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Seime buriasi c e n t r o kairiųjų koalicija

Konservatorių vadovas Andrius Kubilius (k) ir socialdemokratų vadovas Gedi
minas Kirkilas.
Olgos Posaškovoe (ELTA) nuotr
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) — mokratijos frakcijos.
Seime antradienį bendradarbiavimo
Į koaliciją s u s i b ū r u s i o s trys
susitarimą pasirašė trys kairiosios frakcijos Seime t u r i 45 vietas iš 141pakraipos — Socialdemokratų, Vals- os.
tiečių liaudininkų ir Pilietinės de„Sis pasirašymas reiškia, kad

JAV gerai
Įvertino kovą
su prekyba
žmonėmis
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) —
Lietuva liko pažangiausių šalių gru
pėje JAV Valstybės departamento
šių metų ataskaitoje apie prekybą
žmonėmis pasaulyje.
P a l a n k a u s vertinimo Lietuva
nusipelnė dėl nuolatinių pastangų ir
ryžto imtis reikiamų priemonių už
kirsti kelią prekybai žmonėmis.
Lietuva išlaiko aukštą vertini
mą jau kelerius metus, akivaizdžiai
parodydama savo pasiryžimą įveikti
šią rimtą problemą.
Pasak pranešimo, ženklus nuos
prendžių skaičiaus padidėjimas pre
kybos žmonėmis bylose, išaugusi
finansinė parama nevyriausybinėms
organizacijoms, baudžiamojo kodek
so sugriežtinimas ir specializuoto
policijos padalinio darbas dar kartą
pademonstravo Lietuvos vyriausy
bės pasiryžimą nugalėti šių dienų
vergovės formą.
Vis dėlto JAV Valstybės departa
mento tyrime teigiama, kad Lietu
va yra prekybos moterimis ir vai
kais seksualinio išnaudojimo tiks
lais importo, eksporto ir tranzito šal
tinis. Kaip „reikšminga problema"
įvardijamas vaikų komercinis sek
sualinis išnaudojimas.
10-20 proc. prostitucija besiver
čiančių asmenų yra jaunesni kaip 18
metų. Europolo duomenimis, dau
giau kaip 1,200 moterų iš Lietuvos
kasmet išvežama į užsienį.

y r a iš tiesų geras branduolys, apie
kurį gali formuotis nauja Seimo
dauguma ir kuris gali būti Vyriausy
bės formavimo branduoliu. Mes de
rėsimės ir tarsimės su visais, kad
galėtume sėkmingai dirbti Lietuvos
žmonių naudai", — sakė Seimo So
cialdemokratų frakcijos seniūnas
J u o z a s Olekas.
J. Olekas teigė, jog artimiausiu
m e t u taip pat numatomos derybos
su 8 narių frakciją Seime turinčiais
liberalcentristais.
Socialdemokratai taip pat an
tradienį žada kalbėtis ir su konser
vatoriais.
Valstiečių liaudininkų vadovė
Kazimira Prunskienė antradienį už
siminė, jog besiburianti centro kai
rės koalicija tikisi i r dalies „darbiečių" bei liberaldemokratų paramos
Seime.
Tačiau K. Prunskienė teigė ne
galinti atsakyti, ar šioji parama bū
tų formalizuota kokiais nors susita
rimais.
Pilietinės demokratijos partijos

Sutartis dėl „Mažeikių naftos'' — penktadienį
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) —
Beveik trečdalio „Mažeikių naftos"
akcijų pardavimo Lenkijos susivieni
jimui „PKN Orlen" s u t a r t į laikinasis
ūkio ministras Kęstutis Daukšys pa
sirašys šį penktadienį Ūkio ministe
rijoje.
Tikslus laikas i r vieta bus pra
neši artimiausiu metu.
„PKN Orlen" vadovai sutartis
pasirašė dar gegužės 19 dieną. Šio
mis dienomis s u t a r t y s t u r ė t ų būti
parsiųstos iš Londono į Vilnių.
Oficialus Vyriausybės i r „PKN
Orlen" pasikeitimas s u t a r t i m i s pla
nuojamas kitą savaitę, tikriausiai
pirmadienį, k a i į Vilnių a t v y k s
„PKN Orlen" valdybos pirmininkas
Igor Chalupec bei visa susivienijimo
vadovybė.

Seimui praėjusį ketvirtadienį
pritarus, šalys pasikeis 30.66 proc.
„Mažeikių naftos" akcijų pirkimo ir
pardavimo, Akcininkų, Vyriausybės
10 proc. akcijų opciono sutartimis ir
1999 bei 2002 metų sutarčių nu
traukimo aktu.
Vyriausybė beveik 31 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų parduos u ž
851.829 mln. JAV dolerių (2.308
mlrd. litų) bei per penkerius metus
t u r ė s teisę parduoti dar 10 proc. Lie
tuvos naftos susivienijimo akcijų.
Tikimasi, kad sandoris bus baig
t a s iki šių metų rugsėjo 30 d. arba iki
kitų metų kovo 31 d., jei iki rugsėjo
30 d. nepavyktų gauti ES Konku
rencijos tarnybos leidimo susivieniji
mui „Orlen" įsigyti iki 100 proc.
„Mažeikių naftos" akcijų.

D. Grybauskaitės pavardė —
t a r p k a n d i d a t ų Į premjerus

Dalia Grybauskaitė
Olgos Posa&kovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) —
Europos Komisijos komisarė Dalia
Grybauskaitė, a t s a k i n g a už finansi
nį programavimą ir biudžetą, būtų

tinkamiausia kandidatė į laisvą mi
nistro pirmininko postą.
Tokią idėją lankydamasis Pre
zidentūroje iškėlė Seimo pirminin
kas. Pilietinės demokratijos partijos
vadovas Viktoras Muntianas.
Prezidentūra tikina kol kas šio
siūlymo nesvarstanti, eurokomisarė
karjeros pasikeitimų nekomentuoja.
D. Grybauskaitė Europos Par
lamente dirba dvejus metus.
Neseniai atlikta tyrimų centro
„Vilmorus" apklausa parodė, kad
dauguma apklaustųjų pageidautų,
kad Algirdą Brazauską premjero
poste pakeistų D. Grybauskaitė.

vadovas Viktoras Muntianas teigė,
jog jo anksčiau ne kartą minėta sąly
ga, jog Darbo partija negali būti
naujoje koalicijoje — tebegalioja.
V. Muntianas teigė, jog šios sąly
gos laikosi visos į koalicinį branduolį
susibūrusios frakcijos. V. Muntianas
pripažino besitikįs dalies „darbiečių" nubyrėjimo.
Jėgas siekiant burti valdančiąją
koaliciją vienija ir Seimo dešinieji.
Pirmadienį Tėvynės sąjungos, Libe
ralų sąjūdžio
Nukelta \ 6 psl.

Siame
numeryje:
•Skautybės kelias.
•Plaka ir kaltuosius, ir
nekaltuosius.
•Suirutė stebuklu šalyje.
•Blogį nugalėti gerumu —
mokė pal. arkivyskupas
Jurgis Matulaitis.
•Sensacijų diena.
•Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Mūsų virtuvė.
•Ar kiaulės širdis gali
mylėti.
•Tarptautinis festivalis
Čikagoje.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.671 LT
1 E U R — 3.452 LT

K (O W H W
> M G X tm
to V 5d W c r.
ta H O
M > •d f
as t* W H nj
Q W > W cn
Z JB
H
o Ho5d >53 P.
ja
*
< m K >
M >
H
U> o O H
H M *i M
O Z
Z O o o
r:
5d o
o
a
Q
o 5d Ho
o
o X H -.į

o

M
o
in
o
*»
" 00

u>
o

U
(A

*
*
+
*
»
*
•
*
*
*
+
*
*
*
*
*
*
•
*
*
O
53
M

2

a

S
SD
S'

S
n

o
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

O
n
>

a

rv)
o
o

IRAUGAS, 2006 m. birželio 7 d:, trečiadienis

SKAUTYBES

KELIAS

R e d a k t o r ė j.v.s. Irena R e g i e n ė

*ZatP

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. paštas:
ausra67@sbcglobal.net

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
PAREIGŲ PERDAVIMAS
pranešė, kad ši kadencija nuostabiai
dirbo k a r t u . Užmezgė ryšius su
Lietuvos skautais, net ir buvo progos
nuskristi į Lietuvą ir susipažinti su
Lietuvos skautų vadovybe.
Po to Lietuvių skaučių seserijos
vyriausia skautininke Dalia Trakie
nė pristatė Seserijos žinias. Ji paste
bėjo, kad internetu reikėtų paskelbti
visą informaciją. Atnaujinti specia
lybių programą ir peržiūrėti Sese
rijos nuostatus.
Lietuvių skautų brolijos vyriau
sias skautininkas Romas Rupinskas
taip pat pristatė praėjusios kadenci
jos informaciją. Jo pristatymas bus
išspausdintas atskirai. Yra rūpestis,
kad trūksta vadovų ir kad tuntininkų perkeitimas yra labai ilgas. Dar
šią kadenciją brolių uniformos buvo
pakeistos, knyga „Skautybė berniu
Tarybą pristačius, vyko sveiki kams" buvo atnaujinta ir vėl išleista.
nimai ir pranešimai. Brolis Rimas
Po visų pristatymų naujai iš-

Š.m. balandžio 29 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, įvyko Lie
tuvių skautų sąjungos pareigų per
davimas. Pareigų perdavimo popietė
prasidėjo vėliavų įnešimu, sekant
visiems, po to sugiedotas Lietuvos
himnas. Nemažas būrys šia proga
susirinko. Perskaičius invokaciją,
atidarymo žodį tarė v.s. fil. Riman
tas Griškelis. Buvo pristatyta nauja
taryba. Tarybos pirmininkas v.s. fil.
Gintaras Plačas, pavaduotoja v.s. fil.
Gina Mačiulienė, LS Brolijos vyriau
sias skautininkas v.s. fil. Romas Rupinskas, pavaduotojas s. Edis Lei
pus, LS Seserijos vyriausia skau
tininke v.s. Dalia Trakienė, pava
duotoja s. J ū r a t ė Vallee, ASS Vadijos pirmininkė v.s. fil. Zita Rahbar,
pavaduotojas s. fil. Vytenis Kirvelaitis.

KAZIUKO MUGE VVORCESTER
Skautų(čių) Kaziuko mugę tapo
tradicija ruošti Verbų sekmadienį.
Šįmet tai įvyko balandžio 9 d. Mai
ronio parke, 52 So. Quinsigamond
Ave., Shrevvsbury, MA. Po lietuviškų
pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčioje,
dauguma važiavo į mugę papietauti
ir, apžiūrėjus pirkiniais apkrautus
stalus, šio to nusipirkti, susitikti su
draugais ir pažįstamais.
Mugę atidaryti sesė Irena Mar
kevičienė pakvietė sesę Aldoną Saimininkienę iš Hartford. J i kasmet
atveža vis naujų auksinio šiaudo
meniškų paveikslų. Sesė pasveikino
gausiai apsilankiusius svečius—pir
kėjus, pakvietė apžiūrėti stalus, ra
dus, kas patinka — nusipirkti. Bro
lis Petras Molis irgi dėkojo visiems
už apsilankymą, skautiškos veiklos
rėmimą. Kvietė apžiūrėti stalus su
įvairiais dirbiniais ir p a p i e t a u t i .
Virtuvėj nuo ankstyvo ryto triūsė
skautininkės Vanda, Teresė, Danu
tė, Nijolė, su pagalbininkėmis ruoš
damos lietuviškus pietus. Papieta
vus malonu išgerti kavos puoduką
su saldumynais, kurių prikepė pa

vVorcester
Maironio
kairės)
Lescord

Neringos
parke

visus

D a r i u s Lescord
Verute

Markevičiene

ir , N P V P Ž I O "
svečius, k u r i u

čios skautės. Įvairių kepinių buvo
tiek, k a d galėjai nusipirkti, kiek
nori. Be to, atvežė parduoti lietuviš
kos ruginės duonos ir pyragų, keptų
Putnam vienuolyno šeimininkės.
Atvažiavus į „turgų", reikia ką
nors nusipirkti. Sesės skautės primezgė šalikučių mergaitėms, pri
augino gėlių daigelių. Mažiesiems
pirkėjams paruošė „Velykų krepše
lių" su saldumynais ir šokolado kiš
kučiais. Stalas su meniškais kryžiais
ir inkilėliais grįžtantiems iš pietų
paukšteliams, tai skautininkų Romo
ir Broniaus darbai.
Gausu buvo prekių-dirbinių iš
Lietuvos: verbų, gintaro ir sidabro
papuošalų, konservuotų grybų, įvai
rių uogienių. Ypatingai gausus muzikos-dainos mėgėjams plokštelių ir
juostų pasirinkimas.
Gausu buvo įvairių daiktų lote
rijai. Tad Worcester sesės ir broliai
skautai dėkoja visiems, aukojusiems
daiktus loterijai, apsilankiusiems
mugėje. Iki pasimatymo kitais me
tais Kaziuko mugėje.

E.Č.
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Nijolė Pranckevičienė, Danutė Marcinkevičiūte,

Šimkiene,

G e n o v a i t ė Jakubauskienė, M a r k e v i č i e n ė , v s

(iš

Vanda
Irena

Sesės ruošiasi būsimai stovyklai...
Iš kairės baidare plaukia v.sl. Krista Plačaitė, v.sl. Indrė Žukauskaitė ir v.sl. Alytė
Mažeikaitė.

rinktas Lietuvių skautų sąjungos
tarybos pirmininkas v.s. fil. Ginta
ras Plačas turėjo kai ką ir pasakyti.
(Jo kalba bus spausdinama „Skautybės kelyje").
Sveikiname visus, naujai išrink
t u s Tarybos narius. Dėkojame už
jūsų pasišventimą ir meilę, išlaikant
lietuvišką skautavimą.
Sesė Aušra

DAR NE PER VĖLU!
Norime
visiems,
žadantiems
stovyklauti
šią vasarą

Rako
liepos

priminti,
kad registracija

birželio

RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO BROLIJA
2006 METAIS
Skautų sueigos vyksta parapijos
kieme beveik kas antrą šeštadienį
po šeštadieninės mokyklos pamokų.
Sausio 8 d. įvyko rajono metinė
šventė. Šv. Mišios, dalyvavome su
vėliavomis, iškilminga metinė rajo
no sueiga. Per sueigą v.s. fil. Vytenis
Vilkas perdavė tuntininko pareigas
sk. v. Mariui Aneliauskui.
Sausio 14, 15, 16 d. Skautų
draugovės žiemos iškyla į Big Bear,
California. Išvažiavo 17 skautų su
vadovais slidinėti; ps. Juozo Venc
kaus namelyje paminėti sausio 13osios įvykiai — istorinis filmas ir
malda. Draugovė dalyvavo Mišiose
St. Joseph parapijoje, kalnuose.
Kovo 5 d. Kaziuko mugė — Sv.
Kazimiero parapijos kieme. Dalyva
vo vilkiukai, skautai, prityrę skau
tai ir skautai vyčiai. Turėjo savo
rankdarbių stalus ir žaidimus. Ak
tyviai dalyvavo su vėliavomis šv. Mi
šių aukoje, patarnavimu, skaitiniais.
Kovo 25 d. Skautų tarptautinė
sueiga vyko Griffith Park, Los An
geles mieste. Šįmet vengrai skautai
suruošė sueigą.
Balandžio 22, 2 3 d. Šv. Jurgio
iškyla įvyko Leo Carrillo State
Beach. Rajono vado pareigas iš v.s.
fil. Tado Dabšio parėmė v.s. fil. Vy
tenis Vilkas. Taip pat s. fil. Regina
Jogienė perėmė tuntininkės parei
gas iš s. fil. Danutės Mažeikienės.
Skautai įsirengė palapinių pastovyklę, iškylavo, patys ruošė maistą,
organizavo žaidimus, sekmadienį
vadovavo religiniam susikaupimui.
Gegužės 27, 28, 29 d. Skautų
vyčių ir kandidatų iškyla į sto
vyklavietę — „Rambynas". Atidary
ta ir paruošta stovyklavietė vasaros
stovyklai.
Liepos 26 d. iki rugpjūčio 5 d.
Big Bear „Rambyno" skautų stovyk
la. Šiais metais vyksta 40 metų su
kaktis nuo „Rambyno" įsteigimo. Tai
bus didelė šventė ir laukiame daug
svečių. Iškilmingos „Rambyno 40"
iškilmės vyks liepos 29 d. Dėl infor
macijas/registracijos kreipkitės į s.
Audra R^ivydieru1 —
audrarl234<2>hotmail.com

stovykloje
9-2 d.
baigiasi

9 d.

Neužsiregistravus
iki tos
dienos, bus pridėta
100 dol. bauda.

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40 00
Užsakant į Lietuva.:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120 00 • 1/2 metų $66 00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
administraci|a@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakci|3 dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakci|a straipsnius taiso savo nuožiūra.
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SUIRUTĖ
STEBUKLŲ ŠALYJE
VYTAUTAS VISOCKAS
Pesimistas sako: Lietuvoje da
bar jau taip blogai, taip blogai, kad
blogiau ir būti negali. O optimistas
jam prieštarauja: gali.
Pastaruoju metu visi bandome
kuo šmaikščiau ir tiksliau įvardinti
tą „dabar". Dabar, tai po to, kai į Ru
siją pabėgo spalvingiausias žmonių
mulkintojas Viktoras Uspaskichas.
Vieni tą „dabar" vadina rusišku žo
džiu „smuta" (suirutė, sąmyšis), kiti
— tarpuvaldžiu. Šachmatininkų ter
minais kalbant, susidarė pato si
tuacija, nors valstybėje patas neįma
nomas, išeitis anksčiau ar vėliau bus
surasta. Tiesiog valdžiaturiai, valdžiažmogiai (Ramūno Trimako ter
minas) šiandien nežino kaip elgtis.
Jau taip blogai, jau taip blogai...
Žmonės vieni kitų ir patys savęs
klausia: ar dar yra kita valstybė, ku
rioje per trumpą laiką kiltų tiek
daug skandalų, taip negražiai atro
dytų tie valdžiažmogiai, valdžiatu
riai, kaip Lietuvoje? Seimo pirmi
ninkas — didžiausio pažadukų, vo
kelių uabo vienas iš įkūrėjų — visai
neseniai buvo į Rusiją pabėgusio
suvirintojo bendražygis ir užtarėjas,
vos vos pats spėjęs išnešti sveiką
kailį (dar nežinia, ar tas kailis liks
sveikas, kai prokuratūra atris tuos
iš minėtojo uabo išsineštus maišus).
Premjeras jau senokai kalba tik tiek
ir tik tą, kiek ir ką leidžia jo žmona.
Jis už nieką neprisiima atsakomy
bės, todėl kaip savo ausis kitais
metais matysime eurą (tiesa, daug
kam tai patinka), jam nusispjaut,
kaip elgiasi jo kabineto nariai. Todėl
Sveikatos apsaugos ministras Žil
vinas Padaiga visai netausoja mūsų
sveikatos, daužo uošvio mašiną ir V.
Uspaskicho pinigais perka naują,
labai pigiai, tik už 8,000 litų. To
dėl Kultūros ministras Vladimiras
Prudnikovas nepažįsta savo vaikų ir
vaikaičių ir pastaruoju metu taip
„nusidainavo" ir taip toli „nukelia
vo", kad iš valstybės prašo 500 litų
pašalpos. Todėl Švietimo ir mokslo
ministerija iš pirmo karto niekaip
negali išlaikyti lietuvių kalbos vals
tybinio egzamino, užduotys vis nute
ka ir nuteka...
Pesimistas teisus: blogai, labai
blogai, tačiau Lietuvoje ne blogiau,
negu daugelyje kitų valstybių Euro
poje, kuri, pasak Gintaro Beresne
vičiaus, „eina į pabaigą. Su malonu
mu. Sanatorija, į kurią ji pavirto,
nėra šviesios ateities ženklas. Ji, ko
gero, įsitikinusi, kad jeigu nieko per
nelyg nelies ir nekibins, nejudins pu
siausvyros, jai Kinija, Islamas, Ru
sija leis nusibaigti patogiam fotelyje
su viskio stiklu rankoje".
Bala nematė tos Europos, mes
patys esame Europa. Iki patogaus
fotelio su viskio stiklu rankoje Lie
tuvai dar toli. Aš linkęs pritarti Ma
riui Laurinavičiui: „Lietuva — ne
tiktai skandalų, Lietuva — greičiau
stebuklų šalis. Kai jau atrodo, kad
nešvarūs Kremliaus žaidimai ir vi
sos įmanomos šalies politikų ydos
beveik palaužė valstybės stuburą,
Lietuva vis atsitiesia, tėkšdama
skambų antausį Maskvai".
Iš tiesų: „Mažeikių nafta", ne
paisant akivaizdžių ir užmaskuotų
Kremliaus pastangų, išsprūdo, pate
ko į rankas tų, apie kuriuos Algirdas

Mykolas Brazauskas pradžioje neno
rėjo nieko girdėti. Tris kartus nusis
pjaukime, dar nesusigundykime
švęsti pergalės, antra vertus, argi
blogai į kišenę įsidėti per du milijar
dus litų, atsikratyti žeminančių su
tarties sąlygų ir tikėtis, kad Maskvai
išsprūdusi gamykla ne mažiau rei
kalinga, negu mums Maskvos
„vamzdis"!
O skandalai — jų buvo ir bus.
Ypač tokių, kuriais suinteresuota
Rusija, kurie susiję su užsitęsu
siomis turto dalybomis, Europos
Sąjungos fondais. Iš skandalų ir juo
se dalyvaujančių dvasios ubagų
(kaip pasakytų mano bičiulis) visuo
menė, reikia tikėtis, šio to pasimo
kys. Tiesa, šis iš klaidų ir niekšybių
mokymosi procesas labai užsitęsęs,
labai lėtas, o laiko turime nedaug.
Net jeigu dabartiniai valdžiažmo
giai, pasiramstydami neįtikėčiausiomis koalicijomis, etikos ir elemen
tariausio padorumo nepaisymu „iš
temptų" iki kadencijos pabaigos,
visuomenė nėra ir nebus pasirengusi
ištaisyti savo, kaip rinkėjos, klaidų.
Greičiausiai ji dar kartą nueis leng
viausiu keliu, t.y. labai pasyviai da
lyvaus rinkimuose, nes nežinos, kuo
pakeisti uspaskichus, bosus, graužinienes ir balsienes, padaigas ir Prud
nikovus.
Tad ką jau kalbėti apie pir
malaikius rinkimus, kurių vargu ar
pavyks išvengti! Atėjusieji balsuoti
(koks trečdalis) išrinks tuos pačius
arba į juos panašius. Akivaizdžiau
siai matome, kad geras dainininkas
nebūtinai bus moralus ir kompe
tentingas valdžiavyris. Australai jau
paskelbė Eurovizijos šokėją Lietuvos
premjeru. O jeigu taip atsitiktų iš
tikrųjų? Jeigu vienas iš to šaunaus
šešetuko, pavyzdžiui, „truputį chuli
ganas", imtų vadovauti Kultūros mi
nisterijai? Įmanoma. Juk populiaru
mas milžiniškas, tereikia tik pano
rėti. Tik ar kultūrai būtų geriau ne
gu dabar?
Užtektų panorėti — ir kai kurie
nuolatiniai įvairiausių
forumų,
kultūrinių, politinių laidų vedėjai ir
dalyviai, „paskutiniųjų instancijų",
„sąmokslo teorijų kūrėjai", vienas
kitas istorikas, vienas kitas politolo
gas lengvai atsidurtų Seimo belan
gėje. Iš dalies anksčiau ar vėliau taip
ir atsitiks, nes jie geriausiai matomi,
tereikia tik panorėti. Bet tai dar ne
garantija, kad jie bus aktyvūs, kom
petentingi, nesavanaudiški valdžiavyriai, tačiau toks variantas — ne
pats blogiausias, nes blogesnę val
džią, negu dabar turime, tiesiog sun
ku įsivaizduoti. Šiaip ar taip, televi
zijų žvaigždės visos į Seimą, kitas
patogias vietas nesulėks, į valdžiavyrius tinkamiems žmonėms vietos
atsirastų, tik kur jie? Kaip juos pas
tebėti, išskirti iš juodųjų technologų
parengtų, pamokytų prisitaikėlių,
prisiplakėlių, išverstaskūrių? Kar
tais naršydamas internete nustem
bi: ir tas, ir anas iškilus, padorus,
kuklus kultūrininkas, pasirodo,
bandė patekti į Seimą, bet tu to net
nežinojai, nes visagalė žiniasklaida į
jį neatkreipė dėmesio.
Ne Vilniaus žmonės labai retai
matomi televizijų laidose, kur jie
galėtų pasakyti savo nuomonę, „sub
lizgėti", patraukti būsimųjų rinkėjų
dėmesį. Kelios „grupelės draugų" pa-
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Plaka ir kaltuosius,
ir nekaltuosius
Birželio 5 d. laikoma oficialia
AIDS ligos pradžia: suėjo lygiai 25
metai, kai mūsų planeta pagaliau
suprato pavojų ir pradėjo ieškoti
priemonių, kaip su juo kovoti.
Vieni AIDS vadina „žmonijos
rykšte"; kiti dar vis į šią mirtiną
ligą žiūri su pašaipa, ypač dėl to,
kad ji pirmiausia pasireiškė ho
moseksualų bendruomenėje. Ta
čiau tai buvo pačiais ankstyvai
siais metais, o šiandien visiems
aišku, kad ši „žmonijos rykštė"
vienodai plaka ir „kaltuosius" (t.y.
ypač lytiniai aktyvius, turinčius
daug partnerių), ir visai nekaltus,
kai HIV/ŽIV virusais užkrėstoms
motinoms gimsta kūdikiai, jau
pažymėti AIDS ligos ženklu, kai
žmonas užkrečia neištikimi jų
vyrai ir pan. Be t o j a u žinoma, kad
HIV/ŽIV virusais galima apsikrėsti ir kitais būdais — nuo „ne
švarių" (kitų vartotų) adatų, ku
rias vartoja narkomanai, nuo
nepakankamai patikrinto kraujo,
vartojamo perpylimui ligoninėse ir
t.t.
Apskaičiuojama, kad šiuo me
tu mūsų planetoje yra apie 40 mln.
žmonių, užsikrėtusių HIV/ŽIV
virusais. Daugiausia jų Afrikos
žemyne, bet netrūksta ir Azijoje, ir
jau Europoje. Lietuva kol kas stovi
arti sąrašo galo, bet kiek ilgai?
Jeigu Sveikatos ministerija nedel
siant šia problema nesusirūpins,
užsikrėtusių HD7/ŽIV arba susir
gusių AIDS liga skaičius greitai
gausės. Žinoma, pastaraisiais me
tais sveikatos ministras, kaip ir
kai kurie kiti buvusios Vyriau
sybės ministrai, labiau rūpinosi
savais reikalais, besistengdami
kiek galima iš savo pareigų pa
siglemžti asmeniškos naudos ar
pinigų, kaip valstybės gyventojų
gerove.
Nepaisant, kad praėjo ketvir
tis šimtmečio nuo atpažintos ir pri
pažintos ALDS ligos, dar vis yra
manančių, kad tai kažkokių „iš
krypėlių" problema, kad iš esmės
, jiems taip ir reikia". Tačiau susir
gusių (ir jau mirusių) skaičiai bylo
ja visai ką kitą. AIDS yra pasau
linio masto problema, su kuria turi
kovoti visa tarptautinė bendruo
menė. Problema yra net pavo
jingesnė už tarptautinį terorizmą,

vydžiai saugo savo iki gyvos galvos
užsiimtas kėdes, nes taip laidų vedė
jams labai patogu. Jiems net į galvą
neateina, kad, pavyzdžiui, „Spaudos
klubas" galėtų vieną kartą vykti
Žemaitijoje, kitą kartą — Sūduvoje,
kad ir mokytojai, ir medikai, inži
nieriai turi savo nuomonę apie tra
giškai nepopuliarias partijas ir
neskaidrų jų finansavimą, apie bėg
lius ir perbėgėlius, kitokias politi
nes, visuomenines aktualijas. Sąjū
džio laikais panašiais keliais į poli
tiką atėjo nūnai pripažinti visuo
menės veikėjai.
Rinkimų kampanijos, partijų
finansavimo skaidrumo, kandidatų
parinkimo problemos visu aktualu
mu gali iškilti labai greitai. „Siste
ma, politinė konkurencija taip įtrau
kia, tiek reikalauja lėšų, kad nebesi

dėl kurio taip sielojasi JAV prezi
dentas George W. Bush ir jo pata
rėjai. Žinoma, teroristų išpuoliai
yra „įspūdingesni", pasireiškia
šiurpiai ir viešai, o AIDS plinta iš
pasalų, beveik nematomai (dėl toji
dar pavojingesnė). Be to, AIDS dar
vis pažymėta „gėdos ženklu", ti
kint, kad j a gali užsikrėsti tik
nedorėliai ar narkomanai, ar ki
tokios „žmonijos padugnės". Gal
būt per mažai su šia „žmonijos
rykšte" kovojama ir dėl to, kad ji
daugiausia „plaka" vadinamojo
trečiojo pasaulio gyventojus. Jeigu
tokiu mastu AIDS būtų išplitusi —
ar plėstųsi — pavyzdžiui, Ame
rikoje, ko gero, jau seniai būtų
išrasti tikrai veiksmingi vaistai ir
epidemija sustabdyta.
Tiesa, vaistų ir dabar yra, bet
jie nepaprastai brangūs ir trečiojo
pasaulio žmonėms, kur jie labiau
siai reikalingi, sunkiai prieinami.
Pasaulio sveikatos organizacija, o
taip pat turtingosios šalys, skiria
tam tikras sumas pinigų tiems
vaistams, bet tai toli gražu per ma
žai ir dažnai nepasiekia tų, ku
riems pagalbos labiausiai reikia.
Per 25 metus nuo AIDS „atsi
radimo" (manoma, kad pirmieji
HrV/ŽrV užkrėtimai įvyko nuo bež
džionių, kurias vietiniai Afrikos
gyventojai medžioja ir valgo) medi
cinos mokslas daug pasiekė, daug
sužinojo apie šios ligos plitimą ir
būdus kaip to išvengti. Tačiau dar
yra pakankamai „tuščių vietų",
kurias reikės užpildyti. Pavyz
džiui, nežinoma, dėl ko vieni žmo
nės HIV/ŽrV užsikrečia, kitiems
šie virusai „neprilimpa"; kodėl
vieni pasveiksta arba gyvena ilgą,
apytikriai normalų gyvenimą, o
kiti greitai miršta, bet už vis di
džiausias rūpestis, kaip įtikinti
žmones, kad jie imtųsi apsaugos
priemonių ir šiais virusais neuž
sikrėstų. Šiuo atveju veiksmingas
švietimo programas labai trukdo
tai, kad valstybių, kuriose dau
giausia susirgimų (pvz., Afrikos,
dar neseniai ir Indijos, Rusijos)
vadovai užmerkia akis ir užsi
kemša ausis prieš šią problemą.
Tikėkimės, kad Lietuvos sveikatos
institucijos nėra tarp tų „aklų ir
kurčių".

laikoma įstatymų, moralės normų.
Norėdami atrodyti geriau nei Darbo
partija, kiti politikai taip pat verčia
mi konkuruoti, siekdami geresnio
aprūpinimo finansais, ir tarytum
turi eiti tokiu pat keliu... Būtinas
sprendimas: partijos negali būti fi
nansuojamos jokiomis kitomis lėšo
mis, tik iš valstybės biudžeto ir savo
narių mokesčio. Tai išardytų siste
mą ir stabdytų nelegalių lėšų srau
tus", — sako buvęs Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas.
Jeigu maišai, prokuratūros pa
imti iš Darbo partijos kabinetų, bus
atidžiai peržiūrėti ir perduoti teisė
jams, o šie preciziškai juos „pasvers"
(karti patirtis verčia tuo abejoti), tai
pesimistas pagaliau pasakė tiesą:
blogiau Lietuvoje jau nebus.
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SIEKIME DARNOS IR
BENDRŲ TIKSLŲ
J a u senokai gundžiausi per
spaudą prašyti nestabdyti planingai
nuo pat pradžių riedančio Dainų
šventės rengėjų vežimo. Pereitų me
tų vasarą, kada aktyviems chorams
suskaičiuoti vos ne vienos rankos
pirštų užteko, šiame krašte jau gimę
jaunučiai rengėjai taip sėkmingai
sukvietė visų emigracinių bangų net
45 chorų vadovus iš Kanados ir JAV
į Dainavos stovyklą ir pravedė iki
mažiausių detalių sklandžiai su
planuotą Dainų šventės seminarą.
Jau tuo metu iškilo aprangos klausi
mas. Jis buvo sprendžiamas pana
šiai, kaip Ritonės Rudaitienės ap
rašyta APPLE mokytojų ugdymo
filosofija — siekti bendrų tikslų ir
darnos, išrišant problemas ir išven
giant konfliktinių situacijų. Numa
tyta choristų apranga nebuvo ren
gėjų primesta, o tik kaip sėkminga
išeitis pasirinkta.
Nuoširdžiai gerbdamas mūsų
vyresniųjų pasišventimą, pabėgėlių
stovyklose per didelį vargą iš skiau
telių atkūrus tautinius drabužius,
vis dėlto negaliu užmiršti Hanau
stovykloje susirinkimo, k u r visą
valandą truko žodinės kovos tarp
aktyviųjų visuomenininkų Juozo
Audėno ir žymaus mūsų dailininko
prof. Vytauto K Jonyno, kur kiek
vienas gynė savo teisumą, bet nieko
nenutarė.
O čia nuostabiai sutartinai rieda
pasiruošimas Dainų šventei. Dar
nebuvo tokios Dainų šventės, kur
rengėjų dėka būtų susikūrę tiek
daug naujų chorų; kad choristams
būtų labai profesionaliai paruošti
choro partijų įrašai (įdainavo Kris
tina Kliorytė, Rima Polikaitytė ir
Darius Polikaitis); kur kiekvienu
iškylančiu klausimu kiekvienas cho
ras per ei. paštą kontaktuojamas ir
informuojamas; kur viso pasaulio
lietuvija gali internete, 8-osios Dai
nų šventės svetainėje sekti ir išgy
venti artėjančios šventės pulsą; kur
meno vadovė Rita Kliorienė savo
dainoj „Atsiliepk daina" (žodžiai
Nijolės Benotienės) kviečia atsiliepti
ir dainos dėka pajusti tėvynę arti;
kur jos sudarytame repertuare mes
su Brazdžioniu ilgimės Lietuvos
kaip „žemės žodžio švenčiausio", kur

pagal Vydūną daina „net ir liūdno
vargdienėlio nuramin širdelę", ar
kur Kairys sužadina viltį, kad „dai
noj tėvynė nepražus". Girdėsime ne
tik mišrių, vyrų, moterų ir vaikų, bet
ir jaunimo chorus, o ir patys ga
lėsime įsijungti su publika. Pirmą
kartą prie mūsų prisijungs chorai iš
Lietuvos, ir pasijusime iš abiejų
Atlanto pusių, visų kartų ir emigra-,
cinių bangų esantys „viena šeima,
viena tauta" (žodžiai Nijolės Kersnauskaitės, muzika Ritos Kliorienės).
Mūsų — vyresniųjų kartai net
15 metų „beplanuojant" dainų šven
tes, daugelis išmirė, kiti jau buvo
padėję tašką, teigdami, kad iš dainų
švenčių „niekas neišeina".
Ir štai jaunieji rengėjai savo
įžvalgumu ir idealizmu bei toleranci
ja neleido nuomonių skirtumams
išsivystyti, pastatė vežimą ant bė
gių. Tai buvo sunkus ir įtemptas
daugelio nemiegotų naktų darbas.
Nejaugi tai neliudija jų didelės mei
lės tėvynei meilės? J i e jau spėjo
pasirūpinti net dainų švenčių tęs
tinumu.
„Drauge" neseniai skaitėme
spaudos atstovės Nijolės Benotienės
— kitos jaunos moters iš rengėjų bū
rio — straipsnį apie Kęstutį Dau
girdą ir Kristiną Kliorytę — apie
mūsų „antrabangių" gal jau trečios
kartos susipratusius lietuvius, jau
nus muzikus. Straipsnis papuoštus
tokiomis dailiomis nuotraukomis,
kad negalėjau atsižiūrėti!
Būtų labai gražu, jei publikoje
matytume daug tautinių drabužių,
bet, gink Dieve, tik ne kaip demons
traciją protesto ženklan. Pyktis ne
tik grožiui kenkia, bet ir nesiderina
su tautinio drabužio „kilnumu". Ar
ne geriau savo nuomonę dėl bendro
labo kiek prilaikyti ir vietoj to pri
pažinti, kad tik šių jaunų rengėjų
idealizmo dėka bus prikelta tautos
dainelė šiame kontinente. Tad ne
skaudinkime jų! Geriau bandykime
mes visi pasiekti tuos nutolusius,
atšalusius, kad pabustų mūsų visa
lietuviška išeivija ir tikra sėkmė
lydėtų šią šventę — ne tik rengėjų ir
dainininkų, bet ir publikos atžvil
giais.
Faustas Strolia

DAINŲ ŠVENTĖS ADRESAS?
Skelbiama Dainų šventė ir jos
renginai, bet neduodama įvykių
adresai. Kodėl?
Aš gyvenu beveik visą laiką
Amerikoje, bet nesu tikras, kur yra
UIC paviljonas ir Sheraton vieš
butis. Turiu nuovoką, bet negalėčiau

9 9-*^" •m-*"š^m~*^'

tvirtinti, kur tai yra.
Kaip iš kitur atvažiuojantys
galės susiorientuoti. Tad prašau
ateities skelbimuose nurodyti gatvių
adresus.
Alfonsas Pargauskas
Orland Park, IL
99
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lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
Prenumeruokime ir remkime „DRAUGĄ".
Savo testamentuose įrašykime ir „DRAUGĄ".

www.draugas.org
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

EISI - GAUSI MUŠTI,
NEISI - GAUSI MUŠTI
Nenutyla laiškai, kad Dainų tas pamokas. Be to, ir nepasigedo,
šventėje nebus dėvimi tautiniai nes rinką užplūdo pigūs rūbai iš
rūbai. Baisu — bus kažin kokios Rytų pasaulio. Neapsimokėjo pirkti
spalvotos skaros ar kas ten pa medžiagą ir siūti, nes pasiūtas rūbas
našaus. Dar nematėme, bet jau krautuvėje buvo pigesnis. Užsidarė
dauguma medžiagų parduotuvių.
griežiame dantimis.
Taip, Vokietijoje mes sugebė Tos, kurios dar laikosi, medžiagos
jome įsigyti tautinius rūbus. Ardėme daugiausia japoniškais, kiniškais ar
audeklus, siuvinėjome, kad tik būtų pakistaniečių raštais. Ar siūti iš
panašu į tautinius rūbus. Tiko ir tokių tautinius rūbus? Tikėjomės su
raštuotos antklodės. Bet vieno ne trečiabangiais atgis ir tautinių rūbų
prisimename — mes turėjome be paklausa. Deja, viltys nepasiteisino.
gales laiko. Buvo išvirta kava, buvo Valgome Rokiškio sūrį, duoną, kon
paruošti pietūs, ir, nors pilvui maršą servus, net cepelinų miltelius per
grojant, ieškojome, kaip praleisti kame, iš kurių per gerą pusvalandį
laiką, nes lietuvis darbštus, be darbo ant stalo dedame garuojančius ce
pelinus, alaus pasirinkimas įvairus.
jam sunku.
Pakilome naujam gyvenimui. Deja, neatsirado vaizbūno, kuris
Kas Kanadoje, kas Amerikoje įkėlė užsiimtų tautinių rūbų importu.
koją. Pirmieji metai visiems sunkūs,
Ir čia lyg feniksas iš pelenų tapo
bet po darbo kūrėme ansamblius, prikelta gyvenimui Dainų šventė. Ir
teatrą ir t.t. Reikėjo tautinių rūbų. ją prikėlė čia gimusi, augusi ir dainą
Atvyko moterys iš Vokietijos, atsi pamilusi karta. Pasipylė aimanos,
vežė stakles, kažin kokiu būdu įsigy kur gauti tautinius rūbus. Ypač tai
tas, gal už cigaretes ar kavą. Ne buvo aktualu neseniai į šį kraštą at
svarbu, kokiu būdu, svarbu, kad vykusiems. Jungiasi į chorus, mo
skubėjo austi tautiniams rūbams kosi repertuarą, bet širdyje nerimas
medžiagas. Atvyko ir siuvėjos, ku dėl tautinių rūbų. Išlieja savo šird
rios Lietuvoje iš to pelnėsi duoną. gėlą Ritai. Toji motiniškos širdies
Atvyko nemažai ir jaunų žmonių, džiaugiasi, kad visos kartos jungiasi,
kurie Lietuvoje lankė gimnazijas. ieško išeities. Deja, rūbų reikia ne
Ten buvo privalomos rankų darbų dešimčiai, bet šimtams. Suka galvas
pamokos. Visos mokėjo geriau ar blo vadovai. Randa išeitį. Bet, va, už
giau naudotis adata. Kuri nesuge kliuvo tas sprendimas tiems, kurie
bėjo, padėjo mamos ar močiutės. At tautinius rūbus turi. I r pasipylė
sirado gabus vaizbūnas, kuris sura patarimai, nepasitenkinimas. Buvo
do parduotuves, kuriose buvo me paaiškinta, kodėl toks sprendimas
džiagų, panašių į lietuviškus raštus. priimtas. Atrodo, viskas aišku. Bet
Jos buvo pigios ir praktiškos, nes kritika netyla. Atrodo, svarbiau,
lengva skalbti. Vaikų ansambliai bu kaip jie bus apsirengę, nei pati dainų
vo aprengti tokiais tautiniais rūbe šventės programa.
liais. Paauglesnės stengėsi įsigyti
Ar neužslopins entuziazmo atei
austus tautinius rūbus. Kainos buvo tyje ruošti Dainų šventę? Ar vėl
prieinamos, siuvėjų irgi netrūko, lauksime 15 metų? Manau, laikas
kurios po darbo fabrike mielai pri nustoti kaišioti pagalius į ratus.
sidurdavo dolerį kitą prie šeimos Ruoškimės dalyvauti šventėje. Gal
biudžeto.
kitai Dainų šventei atsiras vaizbū
Keitėsi laikai. Audėjos ir siuvė nas, kuris pasirūpins tautinių rūbų
jos iškeliavo puošti angeliukus. importu. Kas norės, galės pirktis
Vaizbūnai nedrąsiai artinosi prie šv. pasiūtus, o kas norės, rinksis me
Petro vartų, galvodami, ar užskaitys džiagas pagal tėvų kilmę — že
už gerą darbą, kad pigiau parūpin maitis, aukštaitis ir t.t. Dieve, pa
davo tautiniams rūbams medžiagą? dėk, kad Dainų ir Tautinių šokių
Užaugo mūsų vaikai, baigė gimnazi šventės dar ilgai gyvuotų.
jas. Čia rankų darbeliai neprivalomi,
už juos akademinių kreditų negausi.
Eugenija Barškėtienė
O gaila, nes gyvenime labai įvertini
Downers Grove, IL

LIETUVIŲ KALBA VALOSI!
Argi tikrai? Argi dizaineris jau
pasidarė planuotojas, ar lizingas jau
pavirto į nuomą? Dar ne, bet pirmieji
pragiedruliai jau matyti. Tokios
mintys kyla paskaičius knygą „Novužės krašto vaikai". Nors mano ata
tėvelis didžiavosi būdamas zana
vykas, žinau, jis mielai paimtų šį
naują jo gimtinės vardą, zanavyko
vardas vis tiek truputį sulenkintas.
O man pačiam šis vardas nupur
to užmaršties dulkes nuo prisimi
nimų. Buvau 10 metų, tėvelio tėviš
kėj. Buvo karšta diena. „Einam į
Novą maudytis!" Nova buvo apsi
vylimas, — mažas upelis, kai įbrendi, vanduo tik iki pusės. Va, Nevėžis,
tai tikra upė, joje dugno nepasieksi,
gali ir prigerti! Nors Nova buvo
gražus upelis, krantai karklais
apaugę.
Novužė! Būtų šiuo vardu paten
kintas ir Rygiškių Jonas, užaugęs
Novos kaimynystėj. Džiaugtųsi jis,
nes atsirado ir daugiau pragiedrulių'
Iš Lietuvos jau išvytas „šou". Tegu
eina jis su kitais šunimis seko pjau

ti! Mes jau turime „miuziklą". Šiek
tiek grubokas naujadaras, bet vis
tiek geriau negu „šou".
O iš motoristų besityčiojantis
žodis „pikas", atrodo, irgi bus išspir
tas iš lietuvių kalbos, grįš tikroji
prasmė: „susigrūdimas", „kamšatis".
Gal kai daugiau lietuvių išmoks
anglų kalbos, sužinos, kas yra „peak"
ir kas yra „Peeping Tom". Gerai, kad
mūsų laikraščiuose nebesimatyti
tokių „lietuviškų" žodžių kaip „fitnesas", kantri (muzika), vinegretas,
skeitbordas, pampersai, tačiau talpintuvas dar vis kovoja su kontei
neriu, o gaivusis vėsintuvas nepajė
gia nugalėti grubaus kondicionie
riaus.
Svajonėse matau gimtąją kalbą
be barbarizmų, tyrą kaip rytmečio
rasos lašai, gražią kaip gintaro
vėrinys ant lietuvaitės kaklo, bet
tokios kalbos man turbūt teks
klausytis tik dausose.
Dr. Rimvydas Sidrys
Streator, IL
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(Anti)diskriminacija:
ar kiaulės širdis gali mylėti?
GIEDRIUS KADZIAUSKAS
Lietuvos Laisvosios rinkos
instituto vyr. ekspertas
Diskriminofobija — n a u j a d a r a s ,
kurį neseniai paviešino v i e n a s
Lietuvos teisininkas, taikliai apibū
dina situaciją — baimė netyčia ko
nors ne(su)diskriminuoti. D r a u d i 
mas diskriminuoti dėl amžiaus, ly
tinės orientacijos, negalios, religijos,
rasės ar etninės priklausomybės dar
bo santykiuose, teikiant švietimo ir
kitas paslaugas įtvirtintas Lietuvos
įstatymuose ir po truputį užkariauja
pozicijas visuomenėje. Tačiau juoką
ir nesusipratimą keliantys diskrimi
nacijos bylų atvejai sufleruoja, k a d
čia kažkas netvarkoje.
2003 metais danas, mažos pice
rijos, esančios Danijos Fanio saloje,
savininkas, buvo n u b a u s t a s u ž t a i ,
kad pranešė neaptarnausiąs p r a n c ū 
zų ir vokiečių turistų, nes Vokietija
ir Prancūzija nepalaikė sąjunginin
kų įsiveržimo į Iraką, siekiant n u 
versti Saddam Hussein. Už r a s i n ę
diskriminaciją jis gavo 2,000 litų
baudą, prarado dalį klientų ir buvo

apdaužytas vandalų. Tačiau, kaip jis
pats sakė, jo sąžinė rami, nes jautė
turėjęs t a i p pasielgti.
Ant Lietuvos lygių galimybių
kontrolierės stalo guli vienos gėlėmis
prekiaujančios įmonės skundas prieš
konkurentę, kuri juodaodžio gėles į
n a m u s p r i s t a t a n č i o kurjerio pas
laugą parduoda bene dvigubai dau
giau nei identišką paslaugą, atlie
k a m ą baltaodžio. Kontrolierė j a u
preliminariai teigė, jog tai akivaiz
dus rasinės diskriminacijos pavyz
dys, t a č i a u t a i pagrįsti gali būti
sunku. Reikės įrodyti, kad vartotojai
elgiasi kvailai, mokėdami dvigubai
už tą pačią paslaugą, ir kad ne jie
y r a tikrieji diskriminuotojai, pasi
rinkdami juodaodį. Reikės išaiškinti
taip, k a d žmonės patikėtų, jog visas
(ne)diskriminavimo vajus turi rimtą
idėjinį pagrindą po kojomis ir kad tai
nėra tik d a r viena politinė—kultūrinė
mada, kurią Lietuva stropiai, pagal
direktyvos raidę, įgyvendina.
O rimto loginio pagrindimo trūk
sta. N u o p a t savo ištakų diskrimi
nacijos d r a u d i m a s siekė įtvirtinti
visų lygybę prieš įstatymą ir valdžią.

Apleidžiame g i m t u o s i u s n a m u s

T

ai buvo 1944 m. rugpjūčio 20 d. Paėmę gy
vulius: karves, veršius, avis, žąsis išvažia
vome, aplenkdami Gražiškių miestelį, lauko keliu
pro Strungių ir Martinkaičių sodybas įvažiavome į
kelią, einantį į Pavištytį. Tai buvo paskutinis iš
važiavimas iš gimtinės. Kartu važiavo ir dėdės Vai
tiekaus Lukoševičiaus šeima. Nežinau, kas ką tuo
met galvojo, bet a š nemaniau, k a d daugiau ateityje
neteks sugrįžti į gimtuosius n a m u s .
Pravažiavus Gražiškių miestelį, netoli Bambinių kaimo, pasivijome tėvelio pusseserės Uršulės
Kalinauskienės šeimos vežimą s u vedamais gyvu
liais. Keliavome kartu, pravažiavome Bambinių,
Kauniškių, Paširvinčio kaimus. Į pavakarę pasie
kėme Stirniškių kaimą. Saulė j a u buvo prie laidos,
ir tėvai pradėjo galvoti ir tartis, k u r nakvoti, k u r
apsistoti. Pamatę netoli kelio gražiai sutvarkytą
sodybą, visi nutarė užvažiuoti į j ą ir paprašyti šei
mininkų, kad priimtų nakvynėn. Nuvykus pa
aiškėjo, kad sodybos šeimininkas vokietis j a u buvo
išvykęs į Vokietiją. Ten gyveno Venslauskai, kurių
namai Norvydų kaime buvo sudegę. J i e m u s mielai
priėmė laikinai apsigyventi, kadangi vienas didžiu
lis namo kambarys buvo visai laisvas. Į jį prisinešę
šieno, pasikloję a n t grindų, greitai užmigome. Ne
ilgai džiaugėmės šiuo kambariu ir jo patogumais.
Turbūt antrą ar trečią dieną atvažiavo vokiečiai s u
karo lauko virtuve ir mūsų pabėgėlių šeimas iš tų
kambarių išvarė. Teko prisiglausti kluono šalinėje
ant šieno. Įsikūrę vokiečiai pradėjo reikalauti, kad
moterys eitų skusti bulvių, nes jie virdavo ir vežda
vo maistą kareiviams, esantiems fronto apkasuose.
Skusti bulves, plauti lauko virtuvės katilus ir bido
nus bei indus buvo paimtos beveik visos moterys,
esančios šioje sodyboje. Pagrindinis virėjas buvo
jaunas, šviesiaplaukis vokietis Antoni Lang. Jis
kartais man ir broliui Juozukui duodavo saldainių,
vadinamųjų „bombonkių". Vokiečiai pareikalavo,
kad vyrai su arkliais važiuotų arčiau fronto kasti
bulvių karo lauko virtuvei. Pradėjome aiškinti, kad
mūsų vežimai pakrauti daiktais ir ruošiamės vykti
toliau, bet vokiečiai net klausyti nenorėjo. Įpykęs
puskarininkis išmėtė mūsų, dėdės Vaitiekaus ir
Kalinauskų daiktus iš vežimų, bemesdamas su
daužė kažkieno puodynę su medumi. Ištuštinęs
vežimus pareikalavo, kad tėvelis Jurgis ir Petras
Kalinauskas greitai kinkytų arklius ir važiuotų su
3 moterimis ir 2 kareiviais kasti bulvių. Grįžę iš
bulviakasio vyrai pasakojo, k a d bulves k a s ė
Dotamų kaime, apie 3 km nuo fronto linijos. J i e
girdėjo, kaip Liepalotų ir Aistiškių kaimų laukuose
sproginėjo granatos ir tratėjo automatai bei šautu-

Šiandienė isterija vis aktyviau drau
džia diskriminaciją santykiuose tarp
privačių asmenų. Santykiai tarp
žmonių ir meilės, ir piniginiuose, ir
draugystės reikaluose esti tik dis
kriminaciniai. Perkame pigų ir dis
kriminuojame brangų daiktą, diskri
minuojame nepatikimus, negražius,
gražius, raudonus, žalius, aukštus,
žemus ir t.t. Kiekvienas diskriminaciškai pasirenka, kokių tikslų
siekti, kokius poreikius tenkinti ir
kaip tai daryti. Tai galioja ir žmo
nėms, ir įmonėms.
Vartotojai nuolat diskriminuoja
mi, nes neturi pakankamai pinigų
brangesniems produktams, o maž
meninės prekybos tinklai diskrimi
nuoja mažųjų miestelių gyventojus,
nestatydami t e n „hyper" centrų.
Lygių galimybių kontrolierė neseniai
priėmė sprendimą, kad didesnės vai
ruotojų civilinės atsakomybės įmo
kos, taikomos jaunimui, diskrimi
nuoja juos dėl amžiaus. Draudimo
bendrovės aiškino, jog jaunesni vai
ruotojai yra rizikingesni klientai,
todėl jie patys ir turėtų prisiimti di
desnių įmokų naštą. Deja, po tokio

sprendimo visi apsidraudusieji su
mokės už jaunųjų vairuotojų riziką.
Žmogiškų savybių, kurias įsak
miai draudžiama diskriminuoti,
daugėja. Lygaus įstatymo požiūrio į
žmogų dėl nuomonės, religijos, tau
tybės ištakos glūdi dar XVI amžiaus
mąstytojų darbuose. Pareiga nedis
kriminuoti dėl lyties ar seksualinės
orientacijos įsitvirtino tik pastarai
siais dešimtmečiais. Šiandien dėl
technologinių pokyčių nauji draudi
mo diskriminuoti pagrindai gali
gimti iš diskusijų apie tai, kas y r a
(tikrasis) žmogus? Ar žmogus, gimęs
iš mėgintuvėlio arba turintis elek
tronines smegenis, ir ar smegenys,
turinčios mechaninį kūną, y r a žmo
gus su visomis iš to išplaukiančiomis
pasekmėmis ir atsirandančia teise
būti nediskriminuojamu?
Ar neturėsime ateityje Vilniaus
pirmajame apylinkės teisme bylos,
kurioje vyras/moteris kaltins su
tuoktinę/sutuoktinį, kad išsiskyrė su
ja/juo, nes nepagrįstai mano, jog dėl
persodintos kiaulės širdies jis/ji
negali žmogiškai mylėti?

davo daug pabėgėlių ir vietos gyventojų. Žmonės
karštai meldėsi ir giedojo, kad Viešpats Dievas
apsaugotų juos ir jų šeimas nuo šios baisios užgriu
vusios nelaimės — karo.
ieną pavakarį sugrįžo iš Gražiškių Tėvelis.
Jis buvo labai susijaudinęs ir nusiminęs,
beveik verkdamas pasakojo, kaip vokiečių karei
viai griovė kluoną ir su virvėmis tempė gegnes.
Nr.3
Klėtis jau buvo sugriauta. Pasak jo, jei būtų turėjęs
degtukų, tai būtų padegęs, nes jam buvo skaudu
vai. Tačiau jiems pavyko, kad nežuvo ar nesužeidė. žiūrėti, kaip vokiečių okupacinė kariuomenė ardo
Po dviejų ar trijų dienų jie vėl buvo varomi į pafron ūkio pastatus. Naujai pastatytas kluonas ir klėtis
tę kasti bulvių. Tėvelis Jurgis matydamas, kad — tai Tėvo kruvinas darbas, jo rankomis sukurti
niekaip neatsikratys vokiečių, nutarė naktį pabėgti pastatai. 1927 m. lapkričio 23 d. Lukoševičių sody
į prie Norvydų miško esantį gojelį ir ten įsirengti boje įvyko gaisras, kurio metu sudegė kluonas ir
stovyklą. Kai jis grįžo iš bulviakasio, naktį susi klėtis. Šiuos pastatus naujai atstatė ūkio paveldė
krovėme daiktus į vežimą ir pro užpakalines kluo tojas Jurgis.
no duris išvažiavome. Aš gyvulius (karves ir avis)
Rugsėjo viduryje, vieną sekmadienio popietę,
jau pavakarį buvau atvaręs į tą gojelį-stovyklą. Venslauskienė su Kalinauskiene susitarė nunešti
Kalinauskai nesiryžo išvažiuoti ir pasiliko. Jie to maisto ir švarių baltinių artimiesiems, dirbantiems
liau važinėjo su vokiečiais į pafrontę kasti bulvių. prie apkasų, kuriuos jie kasė Graužinių, Vygrelių,
Vieną tokio bulviakasio dieną atklydęs rusų arti Beržinių, Bambinių kaimų laukuose. Kartu su mo
lerijos sviedinys netoli sprogo, laimė, kad jo skevel terimis Mamytė pasiuntė ir mane nunešti maisto
dros nesužeidė kasėjų. Po šio įvykio bulves vokie mūsų tarnui Kaziui. Einant pro Vygrelių ežerą,
čiai pradėjo imti iš artimesnių kaimų gyventojų.
staiga išgirdome stiprų sprogimą, kuris privertė
V i s ą rugsėjį vokiečių-sovietų frontas stovėjo mus visus iš išgąsčio sukristi ant žemės. Parpuolęs
vietoje. Vokiečiai pradėjo ruošti žiemojimui aš dirstelėjau į tą pusę, iš kurios sklido tas baisus
bunkerius ir antras linijas apkasų. Po pamiškes, trenksmas. Pamačiau, kaip didžiuliai luitai kilo
miškus ir krūmus bei kaimų sodybas lauko žan aukštyn, o vėliau krito a n t žemės ir į ežerą. Kartu
darai su vadinamaisiais „rudmarškiniais" ėmė gau ėjusios moterys ir aš nesupratome, kas čia vyksta.
dyti vyrus prie apkasų kasimo ir bunkerių statybos Tik nuėję pas vyrus į stovyklą sužinojome, kad vo
darbų. Jie paėmė ir mūsų tarną Kazimierą, Praną kiečiai sprogdina 1941 m. pastatytus rusų bunke
Kalinauską, Venslauskų sūnų Alfonsą. Gal būtų rius. Apkasų kasėjų stovykla buvo įrengta ūki
paėmę ir mūsų tėtį, bet jis tuo metu buvo išvažia ninko kluone. Stovyklos teritorija buvo aptverta
vęs į savo ūkį parsivežti pašaro ir ruginių grūdų spygliuotų vielų tvora, prie vartų stovėjo vokiečių
duonai. Sesuo Marytė dirbo vokiečių virtuvėje, o aš kareivis sargybinis. Patikrinęs, ką mes atnešėme,
buvau paauglys ir dar netikau apkasų kasti. Be to, leido nueiti pas savo artimuosius į kluoną ir per
ganiau gyvulius, kartu su manimi gyvulius ganė ir duoti atneštą maistą. Vyrai buvo ką tik sugrįžę iš
iš Igliaukos atbėgusios Kanslerienės sūnus Vytau- darbų, nes sekmadieniais jie apkasus kasė tik iki
t-as.
pietų. Pilnas kluonas buvo vyrų: vieni jų gulėjo ant
1944 m. rugsėjo mėnuo kaip ir rugpjūtis buvo šieno, kiti susėdę lošė kortomis, o kai kurie šne
šiltas ir sausas, tik jau dienos pastebimai trumpėjo kučiavosi su juos aplankyti atėjusiomis moterimis
ir rytais būdavo rūkas. Mes gyvenome tame gojely ir vaikais. Vos suradau Kazimierą. Pabuvę šiek
je pasidarę iš šiaudų palapinę, kurios vidų buvome tiek laiko ruošėmės eiti atgal į namus. Aš papra
iškloję šienu. Atskirą palapinę turėjo pasidariusi ir šiau vokiečių sargybinio, kad jis leistų Kaziui paly
Kanslerienė su sūnumi. Toje palapinėje gyventi ir dėti mane. Sargybinis mostelėjo ranka. Paėję gerą
miegoti buvo visai patogu. Karves ir avis ganyda galą už stovyklos, mes tekini pasileidome per lau
vome Stirniškių miško proskynose ir pamiškės kus, o priėję mišką, pamiške laimingai pasiekėme
pievelėse. Atsivarydavo karves ir kitų pabėgėlių namus. Taip aš parsivedžiau Kazelį. Netrukus, po
vaikai. Taigi mums piemenims buvo pakankamai keleto dienų, pabėgę sugrįžo Pranas Kalinauskas ir
linksma ir nenuobodu, greitai slinko rudens dienos. Venslauskų sūnus Alfonsas. Tačiau kurį laiką jie
Ganant turėjome saugotis rusų lėktuvų „kukurūz- turėjo slapstytis, nes vokiečių žandarai vel pradėjo
mnku". Sekmadieniais Stirniškių miške kun Jo gaudyti vyrus prie apkasų kasimo.
Bus daugiau.
nas Bučinskas laikvdavo šv. Mišias. į kurias suei
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G. Isokui — Č Kudabos p r e m i j a

Gediminui Isokui (k) Česlovo Kudabos premiją įteikia aplinkos ministras Arū
nas Kundrotas.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 6 d. (ELTA) —
Vilniuje, „Forum Palace" centre įvy
ko iškilminga Pasaulinės aplinkos
apsaugos dienos minėjimo ceremoni
ja, kurioje rašytojui, biologui botani
kui Gediminui Isokui buvo įteikta
2006 metų Aplinkos ministerijos

Česlovo Kudabos premija.
Asmenys, organizacijos ir ben
druomenės buvo apdovanoti už ap
linkosaugos iniciatyvas. Vyko verslo
įmonių — konkurso „Pasiekimai ap
linkosaugoje" laureatų — apdovano
jimai.

Mokyklos direktorė — į teisiamųjų suolą
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) —
Ukmergės rajono policijos komisa
riatas baigė tirti baudžiamąją bylą
dėl, kaip manoma, aštuonerius me
tus trukusio direktorės piktnaudžia
vimo ir dokumentų klastojimo Užugirio Antano Smetonos pagrindinėje
mokykloje.
Buvusiai mokyklos direktorei I.
Kazlauskienei įtarimai pareikšti dėl
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi
ir dokumentų klastojimo.
Pasak policijos, būdama valsty
bės tarnautoja ji tyčia, p i k t n a u 
džiaudama t a r n y b i n e p a d ė t i m i ,
veikdama priešingais tarnybos inte
resais, siekė turtinės naudos klasto
dama dokumentus bei mokyklos dar
buotojų p a r a š u s ir pasisavindama
valstybės skirtas pinigines lėšas, pa
darė valstybei didelę žalą — su
menkino mokytojo ir mokyklos di
rektorės vardą, padarė didelę tur
tinę žalą Ukmergės rajono savival
dybės biudžetui bei pažemino vals
tybės tarnautojo vardą.
Mokyklos buhalterei J. Tričienei
pareikšti įtarimai dėl dokumentų
klastojimo.
Pareigūnai išsiaiškino, kad dirb
dama Ukmergės rajono Užugirio A.
Smetonos pagrindinės mokyklos di

rektore, I. Kazlauskienė nuo 1993
metų rugpjūčio 25 dienos iki 2001
metų spalio tyčia suklastojo ir pa
naudojo suklastotus tikrus doku
mentus.
Direktorė pati keletą kartų su
klastodama parašą pasirašė už mo
kytoją V.M. mokėjimo žiniaraščiuo
se. Mokytojui nežinant, buvo padi
dintas jo darbo užmokestis, kurio
skirtumą — 3,113 litų 20 centų pasi
savino pati I. Kazlauskienė.
Ukmergės rajono savivaldybės
biudžetui buvo padaryta 5,013 litų
11 centų turtinė žala. Moteris klasto
jo ir kitų mokyklos darbuotojų para
šus.
Pasak policijos, direktorė su
klastojo ir mokykloje dirbusių rango
vų parašus. J i pasirašė už A.O. 1995
birželio 27 darbo sutartyje, eilutėje
„Rangovas", žiniaraštyje bei kasos
išlaidų orderyje. Taip I. Kazlauskie
nė pasisavino 956 litus 40 centų, o
Ukmergės rajono savivaldybės biu
džetui padarė 1,885 litų turtinę žalą.
Nuo 1997 birželio 2 iki 2001 me
tų rugpjūčio 31 dienos iš viso I. Kaz
lauskienė pasisavino 32,137 litus, o
Ukmergės rajono savivaldybės biu
džetui padarė didelę — 55,311 litų
53 centų turtinę žalą.

Darbo partijos byloje — trys įtariamieji
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) — kokią nors informaciją.
Ikiteisminio tyrimo posūkis link
Tirdami Darbo partijos finansinės
veiklos bylą, prokurorai kaip įtaria galimo neteisėto Darbo partijos bu
muosius apklausė tris asmenis, at h a l t e r i n ė s a p s k a i t o s tvarkymo ir
liko 10 kratų ir jų metu paėmė 19 sprendimas dėl konkrečių procesinių
veiksmų datuojamas šių metų gegu
kompiuterių.
Kaip pranešė Generalinė proku žės 17 diena. Prokurorai sako, kad
ratūra, vyksta ir vyks dokumentų žiniasklaidos p r a n e š i m a i apie bylos
poėmiai įvairiose įmonėse. Prokuro vilkinimą n e p a g r į s t i . G e n e r a l i n ė
rai sako, kad norint gauti užtektinai p r o k u r a t ū r a p a b r ė ž i a , k a d p a g a l
duomenų kaltinimui suformuluoti, Baudžiamojo proceso kodeksą iki
teks apklausti kelis šimtus asmenų. teisminio tyrimo duomenys yra ne
„Kadangi tyrimas yra susijęs su skelbtini. Todėl įstatymo reikalavi
sudėtingais ūkinės finansinės veik mų laikymosi nederėtų interpretuoti
los patikrinimais daugelyje subjek kaip informacijos slėpimo.
tų, jis užtruks", — pranešime cituo
Prieš trejus m e t u s pradėtas iki
jamas generalinis prokuroras Algi teisminis tyrimas prokurorus atvedė
mantas Valantinas.
prie Darbo partijos vedamos buhal
Pasak Organizuotų nusikaltimų terinės apskaitos. Gegužės 19 dieną
ir korupcijos tyrimo departamento k r a t a buvo atlikta Darbo partijos
vyriausiojo prokuroro Algimanto būstinėje Vilniuje.
P a s a k prokurorų, iš 2003-siais
Kliunkos, iki šiol apklaustiems as
menims pranešta apie įtarimus dėl pradėto ikiteisminio tyrimo dėl įmo
apgaulingo apskaitos tvarkymo. Už nės „Šilų p a u k š t y n a s " ir buvusių
tokias veikas atsako tiek fiziniai, Nacionalinės mokėjimo agentūros
tarnautojų veiklos buvo gauti duo
tiek juridiniai asmenys.
Generalinės prokuratūros tei m e n y s apie g a l i m u s pažeidimus
gimu, Darbo partijos buhalterinės t v a r k a n t b u h a l t e r i n ę apskaitą ir ki
apskaitos ikiteisminį tyrimą pradėjo tose įmonėse bei organizacijose.
ir atlieka Generalinės prokuratūros
Analizuojant g a u t u s duomenis,
prokurorai. Byla nebuvo perimta iš tiriamos ir galimos šių pažeidimų są
kokių nors ikiteisminio tyrimo įstai sajos su Darbo partijos būstinėje ve
gų. Visus sprendimus bylose priima d a m a finansine apskaita.
tik prokurorai pagal bylos aplin
Darbo partijos pareigas laikinai
kybes ir vadovaudamiesi tik įstaty sustabdęs vadovas Viktoras Uspasmu. Jokie kitų ikiteisminio tyrimo kichas teigia tebesąs Rusijoje ir kol
įstaigų pareigūnai neturi teisės ko k a s neatskleidžia, k a d a gali grįžti į
mentuoti ir vertinti tyrimo ir teikti Lietuvą.

„Turniškių skandalas" išsirutuliojo į
baudžiamąją bylą
Vilnius, birželio 6 d. (BNS) —
Vilniaus apygardos prokuratūra pra
dėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo
dokumentų klastojimo, gaunant lei
dimus pastatų rekonstrukcijai Tur
niškėse.
Tyrimą pavesta atlikti Vyriau
siojo miesto policijos komisariato ty
rėjams.
Ikiteisminį tyrimą prokurorai
pradėjo gegužės 31 dieną, išanaliza
vę Valstybės kontrolės pateiktą me
džiagą. Kontrolieriai Vyriausybės
kanceliarijos akcinėje komunalinių
paslaugų bendrovėje atliko patikri
nimą ir nustatė, kad kai kurie doku
mentai, susiję su statybos leidimais
pastatų rekonstrukcijai Turniškėse,
galėjo būti suklastoti.
„Tyrimas bus įdomus, o kokie
rezultatai — žiūrėsim", — sakė Vil
niaus apygardos prokuratūros vy
riausiasis prokuroras Ramutis J a n cevičiaus.

Atliekant patikrinimą, paaiškė
jo, jog Vyriausybės kanceliarijos ben
drovė j a u projektuoja dar 21 buto
statybą a n t valstybinės žemės Tur
niškėse.
Iš viso Vyriausybės kanceliarijos
bendrovė, veikianti pagal akcinių
bendrovių įstatymą, disponuoja 34
ha žemės plotu Turniškėse, iš jų —
apie 28 h a miško.
Valstybės k o n t r o l ė s
išvadas
svarstys ir Seimo laikinoji komisija,
nagrinėjanti statybų Turniškėse ap
linkybes.
Valstybės kontrolė yra nusta
čiusi daug kitų pažeidimų Vyriau
sybės kanceliarijos akcinės komuna
linių paslaugų bendrovės veikloje.
Seimas laikinajai komisijai yra
pavedęs ištirti, ar žiniasklaidoje pa
skelbta informacija apie s t a t y b a s
Turniškėse atitinka tikrovę bei iš
s i a i š k i n t i p r e z i d e n t o rezidencijos
įkeitimo aplinkybes.

Seime buriasi centro kairiųjų koalicija
* P i r m a d i e n į Maroko sosti
nėje prasidėjo ITF serijos „Riad
21" jaunių (iki 18 metų) t e n i s o
turnyras. Sėkmingai vienetų var
žybų šešioliktfinalio barjerą įveikė
perspektyviausias Lietuvos tenisi
ninkas penkiolikmetis Ričardas Be
rankis, kuris 7:6 (7:4), 6:1 įveikė ru
są Vladimir Ziniakov. Aštuntfinalyje
Lietuvos tenisininko varžovu b u s
korto šeimininkas Hamza Ettanji ar
ba australas Bernard Tomič.
* Tartu (Estija) v y k u s i o s e
tradicinėse G u s t a v o Šule atmini
m o lengvosios atletikos varžy
bose visi keturi Lietuvos bėgikai pa
teko tarp prizininkų. 1,500 m bė
gime Vitalijus Gorlukovičius buvo
antras, distanciją įveikęs per 3 mi
nutes 46.13 sekundės, o Mindaugas

Norbutas — trečias (3:46,45). Rung
ties (9 dalyviai) nugalėtoju tapo es
tas Tiidrek Nurme (3:46,01). Moterų
800 bėgime (10 dalyvių) trečiąją vie
tą užėmė Rasa Drazdauskaitė
(2:07,41), pralaimėjusi latvei Anna
Anfinogentova (2:05,72) bei turnyro
šeimininkei Egle Uljas (2:06,03).
* Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) v i c e č e m p i o n a s dar viene
riems m e t a m s pratęsė sutartą su
28 m e t ų 194 cm ūgio gynėju Vidu
Ginevičiumi, kuriam 2006-2007 me
tų sezonas bus jau ketvirtas šioje ko
mandoje. Finansinės kontrakto sąly
gos neskelbiamos. Pasak „Žalgirio"
svetainės internete, pasibaigusiame
sezone ULEB Eurolygoje V. Ginevičius per rungtynes vidutiniškai pel
nė po 6 taškus.

Atkelta iš 1 psl.
ir Naujosios sąjungos (socialliberalų)
frakcijos pasirašė pareiškimą dėl
bendros Proveržio koalicijos formavi
mo. Šios trys frakcijos turi 47 balsus.
Iš viso Seime yra 141 narys.
Prezidentas Valdas Adamkus
mano, kad socialdemokratai ir kon
servatoriai gali susitarti dėl bendros
koalicijos formavimo.
Antradienį kalbėdamas žurna
listams šalies vadovas teigė manan
tis, kad skirtingas politines ideologi
jas propaguojančių socialdemokratų
ir konservatorių bendras darbas ne
būtų kažkoks „stebuklas".
„Aš manau, kad pasaulis žengia
į priekį. Geriausias to pavyzdys —
Vokietija. Kas galėjo galvoti, kad

krikščionys demokratai ir socialde
mokratai Vokietijoje gali susitarti?
Šiandien Vyriausybė dirba, egzistuo
ja, aš m a n a u , kad tai yra geras pa
vyzdys mums", — s a k ė V. Adamkus.
J i s teigė m a n a n t i s , kad social
demokratai ir konservatoriai užmez
gė tiesioginį ryšį dėl bendro darbo.
„Aš be galo džiaugiuosi ir noriu
pabrėžti, kad man v a k a r tik užteko
pakviesti, pasiūlyti, k a d nieko nedel
siant pradėtų derybas, tai šiandien
nuo pat ryto tos derybos vyksta. Ar
galite turėti geresnį pavyzdį?" — re
toriškai klausė V. Adamkus.
Žurnalistams pasiteiravus, ar
turi kandidatą į premjero postą, pre
zidentas priminė, k a d Vyriausybės
vadovą siūlo partijos.
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)
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Laikraščių pardavimai pasaulyje išaugo
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Laikraščių leidyba labiausiai klesti Azijoje.
N e w York, birželio 6 d.
(AFP/BNS) — Laikraščių pardavi
mai pasaulyje pernai paūgėjo 0.5
proc., tačiau jų įplaukos iš reklamos
pašoko 5.7 proc, labiausiai per ket
verius metus, laikraščiams sėkmin
gai atlaikant konkurenciją su kito
mis žiniasklaidos priemonėmis, skel
bia Pasaulio laikraščių asociacija
(WAN).
,,Bendras laikraščių — tiek
spausdintinų, tiek interneto versijų
— skaitytojų skaičius auga toliau",
— pareiškė Paryžiuje įsikūrusios
WAN generalinis direktorius Timothy Balding metiniame organizacijos
kongrese, kuriame pristatoma WAN
metinio pasaulio spaudos tendencijų
tyrimo ataskaita.
„Laikraščiai didina skaitytojų
skaičių, pasitelkdami įvairius nau
jus platinimo kanalus, įskaitant ir
interneto versijas. Laikraščiai yra
neįtikėtinai atsparūs konkurencinė
je kovoje su kitomis žiniasklaidos
priemonėmis".
Ataskaitos d u o m e n i m i s :
— 2005 metais laikraščių parda
vimai paūgėjo 0.5 proc, o per pasta
ruosius penkerius metus — 6 pro
centais.
— Laikraščių įplaukos iš rek
lamos pernai padidėjo 5.7 proc, la
biausiai per ketverius metus. Per
penkerius metus šios įplaukos pa
šoko 11.7 procento.
— Pardavimų augimą daugiau
sia nulėmė didėjantys pardavimai
Azijoje.
— Pasaulyje kasdien parduo

Chinese News Weekly nuotr.

dama 439 mln. laikraščių, tuo tarpu
2001 metais šis rodiklis siekė 414
milijonų. Laikraščius skaito daugiau
kaip 1 mlrd. žmonių.
— Pridėjus prie mokamų laik
raščių nemokamai dalijamus dien
raščius, bendras pasaulinis tiražas
pernai išaugo 1.21 proc, o per pasta
ruosius penkerius metus — 7.8 pro
cento. Nemokamiems dienraščiams
šiuo metu tenka 6 proc. viso pa
saulinio laikraščių tiražo ir 17 proc.
tiražo Europoje.
— Pasaulyje parduotų dienraš
čių skaičius pernai smuko 0.3 proc,
tačiau per pastaruosius penkerius
metus pašoko 8.1 procento.
— Septyniasdešimt procentų iš
šimto perkamiausių pasaulyje dien
raščių dabar yra leidžiami Azijoje.
— Penkios didžiausios laikraš
čių rinkos yra Kinija (kasdien par
duodama 96.6 mln. kopijų), Indija
(78.7 mln.), Japonija (69.7 mln.),
JAV (53.3 mln.) ir Vokietija (21.5
mln.).
— Dienraščių platinimas 216 ty
rimo valstybių pernai padidėjo 35
proc, o per penkerius metus — 28
procentais.
— JAV dienraščių, ypač vakari
nių laikraščių, pardavimai smuko
2.3 proc, o per penkerius metus — 4
procentais.
— Kinijoje pardavimai per me
tus padidėjo 8.9 p r o c
— Japonijoje pardavimai smuko
0.9 proc, tačiau japonai vis vien pra
lenkė norvegus kaip aktyviausi pa
saulyje laikraščių pirkėjai.

pabaigos. Tačiau kiti sąjungininkai
jo kairiųjų koalicijoje, vienijančioje
įvairias politines jėgas, pradedant
n u o s a i k i a i s i a i s k a t a l i k a i s ir bai
giant komunistais, užsiminė, kad še
ši mėnesiai yra per ilgas laikas.

EUROPA

JAV

RYGA
Latvija įrašyta pirmoji į Rusijos
„priešų" sąrašą, rodo Rusijoje su
rengta sociologijos apklausa. Lietu
va Rusijos „priešų" sąraše eina tre
čioji po Latvijos ir Gruzijos. Tokius
duomenis pateikia Jurij Levą cen
tras, remdamasis metinės apklau
sos, kokio požiūrio laikosi Rusijos
gyventojai į pasaulio šalis, rezulta
tais. Į „priešų" dešimtuką įėjo: Lat
vija — 46 proc, Gruzija — 44 p r o c ,
Lietuva — 42 proc, JAV — 37 proc,
Estija — 28 proc, Ukraina — 27
proc, Afganistanas — 12 proc, Ira
kas — 9 proc, Moldova — 9 proc. ir
Lenkija — 7 procentai. Draugiškiau
sia užsienio valstybe Rusijos gyven
tojai laiko Baltarusiją.

WASHINGTON, D C
Amerikiečių naikintuvai pirma
dienį perėmė nedidelį lėktuvą, kurio
pilotas netyčia įskrido į draudžiamą
oro erdvę aplink Washington, DC,
bet nesukėlė jokios grėsmės. „Ces
sna 182" skrido iš Philadelphia į
Charlottesville, bet du naikintuvai
F-16 nulydėjo jį į oro uostą Maryland, s a k ė Siaurės Amerikos oro
erdvės gynybos vadovybės atstovas
S e a n Kelly. Pilotą apklausė federaliniai teisėsaugos agentai, ir vėliau
jis buvo paleistas.

LONDONAS
Europos Sąjungos (ES) sienoms
patruliuoti bus naudojamos nepilo
tuojamų lėktuvų su įmontuotomis
galingomis kameromis eskadrilės,
praneša britų dienraštis. Kaip rašo
„The Independent", maži lėktuvai
skraidys beveik 800 km aukščiu virš
LaManche ir Viduržemio jūros pa
plūdimių pagal programą, kurios
vertė — 1 mln. svarų. Jos tikslas —
aprūpinti policiją, muitinę ir pa
sienio tarnybas stebėjimo ir kovos su
terorizmu įrenginiais bei prietaisais.
Lėktuvus UAV („Unmanned Aerial
Vehicle"), kurių sparno ilgis — 6
metrai ir kurie sveria 195 kg, jau
naudoja Belgijos vyriausybė tanklai
viams, neteisėtai pumpuojantiems
naftą Viduržemio jūroje, sulaikyti.
ROMA
Italijos premjerą Romano Prodi
kairiųjų sąjungininkai antradienį
spaudžia greičiau išvesti pajėgas iš
Irako, kur netoli Nasiriya miesto žu
vo dar vienas italų kareivis. R. Pro
di, kuris praėjusį mėnesį perimda
mas valdžią Irako karą pavadino
„rimta klaida", sakė gedintis dėl žu
vusio kario, o gynybos ministras pa
kartojo pažadą 2,600 Irake dislo
kuotų italų karių išvesti iki šių metų

PROVTDENCE
JAV Atstovų Rūmų narys Patrick Kennedy, Massachusetts atsto
vaujančio demokratų senatoriaus
E d w a r d Kennedy sūnus, išleistas iš
n a r k o m a n ų reabilitacijos klinikos, į
kurią pateko po to, kai prieš mėnesį
automobiliu atsitrenkė į betono bar
jerą. 38 metų P. Kennedy, kuris pri
sipažino, kad daug metų kentėjo nuo
depresijos ir piktnaudžiavo alkoho
liu bei priklausomybę sukeliančiais
vaistais, pirmadienį žadėjo atsisaky
ti visų „nuotaiką veikiančių vaistų"
ir tvirtino, kad policija su juo nesiel
gė kaip su privilegijuotu asmeniu.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos prezidentas Vladimir
P u t i n sveikina pastaruosius tarp
t a u t i n i u s susitarimus dėl Irano, ku
rių siekiant dalyvavo JAV. Penkios
nuolatinės Saugumo Tarybos narės
ir Vokietija praėjusią savaitę susita
rė pasiūlyti Tehran nuolaidų paketą
ir p r a d ė t i naujas derybas, tačiau pri
mygtinai reikalauja, kad Iranas pir
miau sustabdytų urano sodrinimo
darbus, nes būgštaujama, jog šalis
gali pasigaminti branduolinių gink
lų. „Mūsų požiūriai (Maskvos ir Washington) anaiptol ne visada sutam
pa, bet apskritai abi mūsų šalys su
p r a n t a viena kitą ir suranda kom
promisų", — pareiškė V. Putin.

Britanija vėl atsisakė išduoti B. Berezovskij
Londonas, birželio 6 d. („Interfax"/BNS) — Londono teismas antrą
kartą atmetė Rusijos valdžios rei
kalavimą, kad Didžioji Britanija iš
duotų jai prieštaringai vertinamą
verslininką Boris Berezovskij, pir
madienį pranešė teismo pareigūnai.
Pasak jų, atitinkamas sprendi
mas dėl į Kremliaus nemalonę pa
tekusio magnato ekstradicijos buvo
priimtas dar birželio 1 dieną.
Londono magistrato teismo tei
sėjo Timothy Workman nuomone, B.
Berezovskij negali būti išduotas Ru
sijai, nes gavo Britanijoje politinį
prieglobstį, todėl yra ginamas ati
tinkamų Ženevos konvencijų.
„Tad jeigu šis teismas pradės

nagrinėti prašymą jį išduoti, pra
sidės akivaizdžiai nenaudingas ilgas
procesas, kuris bus nenaudingas ir
pareikalaus iš mokesčių mokėtojų
pernelyg didelių išlaidų", — sakoma
T. Workman nuosprendyje.
Pilietinių laisvių fondo vadas
Aleksandr Goldfarb pareiškė radijui
„Echo Moskvy", kad tai buvo tikėti
nas sprendimas.
2002 m. Rusija jau kreipėsi į
Britaniją, prašydama išduoti B. Be
rezovskij. Prašymą ji motyvavo tuo,
kad B. Berezovskij kaltinamas suk
čiavimu. Tačiau 2003 m. Britanijos
valdžia suteikė j a m politinį prieglobstį ir išdavė dokumentus Platon
Jelenin vardu.
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DAR KELETAS PATARIMŲ
Mūsų skaitytojai gražiai atsiliepė apie šiame skyrelyje parašytus „prak
tiškus patarimus". To malonaus atsiliepimo paskatinta, noriu dar kai ku
riais pastebėjimais ir patarimais pasidalinti. Gal kam j a u žinomi, kai kam
bus naudingi.
Kaip pasirinkti geriausius
vaisius
Amerikoje problemos nėra: par
duotuvėse, net per pačius didžiau
sius žiemos šalčius, galime rasti
šviežių vasaros vaisių ir uogų, im
portuotų iš kone viso pasaulio šalių.
Tačiau, kaip visi žinome, patys ska
niausi vaisiai, saldžiausios, kvap
niausios uogos yra tos, kurios neat
keliauja per jūres marias, o auga
kažkur netoliese. Tokie vaisiai yra ir
šviežiausi, nes augintojai gali juos
nuskinti jau prinokusius, arba bai
giančius nokti. Jeigu vaisiai atveža
mi iš toli, paprastai jie skinami dar
labai žali, kad ilgiau išsilaikytų ir
kelionėje nesužliugtų, nepernoktų.
Kai kurie vaisiai pabaigia nok
ti, kuomet juos nusiperkame ir
parsinešame namo, pvz., bananai,
kriaušės, abrikosai, persikai, slyvos,
kivi.
Nuskintos nebenoksta uogos...
mėlynės, braškės, avietės, vynuogės
ir kitos — jos paprastai tik suskys
tėja arba supūva, bet, jeigu nėra
visiškai išnokusios, tokios ir pasi
lieka. Tad, perkant uogas, reikia
pirkti j a u išnokusias, turinčias ati
tinkamą spalvą, išvaizdą, bet jokiu
būdu nesuminkštėjusias.
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V y n u o g i ų šviežumą galima
nesunkiai pažinti iš jų kotelių: jeigu
koteliai atrodo padžiūvę, pajuodavę,
jeigu uogos, tik pajudinus, nuo jų
byra, vadinasi, vynuogės seniai nus
kintos. Parsineštas iš parduotuvės,
vynuoges laikyti šaldytuve, kaip ir
kitas uogas, nuplauti tik prieš val
gant.
B r a š k ė s šiuo metu daugiausia
atvežamos iš Kalifornijos ar Flo
ridos. Tačiau jų sezonas jau praside
da ir netolimose valstijose: Michigan, Indiana, Illinois bei kt. Papras
tai šiuo metų laiku vietiniuose laik
raščiuose skelbiama, kad kai kurie
braškių augintojai leidžia pirkėjam
patiems prisiskinti uogų. Jeigu tik
jmanoma, būtinai tuo pasinaudokite
(nors benzinas labai brangus, bet
tokia išvyka „braškiauti" suteiks
daug malonumo). Jeigu kam teko
paragauti šviežių braškių tiesiai iš
lauko arba bent jau neseniai ten
priskintų, pajuto didelį skirtumą
tarp vietinių ir atvežtų iŠ kitur. Visų
pirma vietinės braškės yra daug
saldesnės, minkštesnės, labiau kve

pia. Vienintelė problema — jos ilgai
nestovi, todėl didelėse parduotuvėse
nelaikomos, nes tai nuostolinga.
Parsinešę namo, braškių neuž
darykite plastmasiniame maišelyje
—jos labai greitai suges. Nereikia jų
plauti ir po to laikyti šaldytuve: nu
plaukite prieš valgant. Jeigu norima
braškes išlaikyti ilgiau, jas galima
sudėti eilutėmis, t a r p kurių įdėti
popierinį rankšluostėlį ar servetėlę,
laikyti šaldytuve. Beje, daug kas ieš
ko „didelių uogų", bet paprastai ma
žesnės turi geresnį, aitresnį skonį,
yra saldesnės.
Jeigu nėra galimybių patiems
braškių ar kitų uogų, ar vaisių pri
siskinti pas augintojus, tuomet ge
riausias pasirinkimas randamas vie
tiniuose turguose, j a u vykstančiuose
kone visuose miestuose ar mies
teliuose. Į šiuos turgus ūkininkai ir
mažesni augintojai paprastai atveža
visiškai šviežius produktus: vaisius,
uogas, daržoves, gėles, prieskoni
nius augalus. Pasirinkimas būna
didžiausias ir galima nebrangiai įsi
gyti pačių skaniausių, šviežiausių
produktų.
Panašiai k a i p su braškėmis,
reikia elgtis su a v i e t ė m i s . Perkant
stebėkite, kad uogos neatrodytų sutižusios, turėtų gražią, ryškią spal
vą, o dėžutės apačioje nebūtų ište
kėjusių sulčių (tai reiškia, kad apa
tiniai aviečių sluoksniai yra su
spausti arba galbūt jau susileidę).
Šviežios m ė l y n ė s yra padeng
tos tarytum plonu balzganu sluoks
neliu, angį. vadinamu „bloom". Jei
gu jos tamsiai mėlynos, o to balz
gano sluoksnelio nėra, vadinasi mė
lynės jau gerokai pastovėjusios.
Nebent kam „būtinai reikia" šviežių
mėlynių, geriausia palaukti, kol jos
pradės nokti Michigan ar Indiana
valstijoje — paprastai apie liepos
mėnesio vidurį. Tuomet būsite tikri,
kad gaunate šviežių uogų.
Š v i e ž i a s v y š n i a s lengviausia
atpažinti iš jų žalio, neapdžiūvusio
kotelio ir spindėjimo. Jos, kaip ir ki
tos uogos, nuskintos neišnoksta,
todėl reikia pirkti j a u išnokusias, bet
ne per ilgai parduotuvėje stovėju
sias.
P e r s i k a i , a b r i k o s a i , nektari
nai greitai išnoksta ir dar greičiau
suskystėja. Tad augintojai šiuos vai
sius nuskina dar žalius (bet jau už
augusius). Renkantis šiuos vaisius,
reikia žiūrėti, kad nebūtų įspaudimų, spalva būtų ne per žalia, na
tūrali, be parudavusių vietų, vaisius
turėtų atitinkamą kvapą. Neišno
kusius vaisus palaikyti porą dienų
kambaryje, kai suminkštės, padėti į
šaldytuvą.
K r i a u š ė s paprastai parduo
damos taip pat neišnokusios. Jos
greitai išnoksta, palaikytos kam
baryje. Po to laikyti šaldytuve.
A n a n a s a i (pineapples) nuskinti
taip pat neišnoksta. Jeigu buvo nus
kinti labai žali, neturintys daug
cukraus, tokie ir palieka. Kai per
kate ananasus, ieškokite graižai fl-itonu. r u n n n u -Kanu ananasu Kva

pą. Jo viršuje lapeliai turi būti švie
žiai žali, neapdžiūvę. Vaisius turėtų
būti sunkokas, nesusiraukšlėjęs,
neapvytęs.
O k a i p su a r b ū z a i s ? J u k į jo
vidų neįlįsi, nepatikrinsi, ar jis j a u
išnokęs, sultingas ir skanus, ar pusžalis. Daug kartų tenka parduotuvė
je matyti žmones, besirenkančius
arbūzus, ir juos daužančius rankos
krumpliais. Pasirodo, kad pagal tą
tuksenimą galima pažinti, ar arbū
zas išnokęs: garsas turi skambėti,
tarytum arbūzo vidus yra „tuščias".
Be to, apverskite arbūzą ir pažiū
rėkite į vietą, kuri darže gulėjo a n t
žemės: jeigu tas lopinėlis yra gel
tonas, arbūzas išnokęs, jei baltas,
palikite jį ramybėje ir rinkitės kitą.

vartoti ir šaldytas)
3/4 puod. šviežių mėlynių (gali
ma vartoti ir šaldytas)
1 puod. grietinėlės
Didelį dubenį iškloti „ladyfinger" sausainiukais. Ant j ų užpilti
uogienę ir išlyginti vienodu sluok
sniu. Uždėti likusius sausainiukus,
po to sudėti persikus, bananus ir
braškes. Padėti į šaldytuvą ir gerai
atšaldyti.
Kiaušinius išplakti su cukrumi,
kol bus labai šviesūs ir tiršti. Įpilti
k a r š t ą pieną. Tyrę supilti į puodą, jį
įstatyti į kitą puodą su verdančiu
vandeniu, ir nuolat maišant, kaitin
ti, kol m a s ė visiškai sutirštės. Po to
m a s ę visiškai atšaldyti (šaldytuve) ir
supilti vanilę.
Paruoštą masę užpilti ant at
šaldytų vaisių, apibarstyti avietėmis
ir mėlynėmis.
Grietinėlę išplakti ir užtepti ant
vaisių. Patiekti nedelsiant.
Krabų salotos
2
2
1
1

bulvės
morkos
agurkas
(šviežias)
skardinukė
(15 uncijų)

kuku

rūzų
P r i e a r b ū z i n i ų a u g a l ų čia pri
skaičiuojama „cantaloupe", „mušk
melons", honeydevv melons" ir kai
kurie kiti. Vasarą šios daržovės,
ypač atšaldytos, yra labai populia
rios ir gausiai auginamos. Paprastai
jos parduodamos dar nelabai išnoku
sios, bet, pastovėjusios porą dienų
kambaryje, išnoksta. Po to laikyti
šaldytuve.

1 pakelis (8 uncijos) krabų
3-4 šaukštai
majonezo
1/4 šaukštelio
druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų arba
pagal skonį)
Išvirti nuluptas bulves ir mor
kas. Kai atvės, supjaustyti mažais
g a b a l i u k a i s . Supjaustyti nuluptą
agurką. Sudėti susmulkintus kra
bus, majonezą, pipirus ir druską.

Šviežių v a i s i ų d e s e r t a s

Šį receptą m u m s a t s i u n t ė p.
Jadvyga. J i t a r p kitko rašo: „Aš pa
p r a s t a i naudoju 'imitation crabmeat'. Radau, kad 8 uncijų dėžutė
kainuoja apie 2.99 dol. Nupirkau
pusę svaro palaidų — jų kaina buvo
perpus pigesnė. (2.99 dol. už visą
svarą). Recepte nepaminėta, kokius
k r a b u s naudoti, bet su 'imitation'
salotos išėjo labai skanios. Aš varto
j a u majonezą be riebalų (fat free)".
E s u labai dėkinga už receptą.
Gal kas daugiau norėtų pasidalinti
receptais? Lauksiu!

24 „ladyfingers"
sausainiai
3/4 puod. aviečių uogienės
2 puod. šviežių supjaustytų
per
sikų
2-3 bananai, supjaustyti
skersai
1 dėžutė šviežių braškių, sup
jaustytų
4 kiaušiniai
1/4 puod. cukraus
2 puod. karšto pieno
1 šaukštelis
vanilės
3/4 puod. šviežių aviečių (galima

SKELBIMAI
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

ĮVAIRUS
* Reikalingi darbuotojai automobilių
plovyklai Napervile. Skambinti nuo 8 v.r
iki 6 v.v Kviesti Ramūną tel. 630-5794210.
* 56 m. vyras, be žalingų Įpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs
dokumentai. Gali pakeisti bet kurią sa
vaitės dieną ar išleisti atostogų. Tel. 312622-1593.

Skelbimų skyriaus
tel. 1-773-5B5-9SOO

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
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Bus.
Res.

First Landmark Realty

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA
Tvarkingiems asmenims
išnuomojamas vieno miegamojo
butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone

Tel. 773-671-9919
STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
,soffits", „decks", „gutters'.plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis. tel. 6J0-24I-1°12
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SENSACIJŲ DIENA
IONAS KAZIMIERAS
BURPUL1S
JUOZAS CREVELDA
Laukdami koalicijos vadovų ir
konsultacinio komiteto dalyvių, vy
riausybės rūmuose susirinkę žurna
listai ginčijosi, ar atsistatydins du
susikompromitavę ministrai. Dau
guma iš žurnalistų (daugiausiai
moterys) karštai įrodinėjo, jog abu
ministrai profesoriauja ir dirba
gerai, Vladimiras puikiai dainuoja,
Žilvinas išradingai reformuoja, todėl
į kai kurias menkutes klaideles būtų
galima ir nekreipti dėmesio. Kiti gi,
vyriškos argumentacijos pagrindu
nusitvėrę opozicijos priekabių, reiš
kė nuomonę, neva įrodytas kultūros
ministro interesų konfliktas ir svei
katos ministro pasipinigavimas iš
Darbo partijos juodosios kasos ar
kitų neaiškių šaltinių esą nesuderi
nami su ministro priesaika.
— Nebūkite smulkmeniški, mie
li kolegos! — papūtė lūputes skais
taveidė visuomeninio transliuotojo
atstovė. — Juk Žilvinas aiškiai iš
aiškino, jog jis septynis tūkstančius
atidavė uošviui, kad tas galėtų nu
sipirkti kitą automobilį vieton su
daužyto.
— O kur jis dėjo kitus trisdešimt
tris? — džiugiai pasiteiravo džiūsna,
nusitvėręs fotoaparatą su didžiuliu
objektyvu. — Gal padovanojo tau in
dų plovikliui pirkti, kad taip įnirtin
gai jį užstoji?
Žurnalistai pagavo juoktis, o
skaistaveidė atstovė užsigavo.
— Mieli kolegos! — pradėjo su
taikinimo kalbą privačios televizijos
atstovas. — Neužmirškime, jog
aukščiau visko yra vertybių sistema.
Visi mes turime savo vertybių sis
temas. Tiesa, ne visos jos vienodai
gerbiamos. Štai, gėjus iš Vokietijos
bundestago, nuvažiavęs į Maskvos
gėjų paradą populiarinti savo verty
bių sistemos,-gerai gavo į snukį nuo
priešingos sistemos puoselėtojų. Ar
jūs suprantate, kokią šlovę jis par
siveš į Vokietiją, už savo sistemą
kankiniu tapęs? Tad jeigu Vladi
miras ir Žilvinas išeis šunims šėko
pjauti, jie taip pat bus pelnę šlovę
bei kankinių vainiką ir turės kuo
didžiuotis, ar ne tiesa?
Visi pagyvėjo, diskusija žadėjo
būti įdomi, tačiau pagyvėjimas kiek
atslūgo, kai iš posėdžių salės išėjo
dar nematytas džentelmenas ir
pranešė:
— Aš laikinai pavaduoju jūsų
kolegę Nemirtingąją Pumpuraitę.
Turiu jums pranešti, jog konsulta
cinės tarybos posėdis bus labai ilgas.
Siūlau visiems eiti namo, o apie pri
imtus sprendimus vėlai vakare ar
rytoj rytą pasiskaityti vyriausybės
interneto svetainėje.
Visi suūžė ir užprotestavo.
Džentelmenas ramiai visus stebėjo
ir, kai triukšmas kiek aprimo,
pasiūlė:
— Ką gi, maždaug tokios jūsų
reakcijos ir tikėjausi. Todėl siūlau
planą B. Ką jūs pasakytumėte, jeigu
jums pasiūlyčiau slapta stebėti
koalicinės tarybos posėdį iš šio kam
bario, žinoma, su sąlyga, jog visi
elgsitės tyliai, ramiai ir niekaip
neišsiduosite, jog esate greta?
Visi sutiko, neatsirado nė vieno,
kas nenorėtų pro rakto skylutę žvil
gtelėti į koalicinės tarybos pasita
rimą.
— Na ir puiku, prašom žiūrėti,

— apsidžiaugė džentelmenas. Jis
spragtelėjo pirštais, ir sienoje staiga
atsivėrė langas, o jis suokalbiškai
mudviem mirktelėjo.
Mes apstulbome. Ir buvo ko ste
bėtis, nes tai buvo senas mūsų pažįs
tamas — Zmitriukas, politikų ir
vagių, ministrų ir bankininkų globė
jas, pajuodusių sielų valdovas. „Na,
štai ir vėl nelauktai susitikome!"
pagalvojome ir kartu su kitais
prigludome prie lango tenkinti žur
nalistinio smalsumo ir sensacijų
troškimo.
Posėdis tęsėsi jau ilgai. Nuo jo
pradžios buvo praėję dvi valandos,
prieš jo dalyvius ant stalo buvo daug
ąsotėlių kavos. Jautėsi, jog posėdžio
dalyviai nuo diskusijų yra išvargę.
— Palaukite, nesikarščiuokite,
— ramino premjeras savo kolegas.
— Taip mes nieko nenutarsime.
Pažvelkime į situaciją realistiškai.
Dabar, kai Darbo partijos vadovė yra
gerbiama Loreta, ji turi gerą progą
peržiūrėti savo partijos prioritetus,
kuriuos deramai pagardinus būtų
galima pateikti rinkėjams, nes pats
velnias nepasakys, ar ryt, ar poryt
mus ištiks tokia baisi nelaimė kaip
neeiliniai Seimo rinkimai.
— Ne, na, premjere, — šyptelėjo
Zmitriukas. — Žinai priežodį: „Ne
versk bėdos velniui, jeigu jam tar
nauji"? Nėra ko pamesti galvos, nes
prieš jus ne televizijos žiūrovai.
Premjeras tik atsiduso ir pa
klausė, kas norėtų pasiūlyti ką nors
konstruktyvaus.
— Aš pasiūlysiu, — pasiskubino
gerbiama vadovė Loreta. — Kadangi
bulvės jau pasodintos, premjerui
būtų dar geresnė proga pasitraukti į
užtarnautą poilsį ir užleisti vietą
naujam, jaunam ir perspektyviam
vadui, juolab, kad apie tai nuolat
zaunija opozicija. Geriau būtų jį
paskirti pačiam, kaip mane paskyrė
Viktoras, užuot laukus, kol ir jo par
tijoje kils maištas, ar prokurorai ir
jiems užkurs pirtį kaip kad mūsų
partijai.
— Na, miela Loreta, gera tau
kalbėti, tikriausiai agurkus jau būsi
pasėjusi kaip žadėjai, — atsikirto
premjeras. — Ką pasakys valstie
čiai?
Ministrė Kazytė tik atsiduso.
— Gerbiami kolegos, na ką aš
jums galiu pasakyti? — liūdnai pa
lingavo galva valstiečių vadovė. —
Ne nuo to galo pradedame. Aš nesi
stebėčiau, jeigu apie bulves imtų
kalbėti konservatoriai, bet jeigu taip
kalba miela Loreta, tai siūlyčiau jas
palikti kaimo žmonėms, kurie žino,
kada arti, kada akėti ir kada sodinti.
Mūsų misija šiandien kita. Mes
turime gelbėti bendrą reikalą.
Gerbiama Loreta pasišiaušė dar
labiau.
— Jūsų misija galėtų būti
prikąsti liežuvį, miela ministre, —
tulžingai ji išpyškino naują tiradą.
— Negana, kad susimokę su opozici
ja išėdėte Viktorą, kaip prieš tai
palikote mus kvailių vietoje, mūsų
rankomis susidoroję su Artūru, jums
dar maža, kad banditai su kaukėmis
išnešė visą mūsų juodąją buhalteriją
ir nežinau kiek milijonų, paslėptų po
Viktoro lova, jūs dar sukate uodegą,
dedatės geručiais ir be druskos ėdate
profesorius Vladimirą ir Žilviną?
Kad jums liežuviai šašais nueitų!
Iki šiol pagarbiai tylėjęs, pakėlė
galvą ministras Žilvinas.
— Gerbiami kolegos, aš paantnn.-ivi Kazvtf-!.
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ARAS 2UOBA M.D.
.AKIU uGOS -- CHIRURGUA
219 N. Hsmmes Av©nuG
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus Ilgos
EDMUNDAS VENAS, M.D. S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava Sts. 5 1 6
Chteago, IL 60638

VIDAS J.NEM!CKAS,M.D.
KARDOLOGAS-ŠFaES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chlcago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą.
Susitarimu kabėti angiškai arta lietuviškai.

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago.lL
Tel. 708-422-8260.

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
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gimstamumo ir mirštamumo kon
trolierius. — Šitaip mes tik dar la
biau susipyksime. Pasvarstykime, ar
mes galime palikti įpusėtas refor
mas? Ar galime numatyti, kas jas tęs
ir užtikrins jų teigiamą baigtį? Kas
po manęs rūpinsis ligoniais, kurie
negali patekti į ligonines? Viską ga
lima svarstyti, mes neturime už
draustų temų. Aš bet kada pereisiu į
konservatorių ar bolševikų partiją,
jeigu tik man tai apsimokės. Tik ar
mums apsimokės tarpusavyje rie
tis? Siūlyčiau apsvarstyti mūsų
evantualaus atsistatydinimo pasek
mes, nes nėra jokios garantijos, kad
mūsų koalicijos galas bus dar ne
greit.
— Tai ką darysim? — dalykiškai
pasiteiravo premjeras. — Siūlau
rinktis iš šių variantų: pirma, vy
riausybei atsistatydinti. Antra, pa
aukoti susikompromitavusius mi
nistrus ir toliau dirbti mažumos vy
riausybei. Trečia, įtraukti į koaliciją
naujuosius piliečius su naujuoju
Viktoru priešakyje, juolab, jog jis

W O R L D - W I D E

D A I L Y

nepavargsta visiems brukti į akis,
kad karštai gerbia vyriausybės pro
gramą ir palaiko koaliciją. Ketvirto
varianto nežinau, gal paleiskime
Seimą ir surenkime neeilinius Seimo
rinkimus?
Išgirdusi naujojo Viktoro vardą,
Loreta užsiplieskė dar labiau. Jos
veidas išbalo, paskui išraudo, ir ji
atsistojusi prakošė pro sukąstus
dantis:
— Žilvinas dar jaunas ir kvailas,
padaiguotas vištgaidis. Jis nė pats
nesupranta, ką tauzija. Bet iš prem
jero tokios klastos tikrai nesitikėjau.
Darykite, ką norite, paleiskite ar pa
sileiskite, o aš, kaip didžiausios
Seimo partijos vadovė, pareiškiu, jog
atšaukiu visus mūsų ministrus ir
išeinu iš koalicijos. Žilvinai, marš
namo!
Ir taip trenkė durimis, kad net
sienos sudrebėjo. Žurnalistai suūžė
iš smagumo, ir visi puolė lauk į savo
redakcijas formuoti šviežiausio sen
sacijų bloko.

I i i m. gegužės m ė n vykusiu i m i g r a n t u demonstracijų, reikalaujant nele
galams pasilikti A m e r i k o j e ir įsigyti JAV pilietybę Kai kuriuose miestuose
vykusioje akcijoje dalyvavo ir lietuviai Nuotraukoje: eitynių dalyviai žygiuoja
p r o lietuvių bažnyčia. H a r t f o r d , CT.
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Blogį nugalėti g e r u m u ' — mokė
Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Palaimintasis Jurgis Matulaitis
yra labai gerbiamas lietuvių tikin
čiųjų ne vien tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje. Lemonte veikia jo vardo
lietuvių katalikų misija, o Cicero
esančioje Šv. Antano parapijos baž
nyčioje prieš 2 metus buvo pašven
tintas jo altorius su Palaimintojo
biustu ir relikvijomis.
Norisi pažvelgti į jo asmenybę
bei darbus, kurie žavėjo ir tebežavi
visus, kurie tik apie juos žino.
Žvelgiant į jo asmenybę, ryš
kiausiai išsiskiria trys jos bruožai —
genialumas, veiklumas, šventumas.
Jo genialumas visada buvo lydimas
kuklumo ir reiškėsi išminties pap
rastumu. Veiklumas pasižymėjo ra
mumu, geležine valia ir šventumu.
Jo pilnas dvasinių ir fizinių ken
tėjimų gyvenimas buvo šventas,
visada nušviestas giedrumu ir meile.
„Jis kentėjo su šypsniu", — rašoma
„Katalikų kalendoriuje-žinyne —
1987", išleistame Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Lietuvoje.
Iš šio leidinio norime pateikti ir
daugiau informacijos apie Palai
mintąjį.
Biografinės žinios
Jurgis Matulaitis-Matulevičius
yra kilęs iš daug šviesuolių išaugi
nusio Suvalkijos krašto. Gimė jis
1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kai
me, netoli Marijampolės. Buvo
aštuntasis valstiečių šeimos vaikas.
Trejų metų Jurgutis neteko
tėvo, o dešimties metų — ir motinos,
be kurios visos anuometinio kaimo
vaiko dienos turėjo būti tamsios ir
atšiaurios.
Be galo didelis troškimas mo
kytis, bet, per vargą pasiekęs penk
tąją klasę, kęsdamas kojoje gėlą, turi
likti namuose. Kojoje iš lėto atsi
vėrusi žaizda neretai prikausto Jurgutį prie lovos. Jis tampa šlubiu, lyg
ir atliekamu šeimos nariu. Kad pa
teisintų užimamą kampą, turi dirbti
visokius ūkio darbus: vasarą arti,
žiemą šerti gyvulius, nors koja
neperstoja gėlus ir įmanoma vaikš
čioti tik su ramentais ar lazda pasi
ramsčiuojant.
Bet štai 1889 m. vasarą pusbro
lis Jonas Matulis, pasidaręs Matu
levičium, Kelcų gimnazijos mokyto
jas, pasiima Jurgį į Lenkiją ir, kiek
apgydęs bei pamokslinęs, padeda
jam įstoti į Kelcų kunigų seminariją.
Seminarija jį užrašo Matulevičiumi,
jo globėjo pusbrolio sulenkinta pa
varde. Ir toliau dokumentuose Ma
tulaitis lieka Matulevičius.
Caro valdžiai uždarius Kelcų
seminariją, klierikas Jurgis mokėsi
Varšuvos kunigų seminarijoje, pas

kui Petrapilio dvasinėje akademijoje
ir 1898 m. gruodžio 19 d. buvo įšven
tintas kunigu.
Baigęs Akademiją ir kiek pa
vikaravęs, vėl pablogėjus sveikatai,
kun. Jurgis nuvyko į Šveicarijos
Fribūrą, kur gydėsi, studijavo ir
dirbo Šv. Jono parapijos vikaru.
1902 m. jis įteikia Fribūro
Teologijos fakultetui disertaciją
„Doctrina russorum de statu iustitia
originalis" („Rusijos teologų mokslas
apie pirminį teisumą"). Gavęs teolo
gijos daktaro laipsnį grįžo į savo
dieceziją ir netrukus buvo pakvies
tas į atgaivintą Kelcų kunigų semi
nariją dėstyti kanonų teisės ir kitų
mokslų.
Neilgai padirbus Kelcuose, kun.
Jurgiui vėl paūmėjo kaulų tuber
kuliozė, įr jis pateko į Varšuvos
priemiesčio vargšų ligoninę. Grei
čiausiai būtų miręs, jei ne Apvaizdos
ranka, atvedusi čia slaptą vienuolę,
grafaitę Ceciliją Platerytę-Zubergaitę. Bemirštantį kunigą ji paėmė
slaugyti ir gydyti į savo įsteigtą mer
gaičių pensionatą.
Kiek sustiprėjęs, kun. Jurgis
kapelionavo šiame pensionate, kel
damas visos įstaigos dvasią, ir įsi
jungė į socialinę veiklą. Su keliais
kitais kunigais ir pasauliečiais su
rengė socialinius kursus ir įkūrė
Krikščionių darbininkų sąjungą,
kuri jungė apie 50,000 narių, leido
laikraštį „Darbininkų draugas". Iš
Varšuvos kun. J. Matulaitis buvo pa
kviestas į Petrapilio dvasinę aka
demiją dėstyti sociologijos. Čia jis
išsilavinimu, dėstymo metodiškumu,
minties aiškumu ir maloniu būdu
žavėjo visą Akademiją. Jo paskaitų
yra klausęsi žymūs Bažnyčios ir
visuomenės darbininkai: M. Reinys,
P. Kuraitis, J. Totoraitis, B. Česnys,
M. Vaitkus, V. Jurgutis ir kiti.
Profesoriaudamas Akademijoje,
kun. J. Matulaitis apsisprendė tapti
vienuoliu ir atnaujinti beišmirš
tančią marijonų vienuoliją, į kurią,
kaip ir kitas, caro valdžia neleido
priimti naujų narių. Taigi 1908 m.
pavasarį jis su savo draugu kun.
Pranciškum Būčių (vėliau vyskupas)
vyko į Marijampolę tartis su pasku
tiniu marijonų generolu kun. Vin
centu Senkumi, o 1909 m. padarė
pirmuosius vienuolio įžadus.

Palaimintojo j . Matulaičio skulptūra Šv. Antano bažnyčioje Cicero.
Edvardo Šulaičio nuotr.

tūrinio gyvenimo ir apaštalavimo
leidėjai).
Antrą kartą jis Amerikoje lan židiniais.
kėsi 1926 m. Du mėnesius vizitavo
„Savo pašaukimu ir gyvenimu
čia veikusias 92 lietuvių parapijas ir J. Matulaitis yra pranašas — šven
bažnyčias. Tų metų birželio 13 dieną tasis, per kurį Dievas konkrečiai
(per Antanines) neseniai arkivys pasireiškia žmonėms ir prabyla į
kupu paskirtas J. Matulaitis kaip tik juos bei į ateities kartas", — taip
pašventino naujai lietuvių pastatytą rašoma anksčiau minėtoje knygoje.
Šv. Antano bažnyčią Cicero.
Kaip teigia jį pažinojusieji, J.
Tais pačiais metais, sugrįžęs į Matulaitis visada išlaikė ramumą,
Kauną, jis dar atliko nemažai darbų: visada su blogiu kovojo gerumu, o
pertvarkė kelių vienuolijų įstatus, atkaklumą įveikdavo meile. „Blogį
Katalikų veikimo centro veiklą, nugalėti gerumu", — tai buvo ne
rengė konkordato projektą. Neturėjo vien tik įrašas vyskupo herbe, bet ir
laiko rūpintis savo sveikata, nors J. Matulaičio kasdienybė. Ir visa tai
jautė didelį skausmą. Pavėluotai bu darė labai paprastai, tačiau tvirtai,
vo padaryta apendicito operacija, po kalbėjo ramiai, jo žodžiai pasiekdavo
kurios mirė 1927 m. sausio 27 d. klausytojų širdį.
Paskutiniai jo Žodžiai buvo: „Ri
Reikia manyti, jog vieną dieną
kiuokitės, pasišvęskite! Rikiuokėtis Pal. Jurgį Matulaitį matysime Šven
ir aukokitės!"
tųjų bendrijoje.
Šiemet balandžio 13 d. suėjo 135
Pal. J. Matulaičio
metai nuo Palaimintojo J. Matulai
šventumas
čio gimimo, o 2007-siais (sausio 27
d.) minėsime jo 80-ąsias mirties
Apie Pal. J. Matulaitį yra para metines.
šyta daug straipsnių, studijų. Jo
Birželio 25 d. Cicero Šv. Antano
biografas išeivijoje kun. Stasys Yla bažnyčioje, kurią prieš 80 metų
rašo, kad Pal. J. Matulaitis vienuo pašventino vysk. J. Matulaitis ir
liu tapo ne vien dėl savo maldingu kurioje dabar stovi jo skulptūra, per
mo, bet norėdamas restauruoti vie šv. Mišias ir po Mišių parapijos salė
nuolijų gyvenimą tėvynėje, jį pritai je prisiminsime Palaimintąjį Jurgį
kyti naujiems laikams, norint, kad Matulaitį.
vienuolijos taptų intensyvaus kul
Edvardas Šulaitis

Čikagoje įkurdina
lietuvius marijonus
1913 m. jis kartu su dviem ma
rijonais kunigais (Feliksu Kudirka ir
Julijonu Kazaku) atvyko į Ameriką
ir įkurdino marijonus Čikagoje, ku
rie iki šiolei turi vienuolyną (vienu
metu jie buvo dienraščio „Draugas"

LB Hartford, CT, apylinkės valdyba atsiuntė „Draugui" 100 dol.
auką. Linkėdami sėkmingos veiklos, sakome dėkui už paramą.
Vaclovas Kuzmickas, Waterbury, CT, siųsdamas „Draugo"
prenumeratos pratęsimo mokestį, kartu atsiuntė 80 dol. auką. Esame
dėkingi už paramą.
John A. Gricius, Agoura Hills, CA, prie prenumeratos pratęsimo
mokesčio pridėjo 50 dol. auką „Draugui". Labai ačiū!
Bruno Jasevičius, gyv. Dearborn, MI, kartu su prenumeratos
pratęsimo mokesčiu, atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Dėkojame!

os apžvalga
Šiemet Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus švenčia savo 40-metį.
Šiai datai muziejus išleido spalvingą
žurnalą „The Lithuanian Museum Review", kuriame surašyta
visų 40-meČiui skirtų renginių pro
grama. Žurnale taip pat pasakoja
ma apie gyvenimą ir įvykius Lietu
voje. Pavartę leidinį, jūs sužinosite
ir apie renginius, kurie vyko ar dar
vyks 2006 m. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, taip pat susipažin
site su muziejuje veikiančia Moterų
gildija, sužinosite, kaip TV kores
pondentas iš Minneapolis, MN\ Riek
Kupchella vėl atrado Lietuva. įdo
mus Henry L. Gaidis straipsnis apie
lietuviškus kardus.
Paskutiniuose puslapiuose yra
sąrašas suvenyrų, kuriuos galite isitryt; apsilankę Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.

Muziejaus adresas: 6500
Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629
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NAIKINAMOS
LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
N e p a i s a n t to, k a d Seimo Švieti
mo, mokslo ir kultūros komitetas
svarstė, Švietimo ir mokslo minis
terija tikrino, š.m. birželio 9 d. vyk
siančio Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos posėdžio darbotvarkėje nu
m a t y t a sunaikinti 116 vaikų turin
čią Nemėžio (oficialus pavadinimas
— dėl v i d a u s s t r u k t ū r o s ir pavadini
mo keitimo), Rukainių (31 vaikas),
Buivydžių, Mostiškių (oficialus pa
vadinimas — dėl reorganizavimo)
pradines lietuviškas mokyklas. Sim
boliškai naikinamos dvi lenkiškos
mokyklos po 3 vaikus ir čia pat stei
giamos naujos lenkiškos mokyklos
su 5 vaikais.
P r a š o m e pasirūpinti, kad pagal
LR į s t a t y m u s šios mokyklos būtų
perduotos Vilniaus apskrities virši
ninko administracijai, o taip pat
būtų perduotos Maišiagalos „Algir
do", Paberžės „Verdenės" vidurinės
mokyklos, kurių vadovai nuolat pa
tiria didžiulį s p a u d i m ą dėl lietu
viškumo.
P r a š o m e išsiaiškinti:
1. Kodėl 2005 m. Glitiškių pradi
nė lietuviška mokykla su 28 moki
niais prijungta prie lenkiškos mo
kyklos su 5 mokiniais, paskiriant
lenkų direktorę ir beveik pusiau (12
mokinių) s u m a ž i n a n t lietuviškų kla
sių mokinių skaičių? Kodėl Glitiškių
pradinė lietuviška mokykla nejung
ta prie Glitiškių lietuviškos pagrin
dinės mokyklos?
2. Kodėl Parudaminio pagrindi
nė mokykla, kurioje 46 mokiniai mo
kėsi lietuvių kalba ir 46 — lenkų kal
ba, prijungta ne prie Juodšilių lietu
viškos, o prie lenkiškos mokyklos?
3. Kodėl dirbtinai norima nai
kinti Nemėžio lietuvišką mokyklą —
darželį su 116 auklėtinių? Pradinių
klasių m o k i n i u s L e n k ų rinkimų

akcija nori perkelti į trikalbe Ne
mėžio vidurinę mokyklą, kuriai va
dovauja Lenkų rinkimų akcijos na
rys, o lietuviškame darželyje orga
nizuojamos lenkiškos grupės. Lietu
viškų klasių vaikai rengiami len
kiškais tautiniais rūbais.
4. Kodėl likviduojama Rukainių
pradinė lietuviška mokykla su 31
mokiniu, ją taip pat prijungiant prie
Lenkų rinkimų akcijos vadovau
jamos trikalbės mokyklos, nors ra
jone paliekamos 8 pradinės mokyk
los su mažesniu mokinių skaičiumi?
5. Kodėl naikinamos Buivydžių,
Mostiškių pradinės lietuviškos mo
kyklos prijungiant prie lenkiškų
darželių, o lenkiškoje Pikeliškių
aštuonmetėje mokykloje, kurioje yra
tik 29 mokiniai, atidaromos 9 ir 10
klasės, lenkišką Egliškių pagrindinę
mokyklą su 153 mokiniais bandoma
„reorganizuoti" į vidurinę!
6. Kodėl Marijampolio kaime dėl
5 vaikų atidaroma lenkiška pradinė
mokykla, o lietuviškas mokyklas su
žymiai didesniu mokinių skaičiumi
reikia uždaryti?
7. Kodėl tik Viniaus rajono lietu
viškų Rudaminos, Nemenčinės, Mai
šiagalos mokyklų mokiniai mokosi
antroje pamainoje?
8. Kodėl kaip ir ankstesniaisiais
metais, sutaupytas mokinių krepše
lio lėšas savivaldybė perskirsto ten
dencingai ir ženklias sumas atiduo
da lenkiškoms mokykloms (apie tai
rašyta 2005, 2004, 2003 metais, tai
nustatė Valstybės kontrolė, tačiau
situacija nesikeičia). Be to, Vilniaus
rajono lenkiškos mokyklos dar gau
na dideles lėšas iš Lenkijos valstybės
ir dauguma Lietuvos piliečių, mano,
kad tai atviras kitos valstybės kiši
masis į Lietuvos reikalus. Pvz., Len
kijoje Seinų lietuviška mokykla ne-

AtA
VINCĖ GUDIENĖ
LEIPAITĖ
Mirė 2006 m. birželio 4 d., s u l a u k u s i 77 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, K a u n e . Gyveno C a n a d a , Montreal, vėliau
persikėlė į Chicago, IL.
Giliam liūdesyje liko: d u k r a B i r u t ė Augaitienė su v y r u Al
giu ir jų dukra Rima; s ū n u s Viktoras G u d a s su žmona M a r i a ir
jų d u k r a Izabella; duktė Vilija Vaitkienė su vyru Vytu ir jų vai
kais Vytu, Aru, Aleksa, Nicholas ir Erik.
Liūdi sesuo Irena Markvaldas su v y r u Tomu, brolis J u r g i s
Leipus su žmona Lillian, a.a. brolio Kosto Leipaus žmona Lena
su šeimomis ir kiti giminės bei artimieji.
Velionė buvo a.a. Jono Gudo žmona, a. a. Vinco ir a.a. Kon
stancijos Leipų duktė.
A.a. Vincė bus pašarvota trečiadienį, birželio 7 d. n u o 3 v.
p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvių dieną, ketvirtadienį, birželio 8 d. visus kvie
čiame susirinkti 9:30 vai. r. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kur po trumpo lankymo 10 vai. r. bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Vincė b u s palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus a r t i m u o s i u s , d r a u g u s ir pažįs
t a m u s dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. P e t k u s , tel. 800-994-7600 a r b a
wvvW.petkusfuneralhoms.com

gauna to, kas oficialiai skelbiama, o lie
tuviškas darželis negauna jokių lėšų.
Pagal MTP programą valstybė
skyrė 57 komplektus mokyklinių
baldų, iš jų 40 komplektų skirta mo
kykloms su lenkų mokomąja kalba,
t.y. 70.2 proc. Iš 6 mokymo priemo
nių komplektų — 5 skirti lenkiš
koms mokykloms, t.y. 83.3 p r o c ,
nors lenkiškos mokyklos jau seniai
aprūpintos nepalyginamai geriau,
negu lietuviškos. Tačiau lietuviškų
mokyklų diskriminacija planingai

bus tęsiama iki 2012 metų.
Pagal mokyklų steigimo, reorga
nizavimo, likvidavimo, vidaus struk
tūros pertvarkymo planą iki 2012 m.
Vilniaus rajoną valdanti Lenkų rin
kimų akcija akivaizdžiai pereina
prie lenkiškų mokyklų tolimesnio
stiprinimo, o lietuviškų mokyklų
spartaus naikinimo programos.
K. Garšva
„Vilnijos" draugijos pirmininkas
V i l n i a u s rajono moksleivių
tėvai

D A R N I SEIMĄ T A M P A RETENYBE
M i n i n t T a r p t a u t i n ę šeimos die
ną, žmonės dar kartą buvo priversti
prisiminti, kad šeima - saugumo ir
laimės vieta. N e p a i s a n t greitų socia
linių pokyčių, šeima išlieka kiekvie
nos visuomenės stabilumo centras.
Priimtiniausia šeima
Gegužės 15-oji - T a r p t a u t i n ė
šeimos diena - švenčiama nuo 1994
metų Generalinės J u n g t i n i ų Tautų
Asamblėjos (1993 m. rugsėjo 20 d.)
sprendimu. Šios dienos tikslas - at
kreipti pasaulio bendruomenės dė
mesį į daugybę problemų, kurios
iškyla šeimose. Ypač daug dėmesio
sutelkiama į tas šeimas, kurios yra
patyrę smurtą, nukentėjusios nuo
karo veiksmų, nuo AIDS.
Nors dažnai k a l b a m a apie kos
mopolitizmą, daugelio žmonių pa
saulėžiūra ir moralinės vertybės for
muojamos prie n a m ų aukuro.
Kas y r a šeima? Tai kelių as
menybių, jų temperamentų, charak
terių, požiūrių sąveika. Tautose ar
bendruomenėse šeimos - labai reika
lingos. Tai pradžių pradžia kiekvie
nam žmogui.
Europietiškas požiūris į šeimą
sąlygojo tai, kad bene trečdalis gy
ventojų neregistruoja savo santykių
ir nesituokia, o m a ž d a u g pusė užre
gistruotų santuokų išyra per pir
muosius dešimt šeimyninio gyveni
mo metų. Tai patvirtina sociologiniai
tyrimai
Tačiau daugelis svajoja apie

stiprią tradicinę šeimą, gyvenimą su
savo artimaisiais po vienu stogu, gal
būt apie mirtį vaikų, anūkų ir pro
anūkių apsupty.
Literatūroje aprašomos įvairios
šeimų rūšys: „nuklearinė šeima" (su
augusi pora su nepilnamečiais vai
kais), „šeima su ateinančiu tėveliu",
stabili bevaikė pora arba šeima, ku
rioje gyvena vaikai iš skirtingų san
tuokų.
Negalima pamiršti, kad dar yra
homoseksualų šeimos, poligaminės
ir grupinės santuokos, neskaičiuoja
mos statistiškai ar nepripažįstamos
teisiškai.
Šiuolaikiškas pasauliečių libera
lumas įteisino šią įvairovę ir dabar
kiekviena pora gali rinktis priimti
niausią šeimą.
Silpnėja moralė
Pakankamai išsamiai mokslinin
kai tyrinėjo tradicinės šeimos vaid
menį besiformuojančiai asmenybei.
Teigiama, kad šeima žmogui di
delės įtakos turi jau ankstyvaisiais
vaiko gyvenimo mėnesiais, metais.
Šeima įdiegia žinių troškimą, dva
sines vertybes, kultūros supratimą.
Taip bent anksčiau pasireikšdavo
šeimos auklėjamoji funkcija.
Tačiau dabar atsiranda vis dau
giau pagalbos centrų šeimoms. Jų
atsiradimas liudija, kad šeimos šiuo
metu išgyvena gilią krizę. Kaip auga
vaikai jau minėtose šeimose, kurias
tikslinga būtu vadint; tik poromis'' O

tokių atvejų nemažai.
Pripažįstama, kad žmonių mora
linės nuostatos dabar itin susilpnėjo:
tėvai dažnai girtauja ir palieka vai
kus likimo valiai, vaikai patenka į
gatvę ir pasiduoda jos įtakai. Susi
daro toks įspūdis, kad iš visų pa
veldėtų tradicijų labiausiai puoselė
jamos užstalės tradicijos.
Normalūs santykiai šeimoje tarp
sutuoktinių, tėvų ir vaikų tapo reti.
Šeimose dažni barniai, muštynės.
O juk pripažįstama, kad itin
svarbi šeimos funkcija - kultūros
vertybių perdavimas iš kartos į
kartą. Šiuolaikinė šeima neatsisakė
šių funkcijų visiškai, tačiau realiai
vis daugiau atsakomybės ji atiduoda
profesionalioms specializuotoms įs
taigoms - mokykloms, darželiams, lop
šeliams. Vaikystės laikotarpis vis daž
niau praleidžiamas už šeimos ribų.
Daugėja mažavaikių
Rusijos profesorius A. Antono
vas išsakė mintį, kad šeimos krizė
prasidėjo dėl to, jog šeima nustojo
būti „gamybine sistema".
Ankstesnėse epochose darbas ir
turto santykiai buvo viena iš šeimos
gyvavimo priežasčių. Šeimos nariai
dažnai būdavo visiškai įtraukiami į
šeimos verslą. Darbo paskirstymas
įvykdavo šeimos ribose. Dabar taip
būna gana retai. Kiekvienas dirba
atskirose vietose, tam reikia kone
kasdien palikti šeimą. Šios aplinky
bes privertė perkelti vaikų mokymą

taip pat už šeimos ribų.
Paklusdamos ekonomikos dės
niams visos šalys įvedė privalomą
mokymąsi. Taip šeimos įtaka vaiko
raidai tapo dar mažesnė.
Po kurio laiko ir moterys buvo
įtrauktos į darbo rinką. O tai paska
tino daugelį moterų koncentruoti dė
mesį į darbą, mažiau - į šeimą. „Kai
tik šeimoje atsiranda antras dirban
tis asmuo, iškart krenta gimstamu
mas", - teigia profesorius A. Antonovas.
Šiuo metu visos išsivysčiusios
pasaulio šalys yra mažavaikės, o
kitos - kryptingai linksta to link.
Prognozuojama, kad 2050 metais ne
beliks nė vienos šalies, kurioje šei
mos augintų daugiau nei du vaikus.
P a d e d a , b e t neskatina
Gimstamumas Lietuvoje, kaip ir
kitose Europos valstybėse, - labai
žemas.
Gyventojų surašymo duomeni
mis, kas antra šeima augino po vieną
vaiką, kas antra trečia šeima - po
du, kas dešimta - po tris vaikus. Be
veik kas penkioliktoje šeimoje vaikai
iki 18 metų auga su vienu iš tėvų.
Vidutinė šeimos sudėtis Lietu
voje - 3 asmenys, tačiau beveik kas
trečią šeimą sudaro tik du asmenys.
Šeimų parama - tai ne tik finan
sinė pagalba, bet taip pat ir visiškai
kitoks vertinimas, supratimas visuo
menėje. Taigi dera pritarti teiginiui:
„Gyvuos šeima - gyvuos tauta".
„Klaipėda"
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PATRIOTINĖS POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI

• A . a . Aleksandra Gružas (gi
musi Telšių raj. Eigirdžių kaime,
Medinių dvare) mirė 2006 m. kovo
22 d. Marijampolės slaugos namuo
se, sulaukusi 98 metų amžiaus.
Anksčiau gyveno Waukegan, IL, po
to ilgą laiką Atlanta, GA. Liko sūnus
Eugenijus, sesuo San Diego, CA ir
sesuo Lietuvoje.

• B i r ž e l i o 24 d., šeštadienį, Bal
zeko kultūros muziejus kviečia į
muziejaus 40-ąjį gimtadienį. 5 vai. v.
Arvydo Baryso filmas „Įsimylėję
Lietuvą", 6 vai. v. kokteiliai, 7 vai. v.
vakarienė. Šokiams gros Arvydas
Pylibaitis. Tel. pasiteiravimui: 773582-6500. Maloniai prašome užsire
gistruoti iki birželio 22 d.

•Birželio 9 d., penktadienį, 7
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., įvyks
dokumentinio filmo „Smėlio genero
lai" peržiūra. Šį žurnalisto iš Lietu
vos Audriaus Lelkaičio filmą apie Af
ganistane tarnaujančius Lietuvos
karius pristatys generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Daunoravi6us. Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500.

•O'Hare tarptautiniame ir Midway oro uostuose įvesta naujovė įrengtos laukimo aikštelės pasitin
kantiems atvykusius. Dabar, lau
kiant lėktuvo nusileidimo, nereikės
sukti ratus aplink oro uostus. Nu
važiavę į laukimo aikštelę, surink
site nurodytą tel. numerį ir jums pa
skambins, kai nusileis jūsų laukia
mas lėktuvas. Skambinti galima tik
mobiliais tel. (cell phone).

• 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.
padėsime 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.
• Birželio 11 d., sekmadienį,
9 vai. r. Cicero Šv. Antano bažnyčio
je bus aukojamos šv. Mišios prisi
minti mūsų tautos kankinius, nu
kentėjusius nuo komunistinių oku
pantų. Tuoj po šv. Mišių parapijos
kavinėje įvyks Gedulo ir Vilties die
nos, tragiškojo birželio minėjimas.
Kalbės dr. Petras Kisielius ir adv.
Saulius Kuprys. Cicero LB valdyba
maloniai kviečia visus atvykti į šį
renginį. Pagerbsime savo tautos
kankinius ir tautiečius. Neprarado
me vilties, Lietuva išsivadavo iš ko
munizmo priespaudos.
• T ė v u , tėvužėlių, tėtukų dienos
pietūs! Kviečiame maloniai praleisti
Tėvo dieną Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, 14911 127th Street. Bir
želio 18 d. 12 vai. p.p. PLC didžiojoje
salėje skanūs lietuviški pietūs sve
tingoje aplinkoje. Stalus užsisakyti
galite telefonu 708-448-7436 (Aldona
Palekienė).

• B i r ž e l i o 9 d., penktadienį, Lie
tuvių moterų klubas organizuoja
„Garage sale" adresu: 4201 W. Prai
rę, Alsip, IL. Visos surinktos lėšos
bus skiriamos Šiaulių vaikų na
mams. Visus kviečiame prisidėti
dovanomis ar pirkimu.
IŠARTIIRTOLL

____i

• B i r ž e l i o 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 Rodolfas 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 Washington, DC).
• Š i ų metu birželio 25 d. Švytu
rio jūrų šaulių kuopa (Detroit, MI)
Pilėnų stovykloje rengia pavasario
gegužinę. Pilėnų vartai bus atviri
nuo ankstaus ryto. Sesės švyturietės
vaišins lietuviškais patiekalais, o
broliai švyturiečiai pasirūpins, kad
nebūtumėte ištroškę. Gausiai daly
vaukite Pilėnų gegužinėje, nes jūsų
apsilankymas įgalins išlaikyti gra
žią Pilėnų stovyklą.

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
' slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

LR Generalinio konsulato Čikagoje
pranešimas
Birželio 5 d. Čikagos Daley Plaza aikštėje prasidėjo festivalis, skir
tas paminėti Čikagos tarptautinės
susigiminiavusių miestų programos
50-metį. Festivalio metu lankytojai
galės stebėti meno kolektyvų iš su
Čikaga susigiminiavusių miestų pasirodymus, paragauti šių šalių vaigių bei įsigyti suvenyrų.
Festivalyje Lietuvos stendą
įrengė lietuviškus maisto produktus
į JAV importuojanti kompanija
„Food Depot International" kartu su
Lietuvos Respublikos generaliniu
konsulatu Čikagoje, pateikusiu tu
ristinės informacijos apie Lietuvą.
Čia visą savaitę lankytojai galės įsi
gyti lietuviškų maisto produktų bei
suvenyrų, susipažinti su Lietuva bei
turizmo į Lietuvą galimybėmis.
Festivalio lankytojus sužavėjo
lietuvių tautiniais rūbais apsirengu-

šios kompanijos „Food Depot International" ir Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus Čikagoje darbuotojos,
su kuriomis nusifotografuoti norėjo
ne vienas apsilankęs renginyje.
Vilniaus ir Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas
yra Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley
Balzekas, Jr. Jo įkurtas muziejus
šiemet švenčia 40-ąsias veiklos
metines.
Vilnius ir Čikaga susigiminia
vusių miestų sutartį pasirašė 1993
m. Šiuo metu tokias sutartis Čikaga
yra pasirašiusi su 25 pasaulio mies
tais.
Čikagos tarptautinės susigi
miniavusių miestų programos 50mečio paminėjimo renginiai tęsis iki
penktadienio, kada įvyks iškilminga
festivalio uždarymo ceremonija.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Skelbimai
Advokatas
jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776^742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSaūe #2300 Chic^o, IL 60608
Galimos konsultacijos šeštadieniais
..DRAUGAS

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
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