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Sąjunga įpareigoja, ar mes patys kvailiojam?

Europos Sąjungos centrinė būstinė.
REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
LLRI prezidentas
Nors Europos Sąjungoje esam
dar tik dvejus metus, tačiau jos ritmu

Derinami
naujos koalicijos
apmatai
Vilnius, birželio 21 d. (BNS) —
Centro kairiųjų susivienijimas būsi
mose derybose dėl koalicijos planuoja
laikytis kartu ir plėsti derybininkų
ratą. Tai sutarta keturių Seimo frak
cijų vadovų pasitarime po to, kai par
lamentas atmetė socialdemokrato
Zigmanto Balčyčio kandidatūrą į mi
nistro pirmininko postą.
Pasak Valstiečių liaudininkų
frakcijos seniūnės Aldonos Staponkienės, didžiausia klaida buvo pada
ryta, susiaurinus derybininkų ratą.
Centro kairieji mano, jog reikia de
rėtis su visais partneriais.
Abiejų šių partijų atstovų nuo
mone, praėjusiose derybose dirbtinai
buvo bandoma sukurti „dvipartinę
sistemą", tad dabar siūloma vienu
metu derėtis kelioms partijoms.
Naujosios sąjungos (sociallibera
lų) frakcijos seniūnas Artūras Pau
lauskas ragina centro kairiuosius ir
centro dešiniuosius kuo skubiau ap
tarti susidariusią politinę situaciją.
A. Paulausko nuomone, aktyviau
su parlamentinėmis politinėmis par
tijomis turėtų bendradarbiauti ir ša
lies prezidentas. Anot socialliberalų
vadovo, V Adamkaus pozicija daug
lems, ar šaliai pavyks išvengti pirma
laikių Seimo rinkimų.
Tėvynės sąjunga savo ruožtu irgi
rengia planą, kaip išbristi iš politinės
krizės ir kokių veiksmų pirmiausia
imtis. Vienos iš Tėvynės sąjungos va
dovių Rasos Juknevičienės teigimu,
neatmetamas bendradarbiavimas su
platesniu politinių jėgų spektru.

Max Noy nuotr.

gyvename jau bene dešimtmetį. Au
siai įprastas tapo valdžios pasiteisini
mas, kad Europos Sąjunga liepia arba
kad Europos Sąjunga draudžia, todėl
ir darom. Krūvos reformų Lietuvoje

įgyvendintos dėl to, kad to reikalavo
Europos Sąjunga. Tai kuo įvairiausi
restruktūrizavimai, reguliavimų pa
keitimai, naujų reguliavimų nustaty
mai. Tačiau nemažai reformų dėl Eu
ropos Sąjungos liko nepadarytos.
Tarkime, atšaukta porą metų gerus
vaisius davusi pelno mokesčio refor
ma, kurią Estija išsaugojo, o mes
kažkodėl - ne, nors Europos Sąjun
gos spaudimą patyrėme panašų.
Neseniai atlikta akcija, kurios
metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar
tikrai Europos Sąjungos reikalavimų
diegimas Lietuvoje yra toks sklan
dus, kaip rodo ataskaitos. Pastaro
sios teigia, kad Lietuva Europos Są
jungos teisę į savo įstatymus perkelia
sparčiau nei bet kuri kita Europos
Sąjungos valstybė. Kai kurie prakti
niai pavyzdžiai, deja, iliustruoja, kad
šis spartumas neapsieina be rimtų
problemų.
Visų pirma, Europos teisė nere
tai panaudojama kaip priedanga ne
tiek reikalaujamiems, kiek „reikalin-

Prašo panaikinti neliečiamybę
Vilnius, birželio 21 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra prašo Seimo
panaikinti prieš kelis mėnesius avari
ją sukėlusio ir iš avarijos vietos pabė
gusio parlamentaro Gintauto Mikolaičio teisinę neliečiamybę.
Tokį prašymą trečiadienį Seimo
pirmininkui Viktorui Muntianui per
davė generalinis prokuroras Algi
mantas Valantinas.
„Atnešiau prašymą Seimui dėl
leidimo patraukti baudžiamojon at
sakomybėn Seimo narį G. Mikolaitį.
Prokuratūra turi duomenų, kad Sei
mo narys padarė avariją, ir, norint at
likti tam tikrus procedūrinius veiks
mus, būtent — apklausti Seimo narį
įtariamuoju, reikalingas Seimo suti

kimas", — po susitikimo su Seimo
pirmininku žurnalistams sakė gene
ralinis prokuroras.
Jis patvirtino, kad avariją sukė
lęs parlamentaras pasitraukė iš
įvykio vietos.
Generalinės prokuratūros prašy
mas leisti socialdemokratą G. Miko
laitį patraukti baudžiamojon atsako
mybėn Seimui bus teikiamas ketvir
tadienio rytiniame plenariniame po
sėdyje.
Seimo pirmininkas V Muntianas
sakė tikintis, jog parlamentas paten
kins prokuratūros prašymą.
Pats G. Mikolaitis sakė neprieš
taraujantis, jog Seimas leistų jį ap
klausti,
Nukelta į 6 psl.

giems" sprendimams prastumti. Pa
vyzdžiui, šiuo metu Seime svarsto
mos Autorių teisių ir gretutinių tei
sių įstatymo pataisos. Projekto aiški
namasis raštas nedviprasmiškai tei
gia, kad pataisos reikalingos tam,
kad įstatymas atitiktų Europos Są
jungos direktyvų reikalavimus. Deja,
panagrinėjus konkrečias įstatymo
nuostatas išryškėja, kad ne viskas
yra taip. Vienas iš labiausiai „reika
laujamų",
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Lietuvių telkiniuose.
•O kaip m e s atsakytume?
•Brandos egzaminas
Lietuvai.
•„Draugo" lietuviukai.
•Laikas padėti kitiems.
•Susipažinkime su JAV
Lietuvių jaunimo
sąjunga.
•Be ginklo kovota, kova į
sparnuotą žodį sudėta.
* Išeivijos dailininkų
dėmesiui.
•Artėja VIII Lietuvių
dainų šventė.
Valiutų santykis

1 USD — 2.736 LT
1 EUR — 3.452 LT
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M. Vainilaičio knygos viršelis
Vilnius, birželio 21 d. (BNS) —
Eidamas 74-uosius metus, antradie
nį netikėtai mirė vienas žymiausių
vaikams rašiusių poetų, rašytojas ir
vertėjas Martynas Vainilaitis, pra
nešė Lietuvos rašytojų sąjunga.
Daugybės eiliuotų pasakų, poe-

mų, eilėraščių rinkinių autorius gi
mė 1933 sausio 26 dieną Mergežerio
kaime, Varėnos rajone, valstiečių šei
moje. Po studijų Vilniaus valstybinės
konservatorijos (dabar Muzikos aka
demija) Teatro fakultete jis įgijo ak
toriaus specialybę.
Tačiau aktoriumi jis dirbo tik po
rą metų tuometiniame Kapsuko (Ma
rijampolės) dramos teatre, vėliau vi
są savo gyvenimą susiejo su plunks
na. Dirbo žurnalų „Žvaigždutė",
„Moksleivis", laikraščio „Lietuvos
pionierius" redakcijose, o 1973 tapo
„Genio" žurnalo redaktoriaus pava
duotoju. Vėliau rašytojas visą savo
laiką skyrė tik kūrybiniam darbui.
Pirmuosius eilėraščius Martynas
Vainilaitis išspausdino 1953 metais.
Debiutavo eilėraščių rinkiniu „Vytu
riai palydi plūgą" (1960). Po to jis sa
vo kūrybines jėgas Nukelta \ 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
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LIETUVIŲ TELKINIAI
AIRUA

ANTRASIS „DRAUGYSTES TILTAS''
2006 m. birželio 16-^lS dienomis
Dubline (Airija) vyko Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
(TMID) remiamas Europos Lietuvių
Bendruomenių mokyklų renginys
„Draugystės tiltas".
Tai bendras Airijos, Belgijos,
Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos Lietuvių Bendruo
menių mokyklų tęstinis projektas.
Pirmą kartą JDraugystės tiltas" bu
vo surengtas praėjusiais metais
Stokholme (Švedija).
Šiemet renginį organizavo Airi
jos Lietuvių Bendruomenė ir Dubline veikianti lituanistinė mokykla

„Keturi vėjai".
JDraugystės tilto" metu TMID
atstovai skaitė pranešimą „Europos
lituanistinių mokyklų apžvalga ir
analizė", kuriame pristatė valstybės
politiką užsienio lietuvių švietimo
srityje, informavo apie paramą lietuviškojo ugdymo įstaigoms, pateikė
statistinių duomenų.
Renginyje vyko diskusijos litu
anistinio švietimo ir kitomis išeivijai
aktualiomis temomis, buvo dalina
masi darbo patirtimi, surengta Jo
ninių vakaronė.
Lituanistines ugdymo įstaigas
steigia užsienio Lietuvių Bendruomenės ar organizacijos, jose mokoma

lietuvių kalbos, istorijos, etnokul
tūros, ugdomas pilietiškumas. Šiuo
metu 25 valstybėse veikia 150 litu
anistinio ugdymo įstaigų (daugiau
sia — 28 ir 21 Rusijos Federacijos
Kaliningrado srityje ir JAV), kuriose

Dr. Konstancijos Šimaitienės
fondas
Praėjusių metų liepos mėnesį
užgeso daktarė Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė. Jos giminaitė
Virgilija Remeza paaukojo 20,000
dol. ir pavedė jais rūpintis Tautos
fondui. Remiantis jos pageidavimu,
šie pinigai bus skirstomi Zarasų
miestelio bažnyčiai, gimnazijai ir
muziejui. Bažnyčios — nacionalinis
Lietuvos pasididžiavimas. Savo ar
chitektūros įvairove, stilių margumu
bei išdaila jos traukė ir tebetraukia
turistus bei tyrinėtojus iš viso pa
saulio. Būdamos kultūrinio paveldo
neatskiriama dalimi, jos liudija, kad
išpažindami ir puoselėdami savo
tikėjimą, mes globojame tautinį
identitetą.
Dr. Šimaitienė, užaugusi Zara
suose, širdyje išlaikė meilę gimtinei.
Ji, kaip ir dauguma pokarinių emi
grantų, buvo inteligentė. Lietuvoje
baigusi aukštąsias medicinos studi
jas, atvyko į Ameriką 1949 m. Išlai
kiusi JAV medicinos egzaminus,
ilgus metus dirbo „Veterans Administration Hospital", Brooklyn, New
York, reabilitacijos srityje. Dr. Ši
maitienė dalyvavo tarptautiniuose
simpoziumuose visame pasaulyje.
Jos knyga „Moteris su baltu chalatu"
buvo išleista New York „Franciscan
Press" leidykloje 1990 m. ir išversta
į lenkų bei italų kalbas.
Dr. Šimaitienei mirus, Tautos
fondui aukojo: 200 dol. Švitra dr.
Paulius; 100 dol. Marijošius, Marius
ir Aldona: Perez, Socorro; Stankū
nas, Jonas ir Giedrė; 75 dol Kirkyla.
Viktoras ir Irena. 50 dol. Dičpinieaitis, dr Juozas ir Irena: Dimas. dr.
Stefa: Goštautas. Stasys ir Maryte:
Kumpikas. dr. Giedro: Nemickas.
Bronius ir Jūrate: Snukis, dr. Jū
rate. Vi.fraivs. Jnnas: 20 doi Bork.
Beeina, Krivickiene, K. Šie pinigai
mu buvo paaukoti Zarasu bažnyčiai

Architekto Rimo Žukausko
stipendija
Praėjusių metų rugpjūčio 10 d.
staiga mirė Rimvydas Jurgis Žukauskas, sulaukęs 72 m. amžiaus,
Jis gimė Kaune. Užėjus sovietų okupacijai, 1944 m. jo tėvai, Vytautas ir
Aleksandra, bei sesuo Rūta pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į
JAV pas gimines į Hazelton, PA, bet,
tėvams neradus pastovaus darbo,
šeima persikėlė į New York.
R. Žukauskas nuo pat mažens
turėjo potraukį į architektūrą. Bai
gęs William C. Bryant gimnaziją,
įstojo į Columbia University su da
line stipendija. Po 6 m. studijų, 1959
m., įgijo bakalauro laipsnį architek
tūros srityje. Baigęs mokslus, buvo
pašauktas į kariuomenę, kurioje ati
tarnavo dvejus su puse metų. Atlikęs kariuomenės prievolę, išlaikė
New York valstijos egzaminus, gau
damas teisę praktikuoti kaip ar
chitektas.
Rimas Žukauskas dirbo įvairiose
architektūros bendrovėse, kuriose
suprojektavo New Hampshire Plaza,
kelis pastatus Hofstra University,
priestatą Bombay viešbučiui bei
daugelį įvairių pramoninių pastatų.
Paskutinius 15 m. dirbo architek
tūros administratoriumi MTA New

Arch. Rimas Žukauskas.

Giedrius Šniukas
TMID Užsienio lietuvių skyriaus
Migracijos politikos ir informacijos
poskyrio vedėjas

VOKIETIJA

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA IŠLEIDO
20 ABITURIENTŲ
Vokietijoje veikianti lietuvių
Vasario 16-osios gimnazija šiais
metais išleido 20 abiturientų, 14
lietuvių ir 6 vokiečius. Abitūros eg
zaminų rašto darbai buvo rašomi
prieš pat Velykų atostogas, o žodi
niai egzaminai vyko nuo birželio 12
iki 14 d. Jiems vadovavo vokiečių
valdžios paskirta egzaminų komisi
ja. Gimnazijos direktorius Andrius
Šmitas, pranešdamas egzaminų re
zultatus, pasidžiaugė, kad šiais me-

D U NAUJI FONDAI
TAUTOS FONDE
Tautos fondas vėl praplėtė savo
veiklą, įkurdamas du naujus — specialų ir stipendijų — fondus. Taip
atsitiko nuostabių žmonių, Amerikos lietuvių, besirūpinančių savo
tolimos tėvynės atstatymu ir po mirties, dėka. Nors šių lėšų galutinė
paskirtis yra nevienoda, jas vienija
siekis remti kultūrinę, mokslinę,
atstatomąją veiklą.

mokosi 5,675 moksleiviai.

York Department of Transportation.
Pastaruoju laiku vienas iš Rimo
didžiausių malonumų buvo padėti
sūnui įsteigti namų statybos ben
drovę. Jo suprojektuoti namų sta
tybos planai buvo sūnaus įgyven
dinti.
Rimas Žukauskas visą gyveni
mą buvo didelis upėtakių ir lašišų
žvejybos mėgėjas. Žiemos vakarais
praleisdavo ilgas valandas, dary
damas „museles", ruošdamasis se
zono žvejybai. Kiekvieną rudenį ir
kartais vasarą 20 metų laikotarpiu
vykdavo į New Brunswick, Canada,
lašišų žvejoti. Tų išvykų metu susi
pažino su daugeliu tokių pačių
mėgėjų ir tapo legendiniu asmeniu.
Jo intensyvumas, asmenybė, humo
ras ir žuvavimo technika buvo ap
rašyta žurnale ir knygoje.
Nuliūdusi liko žmona Nijolė
(Jakelaitytė), duktė Kristina, sūnus
Jonas su šeimomis ir du anūkai —
Jonas ir Andrius.
Nijolė Žukauskienė, pagerbda
ma savo vyro atminimą, įsteigė sti
pendiją, skirtą gabiam architektūros
studentui Lietuvoje. Stipendijos sky
rimą administruoja Tautos fondas,
vadovaujamas dr. Giedrės Kumpi
kas. Šiais metais 500 dol. stipendija
buvo paskirta Gediminui Drigotui.
Šiam tikslui aukojo:
2,000 dol. Lewis, Blanche;
1,000 dol. Žukauskas, Nijolė;
500 dol. Cunnane, Lance ir
Julie; 200 dol. Stoffel, John,
F : Zukauski. Bob ir Connie,
Eleancr: 150 dol. Etman,
Marcy ir Larry; Šetikas, A.
X : Šileikis-Hood, Laima;
100 do; Azeez. Karen; Hickey Jessica ir Brian J.;
Kumpikas, Giedrė; Liaukus,
Justinas ir Elena; Naronis,
Vytas ir Nijolė; Simana
vičius, Ligija; Sirusas, Sau
lius ir Gražina; Stoefiel,
Pauiine: Valaitis. Basa; Vedeckas. Aisis ir Roma; Weiss,
Tove; 75 dol. Penikas, Ro
mualdas ir Vida; 50 dol.
Adams. VVilliam ir Onutė;
Česnavičius. Algirdas ir Ra
mute; Chnstie, Helen; Ne
mickas. Bronius ir Jūratė:
Šetikas. Genovaite; Virbic
kas. Vytis ir Algutė.
Giedrė Kumpikas

tais mūsų gimnazistai baigė egzami
nus gerais pažymiais. Pažymių vi
durkis, pagal vokiečių pažymių len
telę buvo 2,2 — tai yra geresnis nei
kaimyninių gimnazijų.
Buvo egzaminuojama taip pat
lietuvių kalba ir literatūra. Visi
lietuviai mokiniai iki pat abitūros
mokėsi lietuvių kalbos ir literatūros
bei Lietuvos istorijos.
Abiturientams bus įteiktas vo
kiškas brandos atestatas, kuris ga
lioja visoje Europoje ir Amerikoje.
Šia proga direktorius pranešė,
kad dėl didelio abiturientų skai
čiaus, kuris išeina iš gimnazijos, mo
kinių skaičius nesumažės. Lietu
viams mokiniams registracijos ter
minas dar nesibaigė, o jau dabar yra
užsiregistravę 25 nauji lietuviai
mokiniai, t.y. daugiau, negu išeina.
Tad lietuvių mokinių skaičius
ateinančiais mokslo metais padidės.
Vasario 16-osios gim.
pranešimas
\ -«.
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BRANDOS EGZAMINAS
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Šiemet brandos egzaminą laiko
visa Lietuva. Atsiskaito visi. Lietu
vos Respublikos Seimo nariai (kurių
tarpe dar turime gražų būrelį sig
natarų!) taip pat turi parodyti, ką jie
išmoko, kokius valstybės valdymo
įgūdžius įgijo, aukščiausiose valsty
binės valdžios institucijose ištisus
šešiolika metų dirbdami - komite
t a m s , komisijoms, ministerijoms
vadovavę, įstatymus inicijavę, reda
gavę ir gyveniman išleidę. Juokai
menki, - per tą laiką ne vienas vai
kas, pirmoje klasėje elementorių at
sivertęs, galiausiai universiteto dip
lomą gavo ir į gyvenimą išėjo, o daž
nas ir disertaciją rašyti pradėjo...
Taigi atėjo laikas mūsų valdžios
žinias ir įgūdžius patikrinti ir įver
tinti. Kokį pažymį parašysime mū
sų valdžiai? Koki pažymį parašysime
tautai, tą valdžią rinkusiai, jai
pasitikėjimo mandatą suteikusiai ir
ją barikadose gynusiai?
Mūsų tautos žinias ir įgūdžius
vertinti reikia nuo tada, kai ji prara
do laisvę - nuo 1940 metų birželio
15-osios, kai sovietiniai tankai oku
pavo Lietuvą. Per tą kančios ir krau
jo laikotarpį buvo sunaikinta ir
ištremta keli .šimtai tūkstančių
taikių gyventojų, kelios dešimtys
tūkstančių žuvo ginkluotoje pasi
priešinimo kovoje. Tauta nepasi
davė, ji kovojo už laisvę. Po ilgų
penkerių dešimtmečių, sukaupusi
paskutines savo dvasios jėgas, ji
ištrūko iš už geležinės uždangos į
laisvąjį pasaulį. Tačiau ištrūko
sužeista siela, paniekinta dvasia, vis
dar kentėdama tebesitęsiantį dva
sinį genocidą.
Mūsų valdžios žinias ir įgūdžius
vertinti reikia nuo 1990-ųjų kovo 11osics - nuo tos dienos, kada Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba
(vėliau Atkuriamasis Seimas) pas
kelbė atkurianti Lietuvos valstybę ir
atstatanti pavergtos lietuvių tautos
teisę į laisvę ir nepriklausomą gy
venimą.
Pirmieji nepriklausomybės me
tai buvo nepertraukiama kova tarp
užsilikusių okupacinės valdžios
struktūrų bei jos įtakos agentų ir
tautos. Kurį laiką Lietuvoje abi
struktūros gyvavo oficialiai - dvi
generalinės prokuratūros, dvi vals
tybės saugumo institucijos (KGB ir
VSD), dvi komunistų partijos - vie
na neva savarankiška, kita - atvirai
prosovietinė. Tokia neapibrėžta pa
dėtis tęsėsi iki Maskvos rugpjūčio
pučo, kai, atrodė, silpna ir niekieno
pasaulyje nepripažinta jauna valsty
bė neištvers Maskvos spaudimo, pri
ims prievarta jai brukamą Nepri
klausomybės moratoriumą, ir Lie
tuva vėl bus sugrąžinta į geležinį
narvą.
Vis dėlto, Atkuriamajame Seime
atvirai paremti Maskvos šantažo
niekas neišdrįso. Kas dėjosi užkuli
siuose, net ir šiandien tikrų žinių
nėra, dar ne viskas aišku. Viena aiš
ku, kad 1991 metų sausio žudynės
buvo desperatiškas ir okupanto ne
iki galo apgalvotas žingsnis, buvo
tikėtasi, jog pavyks išprovokuoti
„priešiškų elementų" provokacijas,
dėl ko bus galima nesivaržant lieti
kraują, kas jau buvo išbandyta
Gruzijoje, Armėnijoje. Vidurinėje
Azijoje. Tačiau „priešiški elementai"

nepateisino į juos sudėtų vilčių, ir
taikus visos tautos pasipriešinimas
paskatino laisvąjį pasaulį pripažinti
Lietuvą. Blogio imperija žlugo.
Apie tai reikia prisiminti, nes be
tų dienų apžvalgos sunku suprasti
tuos procesus, kurie šiandien vyksta
Lietuvoje, negalima atpažinti, kas
neleidžia mūsų tautai kurti savo
gyvenimą.
Atkuriamojo Seimo kadencijos
metu buvo padėta daug pastangų
supančioti lietuvių tautai ir neleisti
atsistoti ant kojų ekonomikai, atsi
tiesti dvasiškai, išlaikyti ryšius su
vakarykščiu pavergėju. Ir tai žymia
dalimi pavyko. 1992 metų Seimo rin
kimai parodė, kad tokios užmačios
turi visiškai realų pagrindą. 1992 1996 metų Seimas buvo komunistų
partijos renesansas. Kaip taikliai
pasakė A Terleckas, tauta, išrinkusi
komunistus į valdžią, jiems atleido
už jų nusikaltimus. Tačiau su tokiu
teiginiu galima sutikti tik iš dalies,
nes komunistų pergalė 1992 metais
buvo ne jų dialogo su tauta, o slaptų
intrigų ir įnirtingos kovos su patrio
tinėmis Sąjūdžio jėgomis rezultatas.
Taigi tas atleidimas buvo pelnytas
ne atgaila, o apgaule. Iš vakarykščių
komunistų taurių idėjų liko tik meilė
doleriui. Proletariato diktatūra, kuri
komunistams buvo magiška for
mulė, be gailesčio buvo išmesta į
šiukšlyną. Tas atleidimas ir šiandien
atrodo ne dorai pelnytas, o pavogtas,
tarsi kortomis išloštas, nes vis dar
jaučiasi, jog dažnas šiandieninis
socialdemokratas yra linkęs vado
vautis „stalinine klasių kovos teorija".
Tą apgaulę įrodė 1996 metų
Seimo rinkimai, kai pasirodė, jog
komunistai neverti pasitikėjimo, kas
jiems pavirto triuškinamu pralai
mėjimu, kai didele jėgų persvara
nugalėjo Tėvynės Sąjungos ir Lietu
vos Krikščionių demokratų koalicija.
2000 metų Seimo rinkimai buvo
esminis persilaužimas Lietuvos poli
tinių partijų kovų lauke, - rinkėjai
pradėjo rinkti kelių partijų koalici
jas, nebepasitikėdami ir nebeprileisdamos prie valdžios vairo nei deši
niosios, nei kairiosios pakraipos
vienpartinės vyriausybės. Nuo šio
momento kelią prie valstybės vairo
prasiskina nešvarūs pinigai, klasta,
rinkėjų apgaudinėjimas, balsų pirki
mas ir jokių machinacijų nesibodintys sukčiai. Labai įdomus sutapi
mas, - šiemet pirmą kartą pradėta
viešai prekiauti valstybinių egza
minų užduotimis per internetą,
melas tapo elgesio norma visose sri
tyse, nešvarūs politikų triukai tapo
moralės norma visai visuomenei.
Kam tenka atsakomybė už niek
šybės triumfą aukščiausiuose Lietu
vos valdžios sluoksniuose? Kas kal
tas - politikai ar tauta, juos pasirin
kusi? Tai klausimas, kuris neduoda
ramybėms ir tiems politikams, kurie
dar jaučia atsakomybę prieš tautą, ir
politologams, ieškantiems atsakymo
į keblius klausimus, ir tautai, pasi
piktinusiai, kad už ką bebaisuotum,
o vagys ir sukčiai vis tiek prasibrau
na į valdžią. Ką daryti, kaip jiems
užkirsti kelią?
Perdaug nesigilinant į demokra
tijos privalumus ir trūkumus, paste
bėsime, kad demokratija yra toks
pat mokslas, kaip ir visi kiti, - jo
reikia mokytis, išmokti ir pagal
išmoktus principus gyventi. Jos
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O kaip mes atsakytume
.

au
kelintas
šeštadienis
„Draugo" priede „Menas, li
teratūra, mokslas'' spausdi
name Vytauto V. Landsbergio
paruoštus „Baltosios anketos"
klausimus ir į juos — atsakymus,
pateiktus žymių ir žinomų Lietu
vos kultūrininkų, poetų, rašytojų,
mokslininkų. Ši serija bus tęsiama
dar kurį laiką ir, reikia tikėtis, į
tuos klausimus-atsakymus skaity
tojai jau atkreipė dėmesį, nes jie
parodo „kitokią Lietuvą".
Serijos pradžioje V. V. Lands
bergis (šios idėjos iniciatorius) taip
apibūdina „Baltosios anketos" sie
kius: „Norėdami ieškoti išeičių ir
prisidėti prie šviesios, skaidrios
Lietuvos sukūrimo, nutarėme
kreiptis į šviesius protus — į žino
mus Lietuvos menininkus, visuo
menės veikėjus, kunigus, prašyda
mi atsakyti į dešimt klausimų". Jis
taip pat primena, kad atsakymai
bus spausdinami „Lietuvos žinio
se", „Bernardinuose" ir „Drauge".
Jeigu kam, beskaitant „Drau
gą", pro akis nejučiomis praslinko
tas klausimų dešimtukas, mano
me, kad verta juos čia pakartoti ir
tuo pačiu paklausti: o kaip mes,
užsienyje gyvenantys lietuviai, į
juos atsakytume? { „Baltosios
anketos" klausimus kviečiami įsi
jungti visi lietuviai, kur jie begy
ventų, taigi ir užsienyje. Vienin
telė sąlyga — kaip jau minėta —
kad jie norėtų prisidėti prie „švie
sios, skaidrios Lietuvos sukūrimo",
ir, žinoma, turėtų „šviesius pro
tus". Žmonės, persiėmę vien nei
giamomis nuotaikomis, pilni pik
tos kritikos, pavydo, pagiežos ir
paniekos, neturėtų nei tų klau
simų skaityti, nei į juos atsakyti.
Bet ir jiems visgi būtų verta
pasidomėti, kaip į klausimus at
sako tie „šviesūs protai", kurių
pasisakymus spausdiname šešta
dieniniame „Draugo" priede. Pers
pėjame: iš to pasiskaitymo gali kil
ti pavojus, kad ir skaitančiųjų
pasąmonėje pradės blyksčioti švie
sos spindulėliai, ir ilgainiui su
varpys tamsiąją nuotaiką.
Pristatydamas savo „Baltąją
anketą", Vytautas V. Landsbergis
pateikė šiuos klausimus: 1. Kokią
Lietuvą norėtumėte matyti po
šimto metų? Kokie visuomeninės
raidos principai (ar įstatymai)
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galėtų to pasiekti? 2. Ar jaučiatės
esąs Lietuvos bendruomenės na
rys? Ar galėtumėte su pasididžia
vimu ištarti — „Aš esu lietuvis ir
tuo labai didžiuojuosi" ir kodėl? 3.
Ar jus tenkina Lietuvos valstybės
kultūros politika? Kas joje, jūsų
nuomone, keistina? 4. Ar jus ten
kina Lietuvos valstybės švietimo
politika? Ką joje, jūsų nuomone,
keistina? 5. Kokių permainų Lie
tuvos valstybės strategijoje reikėtų
pageidauti, norint susigrąžinti ma
siškai į Vakarus emigruojančią
jaunąją Lietuvą? 6. Lietuva dažnai
įvardijama kaip šalis, pirmaujanti
pagal savižudybių skaičių. Kodėl
taip yra ir ką daryti, kad būtų ki
taip? 7. Ar jus tenkina tai, kaip
Lietuva suvokia ir pateikia save —
žiniasklaidoje ir televizijoje? 8.
Kokios lietuvio nacionalinės savy
bės jums atrodo gražiausios, o
kokios ne? Lietuvos žmonių mora
lė, sąmoningumas ir patriotizmas:
diagnozė ir perspektyvos? 9. Lie
tuvos kultūros, istorijos ar visuo
menės veikėjas, kuris yra jums
autoritetas. Ir kodėl? 10. Kokiais
moraliniais principais vadovau
jatės savo gyvenime?
„Baltosios anketos" inicia
torius siūlo savo atsakymus siųs
ti į Vilnių elektroniniu paštu
vale@lzinio8.lt (UAV „Lietuvos
žinios"), bet būtų dar įdomiau,
jeigu atsiųstumėte „Draugo" re
dakcijai paprastu paštu, faksu ar
elektroniniu laiškeliu redakcija@draugas.org (vyr. redaktorei
D. Bindokienei). Būtų galima paly
ginti „šviesaus proto" užsienio
lietuvių atsakymus su gaunamais
iš Lietuvos. Kas sutampa, kas
skiriasi? Juk ir mums rūpi (ir dar
kaip!) tėvynės ne tik šiandiena, bet
ir rytojus!
Ateinančią savaitę Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, pra
sidės LR Seimo ir JAV LB komisi
jos posėdžiai, kuriuose šį kartą
daugiau dėmesio bus skiriama
lietuviškajai diasporai — jos reik
mėms, rūpesčiams, pastangoms
neatitolti nuo savo tautos ka
mieno. Galbūt reikėtų mums pra
tęsti „Baltosios anketos" klausi
mus ir juos pritaikyti būtent už
sienyje gyvenantiems lietuviams,
kad pamatytume, kur einame ir
kaip toji kelionė į ateitį pavyks.

principai yra vienodai privalomi dirbti ne savo darbo. Visuomenės na
visiems, iš jų pagrindinis ir svar riai turi patys rūpintis savo pragy
biausias - visų piliečių lygybė prieš venimo ir dvasinėmis reikmėmis, o
įstatymą. Ko galima ir ko negalima valdžia yra reikalinga tik tam, kad
reikalauti, tikėtis iš tautos ir iš val tautos teisės nebūtų pažeidžiamos.
džios? Visų pirma, reikia pasakyti, Visos valdžios funkcijos tuo ir baigia
jog tautą galima mobilizuoti tik si.
trumpam laikui, kai lemiamai kovai
reikia sutelkti visas jos jėgas. Tai
Ar taip yra mūsų Lietuvoje?
atliko Lietuvos partizanai ginkluoto
Deja, ne.
je pogrindžio kovoje, tai atliko Sąjū
dis, atvedęs tautą į pergalę 1990
Per visus šešiolika Nepriklauso
metų rinkimuose. Tačiau iš tautos mybės metų valdžia Lietuvoje ne tik
neįmanoma reikalauti nuolatinės neįstengė (ji ir nesistengė!) išbristi iš
įtampos. Nuolatinė mobilizacija yra krizės, bet kiekvienais metais ją vis
įmanoma tik despotinėse valstybėse, daugiau gilino. Valdžios prigimtis
valdomose Stalino tipo diktatorių. Lietuvoje vis dar nėra demokratinė.
Nuolatinė įtampa alina tautos dva Pagal tai, kaip ji organizuoja savo
sines jėgas, gniuždo jos dvasią ir for "Institucijas, visiškai neatrodo, kad
muoja bei palaiko vergo mentalitetą. aukščiausias suverenitetas priklau
Demokratinėje visuomenėje valdžios so tautai. Lietuvos Respublikos
institucijos privalo taip tvarkyt; tau Konstitucija šiuo atžvilgiu iš tikrųjų
tos gyvenimą, kad niekam nereikėtų yra tik fikcija.
Nukelta j 11 psl.
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Vasara. Išvykų, kelionių, stovyklų metas. Daugelis iš Jūsų atostogauja
Dainavos, Rako ir kitose stovyklose. Šiemet lietuviškų stovyklų penkias
dešimtmetis. Šiandien mūsų puslapyje svečiuojasi Los Angeles Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos mokiniai. Vieni jų aprašė įdomiausius nuo
tykius stovyklose, kiti bandė įsivaizduoti savo svajonių stovyklas. Pas
kaitykite jų rašinėlius, o grįžę po vasaros atostogų pabandykite parašyti,
kaip Jūs atostogavote. Lauksime Jūsų rašinėlių, piešinių ir nuotraukų.
O dabar atsisveikiname iki rudens. Geros Jums vasaros, įdomių nuo
tykių ir iki pasimatymo rudenį.
Redaktorė

įąmą

Ąpą^ęv^iępė

juokėmės, kad negalėjome net va
karienės valgyti. Buvo labai smagi
diena.
Kitą dieną mes jau tiek daug
nebesijuokėme, bet vis tiek buvo
Atefo*k*^,5fe*f<k
smagu. Stovyklavietėje buvo didelis
baseinas, kurio giliausia vieta apie
dvylika pėdų gilumo. Mes kartu su
Kriste, Teresyte ir Vaiva plaukėme
iki pat gilumos baseine ir palietėm
dugną. Veronika ir aš po vandeniu
galėjome atmerkti akis ir mums pertraukas, per kurias galėjome da
ryti ką norėjome, bet reikėjo laikytis
nereikėjo už nosies laikyti.
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. m-los
Kai mes turėjome bėgti mara stovyklos taisyklių. Žaidėme tin
toną, stovykloje buvo daug žmonių. klinį, tenisą, krepšinį. Buvo daug ką
mokinių nuotykiai stovyklose
veikti.
Bėgti ilgesnį kelią nebuvo lengva.
Kai atėjo laikas vykti namo
* * *
Stovykloje turėjome įvairių už
Buvo labai smagu — reikėjo pavogti
Vieną kartą aš buvau skautų skaučių skilties vėliavą ir atnešti į siėmimų: dramą, dainavimą ir kitus. buvo labai sunku išsiskirti. Tikiuosi,
stovykloje. Kai atvykome į stovyklą, berniukų stovyklą. Kai mes ėjome Šiems užsiėmimams visi susitik kad susitiksiu kitą kartą visus gerus
buvo graži diena. Aš atvažiavau su per girią buvo labai baisu ir tamsu. davome susirinkimo kambaryje. Tu stovyklos draugus ir drauges. Bus
savo broliais Viktoru ir Gyčiu ir sese Aš galėjau girdėti vilkus, nes jie rėjome sukurti vaidinimą apie ka labai smagu vėl pasimatyti kitais
Karina. Dienos stovykloje labai gerai kaukia. Vilkai buvo labai arti. Gerai, ralaitį, kuriam reikėjo surasti prin metais ir gal bus net daugiau naujų
ir greitai prabėgo, nes vyko daug kad manęs nepamatė, nes būčiau cesę, kurią galėtų imti sau į žmonas, draugų ir draugių.
Skaistė Raulinaitytė
išsigandęs. Tai buvo pirmas kartas, kad tėvas leistų jam gyventi pilyje.
įdomių žaidimų.
6 klasė
Stovykloje turėjome ilgas, ilgas
Vieną dieną stovykloje „gel- kai girdėjau vilkus kaukiant.
Vieną dieną „rusai" užpuolė sto
tonšlipsėms" reikėjo sukurti kitoms
komandoms mažą iškylą. Aš ir mano vyklą ir mes negalėjome kalbėti
draugė Indrė sukūrėme visokias lietuviškai. Kalbėjome tiktai angliš
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
užduotis su klausimais, kad žaidėjai kai. Buvo labai smagus žaidimas.
galėtų keliauti į kitas stotis. Kai
Kiekvieną dieną maistas buvo
mokinių kvietimai į „Svajonių stovyklas"
dalyviai atvykdavo į mūsų stotį, mes labai skanus ir dienos linksmos. Tik
jiems duodavome saldainių. Mes penktą dieną pradėjo lyti. Visiems
Sniego stovykla
Bus daug poilsio ir laisvalaikio,
manėme, kad yra geras dalykas reikėjo eiti į pastatą. Mano palapinė
daug progų nueiti į kitą pusę ežero
daryti kitiems malonumą, nudžiu beveik sugriuvo... Man labai nepa
Kviečiame į Aliaskos Sniego ir paplaukioti.
gindami juos.
tiko, kai lijo. Tais metais buvo labai stovyklą. Visą dieną žaisime sniege.
Neužmirškite užpildyti visas for
O paskui buvo mūsų eilė daly įdomu stovykloje.
Pastatysime sniego pilį, žaisime mas. Susipakuokite viską, ką reikia.
Vilius Vyšniauskas sniego karą, čiuošime. Kas gali būti Bus daug gero ir skanaus maisto.
vauti žaidime. Mes naudojome kom
5 klasė smagiau, negu žaisti sniege visą Linkime tau smagios stovyklos.
pasą, kad lengviau rastume stotis.
Paskutinė stotis buvo „Virvės tiltas",
dieną ir grįžti į gerą šiltą namą, kur
Daina Bandžiulytė
*
*
*
kurią sukūrė broliai skautai. Reikėjo
galima sėdėti prie užkurto židinio ir
7 klasė
pereiti tiltą. Tiltas buvo virš duobės,
Vieną vasarą Palangoje, prie sušilti geriant puoduką kakavos?
kuri buvo pilna vandens. Vieni sakė, Baltijos jūros aš buvau stovykloje Čia galima išmokti slidinėti, čiuožti
Žirafų mėgėjų stovykla
gal trys pėdos, kiti — keturios, dar „Jūros vaikai". Stovykloje stovyklavo ir dar daug ką. Nereikia atsivežti sli
kiti — penkios, bet niekas nežinojo berniukai ir mergaitės, kurie buvo džių ar rogių. Mes daug ką turime.
Jeigu tu žirafų mėgėjas, atvyk
tiesos. Pirma per tiltą ėjo mano atvažiavę iš Amerikos lietuviškų
Reikės gerai ir šiltai apsirengti. į žirafų stovyklą. Nusipirk bilietą į
draugė Indrė. Ji jau buvo kitoje mokyklų. Visiems vaikams buvo Atsivežkite daug šiltų drabužių. Afriką ir susipakuok savo kuprinę.
pusėje, kai aš buvau ant tilto. Viskas būtina mokėti labai gerai plaukti. Mes jau turime daug apklotų.
Atsivežk kremo nuo saulės, nes būsi
buvo puiku, kol aš nepaslydau. Aš Kiekvieną dieną vaikams buvo lei
Tikiuosi, kad greitai pasimaty
kabėjau ant virvės ir mačiau, kas džiama laisvalaikį praleisti prie sime. Bus linksma praleisti laiką su
yra to tilto apačioje. Staiga mano jūros. Jie galėjo maudytis, nardyti, draugais ir dalyvauti programoje.
pusseserė pradėjo garsiai juoktis. Aš žaisti smėlio kopose ir rinkti gin Liūdniausia bus, kai reikės atsi
sutrikau, paslydau ir pliumptelėjau į tarus. Vakare darėme mankštą, sveikinti ir važiuoti namo.
vandenį. Oi! Ne, nebuvo taip baisu, bėgiojome palei krantą ir matėme,
Atsargiai važiuok! Yra meškų ir
tik labai išsigandau ir... sušlapau.
kaip saulė leidžiasi. Kas mėgsta žve kitų gyvūnų!
Aš niekad nepamiršiu šio savo joti, galėjo sėdėti ant Palangos tilto
Rūta Bandžiulytė
ir
gaudyti
žuvis.
nuotykio skautų stovykloje.
7 klasė
Kristė Jogaitė
5 klasė
Svajonių stovykla
Afrikoje visą vasarą.
* * *
Žirafų stovykla yra labai nuo
Kviečiame visus į Svajonių sto
vyklą Dainavoje. Ši stovykla yra poil taikinga ir bus tau labai smagu ten
2005 metais aš vykau į skautų
sio ir linksmybių stovykla. Mergai būti. Tu ten galėsi laukuose žiūrėti
stovyklą Big Bear kalnuose. Ten
tės ir berniukai nuo 8 metų amžiaus į žirafas. Neužmiršk suskaičiuoti
buvo labai įdomu ir linksma. Leis
iki 14 metų gali dalyvauti. Kas die dėmes ant žirafų. Kai tu išvažiuosi,
kite man papasakoti, ką aš veikiau
ną bus visokie užsiėmimai, žaidimai, tau bus sunku užmiršti žirafas.
skautų stovykloje ir kas man nutiko.
kartais Įdomios pamokos ir iškylos.
Marija Dargytė
Prieš išvykstant, man reikėjo
Stovykloje
bus
linksma
visą
laiką.
7 klasė
susiruošti daiktus ir rūbus. Aš susi
Vienas
iš
mano
mėgstamiausių
Jeigu nori būti vadovu, padėjė
pakavau penkerias kelnes, septyne
„Filmų klubas*
rius marškinėlius ir skautišką uni renginių buvo talentų konkursas. ju arba dirbti virtuvėje dar yra laiko
formą. Tada mano sesė Indrė ir aš Buvo daug dainininkų, šokėjų ir užsiregistruoti.
muzikantų. Per Sporto šventę buvo
išvykome į stovyklą.
Kviečiame atvykti į Hollywood
vasarą. Dalyvaukite „Filmų klube"!
Kelionė truko dvi valandas. Mes linksmiausios varžybos.
Praėjus mėnesiui buvo liūdna
Gal būsi filmo režisierius? Šiame
dažnai pakeliui sustodavome paval
klube jūs kursite filmus, susitiksite
gyti. Kai atvažiavome, išsirinkome akimirka, nes mums visiems reikėjo
palapinę, kur gyvenome septynias važiuoti namo.
su aktoriais, direktoriais ir galėsite
dienas. Tada mes susitvarkėme savo
kurti savo filmus. Paskui bus specia
Aš suradau daug naujų draugu
loveles ir daiktus palapinės viduje. ir buvo smagu.
lus konkursas — Filmų diena. Žiū
Kai visi skautai atvažiavo, buvo
Gintarė Kerežytė
rėsime visus filmus ir vienas, kuris
susirinkimas. Po to buvo vakarienė
7 kiase
laimes, pasirašys kontraktą būti re
ir visi ėjome miegoti. Kitą dieną mes
žisieriumi. Bet liūdniausia akimir
* * *
atsikėlėme, buvo vėl susirinkimas ir
ka bus palikti „Filmų klubą" ir lauk
pusryčiai. O paskui prasidėjo įdomūs
Kai aš atvykau į Ateitininkų
ti kitų metų. Paskubėkite greičiau
• darbai ir žaidimai.
stovyklą, nepraėjus nė dviem valan
atvykti, kadangi mes ilgai nelauk
sime, pradėsime šį linksmą būrelį.
Pirmą naktį mes žaidėme žai dom jau suradau naują draugę. Jos
Mantas Dundulis
dimą „Puolimas". Aš tikrai nesitikč vardas Veronika. Mes tiek juokė
Daina
ir
Rūta
Bandžiulytės
mės,
kad
negalėjome
sustoti,
tiek
7 klasė
iau, kad mes šitą žaidimą žaisime.
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Laikas p a d ė t i kitiems
Birželio 3—4 d. Vilniuje įvyko
tarptautinė konferencija „Rinkimų
Baltarusijoje svarba europinei di
mensijai''.
Renginį, kuriame
dalyvavo
dviejų didžiausių Baltarusijos opo
zicinių partijų — Baltarusijos nacio
nalinio fronto bei Jungtinės pilie
tinės partijos — atstovai (BNF tary
bos nariai Andrėj Sarotnik bei
Valancina Sviackaja, JPP vicepirmi
ninkas Jaraslav Ramančiuk ir kiti),
Gruzijos krikščionių demokratų są
jungos tarptautinio komiteto vado
vas Paata Sheshelidze bei dalyviai
iš Lietuvos ir Olandijos, organizavo
Lietuvos krikščionys demokratai
kartu su Eduardo Frei fondu.
Konferencijos metu parengtas
deklaracijos projektas, kuriame
griežtai pasisakoma prieš totalita
rinį režimą Baltarusijoje ir reikalau
jama informacijos laisvės bei krikš
čioniškomis vertybėmis paremtos
demokratijos. Taip pat akcentuoja
ma, kad reikalinga parama užsieny
je veikiančioms Baltarusijos švieti
mo institucijoms bei Baltarusijos
piliečiams, besimokantiems užsie
nio universitetuose. Prašoma akty
vesnio tarptautinio bendradarbiavi
mo pilietiniu bei kultūriniu lygme
niu, vizų režimo supaprastinimo,
tarptautinės paramos siekiant poli
tinių kalinių Baltarusijoje išlaisvini
mo.
Ši konferencija — tai jau ne pir
mas Lietuvos krikščionių demok
ratų ir prie Olandijos krikščionių
demokratų partijos įkurto Eduardo
Frei fondo bendras renginys.
Pats Eduardo Frei (kurio vardu
pavadintas fondas) buvo vienas iš
Čilės krikščionių demokratų parti
jos įkūrėjų. Jis daugybei žmonių pa
saulyje tapo kovos už demokratiją,
žmogaus teises ir socialinį tei
singumą simboliu.
Konferencijoje dalyvavęs Eduar

do Frei fondo prezidentas dr. J a n P.
R. M. van Laarhoven mielai sutiko
atsakyti į keletą klausimų.
— Eduardo Frei fondas kartu
su Lietuvos krikščionimis de
mokratais jau ne vienerius me
tus vykdo projektus čia Lietu
voje. Kokius teigiamus pokyčius
matote Lietuvos demokratėjimo
procese?
— Nesu tikras, kad realiai galiu
įvertinti demokratėjimo pokyčius
Lietuvoje, tačiau matau, kad tokia
partija kaip Lietuvos krikščionys
demokratai atsakingai dirba demok
ratizacijos linkme. Turiu galvoje —
jie dabar konstruktyvioje opozicijo
je. Taip pat jie dirbo kartu su kitomis
partijomis, kad palengvintų lietuvių
stojimą į Europos Sąjungą.
LKD energingai remia kitų šalių
demokratėjimo procesą. Vėlgi daug
demokratijos reiškinių vyksta bū
tent čia, šioje konferencijoe. Tai gali
ma matyti iš to, kaip žmonės daly
vauja. Turiu galvoje, kad yra ne tik
prisitaikymas prie to, ką pranešėjai
kalba, bet ir daugybė diskusijų, kri
tiškų vertinimų ir pan.
— Šiuo metu Eduardo Frei
fondas kreipia žvilgsnį į kitas
posovietines šalis, tokias kaip
Gruzija ar Baltarusija. Ar ma
note, kad Lietuvoje visi darbai
jau nuveikti ir kad vidinės demokratjios plėtrai Lietuvoje jau
nebereikia Europos p a r t n e r i u
palaikymo.
— Mūsų fondas įsisteigė 1990 m.
ir nuo tada dirbome su Centrinės ir
Rytų Europos šalimis, visų pirma
kreipdami dėmesį į Centrinės Euro
pos šalis: Baltijos šalis, Lenkiją,
tuometinę Čekoslovakija, Vengriją ir
t.t. Galiausiai mes nusprendėme,
kad nuo pirmojo mūsų atvykimo
dėjome pastangas padaryti tai, kas
įmanoma, ir kad dabar viskas prik
lauso nuo pačių šalių ir politinių par-

Konferencijoje pranešimą skaitė
dr. Jan van Laarhoven.

tijų. Turiu galvoje, kad gali būti
pokyčių poreikis, bet manau, kad
visos naujosios ES valstybės narės
yra pakankamai išmintingos, kad
galėtų daryti sprendimus pačios ir
rasti pajėgų tobulėti, taip kaip mes
patys daugybę metų darome.
Mes manome, kad visiems reikia
tobulėti. Matome ir jus pačiame to
bulėjimo kelyje. Dabar jūs esate rim
ti partneriai Europoje.
— Ši konferencija rodo, kad
Eduardo Frei fondas mato Lie
tuvos krikščionis demokratus
kaip partnerius siekiant demok
ratijos sklaidos visame poso
vietiniame regione. Jūsų nuo
mone, kokie yra Lietuvos krikš
čioniu demokratu uždaviniai
plėtojant Eduardo Frei fondo
idėjas.
- Aš manau, reikėtų šnekėti ne
apie Eduardo Frei fondo idėjas, bet
apie bendras laisvės ir demokratijos
idėjas iš krikščioniškosis demokrati
jos perspektyvos. Lietuvos krikščio
nys demokratai, — ir tai nebuvo
mūsų primetimas, bet jie tai pasiūlė,
— veikia kaip tarpininkai siekiant
-I-!-;-!-:-'-!-!-!-!-! ••
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ustojus traukiniui, atėjo mašinistas ir pasakė,
kad iš vagono išsineštume savo daiktus, nes
traukinys važiuoja ne į Brestą, bet į Poznanę. Iš
vagono išsinešėme daiktus, sudėjome juos lauke
ant perono ir laukėme. Jau pradėjo temti, o
traukinio kaip nėr taip nėr. Klausiame stoties
viršininką lenką, kada važiuos traukinys į Brestą.
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
jis tik skėsčioja rankomis ir sako, kad neinąs.
Nr. 14
Niekas nieko nežino. Betvarkė didžiausia. Mums
belaukiant, atsirado dar viena šeima iš Virbalio ir
nėščia moteris iš Kauno, kuri labai nervinosi, nes buvo vasario mėnesio pirmas sekmadienis, nes
jai artėjo terminas gimdyti. Susidarė jau apie 12 žmonės ėjo iš kažkokio miestelio bažnyčios. Diena
žmonių būrelis, visi lietuviai. Mes džiaugėmės, kad buvo saulėta ir graži. Tačiau važiuoti atviroje trau
jau ne vieni esame. Belaukiant traukinio paste kinio platformoje buvo labai šalta. Man buvo ypač
bėjome, kad ginkluoti rusų kareiviai su vilkiniais šalta, nes vilkėjau lengvą išaugtinį paltelį, o gerą
šunimis atvarė didelį būrį civilių vyrų ir paauglių, šiltą milinį paltą („šinelį"), kurį aš nešiojau, nu
apie 15-16 metų amžiaus. Praeinant jiems pro mus tvėrė lenkas, apsivilko ir man negrąžino, nors aš la
stovinčius perone, girdėjosi, kad jie tarpusavyje bai prašiau, kad atiduotų. Pervažiavus Narevo upę,
tyliai kalbėjosi vokiškai. Visus juos suklupdė aplinkui matėsi karo sunaikinti namai, mėtėsi
stoties aikštelėje ant sniego ir gal po poros valandų sudaužytos automašinos, tankai, kita karinė tech
suvarė į to paties prekinio traukinio vagonus, su nika. Vaizdas buvo baisus. Pravažiavus Varšuvos
kuriuo mes atvažiavome. Sargybiniai vagonų duris priemiestį Praga, traukinys sustojo ir mums pa
užrišo vielomis. Kareiviai su šunimis sulipo į sakė, kad turime pasiimti daiktus. Lenkų gele
paskutinį prekinio traukinio vagoną. Netrukus žinkelio policija neleido į stoties keleivių salę neštis
traukinys išvažiavo. Atėjus nakčiai, daiktus daiktų, juos liepė palikti ant perono. Sudėjome
susinešėme į stoties laukimo salę, kuri nebuvo šil daiktus prie stoties pastato sienos, susėdome ant jų
doma.
ir laukėme. Pradėjus temti, atsirado būrys lenkų
Kitos dienos rytą atėjo stoties viršininkas ir jaunuolių (16—18 metų) ir taikėsi ką nors iš daiktų
pasakė, kad jei norime, tai galime susidėti savo pavogti. Vieni apstoję aplinkui mus kalbino, o kiti
daiktus ant atviros prekinio traukinio platformos, tuo metu vogė. Apvogė mūsų bendrakeleivius iš
nes traukinys už valandos išvyksta Varšuvos kryp Virbalio. Stoties salėje buvo didelis būrys pabėgėlių
timi. Jo nuomone, iš ten bus lengviau pasiekti ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų respublikų, rusų
Brestą. Nedelsdami išsinešėme daiktus, sukro karo belaisvių — sveikų ir invalidų. Nuo Varšuvos
vėme į traukinio platformą, susėdome ant jų ir Pragos priemiesčio stoties buvo praplatinti gele
laukėme. Pagaliau traukinys pajudėjo. Nesusto žinkelio bėgiai ir jais galėjo važinėti tik sovietiniai
damas pravažiavo pro Mlavą (Mlawa), didelę upę, traukiniai. Šioje geležinkelio stotyje, be lenkų vir
per kurią traukinys važiavo labai lėtai, matyt, til šininko, buvo ir sovietinis karinis komendantas. Į jį
tas buvo laikinas. Tik vėliau sužinojau, kad ta upė kreipėsi rusų karo belaisviai invalidai ir rusės, ku
vadinasi Narevo (Narew), į ją įteka Būgas. Turbūt rios buvo išvežtos į Vokietiją darbams, prašydami

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS

demokratijos vystymosi.
Mano manymu, ką jie gali pa
daryti, tai perduoti savo patirtį, pa
pasakoti apie krikščioniškąsias ver
tybes. Padėti Baltarusijos žmonėms
suvokti savo pačių istoriją, savo
nacionalinį indentitetą. Aš aiškiai
supratau iš pirmojo pranešimo ir
diskusijų, kad toje srityje reikės
nudirbti didelį darbą. Galvoju, kad
LDK turėtų paklausti baltarusių, ko
jiems reikėtų, siekiant pasiruošti
demokratijai, jei ji Baltarusijoje
atsirastų artimoje ateityje.
— Klausimas kaip krikščio
niui demokratui. Jūsų manymu,
kokių vertybių labiausiai reikia
dabarties politikoje?
— Prisimindamas tai, ką mo
kiausi ir patyriau, kai pats apie 1982
m. įstojau į Olandijos krikščionių
demokratų partiją, išskirčiau šias
keturias vertybes:
Solidarumą — jūs esate čia ne
tik dėl savęs, bet ir dėl kitų žmonių,
kurie galbūt nėra tokie stiprūs, kaip
jūs.
Teisingumą — tai garbingumas,
įstatymo valia, gera tradicijomis
paremta sistema.
Valdymą — jūs negrobiate to,
kas yra šiame pasaulyje, bet naudo
jate tai ir rūpinatės, kad tuo galėtų
pasinaudoti ir po jūsų ateinančios
kartos. Vadinasi, jūs neprisidedate
prie aplinkos užterštumo ir t.t.
Atsakomybės pasidalinimą —
kiekvienas turi asmeninę atsakomy
bę. Pavyzdžiui, atsakomybę lavintis,
atsakomybę įnešti savo darbo jėgos
ar savo intelekto indėlį į visuo
menės gyvenimą.
Kaip žinome, tarp valstybės ir
individo yra dar nevyriausybinės
organizacijos — piliečiai turi orga
nizuotis ginti bendrus interesus.
Paruošė
Kęstutis Danielius
Rimkevičius

jo pasirūpinti, kad atvažiuotų traukinys išvežti į
Brestą. Nežinau, ar tai rusų karinio komendanto
nuopelnas ar atsitiktinumas, bet traukinys, atve
žęs kažkokią karinę amuniciją, buvo iškrautas ir
pranešta, kad jis už valandos grįš atgal į Brestą.
Keleiviai, kurie nori važiuoti, turi eiti į traukinio
vagonus. Prasidėjo didžiulis sujudimas, kiekvienas
keleivis stengėsi užsiimti vietą uždarame vagone,
kad nereikėtų važiuoti atviroje platformoje. Per tą
keleivių sumaištį ir skubėjimą ir vėl kai kuriuos
lietuvius apvogė. Ir mūsų vieną maišą su daiktais
pagrobė. Tik neaišku, ar tai padarė lenkai, ar tie
patys keleiviai rusai. Su kitais lietuviais mums dar
pavyko patekti į uždarą prekinį vagoną, kitiems
teko važiuoti atviroje platformoje. Traukinys be
veik niekur nesustodamas važiavo visą naktį, tik
kitą dieną atvyko į Brestą (Brest Litowsk). Taip
mes atsidūrėme Baltarusijoje, tai buvo 1945 metų
vasario mėnesio pradžia.
Bresto skirstymo punkte

B

reste traukinys nesustojo perone prie trau
kinių stoties, bet pro ją pravažiavęs, įvažiavo
į spygliuotomis vielomis užtvertą teritoriją, kurią
saugojo ginkluoti sovietų kareiviai. Karininkas
įsakė visiems keleiviams pasiimti iš vagonų daik
tus ir eiti į gretimai stovintį pastatą (baraką). Įėję į
pastato vidų, pamatėme, kad tai didelė patalpa,
pilna žmonių. Vieni žmonės su vaikais gulėjo ant
žemės, kiti sėdėjo ant daiktų, sukrautų prie sienos,
treti šnekučiavosi tarpusavyje. Tai buvo marga
žmonių minia: rusų karo belaisviai, rusės ir uk
rainietės moterys, kurios prievarta buvo išvežtos į
Vokietiją darbams, karo pabėgėliai su mažais ir
didesniais vaikais, vienas kitas ir šaukiamojo am
žiaus vaikinas. Tiesa, vos tik išlipus iš traukinio
visi atvykusieji buvo suskaičiuoti ir surašyti.
Bus daugiau.
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Baltarusijos sraigtasparnis
pažeidė Lietuvos oro erdvę
Vilnius, birželio 21 d. (BNS) —
Lietuvos karinės oro pajėgos (KOP)
pradėjo tyrimą, kurio metu išsiaiš
kins Baltarusijos karinio sraigtaspar
nio įskridimo j Lietuvos oro erdvę ap
linkybes.
Kaip sakė KOP vadas pulkinin
kas Artūras Leita, tyrimo išvadų lau
kiama kitos savaitės pradžioje. Apie
išvadas bus informuoa Krašto ap
saugos ir Užsienio reikalų ministeri
jų vadovybė.
Generalinė prokuratūra, savo
ruožtu, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl
galimo oro erdvės pažeidimo.
URM Informacijos ir viešųjų ry
šių departamento direktorė Violeta
Gaižauskaitė sakė, kad URM kol kas
jokios oficialios informacijos apie pir
madieni įvykusį incidentą neturi, to
dėl negali imtis jokių diplomatinių
priemonių Baltarusijos atžvilgiu. Pa
gal galiojančią praktiką dėl oro erd
vės pažeidimų Lietuvos diplomatai
valstybei pažeidėjai gali įteikti notą.
KOP vado teigimu, aiškėja, kad
Baltarusijos KOP sraigtasparniui įsi
brovus į Lietuvos oro erdvę, tinkamai
suveikė visos tarnybų grandys.
„Užfiksavę incidentą, pasienie
čiai paskambino KOP budėtojams.
Budėtojai, savo ruožtu, susisiekė su

Baltarusijos KOP ir informavo apie
pažeidimą. Baltarusiai iš pradžių nei
gė, kad pasienyje su Lietuva išvis kas
nors skraido, antrąkart paskambi
nus, patvirtino, kad vyksta planiniai
sienos apžiūros skrydžiai, tačiau nei
gė oro erdvės pažeidimo faktą", — sa
kė pulkininkas A. Leita.
Jo teigimu, įrodyti oro erdvės pa
žeidimo faktą bus labai sudėtinga,
nes Lietuvos KOP Oro erdvės stebėji
mo ir kontrolės valdybos radarai ne
užfiksavo maždaug 150 metrų aukš
tyje skridusio sraigtasparnio, o pasie
niečiai neturi tokiems atvejams fik
suoti skirtų kamerų.
Valstybės sienos apsaugos tarny
ba, kurios Lazdijų rinktinės Kapčia
miesčio užkardos pareigūnai pasienio
ruože pirmadienį pastebėjo manev
ruojantį Baltarusijos sraigtasparnį,
apie numanomą oro erdvės pažeidi
mą informavo KOP budėtojus ir pro
kurorus.
„Mūsų pareigūnas vizualiai nus
tatė, kad gali būti oro erdvės pažeidi
mas. Apie tai informavome atsakin
gas struktūras, kurios pradėjo iki
teisminį tyrimą. Mes atlikome visus
veiksmus pagal savo kompetenciją",
— sakė VSAT atstovas spaudai Ro
kas Pukinskas.

V . Prudnikovas p a b a n d ė
a t k e r š y t i pavaldinei?
Vilnius, birželio 21 d. (BNS) — kovo komisija - tiktai priedanga jau
Kultūros ministerijai vadovaujantis senokai brandintam jo kerštui prieš
Vladimiras Prudnikovas mėgina su valstybės sekretorę Dianą Paknytę.
vesti sąskaitas su nepaklusnumą ro
Būtent ši pareigūnė viešai prabi
džiusia valdininke, rašo „Lietuvos lo apie ministro melą, kai šis bandė
rytas".
išsisukti, esą nežinojęs, kad jo žmona
V Prudnikovas dešimčiai savo Nijolė Ralytė ir duktė Ieva Prudnipavaldinių pranešė, kad jiems teks kovaitė už ministerijos pinigus vyko
pasiaiškinti jo paties vadovaujamai koncertuoti į užsienį.
komisijai, tiriančiai galimus finansi
Valstybės sekretorei pasiaiškinti
nius bei administracinius pažeidi raštu dėl tikrintojų nustatytų pažei
mus. Juos nustatė Valstybės kontro dimų V Prudnikovas buvo davęs pus
lė, atlikusi ministerijoje ir jos pa dienį, praneša „Lietuvos rytas".
valdžių įstaigų 2005 metų veiklos pa
„Per tiek laiko tikrai negalėjau
tikrinimą.
susipažinti su visais archyvais ir at
Nors kontrolieriai savo išvadas sakyti objektyviai. Nesuprantama,
paskelbė dar gegužės pabaigoje, V kodėl jam anksčiau nerūpėjo patikri
Prudnikovas tik dabar susizgribo, nimo išvados", - kalbėjo valstybės
kad reikia nubausti tuos, kurie galėjo sekretorė.
būti kaip nors susiję su tais pažeidi
Paklausta, ar kvietimas aiškintis
mais.
komisijai nėra kerštas jai už pa
Ne vienas viešai nepanoręs kal viešintą V Prudnikovo melą, valsty
bėti ministerijos valdininkas „Lietu bės sekretorė atsakė: „Kaip tai atro
vos rytui" tvirtino, kad ši V Prudni do, tegul vertina pats ministras".

Sąjunga įpareigoja ar mes patys kvailiojanti?
Atkelta iš 1 psl.
tačiau Vyriausybės atmestų pakeiti
mų, yra kūrinio atgaminimo funkciją
turinčių įrenginių apmokestinimas ir
mokesčio už įvairias laikmenas didi
nimas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui,
už kopijavimo, fakso aparatus, mag
netolas, kompaktines ir kitas skait
menines laikmenas teks mokėti dau
giau. O surinktas mokestis autorių
teises ginančių agentūrų pagalba
kompensuos autorių prarastas paja
mas. Pajamos gi tariamai praranda
mos dėl to, kad įstatymas leidžia pa
sidaryti sau bet kokio legaliai įsigyto
kūrinio vieną kopiją. Tačiau Europos
Sąjungos teisėje nėra jokio įpareigoji
mo valstybėms kompensuoti auto
riams tariamai prarastas pajamas!
Kažin ar čia neapsižiūrėjimas...?
Greičiau jau interesas lėmė, kad Sei
mo nariams tarp redakcinių pataisy
mų pakišamas ir toks, neva, būtinas
Europos Sąjungos teisės perkėlimas,
dėl kurio visi vartotojai nepagrįstai
už dalį produktų turėtų mokėti dau
giau.
Kitas pavyzdys - Viešųjų pir
kimų įstatymo svarstymai, kai Eu
ropos Sąjungos teisėje numatyta išly
ga, kad viešųjų pirkimų taisyklių ga
lima (pabrėžiu - galima!) netaikyti

tam ar anam, buvo pristatoma kaip
įpareigojimas. Esą Europos Sąjungos
teisė to reikalauja...
Perkeliant europinius reguliavi
mus į Lietuvą netrūksta ir kitų ydų:
rekomendacijos pateikiamos kaip
įpareigojimai; dalykai, kurie turi būti
nustatyti įstatyme, numatomi minis
terijos lygio aktais; tais atvejais, kai
galima pasirinkti alternatyvas, šios
net rimtai nevertinamos ir neįvardi
jamos, o pasirenkamas griežčiausias
reguliavimas;, tinkamai nepateikiama
informacija, kas yra reikalaujama ir
kodėl šis reikalavimas realizuojamas
būtent taip, o ne kitaip.
Deja, su tokia praktika Lietuva
toli nevažiuos. Tapsime reglamentuo
jami tiek pat, kiek vakarų europie
čiai, o juk biurokratija lieka tokia
kaip sovietiniais laikais. Toks regu
liavimo ir prasto administravimo
kokteilis pribaigia ne vieną, kuriam
tenka pa varstyti valdžios įstaigų du
ris. Tačiau nors šio kokteilio receptas
neretai sumanomas Europos Sąjun
goje, tai plakamas jis beveik visada
Lietuvoje. Kad toje pačioje Europos
Sąjungoje yra įmanoma skirtinga po
litika, galima įsitikinti pasižvalgius
po jos šalis.
www.lrinka.lt

Prašo panaikinti
Atkelta iš 1 psl.
mano draugas keleivis išlipo, po to
priešingai — tvirtino, jog ir pats no klausia, ar viskas gerai, aš pakėliau
rėjęs būti apklausiamas, tačiau to pa akis — liepsnos, dega visa mašina, tai
daryti neleido Konstitucijoje įtvirtin aš sakau bėgam, perbėgom per visą
ta Seimo nario teisinė neliečiamybė.
autostradą ir tada vienas pažįstamas
Pasak parlamentaro, reikėtų mane pamatęs nuvežė, aš buvau šoko
keisti įstatymus, kad tokiais atvejais, būsenoj", — apie įvykį pasakojo par
norint apklausti Seimo narį, nereikė lamentaras.
tų Seimo sutikimo.
G. Mikolaitis teisėsaugininkams
Į klausimą, kodėl pasitraukė iš pasirodė tik kitą dieną po avarijos. Jis
įvykio vietos nesulaukęs policijos, atvyko į Raseinių rajono prokura
parlamentaras aiškino buvęs šoko tūrą, paskui tyrimams buvo paimta
būsenos.
jo kraujo.
„Kiekvienas eksperimentas iš
Maždaug tris mėnesius buvo aiš
pradžių vyksta teoriškai, paskui kinamasi, kas kaltas dėl avarijos ir
praktiškai. Aš degančioj mašinoje bu koks keleivio sužalojimo laipsnis.
vau praktiškai, o mes čia dabar kal
Tyrimo išvadoje nurodoma, kad
bam teoriškai. Jei kiekvienas papultų su G. Mikolaičiu važiavusiam kelei
į degančią mašiną, nežinau, kaip ki viui buvo padarytos muštinės žaizdos
tas pasielgtų'', — sakė G. Mikolaitis. ir nubrozdinimai, lūžo dubens kau
46-erių G. Mikolaitis į avariją pa las. Šie sužalojimai sutrikdė keleivio
teko kovo 2 dieną. Raseinių rajone jo sveikatą ilgiau kaip 10 dienų, todėl jie
vairuojamas lengvasis automobilis kvalifikuojami kaip nesunkus svei
„Mitsubishi Carisma", išvažiuoda katos sutrikdymas, už kurį numatyta
mas iš pakelės kavinės kiemo į auto baudžiamoji atsakomybė.
magistralę, rėžėsi į neleistinoje vieto
Ekspertizė parodė, kad G. Mi
je, greitėjimo juostos pabaigoje, sus kolaitis turėjo pastebėti kliūtį kelyje
tojusį vilkiką. Mašina palindo po vil ir galėjo jos išvengti.
kiku ir užsidegė.
G. Mikolaičiui ketinama pateikti
Iš liepsnojančios mašinos iššokę įtarimus pažeidus Kelių eismo sau
vairuotojas ir keleivis pasileido lau gumo ar transporto priemonės eks
kais. Vėliau keleivis Stasys Stonys dėl ploatavimo taisykles ir sukėlus avari
dubens skausmų kreipėsi į ligoninę.
ją, per kurią buvo nesunkiai sutrik
„Nuo smūgio praradau sąmonę, dyta kito žmogaus sveikata.

* Po trijų pergalių iš eilės jvarčiais tapo šeimininkų rinktinės
Kroatijoje vykstančiame tarp puolėjas Miroslav Klose, antradienį
tautiniame šachmatininkų tur pelnęs du įvarčius rungtynėse su Ek
nyre „Pula Open 2006" pirmą ne vadoru. Per ketverias baigiamąsias
sėkmę patyrė Aloyzas Kveinys. Tre trečiojo turo rungtynes A ir B grupė
čiadienį Lietuvos atstovas IV rato se antradienį buvo pelnyta 12 įvar Atkelta iš 1 psl.
partiją juodosiomis figūromis pralai čių. Iš viso per 36 rungtynes Čempio pradėjo skirti vaikų literatūrai. Jau
mėjo slovėnui Domėn Krumpačnik ir nate įmušti 87 įvarčiai (vidurkis pirmosiomis knygutėmis mažajam
turi 3 taškus iš 4 galimų.
2.41). Tris įvarčius čempionate pelnė skaitytojui („Pupų pėdas", 1963;
* Ketvirtosiose Italijos vyrų ispanas Fernando Torres, po du — „Grigo ratai", 1964; „Ežio namas",
krepšinio lygos (Lega A) finalo vienuolika žaidėjų.
1967; „Varnėnų skudučiai", 1967;
rungtynėse Ramūno Šiškausko
* Šeštosiose NBA čempiona ! „Dundulis dunda", 1969) pasirodė
Trevizo „Benetton" komanda ant to finalo rungtynėse Miami j kaip pajėgus, kūrybingas autorius,
radienį namuose 69:68 įveikė Bolo „Heat" komanda antradieni sve puikiai jaučiąs pasirinkto žanro spenijos „Climamio" komandą ir, laimė čiuose 95:92 nugalėjo Dalias „Ma- | cifiką ir jo galimybes.
jęs seriją iki trijų pergalių 3:1, tapo vericks" bei laimėjo seriją iki keturių
Kūrybines M. Vainilaičio talento
šalies čempione. R. Šiškauskas buvo pergalių 4:2. Antradienio rungtynėse aukštumas gražiai ženklina rinktinė
pripažintas naudingiausiu finalo se nugalėtojų gretose vėl sėkmingiau j „Mano volungėlė" (1975), už kurią
rijos žaidėju. Antradienį lietuvis pel siai žaidė naudingiausiu NBA finalo | poetui buvo paskirta Lietuvos valstynė 18 taškų.
serijos krepšininku
pripažintas i binė premija. Visose poeto knygose,
* Vokietijoje vykstančio pa Dwyane Wade — 36 taškai, 10 atko kurių jis parašė per 30, gražiai su
saulio futbolo čempionato rezul votų, 4 perimti kamuoliai, 5 rezulta švyti lietuvių poezijos vaikams ge
tatyviausiu žaidėju ra keturiais tyvūs perdavimai ir 3 blokai.
riausios ypatybės: jautrus melodingu

Mirė poetas Martynas
mas, vaizdo ir jausmo gyvumas, per
sonifikacijų patrauklumas, lyrizmas,
humoras, tautosakos ir mitologijos
elementai.
M. Vainilaičio kūryba buvo pa
ženklinta daugybe premijų: poetas
tapo 1998 m. Vilniaus m. Sostinės
premijos laureatu ir Vytauto Tamulaičio premijos laureatu už eiliuotą
„Kalvio pasaką", 2003 m. M. Vaini
laičio knyga „Sidabrinė kultuvėlė"
buvo pripažinta geriausia metų poe
zijos knyga vaikams, o 2005 metais
rašytojas tapo Vaikų literatūros pre
mijos laureatu.
Tais pačiais metais M. Vainilaitis
buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo
ordino Karininko kryžiumi.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Pristatytas Berlyno sienos
išsaugojimo planas
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Protesto akcija prie Berlyno sienos.
Berlynas, birželio 20 d.
(AFP/BNS) — Berlyno valdžia antra
dienį pranešė apie 40 mln. eurų pro
jektą — tris šaltojo karo dešimtme
čius miestą dalinusios nekenčiamos
istorinės Berlyno sienos išsaugojimą.
Miesto kultūros ministras Thom
Flier sakė, kad susitarimą dėl 1961
metais pastatytos sienos ir dar šešių
svarbių miesto istorijos paminklų
pristatymo visuomenei pavyko pa
siekti po ilgus metus užtrukusių de
batų.
Užsienio turistai atvykę į Ber
lyną dažnai neslepia nusivylimo, kai
randa tik nedidelį Berlyno sienos
fragmentą. Atidarius sieną tarp rytų
ir vakarų, betoninę užtvarą kaltais
išardė euforijos apimti Rytų Vokieti
jos gyventojai, dideli jos gabalai buvo
parduoti užsieniečiams.

,Reuten" nuotr.

Įgyvendinus naują projektą, kurį
planuojama užbaigti iki 50-ųjų sienos
statybos metinių, kurios bus mini
mos 2011 metų rugpjūčio 13 dieną,
turistams bus lengviau atsekti žy
miosios sienos pėdsakus.
Be to, miestas ketina išplėsti Sie
nos muziejų Bernauer gatvėje, per
kurią pirmą kartą buvo nutiesta
miestą padalinusi spygliuotos vielos
tvora.
Tarp kitų ypatingo dėmesio susi
lauksiančių istorinių paminklų yra ir
Brandenburgo vartai, miesto padali
nimo ir euforiškų sienos nuvertimo
iškilmių simbolis, Rytinės miesto da
lies galerija, kurioje eksponuojami
menininkų tiesiai ant sienos nutapyti
darbai, ir sienos perėja, prie kurios
1961 metų spalį stovėjo JAV ir Sovie
tų tankai.

„Oranžinės" jėgos teigia susitarusios
Kijevas, birželio 21 d. („Reuters"/BNS) — Trijų frakcijų Aukš
čiausiojoje Radoje, buvusių sąjungi
ninkių per 2004 metų „oranžinę re
voliuciją", atstovai parlamento posė
dyje trečiadienį pareiškė, kad po be
veik tris mėnesius trukusių derybų
visiškai suderino susitarimo dėl koa
licijos tekstą ir yra pasiryžę kiek pa
tobulinę jį pasirašyti per artimiausias
dvi dienas.
Frakcijų atstovai pažymėjo, kad į
šalies ministro pirmininko postą jie
ketina iškelti Julija Tymošenko, kuri
praėjusiais metais septynis mėnesius
jau ėjo vyriausybės vadovo pareigas.
„Vakar vakare trys politinės par
tijos užbaigė derinti koalicijos susita
rimo tekstą. Šiandien rytą pradėtas
rengti tekstas dėl politinio susitarimo
pasirašymo, galutinai tikslinamas
tekstas", — pranešė vienas preziden
tą remiančio susivienijimo „Mūsų
Ukraina" vadovų Roman Bessmertny.
Jis pareiškė nuomonę, kad doku
mentas bus visiškai parengtas pasira
šyti ketvirtadienį.
Beje, birželio 22 dieną Ukrainoje,
kaip ir Rusijoje, minimos Didžiojo tė
vynės karo pradžios 65-osios metinės.
Pasak deputatų, trys politinės jė
gos susitarė siūlyti premjero postą J.
Tymošenko, nes jos vadovaujamas

susivienijimas gavo daugiau balsų už
kitas „oranžines" partijas.
Deputatai, atstovaujantys būsi
majai valdančiajai koalicijai, teigia,
kad J. Tymošenko blokas (JTB) nori
kontroliuoti finansų ir energetikos
bei kuro tiekimo žinybas, o „Mūsų
Ukraina" pretenduoja į Vidaus rei
kalų ministeriją.
Koalicijos nariai taip pat susitarė
palaikyti prezidento kandidatus į Už
sienio reikalų ir Gynybos reikalų mi
nisterijų postus.
Proprezidentinės jėgos ilgai ne
sutiko su galimybe, kad į premjero
postą gali grįžti J. Tymošenko, kurią
prezidentas Viktor Juščenko atleido
apkaltinęs populizmu.
J. Tymošenko nenurodė konkre
čios susitarimo pasirašymo datos.
„Vyksta techninės procedūros, kurios
nesusijusios su politinio sprendimo
priėmimu, tai techniniai formalumai,
kuriems reikia šiek tiek laiko. Esu
tikra, kad mes juos greitai atliksime
ir galėsime artimiausiu metu praneš
ti, kad sudarėme demokratinę koali
ciją", — sakė ji.
„Šiandien niekas netrukdo su
daryti demokratinių jėgų koaliciją.
Svarbiausia mūsų nustatyta kryptis
— Ukrainos artėjimas prie Europos
bendrijos", — pažymėjo kartą jau bu
vusi premjere J. Tymošenko.

EUROPA
VIENA
JAV prezidentas George W. Bush
trečiadienį pradėjo derybas Austrijos
sostinėje su Europos Sąjungos (ES)
vadovais, kurių metu bus aptarti
Irano branduolinės programos, tarp
tautinės prekybos liberalizavimo ir
JAV sulaikymo centro Guantanamo
įlankoje klausimai. G. W. Bush, pir
masis JAV prezidentas, atvykęs į Vie
ną po Jimmy Carter, kuris šioje Vidu
rio Europos šalyje viešėjo 1979 me
tais, pradėjo derybų dieną nuo susiti
kimo su savo kolega iš Austrijos
Heinz Fischer. Iki birželio pabaigos
Austrija pirmininkauja 25 šalių są
jungai.
KOPENHAGA
Danijos vyriausybė užsitikrino
politinių partijų paramą savo sociali
nės apsaugos sistemos reformai, ku
rioje numatoma padidinti pensinį
amžių dvejais metais. Parlamentinę
daugumą formuojančioms partijoms
pritarus reformų paketui, pensinis
amžius nuo 2019 iki 2027 metų bus
padidintas nuo 65 iki 67 metų. Pir
malaikio išėjimo į pensiją amžius bus
padidintas nuo dabartinių 60 iki 62
metų.

JAV
NEWYORK
Juodkalnijos Respublika oficia
liai padavė paraišką dėl narystės
Jungtinėse Tautose (JT). Kaip pra
nešė JT, toks prašymas išdėstytas
Juodkalnijos prezidento Filip Vujanovič laiške JT generaliniam sekre
toriui Kofi Annan. E Vujanovič krei
pėsi į K. Annan, prašydamas kuo
greičiau perduoti šią paraišką Sau
gumo Tarybai ir Generalinei Asamb
lėjai išnagrinėti. JT generalinis sek
retorius jau įvykdė šį norą.
LOS ANGELES
Hollywood aktorė Angelina Jolie
antradienio vakarą interviu televizi
jai CNN, duotą tuo metu, kai buvo
minima Pasaulinė pabėgėlių diena,

AT L mv;
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AZIJA
JAKARTA
Rytų Timoro prezidentas Xanana Gusmao paprašė ministro pirmi
ninko Mari Alkatiri atsistatydinti. Šį
reikalavimą prezidentas išdėstė laiš
ke, kuris M. Alkatiri buvo nusiųstas
antradienį. Rytų Timoras gegužės
mėnesį paniro į smurtą, kai M. Alka
tiri dėl maišto atleido 600 karių iš
1,400 armijos kariškių, kai jie pra
dėjo protestuoti prieš kareivių iš va
karinės dalies diskriminaciją. Nuo
tada maištaujantys kariai ir tūkstan
čiai demonstrantų pradėjo reikalauti,
kad M. Alkatiri būtų nušalintas. Mi
nistrą pirmininką jie kaltina dėl
smurto proveržio, per kurį jaunimo
gaujos kovojo tarpusavyje, plėšikavo
ir degino sostinės Dili pastatus.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Trečiadienį Baghdad buvo pa
grobtas ir nužudytas nuverstojo Ira
ko prezidento Saddam Hussein ad
vokatas, tapęs jau trečiuoju buvusio
diktatoriaus gynybos komandos na
riu, nužudytu nuo teismo pradžios. Į
Khami al-Obeidi namus maždaug 7
vai. ryto įsiveržė vyrai, vilkėję Irako
saugumo pajėgų uniformomis. Po ke
lių valandų jo lavonas buvo rastas
netoliese esančiame kelio žiede.
DUBAI
Karinė grupuotė, vadovaujama
„ai Qaeda" padalinio Irake, trečia
dienį pranešė nusprendusi nužudyti
keturis pagrobtus rusus, nes Maskva
neįgyvendino jų reikalavimo pasi
traukti iš Čečėnijos ir paleisti kalina
mus musulmonus. Kada įkaitai gali
būti nužudyti, taip pat neaišku. Pir
madienį ši grupuotė paskelbė pa
grobusi keturis rusus ir davė Mask
vai dvi paras jos reikalavimams pa
tenkinti.

1-800-775-SEND

txprt SSfj
Oceai

netiesiogiai kritikavo karą Irake ir
JAV vyriausybės prioritetus. „Kai at
vyksti į Washington prašyti pinigų
nuo AIDS mirusių tėvų našlaičiams,
dažniausiai išgirsti atsakymą, kad
dabar mes kariaujame", — teigė
Jungtinių Tautų (JT) vyriausiojo pa
bėgėlių komisaro geros valios amba
sadorė, aplankiusi pabėgėlių stovyk
las visame pasaulyje.

www.atianticexpresscorp.com
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Smulkiu siuntiniu siuntimas oepastatymas namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoj*? BaHarusijoje bei Ukrainoje.
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Be g i n k l o kovota,
kova į sparnuotą žodį sudėta
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Partizaninis
pasipriešinimas
įmanomas tuomet, kai jis turi visuo
menės palaikymą. Partizanų apsi
rūpinimas būstu, maistu, vaistais,
ryšiais ir net ginklais įmanomas tik
bendradarbiaujant -su visuomene.
Okupavusi Lietuvą SSRS žinojo,
kad sulauks partizaninio pasiprie
šinimo, keršto už klastą, už tautos
naikinimą, todėl ėmėsi masinių
areštų ir tremčių, kad partizanai
netektų paramos. O žmonės, nuo
piemenėlio iki senelio, nuo nepil
nametės mergaitės iki žilagalvės
"močiutės, stebimi ir persekiojami,
teikė partizanams visokeriopą pa
galbą. Iš tikrųjų, priešinosi okupan
tui, dalyvavo partizaniniame kare
visa tauta. Padedant ūkininkams,
miškuose ir sodybose buvo įrenginė
jami bunkeriai, partizanai buvo
aprūpinami maistu, rūbais, ryšiais,
reikalinga informacija. Ir ši beginklė
kariuomenė rizikavo ne mažiau,
kaip ginkluoti partizanai. Šie begin
kliai kariai kovojo, žūdavo, buvo
žudomi ir deginami ištisi kaimai.
Žūtys, .kalėjimai ir tremtys palietė
dešimtis tūkstančių beginklių lais
vės kovotojų. Taigi, kovojo artojas,
kaip kovojo žagrę palikęs ir ginklą
paėmęs, artojo brolis ar tėvas, kovo
jo sena močiutė megzdama partiza
nui kojines, kovojo nepilnametė mer
gaitė, nešanti partizanams žinutę,
laiškelį ar tvarsliavą. Partizanas dar
turėjo ginklą atremti priešą, o, at
sidūręs beviltiškoje padėtyje, - pas
kutinį šovinį sau, beginkhai kovoto
jai prieš smurtautoją neturėjo nieko.
Ir tie beginkliai patriotai, atsidūrę
lageriuose, kovos n e n u t r a u k ė ; be
ginklų, be bunkerių, be apkasų kovo
jo, organizavo lageriuose streikus,
sukilimus. Ir partizanų žygius ap
rašė, apdainavo, atminimą įamžina
tie patys beginkliai laisvės kovotojai.
Tokios mintys aplankė skaitant
Onos Svetikaitės-Jurgelienės atsi
minimų ir eilėraščių knygą „Buvo
tokie laikai", paantraštė - „Šis tas iš
mano gyvenimo". 180-ties puslapių
knygos pusę užima erškėčiais
žymėto lietuvaitės gyvenimo prisi
minimai, kitą pusę - tokio pat erš
kėčiuoto jos ir Lietuvos gyvenimo
atspindys eilėse.
Kai Lietuvą užplūdo raudonasis
ir rudasis tvanas, autorei ėjo trylikti
metai. J i buvo baigusi 4 pradinės
mokyklos skyrius ir privačiai išėjusi
5 - 6 skyrių kursą. Taigi, būdama
13-os metų, ji jau 1940 - 1941 metų
žiemą platino atsišaukimus prieš
sovietų valdžią, prieš Lietuvos oku
paciją. Ir tai darė pati viena, nie
kieno neraginama ir neskatinama.
Kaip prisipažįsta knygos autorė, tas
jos žygdarbis buvęs labiau kvailas,
negu naudingas ir reikalingas. At
sišaukimų turinys buvęs teisingas ir
nuoseklus, bet platinimo būdas visai
netinkamas. Ir mergaitė, žinoma,
įkliuvo. J ą areštavo. Tardė žiauriai:
mušė liniuote per delnus, ir sprandą,
nuo antradienio iki sekmadienio
nedavė valgyti, neleido atsigulti.
Reikalavo pasakyti, kas davė, kas
liepė platinti tuos lapelius. Kadangi
niekas nedavė, niekas neliepė pla
tinti, ji pasakyti nieko negalėjo. Pa
leistą iš arešto Onutę namiškiai bu
čiavo, glamonėjo, tačiau ir barė. Pa
tirta pirma politinės veiklos „pamo

ka" nuo priešinimosi o k u p a n t u i
neatbaidė, 1944 m e t a i s s u g r į ž u s
sovietams, veikla kartojosi...
Autorė prisipažįsta, k a d iki šiol
negali nuspręsti, k a s ją išmokė taip
karštai mylėti Dievą ir Tėvynę tėvai ar mokytojai. Anot jos, seniau
keturi pradinės mokyklos skyriai
duodavo daugiau, negu okupaciniais
laikais visos v i d u r i n ė s mokyklos
kursas. Ji taip mylėjusi savo moky
tojas ir mokyklą, jog ilgus dešimt
mečius sapnuodavo. Mokytojai, ne
pasotinamas p o t r a u k i s k n y g o m s ,
jose aprašytos kovos s u lenkais, bol
ševikais ir „kolčakais", sujungtos su
tėtės savanorio pasakojimais, mer
gaitės širdelėje įžiebė meilę Tė
viškei, Tėvynei. Tris k a r t u s per die
ną girdimas Š i a u l ė n ų bažnyčios
varpas, katalikų tėvų gražus pa-

kampelio. Saugoti pristatė stribą.
'Na ir atrodai ble... Ko neprisipa
žįsti? Čia yra toks tardytojas, kad tu
j a m pasakysi viską, net kad Staliną
norėjai nušauti', - ir garsiai nusik
vatojo. N a ir atėjo t a s 'garsusis' ru
selis (gaila, neatsimenu pavardės).
Nors kaip jis m a n e daužė, aš j a m
kartojau tą patį".
Keitėsi tardytojai, vėl kankino
sadistas rusas, t a r p tardymų pas
t a t y t a s stribas neleido užmigti, užmiegančią daužė kumščiu, spardė...
Iš Šiluvos sutinusiomis, mėlynomis
n u o smūgių rankomis ir kojomis
ryšininkė buvo nuvežta į Raseinių
kalėjimą. Raseinių kalėjime t a s pats
žiaurusis tardytojas ir dar du rasei
niškiai spardė, valkiojo už plaukų,
m u š ė per sprandą, kad net per akis
ir ausis ištryško kraujas. Iš Raseinių
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Ar galėjo tokiose sąlygose rastis
vietos šypsenai, poezijai, dainai vi
saverčiam bendravimui t a r p kali
nių? Onos Svetikaitės-Jurgelienės
knygoje nevilties, raudų, nusiskun
dimų likimu, priekaištų a r pas
merkimo prievartautojams nerasi
me. Ji, kaip ir dera tvirtai laisvės
kovotojai, viltį atgauti laisvę sau ir
Tėvynei nešiojo širdyje, ja dalinosi
su likimo draugėmis, taurias mintis,
gilius j a u s m u s dėjo į maldą, išreiškė
sparnuotu žodžiu savo poezijoje.
Poezijos, rašytos laisvėje ir nelaisvė
je gyvenimu, pasakojimu neperteik
si, ją reikia skaityti. Skaitytojui
pateikiame eiles, parašytas Baiso
galoje 1999 m., 1949 metų Laisvės
kovotojų
Deklaracijos
penkias
dešimtmečiui paminėti.
50-čiui n u o D e k l a r a c i j o s
paskelbimo
Jau išaugo toje vietoje pušynas.
Paslaptingai ošia eglės
žaliaskarės.
Ilk nedaugelis šiandieną žino,
Ką kadaise vyrai buvo čia
nutarę:

Ona Svetikaitė-Įurgelienė
vyzdys įžiebė meilę Dievui. Š t a i kur,
pasirodo, randasi tikrųjų vertybių
samprata, tvirtėja t i k ė j i m a s , for
muojasi asmenybė, g i m s t a valstybės
pilietis patriotas. Ir n e r e i k i a ste
bėtis, kad, pilnametystės nesulau
kusi, Onutė j a u siuvo a n t partizanų
rankovių raiščius su r a i d ė m i s LLA,
parašė pirmąjį e i l ė r a š t į p a r t i z a 
nams, rašė į pogrindyje leidžiamą
„Laisvės varpą", jį platino, parti
zanų akivaizdoje davė priesaiką Lie
tuvai, kurios per s u n k i a u s i u s iš
bandymus nesulaužė. J a u n u o 1947
m. slapstėsi, gyveno nelegalų gyve
nimą, buvo partizanų ryšininkė. Iš
klijuotuose skelbimuose už tą vargšę
galvelę buvo siūloma n e m a ž a čer
voncų suma.
Partizanų r y š i n i n k ė 1950 m.
buvo susekta, a p š a u d o m a b a n d ė
pabėgti, tačiau nepasisekė - buvo
suimta su įkalčiais. T a r d y m a s pra
sidėjo iškart: ,,Kur š t a b a s , k u r
spaustuvė?" Pacituosime ištrauką iš
knygos:
„Nusitempė į čia p a t e s a n t į
mišką. Neužteko kumščių ir spardimo kojomis, vienas t r e n k ė į vieną
eglę, kitas į kitą. Š a k o s kruvinai su
braižė veidą, sudraskė s u k n u t ę . Ga
lop p a s t a t ė prie eglės ir suriko:
'Sakyk ble..., k u r s p a u s t u v ė , o tai
tuoj nudėsiu k a i p k a l ę , b a n d i t ų
išpera'. Prispaudė prie k a k t o s šaltą
pistoleto vamzdį ir šovė... Bet šau
damas, matyt, pakėlė pistoletą aukš
tyn, nes prie eglės prisegė tik kuokš
telį plaukų. D a r k a r t ą šovė pro
ausis. Kai tie gąsdinimai nepadėjo,
surakino rankas ir įmetė lyg bulvių
maišą į sunkvežimį. J a u buvo pa
vakarys, kai atvežė į Šiluvos sau
gumą. Aš visa s u d r a s k y t a , dulkina,
nes sunkvežimyje buvo vežtas žvy
ras. Pasodino ant t a b u r e t ė s paties

išvežė į Šiaulių kalėjimą. Sukurpus
bylą, Maskvos troikos už akių nu
teista dešimtį metų kalėti, Onutė
atsidūrė Krasnojarske. Sunkus miš
ko paruošų darbas, regėjimą alinan
tis darbas žėručio pramonėje. Už
mokestis už darbą - kalinio skurdus
maisto davinys, o, nustatytos už
duoties neįvykdžius, - be pietų, be
duonos. J a u būdama kalinė, Onutė
d a r kartą buvo teista. Du teisiami
partizanai prisipažino, kad jie už
eidavo į jos tėvų namus, o jinai - kad
ginkluotiems v y r a m s yra davusi
duonos kepalą. Teismas partizanus
nuteisė sušaudyti (nuosprendis įvyk
dytas Vilniuje 1951 m. birželio 9 d.),
o Onutei atseikėjo 25 metus kalėti.
Kokios sąlygos, kokia priežiūra
lageryje buvo knygos autorė ilius
truoja kraupiu faktu.
„Pamenu vieną tragišką įvykį 04 9 lageryje. Vasarą taigoje žydi
nuostabios orchidėjos. Didžiules
aksominės, tik nekvepiančios. Viena
latvaitė, eidama namo, pasilenkė
nusiskinti kelis žiedus. Ranka jau
buvo už zaprietnos zonos uždraus
tos ribos-. Mat sargybiniai, nuvedę
kalines į darbą, atmatuodavo 30 ar
50 metrų kvadratą, ant kampų atsis
todavo saugoti, kad kas nepabėgtų.
J e i žengsi žingsrų u z jų t?; vaizduo
jamos, bet neaptvertos linijos, iškiši
ranką ar palvą - šauna be įspėjimo
J ų požiūriu, tai jau pabėgimas Taip
nušovė ir tą latvaitę, kuriai buvo
likusios kalėti vos kelios dienos \
lagerį grįžome verkdamos ir labai
prislėgtos, o pasipriešinti tokiam
smurtu: mes negalėjome Man taip
buvo šiurpu po tokio įvykio kad
norėjau šaukti visam pasauliui:
'Žiūrėkit, kas čia darosi! Čia, šioje
Šalyje, už žiedą, už gėlės žiedą žudo
žmones!'"

„Čia gimtoji mūsų žemė.
Ją nuo priešų ginti - mūsų
pareiga!
Sunkią kovą mums likimas
lemia,
Bet mes tikime laiminga
pabaiga!"
Ir parašė svarbų dokumentą.
Tūkstančiai kovotojų patvirtino
krauju!
Tad visoms kartoms tai turi būti
šventa,
Turi tapti kelrodžiu visų!
Tik, deja, tos didžiavyrių mintys
Svetimos mūs išrinktajam
Prezidentui, mūsų vadui.
Jis tos praeities nenori
prisiminti,
Nes nematė kruvinos kovos,
mirties nei bado.
Mieli miško broliai, už Tėvynę
žuvę,
Ne visi pamiršom Jūs vargus ir
kančią!
Jei kovų už laisvę anuomet
nebūtų buvę,
Vilktume šiandieną dar vergijos
pančius.
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SUSIPAŽINKIME SU JAV
LIETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGA
jaunuoliai gali kreiptis į profesiona
lius karjeros žmones ir daugiau
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos sužinoti ar paklausti patarimų apie
(LJS) tikslas yra visoje Amerikoje karjeros ir mokslo šakos pasirin
sujungti lietuvius nuo 16 iki 35 me kimą. Kiekvienas sąjungos skyrius
tų amžiaus: tiek pavienius jaunuo planuoja vyresniąją lietuvių kartą
lius, tiek jų grupes ir jaunimo orga įjungti į jaunimo veiklą ir jo pasi
nizacijas. LJS taip pat atstovauja ruošimą ateičiai.
jaunimui Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungoje bei Lietuvių Bendruome
Valdyba
nėje. LJS priklauso JAV LB Krašto
valdybai ir turi skyrius įvairiuose
Dabartinę JAV LJS valdybą su
lietuvių telkiniuose.
daro: Pasaulio lietuvių jaunimo
Kiekvieno jaunuolio pirmasis vicepirmininkė JAV Kristina Matžingsnis Amerikos gyvenime yra įsi tienė; JAV LJS pirm. Arūnas Ka
jungti į LJ sąjungą, kuri savo ruožtu ralis; vicepirm. Daina Maciūnaitė;
apjungia lietuvius šiame krašte. Ka ižd. Justinas Riškus; advokatas Dai
dangi jaunimo organizacijos ir gru nius Dumbrys; Simona Gajauskaitė
pės veikia savarankiškai, JAV LJS — Los Angeles skyriaus pirm.;
stengiasi finansuoti jų programas, Maure Harrison — Seattle skyriaus
kur įmanoma, joms ir atstovauti. pirm.; Justinas Andriušis — Čika
Sąjunga planuoja surinkti pakanka gos sk. pirm.; Laura Rukšėnaitė —
mai pinigų, kad Amerikos lietuvių Cleveland sk. pirm.; Andrius Mikai
jaunimo organizacijoms palengvintų la, Laura Sirgedas — Detroit sky
veiklą ir nei vienai jaunimo grupei riaus pirmininkai; Giedrius Stan
nereikėtų rūpintis lėšomis, siekiant kevičius — Atlanta sk. pirm.; Pra
išlaikyti savo tautos kultūros pa nas Čižiūnas, Jurgita Šidlauskaitė
likimą.
— Washington, DC/Baltimore sk.
pirmininkai; Kastytis Norvaiša —
Boston sk. pirm.; Jurgita Mockutė —
Istorija
Connecticut sk. pirm.; Jolita DroLietuvių studentų sąjunga Ame mantaitė — Florida sk. pirm.; Sau
rikoje daug prisidėjo prie lietuvišku lius Garalevičius — Philadelphia sk.
mo išlikimo tarp JAV jaunimo. Vi pirm.; Kovas Juška — studentų
same krašte vykdomi metiniai susi reikalų direktorius.
būrimai sudarė daug progų susi
JAV LJS pirm. Arūnas Karalis
pažinti, susidraugauti su to paties rašo: „Perėmęs JAV LJS pirmininko
amžiaus jaunuoliais iš kitų miestų. atsakomybę, 2005 m. sausio mėnesį,
1966 m. įvykusiame pirmajame kon susitikau su JAV LB Krašto valdy
grese JAV Lietuvių jaunimo sąjunga ba, kuri priėmė mane į savo tarpą.
pristatė galimybę palaikyti ryšį su Daugiau dėmesio buvo paskirta jau
viso pasaulio lietuvių jaunimu.
nimo veiklai, kas trys mėnesiai daly
Kai 2005 m. iš pirmininko pa vaujant Krašto valdybos posėdžiuo
reigų pasitraukė Aras Mattis, buvo se. Dalyvavau JAV LB Tarybos kas
pirmininku išrinktas Arūnas Kara- metiniame suvažiavime, kur susi
lis, kuris stengėsi toliau tęsti tra tikau žmonių, kurie suprato, kad
dicinę JAV LJS veiklą. Jo tikslas jaunimas gerbia ir įvertina jų darbą
buvo supažindinti lietuvių jaunimą lietuvybės labui. Esu pranešęs LJS
su sąjungos veikla. To siekdamas A. skyrių pirmininkams apie JAV LB
Karalis atliko daug kelionių į įvai Tarybos rinkimus ir skatinęs jau
rius miestus, kur susipažino ne tik nimą rinkimuose dalyvauti balsuo
su jaunimu, bet atskirų vietovių jant. JAV LB Krašto valdyba leidžia
reikmėmis. Jis sustiprino ryšį su LJS naudotis jų nuo valstybės
JAV LB Krašto valdyba, žiniasklai- mokesčių atleidimo statusu (tax
da ir pasaulio lietuvių jaunimo orga exempt), todėl aukos mūsų organi
nizacijomis. Buvo taip pat įkurta zacijai gali būti nurašomos nuo
JAV LJS internetinė sistema, kur mokesčių.
Tikslas
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Skelbimai
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IK
GYVYBĖS DRAUDIM VS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
\ :!ma Jaruhene.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

KRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th S t.,
Kvergreen Park, II. (S0S05
Tel. 708-424-8654 773-581-8654

IŠNUOMOJA
Brighton Park išnuomojamas
4 kamb. butas. S. California ir
47 str. Už 3 kvartalu Pete's mais
to parduotuvė, bankas, paštas.
Tel. 7 7 3 - 3 7 6 - 0 1 8 9

NEKILNOJAMASIS TURTAS

tESIOENTlAL
MOKFJtACE

VIDA M .
SAKEVICIUS

Real Estate C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo t u r t o
pirkimas, pardavimas
708 S«9

2148

SIŪLO DARBĄ
Darbui reikalingi dažvtojai,
su d a r b o p a t i r t i m i . '
B ū t i n a i t u r ė t i mašina.
Pageidautina.
k a d kalbėtų r u s i š k a i .
Tel. 847-980-7887.

Skelbimif
tel.

skyriaus

773-585*500

S t u b u r o ir s k a u s m o ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

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

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Crove: 847-718-1212
www.illinoispain.com
V i d a u s ligos
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

A k i ų ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Ką veikiame, ką planuojame
Šiemet ruošiamas XII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas. Nuo
buvusio — XI kongreso praėjo ne
mažai laiko, tačiau JAV lietuvių jau
nimas nesėdėjo be darbo.
Primenu, kad PLJS kongresas
šaukiamas kas 3—4 metai. Prieš tre
jus metus jis vyko Lietuvoje, Len
kijoje ir Vokietijoje. Prieš tai —
Australijoje.
XII Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas vyks nuo birželio 23 iki
liepos 9 d. Kanadoje, bet kongreso
dalyviai liepos 2 d. atvyks į Čikagą ir
dalyvaus VIII Lietuvių dainų šven
tėje.
Pateikiu trumpą kongreso pro
gramą:
birželio 23-25 d. atidarymas ir
svarstybos vyks Toronte;
birželio 26-30 d. studijų dienos
Kretingos stovykloje;
birželio 30-liepos 2 d. kongreso
darbus tęsime Hamilton (Niagara
Falls);
liepos 2 d. autobusu atvyksime į
Čikagą ir dalyvausime Dainų šven
tėje;
liepos 2—7 d. — stovykla;
liepos 7-9 d. paskutiniai kongre
so renginiai ir uždarymas vyks
Montrealyje.
Sunku iš tikrųjų visą jaunimo
veiklą tiksliai apibūdinti, įvairius
renginius išvardinti, nes Amerika
labai didelė, o ne visi reklamuoja
savo skyriaus veiklą. Turiu pabrėžti,
kad JAV LJS skyrių veikla yra
savarankiška — LJS valdybos tiks
lai pasikeitę: ji daugiau atstovauja
Amerikos jaunimui Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungoje ir stengiasi finan
suoti skyrių veiklą, kad dėl lėšų
stokos ji nesumažėtų.
Paprastai kasmet jaunimas su
ruošia Naujų metų sutikimą. Pas
taruosius trejus metus to sutikimo
vieta vis keitėsi — Kalifornijoje,
Bostone, Čikagoje. Į šią šventę susi
buria jaunimas, pažįstantis vieni
kitus iš skautų, ateitininkų veiklos,
lituanistinių mokyklų, vasaros sto
vyklų. Sutiktuvių skelbimai buvo
prieinami visos Amerikos lietuviams

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
SKELBI MŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

jaunuoliams, todėl jaunimas galėjo
vieni kitus surasti, susipažinti ir su
sidraugauti.
LJS stengiasi sudaryti progų,
kad jaunimas išliktų lietuviškas.
Išlaikyti savo tautinę kultūrą ir
kalbą galima įvairiai: tautinių šo
kių, chorų, ansamblių repeticijose,
valgant lietuvišką maistą lietu
viškame restorane, sportuojant ir t.t.
LJS skyriai sukviečia jaunimą į šo
kius, koncertus. Čikagoje įkurta
lietuvių krepšinio lyga, kurioje
2005-2006 m. dalyvavo 12 koman
dų. ŠALFASS-gos kasmetinis turny
r a s sutraukė per 30 komandų iš
Šiaurės Amerikos. Daug lietuvių
krepšininkų žaidžia JAV univer
sitetų komandose, nes krepšinis po
puliarus ne tik Lietuvoje. Labai pop
uliari tarp jaunimo yra Joninių
šventė, o šiemet ruošiamas ne tik
XII jaunimo kongresas, bet Čikagoje
vyks VIII Dainų šventė, kurioje jau
nimas taip pat ruošiasi gausiai daly
vauti — ne tik choruose, bet ir pub
likoje.
JAV LJS atstovai
XII Pasaulio lietuvių
jaunimo kongrese
Kongreso tema — „Patarėjai"
(Mentorship) — kiekviename JAV
mieste, kur veikia LJS skyrius, yra
sukurta patarėjų sistema, kurioje
jaunimas gali daugiau sužinoti apie
pasirinktą karjeros sritį, rasti
atsakymų į klausimus šia tema.
Pateikiame JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos atstovų sąrašą, kurie
atstovaus sąjungai XII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongrese:
Kristina Mattienė — Champaign; Arūnas Karalis _ JAV LJS
pirm.; Simona Gajauskaitė — Los
Angeles; Sigita Newsom — Los
Angeles; Moacir P. de Sa Pareira —
Chicago; Giedrė Kazlauskaitė
Chicago; Rima Kuprytė — Chicago;
Vaiva Rimeikaitė — Chicago; Nerija
Slotkutė — Milwaukee; Laura Sir
gedas — Detroit; Gytis Mikulionis —
Detroit; Liepa Gustaitė — Connec
ticut.
Paruošė Arūnas Karalis
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Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdžių darbotvarkė
2006 m. birželio 26—30 d. Pasaulio lietuvių centre,
14911 127 th Street, Lemont, IL 60439
Birželio 26 d., pirmadienis (Lietuvių fondo salėje)
10:00 v.r. — 10: 00 v.r.
10:10 v.r. — 10:30 v.r.

10:30 v.r. — 11:00 v.r.
11:00 v.r. — 12:30 v.p.p.

12:30 v.p.p. — 2:00 v.p.p.
2:00 v.p.p. — 3:30 v.p.p.

3:30 v.p.p. — 3:45 v.p.p.
3:45 v.p.p. — 4:30 v.p.p.
4:30 v.p.p. — 5:30 v.p.p.

Invokacįja
Kunigas Algirdas Paliokas
Atidarymas
Komisijos pirmininko Vyto Maciūno žodis
JAV Lietuvių Bendruomenės prezidiumo pirminin
kės Reginos Narušienės pasveikinimas
Komisijos pirmininkės Laimos Mogenienės žodis
Komisuos darbinis posėdis
Darbotvarkės tvirtinimas
Reglamento patvirtinimas
Komisijos narių pasisakymai dėl gautų at
sakymų ą 2005 m. spalio mėn. Komisijos posė
džių metu priimtas rezoliucijas:
dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo,
dėl Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios
dalies dokumentų prieinamumo,
dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo problemos,
dėl Lietuvos valstybės institucijų bei visuomeni
nių organizacijų veiklos užsienio lietuvių klausi
mais,
dėl vizų Lietuvos Respublikos piliečiams, vyks
tantiems į JAV, panaikinimo,
dėl Valdovų rūmų paskirties.
Pietų pertrauka
Dėl emigracijos įtakos šalies ekonomikai ir
visuomenei
prof. Valdo Samonio pranešimas
Klausimai
Kavos pertrauka
Dėl emigracijos statistikos ir Lietuvių grįži
mo į Tėvynę informacijos centro veiklos
Centro direktoriaus Žilvino Beliausko pranešimas
Komisijos darbinis posėdis

Birželio 27 d., antradienis (Lietuvių fondo salėje)
10:00 v.r. — 12: 30 v.p.p. Dėl Valdovų rūmų paskirties
10:00 v.r. — 11: 20 v.r. Lietuvos Respublikos kultūros viceministro
Fausto Latėno pranešimas (per internetą ir telekonferenciniu būdu)
Lietuvos Dailės muziejaus direktoriaus Romualdo
Budrio pranešimas (per internetą ir telekonferenciniu būdu)
Valdovų rūmų fondo valdybos pirmininko Edmundo
Kulikausko pranešimas (per internetą ir telekonfe
renciniu būdu)
JAV Valdovų rūmų paramos fondo koncepcijos ko
miteto pirmininkės Violetos Rutkauskienės prane
šimas
JAV Valdovų rūmų paramos fondo pirmininkės Re
ginos Narušienės pranešimas
11:20 v.r. — 11:35 v.r.
Kavos pertrauka
11:35 v.r. — 12:30 v.p.p. Klausimai
12:30 v.p.p. — 2:00 v.p.p. Pietų pertrauka
2:00 v.p.p. — 3:00 v.p.p. Emigrantų liudijimai
Lemonto LB apylinkės pirmininkės Irenos Vili
mienės pasisakymas
Čikagos verslininko Giedriaus Memeno pasisaky
mas
Klausimai
3:00 v.p.p. — 4:30 v.p.p. Dėl JAV užaugusio lietuvių jaunimo stažuo
čių Lietuvoje
Studentės Dainos Maciūnaitės pasisakymas
Studento Kęstučio Daugirdo pasisakymas
Vilniaus universiteto dėstytojo, bankininkystės spe
cialisto, „International Executive Service Corp."
Lietuvai direktoriaus Antano Grinos pasisakymas
Grįžimo \ Tėvynę informacijos centro direktoriaus
Žilvino Beliausko pasisakymas
Klausimai

JAV LB prezidiumo pirmininkės Reginos Naru
šienės pranešimas
JAV LB krašto valdybos pirmininkės Vaivos Vėb
raitės pranešimas
Klausimai
1:00 v.p.p. — 2:30 v.p.p. Pietų pertrauka
2:30 v.p.p. — 3:30 v.p.p. Amerikos Lietuvių televizijos direktoriaus
Arvydo Reneckio pranešimas
Klausimai
3:30 v.p.p. — 5:00 v.p.p. Komisijos darbinis posėdis
Birželio 29 d., ketvirtadienis (Lietuvių fondo salėje)
10:00 v.r. — 11: 00 v.r.

Dėl JAV Lietuvių spaudos plėtros problemų
„Amerikos lietuvio" redaktorės Vaivos Ragaus
kaitės pranešimas
„Draugo" vyr. redaktorės Danutės Bindokienės
pranešimas
11:00 v.r. — 11: 15 v.r. Kavos pertrauka
11:15 v.r. — 12: 30 v.p.p. Emigrantų liudijimai
Waukegan I jake LB piimininko dr. Dainiaus Skripkausko pasisakymas
Cleveland apylinkės narės Vidos Šateikos pasisa
kymas
Klausimai
12:30 v.p.p. — 2:00 v.p.p. Pietų pertrauka
2:00 v.p.p. — 3:30 v.p.p. Dėl Lietuvos išeivijos strategijos principų ir
strategijos sudarymo eigos
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prieLietuvos Respublikos Vyriausybės direkto
riaus
Antano Petrausko pranešimas (telekonferenciniubūdu iš Jaunimo kongreso stovyklavietės Kanadoje)
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkės
Liudos Rugienienės pranešimas
LR Seimo ir JAV LB komisijos pirmininkės Lai
mos Mogenienės pranešimas
Klausimai
7:00 v.v. — 9:30 v.v.
Susitikimas su visuomene (Didžiojoje salėje)
Susipažinimas su Komisijos nariais
Komisijos nariai atsako į visuomenės klausimus.
Birželio 30 d., penktadienis Lietuvių fondo salėje)
10:00 v.r. — 12: 30 v.p.p. Dėl Lietuvos Respublikos konsulato Čika
goje ir Lietuvos Respublikos ambasados JAV
veiklos, susijusios su verslo ryšių plėtra, kon
suliniais darbais, ryšiais su lietuvių organi
zacijomis ir JAV Lietuvių Bendruomene
Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV ir Jung
tinėms Meksikos valstijoms Vygaudo Ušacko pra
nešimas
Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Čikagoje
Arvydo Daunoravičiaus pranešimas
Klausimai
12:30 v.p.p. — 2:00 v.p.p. Pietų pertrauka
2:00 v.p.p. — 3:30 v.p.p. Dėl bevizio režimo galimybės Lietuvos Res
publikos piliečiams, vykstantiems į JAV, ir
naujų JAV įstatymų rengimo ir priėmimo le
galizuoti iki šiol laikomo nelegalios emigra
cijos rengimo bei priėmimo
JAV Kongreso nario John Shimkus pasisakymas
JAV Senato nario Richard Durbir; pasisakymas
Kausimai

Birželio 28 d., trečiadienis (Lietuvių fondo salėje)
10:00 v.r.— 1:00 v.p.p.

Dėl JAV lietuvių organizacijų veiklos ir
problemų
••
Skautų vadovų Gintaro Plačo ir Rimanto Griškelio
pranešimas
Ateitininkų SAAT Tarybos nario Prano Prane kevičiaus pranešimas
Buvusio ŠALF pirmininko Rimanto Dirvonio pra
nešimas
Lietuvių fondo valdybos pirmininkės S;fanto? Balzekienės pranešimas

JAV LB ir LR Seimo komisijos nariai ii kairės: Irena Veitienė (Boston apygarda),
dr Dalia Giedrimienė (Connecticut apygarda), Dalia Puskorienė (Ohio apygar
da). Angelė Nelsienė (Vakarų apygarda) ir Vytas Maciūnas (Pietryčių apygarda).
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BRANDOS EGZAMINAS
Atkelta iš 3 psl.

Nuo to laiko, kai visų lygių val
džios rinkimų rezultatus nulemia ne
laisvai apsisprendusių ir protu besi
vadovaujančių rinkėjų balsai, o pini
gai (neretai nešvarūs ar nežinomos
kilmės!), tokiu abejotinu būdu iš
rinkta valdžia tampa nelegitimi, ne
teisėta, uzurpuota. Nei rinkimų ko
misijos, nei teisėsaugos institucijos,
privalančios kuo griežčiausiai bausti
kiekvieną pasikėsinimą į laisvą rin
kėjų apsisprendimą, nedaro ničnie
ko, kad kaltus asmenis patrauktų
atsakomybėn ir griežtai nubaustų.
Kaip sakyta, tai užtikrinti yra ne
tautos, o valdžios priedermė. Kai
policininkai negaudo vagių, ar kai
teisėjai juos nenubaustus paleidžia
iš teismo salės, kas ir kaip privalo
nubausti savo pareigą pamynusius
policininkus ir teisėjus?
Taigi turime situaciją, į kurią
nuosekliai ir atkakliai, neklausyda
mi sąžinės ir proto balso, ėjome visus
šešiolika metų. Nei reikalavimai
uždrausti politinę reklamą, sustab
dyti nešvarius pinigų srautus parti
joms, nei siūlymai partijas finan
suoti tik iš valstybės iždo nieko ne
padėjo. Todėl nėra ko stebėtis, kad į
valdžią atėjo Lietuvos Darbo partija,
subūrusi Europos mmjardų. pasigvie
šusius verslininkus, kurie meta di
džiulius pinigus geidžiamiems mili
jardams pasiekti. Menkas nuostolis
sumokėti dešimt procentų vadina
mąjį „otkatą" nuo trisdešimt šešių mi
lijardų, -jiems dar liks pakankamai!
Tad netenka stebėtis, kad val
dančioji koalicija sugriuvo. Kitaip ir
negalėjo būti, nes kova už milijardus
turi savo dėsnius ir savo taisykles, iš
kurių svarbiausia - kova be jokių
taisyklių! Čia veikia mafijos meto
dai. Į darbą leidžiama viskas - šū
viai iš už kampo, sprogmenys po
automobiliais, o pasitelkti parei
gūnus padaryti kratoms, demaskuo
ti ir konfiskuoti konkurentų „juo
dąsias" kasas - tai jau elegantiš
kumas, geras tonas, tai tarsi kompli
mentas apkvailintiems konkuren
tams!.. I kampą įvarytas V. Uspaskichas gali tik nagus graužti, iš to
limosios Urdomos stebėdamas savo
partijos beviltiškas pastangas iš
trūkti iš įtarimų ir įkalčių spąstų.

Galima ginčytis, galima sutikti, kad
Darbo partijai bus pareikšti kaltini
mai, ar kad ji išbris sausa iš balos,
tačiau jau niekas mūsų nebenuste
bins. Jeigu ir vėl niekas nebus pa
trauktas atsakomybėn, kai daugelis
verslo įmonių už Europos paramą
pervedė milžiniškas sumas į užsie
nio bankus, tai neginčijamai paliu
dys, kad Lietuvoje už didelius pini
gus galima nupirkti viską — ir teis
mą, ir prokuratūrą.
Na, bet sielotis perdaug neverta.
Generalinė prokuratūra, atrodytų,
jautį yra trumpai sugriebusi už ragų
ir mažai kalba, o daug daro. Kitas
reikalas, kad netolimoje praeityje tie
milijardai jau buvo pasidalinti, ir už
juos tas nelemtas „otkatas" jau yra
gautas. Tokiais atvejais bet koks
mėginimas peržiūrėti dalybų taisyk
les niekada gerai nesibaigia. Nesun
kiai galima suprasti A. Brazauską,
pasitraukusį iš tokio kebelio, - tegul
draskosi ir plėšosi kiti! Tiems ki
tiems tokios dalios pavydėti tikrai
neverta. Visos kalbos apie atsako
mybę prieš tautą, už valstybės liki
mą yra tik figos lapelis tam tikroje
vietoje ir nieko daugiau!
Lietuva laiko brandos egzaminą.
Bet kokie ritualiniai šokiai aplink
vyriatisybės aukurą yra tik nelabai
vykęs scenos vaizdelis, aktoriai pro
fesionalumu nepasižymi, nes jiems
dar niekada neteko vaidinti dėl tokio
didelio prizo - daugiau nei trisdešim
ties milijardų. Visi jie yra užsidėję
godulio kaukes. Ir vakarykščiai ko
munistai, ir šiandieniniai versli
ninkai turi vieną ideologiją - ilgą
šaukštą ir gabalą aukso. Visi šian
dieniniai to šlykštaus reginio daly
viai privalo pasitikrinti savo pasi
tikėjimo mandatą, tiktai tą pasiti
kėjimą jiems reikia tikrintis ne ge
rokai papuvusiame ir nešvarių rinki
minių machinacijų suteptame Sei
me, o pačiu aukščiausiu lygiu - tau
toje, neeiliniuose Seimo rinkimuose.
Tačiau prieš tai reikia iš pagrindų
peržiūrėti rinkimų įstatymą ir su
tvarkyti partijų finansavimą. Tautos
kantrybė jau yra viršijusi ribas, ir
atsakomybės už nešvarius darbus
neteks ilgai laukti, - atpildo diena
tikrai ateis!

BENDRADARBIAUS LIETUVOS IR UKRAINOS
CENTRINIAI BANKAI
Birželio 20-ąją, Vilniuje pasi
rašyta Lietuvos banko ir Ukrainos
nacionalinio banko sutartis dėl ben
dradarbiavimo kredito įstaigų veik
los priežiūros srityje.
„Tai dešimtoji tokio pobūdžio
sutartis, pasirašyta Lietuvos banko
su užsienio valstybių finansų prie
žiūros institucijomis. Sutartis su
Ukraina tapo aktuali todėl, kad ak
cinė bendrovė SEB Vilniaus bankas
toje šalyje įsigijo dukterinį banką.
Nusistovėjusi tarptautinė praktika
tokiu atveju skatina suinteresuotas
institucijas susitarti dėl bendros
bankų priežiūros", — sakė Lietuvos
banko valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas.
Lietuvos ir Ukrainos priežiūros
institucijos susitarė bendradarbiauti
prižiūrėdamos kredito įstaigų už
sienio skyrius ir dukterines įmones.
Bendradarbiavimas apims licencijavima veiklos licencijų išdavimą ir

atšaukimą), taip pat tolesnę užsienio
skyrių ir dukterinių įmonių prie
žiūrą ir kitus sutartyje aptartus
klausimus. Šalys abipusio pasitikėji
mo pagrindu keisis informacija apie
galiojančias kredito įstaigų priežiū
ros vykdymo normas ir reikalavi
mus, taip pat apie esminius bankinio
sektoriaus pasikeitimus.
Lietuvos banko vardu sutartį
pasirašė Valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas, Ukrainos nacio
nalinio banko vardu — Valdytojo pa
vaduotojas Volodymyr Krotiuk.
Lietuvos bankas sutartis dėl
bendradarbiavimo kredito įstaigų
veiklos priežiūros srityje yra pasira
šęs su Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Bal
tarusijos, Rusijos centriniais ban
kais ir finansų priežiūros instituci
jomis.
Lietuvos banko
Ryšiu su visuomene skyrius

I
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STEFANIJA GALESAS
Mirė 2006 m. birželio 19 d., Provena Pine View Care Center , St. Charles, sulaukusi 90 metų.
Gyveno West Dundee, anksčiau Chicago.
Gimė 1916 m. gegužės 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukros Jūratė „Judy" su vyru Mel Straub, Da
lia Connolly, gyvenanti Chicago; anūkai David S t r a u b , Michael
ir Candi Straub, Kristine ir Eric Bowman, Lora ir Brian Capito,
Nina Connolly; septyni proanūkai Nicholas ir Ryan Bowman,
Noah, Tommy ir Kilee Capito, Kevin ir Rachel Rudney.
A.a. Stefanija buvo duktė a.a. Konstantino ir a.a. Anelės
(Adomėnas) Kazemenkų, žmona a.a. Antano, mirusio 1968 m.,
sesuo a.a. keturių brolių ir a.a. sesers.
Velionė 25 metus išdirbo „Nabisco" ir išėjo į pensiją.
Mišios už a.a. Stefaniją buvo aukotos trečiadienį, birželio 21
d. St. Catherine of Siena katalikų bažnyčioje, 845 West Main St.
West Dundee, IL. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicago, IL.
Nuliūdę artimieji
Miller Funeral Home, West Dundee, IL. Tel. 847-426-3436

AtA
ROLANDAS JONAVIČIUS
Mirė 2006 m. birželio 16 d., sulaukęs 45 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Gyveno Burr Ridge, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona Gražina, s ū n ū s Karolis ir
Adomas, dukrelė Jadvyga. Lietuvoje liūdi tėvai ir sesuo bei kiti
giminės ir artimieji.
Šv. Mišios aukotos ketvirtadienį, birželio 22 d. Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

» •
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė iakalaiti

H u n d r e d twenty sixth lesson.
(Handred tueni siksth lesan) —
Šimtas dvidešimt šešta pamoka.
Summer heat. (Samer hyt) —
Vasaros karščiai.
T h e h o t days of summer a r e
coming, how do you stay cool?
(Tha hat dais af samer ar koming,
hau du jū stei kūl) — Ateina karštos
vasaros dienos, kaip tu išlieki neperkaitusi?
I learned t o look forward to the
hot days, t h e r e are so many
more things t o do when its hot
out t h a n when it's cold. (Ai liornd
tū luk foruard tū tha hat deis, thėr
ar sou meni mor things tū dū uen
its hat aut, then uen it3 kold) — Aš
pripratau laukti karštu dienų, nes
yra žymiai daugiau užsiėmimų
lauke kai karšta, negu kai šalta.
What do you do vvhen the temp e r a t u r e is above ninety Fahr e n h e i t ? (Uat dū jū dū uen tha
temprečiur iz abav naiti Fereinhait)
— Ką tu veiki, kai temperatūra per
šoka 90 laipsnių F?
We enjoy going suimming in
Lake Michigan, going boating.
w a t e r skiing, even going to the
movies w h e r e it's air conditioned. <Ue indžiui going suiming
m Leik MiAigen. going bouting,
uater skying. yven gomg ta tha
mūvys uer it,- er kandišiand —
Mums patinka maudytis Michijzan
ežere, plaukioti laiveliais, pasinau
doti vandens slidėmis, net nueiti \

kiną, kur yra vėsinama.
Sounds likę y o u a r e t a k i n g
ad vantage of t h e h e a t , most j u s t
stay in t h e i r a i r c o n d i t i o n e d
houses a n d w a t c h television.
(Saunds laik jū a r teiking advęntidž
af tha hyt, moust džest stei in their
ėr kandišiand hauzes ęnd uač televižian) — Atrodo, kad jūs pasinaudo
jate karščiais, dauguma tik sėdi sa
vo vėsinamuose namuose ir žiuri TV.
I s u n b u r n v e r y easily, I wou!dn't be able to s t a y o u t in t h e Sun
too long. (Ai sanbiura veri yzili ai
uodnt by eibl tū stei aut in tha san tū
long) — Aš greitai nudegu saule, to
dėl negalėčiau per ilgai būti saulėje.
There a r e some v e r y good lotions t h a t p r o t e c t from t h e s u n .
(Thėr ar sam veri gud lošians thęt
protekt fram tha san) — Yra labai ge
rų kremų, kurie apsaugo nuo saulės.
I am going to t r y a n d enjoy sum
m e r activities m o r e — w h e n you
think a b o u t it, t h e r e a r e a lot of
things t o do. (Ai em going tū trai
ęnd indžioi samer ektivitys mor —
uen jū think ebaut it, thėr ar e lat af
things tū dū) — Aš bandysiu labiau
pasidžiaugti vasaros užsiėmimais,
kai pagalvoji, yra ką (vasarą) veikti.
T h a f s the w o n d e r of iiving i n
the part of t h e c o u n t r y w h e r e
there are four s e s o n s . (Thęts the
uander af Bving m tha part af tha
Kantsri uer ther ar tor syzans —
Maionu gyventi tose šalies vieto
vėse, kur yra ketun metu laika:
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APYLINKĖSE

Artėja 8-oji Dainų šventė
Po 15 metų Dainų
šventė atgimė entuziastin
gų ir energingų žmonių
dėka. Šie žmonės negai
lėjo savo laiko, triūso, kad
gyvenantys išeivijoje lietu
viškos dainos mylėtojai vėl
susirinktų draugėn ir už
trauktų lietuvišką dainą.

•Mieliems skaitytojams prane jaunimo stažuotės Lietuvoje, infor
šame, kad dienraščio „Draugas" macijos ir bevizio režimo reikalai.
gegužinė vyks rugsėjo 17 d., sekma Dalyvaus pranešėjai iš Lietuvos ir
dienį, o pokylis - spalio.21 d., šešta Amerikos. Penktadienio popietę kal
dienį.
bės JAV Kongreso narys John Shimkus ir kt. Visuomenė kviečiama gau
• Dr. Algirdas Kavaliūnas p o siai dalyvauti, susipažinti su komisi
sunkios ligos grįžo į savo kabinetą jos nariais ir jų darbais, galėsite pa
tęsti praktiką vidaus ligų srityje. ( teikti klausimus ir pasiūlymus.
5540 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Tel. 773-585-2802).
• B i r ž e l i o 29 d., ketvirtadienį, 7
vai. v. PLC didžiojoje salėje, Lemont,
• B i r ž e l i o 25 d., sekmadienį, IL, įvyks susitikimas — pabendravi
Pasaulio lietuvių centre, 14911 mas su Lietuvos Respublikos Seimo
127th Street, Lemont, IL, vyks dvie ir JAV LB komisija. Maloniai kvie
jų knygų pristatymai. 12 vai. p.p. čiame visuomenę dalyvauti.
prel. Igno Urbono knygos pristaty
mas — didžiojoje salėje. Sveikiname • I r e n a Kriaučeliūnienė, visuo
prelatą I. Urboną ir kartu džiau menininke ir lietuviškų darbų rėmė
giamės. Vydūno fondas 12:30 vai. ja, Draugo fondui atsiuntė 620 dol.,
p.p. ruošia Jūratės Rosales knygos pridėdama šią sumą prie anksčiau
„Goths and Balts" pristatymą Lie paaukotų 5,000 dol. Draugo fondas
tuvių dailės muziejuje. Šis knygos nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką ir
pristatymas ruošiamas pusvalan už spaudos stiprinimą. Draugo fon
džiu vėliau, kad knygų mylėtojai ga das — dienraščio gyvastingumas.
lėtų dalyvauti abiejuose renginiuose.
Knygos pristatyme dalyvaus ir •Prof. dr. Vytauto Černiaus gar
autorė, kuri į susitikimą su skaityto bingo 80-mečio proga Teresė ir Al
jais atvyksta iš Venesuelos. Rengi gimantas Gečiai Vydūno fondui at
nys vyks lietuvių kalba. Po trumpos siuntė 80 dol. auką. Vydūno fondas
programos bus laiko pasisvečiuoti. dėkoja aukotojams ir linki Vytautui
Vydūno fondo valdyba maloniai dar daug malonių, linksmų ir sveikų
kviečia visus atvykti į šios knygos gimtadienių.
pristatymą.
• P a s t a r u o j u metu labai išpopu
liarėjo
internetinė enciklopedija
• C i c e r o Šv. Antano parapijos
sukakties minėjimas įvyks šį sekma „Wikipedia", į kurią kiekvienas gali
dienį, birželio 25 d. Lietuvių parapi rašyti savo skyrelius, kiti gali juos
ja mini dvi sukaktis: parapijos įstei taisyti, papildyti juos. Puslapiuose
gimo 95-metį ir Šv. Antano bažny Jūs galite rasti dienos įvykius, įdo
čios pašventinimo 80-metį. Padėkos miausias savaitės temas, ir t.t. Ši
Mišios bus aukojamos 9 vai. r. Po šv. internetinė svetainė veikia įvai
Mišių — minėjimas parapijos salėje. riomis kalbomis. Jau yra ir lietuviš
Paskaitą apie parapijos istoriją ka „Vikipedija". Daugiau informaci
skaitys Aldona Zailskaitė. Po pro jos galite rasti: http://lt.wikipedia.
gramos — kava ir užkandžiai. Kvie org/wiki/pagrindinis_puslapis
čiame lietuvių visuomenę gausiai
dalyvauti padėkos pamaldose ir
minėjime.

i Dainų šventę atvyks
ta per 1,200 dainininkų ne
tik iš JAV, bet ir iš Kanados,
Anglijos, Lietuvos. Dainų
šventėje dalyvaus suaugu
Nuotrauokje iš kairės: Dainų šventės Muzi sių, jaunuolių ir vaikų cho
kinių reikalų vykdomojo komiteto nariai Dalia rai.
Viskontienė, Darius Polikaitis ir meno vadovė
Rita Kliorienė.

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės
renginiai
Šeštadienis, liepos 1 d.
Choristų repeticija nuo 8 vai. ryto „UIC Pavilion" salėje, 525 S.
Racine Ave, Chicago, IL 60607
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers", Ohio,
Mississippi ir Arkansas kambariuose, 301 East North Water Street,
Chicago, IL 60611.
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz Land" koncertas 8 vai. vakaro
„Park West", 322 W. Armitage Ave., Chicago, IL 60614.
Sekmadienis. liepos 2 d.
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Dainų šventės pokylis 7 vai. v. „Sheraton Chicago Hotel and
Towers".

| Pasaulio Lietuvių Dainų šventę autobusai išvyksta:
Liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marąuette Park parapijos kiemo
(Nativity BVM Church, 6812 S. Washtenaw ave., Chicago, IL).
Liepos 2 d. 12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietuvių centro, 14911
127th Street. Lemont.

Išeivijos dailininkų dėmesiui

Skelbimas

• L R Seimo i r JAV Lietuvių
Bendruomenės komisijos sesija
įvyks 2006 m. birželio 25-30 die
nomis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Bus svarstomi Lietuvos ir
išeivijos ryšiai ir nagrinėjama Lie
tuvos valdžios ruošiama „ Lietuvos
— išeivijos ilgalaikė strategija",
KGB archyvų uždarymas, Valdovų
rūmų atkūrimo reikalai, išeivijos

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L Maskaliūnas), Lietuvos
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus,
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šiieikio (18931987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės kūrinius
konkursą tema „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti viso pasaulio lietu
viai dailininkai, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys
užsienyje. Trys dail. M. Šiieikio premijos skiriamos už tapybos ir skulp
tūros darbus, trys T. Petraičio premijos — už akvarelės ir grafikos dar
bus.
Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų (teikimas vyks 2006 m.
lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki rugsėjo
25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th Street, Le
mont, IL60439. Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federai Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
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Lietuvių dailės muziejuje,
149T1 127th Street Lemont I i ,

Dainų šventės proga
eksponuojamas
monumentaiisto

Kęstučio Patamsio
(Kaštonų 2/14 - 26, Vilnius,
Lietuva)

skulptūros modelis
Šią skulptūrą autorius sukūrė,
•icpdamas -sreikšti Dainų šventės
dvasią Lietuvoje, ir skyrė ją pas
tatyti Vilmute vingio parke Deia.
del iėšu stokos ir nomenklatūros
abejingumo si skulptūra taip ir ne
buvo pastatyta. Šis kūrinys, pui
kiai išreiškiantis dainos galia,
žmonių ryžtą siekti laisvės, turėtu
būti pastatytas Vingio parke.
Kviečiame pasižiūrėti skulp
tūros modelio. Muziejus dirba šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 10
vai. r iki 2 vai. p p

L
Vilniaus jėzuitu gimnazijos choras
(vadovas Leonidas Abaris)
atvyksta Į Čikagą dalyvauti 8-ojoje Dainų šventėje
i r rengia padėkos koncertus
([ėjimas į koncertus nemokamas)

Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 vai. v. pabendravimas, 7 vai. v.
koncertas Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave., Chicago.
Birželio 30 d., penktadienį, 8 vai. r. choras giedos šv. Mišiose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont.
Liepos 2 d., sekmadienį, 9 vai. r. - giedos Dainų šventės šv. Mišiose
Shereton Hotel and Towers, Čikagoje ir 11 vai. r. šv Mišiose Holy name-katedroje.
Liepos 5 d., trečiadienį, 7 vai. v. choras koncertuos jaunučiams atei
tininkams Dainavos stovykloje.
Liepos 6 d., ketvirtadienį, 9 vai. r giedos šv. Mišiose Dievo Apvaizdos
bažnyčioje Southfield, MI., o 5 vai. v. - Latvių Garezers gimnazijos stovyk
lautojams, Tree Rivers, MI.
Liepos 7 d., penktadienį, 2 vai. p.p. atsisveikinimo koncertas. Choras
giedos šv, Mišiose tėvų jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont, Čikagoje.
Visus maloniai kviečiame pasiklausyti jaunųjų dainininkų.

