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Juodųjų' V. Uspaskicho pinigų ieškojo Kipre

Lietuvos teisėsaugininkai šįkart į Kiprą vyko ne atostogauti.
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Kipre viešėjęs Finansinių nusikalti
mų tyrimo tarnybos (FNTT) diilektoriaus pavaduotojas Alvydas Packevičius bei vienas šios tarnybos pinigų

V. Muntianas:
pažangai kliudo
politikų ambicijos
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Šalies pažangą stabdo politikų ambi
cijos ir prioritetų nežinojimas, antra
dienį Seime surengtame forume
„Lietuvos pažanga'" pareiškė Seimo
pirmininkas Viktoras Muntianas.
„Tinkamo — operatyvaus ir iš
samaus problemų sprendimo stoko
jama, nes yra opozicija, yra pozicija.
Taip jau yra tarp politikų — jeigu
kažką gero siūlo opozicija, nepriimti
na tampa pozicijai ir atvirkščiai", —
forume kalbėjo V. Muntianas.
Pasak jo, ne kartą verslininkai
Seime kėlė problemas, susijusias su
investicijų aplinka, tačiau jos ne
sprendžiamos.
„Mums iš Finansų ministerijos
atsakymas atėjo toks: investicinė ap
linka, pagal Pasaulio banko studijas,
Lietuvoje esanti viena iš geriausių,
todėl, stabilumo vardan, kažin, ar
reikia ką keisti".
V Muntianas norėtų, kad politi
nės struktūros būtų orientuotos į tas
sritis, kurios yra prioritetinės: „Vie
nu metu spręsti visas problemas la
bai sudėtinga".
Pavėluotai išryškintomis proble
momis ir neakcentuotu jų aktualu
mu V Muntianas pavadino darbo jė
gos kvalifikaciją, profesinį pasirengi
mą, emigraciją.
„Jau prieš kelerius metus Seime
buvo galima apsispręsti dėl kovos su
emigracija: parengti solidų Lietuvos
gyventojų skatinimo planą, pradėti
kurti gerovės valstybę, į kurią norė
tų grįžti išvykusieji", — teigė V
Muntianas.

Mtholyoke.edu nuotr.

plovimo skyriaus tyrėjas ieškojo Juo
dųjų" Darbo partijos pirmininko Vik
toro Uspaskicho pinigų.
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos
rytas", nors teigiama, kad Lietuvos

teisėsaugininkai į Kiprą skrido daly
vauti tarptautinėje pinigų plovimo
konferencijoje, šios komandiruotės
pagrindinis tikslas buvo ieškoti ten
įregistruotos neapmokestinamosios
bendrovės „Glazovan LTD" sąsajų su
V Uspaskichu.
Ziniasklaidoje buvo teigiama,
kad Kipre maždaug prieš šešerius
metus įregistruota „Glazovan LTD"
yra laikoma svarbiausia arba pirmi
ne neapmokestinamąja V Uspaski
cho bendrove. Ji buvo steigiama kar
tu su Igor Malyškov, gyvenančiu Že
nevoje, taip pat jo tėvu — Maskvos
vyriausybės nariu Vladimir Malyš
kov.
Anot dienraščio, gerai infor
muoti asmenys tvirtina, kad didelės
grynų pinigų sumos Darbo partijos
vadovą pasiekdavo per „Glazovan
LTD". Jos metinė apyvarta sudary
davo 40-60 mln. JAV dolerių.
Neatmetama, kad šiais pinigais
galėjo būti paperkami Seimo nariai
bei vokeliuose mokami atlyginimai

Mirė prezidento uošvė 0. Nutautienė
Vilnius, birželio 26 d. (BNS) —
Vilniuje, eidama 102-uosius metus,
mirė prezidento Valdo Adamkaus
uošvė Ona Nutautienė.
Kaip sakė prezidento atstovė
spaudai Rita Grumadaitė, O. Nutau
tienė mirė namuose sekmadienį va
kare.
O. Nutautienė gyveno kartu su
Valdu ir Alma Adamkais prezidento
rezidencijoje Turniškėse. Birželio 29

dieną jai būtų sukakę 102 metai.
Pasak atstovės spaudai, prezi
dentas norėtų, kad atsisveikinimas
su O. Nutautienė vyktų artimųjų rate
ir tikisi, kad bus išgirstas jo pageida
vimas gerbti šeimos privatumą.
V Adamkus taip pat prašo visų,
kurie ketina pareikšti užuojautą dėl
netekties spaudoje ar siųsti gėles,
tam skirtus pinigus paaukoti senelių
namams.

darbuotojams. Per kratą V Uspas
kicho namuose Kėdainiuose pareigū
nų aptikti pora milijonų litų taip pat
gali būti atkeliavę iš neapmokestina
mųjų bendrovių.
Buvo įtariama, kad nemažai pi
nigų į Kipro bendrovę kaip nelegalus
verslininkų atlygis už pagalbą gau
nant ES fondų lėšas, buvo siunčiama
ir iš Lietuvos.
FNTT vadovai kol kas nenorėjo
komentuoti
Nukelta j 6 psl.

•Skautybės kelias.
•Dar vienas vertas
dėmesio renginys.
•Nesusikalbėjimas ir
visuotinis apsvaigimas.
•Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Kaip buvo prieita prie
Lietuvių fondo atvirumo
politikos (tęsinys).
•First Personai bankas
auga.
•Vasara „Spindulėlyje''.
•PLB XII seimas.
•Mūsų virtuvė.
Valiutų santykis
1 USD — 2.741 LT
1 EUR — 3.452 LT

P. A u s t r e v i č i u s : savo darbus
geriausiai nuveiktume patys

Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovai (iš
kairės): G. Steponavičius ir E Austre
vičius.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr
Vilnius, birželio 27 d. (ELTA) —
Liberalų sąjūdžio vadovas Petras
Austrevičius po susitikimo su prezi
dentu teigė, kad jo vadovaujamos
partijos tikslas — remti ne svetimas
politines jėgas, o dirbti patiems.
Liberalų sąjūdis nepraranda vil
ties dėl Proveržio koalicijos sudary
mo. Tokią koaliciją suformuotų Tė
vynės sąjunga, Liberalų sąjūdis ir
Naujoji sąjunga. Neatmetama ir pla
čiosios koalicijos perspektyva.
Liberalų sąjūdžio frakcijos atsto-

vai, pirmieji antradienį apsilankę pas
prezidentą, sakė, kad paremtų
mažumos Vyriausybę tik tokiu atve
ju, jei ta Vyriausybė jiems būtų pri
imtina.
„Liberalų sąjūdis laikosi nuosta
tos, kad anksčiau išsakytos trijų poli
tinių partijų — Naujosios sąjungos,
konservatorių ir Liberalų sąjūdžio —
nuostatos dėl ryžtingos, veiklios, di
namiškos koalicijos išlieka", — sakė
Liberalų sąjūdžio pirmininkas R
Austrevičius po susitikimo su prezi
dentu.
Jo teigimu, pas prezidentą Libe
ralų sąjūdžio atstovai atėjo ne tam,
kad paremtų kitų partijų veiklą.
„Automatinės paramos mes nie
kam negarantuojame, mes turime
pamatyti, ką remiame", — sakė P
Austrevičius.
Liberalų sąjūdžio vadovas teigė,
kad jo partijai priimtinesnė būtų
Proveržio arba centro dešinės for
muojama Vyriausybė nei socialdemo
kratų vadovaujama koalicija.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAVTYEĖS KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
Medžiagą siųsti: Aušra Įasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

MIELI RAKO STOVYKLOS STOVYKLAUTO/AI
Savo vyro, ilgamečio Rako stovyklos direktoriaus, afa Romualdo
Račiūno vardu sveikinu visus stovyklautojus, švenčiančius Rako sto
vyklos 50-metį. Jam Rakąs buvo tarsi antri namai. Buvojo širdis ir jo
džiaugsmas. Linkiu Rakui dar ilgai priglausti ir globoti skautišką jau
nimą.
Jūsų,
j.ps. Vida Račiūnienė

Mielos „Nerijos" tunto sesės,
Sveikinu Jus Rako stovyklos 50-mečio proga. Linkiu Jums dar
daug ir ilgų stovyklavimo metų Rakė.
Jūsų buvusi Raitijos" stovyklos viršininkė
j.ps. Vida Račiūnienė

SKAUTAVIMAS PRADĖJO
ŽLUGTI
(Tęsinys. Pradžia birželio 14 d.)
v.sl. t n . KRISTA PLAČAITĖ
Kas yra atsitikę su pažadu,
įžodžiu, visą gyvenimą palaikyti
ryšius su lietuvių skautų organizacija? Kur yra parašyta: „palik organizaciją tuoj pat, gavus violetinį ar
mėlyną kaklaraištį"? Jaunesni vadovai nesupranta, kad mūsų organizacijos ateitis yra jų rankose. Jie yra
ta nauja generacija vadovų, kurie
vadovaus stovykloms. Jie turi jėgų ir
galimybių padaryti pakeitimus, ku
rie yra reikalingi mūsų organizacijai
norinčiai grįžti į tą „auksinį amžių".
Viskas prasideda, kai jie gauna svar
besnes pareigas stovyklose, tuntuose
su vyresniųjų vadovų parama ir
pagalba, ir kai jie turi progos paro
dyti, kaip gerai jų vadovai juos pa
ruošė vadovauti. Nors čia yra svarbi
vadovų lavinimo rolė, daugiau pas
tangų reikia dėti, paruošiant jaunus
vadovus apsiimti vadovavimo dar
bus, kurie jų laukia ateityje. Rei
kalinga informacija yra „Ąžuolo/Gin
taro" mokyklose, bet tik maža grupė
vadovų jas lanko. Reikia daugiau
paskatinimo ir vadovų darbų pažy
mėjimų. Reikia daugiau pakėlimų ir
apdovanojimų. Nė vienas nenorime
dirbti organizacinio darbe be kokio
nors teigiamo įvertinimo ar nuopel
nų pažymėjimo. Paskutiniu kelių

metų laikotarpiu labai mažai kas
buvo įvertintas už jų darbus. Apdovanojimai ir pakėlimai motyvuoja
skautus dirbti sunkiau ir paskatina
juos pasilikti ilgiau organizacijoje,
Geriausias būdas sustiprinti mūsų
skautų organizaciją yra atgaivinti tą
motyvaciją, pasišventimą ir entuziazmą, kurie prasideda su skautų
vadovais.
Reikia geriau planuoti
Pasišventimas ir entuziazmas
yra labai svarbus, norint atkurti
stiprią struktūrą skautų programai.
Praeitų kelių metų laikotarpiu sto
vyklų ir kitų skautiškų įvykių pla
navimas sukurti tvirtą programą vis
prasidėdavo per vėlai. Skautai pra
leisdavo vis daugiau laiko miegoda
mi ar prie pliažo, užuot dirbę ir mo
kęsi kelio ženklų, pionerijos, gamtosakos, dainavimo ir t.t. Pavyz
džiui, laužai nepasisekdavo praeity
je todėl, kad niekas nemokėjo dainų
melodijų ir žodžių. Dainorėliai lau
žuose atima dėmesį nuo iaužavedžių, nes niekas nežiūri ir neseka
nurodymu. Vieninteliai, kurie dai
nuoja, yra vyresnieji, kurie išmoko
dainų žodžius atmintinai. Šiais me
tais žygiavimo metu seses skautes
mokėjo atmintinai tik dvi dainas.
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Prityrusios skautes su jaunesniais talkininkais atlieka „gerąjį darbeli"
savo dainomis ir giesmėmis svenčhi metu pralinksmindamos lietuvius
stnt&ff.
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„STOVYKLA RAKĄS - 50 METŲ
1956—2006

Pranešimas
1918 East Hawley Rd.
Važiuojantiems į stovyklą auto
Custer, MI49405
busu:
Telefonas: 231-757-2791
Autobusas išvažiuoja, sekma
dienį, liepos 9 d., punktualiai 7:30
v.r. iš Pasaulio lietuvių centro,
Skautu/skaučių įstatai
Lemonte. Važiuojantys autobusu
turi būti Pasaulio lietuvių centre 7
Skautai ir skautės turi 10 įstatų
v.r. Pavėlavusių nebus laukiama.
plius geležinį įstatą, kuriuos ban
Autobusas nesustos važiuo dome pritaikyti prie savo kasdie
jant \ stovyklą. Prašome pasiimti ninio gyvenimo. Daug kas iš mūsų
kokį nors užkandį. Pietūs bus pa tuos įstatus užmirštame. Jau pakar
ruošti ir lauks stovykloje. Autobuse tojome pirmuosius keturis įstatus:
yra įrengtas tualetas. Kelionė už
1. Skautas/skautė tiesus/tiesi
truks, maždaug 5 valandas. Stovyk ir laikosi savo žodžio.
lautojai dėvi darbo uniformą su kak
2. Skautas/skautė ištikima
laraiščiais.
Dievui ir tėvynei.
3. Skautas/skautė naudingas/
Autobusas grįžta iš stovyklos
liepos 22 d., į Pasaulio lietuvių cen naudinga ir padeda artimui.
4. Skautas/skautė draugas/
trą, apie 5 v.v.
Liepos 6 d., ketvirtadienį, bus draugė savo artimui ir brolis/ se
kraunamas bagažas į sunkvežimį. suo kitam/kitai skautui/skautei.
Šią savaitę pakartosime penk
Bagažą ir lovaites reikia pristatyti
nuo 6 iki 8 v.v., Pasaulio lietuvių tąjį skautų įstatą. Šis įstatas sako,
kad skautas ir skautė yra mandagūs
centre, Lemonte.
Ant bagažo užrašykite vardą, ir kuklūs.
Išrinkite sumaišytas raides žo
pavardę ir tunto vardą. Užriškite
džiuose ir sudėkite iš žodžių, įstatą.
kaspiną, atitinkantį tuntui:
SKSTAUA KTUASĖ LUSKKU
„Aušros vartai/Kernavė" — gel
KTU KKLĖU GUSMANDAIGAMND
toną
Šis įstatas yra:
„Jūrų skautai" — baltą
Skautas/skautė
yra
/
JLituanica" — raudoną
ir
/
kitam/kitai
„Nerija" — mėlyną
/
.
Stovyklos adresas:
Ar galite šį įstatą atspėti?
CAMP RAKĄS
Žygiavimas — graži tradicija prae
ityje — taip pat yra labai apleista.
AVK tunto sesės beveik pradėjo
verkti, kai prašėm jas pasimokyti
žygiavimo, skųsdamosios, kad nie
kas kitas neturi praktikuotis. Iš
tiesų, niekas teisingai nebežygiuoja
ir nebeseka komandų vėliavų pa
kėlimų ir nuleidimų metu. Vadovai
net ir pradeda galvoti, kad stovyk
lautojai nebesupranta, ką to koman
dos reiškia.
Tradicijos ir ideologija
Tradicijos ir ideologija nyksta,
nes metai po metų nėra praktikuo
jamos. Viena svarbi ir esminė skautavimo dalis, — mūsų skautų įsta
tai, — taip pat pradeda nykti iš
organizacijos. Išmokus skautų įsta
tus, davus įžodį, didesnė skautų da
lis juos pamiršta ir visai nebekreipia
į juos dėmesio. Labai retai galime
surasti skautų ir skautų vadovų,
kurie prisimena skautų įstatus —
kurie žodžiai atitinka kuriuos įstatų
numerius. Ar tai reiškia, kad mūsų
įstatai turi būti tik atmintinai iš
mokti ir nepritaikomi kasdieni
niame gyvenime9 Jei niekas nebeži
no skautų įstatų, tai tikriausiai
reiškia, kad niekas jais nesivado
vauja. Vadinasi, skautiškų idealų
taip pat nėra siekiama mūsų organi
zacijoje, o tie idealai sudaro esmine
mūsų organizacijos mint:.
Tas pats ir su mūsų įžodžiu. Ar
skautą; kandidatai tik juos pasako
Kaklaraiščiu gavimo ceremonijose.
ar jie įsideda tuos žodžius \ širdį ir
tikrai stengiasi juos įgyvendinti0
Atrodo, kad tie idealai galioja tik
stovyklų metu. o ne kasdieniniame
mūsų skautų gyvenime, nesupran
tant, kad tai yra mūsų skautų ideo
logijos pagrindas. Pavyzdžiui, mar
gelis, kuris yra surištas kaklaraiščio
apačioje, turėtų priminti kiekvie
nam broliui ir sesei kas diena
padaryti gerą darbelį.
Nukelta j 5 psl.
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NESUSIKALBĖJIMAS IR
VISUOTINIS APSVAIGIMAS
VYTAUTAS VISOCKAS
Vilniaus Pilaitės rajono, kuria
me ir mano namai, gyventojai šiais
metais Jonines šventė birželio 22
dieną. Sėdžiu prie atviro lango, pra
kaituoju ne mažiau negu Vokietijoje
aštuntfinalio siekiantys futboli
ninkai, ir girdžiu, kaip prie ežero, iki
kurio man tiesia linija gal koks kilo
metras, sveikinami Jonai ir Janinos,
Ivanai... Taip garsiai sveikinami,
kad atrodo, jog sveikintojas įsitaisęs
mano balkone, o ne prie Salotės eže
rėlio, kuriame pliuškenasi šimtai,
gal tūkstančiai žmonių.
Aš ten nebuvau, nieko nema
čiau, bet viską girdėjau. Iki vidur
nakčio bumbino ir klykavo. Paskui
tvankumas ir nuovargis vis dėlto
mane įveikė, ir aš nežinau, kuo
viskas baigėsi prie ežerėlio: rado jie
ten per anksti pražydusį paparčio
žiedą ar ne?
Kokia laimė, kad gyvenu ne prie
pat ežero! Man nuoširdžiai gaila to
pono, kuris prabangų namą statydi
nasi, galima sakyti, ežero pusiasaly
je. Kaip teigia Pilaitės žalieji — nele
galiai, neteisėtai statydinasi. Cėl
šios statybos jie ne kartą tyliai, su
plakatais rankose, protestavo,
straipsnius žiniasklaidoje skelbė.
Nesėkmingai protestavo, vila spar
čiai tebestatoma, kaip ir visos kitos
nelegalios, neteisėtos vilos.
Dabar man visiškai aišku, ko
reikia, kad įžūlūs ponai spruktų iš
paežerių, paupių, iš pajūrio. Reikia
kuo dažniau surengti tokias „Jo
nines" šalia jų pasakiškų būstų.
Pakentės vieną naktį, kitą, o trečią
— spruks kuo toliau nuo gaivinančių
vandenų, pusvelčiui parduos vilas ir
į vandenį įsibridusias tvoras, kursis
arčiau kokio sąvartyno, kur tyla ir
ramybė.
Kai laikinasis premjeras Zigmas
Balčytis taikė į nelaikino premjero
postą, Seime jo buvo paklausta: ar
nugriausite nelegalius statinius prie
vandenų, kitose neleistinose vietose?
Z. Balčytis nieko griauti nežadėjo,
kalbėjo apie kažkokių nuostolių
kompensavimą. Bet kuris kitas kan
didatas į premjerus, ką jis bekalbėtų
iš tribūnos, irgi elgsis panašiai, juk
retai kas pjauna šaką, ant kurios
sėdi, juo labiau to nedarys nomen
klatūriniai „naujieji lietuviai". Be
lieka apkartinti jų gyvenimą ne
pakeliamu triukšmu, kurio, ypač
miestuose, vis daugiau ir daugiau.
Triukšmas neigiamai veikia visų,
taip pat ir turtuolių, sveikatą. Žino
vai sako, kad naktį triukšmas negali
viršyti 30 decibelų, o tai — tik lapų
šnaresys...
Gal turtuolių Seimas suprato,
kad lazda turi du galus, ir prieš
Jonines priėmė administracinių tei
sės pažeidimų kodekso pataisas? Be
kita ko,. už viešosios rimties trik
dymą bet kuriuo paros metu (švil
pimą, garsų dainavimą ar grojimą
muzikos instrumentais bei kitokiais
garsiniais aparatais ar kitus pa
našius veiksmus gatvėse, aikštėse,
parkuose, paplūdimiuose, viešajame
transporte bei kitose viešosiose vie
tose) Seimas nustatė tris kartus di
desnes baudas, negu. jos galiojo iki
šiol. Mano supratimu, jos ir dabar
nepakankamos, bet svarbiausia —
jos beveik netaikomos. Salotės se
niūnijos, šio rajono visuomenininkų,

žaliųjų veiklą vertinu teigiamai, jų
renginiai paprastai būna kultūringi,
santūrūs, tačiau „priešlaikinių" Jo
ninių triukšmas buvo aiškiai per
didelis. Bauda? Nemanau. Dar ne
greitai bus nubaustas kiekvienas
triukšmadarys, nors jau pradedame
suprasti, kad labai garsi muzika,
triukšmas viešojo maitinimo įstai
gose, mugėse, šventėse, kurias aš
dažniausiai rašyčiau kabutėse, —
tiesiog kenkia žmonių sveikatai.
O kada susirūpinsime, kad esa
me vieni didžiausių girtuoklių Euro
poje? Gerokai daugiau nei 15 litrų
gryno alkoholio per metus vienam
asmeniui nuo 15 metų! Tai rodo
Europos Komisijos užsakymu atlik
tas tyrimas „Alkoholis Europoje".
Mus šiek tiek lenkia tik Vengrija.
Nuolat didėjantis triukšmas —
didelė, sunkiai įveikiama problema,
tačiau juk girtuokliavimas — tūk
stantį kartų didesnė, iš dalies ir
triukšmą didinanti nelaimė, į kurią
valdžia nekreipia jokio dėmesio.
Mano giliu įsitikinimu, valdžia,
praėjusiais metais prieš pat Kalėdų
šventes priėmusi Darbo kodekso
pataisą, kuria nustatyta kompen
suoti su poilsio dienomis sutam
pančias šventes, laisvadienį perke
liant į artimiausią darbo dieną,
padarė didelę meškos paslaugą, be
kita ko, paskatino dar didesnį alko
holio vartojimą, nuskurdino darbo
žmones.
Seimo narys konservatorius Jur
gis Razma pasiūlė naikinti naująją
tvarką. Opozicinės Tėvynės sąjungos
frakcijos narys Seimo posėdžių sek
retoriate įregistravo Darbo kodekso
pataisos projektą. Juo numatyta nai
kinti prieš daugiau nei pusmetį Sei
mo priimtą nelemtą pataisą, kuria ir
buvo numatytas prarastų švenčių
kompensavimo mechanizmas. Tuo,
pasak projekto autoriaus, siekiama
išvengti verslo trikdymo ir gir
tuoklystės plitimo. O girtuoklystės
banga ritasi tarsi koks cunamis.
Sveikatos apsaugos ministerijos Vi
suomenės sveikatos departamento
direktorius Audrius Ščeponavičius
tvirtina, kad nuo 1998 metų Lietu
voje alkoholio vartojimas ne suma
žėjo, o 12.5 proc. padidėjo, nors Lie
tuvos sveikatos programoje dekla
ruojamas tikslas — iki 2009 metų 25
proc. sumažinti alkoholio vartojimą.
„Mūsų siūlymai griežčiau kontro
liuoti alkoholio prekybą ir kontrolę
Ūkio ministerijai dažnai nepriimti
ni, bet sutarėme derinti pozicijas,
nes vien šviesti, auklėti žmones
nepakanka", — sakė A. Ščepona
vičius.
Tai, kad nei šviečiama, nei auk
lėjama, nei kontroliuojama. Tik
begėdiškiausiais būdais reklamuoja
ma. Karštomis birželio dienomis
paaugliai, jaunimas užplūdo pap
lūdimius, jie skęsta ne tik aluje, bet
ir upėse, ežeruose, jūroje. Apie tai
kasdien rašoma žiniasklaidoje, ta
čiau krizės apimtoje įstatymus lei
džiamojoje ir vykdomojoje valdžiose
negirdime nė užuominų (išskyrus
gal tik minėtą J. Razmos iniciatyvą)
apie pražūtingą visuomenės apsvai
gimą ir kaip jo atsikratyti, kaip
prablaivėti.
Tiesą sakant, jau daugiau kaip
mėnuo nei vienos, nei kitos valdžių
iš esmės beveik neturime. Ką gali
nuveikti laikinasis Krašto apsaugos

DANUTE BINDOKIENE

Dar vienas vertas dėmesio
renginys
astaraisiais mėnesiais (ypač
savaitėmis) mūsų dėmesio
branduolys — VIII dainų
šventė. Skaitome apie chorus, jų
nuotraukose stengiamės atrasti
pažįstamus veidus, laukiame nuaidint pirmųjų dainų, kurios pa
žadins buvusių švenčių prisimi
nimus, nudžiugins dainininkų
gausa, naujais, talentingais diri
gentais...
Ankstesnės dainų šventės taip
pat dažniausiai buvo rengiamos
Čikagoje — vadinamoje užsienin
išklydusių lietuvių sostine. O šian
dien, žvelgiant iš prabėgusių de
šimtmečių perspektyvos (pirmoji
Dainų šventė Čikagoje suruošta
1956 m. liepos 1 d.), prisimename,
kad ir jos pareikalavo daug pas
tangų, darbo, susiklausymo. Pra
ėjus šventei, netrūko ir gerų žo
džių, ir priekaištų, bet tai buvo
„pašaliniai dalykai", kaip ir tos
pirmosios salės be vėsinimo siste
mos, kai visiems teko išlieti ki
birus prakaito. Tačiau daininin
kams, dalyvavusiems šventėje,
ypač į Čikagą atvykusiems net iš
labai toli, tai buvo neužmirštama
patirtis, kurios įspūdžiai suteikė
daug malonių valandėlių, grįžus
kašdienybėn Be abejo, Hepos 2
dieną ne vienas klausytojas su
malonia nostalgija prisimins, kad
ir jam kažkada teko dainuoti pa
našioje šventėje...
Vis dėlto šią visą savaitę Čika
gos pašonėje vyksta kitas labai
svarbus renginys: Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės komisijos posė
džiai. Nors tai nebe pirmas kartas,
kai Lietuvos seimūnai posėdžiauja
su mūsų LB atstovais, bet anks
čiau tai vykdavo Lietuvoje, o šį
kartą — Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.
Posėdžių darbotvarkė plati,
apimanti daug temų, daug rūpimų
klausimų, bet skirtumas tas, kad
posėdžiaujama Amerikoje, o ne
Vilniuje, todėl labiau susitelkta
ties lietuvių diasporos reikmėmis.
Ir tai sveikintinas reiškinys. Nors
šios komisijos veikla visgi paliko
ryškią žymę Lietuvos vidaus poli
tikoje, tačiau ,,kalnų nenuvertė"
(nepaisant kai kurių LB atstovų

P

ministras Gediminas Kirkilas, jeigu
jis dienas naktis tik ginčijasi su
Andriumi Kubiliumi ir nuolat galvo
ja, kaip tapti premjeru. Baltarusijos
kariniai sraigtasparniai nebaudžia
mi skraido šiapus Nemuno, o Krašto
apsaugos ministras mus ramina,
kad taip ir turi būti, nes radarai
„mato" tik aukštai pakilusius objek
tus. Jeigu sraigtasparnis žemai, tai
tegul sau skraido, taip bus ir ateity
je.
Zigmo Balčyčio padėtis dar
keblesnė: jis jau neturi jokių švieses
nių vilčių, o naštą reikia nešti tri
gubą. Žinoma, nuo tos naštos kenčia
ne ant trijų kėdžių sėdinčio Z.
Balčyčio nugara, o valstybė. Arba
štai kiti pavyzdžiai: apie kokią
sveikatos apsaugą dabar gali galvoti
Žilvinas Padaiga, apie kokią kultūrą
— Vladimiras Prudnikovas! Pirma

nuomonių, kad būtent tik šių po
sėdžių dėka Lietuvoje įvyko pa
sikeitimai)."
Iš LR Seimo pasitraukus dr.
Kaziui Bobeliui, kuris vadovavo
ankstesnei komisijai, kaip Lietu
vos Seimo atstovas, komisijai pir
mininkauja Laima Mogenienė.
JAV LB atstovų pirmininkas yra
Vytas Maciūnas (Philadelphia).
Deja, dėl Lietuvoje šiuo metu vyks
tančios politinės maišaties, iš
anksto nebuvo pranešta, kurie
Seimo nariai atvyksta į posėdžius.
Be abejo, tai nelabai svarbu, nes
visi atvykstantys yra savo darbui
pasiruošę.
Posėdžių darbotvarkėje įrašy
ta daug svarstytinų ir spręstinų
klausimų. Kai kurie asmenys savo
pranešimus atliks per internetą ir
telekonferenciniu būdu, kai kurie
tai padarys „gyvu žodžiu". Nema
žai dėmesio skiriama bevizio reži
mo galimybėms Lietuvos Respub
likos piliečiams, vykstantiems į
JAV; ypač daug pranešimų apie
atstatomus Valdovų rūmus Vil
niuje; paminimos naujųjų lietuvių
imigrantų problemos bei rūpesčiai,
JAV lietuvių organizacijų veikla
(tarp jų ir Lietuvių fondo praneši
mas); dėmesys skirtas ir lietuviš
kai spaudai, JAV užaugusio lietu
vių jaunimo stažuotėms Lietuvoje
ir kt. (visa penkių dienų darbo
tvarkė buvo išspausdinta „Drau
ge" birželio 22 d.).
Ar iš tų posėdžių galime ti
kėtis konkrečios naudos, nutarimų
(rezoiiucijos-nutanmai šiuo atveju
visuomet priimami), kurie bent iš
dalies pakeis mūsų veiklą, suteiks
naujų idėjų, jėgų, paramos? Visgi
turime pripažinti, kad Lietuvos
Vyriausybė pastaruoju metu yra
atkreipusi dėmesį į užsienio lietu
vių veiklą ir jai skyrusi palyginti
nemažą paramą (pvz., 8-ajai Dainų
šventei), tad galbūt bent šie seimū
nai, turėję progą artimiau susi
pažinti su Amerikos lietuvių veik
la, galės žiniomis pasidalinti su
kitais Seimo nariais ir apie ją tarti
tvirtesnį žodį ir LR Seimo posė
džiuose.
Linkime sėkmingų ir darbingų
posėdžių — ne tik žodžiais, bet ir
jų pratęsimo konkrečiais darbais.

sis visomis išgalėmis bando apsis
tatyti savo žmonėmis, kurie bus
naudingi netekus ministro kėdės.
Antrasis siekia susidoroti su dabar
jau, galima sakyti, buvusiais paval
diniais, kurie nepanoro meluoti
drauge su ministru. Kai kuriems
Seimo nariams politinė suirutė —
puiki proga už mokesčių mokėtojų
pinigus kuo prabangiau paviešėti
užsienyje, reikia nereikia. Ką žinai,
gal paskutinį kartą.
Nepaisant krizių ir suiručių,
nuolatinių Lietuvos politinio gyveni
mo palydovių, gyvename vis geriau.
Taip bent mums įrodinėja tie, kurie
nori žūtbūt likti valdžioje, kurie
taiko į premjerus ir ministrus, kurie
supranta, kad antrą kartą, trečią
kartą į Seimo belangę gali ir ne
patekti. Tačiau ar tikrai jie sako
tiesą?
Nukelta į 11 psl.
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PALANKUMAS - NUODĖME
AR NET NUSIKALTIMAS?
Užtenka, kad mes Amerikoje jau
esame susirgę „insensitive" ar „politically incorrect" liga, bet dabar
matau, kad ta liga užsikrėtė ir Lie
tuvos žmonės. Štai, „Draugo" 06/23
laidoje skaitau, kad Lygių galimybių
kontrolierė (taigi ir tokia yra) Auš-'
rinė Burneikienė tiria skundą, ar
per brandos egzaminą abiturientai
nebuvo diskriminuojami dėl savo
religijos.
Pasirodo, kad vieno moksleivio
tėvas -pasiskundė, kad duoti moki
niams rašyti temą apie Visų Šven
tųjų dieną bei Kūčias, buvo ne kas
kita kaip suvaržymas kitų tikėjimų
atstovų teisių ir nepagrįstas privi
legijų suteikimas ar „palankumas"
katalikams.
Dar keisčiau, kad Moksleivių
parlamento pirmininkas J u s t a s
Plankis su ano moksleivio tėvo skun
du lyg ir sutiko, teigdamas, kad „ta
tema rašyti reikia specialaus žody
no, susipažinti su kai kuriais reli
giniais atributais, kas kito tikėjimo
moksleiviams būtų sunku". Tik pa
manykit, vargšai abiturientai turės
mokėti pasinaudoti specialiu žody
nu! Socialinių tyrimų instituto di
rektorius Arvydas Matulionis labai
atsargiai tik tiek teišstengė pasa
kyti: „Vienareikšmiai komentuoti šią
egzaminų užduotį labai sunku".
Vargšas, matyt, nenorėjo būti apkal
tintas esantis „insensitive".
Tai dar kokios temos brandos
egzaminuose Lietuvos valstybinėse
gimnazijose nebūtų priimtinos? Pa
vyzdžiui, gal „Lietuvių papročiai ir
tradicijos"?, „Kova dėl Vilniaus"?,
„Spaudos draudimas", „Lietuvos sta
tutas ir jo gudų kalba", „Sekminės
Lietuvos kaime", gal „Skautybė Lie
tuvoje"?, ar panašiai? J u k dėl kiek
vienos tos, jauną gimnazistą priverčiančios kritiškai pagalvoti temos
galėtų priekaištauti, kad tema yra
„insensitive", bet koks Lietuvos len

kas, rusas, baltarusis ar net ir pat
riotas, katalikas ar ateitininkas. Bet
jei egzaminų temas praleistume pro
tokį tankų „nepalankumo" filtrą,
kiek ilgai pedagogai galėtų surasti
temų, priimtinų visiems niekada
nepatenkintiems keistuoliams?
Čia per ilga tema, kad galėčiau
jos tinkamą apdorojimą sutalpinti
laiško formoje, ir tai paliksiu daug
geriau už mane kvalifikuotiems ir
pasiruošusiems tą temą gvildenti
patriotams, jaunimo auklėtojams,
lituanistams, istorikams ir šiaip
spaudos darbuotojams.
Baigdamas, prisimenu kaip mū
sų tėvai, ir mes stengėmės įdiegti
mūsų atžaloms lietuvybės išsaugoji
mo mintį, atsiverčiu oficialią Lietu
vos Respublikos Konstituciją, kurios
pratarmė taip prasideda:
„Lietuvių tauta — prieš daugelį
amžių sukūrusi Lietuvos valstybę";
ir baigiasi paskutine fraze, jog —
„atgimusios Lietuvos valstybės pilie
čių valia priima ir skelbia šią Kons
tituciją."
Atsiverčiu ir pačią Konstituciją,
kurios 1-o skirsnio 1-as straipsnis
sako, kad „Lietuvos valstybė yra ne
priklausoma demokratinė respubli
ka", ir tuoj po to 2-as straipsnis pa
brėžia, kad „Lietuvos valstybę kuria
tauta. Suverenumas priklauso tau
tai". Su liūdesiu ir apgailestauda
mas pagalvoju, kad daug kam už
simiršo, kad „tauta" Lietuvos valsty
bėje ir jos Konstitucijoje reiškia
„lietuvių", o ne įvairių kitataučių.
Lietuvoje ar užsilikusių, ar joje lai
kinai, ar ilgesniam laikui prisiglau
dusių, tautai nepriklausančių pi
liečių. Ir dar labiau skaudu, kai pa
tys lietuviai kartais nelabai atskiria
tautybės nuo pilietybės sąvoką.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

LAIKAS KATALIKAMS APGINTI
SAVO TIKĖJIMĄ
Perskaičius Alekso Vitkaus ra ziją galėjo pastebėti išpuolius prieš
šinį „Draugo" dienraštyje, pavadintą katalikus. Ar neatėjo katalikams
„Kryžiaus karas prieš romaną ir laikas parodyti pasauliui, kad jie
prieš filmą", teko nusiminti, kad ga taip pat brangina savo tikėjimo tie
bus ir gerai apsiskaitęs straipsnių sas? Pasaulyje yra daug tikybų, bet
rašytojas, nepanoro pateikti savo šmeižtai yra leidžiami tik prieš kata
katalikiškos nuomonės dėl „Da Vinci likus, gal todėl, kad jie yra nuo
Code" romane parašytų nesąmonių laidūs.
prieš katalikų tikėjimo dogmas. Jis
Alekso Vitkaus rašinys nepasi
(A.V.) net parodė nepasitenkinimą tarnavo apgynimui šventų katali
Danute Bindckiene už jos teisingą kams dogmų, gal dar paskatino
pasakymą, kad „katalikai turėtų pa smalsius asmenis skaityti, tuomi
simokyti iš musulmonų, kurie labai kraunant kapitalą knygos ir filmo
griežtai reagavo į jų pranašo ap autoriams.
šmeižimą".
Skaitantieji Amerikos ir pa
Antanas Paužuolis
saulio spaudą bei žiūrintieji televi
Chicago, IL
DRAUGAS i n f o r m u o j a , „DRAUGAS' f o r m u o j a ;
„DRAUGAS": Išeivijos I r Lietuvos Jungtis;
„DRAUGAS" l i e t u v y b ė s švyturys I r sorgas!

www.draugas.org

Jubiliatė Stasė Semėnienė, bir
želio 12 d., atšventusi savo garbingą
90-ties metų gimtadienį, atsiuntė
Draugo fondui laišką ir čekį rašy
dama: „Aš irgi dalinuos su savo geru
'Draugu' gimtadienio proga ir siun
čiu 90 dol. antru kartu pavasario
vajuje".

Draugo fondo taryba sveikina
žurnalistę ir dosnią garbės fondo na
rę Stasę Semėnienę. Linkime sveikų,
ilgų metų ir laukiame gražių ra
šinių.
Marija Remienė
DF pirmininkė

SVEIKINAME 103-METĘ!
Visi žmonės nori gyventi ilgus
metus, bet niekas nenori būti senas.
Ir Dieviškasis Tėvas nevienodai mus
apdovanoja gyvenimu: vienus nuski
na, it pumpurą pavasario šalna;
kitus, tarsi vos išsiskleidusį vasaros
žiedą, pasiima pas save; o dar ki
tiems — suteikia laimę iki gilios se
natvės džiaugtis vaikais, vaikaičiais,
provaikaičiais... Ne visi vienodai ir
savo gyvenimo kelią grindžia verty
bėmis. Nuostabiai išmintingai yra
pataręs Mark Twain: „Stenkimės
taip gyvent, kad, kai ateis laikas
mirti, mūsų gailėtų net ir laidotuvių
direktorius".
Džiaugsmo kupina širdimi per
skaičiau „Drauge" apie Jadvygos
Penčylienės 103 m. gimtadienį. Va
lio, tai jaunos dvasios šimtametei,
grožio bei gėrio mylėtojai! Man buvo
suteikta garbė ją arčiau pažinti bei
įsigilinti į josios meno pasaulį. J i
žengia gyvenimu, kuris mus veda
unksmingais keliais į šviesos aukš
tumas. O juk gyvenimo keliai įvai
rūs; vienas eina kalnais, kitas eina
kloniais. Jadvygos gyvenimo vertin
gumą apsprendžia blaivus jos galvo
jimas bei nuolatinis darbštumas.
Jadvyga turi nuostabų įgimtą grožio
pajautimą: ji savo darbščiomis ran
komis sukūrė gražiausius atvirukus
iš gyvų gėlių, lapelių, mažyčių šake
lių, net pumpurų. Ne kiekvieno vaiz
duotė sugebėtų sudaryti iš jų žavias
puokštes, įvairių spalvų derinius bei
gamtos natūralaus grožio pakarto
jimą atviruke. J. Penčylienės atvi
rukai tokie meniški, jog dukra porą
jų net įrėmino. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje lankytojai labai

jais gėrėjosi bei godžiai juos įsigyda
vo.
Kita meno šaka, kurios tikra
meistrė yra Jadvyga Penčylienė, yra
jos margučiai. Lietuvių muziejuje jos
išstatyti margučiai yra turistų patys
mėgiamiausi. J i vašku kruopščiai
išmargina lietuviškais bei kitais raš
tais įvairiausių spalvų velykaičius,
kurie tiesiog „kvėpuoja" lietuvišku
nepakartojamu menu. Muziejaus
parduotuvėlėje juos bematant lanky
tojai išgraibstydavo.
Tyli, darbšti, meniškos sielos,
visada geros nuotaikos bei paslaugi
J. Penčylienė, net ir šimtmečio
sulaukusi, mielai PLC renginiuose
padėdavo ir, jei teisingai supratau,
dar ir dabar tebepadeda! Koks tai
nuostabus pavyzdys visoms sėslioms
lietuvėms. Jadvyga Penčylienė tik
riausiai suvokė bei pasinaudojo
sveikatos ir ilgo gyvenimo bei jo tiks
lo receptu, kurį jau senovėje Plato
nas nurodė „Vyriausias gyvenimo
tikslas yra galvoti apie teisybę, at
jausti grožį ir trokšti gero".
Garbingajai nepaprastai sukak
tuvininkei linkime ir toliau ilgus me
tus džiaugtis savo menu bei kitus juo
džiuginti ir būti kelrodžiu visiems
lietuviams, kurie niekur nepajuda
dėl savo sėslumo, o savo gyvenimo
pavyzdžiu Jadvyga Penčylienė tarsi
sakytų: „Gyvenkime darnumo, mei
lės, taikos, ramumo, grožio, gėrio,
vilties, drąsos ir teisybės mintimis
bei darbais ir mes susilauksime
Aukščiausiojo palaimos sau ir savo
brangiausiai tėvynei Lietuvai!"
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

KANADOJE PRASIDĖJO
XII PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS
Birželio 23 d. Toronte (Kanada)
prasidėjo XII Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas, kuris vyks iki š.m.
liepos 9 dienos. Renginyje dalyvauja
18-os kraštų Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungų atstovai. Jie rinks Pa
saulio jaunimo sąjungos (PLJS)
valdybą, aptars su lietuviška veikla
susijusius klausimus, stiprins ryšius
tarp kraštų sąjungų.
Kongreso renginiai vyks To
ronte, Hamiltone ir Montrealyje, jo
dalyviai lankysis ir Čikagoje (JAV)
vyksiančioje aštuntojoje Šiaurės
Amerikos lietuvių dainų šventėje.
Tarpininkaujant Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentui
(TMID), kongreso reikmėms Lietu
vos Respublikos Vyriausybė iš rezer
vo fondo skyrė 200,000 litų. „Džiau
giamės stipriais PLJS informaci
niais, kultūriniais, švietimo ryšiais
su tėvyne. Dėkojame už entuziazmą,
aktyvų darbą, diskusijas emigraci

jos, „protų nutekėjimo" ir kitais
aktualiais klausimais. Visiems kon
greso dalyviams linkiu konstrukty
vaus darbo ir malonių bendravimo
akimirkų. Savo ruožtu Departamen
tas lauktų sprendimų ir patarimų,
kaip toliau vystyti abipusį bend
radarbiavimą", — sakė TMID gene
ralinis direktorius Antanas Pet
rauskas.
Šiuo metu lietuvių jaunimo są
jungos veikia 20-yje valstybių: Ar
gentinoje, Australijoje, Baltarusijoje,
Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Gruzijoje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje,
Kolumbijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Moldovoje, Norvegijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Urugvajuje,
Uzbekijoje ir Vokietijoje.
Pirmasis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas įvyko prieš 40 metų
— 1966-aisiais.
Giedrius Šniukas

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą P I V A U C ^
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SKAUTYBES KELIAS
SKAUTAVIMAS PRADĖJO ŽLUGTI
Atkelta iš 2 psl.
Tai jie pasižadėjo, duodami
skautų įžodį. Kas iš tikrųjų užriša ir
atriša savo mazgelį kiekvieną dieną?
Skautai net nedėvi savo kaklaraiščių
kasdieniame savo gyvenime, tad ar
tai reiškia, kad ši sistema gali veik
ti tik tada, kai jie yra stovykloje ir
sueigose?
Skautiškos tradicijos, kaip šios,
yra dingusios per daugelį metų ir
besikeičiant vadovams. Net ir lietu
viškumas yra nukentėjęs. Dabar
pagrindinė mūsų organizacijos kal
ba yra anglų kalba, ir nedaug kas iš
vadovų duoda skautams pastabas
stengtis kalbėti lietuviškai. Reikia
konkursų paskatinti lietuvių kalbos
vartojimą stovyklose. Stovykla yra
vieta, kurioje skautai turėtų bandyti
išlaikyti savo tėvų gimtąją kalbą, ne
ją prarasti. Net ir po ilgo laiko vyres
ni skautai grįžta atgal prie lietuvių
kalbos.
Skautiška programa
Dar vienas dalykas, kuris sužlu
gęs, yra skautiška programa. Skau
tai ir skautės turi išmokti daug
skautiškų įgūdžių, bet mes esame
praradę kūrybingus būdus/metodus,

kaip tų įgūdžių išmokyti. Jaunimas
geriausiai prisimena ir išmoksta
naujus dalykus, kai juos mokom įdo
miais ir smagiais būdais. Dažnai
vadovai stengiasi greitai atlikti
instruktavimo darbą, kad skautai
turėtų daugiau laiko žaisti žaidi
mus. Geriausias būdas yra panaudo
ti žaidimus lavinimo metodikai.
Toks būdas yra įdomus ir skautai iš
moksta bežaisdami. Kai vaikai sma
giai praleidžia laiką ir ką nors naujo
išmoksta, yra daug didesnė moty
vacija grįžti į sueigas ir dalyvauti
skautiškoje veikloje. Bet paskutiniu
metu mūsų skautavime yra buvę per
daug žaidimų ir neužtektinai darbo.
Programos yra tokios silpnos, kad
jos neduoda skautams užtektinai
paskatinimo. Kai prityrę skautai ir
skautės nemoka atlikti pionerijos
darbų, tai jau problema. Šiais metais
AVK tunto prityrusios skautės
turėjo visą programą. Jos buvo pa
skatintos taip, kaip niekada praeity
je. Kai kurios net sakė, jog taip
sunkiai dirbo, kad nebenori kitais
metais sugrįžti į stovyklą. Iš tikrųjų
praeities skautavimas būdavo daug
sunkesnis ir pareikalaudavo daug
daugiau skautiškų žinių. Jaunimui

Juozukas, aš — Algytis ir tarnas Kazimieras
laukiame. Mes nuo žvarbaus vėjo ir krintančio
sniego visai sušalome, veidai ir lūpos pamėlynavo,
visas kūnas nuo šalčio pradėjo drebėti. Juozukas
neverkė, bet unkštė kaip šunytis. Aš mintimis
meldžiau Dievą, kad tik gerieji žmonės pasigailėtų
ir priimtų pernakvoti nors į tvartą, kad šiek tiek
apšilt galėtume, kad nekristų sniegas už apykaklių
ir ant veidų. Sušalę, alkani buvome, kaip šuneliai
blogo šeimininko išvaryti iš namų. Nežinau, kiek
laiko mes laukėme. Atrodė, kad laikas sustojo, kad
laukiame valandų valandas. Brolis Juozukas
pradėjo balsu verkti, aš kiek galėdamas jį raminau,
nors pats buvau prie ašarų. Kazimieras nuo šalčio
daužė rankomis į savo šonus ir kojomis trypė vieto
je.
Staiga iš tolo pamatėme artėjančią šviesą ir
trijų žmonių figūras. Ateina, ateina... šaukiu ir
bėgu per sniegą jų pasitikti. Juozukas bėgo įkandin
manęs, paslydęs parkrito į sniegą. Aš išgirdau
riksmą. Prišokęs prie jo sugriebiau už rankų, iš
visų jėgų bandau pakelti ir pastatyti ant kojų, o jis
griūna ir griūna. Atbėgusi Mamytė jį pakėlė ir
pasiėmė ant rankų.
Atėjęs žmogus buvo tos sodybos šeimininkas.
Jis padėjo parnešti mūsų skurdžią mantą, eidamas
pirmas švietė su liktarna kelią. Mes vorele ėjome
vienas paskui kitą ir iš visų jėgų nešėme maišus su
daiktais, kurie atrodė tokie sunkūs, kad vos buvo
galima panešti, o dar pynėsi ir slydo kojos. Koks
buvo mūsų nustebimas, kai tas gerasis žmogus,
vietoj to, kad vestų nakvoti į tvartą, kur dažnai
miegodavome Vokietijoje, atidarė „stubos" duris ir
įleido į vadinamąją seklyčią (svečių kambarį), ku
rioje jau kūrenosi krosnis. Kol mes nusiprausėme,
susitvarkėme, ant stalo virtuvėje laukė šilta
vakarienė. Mes buvome taip sušalę ir pavargę, kad
valgyti visai nesinorėjo, tik norėjosi gerti ir gerti.
Gėrėme tik karštą arbatą. Pavalgę ir atsigėrę,
ėjome miegoti. Kambaryje buvo šilta, krosnis buvo
įkaitusi ir joje baigė degti malkos. Vos tik galvas
prie pagalvių pridėjome... užmigome. Kietai miego
jome visą naktį. Apie pietus su broliu Juozuku atsi
budome. Mamytės ir sesers Marytės nebuvo. Geroji
šeimininkė pasakė, kad jos išėjo į Gulbiniškių
kaimą pas Baltūsius. Manęs su broliu Juozuku ir
Kazimieru lauke paruošti pusryčiai-pietū?. Apie
pietus, o gal jau po pietų į kiemą Įvažiavo pora ark
liu pakinkytas vežimas, kurj važnyčiojo Mamytes

patikdavo tas paskatinimas turėti Reikia kūrybingumo ir paskatinimo.
Vadovai turėtų dėti daugiau pas
gilias skautiškas žinias.
Yra per daug skirtumų tarp tangų padaryti skautavimą įdomų ir
vietovių, kokias skautiškas žinias „challenging" mūsų jaunimui, kad
skautai ir skautės turėtų žinoti iki jie grįžtų į sueigas ir atsivestų savo
tam tikro amžiaus. Mūsų organizaci draugus. Jaunimas turėtų išmokti
ja turėtų išspausdinti žinynus paty praktinių skautiškų įgūdžių anks
rimo laipsniams ir tiksliai pažymėti, čiau, kad galėtų juos panaudoti vė
ką kiekvienas turėtų žinoti ir iki liau savo skautavime ir juos tobulin
kokio amžiaus. Tai nebūtų didelė ti prityrusių, vadovų priežiūroje.
problema, jei mūsų komunikacija Pagaliau, pasiekus šiuos tikslus,
būtų geresnė. Yra labai svarbu, kad turėtume daugiau skelbti apie savo
skirtingi miestai ir vietovės turėtų organizaciją per įvairias lietuviškas
progos sužinoti, kas darosi kitose informacijos priemones, kad mūsų
vietose. Anksčiau būdavo daug va organizacija augtų ir gyvuotų. Visi
dovų, skautų vyčių/vyresnių skau pasaulio gyventojai turėtų žinoti
čių, prityrusių skautų suvažiavimų, apie skautavimą ir ką jis duoda jau
kuriuose nariai turėjo progos pasi nimui.
dalinti, kas kur vyksta. Paskutiniais
Mums reikia sugrąžinti savo
metais nesame turėję tokių suvaži skautiškas tradicijas, sustiprinti
avimų. Taip pat reikia daugiau va mūsų ideologiją bei programas ir
dovavimo kursų ir suvažiavimų, kur sugalvoti naujų, prasmingų tradici
įvairių vietovių vadovai turi progos jų, kad ateities kartos galėtų įgyti
susipažinti ir sužinoti, kokių stan tuos pačius stiprius gyvenimo princi
dartų laikosi kitos vietovės. Taip pat pus, kurie padėjo išlaikyti lietuvišką
reikėtų raginti stovyklautojus vykti į skautiją beveik 90 metų!
kitų rajonų ruošiamas stovyklas ir
dalyvauti jų programose. Komuni
kacija yra ypač svarbi priemonė
Šią temą sesė Krista turėjo pris
ugdant struktūrinę sistemą, kaip tatyti akademikams savo akademikų
LSS organizaciją.
kandidatavimo laikotarpiu.
Kaip sustiprinti
skautą vimą
Kaip galime sustiprinti skautavimą? Pradedame komunikacija ir
planavimu. Daugiau vadovų ir tėvų
turėtų prisidėti prie šių dviejų da
lykų ir tų programų įgyvendinimo.

ALGIit3AS LUKOŠEVIČIUS
Nr.17
pusbrolis Jonas Baltūsis, o šalia jo sėdėjo mamytė.
Sesuo Marytė buvo pasilikusi Gulbiniškiuose.
Susikrovę daiktus į vežimą ir nuoširdžiai padėkoję
geriesiems
šeimininkams,
išvažiavome
į
Gulbiniškius pas Baltūsius. Gal dvi ar tris paras
pagyvenome pas juos. Mamytės pusseserė
Aneliukė
Baltūsytė-Baltrušaitienė
surado
Balčiūnų kaime pas Vosylius laisvą kambarį.
Vosyliai mielai priėmė mūsų šeimą laikinai
pagyventi pas juos. Su negausia manta Jonas
Baltūsis mus pervežė pas Vosylius. Kazimierą
pavėžėjo iki Vilkaviškio, o iš ten jis pėsčias pasiekė
Gražiškius. Kazimierą priglaudė dėdė Antanas
Lukoševičius. Gerai neprisimenu, ar aš pernakvo
jau vieną naktį pas Vosylius, ar tą pat vakarą
atvažiavęs dėdė Juozas Aleksa iš Parausių kaimo
paėmė mane prie ūkio darbų. Pas Vosylius gyventi
pasiliko Mamytė, Marytė ir Juozukas. Apie tėvo
Jurgio Lukoševičiaus likimą tuo metu nieko neži
nojome. Neaišku buvo, ar jis gyvas, ar žuvo karo
audroje. Taip mūsų šeima tapo išblaškyta. Ir ji
niekuomet nesusijungė. Pasibaigė varginga mūsų
šeimos kelionė Prūsijos keliais ir pradėjome iš
naujo gyventi Lietuvoje, be namų, be turtų, be
laukų. Tapome benamiais-kampininkais. Tačiau
Dievas saugojo mus, nes nežuvome šioje karo
audroje ir į Lietuvą grįžome sveiki, nesužeisti, tik
be šeimos galvos — Tėvo. O jo labai reikėjo kri
tiškiausiomis kelionės dienomis.
Epilogas
Praėjus šešiasdešimt metų nuo tų atmintinų
1944—1945" metų dienų ir paanalizavus įvykius bei
aplinkybes, kuriose atsidūrė Jurgio ir Onos
Lukoševičių šeima iš Gražiškių (Vilkaviškio aps.),
galima apibendrinti: 1944 m. vasarą grįžtant atgal
sovietų-vokiečių frontui, mūsų šeima nesiruošė
pasitraukti iš Lietuvos į Vokietiją. 1944 m. spalio

17 d. naktį vokiečių karo lauko žandarų buvome
išvaryti į Vokietiją netikėtai ir tam tinkamai
nepasiruošę. Prievartinės evakuacijos galėjome
išvengti, jei 1944 m. spalio mėn. viduryje,
prasidėjus sovietų armijos puolimui, būtume staiga
pasitraukę iš Norvydų km., Vištyčio vals. į
nuošalesnę vietą. Atsidūrus Vokietijoje, reikėjo
susitaikyti su esama padėtimi, atsisakyti vedamų
galvijų, juos parduoti ar išmainyti į maisto produk
tus, nes jie trukdė sparčiau keliauti. Pardavus kar
ves ir arklius, reikėjo toliau keliauti traukiniais,
kaip tai padarė kai kurie pabėgėliai lietuviai. Ta
čiau tėvas Jurgis buvo nusiteikęs išsaugoti gyvu
lius ir nenuvažiuoti per toli nuo Lietuvos, kad karui
pasibaigus, galėtų su gyvuliais grįžti į namus ir
toliau ūkininkauti. Šeimoje (vaikai dar buvo maži
ir nepilnamečiai) nebuvo žmogaus, nusimanančio
politikoje, kuris būtų galėjęs objektyviai įvertinti
esamą karo situaciją bei Rytprūsių geografinę
padėtį, grėsmingai artėjant vokiečių armijos
pralaimėjimui. Dėl politinio neišprusimo ir kaimie
tiškos mąstysenos buvo pasikliauta neaiškių, taria
mų „profesorių" pateiktais klaidingais kelionės
maršrutais, kurių beatodairiškai laikydamiesi,
neišvengiamai patekome į sovietų armijos rankas.
Apsistojus ir laikinai įsidarbinus Štenkendorfo
dvare tarp Osterode ir Deutsch Eylau (Ilawa) buvo
prarastas palankus kelionei laikas. Šeimos galva
tėvas Jurgis buvo išsiųstas į pastotį su arkliais prie
apkasų kasimo. Netekusią vyro ir tėvo šeimą ištiko
šokas, ypač tai pergyveno Mamytė. Vienų viena su
mažamečiais vaikais atsidūrusi svetimame krašte,
artėjant bolševikams, ji suprato, kokia didžiulė
grėsmė pakibo virš mūsų šeimos.
Mamytė padarė lemtingą klaidą, kai 1945 m.
sausio mėn. viduryje, po evakuacijos iš Štenken
dorfo dvaro, nepaklausė Antano ir Veronikos Va
laičių raginimo atsiskirti nuo kitų šio dvaro žmo
nių, nenakvoti, o toliau važiuoti į Vakarus, nes so
vietų armija nesulaikomai ritosi pirmyn. Tai rodė
gaisrų pašvaistės už keliolikos kilometrų bei tankų
ir kulkosvaidžių šūvių garsai. Ši naktis Valaičių
šeimą išgelbėjo nuo sovietinės armijos ir jie, nors su
dideliais sunkumais, laimingai sulaukė karo pabai
gos anglų zonoje. Dėl šio neryžtingumo didelius
žiaurumus, kančias bei vargus teko patirti mums,
mažamečiams vaikams, ir pačiai Mamytei, kai
šeima pateko sovietų armijai į rankas ir reikėjo
grįžti į Lietuvą.
Bus daugiau.
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Kaune UŽSimuŠė

vaikas

„Juodųjų" V. Uspaskicho pinigų ieškojo Kipre

Atkelta iš 1 psl.
Kipre vykusios specialios jų darbuo
tojų operacijos.
„Galiu tik patvirtinti, kad mūsų
pareigūnai iš komandiruotės jau grį
žo", — tepasakė tarnybos direkto
riaus pavaduotojas Valdas Grendelis.
Nekalbus buvo ir FNTT direkto
rius Romualdas Boreika. Jis teigė,
kad surinktus duomenis reikia patiki rinti.
Dienraščio duomenimis, Lietu
vos pareigūnai Kipre kelis kartus bu
vo susitikę su šios šalies finansinius
nusikaltimus tiriančios tarnybos
MOKAE pinigų plovimo prevencijos
skyriaus vadovais. Su kai kuriais jų
FNTT pareigūnus sieja ir geri asme
niniai kontaktai.
Prieš ketverius metus MOKAE
Iškviestiems medikams teko konstatuoti berniuko mirtį.
Eltos nuotr. \ atstovai buvo atvykę į Lietuvą. TuoKaunas, birželio 27 d. (ELTA) pekte atvykę greitosios pagalbos me i met mūsų šalies pareigūnai jiems tal— Antradienį, iškart po vidudienio, dikai konstatavo nepilnamečio mirtį. | kino tiriant bylą, kai iš vienos Kipre
Kaune žuvo iš daugiaaukščio namo
Įvykio aplinkybės tiriamos.
buvusios „LUKoil" sąskaitos buvo
balkono iškritęs vaikas.
Kol kas neaišku, ar berniukas ! pavogta 8 milijonai JAV dolerių.
Dešimties metų berniukas žuvo buvo paliktas namuose vienas be
vietoje. Į įvykio vietą Šiaurės pros- priežiūros.

FNTT tyrėjai padėjo Kipro atsto
vams demaskuoti šiuos pinigus pa
sisavinusią rusų gaują.
Per dabartinius susitikimus Kip
re buvo renkama žvalgybinio pobū
džio informacija apie kompaniją
„Glazovan LTD". Pokalbiai vyko ne
tiktai oficialioje aplinkoje, bet ir prie
alaus bokalo.
Nors Kipro pareigūnai be oficia
liai atsiųsto teisinės pagalbos prašy
mo neturi teisės suteikti jokios infor
macijos, tačiau kai kurių dokumentų
kopijas bei pinigų judėjimo schemas
jie vis dėlto sutiko parodyti.
Tačiau per neoficialias derybas
ne kartą pasireiškė būdingas pietie
čiams bruožas — po triukšmingo va
karėlio jie prižadėdavo aukso kalnus,
tačiau rytą jau daug ką užmiršdavo.
Šiuo metu iš Kipro parvežta in
formacija neturi jokios teisinės ga
lios. Dabar pareigūnai turi ją išanali
zuoti ir nuspręsti, ar pateikti Kiprui
oficialų teisinės pagalbos prašymą.

ES komisaras: Lietuvoje nesaugu

Darbo partijai pateikiami įtarimai

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Europos Sąjungos komisaras Markos
Kyprianou, atsakingas už sveikatos ir
vartotojų apsaugos reikalus, Lietuvą
įvardija kaip vieną nesaugiausių ES
šalių.
„Faktas, jog Lietuvoje rizika nu
mirti nuo nelaimingo atsitikimo yra
net penkis kartus didesnė, nei Nyder
landuose, verčia rimtai susirūpinti
nelaimingų atsitikimų prevencija",
— teigė pareigūnas.
Mirtingumas nuo nelaimingų
atsitikimų Europoje yra ketvirtoje
vietoje po sunkių ligų, o sužeistie
siems gydyti išleidžiama penktadalis
sveikatos apsaugos lėšų, pranešė Lie
tuvos radijas.
PSO duomenys, kuriais remiasi

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra pradėjo įta
rimų pateikimo procedūrą Darbo
partijai kaip juridiniam asmeniui.
Tai patvirtino Generalinės pro
kuratūros atstovė spaudai Aurelija
Juodytė. Pasak jos, raštas apie įta
rimų pateikimą Darbo partijai išsiųs
tas birželio 22 dieną, tačiau ši proce
dūra dar nebaigta.
Manoma, kad Darbo partija įta
riamąja baudžiamajame procese taps
šią savaitę. Darbo partija įtariama
pagal du Baudžiamojo kodekso
straipsnius — Neteisingas duomenų
apie pajamas, pelną ir turtą pateiki
mas, siekiant išvengti mokesčių, bei
Apgaulingas apskaitos tvarkymas.
Už tai juridiniam asmeniui gali
būti skiriama bauda, gali būti taiko
mas veiklos apribojimas arba net
veiklos sustabdymas.
„Mes atlikome procesinį veiksmą
— tai yra išsiuntėm pranešimus apie
įtarimus Darbo partijai", — sakė ge
neralinis prokuroras Algimantas Valantinas.
Ketvirtadienį į Generalinę pro
kuratūrą turėtų atvykti Darbo parti
jos deleguoti atstovai.
Darbo partijos laikinoji vadovė
Loreta Graužinienė Generalinės pro
kuratūros įtarimus vadino „politi
kavimu" ir teigė, esą įtarimai pa

reikšti nesilaikant visų Baudžiamojo
proceso kodekso procedūrų — neva
neatlikus reikalingos revizijos, nebai
gus kratų poėmių patikrinimo.
„Manau, kad tai susiję su tam
tikrais momentais — prezidento pa
reiškimas, kad turime gauti 'svei
katos pažymėjimą' — tai buvo pra
ėjusią savaitę pasakyta, rytoj mes ei
name pas prezidentą. Manau, kad tai
yra susiję su valdžios formavimu", —
antradienį sakė L. Graužinienė.
Prezidentūra patvirtino, kad tre
čiadienį šalies vadovas priims Darbo
partijos frakcijos atstovus. Pasak V
Adamkaus atstovės spaudai, susiti
kime prezidentas išsakys savo nuo
monę, kaip partija turėtų elgtis šioje
situacijoje.
Neoficialiomis žiniomis, proku
rorai yra aptikę Darbo partijos
Juodąją buhalteriją", kurioje atsi
spindi nelegalūs mokėjimai ne tik
Darbo partijos nariams, bet esą ir kai
kurių kitų partijų parlamentarams.
Pagal kai kurias Baudžiamojo ko
dekso nuostatas baudžiamojon at
sakomybėn gali būti patraukti ne tik
fiziniai asmenys, bet ir bendrovės, or
ganizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
Tirdami Darbo partijos finansinę
veiklą, prokurorai kaip įtariamuosius
apklausė tris asmenis, atliko kratas
Darbo partijos būstinėje.

* Pirmadieni šeštosiose pa
saulio futbolo čempionato Vokie
tijoje aštuntfinalio rungtynėse
pirmenybių debiutante Ukrainos
rinktinė baudinių serijoje 3:0 įveikė
Šveicarijos vienuolikę ir pateko tarp
aštuonių pajėgiausių planetos ko
mandų. Normalus rungtynių laikas
ir pratęsimas nugalėtojų neišaiškino
— lygiosios 0:0. Rungtynių didvyriu
tapo Ukrainos rinktinės vartininkas
Oleksandr Šovkovskij, atrėmęs Marco Streller ir Ričardo Caban smūgius.
* Airijoje vykusiame pasaulio
jaunių dešimties šokių čempio
nato nugalėtojais tarp 30-ties po
ru tapo Klaipėdos „Žuvėdros" atsto
vai Edvardas Račius bei Jekaterina
Plikosova. Planetos čempionus treni
ruoja Skaistė ir Romaldas Idzelevičiai.
* E u r o p o s BMX dviračių

čempionato aštuntojo etapo var
žybose Vengrijoje 15-ąją vietą
moterų elito grupėje su vokiete
Kerstin Fritscher pasidalijo šiaulietė
Vilma Rimšaitė. Bendrojoje įskaitoje,
Kaunas, birželio 27 d. (BNS) —
likus dviem Europos BMX pirmeny Kauno policija mėnesį trukusios akci
bių etapams Didžiojoje Britanijoje, jos metu išrinko 10 kultūringiausių
Lietuvos dviratininkė užima aštun miesto vairuotojų, vienas iš jų laimėjo
tąją vietą.
kelionę į Turkiją.
* Antradienf sužaistos pir
Išrinkti mandagiausią Kauno
mosios Wimbledon teniso turny ! vairuotoją sumanė ir šią idėją įgyro, kurio bendrą prizų fondą su į vendino Kauno miesto vyriausiasis
daro 10.378 mln. svarų, vienetų policijos komisariatas kartu su mies
pirmojo rato varžybos. Pirmadienį to radijo stotimi „Kelyje".
dėl lietaus nebuvo baigtas nė vienas
Policininkai keturis savaitgalius
šio ,,Grand Slam" serijos turnyro iš eilės stabdė automobilius ir bandė
Anglijoje susitikimas. Vyrų varžybose išsiaiškinti, ar jų vairuotojai sutiktų
ketvirtojo Wimbledon čempiono titu pavežti pareigūnus į įvykio vietą. To
lo iš eilės siekiantis šveicaras Roger kių vairuotojų atsirado 4. Pavežti po
Federer 6:3, 6:2, 6:2 įveikė prancūzą
licininkus siūiesi ;r tolimųjų re:-^
Richard Gasąuet bei pasiekė pergalių
vairuotojas. Vienas iš sustabdytų vai
rekordą.
ruotoju pasiūlė pasiimti jo automobi

ir EK, rodo, jog ne tik Lietuvoje, bet
ir Latvijoje su Estija mirčių nuo ne
laimingų atsitikimų yra labai daug:
apie šimtą šimtui tūkstančių gyven
tojų. Tuo tarpu ES vidurkis — 35
mirtys, Nyderlanduose — 21. Į šiuos
skaičius neįtrauktos savižudybės ir
smurtiniai nusikaltimai.
Lietuva iš visų šalių išsiskiria ne
paprastai dideliu mirtingumu auto
įvykiuose — 22 mirtys šimtui tūks
tančių gyventojų — triskart daugiau,
nei Vokietijoje, kur neribojamas grei
tis greitkeliuose.
EK veiksmų plane siūlo kurti
bendrą nelaimingų atsitikimų infor
macinę sistemą, geriau aiškinti apie
saugos priemones rengiant medikus,
mokytojus bei architektus.

Prezidentas pasipiktino vandalizmo aktu
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus pareiš
kė pasipiktinimą savaitgalį įvykdytu
vandalizmo aktu — išniekintomis
Vilniaus žydų kapinėmis.
„Apgailestauju, kad Lietuvoje
esama žmonių, kurie drįsta paniekin
ti mirusiųjų atminimą ir skaudinti jų
artimuosius", — antradienį paskelb
tame pareiškime teigia V Adamkus.
Jo įsitikinimu, tokie veiksmai pa
mina bendražmogiškąsias vertybes.
„Visi civilizuoto pasaulio žmonės
smerkia bet kokią panieką žmogui ir
jo atminimui" — pabrėžė V Adam

kus.

Vilniaus savivaldybė žada finan
siškai prisidėti atstatant kapinėse
vandalų išvartytus bei sudaužytus
antkapius.
Pasak pranešimo spaudai, tokį
savivaldybės ketinimą Lietuvos žydų
bendruomenės pirmininkui Simonui
Alperavičiui telefonu perdavė Vil
niaus meras Artūras Zuokas.
Praėjusį savaitgalį Vilniuje,
esančiose žydų kapinėse buvo išvar
tyta maždaug 20 paminklų. Tarp nu
niokotų kapų yra ir kalbininko Chackelio Lemcheno kapas.

Mandagiausiam vairuotojui
kelionė į Turkiją
lį, kiti sutiko pavežti pareigūnus pa
tys.
Be to, pareigūnai stebėjo, ar vai
ruotojai praleidžia per perėjas ei
nančius pėsčiuosius, pagelbėja ki
tiems vairuotojams kelyje. Pasak poli
cijos, į kultūringiausių vairuotojų de
šimtuką pateko vyras, sustojęs su
rinkti važiuojamoje kelio dalyje gulė
jusių stiklo šukių, bei vairuotojas, pa
dėjęs moteriai pakeisti pradurtą au
tomobilio padangą.
Pastarasis kelių džentelmenas ir
laimėjo kelionę į Turkiją. Kelionę ap
mokės turizmo bendrovė „Aviaturas
ir partneriai". Likusiems 9 vairuoto
jams bus iteikti kultūringiausių vai
ruotojų pažymėjimai.
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Pasaulio naujienos

JAV

(Remiantis AFR Reuters, AR !nterfax, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Italai sudavė smūgį S. Berlusconi
Roma, birželio 27 d. („Reuters"/BNS) — Italijos rinkėjai per re
ferendumą atmetė konstitucijos pa
keitimų projektą, kuriuo buvo siekta
sustiprinti ministro pirmininko ga
lias ir suteikti regionams daugiau au
tonomijos, suduodami naują smūgį
buvusiam šalies ministrui pirminin
kui Silvio Berlusconi.
Pagal pirmadienio vakarą Ro
moje paskelbtus galutinius balsalapių skaičiavimo rezultatus, prieš
reformą balsavo 61.7 proc. dalyva
vusių referendume italų, jai pritarė
38.3 procentai.
Reformos šalininkai įtikinėjo,
kad pokyčiai leistų sustabdyti jau pu
sę šimtmečio vykstantį dažną vyriau
sybių kaitaliojimąsi bei sutaupyti lė
šų sumažinus parlamentarų skaičių,
o priešininkai teigė, kad tie pokyčiai
tik suskaldys tautą, o valstybė patirs
nuostolių už milijardus eurų.
Politikos apžvalgininkai referen
dumo rezultatus vertina kaip val
dančiosios centro kairiųjų koalicijos,
vadovaujamos premjero Romano Pro
di, sėkmę ir kaip dar vieną dešiniųjų
opozicijos pralaimėjimą. Jos vaaovas
S. Berlusconi vylėsi, kad susilaukęs
pritarimo savo pasiūlytam Konstitu
cijos reformos projektui, „atsigriebs"
už pralaimėjimą per parlamento rin
kimus balandį.
„Tai sustiprins valdančiąją koa
liciją", — sakė gynybos ministras Ar
tūro Parisi.
Referendumas buvo ypač svarbus
S. Berlusconi, nes buvusio premjero,
balandį pralaimėjusio rinkimus, ben
dražygiai gali imti abejoti dėl jo, kaip
opozicijos vadovo, ateities.
„Tai aiškus Berlusconi pralai
mėjimas", — sakė Italijos komunistų
vadovas Oliviero Diliberto.
Aktyvumo rodiklis buvo didžiau
sias iš visų per pastaruosius dešimt

metų vykusių referendumų — pasta
rajame dalyvavo 53.7 proc. balso teisę
turinčių Italijos piliečių, gyvenančių
šalyje ir užsienyje.
Net turtinguosiuose šiauriniuose
Italijos rajonuose, kur stipri tenden
cija atsiriboti nuo skurdžiau gyve
nančių šalies pietų ir centro, reforma
buvo atmesta. Prieš ją balsavo daugu
ma — 52.6 proc, o „už" — 47.4 pro
cento. Italijos vidurio sritys atmetė
reformą 67.7 proc. dauguma, „už"
jose balsavo 32.3 procento.
S. Berlusconi idėją parėmė tik
italai, gyvenantys užsienyje: pirmi
niais duomenimis, iš jų 51.7 proc. bal
savo „už", „prieš" — 48.3 procento.
R. Prodi pareiškė, jog referendu
mo rezultatai parodė italų brandumą
— jie atmetė pakeitimus pakertan
čius respublikoniškos Italijos institu
tus. Drauge kairiųjų vyriausybės va
dovas paragino dešiniųjų opoziciją
bendradarbiauti darant konstitucijos
pataisas. R. Prodi mano, kad būtina
sumažinti parlamento deputatų ir se
natorių skaičių, bet palikti nepakeis
tus valstybės vienybės pagrindus.
Reforma, kurią pasiūlė S. Ber
lusconi sąjungininkai ir kuriai prita
rė abeji parlamento rūmai 2005 metų
lapkritį, numato sumažinti šalies
prezidento vaidmenį, sustiprinti mi
nistro pirmininko galias, taip pat su
teikti regionams daugiau savarankiš
kumo.
Nuo 1945 metų Italijoje pasikeitė
61 vyriausybė. Įstatymų šalininkai
primygtinai teigia, kad pagrindinio
įstatymo pataisos užtikrintų didesnį
Italijos politinio gyvenimo stabilumą.
1948 metų konstitucijoje minis
trui pirmininkui sąmoningai buvo
atimta teisė skirti ir atleisti kabineto
narius ir paleisti parlamentą, kad
Italijoje neatsirastų naujas diktato
rius, panašus į Benito Mussolini.

Lenkijos k a t a l i k ų hierarchai
n e p r i t a r i a n e ž a b o t a i liustracijai
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) —
Lenkijos Katalikų Bažnyčios hierar
chai, įsitraukę į jau nebe pirmus me
tus verdančias karštas diskusijas dėl
liustracijos, pareiškė, kad tiriant by
las dėl bendradarbiavimo su komu
nistinėmis tarnybomis negalima ne
paisyti žmonių teisių, rašo šalies
dienraštis „Gazeta Wyborcza".
Lenkijos Katalikų Bažnyčios vys
kupų konferencijos, kuri pasibaigė
sekmadienį, dalyviai paskelbė laišką,
kuriame rašo, jog „negalima pa
miršti, kad bylas vedė Bažnyčiai ir ša
lies nepriklausomybei priešiškos
slaptosios tarnybos, kurių darbuoto
jai liko nenubausti", ir priduria, kad
„dabar jų aukos tapo neįrodytų kal
tinimų objektu".
Pasak hierarchų, „teisinga lius
traciją gali vykti tik atskleidžiant ko
munistinio saugumo veiklos struktū
ras ir metodus".
Vyskupai, kurie pirmą kartą taip
ryžtingai pasisakė šiuo klausimu, kri
tikavo nepažabotą liustraciją, kuri
nesuteikia žmogui teisės gintis.
Pasak Vyskupų konferencijos pir
mininko arkivyskupo Jozef Michalik,
„nereikia bijotis tiesos, tačiau ją būti
na pateikti su meile, nes ji niekada

nebus teisinga, jei nebus siekiama at
sidurti kito žmogaus vietoje".
Tuo tarpu Krokuvos arkivysku
pas kardinolas Stanislaw Dziwisz pri
minė, jog „Lenkija — teisinė valsty
bė, o ne apsišaukėlių tribunolas, ku
ris priima nuosprendį neieškodamas
tiesos".
Pasak šio įtakingo dvasininko,
kuris buvo ilgametis velionio popie
žiaus Jono Pauliaus II asmeninis sek
retorius, „Lenkijoje liustraciją su
priešina visuomenę ir tampa opių te
mų politiniu pakaitalu".
Diskusija dėl kunigų liustracijos
šalyje netyla jau keli mėnesiai. Rasak
pranešimų, pasirodžiusių žiniasklaidoje, komunistų režimo metais sau
gumo tarnybų informatoriais galėjo
būti maždaug 15 proc. dvasininkų.
Ši tema Lenkijoje pasidarė dar
aktualesnė, kai dėl galimo liustracinio teismo, kuriuo pagrasino Ler~kijos tautos atminties institutas, pra
ėjusią savaite buvo priversta atsista
tydinti šalies vicepremjere ir finansų
ministrė Zyta Gilow>ka. Jos iiustrac;nis •eismo procesas turėjo prasidėt: š.
ketvirtadienį, tačiau, jis mkaaosiai
nebeįvyko, nes ministrė pasitraukė ;š
valstvbės tarnvbos.

EUROPA
BRIUSELIS
Belgijos ministras pirmininkas
Guy Verhofstadt įsakė Teisingumo
ministerijai ištirti skandalą, kilusį
dėl to, kad JAV specialiosios tarnybos
prasiskverbė į didžiausio tarptau
tinio bankų susivienijimo, veikiančio
Belgijoje, duomenų bazę. Praėjusią
savaitę laikraštis „The New York Ti
mes" pranešė, kad JAV specialiosios
tarnybos stebi tarptautines finansi
nes operacijas per tarptautinį tarp
bankinį kooperatyvą „Swift", aprė
piantį 7,800 finansinių institutų iš
daugiau kaip 200 valstybių. Belgijos
vyriausybės vadovo atstovas spaudai
pareiškė, kad premjeras davė nuro
dymą patikrinti, ar nebuvo pažeisti
Belgijos įstatymai.
KIJEVAS
Ukrainos Aukščiausiosios Rados
posėdis antradienį negalėjo prasidėti,
nes didžiausios parlamento Regionų
partijos frakcijos deputatai užbloka
vo Rados tribūną ir prezidiumą. Re
gionų partijos deputatai apsupo ir
užtvėrė kėdėmis tribūną, prezidiu
mą, vyriausybės ir prezidento ložes,
taip pat elektroninės sistemos „Rada", kuria registruojasi ir balsuoja
deputatai, punktą. Kitų frakcijų de
putatai susėdo į savo vietas. Kaip pa
reiškė posėdžių salėje deputatas Jurij
Boldyrev, „parlamento opozicija pro
testuoja prieš nedemokratinį pareigų
parlamento komitetuose paskirs
tymą".
VARŠUVA
Lenkų dienraštis „Super " teigia,
kad rudenį šalyje keisis premjeras —
Kazimierz Marcinkievvicz pakeis da
bartinis Teisingumo ministras Zbigniew Ziobra. Laikraštis tikina, jog K.
Marcinkievvicz, pasitraukus iš vy
riausybės finansų ministrei Zyta Gilowska, prarado po kojomis pagrin
dą, kadangi ji buvo premjero dešinio
ji ranka. Tuo tarpu vyriausybės ats
tovas spaudai k'ausimą dėl premjero
pasikeitimo žurnalistams pasiūlė už
duoti po trejų metų, pasibaigus da
bartinės Ministrų tarybos kadencijai.

ATLANTIC

NEW YORK
Legendinis investuotojas, „Berk
shire Hathaway" vadovas Warren
Buffett planuoja perduoti daugiau
kaip 30 mlrd. JAV dolerių, didesnę
savo turto dalį, Bill Gatės labdaros
fondui. „Microsoft" steigėjo B. Gatės
vadovaujamas „Gatės Foundation"
jau turi lėšų už 30 mlrd. JAV dolerių.
Daugiausia dėmesio fondas skiria
projektams, kurių tikslas — rasti bū
dų gydyti ligas, nuo kurių labiausiai
kenčia skurdžiausių pasaulio šalių
gyventojai. Žurnalo „Forbes" skaičia
vimais, W. Buffett turto vertė siekia
42 mlrd. JAV dolerių.
WASHINGTON, DC
JAV sostinėje pirmadienį per 24
valandas iškritus 35 cm kritulių buvo
viršytas lietaus rekordas, pasiektas
1870 metų birželio 25 dieną, pranešė
šalies Nacionalinė meteorologijos
tarnyba. Lietus be paliovos pylė kaip
iš maišo, todėl teko atšaukti elektri
nių traukinių eismą, lėktuvų skry
džiai dviejuose oro uostuose vėlavo
dvi valandas. Net metropolitene
traukinių eismas suretėjo. Daugelis
automobilių magistralių, vedančių į
sostinę, taip pat miesto gatvių, ap
semtos.

AZIJA
HANOI
Vietnamo politikas, pagarsėjęs
kova prieš korupciją, antradienį tapo
šios komunistinės šalies prezidentu.
63 metų Nguyeno Minh Trieto, Ko
munistų partijos vadovo pietiniame
Hoshimin mieste, paskyrimą prezi
dentu parlamentas patvirtino per
asamblėjos posėdį, kuris buvo atviras
žiniasklaidai.

ARTIMIEJI RYTAI
TEHRAN
Irano aukščiausias vadovas an
tradienį pareiškė, kad derybos su
JAV nebus naudingos Irano Islamo
Respublikai. „Derybos su Amerika
neduoda mums jokios naudos, ir
mums nereikalingos tokios derybos",
— citavo ajatolą Ali Khamenei vals
tybinė šalies televizija.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpre$scorpxom
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Įvairūs patarimai

MUSIJ
Paruošia Julija K.

PATARIMAI
Kas nori vasarą d a u g laiko praleisti virtuvėje? Mes gerai žinome, kad
dažniausiai daugiau laiko užima patiekalo paruošimas, nei pats kepimas ar
virimas, ypač jeigu p a s k u t i n ę m i n u t ę apsižiūrime, kad trūksta kokio nors
būtinai receptui reikalingo produkto.
Per ilgų metų * patirtį, pavyko prisirinkti gerų „talkininkų", kaip
amerikiečiai vadina — „short cuts", kurie darbą virtuvėje tikrai paleng
vina. Norėčiau vienu k i t u pasidalinti su savo skaitytojais.

Šaldiklis
•Kai verdate ryžius, visuomet
išvirkite daugiau, nei b ū t i n a i reikia
pietums: likusius atvėsinkite, supil
kite į gerai uždaromą plastmasinį
maišelį ir sušaldykite. Atšildytų ry
žių skonis nepasikeičia.
•Jeigu iškepėte per d a u g laši
nukų, likusius s u s m u l k i n k i t e ir
sušaldykite: jie labai tinka, kai rei
kia užbarstyti a n t salotų, bulvių a r
kitų patiekalų.
•Pernokusių b a n a n ų n e r e i k i a
išmesti: juos sutrinkite, į tą b a n a n ų
košę įpilkite truputį citrinų sulčių ir
sušaldykite. Kepant p y r a g u s a r „ba
nanų duonelę", galima p a n a u d o t i
sušaldytus.
•Netrukus prasidės mėlynės.
J a s taip pat lengva sušaldyti: prieš
šaldant nereikia nuplauti, tik suberti ant skardos a r lėkštės, palaikyti
šaldiklyje neuždengtas, kol bus vi
siškai kietos, tuomet supilti į mai
šelį ar dėžutę ir laikyti sušaldytas.
Mėlynės ne tik ilgai išsilaikys, bet
sušaldytos nesulips.
•Jeigu rudą c u k r ų l a i k y s i t e
šaldiklyje, jis niekuomet nesukietės.
•Vartojant apelsinus a r citrinas
patiekalams (pvz., s p a u d ž i a n t sul
tis), pirmiausia n u t a r k u o k i t e j ų
žievelę ir sušaldykite: kai reikės re
ceptui prieskonių, visuomet turėsite
po ranka.
•Likusią bulvių košę taip pat
galima sušaldyti: padarykite iš jos
paplotėlius, pavoliokite į m i l t u s ,
išdėstykite ant skardos a r lėkštės ir
greitai sušaldykite, po to sudėkite į
plastmasinį maišelį ( g a l i m a j u o s
perskirti vaškuotu popieriumi) ir
laikykite šaldiklyje. Bulvių paplo
tėlius galima kepti k a r š t a m e alieju
je, jų neatšildžius.
Sūris
•Kietą sūrį lengviau nupjauti
neaštriu (dull) peiliu, k a i p aštriu.
•Jeigu, prieš p j a u s t a n t kietesnį
sūrį, peilį truputį pašildysite, bus
lengva pjaustyti.
•Varškė šaldytuve ilgiau išliks
šviežia, jeigu jos indelį laikysite
apverstą (viršum į apačią).
•Kad tarkuojamas sūris nepri
liptų prie tarkos, reikia ją truputį
patepti aliejumi.
Daržovės
•Brokolius sveika valgyti (nors
daug kas jų nemėgsta), tačiau juos
verdant reikia budrumo: jeigu tik
per ilgai virsime, galvutės s u m i n k š 
tės ir bus neskanios. Dažnai b ū n a ir
taip, kad kotai lieka kieti, o žiedeliai
per minkšti. Kad taip neatsitiktų,
reikia į brokolio koto galą peiliu
kryžmai įrėžti, tuomet kotai išvirs
tiek pat greitai, kaip ir galvutes.
•K.">.d vfrdrimais kopūstais . ne-

pakviptų" visi namai, ant viryklės
reikia padėti kokį nors nedidelį
indelį, į kurį įpilta šiek tiek acto.
•„Kopūstišką" kvapą turi ne tik
žali a r saldūs kopūstai, bet ir broko
liai, ir žiediniai bei Briuselio kopūs
tai. Tą kvapą panaikinti galima, į
puodą k a r t u su šiomis verdamomis
daržovėmis įdėti saliero lapkotį.
• D a b a r yra ir šviežių kukurūzų
sezonas, tad visi žinome, kaip sunku
nuo burbuolės nuvalyti visus „šil
kinius plaukelius". Darbą gali pa
lengvinti paprastas dantų šepetėlis:
jį reikia pavilgyti ir braukti per ku
kurūzo burbuolę nuo viršaus (smai
galio) žemyn — visi plaukeliai leng
vai nusibrauks.
• K a d verdami žiediniai kopūstai
(cauliflower) būtų labai balti, į van
denį, kuriame jie verdami, reikia
įpilti truputį pieno (gerai veikia ir
keli lašai citrinų sulčių arba balto
acto).
•Grybas — ne daržovė, bet prie
daržovių pridėsiu patarimą ir apie
grybus. Geriausi ir šviežiausi grybai
yra tie, kurių kepurėlės neatsidariu
sios; valant grybus, jų nereikia pa
nardinti į vandenį, nes grybas —
kaip kempinė, per daug prisigeria
vandens. Geriausiai nuvalyti šlapiu
popieriniu rankšluostėliu.
Mėsa
• K i e t a mėsa (pvz., jautiena)
suminkštės, jeigu ją įtrinsite acto bei
alyvų aliejaus mišiniu ir palaikysite
šaldytuve pora valandų.
• K a d kepama orkaitėje mėsa
neprikibtų prie kepimo indo apačios,
jo dugną galima „iškloti" įvairiomis
daržovėmis: žalių pipirų, morkų,
svogūnų, salierų gabaliukais. Mėsa
ne tik įgaus geresnį skonį, bet iš
keptuve likusių sulčių ir iškepusių
daržovių bus galima pagaminti labai
skanų padažą prie keptos mėsos.
• K a d karštoje orkaitėje kepama
mėsa per daug neparuduotų, jos
apačioje padėti metalinį indą su van
deniu.
•Sušaldytą viščiuką nesunku
atšildyti šaltame labai sūriame van
denyje. Taip atšildyta vištiena bus
balta ir labai skani.
Vaisiai
• K a d perpus perpjautas vaisius
n e p a t a m s ė t ų , jo nupjautas puses
reikia patepti citrinų sultimis.
• J e i g u citrinas ar apelsinus
prieš išspaudžiant jų sultis, panar
dinsite maždaug 10-15 min. karš
t a m e vandenyje, iš jų išspausite
dvigubai daugiau sulčių.
•Persikai, kriaušės, net pomido
rai, greičiau išnoks, jeigu JUOS paiaikysite rudame uždarytame mai
šelyje. » kuri išbadytos kelios nedi
deles skviutes

•Kad karštos bandelės, padėtos
a n t stalo, ilgiau neatšaltų, po ser
vetėle, ant kurios sudėtos bandelės
pintinėlėje arba lėkštėje, reikia pa
tiesti folijos gabalą.
•Jeigu būtinai reikia pasukų, o
jų namie neturite, galite jas pakeisti
pienu: į 1 puod. paprasto pieno įpilti
1 šaukštą acto arba citrinų sulčių ir
prieš vartojant palaikyti apie 5 min.
•Jei pritrukote rūgščios grieti
nės, galite ją pakeisti be jokių pries
konių jogurtu a r b a kondensuotu
pienu (evaporated milk), į 1 puod.
pieno įpylus 1 šaukštą acto arba cit
rinų sulčių; arba paprasta varške,
kurią reikia suplakti elektriniu plakikliu kartu su 2 šaukštais pieno ir 1
šaukšteliu citrinų sulčių.
•Baltos duonos džiūvėsėlius ga
lima pakeisti smulkiai sutrupintais
nesaldytais javainiais, pvz., kuku
rūzų, ryžių ar kviečių (corn, rice,
wheat flakes).
•Jeigu į receptą reikia riešutų, o
jų savo spintelėje neturite, riešutus
neblogai pavaduoja pagruzdinti avi
žiniai dribsniai: keptuvėje ištirpinti
ir įkaitinti truputį sviesto, suberti
dribsnius ir, nuolat maišant, pake
pinti, kol jie gražiai pageltonuos.
Tinka vartoti pyragaičiams, pyra
gams, apibarstyti salotoms arba ki
tiems patiekalams.
•Kai reikia nuvarvinti išvirtas
bulves, makaronus ar kurį kitą
maistą, kad, pilant į kriauklę, garai
nenuplikintų rankų, reikia tuo pat
metu iš čiaupo į kriauklę leisti šaltą
vandenį — garai nepakils ir nepalies
rankų.
•Turbūt nežinojote, kad kiauši
nių baltymus galima sušaldyti ir jie
puikiai išsilaiko maždaug metus: du
šaukštai atšildytų kiaušinių bal-

tymų=l kiaušinio baltymui.
•Kad šaldytuve neatsirastų
nemalonių kvapų, ant lentynėlių pa
dėti 1 ar daugiau atidarytų kepimo
sodos (baking soda) dėžučių arba
sodą supilti į indelius (neuždengtus).
Po maždaug mėnesio sodą reikia
pakeisti, o panaudotą supilkite į
kriauklę virtuvėje, užpilant karštu
vandeniu: tai padės išvalyti kanali
zacijos vamzdžius. Beje, kepimo soda
tinka valyti įvairioms dėmėms, pvz.,
nuo kavos a r b a arbatos paruda
vusiems puodeliams, lėkštutėms ir
pan. Tereikia šlapią
popierinį
rankšluostėlį a r pašluostę kyštelėti į
kepimo sodą ir po to ja patrinti dėmę
— bematant pranyks.
Greitas patiekalas
Kadangi daug laiko praleidome,
skaitydami naudingus patarimus,
siūlau skanų ir greitą patiekalą
priešpiečiams arba net pietums: tai
viščiuko ir ananasų salotos.
1. Vieną pakelį „Knox Unflavored Gelatine" užbarstyti ant 1/2
puod. šalto vištienos sultinio (gali
būti ir iš kubelių).
2. Įpilti 1 puod. labai karšto viš
tienos sultinio ir maišyti, kol želati
na visiškai ištirps.
3. Įberti 1/3 šaukštelio druskos,
įpilti 2 šaukštus citrinų sulčių ir 1/4
puod. ananasų sulčių (iš skardinės).
Atšaldyti, kol bus kiaušinio baltymo
tirštumo.
4. {maišyti 1 ir 1/2 puod. šaltos
virtos ar keptos viščiuko mėsos ga
baliukų, 1/2 puod. nuvarvintų, suka
potų (crushed) ananasų ir 1/2 puod.
susmulkintų salierų lapkočių.
5. Sukrėsti į formelę arba du
benį, padėti į šaldytuvą, kol visiškai
sustings.
6. Patiekti a n t salotų lapų.

SIŪLO DARBA

PASLAUGOS

Darbui reikalingi dažytojai,
su d a r b o patirtimi.
Būtina t u r ė t i mašiną.
Pageidautina,
k a d kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS m
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Esthetician needed for Oak Park
spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.
CaU
773-406-2953
Need experienced sevvers, pressors,
and material cutting. Company may
sponsor qualified people.

Call ( 7 7 3 )

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SAS-0990

Come to 3500 N. Kostner Ave.
Chicago, IL 60641

IŠNUOMOJA
IŠNUOMOJAMAS
2 miegamųjų butas Nev* York. arti
prie Brooklyn College. Pusrūsyje.
pilnai išklotas kilimine danga.
Lietuviškai: 1-917-496-9079
Angliškai: 1-718-377-5873

ĮVAIRUS

GREIT PARDUODA
-'rc[

j -

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

STASYS CONSTRUCTION

* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs do
kumentai. Gali pakeisti bet kurią savai
tės diena ar išleisti atostogų Te! 312622-1593.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių Įrengimas: priestatai:
keramikos plyteles: ..sidmgs",
..soffits". ..decks"'. „gutters".plokšti ir
..shingle" stogai: cementas,
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

* Moteris pirks darbą Č'kagoje su
gyvenimU Teį 630-915-6062

ĮVAIRUS

* Vyras, ieško darbo keletai valandų per
dieną po pietų pietvakariniuose rajonuo
se Tel 708-822-2132

* Vyresnio amžiaus moteris gali
prižiūrėti vaiką savo namuose Wil!ow
Springs. Tei 708-839-6811. Atdona

DRAUGAS, 2006 m. birželio 28d., trečiadienis
Akiu ligų specialistai

KAIP BUVO PRIEITA
PRIE LF ATVIRUMO
POLITIKOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AWU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tęsinys iš birželio 27 d.

Vidaus ligos

ALEKSAS VITKUS
Pats suvažiavimas prasidėjo
gana audringai, kai, vos pagerbus
mirusius LF narius ir pristačius
suvažiavimo prezidiumą bei sekreto
riatą, keli JAV LB veikėjai, atrodo,
pagal iš anksto numatytą planą, ėjo
prie mikrofono, siūlydami balsavimo
keliu išrinkti naują prezidiumą bei
keisti darbotvarkę. Kilo aštrios dis
kusijos, kurioms nuraminti pirmi
ninkaujantis V. Kamantas paskelbė
darbotvarkėje nenumatytą pertrau
ką, kuri užtruko net per valandą.
Jos metu LF ir LB atstovai karštai
diskutavo, kol susirinkusiems LF
vadovybė pagaliau paskelbė iš dar
botvarkės išimanti taip jautrų 12-tą
paragrafą dėl naujų LF įstatų
priėmimo.
Po to emocijos šiek tiek atslūgo.
Kaip ir visuomet, šeši LF pasiūlyti
kandidatai, vėl tos pačios pavardės, į
Tarybą buvo išrinkti, o kiti trys — ne.
Suvažiavimui taip ilgai užsitę
sus, neliko laiko klausimams ir pa
siūlymams. Pavargę ir emociškai iš
sekę dalyviai skirstėsi, tikėdamiesi,
kad LF ir LB vadovai kaip nors iš
spręs tą besitęsiantį konfliktą. Ko
respondentų paklausti, kai kurie to
konflikto nuosaikesni dalyviai suva
žiavimą pavadino gana gražiai pra
ėjusiu, tuo tarpu kai kiti jį apibūdino
kaip „nekultūringą". O vis dėlto rei
kia pripažinti, kad, jei LF pareigū
nai nebūtų atsižvelgę į didžiosios da
lies suvažiavimo dalyvių aiškiai
priešingą nuomonę, be abejo, būtų
galėję balsavimo rezultatus nukreip
ti jų norima linkme. Už tai juos
reikėtų pasveikinti.
Praėjus keliems mėnesiams po
suvažiavimo, LF vadovybė pranešė
visuomenei, jog LF įstatų komisija,
dalykiškai atsižvelgusi į JAV LB
žmonių ir LF narių pasisakymus
praeitame suvažiavime, parengė
naują LF įstatų projektą, kuris, po
kelių papildymų, buvo vienbalsiai
priimtas LF taryboje. Su tuo nauju
projektu bus supažindinama nauja
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė
Vaiva Vėbraitė ir jos valdyba. Visuo
menė taip pat sužinojo, jog Povilas
Kilius pasitraukė iš LF valdybos
pirmininko pareigų ir kad tas pa
reigas perėmė Arvydas Tamulis.
Gruodžio 14 d. iš LF Tarybos pir
mininko pareigų pasitraukė dr.
Antanas Razma. Nauju pirmininku
buvo išrinktas Vytautas Kamantas.
LB iniciatyva, 2004 metų rudenį
buvo sudaryta bendra LF ir LB Pa
sitarimų grupė peržiūrėti LF įstatų
projektą. Iš LB pusės joje dalyvavo
Arvydas Barzdukas, Algimantas
Gečys ir Vaiva Vėbraitė (pirm.), o iš
LF — Saulius Anužis, Vytenis Kirvelaitis ir Arvydas Tamulis (pirm.).
Po kelių posėdžių ši bendra grupė
2004.12.04 pristatė naują kompro
misinį įstatų projektą, kurį LF
Taryba 2005.02.01 posėdyje atmetė.
2005.02.21 Vėbraitė savo laiške LF
vadovybei dar bandė prašyti, kad LF
peržiūrėtų jos laiške išdėstytus
motyvus, pabrėždama, kad JAV LB
yra labai svarbu, kad išliktų jos
vaidmuo trijose LF veiklos srityse:
Pelno skirstymo komisijos, LF įstatų
keitimo ir LF likvidacijos atveju. To

nepaisant, 2005.03.01 LF Taryba vėl
vienašališkai priėmė savo pačios
paruoštą įstatų projektą.
Buvo aišku, kad artėja dar viena
konfrontacija tarp dviejų didžiųjų
išeivijos organizacijų. Ta nuojauta ir
vėl pagimdė daug kalbų, raštų ir
pasisakymų spaudoje. Vėl pasirodė
„Viešas kreipimasis į LF vadovybę"
su šimtais LF narių pavardžių. Dr.
Vytautas Bieliauskas negalėjo su
prasti, kaip LF ir LB vadovai negali
prieiti prie darnaus bendradarbiavi
mo, kai abiejų organizacijų nariai
yra tie patys žmonės. Buvo ir dau
giau nuomonių, kurios apgailestavo
tą dirbtinį pasiskirstymą į „mes" ir
Jūs". Susitarimui nepadėjo nė fak
tas, kai Algimantas Gečys patraukė
LF Tarybos pirmininką Vytautą
Kamantą į LB garbės teismą.
Kaip ir buvo galima laukti, į
2005.04.30 LF suvažiavimą suėjo
rekordinis (146) narių skaičius su
14,150 balsų. Salėje buvo jaučiamas
įtempimas, ir ne be reikalo. Buvo
sužinota, visų dalyvaujančių nuos
tabai, kad LF valdybos pirm. Arvy
das Tamulis pasitraukė iš savo pos
to, kas pasitvirtino, kai V. Kamantas
jau kitą dieną po suvažiavimo gavo
atsistatydinimo pareiškimą raštu.
Po to vyko LF įvairių komitetų
pranešimai, kurie buvo išklausyti be
didelio dėmesio, išskyrus netikėtai
įvykusią trumpą „dvikovą" tarp LF
įstatų komisijos pirmininko Vytenio
Kirvelaičio ir suvažiavime dalyvavu
sio ALTo pirmininko adv. Sauliaus
Kuprio. Abu advokatai sukryžiavo
savo kardus, nesutikdami dėl įsta
tymų interpretavimo galimybių. O
vis dėlto taip atsitiko, kad abu opo
nentai dabar dirbs kartu, nes vėliau
įvykusiuose rinkimuose Kuprys bu
vo išrinktas į LF Tarybą.
Savo sveikinimo kalboje JAV LB
Krašto valdybos pirmininkė Vėb
raitė pabrėžė LF valdybos buvusio
pirm. Tamulio gerą valią, dalyvau
jant bendroje Pasitarimų grupėje,
kurios paskutinis posėdis buvo prieš
pat suvažiavimą, ir apgailestavo,
kad, esant taip arti prie susitarimo,
prie jo nebuvo prieita.
Balsuojant į LF Tarybą, pasiro
dė keli nauji kandidatai, ir buvo
išrinkti net keturi, Taryboje niekad
nebuvę, žmonės: Sigita Balzekienė,
Jūratė Budrienė, adv. Saulius Kup
rys ir dr. Robertas Vitas. Pirmoji net
rukus tapo ir LF valdybos pirminin
ke. Salėje buvo jaučiamas pasiten
kinimas naujais „direktorių" veidais.
Vos tik priėjus prie darbotvar
kės 12—0 punkto, LF naujų įstatų
priėmimo, pasigirdo daugybė balsų,
siūlančių atšaukti balsavimą. Įsi
bangavo gana karštos ir ilgos disku
sijos, kuriose iš salės pasisakė net 35
nariai. Pagaliau pirmininkaujantis
V. Kamantas, pasitaręs su prezidiu
mo nariais, paskelbė suvažiavimui,
kad įstatų balsavimas yra atide
damas. Nors LF vadovybė dažnai
minėdavo, kad įstatus keisti reika
lauja Illinois valstijos įstatymai. Kamanto pranešimas buvo sutiktas
audringais dalyvaujančių plojimais.
Po to, pavargę ir išalkę, dalyviai jau
laukė suvažiavimo pabaigos, nes jau
buvo gerokai po 4 vai. p.p.
Po suvažiavimo vykusiame LF

•

Tel. 815-741-3220

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6913 W. Archer Ava Sis. 5 1 6
Chicaao, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
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Širdies ir kraujagyslių

ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLDGAS-ŠFDES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Chirurgai

55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tol. 708-422-8260.

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

Tarybos posėdyje (2005.06.21) LF
Tarybos pirmininkas Kamantas pra
nešė, kad „LF įstatų keitimas buvo
atidėtas neribotam laikui LF narių
suvažiavime". Posėdyje dalyvavo jau
net keturi advokatai, LF Tarybos na
riai, visi turį skirtingas nuomones ir
interpretacijas. Tam paryškinti rei
kia prisiminti, kad tik po netrumpų
diskusijų, visos LF buvusios komisi
jos dabar jau bus vadinamos komite
tais.
Atidėjus LF įstatų keitimą neri
botam laikui, ir „kovų" aistroms šiek
tiek prigesus, LF nariai ir LB va
dovai gana ramiai laukė 43-io meti
nio narių suvažiavimo. Šį kartą į
darbotvarkę, kaip ir laukta, LF įsta
tų keitimas nebuvo įrašytas. Gal to
dėl ir suvažiavime, įvykusiame
2006.04.29, dalyvavo tik 121 narys
su 10,859 balsais.Šį kartą į LF Ta
rybą buvo išrinkti net penki nauji,
Taryboje niekada nebuvę, žmonės.
Kaip ir visada, nors fondo va
dovybei buvo priekaištų, daugiausia
dėl per didelių išlaidų ir „praban
gos", pats suvažiavimas praėjo da
lykiškai ir gana taikiai. Bronius Nai
nys vėl iškėlė, jau beveik prieš de
šimt metų judintą, problemą dėl eti
kos, LF vadovybei renkant įgalioji
mus. Jau tuomet buvo pasiūlyta, kad
„suvažiavime negalintieji dalyvauti
LF nariai gali įgalioti kitus LF na
rius, išskyrus tarybos, valdybos,
kontrolės komisijos narius ir LF
įstaigos pareigūnus". Žinoma, toks
LF pareigūnų teisių susiaurinimas
LF negalėjo būti priimtas. Besigin
dami fondo vadovai tuomet buvo pa
siūlę tiesioginį balsavimą, kuris vė
liau ir LB vadovų buvo atmestas.
Nainio argumentas buvo, kad
yra nepateisinamas LF vadovybės
rinkimas įgaliojimų balsų, naudo
jantis savo tarnybine padėtimi, kas,
pagal Nainį, yra laikoma neetiniu
prasižengimu, netoleruojamu ir
Lietuvoje. Paryškinti savo teigimą,
jis suvažiavimui priminė, kad ir šį
kartą iš visų 10,859 suvažiavime da
lyvaujančių balsų LF pareigūnai
turėjo savo ar savo šeimų — 500 bal
sų, o su įgaliojimais — net 5,000, t.y.
beveik 50 proc. visų balsų! Turint
tiek balsų, darosi aišku, kas kontro
liuoja suvažiavimą. Gal ir ne visai
etiškas elgesys, bet bausti LF parei

gūnus ir visiškai uždrausti jiems
rinkti įgaliojimus, tuo tarpu kai visi
kiti LF nariai turėtų tą teisę, yra
kažkas neteisinga. Juk tai perskirtų
visus LF narius į dvi pakopas. Vie
noje būtų nariai su visomis įgalio
jimų rinkimo teisėmis, o kitoje — LF
pareigūnai, su suvaržytomis teisė
mis. Ir tai būtų žmonės, kurie ilgus
metus dirba nedėkingą ir neapmoka
mą fondo vairavimo darbą!
Kad įgaliojimų rinkimo dabarti
nė procedūra nėra tobula, yra fak
tas. Ją reikia tobulinti, sudarant kuo
neutraliau identiškas galimybes bei
sąlygas visiems LF nariams, lygiai
taip, kaip ir LF vadovybei, prašyti ir
rinkti suvažiavime nedalyvaujančių
balsus (įgaliojimus). Tai būtų geras
uždavinys LF įstatų komisijai. Jfi
tinkamai paruoštas, suvažiavimas jį
galėtų priimti be ilgų diskusijų.
Kokios bebūtų problemos, vis
dėlto turime pripažinti, kad Lietuvių
fondas sėkmingai veikia, auga jo
pagrindinis kapitalas, nors, taupu
mo sumetimais, šįmet lietuvybės iš
laikymui bus skiriama mažesnė su
ma negu per kelerius praėjusius me
tus. Vienintelis pleištas tarp visiškai
geranoriško bendradarbiavimo tarp
LF ir JAV LB yra įstatų reikalas.
Prisimindamas JAV LB Krašto val
dybos pirmininkės Vėbraitės pareiš
kimą 2005 metų suvažiavime, kad
JLB ir LF yra tik per vieną plauką
nuo ilgalaikio ir tvirto susitarimo",
noriu tikėti, kad ir tą „plauką" išpešime. O kad geros valios buvo matyti
abiejose pusėse, LF ir LB, negalima
nuginčyti.
Optimizmo jokiam LF ar LB
nariui turėtų netrūkti. Po šių metų
susirinkimo sudaryta naujoji LF
Taryba turi daug darbingų ir su
kalbamų žmonių. Jei palygintume ją
su Lietuvių fondo, pvz., 1992 metų
taryba, šiandieninėje 18-os narių ta
ryboje matytume net dvylika naujų
pavardžių. Taigi vietoje nestovime,
ir brežneviška stagnacija LF kaltinti
būtų netikslu. Naujausia Taryba yra
gerokai jaunesnė. Jei 1992 m. Tary
bos narių vidutinis amžius tuo laiku
buvo 59 metai, o net 12 narių buvo
per 60 m. amžiaus, tai dabartines
Tarybos vidutinis amžius yra tik 53
m., ir tik keturi nariai yra per 60 m.
amžiaus.
Nukelta j 11 psl.

Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviška;.

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
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FIRST PERSONAL BANKAS AUGA IR SIŪLO NAUJAS PASLAUGAS
Per šešerius metus First Per
sonai banko kapitalas išaugo iki 185
mln. dol., tuo žymiai pralenkdamas
kitus, naujai įsteigtus bankus. Toks
spartus banko augimas yra paaiški
namas ir banko lietuvių klientų
dėka. Banko * prezidentas Randy
Scbwartz labai palankiai vertina
lietuvių įnašą: „Mes esame dėkingi
savo lietuviams klientams, tiek čia
gyvenantiems, tiek Lietuvoje, ir nuo
lat stengiamės suteikti jiems tin
kamiausias paslaugas ir išpildyti jų
ypatingus norus".
First Personai bankas ne tik
sparčiai auga, bet ir. siūlo naujas
paslaugas savo klientams. Daugelis
lietuvių žino, kad savo taupymo ir
paskolų reikalus banke gali susi
tvarkyti lietuvių kalba. Daugelis ži
no, kad vyr. viceprezidentė ir banko
direktorių tarybos narė Rūta Sta
niulienė jiems visada maloniai pa
tars ir padės rūpimais klausimais, o
vyr. viceprezidentė ir banko vyriau
sia finansininkė Danutė Babarskienė užtikrins, kad jūsų piniginiai
pervedimai į Lietuvą^ būtų atlikti
greitai ir tiksliai.
Bet tikriausiai nedaugelis lietu-

vių žino, kad šiuo metu jie gali įsi
gyti sveikatos draudimą per First
Personai banko draudimo padalinį.
Net tie, kurie šiame krašte gyvena
laikinai, turi galimybių įsigyti vie
nos iš geriausių draudimo kompani
jų — Blue Cross Blue Shield —
draudimą. Siūlomas platus pasirin
kimas tarp keleto draudimo planų,
nuo paprastesnių iki sudėtingesnių,
už prieinamas kainas. Tas, kuris yra
susidūręs su aukštomis gydymo iš
laidomis šiame krašte, puikiai su
pranta, kad sveikatos draudimas yra
būtinybė, o ne prabanga. Klientų pa
togumui sudarytos galimybės visuo
se First Personai banko skyriuose
lietuvių kalba pasidomėti ir įsigyti
sveikatos draudimą.
First Personai banko skyriaus
adresas Čikagoje: 6162 S. Archer
Ave. (tel. 773-767-5188), Lemonte
— 12261 Archer Ave. (tel. 630-2571400) ir Orland Park — 14701
Ravinia Ave. (tel. 708-226-2727).
Norint gauti daugiau informacijos
apie draudimą ar kitas finansines
paslaugas,
skambinkite
Rūtai
Staniulienei: 630-257-1400.
Banko info.

F»rst " e r s c n a i ba^kc c r ez'de^tas 5'_ banK.c ''etu^ais ta-^autc : ais Sėd' i « .yr
viceprezidentė RG:a S:aniuKenc oanKc prezidentas Randy Schwartz, vyr. vice
prezidentė Danutė Babarskienė Stovi iš k.: Dalius Savickas, Ramutė Straukienė,
Aldona Lapinskienė, Neringa NoreiKie-e, Dovilė jasiukėnaitė, Alicija Ramanaus
kaitė, Edita Žiūrinskienė, Žilvine Petruševičienė Vaidas Mockūnas.
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Vasara „Spindulėlyje
Kai nuėjau į „Spindulėlio" va
saros stovyklą pasiimti savo anūko,
vaikai buvo labai užsiėmę. Su auklė
toja Audrone Surviliene darė ,,sapnų
gaudytoją". Tiek berniukai, tiek
mergaitės taip buvo įnikę į darbą,
kad manęs n e t nepastebėjo. Tad
nutariau pakalbinti šio vaikų darže
lio įkūrėją kun.Valdą Aušrą.
Apie patį „Spindulėlį" esame jau
girdėję. Šis Ziono evangelikų liute
ronų parapijos patalpose, Oak Lawn
priemiestyje įsikūręs lietuviškas
darželis dirba jau trečius metus ir
yra žinomas 3-6 metų vaikus augi
nantiems tėveliams. Patogus darbo
laikas (nuo 7 vai. r. iki 6 vai. v.), įdo
mios pamokėlės, įvairiausi užsiėmi
mai, muzikos pamokėlės patinka
tėveliams. Palikdami Čia savo vaiką,
jie gali būti ramūs, kad mažasis bus
ne tik prižiūrėtas, bet ir daug ko
išmokytas. Mokykloje dirba patyru
sios pedagogės — darželio vedėja
Rūta Drukteinienė, logopedė Snie
guolė Liūnienė, auklėtoja Audronė
Surviliene, muzikos mokytoja Egidija Nefiodovienė.
Tačiau šį kartą mane labiau
domino vasaros stovykla vyresniems
vaikams. Juk ne paslaptis, kad ne
visi vaikai gali patekti į įvairiausias
lietuviškas skautų ir ateitininkų

stovyklas. Ką vasarą veikti tiems
vaikams, kurių tėveliai visą dieną
dirba? Pati įsitikinau, kad tokia sto
vykla — labai gera išeitis. Šią vasarą
iš Vilniaus pas senelius atvyko pa
sisvečiuoti mūsų aštuonmetis anū
kas Rapolas. Kadangi abu su vyru
dirbame, galvojome, kur reiks jį pa
likti dienos metu. Paskambinau į
Ziono parapiją, ir „Spindulėlio" di
rektorė R. Drukteinienė paaiškino
stovyklos sąlygas. Lanksti mokėjimo
sistema, sudaryta programa masino
pabandyti. Susitarėme su anūku —
nueisime vieną dieną ir, jei nepatiks,
daugiau neisime. Ir ką gi — labai
patiko! Jis ne tik lankė šią stovyklą.
bet dar užsirašė ir į tose pat patal
pose vykusią Biblijos stovyklą, ku
rioje jam taip pat labai patinko.
Šį penktadienį Biblijos stovykla
baigė savo darbą. Šiemet stovykla 612 metų amžiaus vaikams buvo
suorganizuota penktą kartą. Kun. V.
Aušra pasakojo, jog idėja suruošti
Biblijos stovyklą gimė iš kažkada
prie parapijos veikusios sekmadie
ninės mokyklėlės. Jai nustojus veik
ti, buvo nutarta vieną savaitę, kas
dien nuo 9 vai. r. iki 12:30 vai. p.p.,
vaikams vesti pamokėles, kur jie
būtų supažindinami su krikščioniš
kuoju tikėjimu. Mokyklėlė skirta

Auklėtoja Audron? Surviliene ir kun Valdas Aui r a užsiėmimu, metu

5?
•

Snieguolė Liūnienė ir „Spindulėlio" direktorė Rūta Druktenienė su vaikais.

daugiausia parapijos vaikams, bet
neatstumiami ir kiti vaikai, jei jų
tėveliai užrašo juos į šią stovyklą.
Kun. V. Aušra ir jam talkinan
čios parapijietės vaikams Šv. Raštą
aiškina per pasakojimą, žaidimus.
Šiemet vaikai į „Biblijos stotis" „va
žiavo traukiniu". Kiekvieną dieną
prie traukinio garvežio „kabinamas"
vagonas, kurio pavadinimas atitinka
dienos temą: Kristaus gimimas, ves
tuvės Kanoje, Kristaus atleidimas,
Kristaus meilė ir Jo palaiminimas.
Garvežio mašinistas (kun. V. Aušra)
prieš „prikabindamas vagoną prie
garvežio" su vaikais kalbasi, pasako
ja jiems apie Kristų, vaikai piešia
kiekvienos dienos garvežį, gieda
giesmeles, žaidžia teatrą. Stovyklos
pabaigoje visi Biblijos stovyklos lan
kytojai gauna kompaktinę plokštelę
su išmoktų giesmelių įrašais. Reikia
tik pamatyti, kokius gražius gar
vežius nupiešė vaikai! Tiesiog nuos
tabu!
Po Biblijinės stovyklos, norintys
lieka vasaros stovykloje, kur 6-12
metų vaikams suorganizuota spe
ciali programa. Vaikai sportuoja,
žaidžia netoli bažnyčios esančiame
parke, skaito pasakas, daro darbe
lius.
Norintiems užsirašyti į vasaros
stovyklą arba užregistruoti vaikus į
lietuvišką vaikų darželį „Spindu

lėlis" reikia kreiptis į Ziono evange
likų liuteronų parapijos bažnyčią,
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL
60453, arba tel. 708-422-1433.
Laima Apanavičienė
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Vaikų piešinėliai (iš viršaus): Manto,
Nojaus ir Jokūbo
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VAŠINGTONAS ATSISVEIKINO
SU LR AMBASADORIUMI
Birželio 16 d. JAV sostinėje Amerikos Lietuvių ekonomikos vys
Vašingtone Lietuvos Respublikos tymo patarėjų tarybos vardu, garbės
garbės konsulai, Amerikos Lietuvių konsulas Stanley Balzekas LR gar
ekonomikos vystymo patarėjų tary bės konsulų JAV vardu bei William
bos (ALEDAC), JAV-Baltijos fondo Altman JAV-Baltijos fondo vardu
(U.S.-Baltic Foundation) nariai, val vakarienės metu linkėjo ambasado
stijų pareigūnai bei spaudos atstovai riui V. Ušackui sėkmės ateities dar
Jungtinėse Amerikos Valstijose su buose.
sirinko į iškilmingą vakarienę Uni
Ambasadorius Vygaudas Ušacversiteto klube (the University kas padėkojo visiems svečiams ir
Club), skirtą atsisveikinti su kaden džiaugėsi, kad likimas jam suteikė
ciją baigiančiu LR ambasadorium progą sutikti tiek daug Lietuvos
JAV Vygaudu Ušacku. Šį pokylį draugų ir jų tarpe darbuotis Lie
surengė ir vedė LR Garbės genera tuvos labui.
linė konsule Ohio valstijoje Ingrida
Vakarienę filmavo Čikagos Lie
Bublienė ir LR garbės konsulas tuvių televizija, svečius lietuviškos
Portland, Oregan valstijoje, Ran- muzikos garsais linksmino Vašing
dolph Miller.
tono apylinkės Lietuvių Bendruo
Susirinkusieji dėkojo ambasado menės atstovai David ir Violeta
riui už jo veiklą stiprinant JAV ir Pivoriūnai.
Lietuvos santykius, pabrėždami,
Šiuo metu JAV yra 15 garbės
kad pirmą kartą tiek pasidarbuota konsulų. Du iš jų paskirti šiais
siekiant Lietuvos pripažinimo tarp metais — Dennis Garrison, San
tautiniu mastu. Vakarienės metu Francisco, California valstijoje ir
buvo perskaityti JAV prezidento Otto Veinsreider Stillwater, Min
George W. Bush, senatorių, Kong nesota valstijoje.
reso narių bei verslininkų linkėjimai
ambasadoriui.
LR ambasados JAV
pranešimas
ALEDAC narė Krista Bard

NESUSIKALBĖJIMAS IR VISUOTINIS
APSVAIGIMAS
Atkelta iš 2 psl.

Statistikos departamentas vos
prieš keletą savaičių paskelbė infor
maciją, esą vidutinis darbo užmo
kestis per pirmąjį šių metų ketvirtį,
lyginant su 2005-ųjų pirmuoju ket
virčiu, Lietuvoje padidėjo net 13.2
proc. Šis departamentas neseniai
yra pranešęs, jog ir bendrasis vidaus
produktas (BVP), lyginant su 2005ųjų pirmuoju ketvirčiu, Lietuvoje
išaugo net 8.8 proc.
Kodėl toks lyginimas? Todėl,
kad siekiama sukurti nors ir netei
singą, tačiau patrauklų vaizdą?
Ekonomistas dr. Kęstutis Jeskelevičius siūlo darbo užmokestį lyginti
ne su tuo pačiu praėjusių metų
laikotarpiu, o su praėjusių metų
pabaiga. Tada pamatysime, kad
rezultatai — žymiai kuklesni. 2006ųjų pradžios ir 2005-ųjų pabaigos
vidutinio uždarbio palyginimas rodo,
kad dabar statistinis darbuotojas
uždirba net 1.1 proc. mažiau (apie
16,4 Lt mažiau), nei paskutiniais
2005-ųjų metų mėnesiais. Pasak dr.

K Jeskelevičiaus, teisingesnis skai
čiavimas būtent tada, kai gretinami
vienas po kito einantys laikotarpiai.
Vis daugiau ekonomikos ekspertų
atkreipia dėmesį, kad BVP augimo
rodikliai ne visuomet pateikia realų
vaizdą apie visuomenės ekonominę
būklę.
Augant BVP, vis svarbesnis
tampa teisingas, doras, toliaregiškas
pinigų paskirstymas. Deja, per na
cionalinį biudžetą paskirstomų lėšų
ydingos proporcijos rodo, jog aki
vaizdžiai blogėja didžiajai žmonių
daliai itin svarbi sveikatos apsaugos,
švietimo, mokslo ir kultūros sričių
būklė, suprastėjo čia teikiamų pas
laugų kokybė.
Pasak Socialinių tyrimų institu
to eksperto Romo Lazutkos, Lietu
voje akivaizdžiai didėja turtinė nely
gybė: turtingi žmonės tampa dar
turtingesni, o neturtingųjų pajamos
auga žymiai lėčiau. Valstybė skyla į
dvi viena kitos nesuprantančias,
nesusikalbančias grupes.

KAIP BUVO PRIEITA PRIE
LF ATVIRUMO POLITIKOS
Atkelta iš 9 psl.

Vidurkiai yra apytikriai, nes kai
kurios LF tarybos moterys gimta
dienių nešvenčia, ir jų amžių turėjau
spėti. Nors neturiu statistinių am
žiaus duomenų, bet akivaizdžiai
jaunėja ir bendruomenės veiksniai.
Optimizmo netrūksta nei man,
nes iš savo patyrimo žinau, kaip pro
fesionaliai, kruopščiai, sąžiningai ir
sunkiai dirba Lietuvių fondo tary
bos ir valdybos žmonės. Kaip kon
trolės komisijos narys, kartu su ki
tais dviem, buvau kviečiamas į visus
tarybos posėdžius, kur turėjau teisę
pareikšti savo, nors ir be balsavimo
teisės, nuomonę. Mums buvo priei
nami visi posėdžių protokolai ir visa
kitokia dokumentacija. Vis dėlto,
mano akimis žiūrint, prie tobulumo
dar tik artėjama. Ir pagalvoji, o kuri

organizacija yra nepriekaištingai
tobula, patenkinanti visų savo narių
pageidavimus ir lūkesčius?
Manau, kad būtų sunku man
prikišti šališkumą, nes per eilę metų
esu tiesiogiai dalyvavęs ir LB, ir LF
veikloje: kelis metus PLB valdyboje,
PLB seime, trejus metus LF pelno
skirstymo komisijoje ir dvejus metus
LF kontrolės komisijoje. Pastarąją
kadenciją baigiau su šįmetiniu LF
visuotiniu suvažiavimu. Suprantu,
kad ir kaip besistengčiau būti neut
ralus, kai kurios mano mintys čia
gali būti kontraversinės. Todėl šio
straipsnio tinkamumą spaudai ir
priminti visuomenei paskutiniųjų
dešimt metų LF suvažiavimų istori
ją bei objektyvumą, spręsti palieku
„Draugo" vyr. redaktorei.
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Mylimai žmonai ir motinai

AtA
ILGA JURKUS
mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą Vy
dūno fondo geram draugui PRANUI JURKUI, šei
mai, giminėms ir visiems artimiesiems.Vydūno fondas

Mylimai žmonai

AtA
ILGAI BIRKENS
mirus, mielam kolegai, „Dešimtuko Pirmininkui",
PRANUI JURKUI, dukterims, jų šeimoms, visiems
giminėms ir artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą
ir kartu liūdime.
Buvę Pabaltijo universiteto studentės ir
studentai, ir kapelionas Rapolas Krasauskas

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
JUZEFĄ GAILĖJUTE
PAULAUSKIENĖ
GILIŲ MINČIŲ RAŠYTOJA IR DEKLAMATORĖ

1998 m. birželio
29 d. Amžinybėn
iškeliavo
giliu
minčių rašytoja ir
deklamatorė afa
Juzefą Gailėjutė
Paulauskienė

Mūsų mylima motina, sesuo, teta, močiutė ir draugė, palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
A.a. Juzytės aštuonerių metų mirties sukaktį paminėsime
ketvirtadienį, birželio 29 d. Tėvų Jėzuitų (Jaunimo centro) kop
lyčioje per 9 v.r. Mišias ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje birželio 29 d., per 8 vai. ryto Mišias.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti ir pasi
melsti už jos sielą.
Dukros — Brigita Krasauskienė ir Nelia P a u l a u s k a i t ė
„Neliūdėk žalia girele, nes ateis laikai,
Uždainuos tau linksmas dainas, Lietuvos vaikai".
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APYLINKĖSE Ę

PLB XII SEIMAS LIETUVOJE
Brangūs tautiečiai,

• A . a. Ilga Jurkus, lietuvių visuomeninko Prano Jurkaus žmona,
mirė 2006 m. birželio 26 d.
• B i r ž e l i o 30 d. sueina devyneri
metai nuo a. a. Igno Miliausko mir
ties. Minint šią liūdną sukaktį už jo
sielą bus aukojamos šv. Mišios penk
tadienį (jo mirties dieną) 8 vai. r. ir
sekmadienį, liepos 2 d., 10 vai. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton Park.
Prašome gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Igną mal
doje.
• M i e l i e m s skaitytojams p r a 
nešame, kad liepos 3 d., pirmadienį,
dienraščio „Draugas" redakcija ne
dirbs. Laikraštis išeis liepos 4 d.,
ketvirtadienį.
• B i r ž e l i o 29 d., ketvirtadienį, 7
vai. v. PLC didžiojoje salėje, Lemont,
IL, įvyks susitikimas — pabendravi
mas su Lietuvos Respublikos Seimo
ir JAV LB komisija. Maloniai kvie
čiame visuomenę dalyvauti.
• Klaipėdos m u z i k o s centro
mišrus choras „Aukuras" (vadovas
Alfonsas Vildžiūnas) koncertuos
penktadienį, birželio 30 d. 8 vai. v.
Grace Episcopal bažnyčioje (924 La
ke St., Oak Park, IL). Per 12 gyvavi
mo metų „Aukuras" surengė per 300
koncertų Lietuvoje ir užsienyje, įra
šė dvi kompaktines plokšteles, tapo
13 tarptautinių konkursų laureatu.
2000 m. „Aukuras" atstovavo Lie
tuvai Šiaurės Baltijos šalių chorų
festivalyje Norvegijoje. Tais pačiais
metais jam buvo įteikta Lietuvos
kultūros centro „Aukso paukštė"
nominacijoje „Tarptautinio spinde
sio žvaigždė". 2002 m. šis kolektyvas
tapo Lietuvos chorų konkurso nuga
lėtoju. Bilietai - prie įėjimo. Kaina 10 dol. Žiūrovų patogumui į koncertą

bus galima nuvykti užsakytu auto
busu 7 vai. v. iš Sheraton viešbučio.
• B i r ž e l i o 29 d., ketvirtadienį,
Jaunimo centre (5600 S. Claremont
Ave.) koncertuos Vilniaus jėzuitų
gimnazijos mišrus jaunimo choras
(vadovas Leonidas Abaris). Šis jau 9
metus dainuojantis choras yra vie
nas pirmųjų popamokinės veiklos
kolektyvų atkurtoje gimnazijoje. Per
intensyvios veiklos metus choras su
rengė per pusę tūkstančio pasiro
dymų, kurių didžiąją dalį sudaro
giedojimas šv. Mišiose Šv. Kazimiero
bažnyčioje bei dažni pasirodymai
šalies ir miesto tradiciniuose rengi
niuose. Jo repertuare - užsienio ir
lietuvių klasikų bažnytinė bei pa
saulietinė muzika, šiuolaikinių au
torių originalios ir harmonizuotos
liaudies dainos. 2003 m. buvo išleis
ta pirmoji choro kompaktinė plokš
telė „Magnificat". 2005 m. - antroji
kompaktinė plokštelė „O Beate Casimire". Visi kviečiami į šio choro
pirmąjį pasirodymą JAV. Pabend
ravimas su choristais ir jų vadovu 6:30 vai. v. Įėjimas nemokamas.
• Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai
mintąja. Mišios bus šeštadienį, lie
pos 1 d., 9:30 vai. r. seselių motiniš
kajame name. Mišias aukos kun. Ar
vydas Žygas iš Marquette Park Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veikla, apimanti lietuvius, gyve
nančius 35 kraštuose, savo priorite
tu laiko lietuvybės išlaikymo tęsti
numą skatinant ir remiant užsienyje
gyvenančių lietuvių švietimą, kul
tūrą ir tėvynės meilę. Daugelyje
kraštų, kaip buvusioje Sovietų Są
jungoje ar Pietų Amerikoje, ben
druomenių veikla ir informaciniai
ryšiai reikalauja nuolatinio dėmesio.
Naujai įsikūrusioms ir besiku
riančioms bendruomenėms kraštuo
se, į kuriuos dabar yra atvykę šimtai
tūkstančių lietuvių, yra būtina ne
vien žodžiais, bet ir darbais parodyti,
kad jie ir toliau yra to paties
kamieno šakos, kad jie visi yra rei
kalingi Lietuvai — ir sugrįžti keti
nantys, ir pasiliksiantieji gyventi
naujuose kraštuose.
Esame viena tauta!" Kreipiuosi į
visus, suprantančius Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veiklos svarbą
paremti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę ir jos XII Seimą, šaukia
mą šių metų rugpjūčio mėnesį Vil
niuje. Reikia pabrėžti, kad atstova
vimas Seime yra garbės pareiga ir
Seimo atstovai nėra atlyginami, taip
kaip ir PLB valdybos nariai bei pa
galbininkai dirba visuomeniniais pa
grindais — be atlyginimo.
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės fondas talkina, remia ir orga
nizuoja specialų lėšų telkimo vajų
paremti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybą ir PLB XII Sei
mą, įvyksiantį 2006 m. rugpjūčio
6-9 dienomis Vilniuje, Lietuvoje.
Kviečiame skubiai siųsti Jūsų aukas
nuo 1 dol. iki 1,000 dol. ar daugiau ir
tapti PLB valdybos ir XII Seimo
rėmėjais. Čekius rašyti Lithuanian
World Community Foundation var
du ir siųsti: Lithuanian World Com
munity Foundation, PO Box 140796
Grand Rapids, MI 49514—0796.
Visos aukos yra nurašomos nuo JAV
federalinių mokesčių (Tax ID No.
36—3097269) ir visi aukotojai gaus
kvitus su padėka.
Tik Jūsų paramos dėka vyksta ir
vyks Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veikla!
Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos
pirmininkas
PLB fondo direktoriai:
Vytautas Kamantas
Laima Kušlikytė—Braune
Kazys Laukaitis
Milda Lenkauskienė
Gražina Liautaud
Juozas Lukas
dr. Antanas Razma
Kęstutis Slotkus
Jonas Treška, Jr.

• L i e p o s 9 d., sekmadienį, 12 vai.
p.p. LB Lemonto apylinkės valdyba
maloniai kviečia visus į vasaros ge
gužinę, kuri įvyks Pasaulio lietuvių
centro sodelyje. Bus gardaus maisto,
gaivių gėrimų, veiks loterija, vai
kučius linksmins klounas. Suaugu
siųjų laukia šokiai ir žaidimai.

Šiemet sukanka 45 metai, kai ALTas su latvių ir estų centrinėmis orga
nizacijomis {steigė Baltijos šalių atstovybę VVashington — jungtini
Amerikos Pabaltiečių komitetą (JBANO.
Šios s u k a k t i e s p r o g a birželio 3 0 d . , penktadienį,
A m e r i k o s l i e t u v i ų t a r y b a r e n g i a pobūvi
B a l z e k o l i e t u v i ų k u l t ū r o s m u z i e j u j e , 6 5 0 0 S. Pulaski Rd.
4 vai. p.p. koncertuos Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo choras.
5 vai. p.p. — vaišės ir pabendravimas.
Savo dalyvavimu ir sveikinimu pobūvio programos knygoje
paremkite ALTo atstovybę VVashington, OC - Jungtinj Amerikos
Pabaltiečių komitetą.
Vietas prašome užsisakyti tel. 773-735-6677.

Skelbimai

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. K e d z i e A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
T e l . 312-580-1217
135SLaSaūe#2300ChicagD, IL60608
Galimos konsultacgoe šeštadieniais

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

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

Čikagos lituanistinės mokyklos moksleivių choras ruošiasi Viii dainų šventei.
Vciciniai kas šeštadienį renkasi i repeticijas Mokinius ruošia mokytojos
B'fjte Jasinskienė ir Jūratė Crabliauskienė. L Apanavidenės nuotr. mokiniai
repeticijos metu.

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*.
Į Dainų šventę autobusai išvyks:
Liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marquette Park parapijos kiemo (Nativity
BVM Church, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui:
773-476-2655 (B. Podienė).
Liepos 2 d. 12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietuvių centro, 14911 127th
Street, Lemont. Tel. pasiteiravimui: 630-968-0184 (R. Kronas).
Cicero LB apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus organizuoja
autobusą i dainų švente. Norintieji važiuoti autobusu, prašomi nedelsiant
skambinti pirm M Baukui tel 708-863-9849

