly

kia, kaip „cockatoo". Jų juokas drebina restoranus, 
ir stebiuosi, kad neskyla vandens stiklai ant stalo. 
Ypač smailiai klykia ponia su plasnojančiu šifono 
kaspinu. 

Na, prie keistųjų bendrakeleivių, užtenka to 
vieno. Tai dar gana jaunas vyrukas, blizgančią 
plikę pridengęs didžiule „Crockodile Dundy" skry
bėle. Jo juokas plonas ir aštrus, kaip yla, o apetitas 
— žvėriškas! Reikia matyti, kiek suvalgo, kad tikė
tum. O restoranų maistas, bent man, toks ne
skanus. Ypač ta pusryčių į anglį suskrudinta duo
na. Ją visi, nė degėsio nenupjaustę, suvalgo... Aiš
ku, išlepino mane Čikagos lietuviška virtuvė... 

Bet grįžtant prie Didžiojo valgytojo, gero būdo 
Ryklio. Pastebėjom, kad jam truputėlį „ne visi na
mie". Suprantam ir gailim. Bet valgant, niekas ne
nori prie jo sėdėt, tik gražioji „teta Rožė" — Lynet
te. Gerai, kad autobuse jis turi vienišą kėdę, kaip ir 
Miss Desperacija, ir kaip aš. Nelengva būtų prie jo 
sėdėti, nes jis kartais nei šio, nei iš to šūkteli ir 
pakrapšto nosį... 

Grįžtant prie Sales miesto, kaip mūsų „visaži
nis" Geoff pasakoja, vietiniai juokauja, sakydami, 
Sale kalėjimas „for sale!" Iš tikrųjų miestas pava
dintas anglų generolo Sale vardu. O škotas keliau
tojas Angus McMilan visą šią apylinkę pavadino 
Caledonia Australis (Australijos Škotija). 

Victoria valstybės žiloji praeitis — vulkaninė. 
Ugniakalniai paliko čia daug mineralų ir, šiais 
laikais taip svarbius, uranijaus klodus. Be to, Sale 
apylinkėse yra svarbus navigacijos centras su 360 
m aukščio transliacijų bokštu. Šis centras palaiko 
ryšius su viso pasaulio navigacijos centrais, ypač 
povandeninių laivų kontroliavimu. Kadangi Aust
ralija laikoma strateginiu pasaulio tašku, centro 

įrangos ultra-modernios. 

Važiuojam, važiuojam... Aplink geltonos apva
lios kalvos, kaip begalinė gerai išpampusių 

mielinių bandelių eilė milžino krosny. „Bandelių" 
viršūnėse tokie pat milžiniški trisparniai vėjo 
malūnai — generatoriai. Kaip gera patogiai sėdėt ir 
žiūrėt į prabėgančius įdomius vaizdus! Ir dar vie
nas malonumas — Lynette įjungė CD plokštelę. 
Sklinda žavingos 1950-1960 m. melodijos nuo 
„Blue tango", „Good night, Irene", „Spanish eyes" 
iki „Waltzing Matilda" ir net galingos Beethoven 
„Odės džiaugsmui", kuri mane staiga nukelia į 
1989—1990 metus. Tada Amerikos TV stotys, ro
dydamos besilaisvinančios Lietuvos vaizdus ir 
žmones, aidėte aidėjo tos odės garsais. Lynette man 
paaiškina, kad tą CD plokštelę jie specialiai įsirašė, 
surinkdami populiarią tų laikų muziką. Galvoju, 
kad labai gudriai padarė, nes Pegasu „skrendan
tys" keleiviai — buvę tų melodingųjų dešimtmečių 
vaikai. 

Nuo Port Albert pasukam į vakarus vis dar 
vingiuotu Gippsland vieškeliu, ir vėl į pietus. Da
bar vieškelio vardas jau pakito į Bass, nes šią 
Australijos pakrantę skalauja pavojingasis Bass 
sąsiauris, skiriąs žemyną nuo Tasmanijos salos. 
Siaura nerija pro San Rėmo miestelį įvažiuojam į 
Phillip salą. 

III diena 

Iš tikrųjų, šią kelionę pasirinkau labiausiai del 
Phillip Island, nes tai mažųjų pingvinų gyvenvietė, 
ir šį vakarą juos, grįžtančius po „žvejybų" van
denyne, teks pamatyti! Iki vakaro dar daug laiko, ir 
Geoff apsuka mus su Pegasu aplink šią žavingą 
salą. Sustojam „Nubbies" iškyšuly. Netoli jo yra ir 
tų pingvinų lizdai. Iškyšuly — didelė suvenyrų par
duotuvė. Nusiperku pluoštą atvirukų su „Pingvinų 
paradu". Taip vadinamas jų vakarinis žygis į lizdus. 

Apsistojam gana ištaigingam viešbuty, „The 
Waves". Mano kambary stiklo durys į parką, o už jo 
mėlynuoja mažoji Port Phillip įlankos dalis, nes 
įlanką kerta, šiek tiek į Italijos „batą" panašus, 
Mornington pusiasalis. Oras puikus, saulėtas, 
vėsus. Nekantriai laukdama vakaro ir pingvinų 
parado, dar pasivaikščioju įlankos pakrante. 
Aplink palmes, pušys ir kuplūs kiparisų skėčiai. 

Pingvinu paradas 

Vakare Pegasas nuveža mus \ „pingvinų pro
menadą". Pajūry eilės cementinių laiptų jau tirštai 
žmonių užsėstos, ir dar vis atvažiuoja nauji turistų 
autobusai. Bus daugiau. 

http://www.budek.org
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Šv. Ko t rynos bažnyčia atveria 
dur is lankyto jams 

Darbo parti ja nutylėjo apie 
gautą 25,000 litų paramą 

Šv. Kotrynos bažnyčia tampa nauja kultūros renginių erdve. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Šeštadienį duris lankytojams atvers 
keletą metų res tauruota Šv. Kotry
nos bažnyčia. 

Bažnyčioje buvo at l iktas kapita
linis remontas. Šiuo metu Šv. Kot
rynos bažnyčios pagrindinė nava pri
taikyta koncertinei veiklai (250 sė
dimų vietų), rūsius t ikimasi išnau
doti kaip erdvę parodoms, o aplink 
pagrindinę navą išsidėsčiusiose pa
talpose repetuos Vilniaus miesto sa
vivaldybės meninia i kolektyvai, 
vyks kameriniai renginiai. 

Šią ku l tūr inę erdvę adminis
truoti patikėta Vilniaus mokytojų 
namams, o bažnyčios sales naudos 
savivaldybės įsteigti meniniai kolek
tyvai: berniukų choras „Ąžuo
liukas", choras „ J a u n a muzika" ir 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 
Visas kultūrines programas koordi
nuos maestro Dona ta s Katkus , 
„Ąžuoliuko" vadovas Vytautas Miš
kinis ir „Jauna muzika" vadovas 
Vaclovas Augustinas. 

Pasak Vilniaus mokytojų namų 
direktorės Zitos Žepnickienės, bus 
priimamos visų menininkų, norinčių 
veikti šioje erdvėje, paraiškos. 

Anot maestro D. Katkaus, Vil
n iaus kultūrinis gyvenimas gavo 
milžinišką dovaną. 

„Šv. Kotrynos bažnyčia yra mul-
tikultūrinis centras, vienijantis dai
lę, teatrą, poeziją, muziką. Lietuvoje 
nėra vietos, kur choras taip gražiai 
skambėtų. Sudarysime sąlygas šioje 
meninėje erdvėje reikštis ir talen
t ingiems jauniems atlikėjams. 
Stengsimės, kad salė išlaikytų savo 
kilnumą, ateinantys žinotų, jog 
skamba aukščiausios klasės muzika, 
koncertuoja aukščiausios klasės atli
kėjai", — sakė D. Katkus. 

„Man toks įspūdis, kad atsitiko 
stebuklas. Nėra nieko gražiau, kaip 
choras, skambantis geroje bažnyčios 
akustikoje. Tikiuosi, kad ši erdvė 
skatins naujų kūrinių atsiradimą, 
kūrinių būtent šiai bažnyčiai", — 
džiaugėsi V. Augustinas. 

Susiaurintos AT pirmininko galios 
Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 

Atsižvelgdamas į Konstitucinio Teis
mo (KT) išaiškinimą, Seimas susiau
rino Aukščiausiojo Teismo (AT) pir
mininko galias 

Antradienį Seimas 64 balsais 
už, vienu — prieš ir 6 susilaikius pri
ėmė Teismų įstatymo pataisą, kuria, 
pasak Teisės ir teisėtvarkos komite
to vadovo Juliaus Sabatausko, buvo 
„likviduotas po KT nutar imo susida
ręs teisinis vakuumas". 

Priėmus pataisą, Teismų tary
bos nariais galės būti tik teisėjai, o 

jos pirmininkas bus renkamas. 
Prieš porą savaičių paskelbtame 

nutarime KT konstatavo, kad Teis
mų įstatymo nuostata, pagal kurią į 
Teismų tarybą įeina ne tik teisėjai, 
bet ir kiti asmenys, taip pat Teismų 
įstatymo nuostata, kad Teismų tary
bos pirmininku pagal pareigas yra 
AT pirmininkas, prieštarauja Kons
titucijai. Pataisa priimta laikinai, 
kol bus priimtas prezidento Valdo 
Adamkaus sudarytos darbo grupės 
parengtas naujos redakcijos Teismų 
įstatymas. 

* Kinijoje p a s i b a i g u s i a m e 
Pasaulio moterų krepš in io lygos 
kvalif ikacinio t u r n y r o ke tur ių 
komandų A grupės varžybose Lietu
vos čempionė Vilniaus TEO koman
da liko antra. Jau anksčiau užsitik
rinusios vietą f inaliniame etape 
TEO krepšininkės antradienį finali
nes rungtynes 52:70 pralaimėjo tur
nyro šeimininkei „WCBA Ali stars" 
(Kinija) komandai. 15 taškų vilnie
tėms antradienį pelnė Vita Kuk-
tienė, 11 — Sandra Valužytė, 10 — 
Eglė Šulčiūtė. 

* Po savaitgal į Vilniuje vyku
sių 2005-2006 metų Lietuvos mo
terų žolės r iedul io č e m p i o n a t o A 
grupės 13-15 turų susitikimų pir
mauja nugalėtojos t i tu lą ginanti 

Šiaulių „Gintros-Strekte-Universi-
teto" (42 tšk.) komanda, iškovojusi 
visas tris pergales. Lemiamoje dvi
kovoje „Gintros-Strekte-Universi-
teto" riedulininkės 1:0 (0:0) įveikė 
antrojoje vietoje esančią Vilniaus 
HFTC (39 tšk.) komandą. 

* NBA Vakarų konferencijos 
f inale iki keturių pergalių žais 
Dal ias „Mavericks" ir Phoenix 
„Šuns" krepšininkai, pirmadienį 
laimėję lemiamas — septintąsias — 
pusfinalio serijų rungtynes. Dalias 
komanda svečiuose po pratęsimo 
119:111 privertė pasiduoti NBA čem
piono titulą praradusią San Antonio 
„Spurs" komandą, o Phoenix krepši
ninkai savo arenoje 127:107 nugalėjo 
Los Angeles „Clippers" komandą. 

Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 
Valdančioji Darbo partija (DP) ne
deklaravo savo ataskaitose 25,000 li
tų paramos, gautos iš bendrovės 
„Krekenavos pašarai". 

Tai nustatė Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI), šiuo metu atlie
kanti patikrinimą bendrovėse „Kre
kenavos mėsa" ir „Krekenavos agro
firma" 

„Atliekant bendrovės 'Krekena
vos mėsa' mokestinį patikrinimą nu
statyta, jog bendrovė 'Krekenavos 
pašarai' prieš dvejus metus už Darbo 
partijos užsakytas prekes sumokėjo 
kitai bendrovei, o Darbo partija šio 
mokėjimo į metinę finansinės veiklos 
deklaraciją neįtraukė", — rašoma 
antradienį išplatintame VMI prane
šime. 

„Krekenavos pašarai" 2004 me
tų liepą bendrovei „Tik dovanos" už 
Darbo partijos užsakytas prekes per
vedė 25,000 litų. 

Pagal Politinių partijų ir politi
nių organizacijų finansavimo įstaty
mą partijos privalo registruoti visas 
gaunamas lėšas ir dovanas, nurodyti 
jų sumas, aukotojų, kurie paaukojo 
daugiau kaip 100 litų, pavardes ir 

adresus arba pavadinimą, būstinės 
adresą ir registracijos kodą, kai au
kotojas yra juridinis asmuo ar įmo
nė, neturint i juridinio asmens teisių. 

Įstatymas taip pat numato, kad 
aukotojas privalo dovanotąją dides
nę kaip 1,000 litų sumą pervesti į 
partijos sąskaitą banke. 

„Darbo partija dėl minėtų 
25,000 litų to nepadarė, nors šią su
mą apskaitos registruose turėjo įre
gistruoti kaip iš 'Krekenavos pa
šarai ' gautą auką ir kaip išlaidas už 
T i k dovanos' pateiktas prekes, o 
2004 m. metinėje finansinės veiklos 
deklaracijoje deklaruoti 25,000 di
desnes pajamas ir išlaidas", — ra
šoma VMI pranešime. 

Apie nustatytą pažeidimą VMI 
informavo Vyriausiąją rinkiminę ko
misiją, kuri ir turėtų priimti atitin
kamus sprendimus. 

Frakcijos Seime seniūnė partijos 
pirmininko pavaduotoja Loreta 
Graužinienė sakė kol kas nemačiusi 
jokių dokumentų. Pasak L. Grauži-
nienės, VMI pagal procedūras dar 
turėtų atlikti priešpriešinį patikrini
mą, „tuomet ir bus galima kažką ko
mentuoti". 

Lietuva priims Briuselio patarimus 
Vilnius, gegužės 23 d. (BNS) — 

Žlugus planams nuo kitų metų pra
džios įsivesti bendrą Europos Są
jungos valiutą eurą, Lietuva kelyje į 
euro zoną ketina pasinaudoti siūlo
ma pagalba iš Briuselio. 

Pagrindines euro įvedimo plano 
gaires Vyriausybė planuoja svarstyti 
šią savaitę, teigia premjeras Algir
das Brazauskas. 

„Priemonių planą iš dalies jau 
turime parengę, bet priėjome prie iš
vados, kad turėtume jį pabaigti ruoš
ti kartu su Europos Sąjungos darbo 
grupe ir prašysime Europos Sąjun
gos, kad ji t am skirtų asmenis", — 
sakė A. Brazauskas. 

Premjero nuomone, Lietuva gali 

bandyti įsivesti eurą nuo 2009 metų. 
Tbkia data atrodo realistiška ir ES 
ekonomikos ir pinigų politikos ko
misarui Joaąuin Almunia. 

Nuo 2007 metų Lietuva euro ne-
įsives dėl truputį per didelės infliaci
jos. 

„Infliacija yra toks daiktas, ku
ris rankos judesiu nėra reguliuoja
mas. Tai yra procesas, tam tikras 
ekonominės, socialinės veiklos rezul
tatas", — sakė A. Brazauskas. 

Pasak Vyriausybės vadovo, inf
liaciją galima suvaldyti radikalio
mis priemonėmis, nes visos kitos yra 
neefektyvios. Tačiau Vyriausybė ne
ketina įšaldyti atlyginimų ir pensijų 
didinimo. 

Kelyje — g i r tumo rekordas 
Atkelta i š 1 psl. 
važiavo dviejų eismo juostų kelio vi
duriu. Atidarę kabinos dureles parei
gūnai išvydo besišypsantį vyriškį ir 
pajuto stiprų alkoholio tvaiką. 

Kai V Sungaila papūtė į alkoho
lio matuoklį, prietaisas parodė 7.27 
promilės. Policininkai net suabejojo, 
ar matuoklis nesugedęs. 

Antrasis bandymas išsklaidė 
abejones — ekrane švietė tie patys 
skaičiai, o nuo vyriškio, 18 kar tų vir
šijusio leistiną alkoholio ribą, veido 
nedingo šypsena. 

Vairuotojas paaiškino vakare gė
ręs alkoholio, o rytą dar mėginęs at
sigaivinti stipriu alumi. 

„Jis turėjo būti miręs", — sakė 
šalies policijos Eismo priežiūros tar
nybos vadovas Saulius Skvernelis, 
sužinojęs apie vairuotojui nustatytą 
7.27 promilės girtumą. 

Medikai mano, kad 3-4 promilių 
alkoholio dozė daugeliui žmonių gali 
būti mirtina. 

S. Skvernelis neabejoja, kad pa-
kaunėje sulaikytas V. Sungaila pa
siekė naują girtumo rekordą. 

Kauno apskrities priklausomy
bės ligų centre didžiausias vairuoto
jui nustatytas alkoholio kiekis krau
jyje siekė 2.9 promilės. 

Šios gydymo įstaigos direktorius 
Tautvydas Zikaras mano, kad iš
tyrus V. Sungailos kraują galėjo būti 
ir kitoks rezultatas: „Pučiant į alko
holio matuoklį ir tiriant kraują me
dicinos įstaigoje gali susidaryti pak
laida, tačiau bent 5 promilės alkoho
lio kraujyje turėjo likti". 

Tokie skaičiai medikui sukėlė 
šoką. T. Zikaras įsitikinęs, kad tiek 
alkoholio išgėrusiam žmogui reikėtų 
gulėti reanimacijos palatoje, o ne 
vairuoti automobilį. 

Vis dėlto šios srities rekordi
ninkai iš kitų šalių gerokai lenkia 
lietuvius. Antai 67 metų automobilio 
partrenkto bulgaro kraujyje aptikta 
9.14 promilės alkoholio. 

Tačiau labiausiai yra išgarsėjęs 
Lenkijos girtuoklis. Visą pasaulį 
prieš kelerius metus apskriejo žinia 
apie Makovo kaimelio gyventoją An-
drzej W. Į ligoninę šis 45 metų vyras 
pateko po to, kai gatvėje nuvirto po 
mašina. Ištyrę paciento kraują, me
dikai negalėjo patikėti savo akimis. 
Tačiau ir pakartotinis tyrimas paro
dė, jog nukentėjusiojo kraujyje yra 
12.3 promilės alkoholio. 

Žmogaus girtumui daug įtakos 
turi medžiagų apykaita, kūno svoris, 
gėrimo rūšis. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

M. Albright kritiškai vertina 
G. W . Bush religinį absoliutizmą 

Madeleine Albright 
CNN nuotr. 

L o n d o n a s , gegužės 22 d. 
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush naudodamas krikš
čionišką retoriką užsienio politikos 
klausimuose dar labiau nuo savęs 
atitolino pasaulio musulmonų ben
druomenę, pareiškė buvusi Jungti
nių Valstijų valstybės sekretorė Ma
deleine Albright. 

„Aš dirbau dviem prezidentams, 
kurie buvo tikėjimo žmonės, tačiau 
jie neleido, kad jų religinės pažiūros 
taptų amerikiečių užsienio politikos 
dalimi", — sakė ji kalbėdama apie 
demokratus J immy Carter ir Bill 
Clinton. 

„JAV prezidento tikėjimas tuo, 
kuo jis tiki, i r skirstymas ta rp gėrio 
ir blogio, aš manau , yra skirtingi da
lykai, — sakė M. Albright, parašiu
si knygą apie religiją ir užsienio san
tykius. — Bush absoliuti tiesa — 
štai kas verčia mus taip nerimauti". 

Respublikonas G. W. Bush atvi
ra i pripažino, kad jo krikščioniškas 
tikėjimas nulemia jo kaip prezidento 
sprendimus. Anot G. W. Bush, jis 
meldėsi Dievui prašydamas jo pata
rimo ir prieš JAV vadovaujamų pa

jėgų invaziją į Iraką. 
Kai kurie musulmonai kaltina 

JAV prezidentą pradėjus Viduram
žių laikų kryžiaus žygį prieš musul
monus. Tuo tarpu Baltieji rūmai sa
ko nesą nusiteikę prieš islamą, ta
čiau tik prieš tuos, kurie jo vardu 
vykdo teroristinius išpuolius. 

Pasak M. Albright, G. W. Bush 
religinis kategoriškumas padarė 
JAV užsienio politiką „dar labiau 
sustingusia ir kitoms šalims dar su
dėtingiau su ja sutikti". 

Savo knygoje „The Mighty and 
the Almighty" M. Albright prisime
na, kaip tuometinis Texas guberna
torius G. W. Bush krikščionims sa
kė, esąs įsitikinęs, kad Dievas nori jį 
matyti prezidentu. 

Knygoje cituojami ir 2004 metų 
respublikonų suvažiavime pasakyti 
jo žodžiai „iš už žvaigždžių mus pa
siekė raginimas kovoti už laisvę". 

„Kai kurie jo žodžiai yra tikrai 
perdėti, — sakė M. Albright sekma
dienį Londone, kur dalyvauja savo 
knygos reklaminėje kampanijoje. — 
Kai jis sako 'Dievas yra mūsų pusė
je', tai šie žodžiai labai skiriasi nuo 
buvusio JAV prezidento Abraham 
Lincoln žodžių 'Mes turime būti Die
vo pusėje'",— mano M. Albright. 

69-erių metų prezidento J. Car
ter administracijoje aštuntajame de
šimtmetyje dirbusi ir nuo 1997 iki 
2001 metų B. Clinton valstybės rei
kalų sekretorės pareigas ėjusi M. Al
bright yra įsitikinusi, kad Irako ka
ras „su laiku gali būti priskirtas 
prie didžiausių užsienio politikos ka
tastrofų JAV istorijoje". 

Anot M. Albright, šis karas tik
riausiai yra blogesnis už Vietnamo 
karą, ir ne dėl žuvusių žmonių skai
čiaus, o todėl, kad Artimieji Rytai 
yra sunkiau prognozuojamas regio
nas nei Pietryčių Azija. 

Jono Pauliaus II miestelis tampa 
lenkų piligrimystės vieta 

Wadowice , Lenkija, gegužės 23 
d. („ReutersTBNS) — Tarp Pietų 
Lenkijos kalvų pasislėpęs Wadowice 
miestelis pamažu tampa katalikų, 
pasišventusių garsiausiam jo sūnui 
— velioniui popiežiui Jonui Pauliui 
II — piligrimystės tikslu. 

J au dabar apie 50 km į pietva
ka r ius nuo Krokuvos esančiame 
miestelyje galima išvysti daug ženk
lų, sveikinančių tur is tus atvykus į 
„popiežiaus Jono Pauliaus II mies
tą", ir p lakatų su velionio pontifiko 
atvaizdu. 

Vidury miestelio, Jono Pauliaus 
II aikštėje, stovi popiežiaus biustas. 
Vos už kelių žingsnių marmuro len
telėmis pažymėtos jo gimimo vieta, 
paauglystėje lankyta bažnyčia ir 
pradinė mokykla. Vienoje suvenyrų 
parduotuvėje siūloma įsigyti Jono 
Pauliaus II knygų, žvakių, paveikslų 
ir maldos atvirukų. 

Praėjusiais metais Wadowice ap
silankę 500,000 piligrimų neprilygs
ta keturiems milijonams, kurie lan
kėsi populiariausioje Lenkijos pili
grimų vietovėje — Czestochowa 

EUROPA 

šventykloje su Juodosios Madonos 
ikona, tačiau po Jono Pauliaus II 
mirties prieš 13 mėnesių šis skaičius 
nuolat auga. 

Miestelio, kuriame gyvena 
20,000 žmonių, gyventojai tikisi, kad 
piligrimų dar labiau padaugės, kai 
čia šeštadienį apsilankys iš Vokie
tijos kilęs popiežius Benediktas XVI, 
tapęs Jono Pauliaus II įpėdiniu. 

„Lankytojų srautas išaugo, kai 
mirė Jonas Paulius II", — teigė Mag
dalena Dziura, turinti suvenyrų par
duotuvę tame pačiame pastate, kaip 
ir kuklus dviejų kambarių butas, ku
riame velionis popiežius gyveno nuo 
1920 iki 1938 metų. 

„Čia atvyksta daugiau italų ir 
amerikiečių, taip pat vokiečių. Ap
silankius Benediktui, jų dar labiau 
padaugės", — sakė ji. 

„Žmonės labai džiaugiasi, kad 
atvažiuoja popiežius Benediktas ; 
XVI, — teigė miesto muziejaus gidas ; 

Jozef Hyrciel. — Wadowice gyvento
jai sako, kad Benediktas yra mūsų 
popiežius, o jo tautybė neturinti jo
kios reikšmės". 

ATĖNAI 
Virš pietinės Egėjo jūros salos 

Karpato antradienį vidurdienį ore 
susidūrė Graikijos ir Turkijos nai
kintuvai, bandę užkirsti vienas ki
t am kelią. Pranešama, kad lėktuvai 
susidūrė atlikdami perėmimo ma
nevrus. Gynybos ministerija Anka
roje kol kas nieko nekomentavo, bet 
turkų televizija pranešė, kad turkų 
pilotas po susidūrimo katapultavosi 
ir kad jį maždaug 160 km nuo Tur
kijos kranto išgelbėjo turkų prekybi
nis laivas. Graikijos gynybos minis
terija sako kasdien pasiunčianti po 
kelis naikintuvus perimti turkų lėk
tuvų, kurie, pasak graikų, įskrenda į 
jų oro erdvę virš salų, esančių netoli 
Turkijos kranto. Turkija neigia, kad 
įsibraunama į Graikijos teritoriją, ir 
nurodo, kad jos lėktuvai skraido 
tarptautinėje oro erdvėje. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija antradienį 

nurodė rekomenduosianti pradėti su 
Juodkalnija derybas dėl glaudesnių 
ryšių, o vėliau ir dėl narystės Euro
pos Sąjungoje (ES) atskirai nuo Ser
bijos. Sekmadienį Juodkalnijos rin
kėjai per referendumą balsavo už 
savo respublikos nepriklausomybę. 
Europos plėtros komisaras Olli 
Rehn sakė, jog tikisi, kad Belgradas 
ir Podgorica surengs tiesiogines de
rybas dėl šio Juodkalnijos sprendi
mo įgyvendinimo. 

PRAHA 
Čekijos premjeras Jiri Paroubek 

dėl garbės ir orumo įžeidimo ap
skundė opozicijos vadovą Mirek To-
polanek, taip padidindamas tarp jų 
tvyrančią įtampą prieš birželio 2-3 
dienomis įvyksiančius rinkimus. So
cialdemokratas J. Paroubek sakė, 
kad dešiniosios pakraipos Pilietinės 
demokratų partijos (ODS) vadovas 
M. Topolanek sekmadienį per deba
tus televizijoje melagingai apkaltino 
jį turėjus ryšių su Prahos nusikal
tėlių pasauliu ir organizuotu nusi
kalstamumu. Korupcija ir tarnauto-

ATLANTIC 

jų nusikalstamumas yra tarp pa
grindinių šios rinkimų kampanijos 
klausimų. M. Tbpolanek anksčiau 
pirmadienį sakė, kad jo pareiškimas 
paremtas žiniasklaidos praneši
mais. 

MINSKAS 
Baltarusijos autoritarinis prezi

dentas Aleksandr Lukašenka pa
vedė vyriausybei parengti kreipi
mąsi į tarptautines teismo instanci
jas dėl Europos Sąjungos (ES) įvesto 
draudimo 36-iems Baltarusijos pa
reigūnams įvažiuoti į ES šalis. „Tei
singumo ministerijai reikia parengti 
juridinį kreipimąsi į a t i t inkamus 
ta rp tau t in ius teismus, Europos 
žmogaus teisių teismą. Kas davė tei
sę suvaržyti galimybę važinėti 
mums ar premjerui, kuris apskritai 
nesprendžia prezidento r inkimų 
klausimų", — pareiškė A. Lukašen
ka. Be to, A. Lukašenka pavadino 
„visišku absurdu" Amerikos ir Ka
nados valdžios sprendimą neleisti 
praskristi Baltarusijos ministro pir
mininko lėktuvui į Kubą. 

GDANSKAS 
Lenkijos uostamiestyje Gdanske 

pirmadienį iki vėlyvo vakaro buvo 
gesinamas gaisras pačioje gražiau
sioje miesto bažnyčioje. Gelbėti Sv. 
Kotrynos bažnyčios atvažiavo net 30 
ugniagesių mašinų. Nors stogas vi
siškai sudegė, pavyko išgelbėti 79 
metrų aukščio varpinę. Bažnyčios 
vidus taip pat nenukentėjo, ugnis 
nepasiekė 1659 metais čia palaidoto 
žinomo lenkų astronomo Jano He
velijaus antkapio. Sv. Kotrynos baž
nyčia — seniausia katalikų šventovė 
Gdansko senamiestyje — buvo sta
toma 1227-1239 metais. Manoma, 
kad gaisrą sukėlė ant stogo dirbę 
stogdengiai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Palestiniečių premjeras Ismail 

Haniyeh žadėjo, kad palestiniečių 
teritorijose pilietinio karo nebus, ir 
ragino besivaržančių judėjimų — jo 
vadovaujamą „Hamas" ir prezidento 
Mahmoud Abbas „Fatah" — pajėgas 
demonstruoti santūrumą. Po to, kai 
praėjusią savaitę islamistų kovotojai 
suformavo naują 3,000 narių suka
rintą junginį, susirėmimai tarp „Ha
mas" ir „Fatah" padažnėjo. 

1-800-775-SEND 
www.atlar.ticexpresscorp.com 

Ocea* 

*.u. 

^ V f t ' t f 
Kroviau gabenimas 

* L * * \ , a , v u i v*826 pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saits. 
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MUŠU 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

DAR APIE MAISTO 
GAMINIMĄ LAUKE 

Sunku pasakyti, kodėl daugelis 
tvirtina, kad „lauke kepti patiekalai 
— skanesni". Gal tai atliepia mūsų 
seniausia senovė, kai žmogus, iš
mokęs užkurti ugnį, pradėjo valgyti 
keptą, o ne žalią mėsą? O gal tai ir 
lietuvių tautos praeities atošvaita, 
kai piemenėliai (ar naktigoniai), 
susikūrę lauželį, kepė bulves ir pasi
gardžiuodami valgė? Jeigu kuriam 
geraširdė šeimininkė lauknešėlin 
įdėdavo dar sviesto kruopelę, juo 
paskanintos keptos bulvės buvo 
„skanesnės už karališkus patieka
lus". 

Kadangi Atminimo dienos (Me-
morial Day) savaitgalis yra tarytum 
oficiali išvykų (ir maisto gaminimo 
ant lauko viryklėlių) iš miesto 
pradžia, šį kartą dar pateiksiu leng
vai pagaminamų receptų. 

Kaip aną trečiadienį minėjau, 
prieš kepant mėsą ant lauko viryk-
lėlės, reikia ją marinuoti, kad grei
čiau iškeptų, neišsausėtų, būtų 
minkštesnė. Viena skaitytoja pa
klausė apie marinatus: kaip pačiai 
juos pasigaminti, kad nereikėtų 
pirkti su visokiais chemikalais. Štai 
keli patarimai: 

Armėniškas mar ina tas 

1/2 puod. alyvų aliejaus 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1/2 puod. pomidorų sulčių 
1/4 puod. citrinų sulčių 
1/4 puod. susmulkintų petra

žolių . 
1 šaukštelis džiovintų čiobrelių 

(thyme) 
1 šaukštelis džiovinto raudonė-

lio (oregano) 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
5 smulkiai sukapotos česnako 

skiltelės 
Visus produktus sumaišyti, jais 

užpilti mėsą ir palaikyti bent 4-5 
vai. arba per naktį. Šis marinatas 
labai tinka avienai, kiaulienai, tru
putį per „aštrus" paukštienai. 

Vyno mar ina tas 

1 nedidelis svogūnas, supjausty
tas skersai ir padalintas atskirais 
„ritinėliais" 

1/2 puod. aliejaus 
1/2 puod. balto vyno 
1/4 puod. lime arba citrinų sul

čių 
1/4 šaukštelio aštraus pipirų 

padažo (hot pepper sauce) 
1/2 šaukštelio druskos 
1 šaukštas susmulkintų petra

žolių 
Šis marinatas tinka krevetėms, 

žuvims, paukštienai, ypač viščiukui. 
Marinuoti 4-6 vai., arba per naktį. 

Teriyaki mar ina tas 

1/4 puod. aliejaus 
1/4 puod. sojos padažo 
1/4 puod. vyno (balto, nesaldaus) 
1 šaukštas tarkuotos šviežios 

imbiero šaknies (ginger root), arba 1 
šaukštelis imbiero miltelių 

1 susmulkinta česnako skiltelė 
1 šaukštas teriyaki padažo 
1/2 šaukštelio medaus 
Marinatas tinka jautienai, 

kiaulienai, vištienai. 

Marinatas su prieskoniais 

1/4 puod. aliejaus 
1/4 puod. vyninio acto 
1/4 puod. sukapoto svogūno 
1 šaukštas Worcestershire pa

dažo 
1/2 šaukštelio džiovinto baziliko 

(basil) 
1/2 šaukštelio džiovinto rozmari

no (rosemary) 
1/4 šaukštelio maltų pipiru 

1/8 šaukštelio aštraus pipirų 
padažo (hot pepper sauce) 

Marinatas tinka kiaulienai, jau
tienai, avienai, vištienai. 

Pastaba: kai mėsa išimama iš 
marinado ir padedama ant lauko 
viryklės, galima ją aplaistyti likusiu 
marinatu. Nevirto marinato nevar
toti padažo prie mėsos vietoje, nes 
jame ilgai stovėjo žalia mėsa ir gali 
atsirasti bakterijų. 

Žuvis 

1 ir 1/2 sv. šviežios arba šaldytos 
žuvies 

1/2 puod. aliejaus 
1 šaukštas Worcestershire pa

dažo 
1/2 šaukštelio su svogūnų mil

teliais paruoštos druskos (onion salt) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
citrinos skiltelių papuošimui 

(nebūtinai) 
Jeigu žuvis sušaldyta, atšildyti. 

Sumaišyti aliejų ir visus priesko
nius, žuvį išdėstyti ant įkaitintų 
lauko viryklėlės grotelių, patepti 
paruoštu užpilu; kai žuvis apverčia
ma — patepti ir kitą pusę. Kepti ant 
vidutiniškai įkaitintos viryklėlės 
apie 5-8 minutes. 

Lašišos pjaustiniai 

6 šviežios arba sušaldytos la
šišos (salmon) pjaustiniai (steaks) 

1/2 puod. aliejaus 
1/4 puod. citrinų sulčių 
2 šaukštai tarkuoto svogūno 
1/2 šaukštelio garstyčių miltelių 

(dried mustard) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
Žuvį sudėti į lėkštą indą. Su

maišyti aliejų su prieskoniais ir 
užpilti ant žuvies. Palaikyti apie 2 
vai., bent kartą apverčiant. 

Žuvį nusausinti, pasiliekant ma-
rinadą. Kepti ant vidutiniškai įkai
tintos viryklėlės apie 6-8 min., daž
nai aplaistant likusiu marinatu. 

Pastaba: žuvį, krevetes ar labai 
trapią mėsą galima kepti tam skirto
je vielinėje „pintinėlėje" (wire grill 
basket), pirma ją patepant aliejumi, 
kad žuvis neprikibtų. 

Dešrelės 

Tai. šalia jautienos maltinių, 
bene mėgstamiausias ir greičiausiai 
pagaminamas patiekalas. Paprastai 
dešrelės — apteptos kokiu padažu, 
ar ir be jo — dedamos tiesiai ant 

viryklės grotelių, bet verta pamėgin
ti ir šį receptą — jis kitoks. 

1 vid. dydžio svogūnas, plonai 
supjaustytas (skersai) 

1/4 puod. sukapoto saliero lap
kočio 

1/4 puod. sukapoto žaliojo pipiro 
1 sutrinta česnako skiltelė 
1/4 puod. aliejaus 
1 skardinukė pomidorų sriubos 

(tomato soup) 
1/3 puod. vandens 
1/4 puod. tvirtai suspausto rudo 

cukraus 
2 šaukštai acto 
2 šaukštai paruoštų garstyčių 

(prepared mustard) 
1 šaukštas Worcestershire pada

žo 
1/4 šaukštelio aštrių pipirų 

padažo (hot pepper sauce) 
8-10 dešrelių (frankfurters — 

hot dogs) 
Į keptuvę sudėti svogūnus, ža

liąjį pipirą, salierus, česnaką ir 
aliejų. Kepti ant karštų anglių apie 
10 min., kol daržovės suminkštės, 
bet neparuduos. Supilti pomidorų 
sriubą, vandenį, Worchesteshire, 
pipirų padažą, garstyčias. Uždengti, 
užvirti ir pavirti apie 15 min. Sudėti 
dešreles ir pakaitinti dar 10 min. 

Aluje m a r i n u o t o s 
dešre lės 

1 butelis alaus 
2 šaukštai rudo cukraus 
2 šaukštai sojos padažo 
1 šaukštas paruoštų garstyčių 
1 šaukštelis chili miltelių 
2 česnako skiltelės, sutrintos 
6 šviežios dešrelės (bratwursts) 
6 pailgos bandelės (French rolls) 
rūgščių kopūstų 
Sumaišyti alų, cukrų, visus 

prieskonius. Užpilti ant dešrelių ir 
marinuoti kelias valandas arba per 
naktį. Išėmus dešreles ir marinato, 
kepti ant vidutinės temperatūros 
viryklės, nuolat apvartant ir aplais
tant likusiu marinatu. Reikia 
stengtis dešrelių nepradurti, nes jos 
bus kietos ir sausos. 

Prieš dešrelėms baigiant kepti, 

pailgas bandeles įpjauti išilgai, bet 
visiškai neperpjauti, išskobti ban
delių minkštimą, paliekant apie 1/4 
colio storio sieneles. Apatinę iš
skobtos bandelės pusę pripildyti 
paruoštais kopūstais, ant viršaus 
uždėti iškepusią dešrelę, užvožti. 

Kopūstai 

1/2 puod. cukraus 
1/2 puod. acto 
1 šaukštelis paruoštų garstyčių 
1/4 šaukštelio česnako miltelių 

(garlic powder) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 (16 uncijų dydžio arba vienas 

svaras palaidų) rūgščių kopūstų, 
nuvarvinus skystį ir keliskart per
plovus šaltu vandeniu 

1/3 puod. sukapoto žalio pipiro 
1/3 sukapoto svogūno 
1/3 puod. sukapoto šviežio agur

ko 
Cukrų ir actą įkaitinti puode, 

kol cukrus ištirps. Įmaišyti gars
tyčias, česnakų miltelius ir pipirus. 
Atvėsinti. 

Skystį įmaišyti į nuvarvintus ir 
šaltu vandeniu perplautus rūgščius 
kopūstus, įmaišyti žalius pipirus, 
svogūnus ir agurkus. Uždengti ir 
palaikyti šaldytuve bent porą va
landų. 

Kopūstai šaldytuve gali pas
tovėti bent savaitę. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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 

GREIT PARDUODA 
~ [5 r=^~ p ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0206 
Res. 70^425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola. 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBĄ 
STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Te l . 847-980-7887. 

IŠNUOMOJA 

Tvarkingiems asmenim^ 
išnuomojamas \ieno miegamojo 

butas Kedzie \\Q. ir 66 str. rajone 
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Prie statybų reikalingas vyras, 
gyvenantis Čikagos pietiniuose 
rajonuose, turintis automobilį 

ir vairuojantis. 
Tel. 112-S0*-48*1. \usra 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-585-9SOO 
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Po katastrofos — mirtys 
• v ir vezys 

IOLANTA IUŠKEVIČIENĖ 

Černobylio katastrofa vis dar 
turi paslapčių, kurias labiau nutylėti 
nei atskleisti linkusios netgi tarp
tautinės organizacijos. Iki šiol taip 
niekas ir nesuskaičiavo, kiek žmonių 
aukų pareikalavo didžiausia žmoni
jos istorijoje branduolinė katastrofa. 
Tyrėjai mirtis linkę nurašyti eili
nėmis ligoms ir nesieti su apšvita. 
Jie taip pat didesnį dėmesį norėtų 
kreipti ne į pavojingą aplinką, o į 
psichologines ten gyvenusių žmonių 
problemas ir nesibaigiantį to regiono 
skurdą. 

Slėpė ne la imę 

1986 m. balandžio 26 d. įvyko 
sprogimas viename iš Černobylio 
(Ukraina) atominės elektrinės reak
torių. Kadangi jame nebuvo apsau
ginio kupolo, radiacija prasiveržė į 
aplinką. Nuo jos nukentėjo nemaža 
dalis Baltarusijos, Ukrainos ir Ru
sijos teritorijos. 

Sovietų valdžia keletą dienų slė
pė informaciją apie avariją ir jos 
mastus, kol padidėjusi radiacija bu
vo užfiksuota Vakarų šalyse. 

Radioaktyviomis medžiagomis 
užteršta 5,7 mln. hektarų teritori
ja, radioaktyvių kritulių šleifas nutį
so per Europą iki pat Italijos, pa
siekė Skandinavijos šalis. Nuo ka
tastrofos daugiau ar mažiau nuken
tėjo 9 milijonai žmonių. 

Dėl avarijos buvo evakuota apie 
300,000 žmonių. Ji tiesiogiai sukėlė 
56 žmonių mirtį, tačiau manoma, 
jog nuo ilgainiui atsiradusių vėžinių 
susirgimų mirė dešimtys tūkstančių 
žmonių. 

Tuometinėje Tarybų Sąjungoje 
daugelis faktų buvo įslaptinta, o 
gydytojams draudžiama susieti 
pagausėjusius susirgimus su avarija 
Černobylio atominėje elektrinėje. 

Kenčia skydl iaukė 

Po katastrofos praėjus net 20 
metų žmogaus ligą ar mirtį sieti su 
Černobyliu vis dar sudėtinga. Pra
džioje tai daryti draudė tarybinė val
džia, dabar — nepriklausomi eksper
tai. 

Vien Klaipėdos ligoninėje prieš 
15 metų buvo nustatomi ir operuo
jami 1—2 skydliaukės vėžio atvejai, 
o pernai — 46. 

Gydytojai hematologai konsta
tuoja, kad jau kuris laikas kur kas 
daugiau žmonių suserga limfoma. 
Lietuvoje kasmet nus ta toma 500 
naujų limfomos ir 400 leukemijos 
atvejų. Deja, mūsų šalies medikai 
tik remdamiesi prielaidomis kalba 
apie tai, kad padažnėjusius skyd

liaukės ar kraujo vėžio atvejus galėjo 
lemti Černobylio radiacija. 

Tačiau jie kaip susitarę kartojo, 
kad tikrasis radiacijos poveikis žmo
gaus sveikatai, genofondui pasireiš
kia po dešimties ir daugiau metų. 

Situacijos nedramatizuoja 

Radiacinės saugos centro Klai
pėdos skyriaus vedėjos Irmos Za
karauskienės klausiame, ar kas nors 
žino tikslius skaičius, kiek iš tiesų 
yra Černobylio aukų ir kas dar gre
sia mums, gyvenusiems užterštoje 
aplinkoje, bei po to gimusiems mūsų 
vaikams. 

— Pernai rugsėjį Austrijos sos
tinėje Vienoje vyko konferencija, 
kurią organizavo keturios ta rp
tautinės organizacijos. Konferencijos 
tikslas buvo apibendrinti ir įvertinti 
Černobylio atominės elektrinės 
avarijos poveikį sveikatai, aplinkai, 
ekonominei ir socialinei sferai. 

Ten buvo įvardinta, kad iki 
2005 m. vidurio dėl šios katastrofos 
sukeltos apšvitos mirė šiek tiek 
daugiau kaip 50 žmonių. Tai — labai 
didelę apšvitą gavę gelbėtojai. Dau
gelis jų mirė per keletą mėnesių po 
avarijos. Vien 1986 metais mirė 28 
gelbėtojai. 

Maždaug 1,000 reaktoriaus 
darbuotojų ir gelbėtojų gavo didelę 
apšvitą pirmą avarijos dieną. Dau
giau kaip 200,000 avarijos likviduo-
tojų ir atstatomųjų darbų vykdytojų 
— tiek jų 1996 metais buvo užre
gistruota Baltarusijos, Rusijos ir 
Ukrainos nacionaliniuose registruo
se — dar gali mirti nuo radiacijos 
sukeltų pasekmių . 

Šiuo metu apie 5 mln. žmonių 
gyvena Baltarusijos, Rusijos ir Uk
rainos teritorijose, kurios yra už
terštos radionuklidais po branduo
linės avarijos. Apie 100,000 jų gyve
na vietovėse, kurias anksčiau vy
riausybės atstovai klasifikavo kaip 
„griežtos kontrolės" teritorijas. 

— Tačiau juk radiacija paveikė 
ne vien nelaimės vietoje buvusius 
žmones? 

— Teigiama, kad apie 4,000 
skydliaukės vėžio atvejų, daugiau
sia vaikams ir paaugliams, išsivystė 
kaip radioktyvios taršos po avarijos 
pasekmė. Nustatyti mažiausiai 9 
vaikų mirties atvejai nuo skyd
liaukės vėžio, tačiau išgyvenusių 
procentas tarp kitų vėžio aukų, 
remiantis patirtimi Baltarusijoje, 
siekia beveik 99 procentus. 

Apsigimimus neigia 

mųr 
— Ar buvo pastebėta apsigimi-

— Jokių aiškių ar galimų vai-

Al f fc f K n i f r p n r i - J į y f a ž 

ARAS Z^OBA. M.D. 
A.Ow -iGCS - CHIRURGE. 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ava Sts. 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J NEMICKAS M.C 
KARLXXJOGAS-ŠIRDIES UG05 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys danes už pneinamą kainą. 
Suatanmui Kabėti angfškai arba lietuviška!. 

4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS 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 
Be Grova 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

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

Černobylio (Ukraina) a tominė elektrinė 1986 m. 

singumo sumažėjimo rodiklių tarp 
poveikį patyrusių gyventojų nebuvo 
nusta tyta . Taip pat nebuvo jokių 
akivaizdžių apsigimimų, kurie gali 
būti kilę dėl apšvitos. 

Sumišimas dėl radiacijos įtakos 
kilo dėl to, kad tūkstančiai žmonių 
pakenktose teritorijose mirė ne nuo 
radiacijos sukeltų ligų, o dėl natūra
lių priežasčių. 

— Kokiomis ligomis jau sergama 
ir kokios dėl patirtos apšvitos dar 
gali kilti ateityje? 

— Keletas neseniai atliktų ty
rimų parodė, kad tik nedidelis susir
gimas leukemija yra stebimas tarp 
didžiausių apšvitą gavusių gelbėtojų 
ir likviduotojų, bet ne vaikų a r suau
gusiųjų, kurie gyvena užterštuose 
rajonuose. 

Taip pa t stebimas labai silpnas 
vėžinių susirgimų pakilimas ir krau
jotakos sistemos ligų pagausėjimas. 
Tačiau šių susirgimų patvirtinimui 
reikia tolimesnių tyrimų, nes gali
ma netiesioginė tokių faktorių kaip 
rūkymas, alkoholis, s tresas ir ne
sveikas gyvenimo būdas įtaka. Šalia 
radiacijos sukeltų ligų ir mirčių, yra 
pažymima dar viena — psichikos 
sveikatos problema, kurią sukūrė 
avarija. 

Tikroji g r ė s m ė — skurdas? 

— Kaip tai paveikė žmones? 
— Žmonės užterštose teritori

jose neigiamai vertina savo sveikatą 
ir gerovę, tai susiedami su išpūstu 
jonizuojančiosios spinduliuotės pa
vojumi jų sveikatai ir tikėdamiesi 
t rumpesnės gyvenimo trukmės. Su
sirūpinimas dėl radiacijos poveikio 
sveikatai ne tik nemažėja, bet netgi 
plinta. Gyvenimo t rukmė buvusio
je Tarybų Sąjungoje trumpėjo dėl 
širdies kraujagyslių susirgimų, 
t raumų ir apsinuodijimų, bet ne dėl 
radiacijos sukeltų ligų. 

S k u r d a s , „gyvenimo būdo" 
ligos, kur ie y ra dabar smarkia i 
paplitę buvusioje Tarybų Sąjungoje. 
ir psichikos sveikatos problemos 

kelia daug rimtesnių grėsmių vie
tinėms bendruomenėms negu joni
zuojančios spinduliuotės apšvita. 

Pastovūs mitai ir iškreiptas su
vokimas apie jonizuojančiosios spin
duliuotės grėsmę t a rp užterštų 
rajonų gyventojų paskleidė „para
lyžiuojantį fatalizmą". 

— Koks dabartinis spinduliuo
tės poveikis aplinkai? 

— Kalbant apie poveikį ap
linkai, pranešimai tai pat yra rami
nantys, kadangi moksliniai tyrimai 
įrodė, jog, išskyrus vis dar uždarytą 
didelės taršos 30 km spindulio plo
tą, esantį aplink reaktorių, ir kelis 
apribotus ežerus bei miškus, joni
zuojančiosios spinduliuotės lygis 
grįžo iki priimtino. 

Skaičiai sumažinti 

Nors dėl Černobylio avarijos pa
darinių Jungtinių Tautų organiza
cija ramina, tarptautinės ekologinės 
organizacijos „Greenpeace" ataskai
toje teigiama, kad duomenys apie 
Černobylio katastrofos aukas yra 
sumažinti keletą kartų. Organiza
cijos duomenimis, mirčių nuo onko
loginių ligų, kurias po Černobylio 
atominės elektrinės sprogimo ir 
gaisro sukėlė radioaktyvus užterštu
mas gali siekti 93,000. Bendras 
aukų skaičius po pačios didžiausios 
žmonijos istorijoje branduolinės ka
tastrofos gali perkopti per 200,000 
žmonių. 

„Greenpeace" duomenimis, su 
Černobylio avarija gali būti susiję 
270,000 onkologinių susirgimų, iš 
kurių 93,000 baigės mirtimi. 

Skaičiuojant širdies ir krauja
gyslių, endokrininių ir kvėpavimo ta
kų ligas, taip pat susijusias su ra
diacija, bendras katastrofos aukų 
skaičius jau perkopė 200,000 žmonių, 
teigia „Greenpeace" specialistai. 

Didžioji dalis visų žuvusiųjų — 
Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos 
gyventojai. Vien Rusijoje dėl radiaci
jos sukeltų ligų 1990 — 2004 metais 
mirė 67,000 žmonių. 

http://www.illinoispaJn.com
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Trečiadienio popietė „Seklyčioje 
su dr. Aldona Vasiliauskiene 

Nors buvo skelbta, kad dr. A. 
Vasiliauskienė kalbės apie žemės 
reformą Lietuvoje, bet gegužės 10 d. 
popietėje prelegentė paaiškino, kad 
čia nėra prel. Krupavičiaus minėji
mas (jis yra ruošiamas birželio 
pradžioje Jaunimo centre ir apsi
lankiusieji jame išgirs apie prel. 
Krupavičių ir jo nuveiktus darbus), 
šįkart tik bus prisiminta, kas atlikta 
Lietuvoje, minint prel. Krupavičiaus 
sukaktį, nes apie tai mažai žinoma. 

2004 m. pabaigoje buvo sudary
ta 12 asmenų komisija, kuriai va
dovauja arkivysk. Sigitas Tamke-
vičius ir jos tikslas — paminėti prel. 
Krupavičių. 

Prel. Krupavičiaus vardas buvo 
garsinamas Lietuvoje jau prieš Ko
misijos sukūrimą. Buvo surengta 
konferencija Žemės ūkio univer
sitete. 1997 m. viena gatvė Kaune 
buvo pavadinta prel. Krupavičiaus 
vardu. Buvo sugalvota atspausdinti 
vokų seriją „Kunigai — Lietuvos 
Valstybės kūrėjai ir palaikytojai", 
pirmoji serija buvo skirta Krupa
vičiui. Spaudoje pasirodė straipsnių 
apie prel. Krupavičių. Buvo išspaus
dintas ir išeivijos kreipimasis dėl 
prel. Krupavičiaus apdovanojimo 

Lemonto Lietuvių dailės muzie
jaus salė penktadienį buvo pilnutėlė. 
J neeilinį vakarą rinkosi žiūrovai. 
Lietuvių rašytojų draugija ir Julijos 
Švabaites-Gylienės šeima suruošė 
naujos rašytojos humoristinės kny
gos ,,Draugų laivelis" pristatymą. 
Šis pristatymas sutapo su J. Šva
baites-Gylienės artėjančia gražia su
kaktimi. 

Rašytoja yra išleidusi 6 poezijos 
knygas ir 3 beletristikos kūrinius. 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmi
ninkė rašytoja Stasė Petersonienė 
pristatydama J. Gylienę apžvelgė jos 
kūrybos kelią, perskaitė keletą J. 
Gylienės rašytų eilėraščių. 

„Draugo" vyr. redaktorė pris
tatė naują rašytojos knygą „Draugų 
laivelis", atkreipdama dėmesį į 
sklandžią kūrinio kalbą, įdomius 
veikėjų charakterius. „Prozos kūri
niai — gerai, bet mes labai laukiame 
dar ir Jūsų poezijos knygos", — baig
dama pasakė D. Bindokienė. 

Vakaro programos vedėja rašy
tojos dukra Aušra Gylytė-Karkienė, 

aukščiausiu žymeniu (jis gavo že
mesnį). Prano Povilaičio pervesta 
Krupavičiaus archyvinė medžiaga 
yra susisteminama, bet darbas dar 
nebaigtas. 

2005 m. pradžioje buvo sukurta 
visuomeninė komisija, kurioje prele
gentė buvo pakviesta koordinuoti 
prel. Krupavičiaus minėjimų moks
linę pusę. Buvo ruošiami įvairūs 
renginiai ir stengiamasi, kad jie 
būtų aprašyti rajoniniuose ir respub
likiniuose laikraščiuose. Bet didieji 
laikraščiai, kaip „Lietuvos rytas", 
nors žadėjo ateiti į renginius, bet 
neatėjo ir jų neaprašė. „XXI amžius" 
ir „Lietuvos aidas" spausdino kata
likiškos veiklos ataskaitą. Apie kata
likišką veiklą mokslinius straip
snius spausdina ir „Mokslo Lietuva". 

Buvo suorganizuotas dviračių 
žygis per Lietuvą. Mokiniai, kurie 
nuvažiavo 800 km (o jų buvo 6), gavo 
iš Švietimo ir mokslo ministerijos 
specialius raštus, kuriuos dr. A. 
Vasiliauskienė vežė į mokyklas. Ta 
pačia proga organizavo mokslines 
konferencijas ir švietėjiškus pra
nešimus. Buvo stengiamasi akcen
tuoti prel. Krupavičiaus svarbą že
mės reformoje. Ši reforma tapo pa-

atvykusi iš Toronto, pakvietė prie 
mikrofono savo sesutę Jurgą, kuri 
perskaitė kūrinį iš naujosios mamos 
knygos. 

Po oficialiosios dalies vyko 
gražus koncertas, kuriame dalyvavo 
J. Švabaites-Gylienės anūkai, su
važiavę iš Kanados ir Kalifornijos, 
ir rašytojos brolio vaikai. Pradėję 
trumpą programėlę lietuvių liaudies 
daina, koncertą baigė daina apie 
Dzūkiją, kurios pabaigą perfrazavo 
žodžiais — o karalienė — Julija. 
Žiūrovai, sėdintys salėje, dainavo 
kartu. 

J. Švabaitė-Gylienė dėkojo vi
siems susirinkusiems, o žiūrovai 
negailėjo jai gėlių. Gražus, šiltas va
karas apgaubė visus susirinkusius 
gera nuotaika. Dar ilgai netilo kal
bos. Kiekvienas, atėjęs į rašytojos 
vakarą, norėjo ją pasveikinti su gra
žia sukaktimi, su naujai pasirodžiu
sia knyga, pakalbinti, gauti jos auto
grafą. 

Laima Apanavičienė 

įo^o Kuprio nuofr 

Dr. A. Vasiliauskienė 

vyzdžiu daugeliui Europos valsty
bių. 

Ses. kazimieriečių vienuolyne 
Jonas Putra skaitė paskaitą „Žvilgs
nis praeitin" — prel. Krupavičiaus 
žemės reformos svarba Lietuvai. 

LKMA metraštyje išleisti įvai
rūs pranešimai apie prel. Krupavi
čių. Planuojama išleisti atskiru lei
diniu (finansuos Žemės ūkio minis-

Lietuviškosios skautybės fondas 
atsiuntė „Draugui" 100 dol. auką ir 
tokio turinio laiškelį: „Ir mums rūpi 
Drauge? savaitinio skyriaus 'Skau-
tvbfs kebas likimas. Tikimės, kad 
Jūsų taikius kreipimasis i skautrja ir 
;:•> vadovus. <kat:r.ar,t parašyt; 
straipsnelius :r aprašymus jiems 
skirtame- Draugo' >kyrf-iyi»\ riuos 
norimu pasekmių. 

Tuo tarpu Lirtaviškosios skau
tybės fondo valdyba savame posėdy
je nusprendė paskirti 'Draugui' 100 

terija) prel. Krupavičiaus raštus. 
Prelegentė „Seklyčios" popietės 

lankytojams parodė viso puslapio 
lentelę, kurioje išvardinta, kas 
padaryta Lietuvoje minint prel. 
Krupavičiaus jubiliejų. Joje išvar
dintos konferencijos, paskaitos, 
įvairūs kiti renginiai, laikraščiai, 
kurie išspausdino straipsnius apie 
prel. Krupavičių. 

Baigdama prelegentė pastebėjo, 
kad radusi „Drauge" tik 2 straips
nius apie prel. Krupavičių. Ji kvietė 
suvienytomis jėgomis dirbti ir dar 
daugiau padaryti minint prel. Kru
pavičiaus jubiliejų. Kaip pavyzdį 
paminėjo Marijos Remienės jos gim
tuosiuose Musninkuose paskelbtą 
moksleiviams konkursą — ką jie iš 
žiniasklaidos yra girdėję apie prel. 
Krupavičių. Premijuotas rašinys 
buvo išspausdintas „Drauge". 

Prelegentė dar ilgai atsakinėjo į 
įvairius klausimus. O popietės vedė
ja Rita Šakenienė dar kartą paaiški
no apie gegužės mėn. balsavimo 
tvarką, renkant JAV LB XVIII tary
bos narius ir ragino balsuoti. 

Aldona Šmulkštienė 

s dol. auką ir sykiu paprašyti, randant 
r 'Skautybės kelias' puslapyje vietos, 
i kas savaitę patalpinti primini-

mą-skelbimėlį. Linkime Jums ne-
d pavargti ir toliau sėkmingai re-
r daguoti 'Draugo' dienraštį. Dėko-
i . jame už mūs skautijai rodomą dė-
s mesį bei rūpestį, kuo ilgiau ją matyti 
s lietuviška". Pasirašė LS fondo valdy

bos įgaliotas Julius Špakevičius. 
Esamo laba; deking; Lietuviškosios 
skautybės fondui už auka 

0 
lulija Svabaite Gyliene vaikg, anūkų ir proanūkg apsuptyje. 

FONDĄ 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS 
REMIA „DRAUGĄ" 

NAUJOS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

JAV LB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS 

JAV LB Vyriausia rinkimų komisija praneša, kad gegužės 31 d. 
baigiasi rinkimai į XVIII JAV LB Tarybą. Labai svarbu, kad visi lietuviai ir 
jų nelietuviai sutuoktiniai (laikinai ar pastoviai gyvenantys JAV), sulaukę 
18 metų amžiaus, balsuotų už atitinkamose apygardose iškeltus kandidatus 
į XVIII JAV LB Tarybą. Nepagailėkite paskirti keletos minučių Lietuvių 
Bendruomenei, dar šiandien balsuokite ir neatidėliodami išsiųskite balsavi
mo kortelę Jūsų apylinkių rinkimų komisijoms. Paskubėkite! Dar yra laiko. 
Nelaukite birželio 1 d. Bus per vėlu. 

Bendruomenė siekia vienyti lietuvius ir lietuvių kilmės gyventojus, 
organizuoja kultūrinę, visuomeninę, religinę veiklą, rūpinasi lietuviškais 
švietimo, sporto reikalais ir palaiko glaudžius ryšius su kitomis lietu
viškomis organizacijomis. Platesnę informaciją apie Lietuvių Bendruomenę 
ir rinkimus \ Tarybą rasite www.lietuviu-bendruomene.org arba 
www.Lithuanian-American.org 

Jūsų balsai duos mums balsą! Visoms apylinkėms labai svarbus kiek
vienas balsas. 

LS Fondas remi 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS 
FONDĄ 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.Lithuanian-American.org
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A t A 
Kun. dr. 

JONAS SAKEVIČIUS, MIC 
Mirė 2006 m. gegužės 19 d., sulaukęs garbaus amžiaus. 
Gimė 1907 m. birželio 30 d. Lipniškių kaime, Marijampolės 

apskrityje. 
Dideliame nuliūdime liko: Tėvai Marijonai; sesuo dr. Joana 

Danilevičienė; brolienės Juzefą ir Elzbieta Sakevičienės; dukte
rėčios Daina Dumbrienė, Rita Fernandez, Ilona Gronowski, Ze-
nina Plečkaitytė (Lietuvoje) ir Vida Sakevičiūtė su šeimomis; 
sūnėnai Linas Danilevičius, Jonas ir Juozas Plečkaičiai (Lietu
voje), Audrius ir Kęstutis Sakevičiai su šeimomis. 

Argentinoje pusbrolis Ričardas Šembergas su šeima. 
Kanadoje pusseserės Aleksandra Bubelienė ir Marytė Gude

lienė su šeimomis; a.a. pusbrolio Apolinaro Sakaus ir a.a. pus
seserės Stasės Mazlaveckienės šeimos. 

Lietuvoje pusbroliai Justinas Sakevičius, Algis Navikas, 
Juozas Zalnierukas ir Alesė Žalnierukaitė su šeimomis; a.a. 
pusseserės Danutės Listopadskienės ir a.a. pusbrolių Jono ir 
Juozo Krikščiūnų šeimos. 

JAV a.a. pusseserių Konstancijos Mašiotienės ir Albinos 
Normantienės, ir a.a. pusbrolio Jono Vosyliaus šeimos. Taip pat 
dar daugiau tolimesnių giminių ir pažįstamų. 

Kun. Jonas buvo brolis a.a. Juozo, Natalijos, Gedimino, 
Broniaus, Alfonso ir Česlovo. 

Velionis bus pašarvotas gegužės 24 d. nuo 3 iki 8 vai. vaka
ro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 69-ta ir 
Washtenaw Ave. 

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 25 d. Pašarvotas nuo 9 iki 
10 vai. ryto. 10 vai. šv. Mišios ir po Mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę l iko Tėvai Marijonai, sesuo Joana, visi kiti gi
minės ir artimieji 

AM B. UŠACKAS KALBĖJO 
JAV PREKYBOS RŪMŲ 

NARIAMS 
Š. m. gegužės 18 d., Amerikos 

prekybos rūmų (APR) Vilniuje kvie
timu, Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušackas 
skaitė pranešimą „Ko galime pasi
mokyti iš amerikiečių globalizacijos 
amžiuje". 

pirmuosius penkiolika atkurtos 
nepriklausomybės metų mes išnau
dojome itin sėkmingai - suforma
vome demokratines bei laisvą rinką 
reguliuojančias institucijas ir teisės 
normas, sukūrėme prielaidas to
lesnei ekonomikos plėtrai, tapome 
ES ir NATO nariais. Dabar prieš 
mus naujas, gal ne tiek akivaizdus, 
tačiau labai sudėtingas ir komplek
siškas iššūkis, kurio esmė - pasi
ruošti konkuruoti ir nugalėti globa
lios žinių ekonomikos sąlygomis, 
šiuolaikiniame laiko ir atstumo bar
jerus naikinančiame pasaulyje," -
kalbėjo Lietuvos diplomatas. 

Jis pasidžiaugė, kad globalizaci
jos iššūkių akivaizdoje vis daugiau 
šalies verslo vadovų ir politikų pri
pažįsta poreikį kurti naujos kartos 
produktus, imasi iniciatyvos identi
fikuoti specializacijos nišas, įdie
giant technologines naujoves bei 
sukuriant didesnę pridėtine vertę 
nešančias prekes. „Manyčiau, kad 
toks agresyviai konstruktyvus, o ne 
pesimistiškai protekcionistinis po
žiūris Lietuvai atvers kelią sėkmin
goms investicijoms, modernizacijai, 
specializacijai. Tai sukurs prielaidas 
stiprinti ne tik atskirų įmonių, bet ir 

visos Lietuvos ekonomikos atvirumą 
ir konkurentiškumą, - kalbėjo V. 
Ušackas. Juo daugiau žmonių įžvelgs 
globalizacijos siūlomas galimybes, o 
svarbiausia - sugebės taip orga
nizuoti veiklą, kad šias galimybes 
realizuotų ir atsiveriančias nišas 
užpildytų produktais ir paslaugomis 
iš Lietuvos - tuo greičiau Lietuva 
atsidurs XXI amžiaus sėkmės vals
tybių sąraše". 

Ambasadorius sakė tikįs, jog 
„Žinių ekonomikos forumo" verslo ir 
mokslo bendradarbiavimo komiteto 
pateiktos rekomendacijos - tokios, 
kaip nedidelių, lanksčių įmonių prie 
mokslo įstaigų steigimas, - taps 
valdžios, verslo ir universitetų ben
dradarbiavimo kelrodžiu, tobulinant 
teisės aktus, skiriant ir pritraukiant 
reikiamus išteklius, kurių dėka gali 
būti sukurta palanki aplinka Lie
tuvos universitetams tapti reikšmin
gais inovacijų šaltiniais". 

Amb. V. Ušackas, priminęs, kad 
savo metiniame pranešime JAV 
prezidentas Bush perspėjo ameri
kiečius apie pavojus dėl šalies prik
lausomybės nuo naftos, pažymėjo: 
„Jei Amerika yra susirūpinusi dėl 
šalies priklausomybės nuo naftos, 
didžiąją dalį kurios JAV importuoja 
iš užsienio, tai Lietuvai, kuri beveik 
visiškai priklauso nuo naftos ir dujų 
importo iš Rusijos, tokia priklau
somybė turėtų kelti dar didesni ner
imą. Turtinga dujomis be; nafta 
Rusija ir ateityje išliks svarbia enor-

A t A 
JŪRATEI DAINAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą dr. RIMVYDĄ 
DAINAUSKĄ, dukras RŪTĄ ir DALIĄ, sūnų PAUL, 
posūnį AHMAD, seserį DANGUOLC su šeimomis ir 
drauge liūdime. 

Rūta ir Rimas Mulokai su šeima 
Jadvyga Mulokienė 

Aldona Bradley 
Šarūnas Vadopalas 

Mylimo vyro 

A t A 
VINCO VAITKAUS 

netekus, gilią užuojautą reiškiame žmonai REGINAI, 
sūnums VYTUI ir ARVYDUI su žmona LIZ, anū
kams MAGGIE ir KĘSTUČIUI, dukrai MILDAI su 
šeima. Linkime amžinos ramybės ir kartu liūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 

Netekę brangaus Draugijos nario 

A t A 
VINCO KAČINSKO, 

gilią užuojautą reiškiame mylimai žmonai ALDO
NAI, vaikams DANUTEI ir EVALDUI bei kartu 
liūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 

getinių resursų tiekėja Lietuvai ir 
visai Europai. Tačiau Lietuvai ir ki
toms Baltijos šalims būtų neat
sakinga manyti, kad galime leisti 
amžinai priklausyti nuo energeti
nių resursų tiekimo iš Rusijos. Kaip 
nei turgaus prekeivis, nei įmonės 
savininkas nenori būti visiškai 
priklausomu nuo vieno tiekėjo, taip 
ir valstybė negali būti priklauso
ma nuo vieno energetinių šalti
nių tiekėjo," - kalbėjo ambasado
rius. 

Jis pažymėjo, kad „nors energe
tinių resursų alternatyvų vystymas 
yra brangus, tačiau jis yra neišven
giamas, norint užtikrinti valstybės 
saugumą bei padėti tvirtus pamatus 
stabiliam ir tolygiam ekonomikos 
augimui". 

Ambasadorius akcentavo ypa
tingą reikšmę š. m. vasario mėnesį 
trijų Baltijos valstybių premjerų 
pasirašytų susitarimų, kuriuose 
numatyta vystyti branduolinę ener
getiką, ištirti suskystintų dujų ter
minalo statybos galimybes, didinti 
dujų saugyklos pajėgumus, pasi
sakoma už stipresnę bendrą ES 
energetinę politiką, o taip pat už 
vieningą ES balsą svarstant energe
tinius klausimus su trečiosiomis ša
limis. 

Ambasadorius savo pranešime 

taip pat pasidalino JAV pilietinės 
visuomenės bei labdaringų tradicijų 
patirtimi, kovojant su visuomenės 
problemomis: „Mes pagrįstai galime 
didžiuotis Lietuvos pasiekimais: 
esame sėkmingų demokratijos ir rin
kos ekonomikos reformų pavyzdys 
kitoms šalims, viena dinamiškiausių 
ir sparčiausiai besivystančių visoje 
ES. Tačiau turime pripažinti, kad 
sėkmingų reformų vaisiai pasiekė 
dar ne visus šalies gyventojus -
beveik trečdalis kaimo žmonių gyve
na žemiau skurdo ribos. Tačiau 
skurdo ir neteisybės problemų ne
išspręsime vien skiriant daugiau 
lėšų įvairioms programoms - šias 
problemas privalome spręsti ir širdi
mi. Toks supratimas jau ne vieną 
dešimtmetį skatina amerikiečius, 
nelaukiant vyriausybės paramos, 
patiems imtis iniciatyvos. Ameri
kiečiai buriasi į bendruomenes, pa
rapijas ir įvairias organizacijas, 
kurių Šiandien skaičiuojama šimtai 
tūkstančių ir kurios padeda mažiau 
pasiturintiems, vargšams ir ma
žiems. Tokiu būdu susiklostė geriau
sios amerikiečių atjautos ir labdaros 
tradicijos, kurias, tikiuosi, kiekvie
nas iš mūsų atktyviai diegs Lie
tuvoje," - sakė ambasadorius. 

LR ambasados pranešimas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Miel iems skaitytojams prane
šame, kad pirmadienį, gegužės 29 d., 
„Draugo" redakcija nedirbs. Laik
raštis išeis trečiadienį. 

•Vincas Vaitkus (Vaitkevičius) 
po ilgos ligos mirė š. m. gegužės 21 
d. Laidotuvės vyks ketvirtadienį, 
gegužės 25 d., New Buffalo, MI. 
Platesnė informacija bus vėliau. 

•Sekmadienį , gegužės 28 d„ 11 
vai. r. įvyks Atminimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės Lietuvių Tau
tinėse kapinėse (Lithuanian Natio
nal Cemetery), 8201 S. Kean Ave., 
Justice, II 60458. Tel. pasiteira
vimui: 708-458-0638. 

•Mirusiųjų prisiminimo iškil
mės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo vyks pirma
dienį, gegužės 29 d., 12 vai. p.p., tuoj 
po šv. Mišių kapinėse. Tradicines 

susikaupimo apeigas ruošia ben
druomenės pasauliečių komitetas ir 
kapų sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje stovės uniformuoti 
šauliai ir ramovėnai. Šiam dvasi
niam susitelkimui, vadovaus dvasiš
kis ir visuomenės atstovas. Pagerb
dami šių kapinių steigėjus, už laisvę 
tėvynėje žuvusiuosius ir šiose kapi
nėse amžinąjį atilsį radusius arti
muosius ant jų kapų padėsime gėlių. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

•Lie tuv i škas vaikų darželis 
„Spindulėlis", esantis Ziono evange
likų liuteronų parapijos patalpose, 
vasaros atostogų metu priims vai
kus nuo 6 iki 12 metų amžiaus. 
Jiems yra sudaryta speciali progra
ma. Darželis veikia nuo 7 vai. r. iki 6 
vai. v. Prašome registruotis tel. 708-
422-1433 arba atvykti adresu: 9000 
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, 
iki šių metų birželio 9 d. 

PATRIOTINĖS POEZIJOS KONKURSAS 
IŠEIVIJOS JAUNIMUI 

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas 
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba. 

Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus. 

Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys 
po 50 JAV dol. 

Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani, 
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno 
palikimo likutis. 

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti 
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio 
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA 

JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu 
Vida Bučmienė 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

14SO AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIĮO LAIDŲ 
nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

Tel. 773-476-2242 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Visiems yra vietos plačioje močiutės šerdyje. Indrės Tijūneiienes nuo
traukoje septynių vaiky mama, penkiolikos vaikaičių močiutė Vladė 
SHiūnienė su anūkėle Daiva. 

ojAvLietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
immw—tmmmtmm 

Uthuanian • Amsrican Commurrity 

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-
vičienė, muzikos — Loreta Venclaus-
kienė, žurnalisto — Algimantas Ge

čys, teatralo — Julija Dantienė, 
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 

pirmininkė 

Spaudos apžvalga 
-

„Lithuania today" 
Mus pasiekė žurnalo „Lithua

n ia today", leidžiamo Lietuvoje 
anglų kalba, ketvirtasis šių metų 
numer i s . Žurnalas spalvingas, 
jame daug nuotraukų. Prasideda 
jis redaktoriaus vedamuoju apie 
naujai įsikūrusią organizaciją 
„Think tank Lithuania 2006-2007-
2008". Joje susitelkė Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai, 
kurie vadovaudamiesi JAV prezi
dento John F. Kennedy žodžiais 
„Neklausk, ką tėvynė daro dėl 
tavęs, klausk, ką tu darai dėl tė
vynės", nori sutelkti visas jėgas, 
kad Lietuva kuo greičiau su
klestėtų. 

Žurnale galėsite pasiskaityti 
apie Dzūkijos sostinę Alytų, apie 
medinę Vilniaus architektūrą, 
apie tai , koks ryšys sieja Lietuvą ir 
Dutch Island pietų Karibuose, 
apie Šv. Mikalojaus bažnyčią Vil
niuje ir daug kitų įdomybių. 

Rasite reklaminių straipsnių, 
sužinosite, kur Lietuvoje skaniai 
papietauti . Paskutiniame puslapy
je sužinosite, ką įdomaus galėsite 

perskaityti k i t ame šio žurnalo 
numeryje. 

Žurnalo vyr. redaktorius Aage 
Myhre, redaktorius Ray Vyšniaus
kas. 

Žurnalą galite nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje. Kaina 6.50 dol. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street Chicago, IL 0629 
Tel. pasiteiravimui. 773-585 9500 
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