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Atsistatydina tryliktoji Vyriausybė 

Atsistatydinantis premjeras Algirdas Brazauskas. 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 31 d. lumo svarbos nesuvokusius politi-
(BNS/ELTA) — Visa tryliktoji Vy- kus" trukdymu dirbti. Apie tai buvo 
riausybė, dirbusi nuo 2004 metų pranešta po trečiadienį vykusio mi-
gruodžio, nutarė atsistatydinti, prieš nistrų kabineto posėdžio. Premjeras 
tai apkaltindama opoziciją ir „stabi- Algirdas Brazauskas taip pat teigė 

nebesieksiąs premjero posto, jo ap
sisprendimo esą negali pakeisti nie
kas. A Brazauskas atsistatydinimo 
pareiškimą prezidentui įteiks ket
virtadienį. 

Premjeras „neašaroja,, 

„Žinote, jausmas visiškai neblo
gas, tikrai neašaroju. Manau, mano 
vietoje būdami, jūs taip pat gerai 
jaustumėtės", — sakė A Brazaus
kas, paklaustas, kaip jaučiasi palik
damas premjero postą. 

Premjeras teigė pats naujosios 
valdančiosios daugumos neformuo
siąs. 

„Turiu savo samprotavimus, ne
noriu jų dabar dėstyti, bet manau, 
kad atėjo laikas jaunajai kartai dirb
ti toliau, aš vis dėlto penkerius me
tus buvau premjeru. Priežasčių ne
mažai, — sakė A Brazauskas. — Ką 
reiškia traukiuos iš politikos? Laik
raščius, be abejo, skaitysiu ir televi
ziją žiūrėsiu". 

Tačiau, jo nuomone, Socialde-

Socialdemokratai 
ir valstiečiai 
liaudininkai 

pradėjo 
konsultacijas 

Vilnius, gegužės 31d. (BNS) — 
Socialdemokratai ir valstiečiai liau
dininkai pradėjo konsultacijas dėl 
naujos valdančiosios koalicijos su
darymo. 

„Abi pusės iniciatyvos pagrindu 
pradėjo konsultacijas. Valstiečiai 
liaudininkai tiki, kad mes galėtume, 
o gal ir turėtume dirbti toliau", — 
pranešė valstiečių liaudininkų pir
mininkė, žemės ūkio ministrė Kazi-
mira Prunskienė. 

Jos teigimu, konsultacijos bus 
pratęstos po trečiadienį vakare vyk
siančio Socialdemokratų partijos 
prezidiumo posėdžio. 

Ministrė nenurodė, kokios dar 
politinės jėgos būtų koalicijoje. 

Ji neatmetė galimybės, kad nau
jąjį ministrų kabinetą vėl formuotų 
iš premjero pareigų besitraukiantis 
socialdemokratų vadovas Algirdas 
Brazauskas. „Iš mūsų partijos toks 
palaikymas tikrai būtų", — sakė K. 
Prunskienė. 

Po 2004 metais rudenį vykusių 
Seimo rinkimų suformuota koalicija 
pradėjo irti, kai balandžio viduryje 
iš jos pasitraukė Naujoji sąjunga, ir 
galutinai žlugo, kai šį trečiadienį 
Darbo partija nutarė iš Vyriausybės 
atšaukti penkis jos deleguotus mi
nistrus, o A Brazauskas nutarė atsi
statydinti iš premjero pareigų. 

Premjeras: politinė krizė nepaveiks 
„Mažeikių naftos' pardavimo 

Vilnius, gegužės 31d. (BNS) — 
Atsistatydinantis premjeras Algir
das Brazauskas mano, kad politinė 
krizė Lietuvoje negali paveikti „Ma
žeikių naftos" akcijų pardavimo 
sandorio. 

„Neduok, Dieve, jei paveiktų, 
nes viskas padaryta juridiškai. Rytoj 
Seime turi būti svarstoma sutarčių 
su 'PKN Orlen' projektai ypatingos 
skubos tvarka — praktiškai per die
ną galima priimti. Tai bus tik su
tarčių pagrindinių nuostatų patvirti
nimas — manau, kad logika yra ge

ležinė; turi būti kuo greičiau priim
tas sprendimas, nes gali būti įvairūs 
išoriniai faktoriai, ne nuo mūsų 
priklausantys", — trečiadienį žur
nalistams sakė A Brazauskas. 

Paklaustas, ar nemato paralelių 
tarp 1999 m. ir dabartinio „Mažei
kių naftos" akcijų pardavimo, prem
jeras teigė net nenorintis prisiminti 
1999 metų įvykių. 

„Šita didžiulė įmonė buvo ati
duota veltui. O dabar viskas vyksta 
atvirkščiai — mes gauname 2.3 
mlrd. litų", — sakė A. Brazauskas. 

L. Bielinis: socialdemokratai tu r i 
galimybę atgaut i autor i tetą 

koalicijos, socialdemokratai turi im
tis atsakomybės už naujos koalicijos 
formavimą, mano politologas Lauras 
Bielinis. 

„Socialdemokratai turi galimy
bę atstatyti savo autoritetą, jei pa
vyktų suvaldyti situaciją tokiu su
dėtingu momentu. Surinkę apie sa
ve blaiviai mąstančius politikus Sei
me, socialdemokratai yra pajėgūs 
sukurti koaliciją", — sakė L. Bieli
nis. 

Socialdemokratų premjeras Al
girdas Brazauskas prezidentui Val
dui Adamkui trečiadienį pareiškė at
sistatydinsiąs. 

Žurnalistams A. Brazauskas sa
kė nenorintis imtis atsakomybės už 
naujos koalicijos formavimą. 

Nukelta į 6 psl. 

Lauras Bielinis 
XXI a. nuotr 

Vilnius, gegužės 31d. (BNS) — 
Žlungant Vyriausybei, „darbie-
čiams" pasitraukus iš valdančiosios 
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mokratų partija naują koaliciją for
muojant dalyvaus. Tai bus svars
toma trečiadienį vakare partijos pre
zidiume. Partija, pasak jo, svarsto ir 
galimybę pasitraukti į opoziciją. 

A. Brazauskas teigė kol kas lik
siąs Socialdemokratų partijos pir
mininku. 

„Ministras pirmininkas nemato 
galimybių toliau tęsti savo darbą ir 
atsistatydina kartu su Vyriausybe. 
Už susidariusios situacijos pasek
mes atsakomybė tenka politikams, 

Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Prezidente, laikas 
treptelėti koja. 
Tebeieško „aukso 
vidurio". 
Malda mano gyvenime (1). 
Zarasai žada turiningą 
vasaros programą. 
Šventės ir minėjimai 
Karaliaučiaus mokyklose. 
Iš Lietuvos Vyčių veiklos. 
Renginių kalendorius. 
„Vaiko vartai \ mokslą" 
parama. 
Anglų kalbos pamokėlė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

LIETUVIŲ NAMAI RUOŠIASI 
100 METŲ SUKAKČIAI 

Artėjantys 2007 metai bus isto
riniai Philadelphia lietuviams. Lie
tuvių namai, angliškai žinomi „Lithu-
anian Music Hali" vardu, minės 
lietuvių rūpesčiu bei aukomis pas
tatyto pastato 100 metų gyvavimo 
sukaktį. Stovi jie dar tvirtai dau
giausia lenkų kilmės žmonių gyve
namame rajone, tarnaudami telki
nio lietuvių poreikiams. Nevykstant 
lietuvių renginiams, trys salės nuo
mojamos apylinkės teatrui, vestu
vėms, kaimynystės gyventojų šeimų 
šventėms bei suėjimams. Namų va
dovybei iš gaunamų nuomų nepa
kanka sudurti galo su galu. Tačiau 
su lietuvišku taupumu, organizuo
jamomis savanorių darbo talkomis, 
pasiaukojimu ir telkinio lietuvių 
dosnia parama sugebame išsilaikyti. 
Ne tik išsilaikyti, bet ir 100 metų 
sukakčiai ruoštis! 

Š. m. balandžio 23 d. įvykęs Lie
tuvių namų metinis susirinkimas 
buvo gausus dalyvių. Išklausyti 
pirmininko Tomothy Dorr, iždinin
ko Vyto Maciūno, remontų komisijos 
vadovo Vyto Bagdonavičiaus prane
šimai. Revizijos komisija (Rimas 
Lukas — pirm., Vladas Mameniškis, 
Algim. Gečys) patikrino knygas ir 
pagyrė perėjimą prie kompiuterinės 
iždo tvarkymo sistemos. Dar kai 
kuriuos finansinius duomenis iždi
ninkui teks įvesti į kompiuterinę sis
temą, tad 60-ties dienų laikotarpiu 
Revizijos komisija papildomai tik
rins finansines bylas. Buvo išrinkta 
12 asmenų direktorių taryba: Hen
rikas Barusevičius, Juozas Beckson, 
Violeta Bendžiūtė, Timothy Dorr, 
Algimantas Gečys, Rimas Gedeika, 
Millie Helt, Vytautas Karalius, dr. 
Juozas Kasinskas, Vytas Maciūnas, 
Vladas Mameniškis, Albert Mikutis. 
Įvykusiame antrame direktorių po
sėdyje išrinkta Lietuvių namų val
dyba: T. Dorr (pirm.), H. Barusevi
čius (vicepirm.), V. Maciūnas (ižd.), 
M. Helt (sekr.). Ryžtamasi ir toliau 
artimai bendradarbiauti su LB apy
linkės valdyba, kurios atstovai kvie
čiami į vykstančius posėdžius. 

Atėjus vasaros laikotarpiui su
mažės salių nuomavimas. Numaty
ta nemažai pastato pataisymo ir 
salių perdekoravimo darbų. Norima 
tinkamai atrodyti š. m. rugpjūčio 29 

d. į sesiją Philadelphia susirin
kusiems JAV LB XVIII Tarybos na
riams ir į sesiją atvykusiems Lie
tuvių fondo vadovams. Per LB apy
linkę LF keliais atvejais yra dos-
nisis parėmęs Lietuvių namų pert
varkymo darbus. Didžiojoje salėje 
rugsėjo 30 d. vyks LB Tarybos narių 
ir vietos lietuvių visuomenės po
kylis. 

Naujas meninis vienetas 

Philadelphia lietuviai didžiuo
jasi gausiais meniniais vienetais: 
choru „Laisvė", jaunimo dainos 
vienetu „Atžalynas", muzikiniu 
vienetu „Kaimo kapela", tautinių 
šokių grupėmis „Žilvinas" ir „Auš
rinė", V. Krėvės lituanistinės mo
kyklos mokinių choru ir šokėjais. Š. 
m. balandžio 23 dieną Šv. Andrie
jaus parapijoje vykusiame „Velykų 
stalo" renginyje išgirdome naują 
instrumentinį — vokalinį vienetą, 
vadovaujamą Ilonos Babinskienės. 
Pasivadinęs nuotaikingu vardu 
„Smagumėlis", šis darniai skam
bantis meninis vienetas populiariu 
repertuaru ruošiasi linksminti 
vietos ir kaimyninius lietuvių tel
kinius. Instrumentais „Smagumė
lyje" groja Brigita Kasinskienė, dr. 
Juozas Kasinskas, Valdas ir Ilona 
Babinskai, Dainius Volertas, o dai
nuoja — Violeta Bendžiūtė, Vytas 
Maciūnas, Loreta Mironaitė ir 
Gabrielius Mironas. 

„Aušrinė" lietuviams 
atstovavo Virginia 
vaistuos festivalyje 

Gegužės 13 d. „Aušrinės" šokių 
grupė (vad. Darius Šypalis) atstova
vo lietuviams Roanoke, VA, tarp
tautiniame festivalyje „Local Co-
lors". Dalyvavo apie 20 skirtingų 
tautybių atlikėjų, kurie grojo, dai
navo, šoko, demonstravo kovos me
nus ir t.t. „Aušrinė" savo programai 
turėjo visą pusvalandį ir, pasak 
šokėjo Sauliaus Garalevičiaus, buvo 
„vienintelė grupė, parodžiusi cho
reografinius šokius poromis. Prog
rama pavyko puikiai, nesutrikome 
net kai trumpam buvo užsikirtęs 
muzikos įrašas. O publika buvo 

Instrumentinis-vokalinis ansamblis „Smagumėlis" (vad. Ilona Babinskienė). 
Kristinos Babinskaitės nuotrauka. 

Š.m. balandžio 30 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centro sve
tainėje (Detroit, Ml) vyko poezijos ir dainų popietė, kurios programą attiko 
aktorė Virginija Kochanskytė ir dainininkė Audronė Simanonytė. Jono 
Urbono nuotraukoje — programos atlikėjos V. Kochanskytė (kairėje) Ir A. 
Simanonytė su Dievo Apvaizdos parapijos klebonu kun. Ričardu Repšiu. 

tikrai sužavėta mūsų pasirodymu ir 
susilaukėme nemažai plojimų... O 
šiaip lietuviai dar turėjo ir savo pa
lapinę, kurioje visus vaišino kepta 
duona bei Rokiškio sūriu, platino 
suvenyrus, „Aušrinės" firminius 
marškinėlius bei turizmo informaci
ją apie Lietuvą". Philadelphia šokė
jai su įdomumu pažiūrėjo kitų tau
tų pasirodymus, paragavo įvairiau
sių patiekalų iš viso pasaulio. Va
kare festivalio organizatoriai suren
gė linksmą keturių skirtingų muzi
kos grupių koncertą. Šokėjai grįžda
mi dar spėjo apsilankyti Shenan-
doah nacionaliniame parke ir užlip
ti į aukščiausią parko viršūnę. 
Kvietimas „Aušrinės" šokių grupei 
atėjo per sporto darbuotoją Rimą 
Gadeiką, kuris sugeba užklydusius 
lietuvius surasti net ir tolimuose 
Virginia valstijos kampeliuose. 

Žinios trumpai 

Philadelphia meniniai vienetai 
šiuo metu gerokai užsiėmę. Kovo 
mėnesio pradžioje choras „Laisvė" 
buvo pakviestas atlikti meninę pro
gramą prieš iškilmingą JAV — 
Baltijos šalių fondo vakarienę, ku
rioje garbės viešnia buvo Latvijos 
prez. Vykę Freiberga. Sėkmingai 
pasirodęs I. Babinskienės vadovau
jamas choras iš anksto fondo vadovų 
pakviestas atlikti pagrindinę vaka
ro programą 2007 fondo vakarienės 
metu, kada garbės svečias bus 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus. 

Gegužės 13 d. įvyko „Laisvės" 
choro, „Atžalyno" (vad. Raimonda 
Rukšienė) ir V. Krėvės lituanistinės 
mokyklos choro (vad. Rasa Bobe-
lytė — Brittain ir Vytas Maciūnas) 
vakaras, pavadintas „Pakeliui į Dai
nų šventę". Koncertas suruoštas 
finansiškai pagelbėti trims Phila
delphia dainos vienetams nuvykti į 
Dainų šventę. Koncerte sulaukta 
gausios publikos! 

Keturioliktus metus New 
Jersey Medicinos ir Odontologijos 
universitete dėstančios ir šeimos 
klinikai vadovaujančios dr. Gintarės 
Gečytės-Akerley veikla buvo aprašy
ta „Kennedy Chronicle" medicini
niame žurnale. Prisiminta jos lietu
viška kilmė, darbas su gydytojais 
rezidentais, jos sugebėjimai derinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą. Gin
tare dainuoja „Laisvės" chore, dar
buojasi V. Krėves mokyklos tėvų 
komitete, su muziku kompozitoriu
mi vyru Georg Akerley talkina ruo
šiant ..Bendruomenės balso" radijo 
programą. 

Pereitais metais Philadelphia 
mirusios rašytojo Vinco Krėves duk
ters Aldonos Mosinskienes urna su 

pelenais liepos mėnesį bus pervežta 
į Dzūkiją palaidoti šalia jos tėvų 
Subartonių kaimo kapinėse. Ve
lionės testamentą tvarkantis advo
katas iš jos palikimo pervedė 250 
dol. sumas Philadelphia V. Krėvės 
lituanistinei mokyklai ir „Bend
ruomenės balsui". 

Šiaulių universiteto ansamblis 
„Saulė" Philadelphia Lietuvių na
muose (2715 E. Allegheny Ave.) 
koncertuos š. m. birželio 11 d., 2 vai. 
p.p. Prieš koncertą bus pietūs 
Lietuvių namuose. 

Algimantas Gečys 
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/ / 

TEBEIEŠKO 
AUKSO VIDURIO / / 

Prabėgo jau penkeri metai, kai 
iš Europos Sąjungos (ES) struk
tūrinių fondų pradėjo plaukti stambi 
finansinė parama ne tik Lietuvos 
pramonei, bet ir žemės ūkiui pert
varkyti. Veiksmingai ir pagal pa
skirtį panaudojus milijardines ES 
fondų lėšas, tikimasi išspręsti socia
lines bei ekonomines problemas, 
sumažinti skirtumus tarp atskirų 
šalies regionų. Be jokios abejonės, 
bene didžiausių paramos srautų su
laukta Lietuvai tapus visaverte ES 
nare. Ypač tai netruks pajusti Lie
tuvos ūkininkai, žemės ūkio bend
rovės ir kooperatyvai. 

ES ir Lietuvos biudžetų teikia
mą paramą žemės ūkiui bei kaimo 
plėtrai administruojančios Nacio
nalinės mokėjimo agentūros (NMA) 
pareigūnai pastaruosius metus ver
tina kaip vienus iš sėkmingiausių 
sprendžiant žemės ūkio plėtros 
klausimus. EUROSTAT ir Lietuvos 
statistikos departamento duome
nimis, žemės ūkio sektoriaus paja
mos iš visų ES valstybių pernai la
biausiai išaugo būtent Lietuvoje — 
daugiau nei 26 proc. Ekonomikos 
ekspertų vertinimu, tam įtakos 
turėjo ir sėkmingai panaudojama ES 
parama. Beje, šia parama kasmet 
nori pasinaudoti vis daugiau mūsų 
šalies piliečių. Antai pernai vien pa
gal Kaimo plėtros plano (KPP) prie
mones agentūra sulaukė beveik 
130,000 ūkininkų paraiškų, t.y. 
beveik 2,000 daugiau nei užpraeitais 
metais. Pagal šias priemones jau 
išmokėta beveik 500 mln. litų. Ta
čiau tvarkant šią itin jautrią finan
sinių lėšų skirstymo ir panaudojimo 
sritį, susiduriama ir su įvairiomis 
problemomis, visuomenei kelian
čiomis tam tikrų abejonių bei įta
rimų. Ant agentūros pečių visai 
neseniai krito sunkoki kaltinimai, 
esą, NMA netinkamai skirsto ES 
paramos lėšas, kad ji netgi talkino 
kai kurioms nusikalstamoms gru
puotėms... O kaip iš tiesų Nacio
nalinei mokėjimo agentūrai sekasi 
spręsti šiuos ir kitus aktualius klau
simus, pasiteiravome NMA direkto
riaus Sauliaus Silicko ir agentū
ros Kaimo plėtros programų depar
tamento direktoriaus Žygimanto 
Pliuškaus. 

* * * 
— Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio minis
terijos, kaip savarankiška šalies 
vykdomosios valdžios instituci
ja, veikia jau 6-erius metus. Per 
tą laiką šiai institucijai teko pa
tirti įvairiausių išbandymų, iš
girsti kaltinimų piktnaudžiavi
mu tarnybine padėtimi ir kt. Štai 
ir prieš mėnesį per šalį nuvilnijo 
skandalinga žinia, neva, agentū
ra deramai nesirūpina, kaip 
veiksmingiau paskirstyti ir pa
naudoti ES paramos lėšas, netgi 
talkininkauja kai kurioms nusi
kalstamoms grupuotėms. Kokie 
būtų Jūsų argumentai? 

S. Silickas: Tenka pripažinti, 
jog agentūra dažnai sulaukia ypatin
go įvairių visuomeninių judėjimų bei 
kontrolės institucijų dėmesio. Be 
abejo, visa tai suprantama, juk 
agentūrai tenka itin atsakinga ir 
sudėtinga veiklos našta — admi
nistruoti daugiamilijoninių lėšų 
skirstymą, prižiūrėti, kam ir kaip jos 
patenka Tačiau jokiu būdu nega-

NMA direktorius Saulius Silickas 

lime sutikti su mums mestais kalti
nimais, esą agentūra neskaidriai 
skirsto tas lėšas, yra paskendusi ko
rupcijos liūne ir t.t. Štai kad ir pas
tarosiomis dienomis išgirdome absur
dišką informaciją, kad aš, kaip NMA 
vadovas, galėjau talkinti Pasvalio 
krašte veikiančiai nusikalstamo pa
saulio „Pelėsių" grupuotei. Būtina 
pabrėžti, kad mano ir kitų agentūros 
pareigūnų pastangomis ir buvo už
kirstas kelias minėtai grupuotei pa
sisavinti daugiau nei 10 mln. litų ES 
ir mūsų šalies paramai skirtų lėšų. 

Agentūros bendradarbiavimas 
su Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnyba (FNTT) ir specialiosiomis 
tarnybomis dėl ^Pelėsių" nusikalsta
mos grupuotės užmačių prasidėjo 
pernai birželį. Tuoinet agentūra, 
remdamasi bendradarbiavimo sutar
timi su FNTT, kreipėsi į teisėsaugos 
institucijas, prašydama ištirti gali
mus „Pelėsių" grupuotės piktnau
džiavimus, siekiant neteisėtai gauti 
ES fondų paramą ir perdavė visą su 
tuo susijusią turimą informaciją. 

Visi pas mus patenkančių pro
jektų vertinimo veiksmai atliekami 
griežtai laikantis mūsų šalies bei ES 
įstatymų. Tokios tvarkos laikysimės 
ir ateityje. 

— Kai kurių visuomeninių 
judėjimų organizacijų atstovų 
nuomone, siekiant užkirsti kelią 
įvairiems piktnaudžiavimo atve
jams, NMA turėtų viešai skelbti 
informaciją apie visus paramos 
gavėjus, kaip yra daugelyje ES 
valstybių ir tuomet neliktų tos 
slaptumo skraistės. Ar agentūra 
pasirengusi tokiam žingsniui? 

Kaimo plėtros programų departamen
to direktorius Žygimantas Pliuškus 

Ž. Pliuškus: Kai kas teigia, esą 
agentūra nesuinteresuota skelbti 
ūkininku, bendrovių, kuriems pas
taraisiais metais buvo paskirstyta 
daugiau nei 2 mlrd litų ES paramos 
lesų Tai netiesa — tokią informaciją 

DANUTE BINDOKIENE 

Prezidente, 
laikas treptelėti koją! 

Daug užsienio lietuvių jau 
„miklina sparnus", pasiruo
šę šią vasarą skristi tėvy

nėn. Jų nuomone, tai pačios ge
riausios atostogos, kurioms nei 
pinigų, nei laiko negaila. (Deja, 
Lietuvoje gyvenantys tautiečiai 
kitaip galvoja: jie stengiasi atosto
gas praleisti „tolimuose kraštuo
se"). Vieni iš Lietuvos parsiveš gra
žiausius įspūdžius ir tvirtins, kaip 
viskas pasikeitė — žinoma, gera 
linkme — nuo paskutinio apsilan
kymo. Kiti, tie amžinieji pesimis
tai, dūsaus, kad „dabar ten viskas 
dar blogiau, kaip buvo". Bet ir vie
ni, ir kiti negailės papeikimo 
žodžių dabartinei vidaus politikai. 
(Kol kas Lietuvos užsienio politika 
nuo visų tų skandalų per daug 
nenukentėjo, bet kiek ilgai?) 

Nėra ko stebėtis užsienio lietu
vių nuomone, jeigu per 70 procen
tų Lietuvos gyventojų nepasitiki 
Vyriausybe ir piktinasi jos .ne
skaidria veikla. Ne vieną ir ne du 
kartus savo nepasitenkinimą pa
reiškė ir Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus. Šios savaitės antradieni 
jis siūlė trijų partijų koalicinei 
Vyriausybei pasitikrinti, ar ji dar 
turi Seimo pasitikėjimą ir gali to
liau veiksmingai atlikti savo dar
bą. Prezidentas teigė, kad jau 
nebeturi pasitikėjimo Darbo parti
jos paskirtaisiais ministrais: svei
katos apsaugos Žilvinu Padaiga ir 
kultūros — Vladimiru Prudni
kovu, „kurie privertė rimtai su
abejoti jų politine etika ir kultūra. 
Esant tokiai padėčiai, Vyriausybei 
ir jos vadovui siūlau paneigti vi
suomenei iškilusias abejones jos 
gebėjimu dirbti toliau. Mano nuo
mone, tam tinkamiausias būdas — 
Konstitucijos numatyta tvarka 
pertvarkyti Vyriausybę ir gauti 
Seimo pasitikėjimą". 

Tai griežčiausi, iki šiol apie vi
są tą „makalynę" Vyriausybėje, 
prezidento pasakyti žodžiai. Bet ar 
to pakanka? Ar neatėjo laikas Lie
tuvos valstybės vadovui pagaliau 
treptelėti koja ir garsiai sušukti 
„gana"! Diplomatiška gražbylyste 
ir užuominomis jau čia nieko ne
padarys, nes asmenys, su kuriais 
turima reikalo, to nesupranta. Tik 
prisiminkime, iš kokio lizdo iš

skridęs ir Lietuvoje nutūpęs Dar
bo partijos vadovas ir bus aišku, 
kad jo gimtinėje vyrauja visai 
kitokios pažiūros bei metodai. 
„Vakarietiška diplomatija" ir man
dagūs priminimai to auklėjimo 
žmonėms nesuprantami (arba jie 
nenori suprasti): NKVD, KGB ir 
dabartinė „demokratinės" Rusijos 
vadovybė vartoja kitokias prie
mones, kai nori savo siekius įgy
vendinti. Šiuo atveju Lietuvos pre
zidentui tikrai pakenkia Vaka
ruose praleisti dešimtmečiai, nes 
jis kol kas dar negali prisiversti 
taip aiškiai pasakyti savo nuomo
nę apie minėtų dviejų ministrų 
pareigų nutraukimą, kad suprastų 
net ir mažai lietuviškai mokantis 
Darbo partijos vadas. Pasak poli
tologo Raimundo Lopatos: ,̂ Aki
vaizdu, kad Vyriausybė negali 
funkcionuoti, kai jos ministrų dar
bas kompromituoja ne tik Vyriau
sybę, bet ir valstybę". 

O kur gi pagaliau tos Vyriau
sybės vadovas, premjeras Algirdas 
Brazauskas? Ar ne j o pareiga buvo 
seniai „susidoroti" su ministrais Vla
dimiru Prudnikovu ir Žilvinu Pa
daiga? Kieno vežėčiose sėdi prem
jeras ir kas laiko jų vadžias? Ne
atrodo, kad Lietuvos... Kodėl prez. 
V. Adamkus ir čia neparodo dau
giau ryžto? Juk apie premjerą jau 
kuris laikas sukasi kontraversijos 
kaip musės apie... ir nei viena tų 
"musių „nenutupia, neįgelia". O bū
tų metas nutūpti ir įgelti taip, kad 
premjeras, viską trenkęs, pabėgtų. 

Lietuva neturi ypatingų žemės 
turtų ar kitų gėrybių, patrau
kiančių užsieniečių akį. Tačiau 
lietuviai visuomet stengėsi iš
laikyti šviesų savo tautos, tėvynės 
ir valstybės įvaizdį. Lietuvius 
užsienyje iki šiol apibūdindavo 
tokie epitetai, kaip ištvermingu
mas, darbštumas, dainingumas, 
kultūringumas, teisingumas... Da
bar matome, kad po tuo „gražiu 
apdaru" ne viskas taip kilnu. Per 
daugiau kaip 16 m. po nepriklau
somybės atkūrimo nesiliaujanti 
maišatis aukščiausiose valdžios 
viršūnėse, į užsienį išvykusių kai 
kurių lietuvių negarbingas elge
sys teškia dvokiantį purvą į tiek 
kančių patyrusios Lietuvos veidą. 

galėtume paskelbti nors ir rytoj, bet 
juk visa tai ne nuo mūsų valios prik
lauso. Beje, informaciją apie fizinius 
bei juridinius asmenis, gavusius 
paramą pagal SAPARD programą ir 
Bendrąjį programavimo dokumentą 
(BPD), mes jau seniai skelbiame, o 
apie tiesiogines išmokas už žemės 
ūkio naudmenas ir pasėlius, taip pat 
Kaimo plėtros priemonių (KPP) pla
ną bei kitų NMA administruojamų 
priemonių paramą, yra skelbiama 
statistinė informacija. Neviešiname 
tik fizinių ir juridinių asmenų są
rašo. Siekdami priimti teisingą 
sprendimą, dar pernai kreipėmės į 
socialinius partnerius, kad jie ofi
cialiai išsakytų savo nuomonę šiuo 
svarbiu klausimu, bet, deja, ne visi 
buvo už tokios informacijos vieši
nimą. Vienas iš jų motyvų — kai
muose gyvenantys ūkininkai nesi
jaučia saugūs. 

Antra vertus, viešai skelbti to
kios informacijos apie visus paramos 
gavėjus negalime ir dėl to, kad pagal 
Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymą, norint visa tai viešinti, dar 
turime gauti tos paramos gavėjų su
tikimą. Tačiau agentūra prieš keletą 
mėnesių kreipėsi į Žemės ūkio mi
nisteriją bei Lietuvos asmens duo
menų apsaugos tarnybą, kad būtų 
pakoreguotos įstatymo nuostatos, 
kurios leistų skelbti visus be išimties 
paramos gavėjus. Tikimės, jog ši 
problema greitai bus išspręsta. 

— Remiantis statistikos duo
menimis, pretendentu, ketinan
čių gauti ES paramą kasmet 
daugėja. Jūsų pareigūnams, ad
ministruojantiems lėšų skirs
tymą bei panaudojimą, turbūt 
kaip ir kasmet netrūksta įvai
riausiu problemų ir rūpesčių? 

Nukelta i 5 psl. 
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MALDA MANO GYVENIME (1) 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Apie maldą galima kalbėti, tu
rint galvoje jos paskirtį, jos pobūdį, 
tikslus (intenciją), pagal tai, indivi
dualiai ar bendruomenėje meldžia
masi ir t.t. Malda yra ypatinga žmo
gaus būsena, kai norima protu ir 
širdimi pakilti link Dievo. Kiekviena 
malda Dievo yra girdima ir priima
ma, kiekvienos širdies šauksmą 
Dievas priima ir padeda priartėti 
arčiau Jo. 

Kiekvienam tikinčiajam, gyve
nančiam šiandieniniame sekuliari
zuotame pasaulyje, kai kasdienybės 
tironija praktiškai nepalieka nė 
valandėlės laisvo laiko pasirūpinti 

. savo dvasinėmis reikmėmis, yra itin 
svarbu suvokti, jog kiekvienas neiš
tartas maldos žodis mus tolina nuo 
Dievo, iš mūsų atima „galimybę pa
sirinkti", taip dažnai mums peršamą 
reklamos. Kai užsisėdime iki vėlyvos 
nakties prie įtempto siužeto televi
zijos filmo, kai užgniaužę kvapą 
laukiame, kuo pasibaigs eilinė muilo 
operos serija, mes prarandame ke
letą minučių, kurias derėtų skirti 
sau patiems, savo sielos reikalams. 
Tuo momentu, kai gyvename ekrano 
herojų mintimis, ir jausmais, mes 
nemąstome apie save, mums nekyla 
mintis, kad ekrano herojai mus veda 
kitu keliu, o ne tuo, kuriuo turime 
eiti, ne taip, kaip to norėtume. Iš 
ekrano sklindanti tikrovė savo įtaiga 
mus jau yra pavergusi, padariusi 
tariamu herojumi, kuris ištvermin
gai mylisi, taikliai šaudo, žiauriai 
žudo... 

Deja, mes niekada nesugebame 
atsipalaiduoti nuo ekrano įtaigos. 
Bet koks filmas, bet kokia pramo
ginė laida siekia užvaldyti mūsų są
monę visiškai konkrečiu tikslu — 
skatinti mus pirkti reklamuojamas 
prekes. Nesvarbu, kokį filmą ar lai
dą žiūrėsime, svarbu kieno produkci
ja mums peršama reklaminiuose in
tarpuose. Jau seniai televizijos fil
muose svarbiausią vaidmenį vaidina 
ne menas ar žmogiškosios vertybės, 
o galimybė juos naudoti reklamai. 
Reklama siekia ne šiaip sau pasiekti 
mūsų dėmesį, — jai svarbu mus 
visiškai užvaldyti. Todėl mes esame 
verslo nuosavybė, jis negali žmogu
mi dalintis su niekuo. Net Bažnyčia 
yra traktuojama kaip nepageidauja
mas konkurentas verslui, nes ne tik 
šaukia prie Dievo, bet ir atitraukia 
mūsų dėmesį nuo reklamos. Štai 
kodėl bet koks pelnas yra toks aršus 
tikėjimo priešas, pelnas žmogumi 
negali dalintis su niekuo, — nei su 
šeima, nei su Dievu. Be abejo, ver
slas nėra vienintelis pretendentas į 
mūsų jausmus, politika taip pat sie
kia mus užvaldyti, nes ir mūsų jaus
mai, ir mūsų protas politikams yra 
didelių pelnų šaltinis. 

Katalikų tikybos vadovas aiški
na, jog malda yra mūsų bendravi
mas su Dievu. Mes neturime kito
kios galimybės apsiginti nuo pasau
lio pasikėsinimų į mūsų sielą, iš
skyrus nesugadintą santykį su Die
vu ir maldą — būdą su Juo ben
drauti. Todėl mums labai svarbu 
susivokti tokiuose svarbiuose da
lykuose. 

Melsdamiesi Dievą garbiname, 
Jam dėkojame, prašome, gailimės. 
Svarbu pabrėžti, jog maldai turi būti 
pasiruošta. Viena iš svarbiausių 
pasiruošimo maldai sąlygų yra vidi
nis disciplinuotumas Evangelija 

mus moko melstis ištvermingai. 
Nesunku suvokti, jog jeigu mes tik 
retkarčiais, gailėdami laiko, atsi
dėsime maldai, jeigu melsimės ne
nuoširdžiai, atmestinai, mes tik tuš
čiai sugaišime laiką. Kas slypi Vieš
paties maldoje, kurią mums paliko 
Kristus? 

Tėve mūsų, kuris esi danguje 
(Mt, 6, 9) 

Kristus Viešpaties maldoje 
mums pateikė septynis krikščio
niško gyvenimo principus. Tai glaus
tai pateiktas katekizmas. Pirmieji 
trys atidengia Dievo planą, liečiantį 
visą žmoniją, o kiti keturi nurodo 
priemones, kuriomis žmogus turi 
naudotis Jo plano įgyvendinimui 
(„Sek manimi", vadovėlis Lietuvos 
OFS novicijatui, II d.). 

Pirmaisiais, įvadiniais, žodžiais 
nusakoma, kas mes esame, kokie yra 
mūsų santykiai su Dievu ir su visa 
žmonija. Žodžiu „Tėve" išreikšta 
mūsų dieviškoji įsūnystė, taip mūsų 
žmogiškoji prigimtis per Kristų 
įgalinama ir įpareigojama šiame 
gyvenime veikti dieviškai. O tai iš 
krikščionio reikalauja savo materia
lius interesus palenkti dvasinėms 
reikmėms. Šv. Paulius mus moko, 
kad būdami kūne, negyventume 
pagal kūno įgeidžius, bet vadovau
tumės dvasios jėga. 

Žmogus prieš Dievą stoja ne 
vienas, o kaip visos žmonijos ats
tovas. Tai mes esame paveldėję iš 
Kristaus, kai Dievo tėvo valia Jis 
atpirko visų mūsų nuodėmes. Šiais 
pirmaisiais maldos žodžiais mums 
yra apreikšta didžioji krikščionybės 
tiesa — visuotinė brolybė. Tardami 
žodį „mūsų", mes kiekviename žmo
guje pripažįstame tą dievišką verty
bę, nepaisant į tai, kokiomis gyveni
mo apraiškomis jis save paženklina. 

Dangus nėra kur nors aukštai ar 
toli, ribotas laiku ar erdve. Dangus 
religine prasme yra būsena, kurią 
mes galime pajusti kai meldžiamės. 
Dievas yra visur, jis yra kiekvieno 
žmogaus Širdyje, taigi ir manojoje 
taip pat. Kiekvienas iš mūsų savo 
širdyse nešiojamės Jo paveikslą, nes 
esame Jo tvariniai, nors daugelis to 
ir nesuvokiame. Jis mus sukūrė pa
gal savo paveikslą, ir Jo paveikslas 
mus nuolat prie Jo šaukia. 

Pasaulis yra labai pavojingas 
krikščioniui, nes jame vyrauja prie
šingi principai, nuolat teikiantys 
įvairiausių vilionių. „Akys mato, 
širdis geidžia", — nuo seno žinomas 
principas, taikliai nusakantis mūsų 
sielai blogio keliamą pavojų. Taigi 
įvadiniais Viešpaties maldos žo
džiais mes turime įsijausti į mūsų 
santykį su Dievu, žmonija, su savimi 
pačiu ir pajusti mūsų gyvenimo tiks
lą. 

Teesie šventas Tavo vardas 

Pirmasis prašymas, su kuriuo 
mes kreipiamės į Dievą Viešpaties 
maldoje, yra mūsų prisipažinimas, 
kad mes maldaujame Jį mus išlai
kyti Dievo vaikų būsenoje, kad savo 
gyvenimu išlaikytume šventu Jo 
vardą. Palaimintasis Jokūbas savo 
laiške rašo, kad mes savo blogu elge
siu pažeminame gražų Dievo vardą 
Vaikų elgesys, atitinkantis tėvo pa
dėti ir garbingą elgesį, padidina 
pagarbą jam žmonių akyse. Iš kitos 
puses, gražiu vaikų elgesiu ir jų 
pasisekimais tėvas didžiuojasi ir 

būna tinkamai pagerbtas. Todėl 
kiekvienu netinkamu poelgiu, kiek
vienu blogu darbu žeminame Dievo 
vardą. 

Mes turime gyventi taip, kad 
Dievui nedarytume nešlovės, bet 
savo darbais apgintume Jo vardą. 
Kristus mums paliko nurodymą savo 
nusiteikimu pasilikti Dievo atžvilgiu 
mažais vaikais. Kaip ir bet kuris 
žmogus, sielodamasis dėl blogų savo 
vaikų darbų, kurie suteršia jo garbę 
ir žemina jo gerą vardą, kenčia ir 
visomis išgalėmis stengiasi atpirkti 
savo vaikų padarytas blogybes, 
Dievas lygiai taip pat yra susirū
pinęs dėl nutolusių nuo Jo žmonių, 
darančių Jo vardui negarbę. Todėl 
Jis įsikūnijo žmoguje mirčiai ant 
kryžiaus mūsų nuodėmėms atpirkti. 
Praliedamas savo kraują, Kristus 
vėl sujungė visus žmones į vieną 
Dievo vaikų šeimą ir taip pašventino 
dangiškojo Tėvo vardą. 

Viešpaties maldoje aš meldžiuo
si ne vien tik savo, bet visos žmoni
jos, visų Dievo vaikų vardu. Aš mal
dauju, kad Dievas per Kristų įgalin
tų visus žmones taip gyventi, kad 
savo elgesiu šlovintų Dievo vardą. 
Ta malda turi išplisti į visą mano 
gyvenimą, į visą Dievo vaikų šeimą, 
Bažnyčią, kurios narys ir aš esu. 

Bet kuris Bažnyčios, mano šei
mos, narys nederamai pasielgęs, pa
sirinkęs blogį, pažemina visą šeimą, 

Klasikinės muzikos koncertu 
„Giesmė Zarasams", kino vakarais 
— susitikimais su vedančiaisiais 
Lietuvos kino atstovais, gimtojo 
miesto ateities perspektyvoms skir
tu simpoziumu bei unikaliu 14-uoju 
peterburskas armonikas populiari
nančiu liaudies muzikantų festivaliu 
„Šėlos muzikantai", gegužės 26 die
ną Zarasuose prasidėjo visą vasarą 
truksianti šventinė programa, skirta 
500-ajam miesto jubiliejui. Zarasų 
vardas, remiantis istorijos mokslų 
hab. dr. V. Urbonavičiumi, kildina
mas dar nuo 1506-ųjų metų, kai su 
pirmosios bažnyčios atsiradimu 
buvo įvardintas šios gyvenvietės 
įsikūrimas. Organizatorių teigimu, 
taip įspūdingai miesto jubiliejus bus 
švenčiamas pirmąjį kartą, juk 500 
metų — ypatinga data. 

„Rengiant jubiliejui skirtą pro
gramą, buvo sutelktos visos krašto 
gyventojų kūrybinės ir organizacinės 
pajėgos, kad gegužės, liepos ir rug
pjūčio mėnesių savaitgaliai mūsų 
kraštiečiams ir svečiams neprailgtų. 
Parengta įvairialypė kultūrinė, taip 

įneša disharmoniją į bendrą gyve
nimą, į tarnavimą Dievui, todėl 
darnioje Dievo vaikų šeimoje visi 
esame atsakingi už savo brolius, už 
jų gyvenimą ir elgseną. Krikščioniui 
nedera pasilikti neutraliu blogio aki
vaizdoje, juolab, kad blogis visada 
yra aktyvus ir agresyvus, jis siekia 
įsitvirtinti kiekvieno žmogaus širdy
je ir mintyje, žaloti ir pražudyti 
sielą. 

Aš negaliu vertinti, teisti ir pas
merkti nė vieno žmogaus, nes tuo 
būdu aš pats save pasmerksiu. Prie
šingai, — aš turiu jausti atsakomybę 
už visos šeimos narių gyvenimą ir 
elgseną. Dėl Jo vardo mes turime jas 
visi bendrai išpirkti prisiimta kančia 
ir malda. Bet kuris šeimos narys, pa
tekęs blogio nelaisvėn, turi sulaukti 
mūsų atjautimo ir pagalbos, bet ne 
pasmerkimo ir paniekos. Tai ne
reiškia, kad mes turime žiūrėti pro 
pirštus į kitų daromus blogus poel
gius ir nusikaltimus, tai reiškia, kad 
blogai pasielgusį turime sugrąžinti 
prie Dievo, padėti jam sugrįžti į jo 
kelią. Juk nė viena motina ir nė vie
nas tėvas, sulaukę kūdikio, nesvajo
ja, kad jis taptų vagimi, plėšiku, 
žmogžudžiu ir nusikaltimais susi
krautų milijonus. Visa tai ateina ne 
iš šeimos, bet iš pasaulio. Dievo var
das mane skatina to neužmiršti ir 
geranoriškai rūpintis savimi ir savo 
artimu. 

pat sportinė programa, įtiksianti 
įvairiam skoniui — nuo Poezijos pa
vasario, skirto zarasiškio poeto Pau
liaus Širvio vardo premijos laureatų 
eilėms, chorinės bei instrumentinės 
muzikos koncertų, — iki vandens 
motociklų čempionato, lazerių šou ar 
šventinių ugnies salvių bei naujų 
kultūrinių projektų. 

Pavasario pabaigoje startuo
jančio, tris vasaros savaitgalius ap
rėpsiančioje jubiliejinėje šventės 
programoje — garsiosios „Sadūnų" 
kaimo kapelos pasirodymai, jaunimo 
asociacijų organizuotas improvizuo
tas automobilių paradas, vandens 
sporto šventė ant Zarasaičio ežero. O 
Zaraso ežero 40 hektarų ploto saloje 
vyks populiarus kūrybinis konkur
sas vandens tema „Undinėlių daina", 
skirtas modernaus šokio ir populia
riosios muzikos žanruose dirbantiems 
jauniesiems kūrėjams. Net septynių 
ežerų skalaujamame Zarasų mieste 
visą vasarą šurmuliuos Lietuvos bei 
užsienio modernaus šokio ir popu
liariosios muzikos grupės. Šiais 
metais pakviesti — modernaus šokio 
grupė „Aura", sportinių šokių kolek
tyvas „Žuvėdra", Andrius Mamonto
vas su grupe bei duetas iš Latvijos 
„Walters & Kazha" su grupe. 

Rugpjūtį, šventės metų bus ati
dengta dekoratyvinė skulptūra, skir
ta Zarasų 500-ajam jubiliejui, įteik
tos šio krašto Garbės piliečio regali
jos. Šventę Sėlių aikštėje vainikuos 
istorinis vaidinimas Zaraso ežero 
saloje „Sėliai — Zarasų dvasia" bei 
„Žolines festivalis". 

Romualdas Trimonis 
(Informacijos koordinatorius) 

8-385-37159 
Daiva Šukštulienė 

(Kultūros koordinatore) 
8-385-37183 

ZARASAI ŽADA TURININGĄ 
VASAROS PROGRAMĄ 
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TEBEIEŠKO „AUKSO VIDURIO / / 
Atkelta iš 3 psl. 
S. Silickas: Malonu pažymėti, 

jog iš tiesų norinčiųjų gauti ES ir 
nacionalinio biudžetų skiriamą pa
ramą, kasmet daugėja. Per pasta
ruosius metus jau esame gavę apie 
500,000 paraiškų, o bendra admi
nistruojamos paramos suma kasmet 
jau siekia kone pusantro milijardo 
litų. Verta pabrėžti, kad šios lėšos 
yra išmokamos pagal paskirtį ir tin
kamai panaudojamos. Ekspertų skai
čiavimais, Lietuvoje tik apie 0,03 
proc. išmokėtų lėšų yra panaudoja
ma netinkamai, kai tuo tarpu kitose 
ES valstybėse šis rodiklis siekia net 
3-5 proc. Tokios tendencijos, aišku, 
teikia vilčių, jog sulauksime teigia
mų, spartesnių pokyčių žemės ūkyje, 
čia susikurs daugiau darbo vietų, 
padidės ir žmonių pajamos. 

Be abejo, Lietuvos žemdirbiai, 
teikiantys paraiškas paramai gauti, 
ir pastaraisiais metais neišvengia 
klaidų, gerokai atitolinančių para
mos gavimą. Ypač daug klaidų ir ne
atitikimų nustatoma kasmetiniuose 
prašymuose paramai gauti, juose 
trūksta konkretumo, kai kurios in
formacijos apie deklaruojamus plo
tus ir kt. Aišku, klaidos yra taiso
mos, agentūros specialistai išsiun
tinėja raštus ūkininkams, kad šie 
patikslintų duomenis ir sutvarkytų 
iki galo visus dokumentus. Bene 
daugiausiai klaidų ir neatitikimų 
randame paraiškose, pateiktose pa
gal „Agrarinės aplinkosaugos prie
mones" — čia reikia tikslinti net apie 
70 proc. paraiškų Beje, ūkininkams, 
teikiantiems neteisingą informaciją 
ir nevykdantiems nurodytų įsi
pareigojimų, yra taikomos sankcijos. 

— Dar tenka girdėti prie
kaištų, kad ES parama palan
kiau pasinaudoti stambiesiems 
ūkininkams ar žemės ūkio ben
drovėms, o smulkiesiems dėl to 
neretai tenka praeiti „kryžiaus 
kelius". Dar dažnai priekaištau
jama ir dėl nemažėjančių biu
rokratinių kliūčių, teikiant pa
raiškas paramai gauti. 

Ž. Pliuškus: Tokių nepasiten
kinimo balsų tenka išgirsti ne kartą. 
Tačiau, pažvelgus į neseniai atliktus 
sociologinius tyrimus, išvysime prie
šingą vaizdą. Štai, jei dar pernai iš 
100 žemdirbių 27 skundėsi susidu-
riantys su biurokratinėmis kliūti
mis, tai šįmet tokių pesimistų su
mažėjo iki 20. Agentūros pareigūnai 
drauge su Žemės ūkio ministerijos 
specialistais pastaraisiais metais 
kaip tik aktyviai ėmėsi iniciatyvos 
dar labiau supaprastinti paramos 
gavimo sąlygas, padaryti lankstesnę 
administravimo tvarką. Po nuolat 
vykstančių karštų diskusijų už tra
dicinio apvalaus stalo su socialiniais 
partneriais, neseniai buvo nuspręsta 
pakoreguoti ir papildyti paramos 
priemonių administravimo taisyk
les. Jas patobulinus, palengvėjo pa
raiškų teikimo bei vertinimo pro
cedūros. Bene didžiausius pokyčius 
pajus anksčiau laiko iš prekinės 
žemės ūkio gamybos pasitraukę 
asmenys. Su aktyviu ūkininkavimu 
atsisveikinę ir už tai gauti paramos 
norintys, vyresnio amžiaus kaimie
čiai galės dirbti ir samdomaisiais 
darbuotojais žemės ūkio bendrovėse, 
be to, buvusiems ūkininkams bus 
leista parduoti ir vienintelės karvės 
prieauglį ar pačią karvutę. 

Siekiant paspartinti paramos 
administravimą, šiemet pirmąsyk 
žemdirbių pateiktų paraiškų duo
menys jau suvedinėjami ne tik NMA 
teritoriniuose skyriuose, bet ir se
niūnijose. Pastarosiose į informacinę 
sistemą yra suvedinėjami duomenys 
tiesioginėms išmokoms už žemės 
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, 
taip pat paramai pagal KPP 2004— 
2006 m. plano priemonę „Mažiau 
palankios ūkininkauti vietovės ir 
vietovės su aplinkosaugos apriboji
mais" gauti. Ši naujovė leis išvengti 
klaidų, pateikiant ir suvedant pa
raiškų duomenis, o tuo pačiu, tikėki
mės, bus sparčiau išmokama ir žem
dirbiams skirta parama. Žinoma, 
šioje srityje dar daug ką reiks spręs
ti, ieškoti to „aukso vidurio". 

O priekaištai, esą ES fondų 
parama lengviau prieinama stam
biesiems ūkininkams ar įtakingoms 
žemės ūkio bendrovėms, tėra tik mi
tas: ES ir mūsų valstybės naciona
linės paramos skiriamomis lėšomis 
kaip tik daugiausiai pasinaudoja smul
kiųjų ūkių savininkai. Pavyzdžiui, 
KPP priemonė „Pusiau natūrinių 
restruktūrizuojamų ūkių rėmimas" 
labiau orientuota būtent į smulkiuo
sius ūkininkus. Parama pagal šią prie
monę mokama penkerius metus ir 
skiriama mažų ūkių konkuren
cingumui didinti. Be abejo, smul
kiems ūkininkams sudarytos ir kitos 
palankios sąlygos plėtoti savo veiklą. 

— Pastaraisiais metais tėvy
nėn iš svetur vis daugiau grįžta 
mūsų tautiečių, skaudaus likimo 
nublokštų i JAV, Australiją ir 
kitas šalis. Girdėjome, jog vienas 
kitas sugrįžęs imasi veiklos ir 
žemės ūkyje. Gal jiems atsiranda 
kokių nors papildomų kliūčių 

įsitraukti į šią neįprastą veiklą? 
S. Silickas: Per pastaruosius 

porą metų jau atsirado keletas iš 
užsienio grįžusių tautiečių, panoru
sių savo veiklą susieti su kaimu. 
Jiems, kaip Lietuvos piliečiams, ir gi 
sudaromos visos palankios sąlygos ir 
galimybės ūkininkauti, jokių apribo
jimų ar kliūčių netaikome. Malonu 
priminti, jog dar 2002 m., kai tik 
buvo pradėta vykdyti SAPARD pro
grama, vieną pirmųjų sutarčių su 
agentūra pasirašė iš JAV grįžęs tau
tietis Stepas Matas. Šiaulių apskri
tyje, Kuršėnų seniūnijos, Guragių 
kaime, drauge su vietos veikliais ūki
ninkais, jis įkūrė žemės ūkio koope
ratyvą „Raupaičių ūkis" ir dabar ga
na sėkmingai plėtoja savo veiklą. 

Be abejo, negalima nepaminėti 
ir prieš 11 metų į Lietuvą grįžusios 
Australijos lietuvės Danutės Baltu
tienės Plungės rajone, Smilgių kai
me ji taip pat aktyviai ėmėsi žem
dirbiškos veiklos — dalį tėviškėje at
gautos žemės apsodino serbentynais, 
kitą — mišku, be to, pradėjo auginti 
ir veislines avis, o pastaruoju metu 
dar plėtoja ir kaimo turizmą. Savo 
tėvų žemę Marijampolės apskrityje, 
Naujienėlės kaime kruopščiai pri
žiūri ir kita tautietė iš Vokietijos — 
Renata Izolda Peetz. Ji parengė di
džiausią projektą apskrityje ir di
desnį žemės plotą apsodino mišku, 
taip norėdama pagerbti ir įamžinti 
tėvelių atminimą. Kai miškas pradės 
augti, R. I. Peetz ketina visam laikui 
grįžti į gimtinę. Ką gi, tikėkimės, 
kad šių tautiečių pavyzdžiu paseks 
ir kiti mūsų tėvynainiai. 

Dėkojame už turiningą po
kalbį. 

Kalbėjosi 
Kęstutis Pranckevičius 

Kasyklas pamatyti man labiausiai rūpėjo, 
todėl prisijungiau prie kitų smalsuolių ir nusilei
dau į šachtas. Ten vingiuotais urvais, mažom lem
pelėm apšviestais, žygiavom, klausydami vadovo 
pasakojimų. Matėm, kaip auksakasiai iš pradžių 
tik kirkomis rausdavosi, ieškodami aukso gyslų, 
vėliau — klaikiai spiegiančiais rankiniais grąžtais, 
dar vėliau — automatiniais, vad. „widow makers". 
Tas liūdnas pavadinimas buvo labai tinkamas, nes 
grąžtų sukeltos silikono uolėnų dulkės nusėsdavo į 
auksakasių plaučius. Išsivystydavo mirtina „silico-
sis" liga; arba, „geresniu" atveju, auksakasys 
apkursdavo nuo grąžtų triukšmo. Auksakasiai, 
kurie bendrovėms nepriklausydavę, galėdavę 
uždirbti net iki 80,000 dol. per metus, jei užtikdavę 
didelę aukso gyslą. Bendrovių darbininkams buvo 
mokamos algos. Tas auksas, tas auksas — piktas 
pinigas, kaip liaudis sako. 

Į dienos šviesą išbildėjom vežimėliais, kurie 
veždavo auksą slepiančią uolų skaldą. Buvo įdomu 
ir baugu, ir... liūdna, nes pagalvojau apie trem
tinius angliakasius ne taip senų laikų sovietijoj — 
be uždarbio, be kompensacijų, be gydytojų — iki 
mirties šachtų gelmėj... 

Kad mano „auksinė" patirtis būtų pilna, nukul
niavau iki didžiosios Sovereign Hill atrakcijos: 
„gold panning" upelio. Ant abiejų numindžiotų 
upeliuko krantų tupėjo, klūpėjo, sėdėjo eilės turistų 
su aprūdijusiais, keptuvės dydžio dubenim (pans) 
ir sietais, ieškodami aukso! Tiksliau, aguonos, o gal 
tik dulkės dydžio aukso grūdelių... Šliuksėjo sam
stomas, pilstomas vanduo, čežėjo sklaidomas upelio 
žvirgždas. Dauguma „aukso ieškojo" dėl juoko, kaip 
ir aš, bet kai kurie, o ypač vaikai, darbavosi „ant 
rimtųjų!" 

Vakare visi Pegaso keleiviai skubame į „sound 
and Hght shovv" vardu 

Blood on the Southern Cross 

„Kruvinas Pietų Kryžius". Čia, kaip ir Flagstaff 
Hill, sėdim prieš atvirą sceną, tikrovišką 1854— 
1858 m. auksakasių miestelį. Tuo metu šiose aukso 
kasyklose dirbo daugiausia airiai ir škotai, net ko h 
amerikiečiai. Darbo sąlygos, aišku, buvo laba; sun
kio? Britu valdžia išnaudojo pavienius aukso 

ZVILGSNIA! II 
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ieškotojus ir kasyklų darbininkus įvairiais varžy
mais bei specialių leidimų reikalavimais. Pagaliau 
auksakasių kantrybė neišlaikė: jie atsisakė mokėti 
už leidimus. Greitai įpykusių auksakasių susirinki
mai pavirto į organizuotą kovą su specialiai malši
nimui atsiųstu kariuomenės pulku. Auksakasiai 
net iškėlė savo vėliavą (tamsiai mėlyną su 4 žvaigž
džių baltu kryžium) ant Eureka kalnelio. Žinoma, 
auksakasiai prieš gerai apginkluotus kareivius 
neatsilaikė. Daug jų žuvo, kiti buvo tampomi po 
teismus ir kalėjimus. Tik po ketverių metų jie buvo 
išteisinti. Galų gale išdidžioji britų karūna pra
laimėjo ir auksakasių sąlygos pagerėjo. 

Visa ši istorija su minių šauksmais, barika
dom, šaudymu, arklių žvengimu, degančiais na
mais, Eureka vėliavos iškėlimu ir jos nuplėšimu, 
buvo realiai pavaizduota be jokių artistų ar statis
tų, vien šviesa, šešėliais ir garsu! 

Vin diena 

Rytas skaistus, vė
sus. Dar šiandien, dar 
rytoj ir mano įdomioji 
kelionė baigiasi... Nuo
taiką pataiso pusryčių 
duona — valio! Nesu-
anglėjusi! Be to, šian
dien mes, „pegasiečiai", 
švenčiam mūsų bendra-
keleivio maltiečio, „ra-
džer sabih" gimtadienį, 
įteikdami pyragėlį su 
viena, bet spragsinčia 
žvakute! „No shi-ta— 
shom>h" sakau jam no-
lyja-saule . nes nežinau. 

gimtadienio!" 
Paliekam Ballarat miestą ir gražų auksa-

kasių-sukilėlių atminimo parką, kur, tartum burė, 
ištempta mėlynuoja žvaigždėtoji Eureka vėliava. 
Vėl riedam per nurudusias apvalias kalvas ir stab
telim kitame „aukso" mieste, 

Bendigo 

Jo apylinkės, sakoma, turtingiausios aukso 
klodais visame pasauly. Pasakojama, kad anksty
vaisiais „aukso karštinės" metais, net smuklių, kur 
gerdavo auksakasiai, grindys nubirdavo aukso 
dulkėmis nuo jų drabužių. Smuklininkai, aišku, jas 
sau susišluodavo. 

Su didžiuoju „gold rush" 1850 m. į Bendigo 
atplūdo ir kiniečiai emigrantai. Iš seno pasižymėję 
biznieriškais gabumais, jie nelindo į šachtas ben
drovėms aukso kasti, bet steigė užeigas, pigias vir
tuves ir greičiau-lengviau tapo Bendigo turtin
gaisiais. Paminklais gausios jų to meto kapinės 
rodo, kad kiniečių bendruomenė čia nuo seno buvo 
didelė. Dabar šiam mieste jie turi savo centrus, 
garsų „Auksinio Slibino" muziejų, KuanYin šven
tyklą, darželius ir sodus bei triukšmingas šventes, 
kai tradicinę slibino galvą neša net 10 žmonių, 
tokia ji sunki. Primena Čikagos „China town". 

Bus daugiau. 

k a i p m a l t i s k a i „ l i n k s m o Auksinis upelis" ir aukso ieškoto ja N i j o l ė Sovereign Hi l l , Bal larat Vietor ia 
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Stotyje — Vaikystės traukinukas A ts i s ta t yd ina t ry l iktoj i Vyriausybė 

Jaunieji dailininkai Vilniaus geležinkelio stotyje. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 31 d. (ELTA) 
— Vilniaus geležinkelio stoties ke
leivių rūmuose trečiadienį atidaryta 
vaikų dailės kūrinių konkurso „Vai
kystės traukinukas" geriausių darbų 
paroda ir apdovanoti jos laureatai. 

Konkurse dalyvavo daugiau nei 
400 Vilniaus apskrities bendrojo la
vinimo, meno mokyklų, dailės stu
dijų ir kitų neformaliojo ugdymo 
įstaigų moksleivių — nuo pradinių 
iki paskutinių klasių. 

Konkursą bendrovė „Lietuvos 
geležinkeliai", Vilniaus apskrities 
viršininko administracija bei Šven
čionių meno mokykla organizavo, 
siekdami skatinti vaikų domėjimąsi 
senas tradicijas turinčia susisiekimo 
priemone — traukiniu. 

Bendrovės „Lietuvos geležinke

liai" generalinis direktorius Stasys 
Dailydka džiaugiasi, kad geležinke
liai tampa erdve menui, kad vis daž
niau geležinkelių stotyse veikia dai
lės parodos, organizuojami kultūri
niai renginiai. 

„Sis vaikų piešinių konkursas 
— gražios tradicijos tęsinys. Neabe
joju, kad Vilniaus keleivių rūmuose 
visą birželio mėnesį eksponuojami 
meniški, pilni vaikiškų svajonių kon
kurso dalyvių darbeliai džiugins ke
leivius, čia dirbančius geležinkeli
ninkus", — sakė S. Dailydka. 

Į konkurso darbų parodos atida
rymą susirinkusių vaikų, jų mokyto
jų- ir artimųjų laukė įspūdinga šven
tė su daugybe dovanų ir muzikos. Iš 
viso apdovanota penkiolika geriau
sių darbų autorių bei jų mokytojų. 

„Vokelių" skandalo dalyvei iškelta byla 
Vilnius, gegužės 31d. (BNS) — 

Buvusiai „Krekenavos agrofirmos" 
darbuotojai Daliai Budrevičienei tai
kinamajame posėdyje nepavykus su
sitaikyti su buvusiu darbdaviu, Kė
dainių rajono apylinkės teisme buvo 
iškelta baudžiamoji byla dėl šmeižto. 
Pirmasis bylos svarstymas numaty
tas birželio 8 dieną. 

Tai patvirtino D. Budrevičienės 
advokatas Nerijus Kasiliauskas. 

Skunde dėl šmeižto „Kreke
navos agrofirmos" direktorius Linas 
Grikšas nurodo, kad D. Budrevičienė 
interviu televizijose ir laikraščiuose 
paskleidė tikrovės neatitinkančias ir 
jį žeminančias žinias apie tai, kad jis 
ją privertė pasirašyti dokumentą, 

* NHL Washington „Capi-
tals" komandos puolėjui 27 me
tų Dainiui Zubrui trečiadienį 
Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direkto
rius Algirdas Raslanas įteikė Sporto 
garbės kryžių. Apdovanojimas D. 
Zubrui įteiktas už Lietuvos vardo 
garsinimą pasaulyje bei jo pastangas 
prisidėti prie šios sporto šakos vysty
mo gimtinėje. Dar savaitę Lietuvoje 
viešėsiančiam D. Zubrui 2005-2006 
metų NHL reguliarusis sezonas bu
vo sėkmingiausias per visą jo karje
rą. Per 71 rungtynes jis „Capitals" 
komandai pelnė 23 įvarčius bei at
liko 34 rezultatyvius perdavimus. D. 
Zubrus teigė jau galvojantis apie 
ateinantį NHL sezoną, o po atliktos 
kelio operacijos naujajam sezonui 
pradėti rengtis planuojantis jau lie
pos pabaigoje. 

* Kūno kultūros ir sporto de
p a r t a m e n t e iKKSD) Vilniuje bu
vo pagerb tos 200r>-2006 metu *r-

zono moterų bei vyrų tinklinio 
pirmenybių čempionės — dešimtą 
kartą per penkiolika klubo gyvavimo 
metų nugalėtojų titulą iškovojusios 
Kauno „Heksos" moterys ir pirmą
kart čempionų vardus pelnė daugiau 
nei dešimtmetį gyvuojančios Pane
vėžio „Naujosios Agluonos" koman
dos vyrai. Reprezentaciniu prizu 
KKSD generalinis direktorius Al
girdas Raslanas apdovanojo abiejų 
komandų vyriausiuosius trenerius 
— Jolitą Virbickienę ir Vytautą 
Skunčiką. Ibks pat prizas atiteks ir 
Lietuvos tinklinio federacijos prezi
dentui Andriui Steponavičiui. 

* Ketvirtosiose NBA Vakarų 
konferencijos finalo rungtynėse 
Phoenix „Šuns" komanda antra
dienį namuose 106:86 nugalėjo Da
las „Mavericks" krepšininkus bei iš
lygino serijos iki keturių pergalių re
zultatą 2:2. Nugalėtojų gretose sėk
mingiausiai žaidf Leandro Rnrbosa 
(24 tšk.) ir Steve Nash (21 tšk.). 

vartodamas psichologinį spaudimą 
ir grasindamas fiziniu smurtu. 

Kovo pabaigoje, po viešų pareiš
kimų, kad „Krekenavos agrofirmoje" 
dalis atlyginimo yra mokama neofi
cialiai - „vokeliuose", D. Budrevičie
nė buvo atleista iš darbo. 

Buvusi „Krekenavos agrofir
mos" darbuotoja su buvusiais darb
daviais taip pat teisiasi dėl neteisėto 
atleidimo iš darbo. 

Darbdaviai tvirtina, kad D. Bud- j 
revičienė atleista ne dėl „vokelių" i 
skandalo, bet dėl to, kad visuomenei į 
neteisėtai paviešino slaptą teisme 
informaciją apie bylą, kurioje kaip 
atsakovas dalyvavo „Krekenavos ag
rofirma". 

Atkelta iš 1 psl. 
nesuvokusiems stabilumo svarbos 
valstybėje", — teigiama Vyriausybės 
priimtame pareiškime. „Mūsų pas
tangos išlaikyti ekonominį, socialinį 
ir politinį stabilumą nesulaukė pa
laikymo. Tapo akivaizdu, kad dėl ne
atsakingų opozicijos ir kitų politikų 
trukdymo mums nebus leista vyk
dyti vyriausybės programos", — pa
reiškė ministrų kabinetas. 

Nenori daugiau 
pasitikrinimų 

Kaip teigiama pranešime, Sei
mas neseniai jau išreiškė pasiti
kėjimą šia Vyriausybe, kai pritarė 
ataskaitai, o antradienį pritarė ir 
Vyriausybės pateiktai 2007-2013 
metų Europos Sąjungos struktūri
nės paramos panaudojimo strategi
jai. 

„Konstitucija aiškiai nustato pa
sitikėjimo Vyriausybe konstitucines 
taisykles ir kitokio, nekonstitucinio 
pasitikrinimo Seime nenumato", — 
pabrėžė Vyriausybė, atsakydama į 
išvakarėse prezidento Valdo Adam
kaus pareikštą siūlymą reformuotis 
ir iš naujo gauti Seimo pasitikėjimą. 

Pasak pareiškimo, Seimas iš
reiškė pasitikėjimą Vyriausybe pa
tvirtindamas programą ir suteikda
mas įgaliojimus jai veikti. Esą tik 
Seimo konstitucinė priedermė yra 
reikšti nepasitikėjimą Vyriausybe. 

Be to, kaip apgailestavo Vyriau
sybė, partijų ir parlamentinių frakci
jų skilimai sudarė sunkiai progno
zuojamą situaciją, priimant svar
biausius sprendimus. 

A. Brazausko nuomone, dabar
tinei Vyriausybei, išskyrus jį asme
niškai, bus pavesta laikinai eiti pa
reigas. 

Byrėjo nuo pat pradžios 

Sis socialdemokratų vadovo Al
girdo Brazausko ministrų kabinetas 
nuo pat suformavimo neišvengė by
rėjimo. 

Praėjus tik dviem dienoms po 
prezidento Valdo Adamkaus dekreto, 
kuriuo jis buvo paskirtas švietimo ir 
mokslo ministru, pasitraukė Juozas 
Antanavičius. Į jo vietą atėjo dabar
tinis socialdemokratų deleguotas mi
nistras Remigijus Motuzas. 

2005 metų pavasarį iš finansų 
ministro posto pasitraukė so

cialdemokratas Algirdas Butkevi
čius, į jo vietą buvo paskirtas tuome
tinis susisiekimo ministras Zigman
tas Balčytis. Į susisiekimo ministro 
postą tuomet atėjo socialdemokratas 
Petras Cėsna. 

Praėjusį birželį, kai Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija nustatė, 
kad jis pažeidė viešųjų ir privačių 
interesų derinimo principus, iš ūkio 
ministro posto pasitraukė Darbo 
partijos vadovas Viktoras Uspaski-
chas. Į jo postą buvo paskirtas „dar-
bietis" Kęstutis Daukšys. 

Dekretą, kad atleidžia iš pareigų 
buvusią socialinės apsaugos ir darbo 
ministrę Viliją Blinkevičiūtę, prezi
dentas Valdas Adamkus pasirašė 
praėjusią savaitę. Jos įpėdine buvo 
pasiūlyta parlamentinės Darbo par
tijos frakcijos seniūnė Loreta Grau-
žinienė, tačiau valstybės vadovas 
sprendimo dėl kandidatės dar ne-
priėmęs. 

Dekretas dėl kito socialliberalų 
deleguoto — užsienio reikalų minis
tro Antano Valionio dar nepasirašy
tas, nors A. Brazauskas jo atsista
tydinimo pareiškimą jau yra patei
kęs, o iš ambasadoriaus Baltarusi
joje pareigų buvo atšauktas posto 
įpėdinis Petras Vaitiekūnas. 

Pareiškimo negavo 

Prezidentas Valdas Adamkus 
teigia kol kas negavęs premjero Al
girdo Brazausko atsistatydinimo pa
reiškimo. 

„Noriu patikslinti, kad jokio raš
tiško dokumento man šiandieną ne
buvo įteikta", — sakė V Adamkus. 

Tačiau vienas socialdemokratų 
vadovų Gediminas Kirkilas oficialiai 
tvirtino, jog premjeras Algirdas Bra
zauskas trečiadienį per apsilankymą 
pas prezidentą V. Adamkų pranešė 
atsistatydinąs, įteikė prezidentui sa
vo atsistatydinimo pareiškimą ir tuo 
pačiu pasiūlė laikinai pavesti eiti 
ministro pirmininko pareigas finan
sų ministrui Zigmantui Balčyčiui. 

Paklaustas, ar buvo informuotas 
žodžiu apie premjero atsistatydini
mą, šalies vadovas pakartojo su mi
nistru pirmininku sutaręs plačiau 
trečiadienio susitikimo visuomenei 
nekomentuoti. 

Tuo tarpu pats premjeras trečia
dienį popiet pareiškė, kad atsistaty
dinimo pareiškimą prezidentui 
įteiks ketvirtadienį. 

L. Bielinis: socialdemokratai turi 
galimybę atgauti autoritetą 

Atkelta iš 1 psl. 
Tačiau, pasak L. Bielinio, tokius 

premjero žodžius padiktavo emoci
jos, tad pozicija, tikėtina, dar keisis. 

„Paskutiniai A. Brazausko pa
reiškimai yra skuboti ir labiau emo
ciški, nei realūs. Aš manau, kad rea
lūs pareiškimai bus po socialdemok
ratų prezidiumo posėdžio", — sakė 
politologas. 

Pasak politologo, nors socialde
mokratai parlamente turi tik 22 vie
tas iš 141, jie pajėgtų suformuoti 
realiai veikiančią valdančiąją koali
ciją — net be 26 vietas parlamente 
turinčių opozicinių konservatorių, 
kurie jau yra pareiškę į koaliciją su 
A. Brazausku priešakyje neisiantys. 

L. Bielinio manymu, nemaža da
lis valdančiąją koaliciją palikusių 
„darbiečių" atstovų Seime perbėgs 
pas socialdemokratus. 

L. Bielinis sakė skeptiškai verti

nantis opozicinių konservatorių ini
ciatyvas šaukti pirmalaikius Seimo 
rinkimus. 

„Pirmalaikiai rinkimai nenau
dingi Lietuvai, jie tik visai vasarai 
šalį įveltų į politinę sumaištį, o rea
liai nieko nepakeistų, nes politinių 
jėgų išsidėstymas Seime būtų pana
šus, tik kiek daugiau vietų gautų 
konservatoriai", — sakė L. Bielinis. 

Po to, kai prezidentas antradienį 
pareiškė nebepasitikįs dviem „dar
biečių" deleguotais į Vyriausybę mi
nistrais, Darbo partija trečiadienį 
paskelbė atšaukianti iš kabineto vi
sus penkis savo ministrus. 

Partijai, kaip žinia, laikinai va
dovauja vadovo pavaduotoja Loreta 
Graužinienė. Pats „darbiečių" ved
lys ir vienas politinės krizės iniciato
rių bei pagrindinių veikėjų — Vik
toras Uspaskichas jau kurį laiką yra 
išvykęs į Rusiją. 



DRAUGAS, 2006 m. birželio 1 d., ketvirtadienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Kova su AIDS — n e p a k a n k a m a 
Jungtinės Tautos, gegužės 31 

d. („ReutersTBNS) — Praėjus 25 
metams nuo to laiko, kai pirmą kar
tą buvo pripažintas AIDS, pasaulis 
vis dar nepakankamai kovoja su šia 
liga, jos prevencijos ir gydymo srity
se, antradienį paskelbė Jungtinės 
Tautos. 

„Nors buvo tam tikrų žymių pa
siekimų, iki šiol atsakas į AIDS epi
demiją toli gražu nebuvo adekva
tus", — nurodė Bendros J T 
ŽIV/AIDS programos (JTAIDS) pa
reigūnai. 

Nuo 1981 metų birželio, kai JAV 
gydytojai pirmą kartą aprašė šią li
gą, AIDS ir jį sukeliantis ŽIV iš kelių 
židinių išplito praktiškai į visas pa
saulio valstybes. ŽIV užsikrėtė 65 
mln. žmonių, o nuo AIDS mirė 25 
milijonai, sakoma šios JT agentūros 
630 puslapių ataskaitoje. 

Mokslininkai pateikė daugybę 
rekomendacijų dėl to, kaip kovoti su 
šios ligos plitimu ir kaip ją gydyti, 
sakoma ataskaitoje, kuri grindžiama 
duomenimis, nuo 2005-ųjų gruodžio 
gautais iš 126 valstybių. 

Tačiau kovos su AIDS inicia
tyvos ir jų rezultatai įvairiose šalyse 
yra labai skirtingi, ir daugelis šalių 
nesilaiko gairių, nustatytų per is
torinę JT Generalinės Asamblėjos 
sesiją 2001 metais, nurodo JTAIDS. 

„Kadangi šios pandemijos ir jos 
daromos žalos negalima panaikinti 
per trumpą laiką, mums reikia arti
miausiais dešimtmečiais tęsti pla
taus masto atsaką", — trečiadienį 
New York prasidedančio sesijos pra
tęsimo išvakarėse nurodė agentūra. 

JTAIDS vykdomasis direktorius 
Peter Piot per spaudos konferenciją 
sakė, jog tikisi, kad per šios savaitės 
susitikimą bus prisiimti ilgalaikiai 
įsipareigojimai, ir pažymėjo, kad iš
laidos kovai su AIDS pasiekė 2005-
iesiems numatytą sumą ir kad buvo 
išleista 8.3 mlrd. JAV dolerių paly
ginti su 1.6 mlrd. JAV dolerių 2001-
aisiais. 

Jis sakė, kad atėjo laikas žengti 
toliau nei trumpalaikės priemonės, 
ir išreiškė viltį, kad iki 2010-ųjų 
kasmet bus skiriama 20 mlrd. JAV 
dolerių. 

Tarp laimėjimų, pasiektų nuo 
praėjusios specialios sesijos, ataskai
toje pateikiami įrodymai, kad dau
giau žmonių naudoja prezervatyvus, 
turi mažiau sekso partnerių ir vėliau 
pradeda lytinį gyvenimą. 

Manoma, kad AIDS plitimo pa
saulyje mastas didžiausias buvo 10-
ojo dešimtmečio pabaigoje. Šiuo me
tu besivystančiose šalyse maždaug 
1.3 mln. žmonių vartoja gyvenimo 
trukmę ilginančius vaistus nuo ret-
rovirusų. Vien pernai šie vaistai iš
gelbėjo maždaug 300,000 žmonių gy
vybių. 

Vis dėlto 2005 metais ŽIV užsi
krėtė maždaug 4.1 mln. žmonių, o 
nuo AIDS mirė 2.8 mln. žmonių. 
2004-aisiais ŽIV užsikrėtė 4.9 mln. 
žmonių, o mirė 3.1 mln. žmonių. 

Mažiau nei pusė jauno amžiaus 
žmonių nusimano apie AIDS. Pernai 
tik nedaugelis tų, kurie leidžiasi ne
legalius narkotikus ar turi homosek
sualių lytinių santykių, gavo preven
cinių paslaugų. 

Visame pasaulyje prezervatyvų 
buvo tiekiama mažiau nei 50 proc. 
reikalingo kiekio, o vaistai nuo retro-
virusų vis tiek buvo brangūs ir sun
kiai gaunami. 

ŽIV užsikrėtę asmenys vis dar 
patiria atstūmimą ir diskriminaciją, 
o didžioji dauguma iš 40 mln. pa
saulio infekuotųjų niekada nebuvo 
tikrinami dėl ŽIV, ir tie žmonės net 
nežino, kad yra užsikrėtę, nurodoma 
ataskaitoje. 

Nors 2006 metais, kaip tikimasi, 
kovai su AIDS besivystančiose ša
lyse iš viso bus skirta 8.9 mlrd. JAV 
dolerių, reikės dar 14.9 mlrd. dole
rių. Agentūra prognozuoja, kad iki 
2008-ųjų reikės 22,1 mlrd. dolerių, 
įskaitant 11,4 mlrd. vien prevencijos 
planams įgyvendinti. 

Iždo sekretoriumi skiriamas H. Pauison 
Washington, DC, gegužės 31d. 

(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush antradienį naujuoju 
iždo sekretoriumi paskyrė Henry 
Pauison, taip į savo ekonomistų ko
mandą įtraukdamas įtakingą Wall 
Street žaidėją, kuris jai ir vadovaus. 

Sis netikėtas pranešimas, kad 
investicinio banko „Goldman Sachs" 
vadovas Finansų departamento va
dovo poste pakeis John Snow, pasi
rodė po kelias savaites sklandžiusių 
gandų, kad G. W. Bush, kuris sten
giasi padidinti itin sumažėjusį savo 
populiarumą, rengiasi kažkokiam 
dideliam pakeitimui. 

60 metų H. Pauison yra dirbęs 
Richard Nixon administracijoje ir fi
nansiškai remdavo respublikonų 
kandidatus. Jis perims vadovavimą 
ekonomikai, kurios augimas pirmąjį 
šių metų ketvirtį buvo didžiausias 
per pustrečių metų, bet pradeda lė
tėti. 

Daugeliui Wall Street patiko tai, 
kad G. W. Bush pasirinko žmogų, 
kalbantį jiems suprantama kalba, 
bet šios naujienos nesustabdė kainų 

kritimo ir neišsklaidė susirūpinimo 
dėl įplaukų ir naftos kainų. 

Kol kas neaišku, ar H. Pauison 
imsis didesnio vaidmens kuriant 
ekonomikos politikos strategiją nei 
J. Snow, kurį kai kas laikė tik Bal
tuosiuose rūmuose kuriamos politi
kos „pardavėju". 

G. W. Bush buvo nepatenkintas 
tuo, kad problemos Irake užtemdė 
gerus ekonomikos rodiklius ir iš da
lies nulėmė jo populiarumo sumažė
jimą iki maždaug 30 procentų. Res
publikonai nerimauja, kad dėl G. W. 
Bush problemų jie gali nukentėti per 
Kongreso tarpinius rinkimus. 

Baltųjų rūmų kiemelyje pasiro
dęs kartu su J. Snow ir H. Pauison, 
G. W. Bush gyrė pastarojo sugebėji
mą sudėtingas ekonomines idėjas 
paaiškinti suprantama kalba. 

H. Pauison pratęs „Goldman 
Sachs" tradiciją siųsti savo žmones į 
Washington. Tarp tokių žmonių yra 
Baltųjų rūmų administracijos vado
vas Josh Bolten ir buvęs Bill Clinton 
administracijos iždo sekretorius Ro-
bert Rubin. 

EUROPA 

AMSTERDAMAS 
Buvęs Jugoslavijos prezidentas 

Slobodan Miloševič mirė ne dėl nuo
dijimo, bet tikrai pats gydėsi vais
tais, o specialistai nesutaria dėl to, 
ar operacija būtų išgelbėjusi jam gy
vybę, nurodė Jungtinių Tautų (JT) 
tribunolas. „Negalima daryti išva
dos, kad tie, kas gydė Miloševič, ne
suteikė deramos priežiūros", — sa
koma ataskaitoje. S. Miloševič kalė
jimo kameroje Hagos mieste mirė 
kovo 11 dieną, likus keliems mėne
siams iki verdikto, kuris turėjo būti 
skelbiamas jo byloje dėl karo nusi
kaltimų, genocido ir nusikaltimų 
žmoniškumui, įvykdytų Kroatijoje, 
Bosnijoje ir Kosove dešimtojo de
šimtmečio pradžioje. Skrodimo išva
dos parodė, kad S. Miloševič mirė 
nuo širdies infarkto. 

SOFIJA 
l Bulgarijos sostinės gatves an

tradienį išėjo tūkstančiai darbinin
kų, reikalaujančių, kad vyriausybė 
jiems užtikrintų geresnę gyvenimo 
kokybę ir narystę Europos Sąjun
goje nuo 2007 metų. Demonstracijos 
dalyviai trikdė eismą ir skandavo 
premjero Sergej Stanišev socialistų 
vadovaujamą vyriausybę įžeidžian
čius šūkius. Jeigu Bulgarijai iki spa
lio mėnesį numatyto termino nepa
vyks įtikinti Briuselio, kad ji yra pa-

! sirengusi narystei, premjeras turi 
atsistatydinti, reikalavo profsąjun
gos vadovai. 

VARŠUVA 
Lenkija gali sugriežtinti maisto 

produktų iš Vakarų Europos perve
žimo per jos teritoriją į Rusiją ir Uk
rainą reikalavimus, pareiškė šalies 
vicepremjeras ir žemės ūkio minis
tras Andrzej Lepper. Politikas pa
brėžė, jog taip bus padaryta, jei Eu
ropos Sąjunga nepadės Lenkijai at
naujinti maisto produktų eksporto į 
Rusiją ir Ukrainą. Lenkijos žemės 
ūkio valdymą perėmęs kairuoliškos 
populistinės „Savigynos" vadovas 
prieš kelias savaites pažadėjo, jog 

ATLANTIC 

atnaujins lenkiškų maisto produktų 
— mėsos ir jos gaminių, vaisių ir 
daržovių, įskaitant bulves, — tie
kimą Rusijai ir Ukrainai. Tačiau kol 
kas šių šalių sanitarinės tarnybos 
lieka neperkalbamos. 

MINSKAS 
Draudimas tūpti ir pasipildyti 

degalų Amerikos ir Kanados lėktu
vams neturi būti taikomas civili
niams orlaiviams, pareiškė šalies 
URM pareigūnas. Anksčiau oficialu
sis Minskas pareiškė, kad apribos 
JAV ir Kanados skrydžius virš savo 
teritorijos, konkrečiai nenurodyda
mas, kokiems lėktuvams tai bus tai
koma. „Manau, kad lėktuvą su Bush 
mes, žinoma, praleisime", — pridūrė 
jis, turėdamas omenyje JAV prezi
dentą George W. Bush. Kalbėdamas 
apie galimybes uždaryti oro erdvę 
užsienio politikos žinybos atstovas 
abejojo, ar būtų tikslingos tokios 
priemonės. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
,,Washington snaiperis" jau nu

teistas mirti už nužudymą sostinės 
rajone, antradienį buvo pripažintas 
kaltu dėl šešių kaltinimų žmogžu
dystėmis Maryland, sakė teismo ats
tovas. Prisiekusieji tokį sprendimą 
priėmė po dramatiško teismo proce
so, kurio metu atsakovas John Allen 
Muhammad kaip savo paties advo
katas kamantinėjo liudijusį savo 
jaunąjį bendrininką Lee Boyd Mal-
vo. Kaimyninėje Virginia valstijoje 
J. A Muhammad buvo pripažintas 
kaltu dėl vieno iš 10-ies nužudymų, 
2002 metais kėlusių siaubą Wa-
shington, DC, ir jo apylinkėse. L. B. 
Malvo atlieka kalėjimo iki gyvos gal
vos bausmę. Per tris savaites tru
kusį „Washington snaiperio" siau
tėjimą iš viso žuvo 10 žmonių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Baghdad trečiadienį buvo nu

šautas Irako valstybinės televizijos 
„Iraąiya" sporto laidos vedėjas. Ali 
Jaafar užpuolikai nušovė išėjusį iš 
savo namų. Sukilėliai, siekiantys 
nuversti JAV remiamus Irako vado
vus, taikėsi į kelis vyriausybės fi
nansuojamos televizijos žurnalistus. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea* 
f^Z* , Krovimu gabenimas 

:*^v?^.% f laivu i visas pasaulio saiis 4 - IJL. 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio Saiis. 

Air Freighi 
Autorrooiliu pirkimas bei 
I siuntimas i visas pasaulio sa is 

, ' 

Krovirvu pervedimas 
visoje Amer k oje 

Small Packaaes Trucking 

& 

Smulku siuntimu siuntimas bei 
p"statybas \ namus Uetuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje rn* Ukra^oje 

8801 7Sth Ave Bridgeview, IL 60455 UI. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 UI. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

Lietuvos vyčių vidurio 
centro rajono pavasarinis 

suvažiavimas ir kėgliavimo 
turnyras 

Š.m. gegužės 19-20 d. Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa, veikianti Cleveland, 
Ohio, prie Dievo Motinos parapijos, 
globojo L. V. Vidurio centro rajono 
suvažiavimą ir sporto savaitgalį. Su
važiavime dalyvavo 27 vyčių iš 4 
kuopų: Cleveland ir Dayton, Ohio, 
Detroit, Michigan, ir Pittsburgh, 
Pennsylvania. 

Gegužės 19 d., penktadienį, įvy
ko susipažinimo vakaras, vaišės, 
gausi loterija ir pabendravimas Com-
fort Inn viešbutyje, Cleveland. Pri
ėmime dalyvavo gražus būrys svečių 
ir vietinių vyčių, galima sakyti, per 
50. Nuotaika pakili ir linksma. 

Gegužės 20 d., šeštadienį, vyko 
sąskrydis. Prieš pradedant posėdį, bu
vo sukalbėta malda. 25 kuopos pir
mininkė Theresa Capuria sveikino vi
sus atvykusius, linkėjo smagios vieš
nagės ir sėkmės kėgliavimo turny
re. Susirinkimui vadovavo Vidurio 
centro rajono pirmininkas Michael 
Petkus. Jurgis Mikalauskas, 96-tos 
kuopos narys, sukalbėjo maldą. 
Protokolo sekretorės garbės narės 
Pranciškos Petkuvienės ir iždininko 
Richard Marks pranešimai buvo 
vienbalsiai priimti be jokių pataisų. 

Ritualų komiteto pirmininkė 
Lee Moore pranešė, kad klevlan-
dietis Pranas Joga, 25-tos kuopos 
narys bus pakeltas į trečiąjį laipsnį. 

Mark H. Bell, Šv. Kazimiero 
gildijos (vienas iš keturių L. V. orga
nizacijos padalinių) atstovo prane
šimą perskaitė Michael Petkus. Bu
vo pranešta, kad šv. Mišių stipendi
jas galima užsakyti per M. Bell arba 
gildijos pirmininkę garbės narę 
Anna Klizas-Wargo. Prašė, kad ir 
toliau vyčiai finansiškai remtų po
piežinę Šv. Kazimiero lietuvių kole
giją, Romoje. Kasmet prelatas Algi
mantas Bartkus, kolegijos rektorius, 
nori įvykdyti kokį naują projektą. 
Šių metų projektą prelatas A. Bart
kus praneš per ateinantį visuotinį 
narių metinį suvažiavimą Florida. 

„Pagalba Lietuvai" pirmininkė 
Regina Juškaitė-Švobienė pranešė, 
kad padalinys gražiai reiškiasi ir 
remia daug projektų Lietuvoje. Buvo 
išsiųstas metinis laikraštėlis ir buvo 
gauta 6,449 dol. aukų šio padalinio 
projektams paremti. Buvo pranešta, 
kad Telšių seminarijos rektorius, 
prelatas Antanas Lapė dėl rimtų 
sveikatos priežasčių atsistatydino iš 
savo pareigų. Telšių seminarijai bu
vo paaukota 7,000 dol. (Pastaba — 
5,000 dol. buvo neseniai gauta iš 
naujos narės Wisconsin valstijoje. Ji 
sužinojo apie L. V. organizaciją bei 
jos padalinius per internetą ir įstojo 
į narystę). Gailestingosios Motinos 
globos namams buvo paskirta 4,500 
dol. įvairiems projektams paremti. 
Vilniaus amatų mokyklai buvo 
paaukota 1,500 dol. Po 2,000 dol. pa
skirta Gailestingosios Motinos glo

bos namams ir Betanijos virtuvei šv. 
Velykų proga, kad vargšai ir bena
miai galėtų pasivaišinti, pavalgyti 
gardžius pusryčius ir pietus. „Pa
galba Lietuvai" turi keturias progra
mas — medicininį fondą, seminarijos 
fondą, Gailestingosios Motinos Te
resės globos ir benamių fondą, ir 
Vilniaus Amatų centro fondą. Rėmė
jai gali pasirinkti, kokią programą 
nori paremti. Baigdama pranešimą, 
padėkojo visiems už nuolatinę finan
sinę paramą. 

Garbės narės atstovės Elinor 
Služienės pranešimą apie Šiluvos 
Mergelės Marijos fondą perskaitė P. 
Petkuvienė. Š.m. spalio 8 d., 2 v. 
p.p., Washington, DC, Šiluvos Mer
gelės Marijos koplyčioje bus švenčia
ma koplyčios 40 metų sukakties 
šventė Šv. Mišios jau užprašytos. 
Pranešė, kad 2008 m. sueis 400 me
tų sukaktis, kai Šv. Mergelė Marija 
apsireiškė Šiluvoje. 

Buvo pranešta, kad rudens 
susirinkimas ir maldos kelionė vyks 
rugsėjo 29-30 d., DuBois, Pennsyl
vania. Jį globos 86 kuopa, veikianti 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios. Kitas 
pavasarinis susirinkimas ir kėgliavi
mo turnyras vyks 2007 m. gegužės 
mėn. Jį globos 19 kuopa, veikianti 
Pittsburgh, PA. Tikslios datos bus 
praneštos vėliau. 

Posėdis baigtas malda ir L.V. 
himnu. 

Po pietų vyko kėgliavimo tur
nyras, kuriame dalyvavo 29 kėgli-
ninkai. Pirmą vietą laimėjo Detroit 
Lietuvos Vyčių 102 kuopos trečia 
komanda. Antrą vietą laimėjo Cle
veland 25 kuopos antra komanda, o 
trečią vietą laimėjo Detroit 102 kuo
pos pirma komanda. Vyrų grupės 
individualinę pirmą vietą laimėjo 
George Kayganich, 102 kuopos narys 
iš Detroit, o moterų pirmą vietą 
laimėjo Geri Wojoczynaki, Detroit 
102 kuopos narė. 

Vakare — suvažiavimo užbaigi
mas — šv. Mišios už Lietuvos Vyčių 
sąskrydžio intencijas, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, 
aukojamos parapijos klebono ir L. V. 
dvasios vado kun. Gedimino Kijaus-
ko. Prieš pradedant Mišias, Pranas 
Joga, 25 kuopos narys iš Cleveland, 
buvo pakeltas į trečiąjį laipsnį. 

Vakarieniavome „Gintaro salė-
je", Lietuvių klube. Kėgliavimo 
laimėtojai buvo apdovanoti taurėmis 
ir piniginėmis premijomis. Laimėto
jai džiaugėsi ir buvo patenkinti savo 
laimėjimais, visi praleido smagų 
savaitgalį tarp draugų. Vidurio cen
tro rajono pirmininkas Michael Pet
kus dėkojo visiems už gausų dalyva
vimą susirinkime bei turnyre, linkė
jo geros kelionės, grįžtant į namus. 
Iki pasimatymo 93-jame seime 
Olando, Florida, rutrpjūčio 3-6 d.! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

2006 M£TA 
Birželis 

Birželio 3 d., šeštadienį : 
Čikagos Jaunimo centre rengiamas 
paminėjimas, skirtas prel. Mykolui 
Krupavičiui. Kartu vyks ir Peda
goginio lit. instituto mokslo metų 
užbaigimas. Pradžia 2 vai. p.p. 

— Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je, Lemont, vysk. Gustavo Garcia 
Siller teiks Sutvirtinimo sakramen
tą. Iškilmės prasidės 4 vai. p.p. 

Birželio 4 d., sekmadienį : 
Ateitininkų šeimos šventė. 9 vai. r. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je; 10:30 vai. r. PLC salėje iškilmin
gas posėdis. 

— Ateitininkų namų geguži
nė Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v. 

— Muzikinė popietė Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
2 vai. p.p. 

Birželio 10 d., šeštadienį : 
lietuvių tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" metinė šventė Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo salėje. 
Pradžia 6:30 vai. vak. 

Birželio 11 d., sekmadienį: 
Birželio trėmimų minėjimas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje. Mišios 
10:30 vai. r., akademinė dalis po 
Mišių parapijos salėje. 

— Gedulo ir Vilties dienos pa
minėjimas Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte. 

Birželio 18 d., sekmadienį: 
Tėvo dienos popietė Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Pradžia 
12 vai. 

Birželio 23-liepos 9 d. XII 
Lietuvių jaunimo kongresas Ka
nadoje. Daugiau informacijos ran
dama: www.kongresas.org 

Birželio 25 d., sekmadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
40-asis gimtadienis ir parodos 
atidarymas. Pradžia 6 vai. vak. 

Liepa 

Liepos 1 d., šeštadienis: VIII 
Lietuvių dainų šventės susipažinimo 
vakaronė. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventė University of 
Illinois Pavilion salėje. 

Liepos 2 d., sekmadienį: VIII 
Lietuvių dainų šventės pokylis 
Sheraton Chicago Hotel & Towers 
patalpose. 

Liepos 9 d., sekmadienį: Šv. 
Kazimiero seserų 100-ojo jubiliejaus 
šventė vienuolyno sode, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago. Pradžia 11 

vai. r., šventė tęsis iki 4 vai. popiet. 
Visi kviečiami. 

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. 

Liepos 16 d., sekmadienį : 
Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos 
skyrius ruošia tradicinę gegužinę 
Ateitininkų namų ąžuolyne, Le
mont. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Rugpjūtis 

Rugpjūčio 12 d., šeštadienį: 
Beverly Shores, IN, Lietuvių klubas 
ruošia savo metinę gegužinę Litu-
anica parke. Pradžia 1 vai. p.p. 

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį: 
LB Lemonto apylinkės gegužinė 
PLC sodelyje. 

Rugsėjis 

Rugsėjo 8-10 d.: Santaros-
Šviesos federacijos 53-asis suvažia
vimas Pasaulio lietuvių centre • 
Lemonte. 

Rugsėjo 9 d., šeš tadienį : 
Čikagos lit. mokyklos mokslo metų 
pradžia. 

Rugsėjo 10 d., sekmadienį: 
LB Lemonto apylinkės gegužinė 
PLC sodelyje. 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį: 
Lietuvių fondo Golfo turnyras. 

Rugsėjo 24 d., sekmadienį: 
„Vaiko vartai į mokslą" tradiciniai 
„Derliaus pietūs" Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 12:30 vai. 
p.p. 

Spalis 

Spalio 7 d., šeštadienį: koncer
tas Jaunimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Spalio 20, 21 i r 22 d., penkta
dienį, šeštadienį i r sekmadienį: 
Amerikos Lietuvių katalikų kongre
sas, 100 metų nuo Katalikų federaci
jos įsikūrimo proga. 

Lapkritis 

Lapkričio 4 d., šeštadienį : 
Lietuvių fondo metinis pokylis Pa
saulio lietuvių centre. 

Lapkričio 12 d., sekmadienį: 
Premijų šventė Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Lapkričio 19 d., sekmadienį: 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 88 m. 
sukakties paminėjimas Šaulių na
muose. Rengia Čikagos ramovėnai. 

Skelbimai 
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 
TH. 708-424-8654773-581-8654 

RKSIOfNTIAI 
RRIlKlKAI.F 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate CpnsulUnt 
Nekilnojamojo t u r t o 

p i r k i m a s , pa rdav imas 
708-889-2148 

Skelbimų skyriaus 
tel. 773-585-9500 

http://www.kongresas.org
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Šventės ir minėjimai 
Karaliaučiaus krašto 

mokyklose 

Stuburo ir skausmo igos Širdies ligos 

Kraupiškio (Uljanovo) 
vidurinėje mokykloje 

Šiemet visiems atsibodo ilga ir 
šalta žiema, todėl ją vijome iš kie
mo. Mokiniai piešė Užgavėnių kau
kes: raganos, velnio, giltinės, ger
vės, ožio, ožkos, mokėsi eilėraščių ir 
ėjo pasitikti pavasario. 

Kasmet mokykloje pažymime 
kiekvienam lietuviui brangias tau
tos šventes. 

Vasario 16-osios proga kabinete 
eksponavome Tauragės moksleivių 
kūrybos centro keramikos būrelio 
narių darbus, kuriuos gavo kiekvie
nas lietuvių kalbos fakultatyvą 
lankantis moksleivis. 

Kovo 11-ąją mokyklos vestibiu
lyje paruošėme Tauragės mokslei
vių kūrybos centro mokinių piešinių 
parodą. Su šiuo centru mokykla yra 
pasirašiusi bendradarbiavimo su
tartį. Mokiniai mokėsi lietuvių poe
tų eilėraščių apie Lietuvą, lietuvių 
kalbą, tėvynę. 

Į Velykų šventę atvyko mokinių 
tėvai, Kraupiškio močiutės. Moki
niai deklamavo eilėraščius, žaidė 
lietuviškus žaidimus, džiaugėsi lie
tuviškais raštais išmargintais mar
gučiais. Šv. Velykų proga fakulta
tyvo mokiniams ir mokytojų kolek
tyvui Tauragės MKC perdavė įvairia 
technika atliktus sveikinimus. Su
sirinkusieji vaišinosi šventiniu 
pyragu ir saldainiais, rideno mar
gučius, buvo linksmai nusiteikę. 

Lenkviečių (Lunino) 
pagrindinėje mokykloje 

Mokytoja Aldona Bursteikienė 
lietuvių kalbos fakultatyvą lankan
tiems mokiniams papasakojo apie 
1990-ųjų metų kovo 11-ąją, kai Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir 
jį priėmė. Lietuva tapo nepriklauso
ma. Ilgas ir sunkus lietuvių tautos 
kelias į nepriklausomybę. Tai di
džiausias tautos iškovojimas. 

Mokiniai apie Kovo 11-ąją skai
tė knygose, žiūrėjo paveikslėlius, 
dainavo dainas apie Lietuvą. Kabi
netas buvo papuoštas tautine sim
bolika. 

Tilžės (Sovetsko) 1-ojoje 
vidurinėje mokykloje 

Šv. Velykoms mokykloje buvo 

ruošiamasi iš anksto. Mokytoja Al
dona Bursteikienė stengėsi sukurti 
jaukią šventinę nuotaiką, nes inter
nate gyvena vaikai arba neturintys 
tėvų, arba apribotos jų teisės į 
vaikus. 

Vaikai piešė velykinius sveiki
nimus savo draugams, mokytojams 
ir tėveliams, piešė pavasarį, atbun
dančią gamtą, grįžtančius paukš
čius ir Velykas. 

Mokytoja papasakojo apie Ve
lykų šventę, margučio prasmę. Ap
tarė, kodėl dažomi kiaušiniai ir jie 
dovanojami. Dar senovėje margučiui 
buvo skiriama daug dėmesio. Ga
vus margutį, aplankydavo didelis 
džiaugsmas. 

Mokytoja supažindino su kiau
šinių dažymo būdais. Mūsų pro
tėviai juos dažė natūraliomis me
džiagomis: svogūnų lukštais, rugių 
želmenimis, ramunėlėmis, kmynais, 
samanomis, ąžuolo žieve. Kiekviena 
spalva turėjo savo prasmę. Margu
čių raštai simbolizavo pavasarį, 
augimą, gerą derlių ir žmogaus svei
katą. Margučių raštai įvairūs, susi
ję su gamta: saulutės, žvaigždu
tės, eglutės, javų varpos, medžiai, 
plunksnelės. Įteikiant margutį buvo 
linkima sveikatos ir gėrio. 

Mokiniai skaitė apie Velykų 
šventę, deklamavo eilėraščius, ap
tarė margučių raštus, juos rideno. 
Visi vaišinosi lietuvišku šakočiu, sal
dainiais, džiaugėsi gautais velyki
niais sveikinimais. 

Būdviečių (Malomožaisko) 
vidurinėje mokykloje 

Vasario 16-oji, Lietuvos valsty
bės atkūrimo dienos proga Būdvie
čių lietuviukams sveikinimus ir at
virukus perdavė Tauragės „Šalti
nio" vidurinė mokykla ir Laukuvos 
Norberto Vėliaus gimnazija. Klasėje 
kabėjo didelė Lietuvos trispalvė. 

Mokytoja Ksavera Butautienė 
papasakojo apie visiems lietuviams 
brangią Vasario 16-osios šventę, ap
tarė lietuviškos vėliavos spalvų 
reikšmę. Mokiniai deklamavo eilė
raščius apie gimtąjį kraštą, tėvynę, 
Lietuvą. 

Į Kovo 11-osios — Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo dienos mi
nėjimą atvyko Būdviečių adminis
tracijos vadovė N. P. Kudašova. Ji 
lietuvė, pritarianti lietuvybės puose
lėjimui tame krašte. Jos anūkė lan-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys danas už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel . 708 -422 -8260 . 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Lenkviečių (Lunino) pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos fakultatyvas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventėje š.m. kovo 11-ąją. 

ko lietuvių kalbos fakultatyvą. 
Šventėje dalyvavo mokyklos 

direktorė Bronislava Sinelnikova, 
muzikos mokytojas, Būdviečių lietu
vės: močiutė Julija, Marytė Grik-
šaitė, Laima Genienė, Aušra Mama-
kienė. Susirinkusieji dainavo lietu
viškas dainas, žaidė ratelius ir žai
dimus, vaišinosi arbata, lietuviškais 
saldainiais. 

Velykų šventei padėjo pasiruoš
ti Tauragės „Šaltinio" vidurinė 
mokykla. Čia buvo paskelbta vely
kinė akcija. Mokiniai dažė ir mar
gino kiaušinius, kuriuos mokytoja 
nuvežė savo mokiniams. Mokinius 
pradžiugino ne tik margučiais, bet 

gražiais atvirukais, velykiniais svei
kinimais ir lipdukais. 

Į šventę atvyko Velykų močiutė, 
nešina pilna pintine margučių. Mo
kiniai skaitė gautus velykinius svei
kinimus, deklamavo eilėraščius, ri
deno margučius. Visi susėdo prie 
bendro stalo, vaišinosi kvapnia arba
ta, grikių koše su paukštiena, iškep
tu velykiniu pyragu. 

Šv. Velykų proga buvo pasvei
kinti ne tik fakultatyvą lankantys 
mokiniai, bet ir mokykloje dirbantys 
mokytojai. 

Emilija Bukontienė 

Kovo 11-osios šventė Kraupiškio vid. mokykloje Vasario 16-oji Kraupiškio (Uljanovo) vid. mokykloje 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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„Vaiko vartai į mokslą / / 

siekia ir garsių Lietuvos žmonių gimtinę 
Kai 2004 metų rudenį važiavau 

autobusu iš Vilniaus į Uteną ir iš 
ten į Užpalius, atrodė, kad važiuoju 
į kažkokį Lietuvos užkampį. Nuo to 
laiko mano nuomonė apie Užpalius 
smarkiai pasikeitė. Ne dėl to, kad 
ten yra pomokyklinis dienos centras 
„Vaiko vartai į mokslą", nors jis tik
rai veikia pavyzdingai, ir ne dėl to, 
kad norėčiau įtikti savo draugams 
aukštaičiams. Kad pagrįsčiau savo 
nuomonę, noriu skaitytojus nors 
truputį supažindinti su Užpaliais ir 
kuo jie mano akyse ūgtelėjo. 

Užpaliai yra Rytų Aukštaitijoje, 
Utenos rajone, Šventosios upės 
pakrantėje, per kurią tiesiasi Vy
tauto Didžiojo tiltas, statytas 1930 
m., ir kurią kadaise apdainavo mūsų 
poetas Antanas Baranauskas. Už-
palėnai — taip save vadina Užpalių 
gyventojai, didžiuojasi savo mies
teliu, savo architektūriniais pamin
klais, gražia Aukštaitijos gamta. Bet 
gal labiausiai didžiuojasi savo vi
durine mokykla, kuri išugdė daug 
gerų ir garsių žmonių, mokslinin
kų, medikų, pedagogų, žurnalistų. 

Malonus šios mokyklos direkto
rius Giedrius Indrašius veda mane 
šviesiu ir ilgu mokyklos koridoriur 
mi. Vienoje pusėje .dideli langai, o 
kita koridoriaus siena nukabinta 
žmonių portretais. Už vieno iš jų 
užkliuvo mano akis ir aš stabteliu. 
„Tai buvęs šios mokyklos direkto
rius (1924—1927 metai*) -Vincentas -
Liulevičius. Jis labai gražiai ir 
sumaniai direktoriavo mūsų mokyk
loje, būrė jaunimą į organizacijas. 
1944 metais turėjo pasitraukti į Va
karus", — aiškino direktorius. „Tai 
mūsų išeivijos istorikas, pedagogas, 
va dovėlių autorius, dabar jau mi
ręs", — pridėjau ir aš. Mums bekal
bant, direktorius parodė pro korido
riaus langus besimatančią gražią 
aikštelę, žalumynais apsodintą, ku
rios viduryje stovėjo gražus, neseniai 
pastatytas koplytstulpis šiam iški
liam žmogui atminti. Mūsų pažintis 
pasidarė artimesnė, kai atradome 
mums abiems žinomus žmones. 

Apėjus mokyklą, direktorius ve
žė mane aprodyti Užpalius. Prava
žiavome gatvę, pavadintą Kazio 
Pakšto vardu. „Ar ir Kazys Pakštas 
čia gyveno?" — paklausiau. „Taip, iš 
čia kilęs ir mūsų geografas profeso
rius Kazys Pakštas", — didžiuo
damasis atsakė direktorius. Prisi
menu profesorių Pakštą iš ateiti
ninkų suvažiavimų, subuvimų ir iŠ 
jo svajonių kurti mažą Lietuvą Hon
dūre. Bevažiuojant vartau direkto
riaus dovanotą knygą „Užpaliai, 
mūsų svajonių kraštas". Skaitau 
apie Pakštą. Šeimoje buvo penkio
liktas iš septyniolikos vaikų. Pasi
mokęs pas daraktorę, toliau tęsė 
mokslus Užpalių dviklasėje mokyk
loje. Rašoma, kad užpalėnai jį pri
siminė buvus judriu, gabiu, geros 
orientacijos mokiniu. Turėjo origi
nalų vaikišką protestą prieš to laiko 
rusinimo politiką. 1905 metais, bū
damas vaikas, užsimanė su vyrais 
eiti versti caro, bet suaugusieji jį 
„varlamušiu" išvadino... Savaran-

. kiškai pasimokęs, nuvyko į Petro

gradą, išlaikė egzaminus ir gavo 
šešių klasių gimnazijos baigimo pa
žymėjimą. Turėjo gražų balsą, todėl 
tėvai norėjo, kad eitų į kunigus. 1912 
metais įžengė pro Kauno kunigų 
seminarijos duris, tačiau labai neil
gam. Mokslus tęsė toliau, kai jo se
suo, gyvenanti Amerikoje, atsiuntė 
jam „šipkartę" (taip tuometiniai 
Amerikos lietuviai vadino laivo bi
lietą), ir jis išvyko į JAV. Čia jis dir
bo laikraščio ir žurnalų redakcijose, 
vertė knygas, rūpinosi ateitininkais. 
Studijavo Fordham, vėliau Friburg 
ir 1923 m. apgynė daktaro disertaci
ją apie Lietuvos klimatą. 

Toliau rašoma, kad 1925 metais 
Kazys Pakštas grįžo į Lietuvą ir 
dirbo Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete, kur 1929 metais jam su
teiktas profesoriaus vardas. 1939 
metais jį pakvietė Los Angeles uni
versitetas. Prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, negalėjo sugrįžti į 
gimtinę. Toje pačioje knygoje susi
randu ir paties Kazio Pakšto 1928 
m. vasario 16 d. pasakytus žodžius: 
„Būtų labai neatsargu manyti, kad 
amžinai išlaikysime savo nepriklau
somybę. Gal ji yra tik meteoras, 
blykstelėjęs keista pašvaiste istori
nių amžių eigoje. Svarbu nepriklau
somybės momentus tikslingai pa
naudoti tautai sustiprinti, kad ji 
galėtų išlaikyti tuos bandymus, 
kuriuos ateitis jai dar skirs". Sustoju 
prie-šių, svarių i r tiesių žodžių. 
Pagalvojau apie dabartinę Lietuvą ir 
jos nepriklausomybę. Ar stiprina 
tautą šios nepriklausomybės mo
mentai? Ta mintis mane nupurtė. 
Prisiminė kitas žymus pasaulio 
geografas Stasys Klupaila, kuris 
daug metų po Pakšto mirties taip 
rašė: „Pakštas buvo bene vienintelis, 
kuris nujautė būsimą Lietuvos tra
gediją, tik kiti jo nesuprato". Gerb
dami patriotinę Kazio Pakšto idėją, 
užpalėnai savo muziejų pavadino 
„Dausuvos" vardu, mat „Dausuvos" 
vardu Pakštas pavadino britų Hon
dūrą, kuriame svajojo įkurti mažą 
Lietuvą. 

Oi, kaip toli „nukeliavau" nuo 
savo tikslo — aplankyti Užpalių 
vidurinėje mokykloje prisiglaudusį 
beglobių vaikų dienos centrą „Sau
lutė". Centras gražiai veikia jau
kiose mokyklos patalpose. Šiuo metu 
vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai, 
kurie labai noriai čia ateina po 
pamokų. Šio centro socialinė darbuo
toja Edita Juršienė, rašo, kad šiemet 
jie turi naujas patalpas, kurios 
išdekoruotos vaikams tinkamomis 
spalvomis. Sienos išpuoštos vaikų 
darbeliais. Čia jie ruošia pamokas, 
piešia, lipdo, siuvinėja bei kuria dar
belius iš medžio. Centre „Vaiko var
tai į mokslą" jie užsiiminėja pagal 
programą SAU (sąmoningos as
menybės ugdymas). Edita pasakoja, 
kad vaikams patinka šioje pro
gramoje pateikti žaidimai. „Žaisda
mi jie geriau įsimena einamą temą", 
— sako Edita. „Prie didelio stalo 
sėdame kaip viena didelė šeima. Vai
kai patys verda arbatą, tepa sumuš
tinius. Prie stalo aptariame savo 
reikalus, turimas problemas Vaikai 

::.:::::::::::':::::::>::::::;-x UipaVtm 
žino, kad už viską turi būti dėkingi 
organizacijai 'Vaiko vartai į moks
lą', — baigia savo laišką Edita. 

Toliau važiuoju per šį įdomų 
miestelį. Pravažiuojame pakelėje 
stovintį namelį, prie kurio direkto
rius Indrašius stabteli. „Šiame na
me kadaise gyveno dabartinio Lietu
vos kardinolo Audriaus Bačkio moti
na", — pasako direktorius. Tikrai 
įdomu, kad tiek garsių žmonių ži
nau iš šio mažo miestelio. Ir vėl ver
čiu knygos „Užpaliai" puslapius. 
Ten sakoma, kad 1997 metais Už
paliuose buvo du iškilmingi ir pras
mingi paminėjimai — tai lietuviškos 
mokyklos 600 metų jubiliejus ir 
visuomenės veikėjos, žymios šeimos 
motinos užpalietės Onos Galvydai-
tės-Bačkienės 90-tasis gimtadienis. 
Rašoma, kad tada prie Krokulės 
koplytėlės šv. Mišias aukojo jubilia
tės sūnus, tuometinis metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis. Atremontuo
tas a.a. Onos Bačkienės namas yra 
Krokulės gatvėje. 

Važiuoju su direktoriumi į Kro-
kulę. Kas ta Krokulė? Tai Švento
sios upės dešinėje, į pietus nuo 
Lygamiškio piliakalnio, iš nedidelės 
pakriaušėlės besiveržiantis Kroku
lės šaltinis. Į šią vandens versmę 
įstatytas nežinomo meistro iškaldin-
tas gražus akmeninis rentinys, pro 
jo sienoje iškirstą angelę sruvena 
vanduo, maitinantis mažą upeliuką, 
taip pat Krokule vadinamą. Vandens 
atsigeria direktorius, o jo padėjėja 
prisipila atsivežtą indą. Atsigeriu ir 
aš. Tikrai vanduo tyras, skanus, gai
vinančiai šaltas. Skaitau knygoje, 
kad čia buvusi pagoniškos šventovės 
vieta. Šis šaltinis žinomas plačioje 
apylinkėje. Ant smėlėto kranto stovi 
raudonų plytų koplytėlė su Kristaus 
statula viduje. Vyresni užpalėnai 
atmena, kai jų tėvų tėvai pasakojo, 
jog čia prie šaltinio ganantiems pie
menėliams kadaise pasirodęs Kris
tus. Nuo seno čia eidavo ir važiuoda
vo maldininkai iš tolimų parapijų. 
Ir dabar dar ši vieta lankoma mal
dininkų, o per Šv. Trejybės šventę, 
čia vyksta atlaidai. O mums, be 
abejo, atmintinas a.a kunigas Fe
liksas Gureckas, savo vaikystę pra
leidęs Užpaliuose, prisimena Kroku
le. kaip reikšmingą vietą, kuri ugdė 
žmonių pamaldumą, guodė juos ir 

dvasiškai kėlė. Knygoje kun. Gurec
kas kalba taip apie Krokulę: „Gal, 
toje vietoje buvo ir pagijimų, bet 
niekas jų neskelbė. Bet jei ir niekas 
ten nepagytų nuo kūno žaizdų, o 
Krokulė Užpaliams ir tolimai apy
linkei liktų dvasios balzamas... ūki
ninkams paguoda... Šią vietelę mėg
davo ir tebemėgsta jaunimas". Kny
goje sakoma, kad tuometinis Ateiti
ninkų federacijos vadas prof. Kazys 
Pakštas mėgdavo lankytis savo 
tėviškėje, su jaunimu aplankydavo 
Krokulę. 

Toliau bevartydama knygą 
„Užpaliai" randu ir prof. Juliaus 
Jodelės pavardę. Sakoma, kad gy
vendamas Amerikoje Julius Jodelė 
visada pagarbiai žiūrėjo į savo gim
tinę Užpalius, jos žmones. Didelėmis 
sumomis rėmė sunkiai sergančius 
Lietuvos vaikus, vežant juos į JAV 
gydyti. Kvietė Lietuvos gydytojus 
stažuotis Amerikon. Dirbdamas me
chaniku inžinieriumi California 
technologijos institute, parengė daug 
svarbių ir įdomių JAV projektų. 
1995—1996 metais dėstė ir Kauno 
technologijos institute dizaino ir 
projektavimo kursą. Randu ir JAV 
bei Lietuvoje žinomo garsaus me
diko Leono Seibučio pavardę. Jis gi
mė Užpaliuose. Knygoje sakoma, 
kad dr. Seibutis nuo 1976 metų ben
drauja su Vilniaus universitetinės 
ligoninės Urologijos skyriumi ir 
Lietuvos medikais. Lankydamasis 
Lietuvoje, jis atliko per 100 urolo
ginių operacijų, aprūpino medikus 
užsienyje leidžiama literatūra, vais
tais ir instrumentais. Skaitau, kad 
ir dabartinio vyskupo Jono Borutos 
vaikystės pėdos liko įspaustos Už
paliuose. 

Anaiptol ne visus kilusius iš 
Užpalių ir žmonijai nusipelniusius 
žmones paminėjau. Jų yra dar labai 
daug. Baigiu savo prisiminimus apie 
šį nuostabų Aukštaitijos kampelį — 
Užpalius, kuris davė Lietuvai tiek 
garsių ir garbingų žmonių. Tikiu, 
kad ir ateityje dar išeis garsių ir 
naudingų Lietuvai žmonių iš Užpa
lių. Dirva yra derlinga. Gal ir da
bartinė Užpalių vidurinė mokykla ir 
joje esantis, remiamas „Vaiko vartai 
į mokslą" remiama dienos centras 
„Saulutė" išaugins garsių žmonių. 

Aldona Kamantienė 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą j Q jjFCA.HJCjrAS> 
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A t A 
VINCAS VAITKUS 
(VAITKEVIČIUS) 

Mūsų brangus vyras, tėvas ir senelis po ilgos ligos mirė 
2006 m. gegužės 21d., sulaukęs 85 metų. 

Gimė Pakalniškių kaime, Zarasų krašte. Jo netekties giliai 
liūdi žmona Regina Apirubytė, sūnus Vytautas, sūnus Arvydas 
su žmona Elizabeth, jų vaikai Margaret ir Kęstutis, dukra Mil
da, jos vyras Michael, jų sūnūs Steven ir Nicholas. Vokietijoje 
svainė Ingė Ostermair ir jos šeima, Lietuvoje mirusios sesers 
sūnus Arvydas Linartas, giminės Laipčiai, Andrijauskai, 
Špakauskai, Lenkijoj Adolfo Šalčio šeima. 

Vincas palaidotas gegužės 26 d. iš St. Mary of the Lake 
bažnyčios, New Buffalo kapinėse. 

Vincas buvo ilgametis Lietuvių operos narys ir daugelį 
metų grojo B. Pakšto orkestre ir su juo liaudies instrumentų 
kapeloje. 

Jo atminimui prašome aukoti Čikagos lietuvių operai. 

Žmona Regina, sūnūs Vytautas ir Arvydas, dukra Mil
da 

A t A 
JUOZUI GIEDRIUI MEILUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VIDĄ su šei
ma, brolį ROMĄ (Pedro) MEILŲ bei kitus artimuo
sius. 

A. ir R. Aleksiunai 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošta Aušrelė Sakalattė 

Hundred twenty third iesson, 
(Handred tuenti tiord leson) — Šim
tas dvidešimt trečia pamoka. 
Summer outing. (Samer auting) 
— Vasaros išvyka, 
Mom, it's summer vacation, I 
don't have to go to school, can 
w e go somewhere that's fun? 
(Mam, its samer veikeišen, ai dont 
hev ta gou tū skūl, ken ui gou sa-
muer thęts fan) — Mama, dabar va
saros atostogos, man nereikia eiti į 
mokyklą, ar galėtume kur nors 
vykti, kur butų smagu? 
Yes, we cam where would you 
l ikę to go? (Jes, ui ken, uer uod jo 
laik ta gou) — Taip, galime, kur tu 
norėtum nuvažiuoti? 
It's such a hot day, I would likę 
to go to a water park. (Its sač e 
hat dei, ai uod laik tū gou tū e uater 
park) — Tokią karštų dieną man 
patiktų nuvažiuoti į „vandens par-

Of course we can go there, but 
be sure to take some sun screen, 
I don't want you to get a sun-
burn. (Af kors, ui ken gou ther, but 
by šiur ta teik sam san skryn. ai 
dont uoant jū tū get e sanbiurn) — 
Žinoma, mes ten galime važiuoti, 
bet batinai pasiimk kremą nuo 
saulės, nenoriu, kad nudegtum. 
Can Gražina come with us? Her 
mom has to work, she doesn't 
have anyone to take her places. 
(Ken Gražina kam uith as? Her 
mam hes ta uork, šy daznt hev eni-
uon ta teik ker pleises) — Ar gali 

Gražina važiuoti su mumis? Jos 
mama dirbta, ji neturi kas ją kur 
nuvežtų. 
We have to ask her mother's 
permission, if her mom says it's 
okay, she can come. (Ui hev tū 
esk her raather3 permisen, if her 
mam 3ez its okei, šy ken kam) — 
Mes turime gauti jos mamos suti
kimą, jeigu mama leis, ji gan* vykti 
kartu. 
We'd better hurry up and call, 
her mom leaves for work very 
soon. (Uid beter hiun ap end kai, 
her mam lyvs for uork veri sun) — 
Kuo greičiau paskambinkime, jos 
mama netrukus išeina į darbą. 
Heilo, my mom and I are going 
to the water park, may Gražina 
go with us? (Helou, mai mam ęnd 
ai ar going tu tha uater park, mei 
Gražina gou uith as) — Labas, aš ir 
mano mama ažiuojame į „vandens 
parką", ar Gražina galėtų važiuoti 
su mumis? 
Just a minute, I have to a sk h e r 
if she wants to go. Jžest e minat, 
ai hev tu esk hior if šy uoants tū 
gou) — Truputi luktelkite. aš turiu 
paklausti ar ji norėtų važiuoti. 
I am sorry, but Gražina has 
made other plans for today, 
thank you for asking. I Ai em šori, 
bat Gražina hes meid ather plęns 
for tadei, thenk jū for ęsking) — 
Gaila, bet Gražina šiandienai turi 
skitus planus, ačia už pakvieti
mą. 

A f A 
Kompozitorė 

GIEDRA GUDAUSKIENĖ 
NASVYTYTĖ 

Mirė 2006 m. gegužės 23 d. Santa Monica, 82 m. 
amžiaus. 

Skaudaus liūdesio prislėgti liko: sūnus SAULIUS 
TOMAS su šeima ir 3 sūnumis, jau pagarsėjusiais 
sporto srityje, duktė DAINA GUDAUSKAITĖ, sesuo 
SALOMĖJA NASVYTYTĖ-VALIUKIENĖ. 

Kadangi yra kilusi iš žinomos Nasvyčių-Banaičių 
giminės, tat daug jų yra Amerikoje, taip pat Lietu
voje. 

Visada turėjo labai daug draugų, nes jos širdis 
buvo atvira visiems, kuriems norėjo padėti. Apie ją 
bus plačiai parašyta mūsų spaudoje, o ir ilgam pasi
liks gyvųjų atmintyje. 

Giedrute, mes meldžiame Viešpatį Dievą, kad tu 
girdėtum tą muziką, kurios žemės vaikai negali 
išgirsti. 

Liekame skaudžiai liūdėdami. 

Salomėja Nyerges ir 
sūnus daktaras Antanas Nyerges 

A t A 
LEVUTĖ SEIBUTIENĖ 

SKRIPKAUSKAITĖ 
Mirė 2006 m. gegužės 30 d., sulaukusi 83 metų amžiaus. 
Giliam liūdesyje liko: vyras Edvardas Seibutis; dukros Ire

na Krutulienė su vyru Arūnu, Regina Sarno su vyru Ron, Luci 
Morgan su vyru Diek ir Vida Lieponienė su vyru Petru; anakai 
Dean a ir Andrew Sarno. Liadi sesuo Bronė Valavičienė su 
šeima. 

Velionė buvo ilgametė Lietuvos Dukterų draugijos narė. 
A.a. Levutė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 1 d. nuo 3 

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

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 2 d. 9:30 vai. r. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į 
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Levutė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

A t A 
ALEKSANDRUI GRYBAUSKUI 

Lietuvoje mirus, šios netekties metu reiškiame gilią 
užuojautą jo broliams VYTUI (Florida), STEPUI 
(Klaipėda), seserims ALDONAI (Colorado), VALEI 
(Chicago) ir jų šeimoms. 

Daytona Beach Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai 

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

• Židinio pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiami arkivysk. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos šventovėje, Lemonte, šeštadienį, 
birželio 3 d., 8 vai. r. Tai bus Sek
minių išvakarės. Melsimės Švento
sios Dvasios dovanų Bažnyčiai, Lie
tuvai, žmonijai, sau ir artimiems. 
Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
pamaldose. 

•Birže l io 11 d., sekmadienį, 10 
vai. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčia vi
sus kviečia į kun. Vaidoto Labašaus-
ko atsisveikinimo šv. Mišias ir popie
tę po Mišių. Kunigas Vaidotas baigė 
magistro studijas Katalikų univer
sitete Washington, DC ir grįžta į Lie
tuvą. 

• J A V LB Lemonto apylinkės 
valdyba maloniai kviečia visus birže
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio 
lietuvių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r. 
padėsim vainikus prie Partizano 
paminklo. Prisiminimais šią liūdną 
visai tautai dieną pasidalins prof. 
Vytautas Černius. 10:45 vai. r. 
bažnyčioje misijos choras ir solistė P. 
Ragienė atliks specialiai tai progai 
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo 
palikti savo gimtuosius namus, bėg
dami nuo raudonojo maro. 

• Š v . Kazimiero seselės liepos 9 
d., sekmadienį, širdingai kviečia jus 

dalyvauti vasaros šventėje „Jubilee 
100 of Faith and Service", kuri vyks 
seselių motiniškajame name, 2601 
W. Marąuette Rd., nuo 11 vai. r. iki 
4 vai. p.p. Jūsų laukia linksmybės, 
skanus maistas, muzika, loterija, 
bingo. Atvykite aplankyti seseles, 
atnaujinti senas draugystes ir rasti 
naujų draugų. Įėjimas nemokamas. 

IŠARTIIRTOLL 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

•Šeštadienį, birželio 3 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje vyks mokslo metų už
baigimo iškilmės ir abiturientų iš
leistuvės. 10 vai. ryto moksleiviams 
bus įteikti mokslo baigimo pažymėji
mai, atžymėti geriausi mokiniai ir 
paskelbti JAV LB Švietimo tarybos 
premijos laimėtojai. Tėvų komitetas 
pasirūpins pietumis, o po pietų vyks 
ansamblio „Spindulys" repeticija. 
Sekmadienį, birželio 4 d., 10:30 vai. 
r. visi mokiniai renkasi į mokslo me
tų užbaigimo šv. Mišias. Mokiniai 
skaitys skaitinius, giedos, bursis 
prie altoriaus. Susiburkime visi kar
tu pasimelsti ir prasmingai užbaigti 
mokslo metus. „Spindulio" jaunimo 
šventė — 12:30 vai. p.p. Kviečiame 
visus dalyvauti mūsų šventėje. Ap
lankykite mūsų tinklalapį: www.la-
mokykla.com. Su pasiūlymais ir pa
geidavimais kreiptis : ddauras@hot-
mail.com 

•Birželio 18 d. 12 vai. p.p. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius, dalyvaujant estams ir lat
viams, ruošia tragiškų trėmimų mi
nėjimą. Šv. Mišios už gyvus ir miru
sius tremtinius — 10:30 vai. r. Meni
nę programą atliks pianistas Rodol-
fas Budginas ir Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Įėjimas nemokamas. 
Po oficialios dalies — pietūs (prašo
ma auka, kuri bus skiriama pamin
klui nuo komunizmo nukentėju
siems, kuris bus pastatytas Wa-
shington, DC). 
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Amerikos lietuvių 
TV rodo: 

Sekmadieni, birželio 4 d., 7 — 8 vai. v.: „Kunigo žodis". 
Dokumentinis filmas „Sekminės prie Dusios ir Metelių". „Advokato 
patarimai" — į žiūrovų klausimus atsakys adv. Robertas Kėželis. 

Antradienį, birželio 6 d., 7 — 8 vai. v.: Poezijos valandėlė. Eiles 
skaitys poetė Julija Švabaitė-Gylienė. Čikagos lietuvių futbolo lygos 
valandėlė. Laidelę veda A. Matulevičius. Kultūros ir verslo naujienos iš 
Lietuvos. 

Ketvirtadienį, birželio 8 d., 7 — 8 vai. v.: Žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų" santraukos. 

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

ALTV informacija 

Francis Glodas, Holden, MA, užprenumeravo „Draugą" Reginai 
Vanagienei-Glodas, gyv. Worcester, MA. Pati geriausia žinia ir para
ma „Draugui" yra jo skaitytojų gausėjimas. Labai dėkui F. Glodui, kad 
mums surado naują skaitytoją. 

Vytas Raudys gyv. Homer Glen, IL, pratęsė prenumeratą ir dar 
pridėjo 50 dol. auką „Draugui". Labai dėkui! 

Gražina Kenter, Danbury, CT, siųsdama prenumeratos pratęsimo 
mokestį, pridėjo 80 dol. auką „Draugui". Jos dosnumą labai įvertiname ir 
dėkojame! 

Graii gegužinė įvyko JAV LB Fiondos Pietvakarių apylinkėje. Buvo pasvei
kintos mamos, ,.,Ąžuoiiuko lituanistinės mokyklėlės mokiniai paruošė gražią 
programėlę, tuo padu užbaigti pirmieji. 2005-2006 mokslo metai, šioje mo
kykloje. Mokyklos vedėja Inga Balčiūnienė visiems vaikams Įteikia kuklias 
dovanėles, JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimus. Irmanto Stiegos nuo
traukoje: „Ąžuonuko" mokyklos mokinukai džiaugiasi dovanomis. 
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2006 m. balandžio mėn. 20 psl. „Darbininkas" pasiekė prenumeratorius 
ir rėmėjus. „Darbininko ", išgyvenusio 4 metus 3 mėn. 12 dienų, leidyba su
stabdoma nuo šių metų liepos 1 d. Periodinio leidinio „Darbininkas", išgy
venusio per 86 metus ir 50 metų buvusio pranciškonų rankose, leidyba kartą 
jau buvo sustabdyta (2001. 12. 28), o vėliau vėl atnaujinta (2002 m. kovo 
mėn.) Pranciškonų vadovybė jaučia didelę padėką buvusiems „Darbininko" 
redaktoriams, korespondentams, administratoriams, prenumeratoriams ir 
kitiems geradariams. 

Laikraščio pavadinimas „Darbininkas" yra registruotas, oficialiai ap
saugotas ir be Lietuvos pranciškonų vadovybės sutikimo jo naudoti nelei
džiama. 

Ateityje numatoma laikraštį prikelti Lietuvoje, būsimame Klaipėdos 
Pranciškonų kultūros ir socialinės veiklos centre. 

„Draugo" knygynėlyje 
. i 

Marijona Venslauskienė-Boyle 
„SEARCH FOR FREEDOM. 

THE MAN FROM RED OCTOBER 
Manome, kad ši lietuvių kilmės 

autorės anglų kalba parašyta knyga 
patrauks ne vieno skaitytojo dėmesį. 
Tikriausiai dar ne vienas Amerikos 
lietuvis prisimena visą pasaulį ap
skriejusią istoriją apie sovietinio lai
vo kapitoną Joną Pleškį, nuvaira
vusį sovietinį laivą į Švediją, kurio
je jis pasiprašė politinio prieglobs
čio. 

Autorė pasakoja apie nelengvą 
J. Pleškio gyvenimo kelią, apie tai, 
kokią sunkią naštą reikėjo kęsti 
Lietuvoje likusiems jo artimiesiems, 
apie sunkumus, su kuriais J. Pleš-
kys susidūrė atvykęs į JAV. 

Knygoje daug nuotraukų, su
rinktų įdomių pasakojimų iš šį 
bebaimį kapitoną pažinojusių žmo
nių. 

Knygos, kurios parduodamos 
„Draugo" knygynėlyje yra su knygos 
autorės autografu. 

Knygą 2005 m. išleido UAB lei
dykla „Eglė" Lietuvoje, spausdino 
„Standartų spaustuvė" Vilniuje. 

Knygos kaina — 25 dol., pride
dant 9 proc., užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą — 1 dol. 
mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.la-
http://mokykla.com
http://mail.com
mailto:altv@comcast.net



