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Šiame 
numeryje: 
Lietuviška radijo 
valandėlė Argentinoje. 
Lietuvių festivalis 
Elizabeth, NJ . Los 
Angeles „Spindulys" 
vyks į Japoniją. 
Dovana Baltijos šalių 
programai Seattle, WA-

2psl. 

Paminklas komunizmo 
aukomis atminti. 
Laivininkystės plėtros 
galimybės. 

3 psl 

Seminaras Kaune. 
4psl. 

Kaip išlikti lietuviu 
Amerikoje. 

5 psl. 

Informacinė Lietuvių 
fondo spaudos 
konferencija. 
Paremkime 
komunizmo aukų 
paminklo statybą. 
Atsiriboja nuo 
,3ičiulystėsw . 

6psl 

Sportas 
* Pergalę VII žymaus če

k u d i sko met iko Ludovik 
D a n e k m e m o r i a l e iškovojo 
duka r t olimpinis čempionas 
Virgilijus Alekna. Disko meti
kas iš Lietuvos geriausiu ket
virtuoju bandymu įrankį nu
sviedė 67 metrus 91 centimetrą 
ir, 2.29 m aplenkęs Atėnų olim
piados vicečempioną vengrą 
Zoltan Kovago, varžybas laimė
jo j au ketvirtą kartą. 

* l t a r p t a u t i n i o „ P K O 
B P Olecko C u p 2005" mote
r ų teniso t u r n y r o aš tuntf i -
nali iškopė Julija Gotovskytė, 
šešioliktfinalyje 6:3, 6:1 su
triuškinusi antrąją varžybų ra
kete latvę Irina Kuzmina. Jos 
varžove dėl teisės žaisti ketvirt
finalyje bus čekė Darina Seden-
kova. 

* Antrą p e r g a l ę iš e i lės 
JAV WNBA 2005 m. čempio
n a t o Rytų k o n f e r e n c i j o s 
r u n g t y n ė s e iškovojo Indiana 
„Fever" komanda, kurios greto
se žaidžia Jurgita Štreimikytė-
Virbickienė. , .Fever" namuose 
83:76 nugalėjo antrąją nesėk
mę iš eilės patyrusias Phoenix 
„Mercury" krepšininkes. Lietu
vos krepšininkė nugalėtojoms 
pelnė 10 taškų, po krepšiais ji 
atkovojo 5 kamuolius, dukart 
suklydo bei surinko dvi pra
žangas. 

Naujausios 
žinios 

* Seimo pirmininkas ra
g ina taikyti v i enodus stan
dartus V. Uspaskichui ir A 
Zuokui 

* Lietuvoje lankysis Ru
s i jos užsienio re ikalų ir 
t r a n s p o r t o ministrai. 

* Vyriausybė sudarė Eu-
ro įvedimo koord inav imo 
k o m i s i j a . 

JAV dovanoja Lietuvos 
<tpfr t ̂ rn\ Ko m s i n n f i' kon-
t r a h a n d a i ap t ik t i 

Valiutu santykis 

1 EUR — 3.452 LT 

Praraja tarp veteranų ir laisvės kovotojų gilėja 
Televizijos laidoje laisvės k o v o t o j a i v iešai p a v a d i n t i žudikais 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Nesulaukę šalies val
džios reakcijos į prieštaringus 
kai kurių Antrojo pasaulinio ka
ro veteranų bei sovietinių vei
kėjų viešus pasisakymus, Lietu
vos laisvės kovotojai nutarė pa
tys imtis priemonių. 

Kaip rašo dienraštis „Vaka
rų ekspresas", šią savaitę Gene
ralinėje prokuratūroje bus ap
sispręsta, ar penkių visuomeni
nių organizacijų įteiktas pareiš
kimas yra užtenkamas pagrin
das pradėti ikiteisminį tyrimą 

dėl žuvusių bei dar gyvų Lie
tuvos laisvės kovotojų šmeižto. 

Keli Antrojo pasaulinio karo 
veteranai, nuo kurių j au su
skubo atsiriboti kiti buvę karo 
dalyviai, ant kaltinamųjų suolo 
gali atsidurti dėl savo viešai iš
sakytų minčių. 

Generalinės prokuratūros 
atstovas Vidmantas Putelis pa
tvirtino, kad minėtas pareiški
mas gautas gegužės 23-ąją. 

Jungtinės Tarybos, suvieni
jusios Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungą ir ben

driją, Lietuvos laisvės kovos są
jūdį ir Lietuvos sąjūdį bei Lie
tuvos kalinių sąjungą, vardu 
rašte piktinamasi viešais karo 
veteranų atstovų pasisakymais 
gegužės 9-ąją minint pergalės 
prieš fašizmą metines. 

„Pareiškime minimas Kos
tas Banevičius, kuris dalyvau
damas TV3 laidoje 'Forumas' 
įžeidė gyvus ir žuvusius partiza
nus, pavadinęs juos žudikais. 
Taip pat — Jonas Gureckas, ku
rio lūpomis buvo išsakyti įžeidi
mai bei šmeižtas oficialaus mi

nėjimo metu Klaipėdoje", dien
raščiui pareiškimo turinį ko
mentavo V. Putelis. 
' Be minėtos televizijos lai

dos, pareiškėjai dar piktinasi ir 
viename respublikiniame leidi
nyje bei viename regioniniame 
dienraštyje cituotomis veteranų 
mintimis. 

Pastaruosius pareiškimo 
autoriai siūlo bausti remiantis 
trimis Baudžiamojo kodekso 
straipsniais. 

Pagal 154 ir 155 straips
nius. Nukelta \ 5 psl. 

Antisemitinių 
rašinių byloje 

— pirma bauda 
Vilnius, gegužės 25 d. 

(BNS) — Vilniaus miesto 2-asis 
apylinkės teismas paskelbė pir
mąjį nutarimą administracinė
je byloje dėl antisemitinių raši
nių rikio dienraštyje „Respubli
ka". 

Teismo sprendimu, „Respu
blikos" leidinio rusų kalba vy
riausiajam redaktoriui Algiui 
Kalantai skirta 1,000 litų bau
da. 

Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
prokuroras Rimvydas Valentu-
kevičius sakė, kad minimali 
bauda skirta atsižvelgus į tai, 
kad A. Kalanta nebuvo šių raši
nių kūrėjas, o savo vadovauja
mame leidinyje sutiko per
spausdinti jų vertimą rusų kal
ba. 

Už spaudinio, propaguojan
čio nacionalinę, rasinę ar religi
nę nesantaiką, platinimą Admi
nistracinių teisės pažeidimų 
kodeksas numato baudą iki 
5,000 litų. 

Toje pat byloje dar kaltina
mi „Respublikos" leidėjas Vitas 
Tomkus, vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojas Raimundas 
Celencevičius bei rusų kalba 
leidžiamo šio dienraščio vyriau
siojo redaktoriaus A. Kalantos 
pavaduotoja Nadežda Doroni-
na. 

Pastarųjų dviejų bylos turi 
būti pradėtos nagrinėti šią sa
vaitę. Tuo tarpu nutarimą del 
V. Tomkaus veiksmų Vilniaus 
miesto 2-asis apylinkės teismas 
ketina paskelbti birželio vidu
ryje. 
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Sostinėje toliau sėkmingai vyksta Valdovų rūmų atstatymo darbai. „Valdovų rūmai — tai faktas, jie turi būti at
statyti ir jie bus atstatyti", tvirtai teigė premjeras Algirdas Brazauskas, apžiūrėjęs atstatomus Valdovų rūmus ir 
nepareiškęs jokių priekaištų statybų vykdytojams. Vyriausybės vadovas apžiūrėjo tris baigiamo statyti pietinio 
korpuso aukštus, kuriuose bus reprezentacinės Valdovų rūmų salės. Tomo Černiševo' ELTA) nuotr 

Pavogtas K. Donelaičio biustas Arkikatedrą 
Vilnius, gegužės 25 d. 

(ELTA) — Sostinės policijos pa
reigūnai pradėjo tyrimą dėl įžū
lios vagystes Vilniaus universi
tete. Iš Filologijos fakulteto ga
lerijos dingo keliolika metų sto
vėjęs bronzinis lietuvių literatū
ros klasiko Kristijono Donelai
čio biustas. 

Biusto vertė — 859 litai. 
Universiteto darbuotojai linkę 
manyti, kad bronzos kūrinį nu
gvelbė spalvotųjų metalų par
davėjai. 

Kaip sakė Vilniaus univer
siteto Ūkio direkcijos vadovas 

Algimantas Staniulis, literatū
ros klasikų biustų galerija šiuo 
metu yra tvarkoma. Todėl pir
madienį, kai K. Donelaičio bius
tui skirtas postamentas aptik
tas tuščias. Filologijos fakulteto 
darbuotojai nusprendė, kad 
biustą prieš tvirtinimą išsivežė 
skulptorius. Vėliau paaiškėjo, 
kad skulptorius biustą jau buvo 
įtvirtinęs ir palikęs galerijoje. 

įvykio vietą apžiūrėjusių 
policijos pareigūnų teigimu, ke
lių metrų aukštyje stovėjęs 
biustas nuplėštas nuo posta
mento užmetus grandinę. 

Seimo p i rmininkas su Izrael io t e i s m ų v a d o v u 
kalbėjo ir ap ie k r e p š i n į 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas susitikime 
su Lietuvoje viešinčiu Izraelio 
Aukščiausiojo Teismo (AT) pir
mininku Aharon Barak aptarė 
ir šalių teisėtvarkos, ir krepši
nio ypatumus. 

Susitikime buvo aptarta Iz
raelio AT teisėjų skyrimo, abe
jones dėl atitikimo Konstituci
jai sukėlusių parlamento priim
tų teisės aktų nagrinėjimo tvar
ka. 

Izraelio AT vykdo apelia
cinio ir aukščiausiojo teisingu
mo teismo funkcijas. Pagal AT 
įstatymą j is tur i teisę pri
pažinti negaliojančiais Kneseto 
priimtus teisės aktus, tarp jų ir 
įstatymus, kurie prieštarauja 
Konstituciją sudarančiuose pa
grindiniuose įstatymuose įtvir
tintiems principams. 

Anot pranešimo, susitikimo 
metu Seimo pirmininkas taipo
gi domėjosi, kokius jausmus 
Kaune gimusiam ir pokariu į 
Izraelį emigravusiam A. Barak 
kelia nepriklausomybę atkūru
si Lietuvos valstybė. 

Izraelio AT pirmininkas pa-

Izraelio Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Aharon Barak (d) įteikė apdo
vanojimą žydus gelbėjusiai Irinai Ostjanko. Valdo Kopu*to<ELTA> nuotr 

brėžė, kad jis didžiuojasi, jog 
yra kilęs iš Lietuvos. Pasak jo. 
Izraelio AT dirba trys iš Lietu
vos kilę teisėjai. 

Susitikime A. Barak pasida
lijo mintimis apie Lietuvoje pra
bėgusią savo vaikystę, išsigel

bėjimą iš Kauno geto, Lietuvos 
žmones, priglaudusius ir išgel
bėjusius jį nuo mirties. 

Izraelio AT pirmininkas šil
tais žodžiais prisiminė jį išgel-
bėjusio lietuvio valstiečio šeimą 
ir pabrėžė. Nukelta į 5 psl. 

būt ina išsamiai 
išt i r t i 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Vilniaus Arkikatedros 
techninę būklę įvertinusi žino
vų komisija konstatavo, kad pa
grindinę miesto šventovę būti
na išsamiai ištirti, tačiau rami
na, jog bažnyčia nėra avarinės 
būklės. 

Kovo-balandžio mėnesiais 
Arkikatedros techninės būklės 
stebėjimus atlikę specialistai 
daro prielaidas, kad bažnyčios 
būklės blogėjimui įtakos turi 
įvairūs aplinkos veiksniai: di
naminiai poveikiai, tokie kaip 
transporto eismas. Katedros 
aikštės įrengimo metu tankin
tas gruntas, įvairūs virpesiai, 
taip pat per šimtmečius vykęs 
gamtinės aplinkos kitimas, me
dinių mūro atramų puvimas, 
tvirtinamų gelžbetonio polių 
nepakankama laikomoji galia. 

Žinovai mano, kad bažny
čios sienų trūkinėjimui turi įta
kos ir Vilniaus Arkikatedroje 
bei jos aplinkoje šimtmečius vy
kę ir vykstantys statybų dar
bai. Šiuo metu šalia bažnyčios 
atstatomi Valdovų rūmai. 

Specialistų komisija susi
pažino su archyvine Arkikated
ros pastato konstrukcijų pert
varkymo ir tvirtinimo medžia
ga, pagal ankščiau atliktų tyri
nėjimų duomenis ištyrinėjo pa
grindo gruntų sandarą ir sa
vybes bei požeminio vandens 
slūgsojimo ir kitimo sąlygas. Ži
novai taip pat apžiūrėjo Arki
katedros požemines bei antže
mines konstrukcijas. 

Žinovai konstatuoja, jog 
siekiant išvengti Arkikatedros 
techninės būkles blogėjimo, bū
tina įdiegti nuolatinę bažnyčios 
pastato būklės stebėjimo sis
temą. Ji kainuotų apie 416,000 
litų. 

Prezidentas negaili krit ikos 
šalies valdžiai 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus toliau kritikuoja ša
lies valdžią, kuri, jo nuomone, 
šiuo metu patiria „didelį mora
linį nuosmukį". 

„Nesibaigiantys skandala i 
ir jų nagrinėjimas trukdo vals
tybinėms institucijoms imt i s 
normalios veiklos", po V. Adam
kaus susitikimo su Seimo Libe
ralų demokratų frakcija sakė 
šalies vadovo atstovė spaudai. 

Ji pabrėžė, kad, prezidento 
nuomone, „apmaudu, kad viešą 
visuomeninę erdvę užvaldo pa
reigūnų, užimančių aukš tas ir 
atsakingas pareigas, santykių 
aiškinimasis". 

Praėjusią savaitę preziden
tas sukritikavo Seime paplitu
sią tendenciją sudarinėti laiki
nąsias tyrimo komisijas. 

Trečiadienį Prezidentūroje 
apsilankiusių Seimo Liberalų 

demokratų frakcijos narių nuo
mone, valstybė artėja prie ne
prognozuojamos anarchijos, o 
tai lemia ne tik padėtis Seime, 
ne jo kur iamos komisijos, o 
„valstybinių institucijų neįga
lumas nors kartą apginti teisin
gumą". 

„Situaciją Seime mes irgi 
apibūdinome kaip ne ypatingai 
produktyvią, teigdami, kad 
daugiau energijos išeina švilpu
kui, o ne garui", sakė frakcijos 
seniūnas Valentinas Mazuronis. 

J is pridūrė, kad iš dalies dėl 
tokios situacijos kaltas ir Seimo 
pirmininkas , valdančiosios 
Naujosios sąjungos vadovas Ar
tūras Paulauskas. 

V. Adamkaus susitikime su 
Liberalų demokratų frakcija 
taip pat buvo aptar t i mokesčių 
reformos, archyvų įstatymo, tie
sioginių merų rinkimų klausi
mai, teisėsaugos problemos. 

Prezidentą b a n d i t u apšaukusiam 
laikraščiui gresia bauda 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Žurnalistų etikos in
spektorius Romas Gudaitis ke
tina surašyti administracinių 
teisės pažeidimų protokolą pre
zidentą banditu apšaukus iam 
„Laisvam laikraščiui". 

„'Laisvame laikraštyje' vyk
doma nežabota kampanija prieš 
prezidentą, jūs turbūt atkreipė
te dėmesį į paskutiniame laik
raščio numeryje esančią Vil
niaus mero ir respublikos prezi
dento nuotrauką. Man atrodo, 
kad čia yra atvejis, kai reikėtų 
vis dėlto taikyti Administraci
nių teisės pažeidimų kodeksą, 
surašyti administracinių teises 
pažeidimų protokolą", diskusi
jų dėl metinės Žurnalistų etikos 
inspektoriaus ataskaitos metu 
pasipiktinus dėl minėtų pub
likacijų antradienį Seime sakė 
R. Gudaitis. 

„Laisvas laikraštis" pirma
jame puslapyje po antraš te „Du 
banditai" išspausdino preziden

to Valdo Adamkaus ir į kontro
versijų sūkurį patekusio Vil
niaus mero Artūro Zuoko nuot
raukas. 

Diskusiją dėl bulvarinės 
spaudos informacijos apie poli
t ikus antradienį pakaitino ir 
prieš R. Gudaičio ataskaitos pa
teikimą Seimo posėdžių salės 
žurnalistų ložėje pasirodęs Vis
valdas Mažonas, anksčiau teis
t a s už chuliganizmą. 

„Žinių radijui" V. Mažonas 
teigė atvykęs stebėti posėdžio 
kaip jau minėto „Laisvo laik
raščio" korespondentas. 

R. Gudait is , komentuoda
mas kai kur ių par lamentarų 
pasipiktinimą šiuo faktu, pripa
žino, jog šiuo atveju gali būti 
piktnaudžiaujama akreditacijos 
teise. 

Socialdemokratas Algiman
tas Salamakinas pastebėjo, jog. 
nepaisant to, „Laisvas laikraš
tis" yra parduodamas Seimo ko
ridoriuje. 

Po l i to logas r a g i n a p r e z i d e n t ą 
pa re i kš t i n e p a s i t i k ė j i m ą ū k i o 

m i n i s t r u 
nepasitikiu ūkio ministru, nes 
yra pakankamai medžiagos 
tam, be to — aš reikalauju, kad 
mums, tautai , paaiškintų, kas 
yra 'abonentas"", sakė politolo
gas. 

Praėjusią ir šią savaitę 
LNK televizijos žiniose rodo
muose reportažuose, demons
truojami dokumentai, kaip tei
giama — įmonių grupes „Rubi-
con group" .juodosios" buhalte
rijos įrašai , liudijantys, jog 
„abonentu" vadinamam asme
niui esą buvo mokami pinigai 
už Vilniaus miesto savivaldy
bės priimamus sprendimus, pa
lankius „Rubicon" grupes įmo
nėms. 

Pažymėjęs, kad „preziden
tas yra šantažuojamas vardan 
vadinamojo vyriausybinio sta
bilumo", R.Lopata teigė, kad 
šiuo atveju „mes kalbame ne 
apie Vyriausybės stabilumą, o 
apie savo pačių laisvę". 

„Jei dėl šitos dilemos neap-
sispręs laisvės naudai , mes 
maudysimės šiame purve labai 
ilgai", kalbėjo TSPMI direkto
rius. 

Kito politologo. Lauro Bieli
nio, susidariusioje situacijoje 
Seimo pirmininkas ir premje
ras užima pernelyg pasyvią po
ziciją. ,.Jų* pozicija yra lanksti 
ir galima sakyti — prisitaiky
mo prie situacijos pozicija", kal
bėjo L. Bielinis. 

Raimundas Lopata 
Tomo ČeraiSevo (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 25 d. 
(BNS) — Politologas Raimun
das Lopata mano. kad prezi
dentas turėtų pareikšti nepasi
tikėjimą į galimą viešųjų ir pri
vačių interesų konfliktą įsipai
niojusiu ūkio ministru Viktoru 
Uspaskichu. 

„Mano supratimu, yra pa
kankamai dokumentų ar įro
dymų, įrodančių, kad dabarti
nis ūkio ministras paslydo ir 
nebeteko pasitikėjimo", po susi
tikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi sakė Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų ins t i tu to 
(TSPMI) direktorius R. Lopata. 

Jo nuomone, pirmasis pre
zidento žingsnis — išsakyti sa
vo nuomonę dėl V. Uspaskicho. 
antrasis — išsiaiškinimas, kas 
yra „abonentas". 

„Tai turėtų būti politinis 
prezidento sprendimas — aš 
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DRAUGAS, 2005 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
ST. PETERSBURG FL 

POPIETĖ SU 
REŽISIERIUM, RAŠYTOJU 

VYTAUTU V. LANDSBERGIU 
Lietuvių klubo kultūrinio 

būrelio ir klubo pirmininkė 
Angelė Kamiene, suruoštoje 
popietėje 2005 m. gegužės 11 d. 
Lietuvių klubo didžiojoje salėje 
pristatė Vytautą V. Landsber
gį, paminėdama, kad šis 
renginys bus kitoniškas, nei iki 

St . P e t e r s b u r g , FL, Lietuvių k lubo 
k u l t ū r i n i o būre l io popietėje p ro 
g r a m ą a t l i ko rež is ier ius , rašy to jas 
V y t a u t a s V. Landsbe rg i s . 

•Juozo Š u l a i č i o nuo t r . 

šiol buvusieji, nes neturi iš 
anksto paruoštos programos. 

A. Karnienė išvardino 
Vytauto V. Landsbergio išeitą 
mokslą: 1. Vilniaus A. Vienuo
lio vidurinė mokykla; 2. 
Vilniaus universitetą — litua
nisto diplomas; 3. Tbilisio S. 
Rustavelio teatre, kino režisū
ra; 4. stažuotė New York, JAV 
Autologinių filmų archyve, vad. 
Jonas Mekas; 5. stažuotė 
Leeds (Anglija) jaunųjų Euro
pos teatro režisierių kursuose. 

Darbo patirtis: 1. mokyto
jas l i tuanistas; 2. folklorinio 
ansamblio vadovas; 3. estetinio 
lavinimo skyriaus vedėjas; 4. 
„A Propos" studijoje, direkto
rius ir kino režisierius. 

Nuo 1992 iki 2005 metų 
išleido 9 knygas — eilėraščių 
ir pasakų vaikams. 1994 m. 
„Rudnosiuko istorija" (išrinkta 
geriausia to meto knyga vai
kams). 

Per tą patį laiką suruošė 8 
spektaklius įvairiose Lietuvos 
teatruose bei sukūrė 18 trumpo 

St . P e t e r s b u r g , FL, L ie tuv ių k lubo k u l t ū r i n i o būre l io popietėje (iš k a i r ė s ) : Roma Mastienė, b ū r e l i o p i rm . Angelė 
K a m i e n e , r ė ž i s . V y t a u t a s V. L a n d s b e r g i s , D a n u t ė Maže ik ienė . J u o z o Š u l a i č i o nuot r . 

metražo filmų. 
V. V. Landsbergis, išėjęs 

scenon, pastebėjo, kad jis ne
pretenduoja į iškiliuosius lie
tuvių liaudies menininkus, bet 
bando supažindinti su lietuvių 
kalbos pozicija. 

Su gitara rankose išdaina
vo apie dešimtį liaudies dainų 
bei baladžių, kuriose atsispindi 
ilgesio j ausmai , - par t izanų 
išgyvenimai bei gražus roman
sai. Kai kurie labai liūdni, bet 
su tam tikru humoru. 

Iš savo sukurtų 18 filmų 
parodė 3: 

1. „Karininko romansą" — 
tai vaidybinis trumpo metražo 
filmas, 2000 m. televizijos žiū
rovų išrinktas geriausiu metų 
muzikiniu filmu. 

2. „Dvi seserys" — tai 

BERISSO, ARGENTINA 

LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖLE 
Argentinos Lietuvių ben

druomenei yra labai svarbu iš
laikyti lietuvišką kultūrą, todėl 
užpernai Berisso mieste sukū
rėme lietuvišką radijo valan
dėlę „Ecos de Lituania" („Lie
tuvos aidai" — FM Difusion 
98.1) ir ji savo darbą pradėjo 
nuo gegužės pradžios. 

Kiekvieną sekmadienį, nuo 
6 iki 8 vai. vakaro mes skelbia
me lietuviškas žinias, pasako
jame apie Lietuvos istoriją, pa
teikiame lietuviškus receptus. 
Be to, leidžiame lietuviškas dai
nas ir visus gyventojus infor
muojame apie Argentinos Lie
tuvių bendruomenės veiklą. 

Dabar mes gauname pra
nešimus ir biuletenius iš Bra
zilijos, Australijos. Kanados, 
JAV, Vokietijos, Belgijos, Da
nijos ir žurnalą „Pasaulio lietu
vis". 

Žmonės, kurie dirba visą sa
vaitę ir surenka daug pokalbių, 
yra „Ecos de Lituania" nariai: 
Cesar Gruce, Fabian Meschini, 
[šabe] Kalvelytė Fourment. 
J u a n Jose Fourment ir progra
mos vedėjas Juan Ignacio Four

ment Kalvelis. Mums talkina 
daugiau negu 15 narių. 

Visi dirbame ir aktyviai da
lyvaujame „Nemuno" ir „Min
daugo" draugijoje Berisso mies
te, Argentinos LB ir Argentinos 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyboje. Taip pat bendradar
biaujame su Buenos Aires ir 
Rosario miestais. 

Argentinoje svarbiausia 
mūsų problema yra ta, kad silp
nėja lietuvių kalba, todėl mums 
labai svarbu siųsti savo jau
nimą į Vasario 16-osios gimna
ziją Vokietijoje. 

Norėtume „Ecos de Lithua-
nia" įdėti į internetą, tokiu 
būdu tų valandėlių butų galima 
pasiklausyti visame pasaulyje. 
Tokia mūsų svajonė. Dabar 
ekonominė padėtis Argentinoje 
yra labai sunki ir mūsų pastan
gos siekia programą išlaikyti 
kiek galima ilgiau. 

Džiaugiamės ir jaučiamės 
laimingi, kad „Ecos de Litua
nia" yra užsienietiškų radijo va
landėlių Argentinoje konkurso 
finale. Kasmet vyksta konkur
sas, kuris vadinasi „Faro de 

Oro" (Auksinis švyturys). I š 
šimtų užsienietiškų programų 
(FM) Argentinoje išrinktos tik 
aštuonios. Finalas vyksta Mar 
del Plata mieste (prie jūros, 400 
km nuo Buenos Aires, Argen
tinos sostinės). 

Mes stebimės, kad pirmą 
kartą dalyvaujame šiame kon
kurse ir esame finale. 

Be to, „Ecos de Lituania" 
transliavome visą valandą per 
Pietų Amerikos Lietuvių jauni
mo suvažiavimą, kur is vyko 
Argentinoje (Rosario, Buenos 
Aires, Berisso) nuo sausio 15 — 
22 dienomis. Transl iavome 
todėl, kad dauguma programos 
narių buvome ir esame aktyvus 
Argentinos Lietuvių jaunimo 
sąjungos nariai. 

Mūsų elektroninis paštas: 
ecosdelituania@yahoo.com. a r 

šiuo adresu galite parašyti 
mums lietuviškai. 

J u a n Ignac io F o u r m e n t 
Kalvel is , 

Lietuviškos radijo valandėlės 
„Ecos de Lituania" vedėjas 

EUZABETH.NJ 

KVIEČIAME Į LIETUVIŲ FESTIVALĮ 
Jau tapo tradicija, kad kas

met pirmąjį birželio sekmadienį 
visi renkamės į Šv. Petro ir Po
vilo parapijos, Elizabeth, NJ, 
organizuojamą Lietuvių festi
valį. Ne išimtis bus ir šie metai. 
Todėl visus parapijiečius ir mu-
sų svečius, jaunus ir vyresnius, 
maloniai kviečiame atvykti į šį 
renginį. Jis prasidės 11 vai. r. 
šv Misiomis parapijos bažnyčio-
je Mišias aukos kun. Antanas 
Pa.škus. Po Mišių eisime į para
pijos salę, kur skambės lietuviš
ka muzika ir dainos, akis ir 
sielą džiugins šokis, o valgyklo
je lauks lietuviški patiekalai. 
Savo darbus parodoje parda

vimui eksponuos talentinga ke
ramikė Eglė Jasilionis iš Eas-
ton, PA, taip pat bus galima nu
sipirkti lietuviškų gintaro dir
binių, lininių audinių ir kitų 
lietuviškų prekių. Veiks loteri
ja-

Meninė programa prasidės 
1:30 vai. p.p., joje pasirodys 
New Jersey vaikų šokių grupe 
„Liepsnelė" ir suaugusiųjų šo
kių grupė „Liepsna", taip pat 
keletą dainelių padainuos para
pijos vaikų choras bei pasirodys 
mūsų jaunieji muzikantai. Pir
mą kartą Lietuvių festivalio 
programoje žada pasirodyti ir 
pramoginių šokių pora, kuri pa-

l inksmas filmas apie neįprastus 
Suvalkijos personažus ir jų di
džiausią noro išsipildymą „kul
tūros ministro apsilankymą jų 
namuose". 

3. „Apsireiškimas Jonukui" 
Ar galima kalbėtis su Dievu? 
Kas yra apsireiškimas. Šiuos 
klausimus svarsto aštuonerių 
metų Jonukas , važiuodamas 
t r auk in iu po garsiąsias ap
sireiškimo vietas: Šiluvoje, 
Keturnaujienoje (Šakių apskr.), 
Liurde, Fatimoje. 

V. V. Landsbergis t rumpai 
papasakojo apie Keturnau
jienoje gyvenančią Anelę Ma-
tijošaitienę, kuriai 1969 m. lap
kričio 14 d. yra apsireiškęs 
Kristus ir Švenčiausioji Mergelė 
Marija. Bažnytėlę, kurioje tas 
stebuklas įvyko, komunist inė 

to laiko Lietuvos valdžia norėjo 
nugriauti, nes numatė toje 
vietoje statyti lėktuvų pakilimo 
taką, bet tikintieji ją perkėlė 
kiton vieton. 

V.V. Landsbergis atsakinėjo 
į susirinkusiųjų klausimus. 

Klubo pirm. A. Karnienė 
dėkojo svečiui už puikią popietę, 
kuri, jos žodžiais, praturtino 
mūsų akiratį, prašė svečio atei
tyje mūsų neužmiršti. Ji taip 
pat paminėjo, kad būtų gera 
daugiau išgirsti apie jaunimo 
problemas Lietuvoje. 

Susirinkusieji gausiais plo
jimais išreiškė pasitenkinimą. 

Popietės dalyviai buvo pa
vaišinti kavute, paruošta kul
tūrinio būrelio narių. 

J u o z a s Šulai t is 

LOS ANGELES, CA 

Iš Lietuvių kredito unijos 
veiklos 

• 

-. 
Lietuvių kredito unijos 

met inis susir inkimas įvyko 
Lietuvių tautinių namų valgyk
loje. 

Iš pirmininko ir iždininko 
pranešimų paaiškėjo, kad kre
dito unija yra gerame stovyje. 
Aktyvai siekia daugiau kaip 12 
milijonų dolerių. Paskolų ba
lansas 7,624.993 dol. Investici
jos 4,377,719 dol. Narių įnašai 
(Shares) li ' ,213,705 dol. Už 
santaupas nariams išmokėti 2 
procentų dividendai. Iš kredito 
komiteto pranešimo sužinota, 
kad 2004 m. buvo išduotos 74 
paskolos, garantuotos nekilno
j amu tu r tu , automobiliams 
pirkti ir asmeniškos paskolos iš 
viso 4,534.096 dol. Priežiūros 
komiteto pirm. A. Ragauskas 
perskaitė pranešimą, kuriame 
patvirtino, kad sąskaityba ve
dama tvarkingai. Be to, sakė, 
kad Kalifornijos valstybės revi
zoriai kasmet tikrina kredito 
unijos sąskaitybą ir jokių 

„Spindulys' 
vyks į Japoniją 

priekaištų nebuvo pareikšta. 
Į kredito unijos direktorius, 

pasibaigus terminui, perinkti: 
Ramunė Dičius ir Rolandas 
Ragauskas. Lietuvių kredito 
unija įstatų ribose remia lietu
viškus reikalus: jaunimo švie
timą, radijo valandėlę ir spau
dą — Draugo fondui paaukota 
800 dol. 

Šiuo metu kredito unijos 
valdybą sudaro šie direktoriai: 
Vincas Juodvalkis — pirmi
ninkas ir iždininkas. Ramunė 
Dičius — vicepirmininkė, Da
nutė Augus-Scola — sekretorė, 
Rolandas Ragauskas ir Saulius 
Juodvalkis — nariai. Priežiūros 
komitetas: pirm. Amandas Ra
gauskas, nariai — Genovaitė 
Plukas ir Rūta Anelauskas 
(neseniai pasitraukusi). Kredito 
komitetas: pirm. Ignas Medžiu
kas, sekretorius Laimis Dovy
daitis ir narys Saulius Juod
valkis. 

M. 

Ji 

šoks Lotynų Amerikos šokių. 
Visą popietę linksmins tėvo 

ir sūnaus — Stasio ir Juvento — 
Telšinskų paruošta lietuviškos 
ir tarptautinės muzikos progra
ma, kurios metu bus galima ir 
smagiai pašokti. 

Festivalio laikas: sekmadie
nis, birželio 5 d„ 12-4 vai. p.p. 

Adresas: 216 Ripley Place, 
Elizabet, NJ 07206. 

Papildoma informacija tei
kiama tel. (parapijos rašti-nė): 
908-352-2271. 

Visi esate mielai kviečiami 
ir laukiami. Palaikykime šią 
gražią lietuvišką tradiciją. 

Fes t iva l io r e n g ė j a i 

Šiemet Japonijoje, Aiči pre
fektūroje, netoli Nagoja miesto, 
vyksta pasaulinė EXPO 2005 
paroda. Joje dalyvauja ir Lie
tuva, vienintelė iš trijų Baltijos 
respublikų. Parodos atidarymas 
jau įvyko kovo 25-ąją ir tęsis iki 
rugsėjo 25-osios. Liepos 6-oji 
yra nacionalinė Lietuvos Res
publikos (Lietuvos Valstybės 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo) parodoje diena. Tą dieną 
vyks plati kultūrinė programa, 
kurioje dalyvaus apie 80 me
nininkų iš Lietuvos. Su nuo
ta ikingais šokiais ir nuošir
džiomis šypsenomis Los An
geles šokių grupė „Spindulys" 
gražiai įsipins į šią programą 
kaip Amerikos lietuviai. 

Los Angeles jaunimo šokių 
ansamblis „Spindulys", įkurtas 
Onos Razutienes 1949 metais, 
gyvuoja jau 56-tus metus. 
Vadovaujamas Onos Razutie
nes ansamblis šoko New York, 
EXPO parodoje Vašingtone, 
keliavo po Europą, Australiją. 

Pietų Ameriką. Iškeliavius 
Anapilio Onai Razutienei, jos 
darbus tęsia dukra Danguole 
Razutytė-Varniene. Kasmet 
vyksta tradiciniai „Blynų ba
liai", kur iuos organizuoja 
„Spindulys". Susieina jauni ir 
seni spinduliečiai, su vaikais ir 
anūkais — džiaugiasi vaikų ir 
jaunimo pasirodymais. Daly
vauja visose Amerikos ir 
Kanados tautinėse šventėse, 
šoko jau 3-jose dainų ir šokių 
šventėse Lietuvoje. 

Visi kurie pažįsta Danguo
lę Varnienę, žino, kad tai kūry
binga, nenurimstanti vadovė ir 
pedagogė. 2003-iųjų lapkričio 
mėnesį, laimėjusi žymiosios 
„Fulbnght Memorial Fund" 
mokytojų programos konkursą, 
ji lankėsi Japonijos miestuose. 
Tai kultūrinio pobūdžio pažin
tinė kelionė, apie kurią Dan
guolė svajojo jau seniai. Tai ga
limybė ne tik pažinti šalį, bet ir 
pasidalinti savo kultūrine patir
timi. Danguole, suprasdama ir 
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Illinois Pairi institute 
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skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
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SEATTLE, W A 

Dovana Baltijos šalių 
studijų programai 

Gegužės 19 d. Seattle, WA, 
įsikūrusiame Washington uni
versitete (University of Wa-
shington) buvo žengtas milži
niškas žingsnis, užtikrinantis, 
kad JAV studentai galės studi
juoti Lietuvos kultūrą ir poli
tiką akademiniu lygiu. 

Šiame universitete esanti 
Baltijos šalių studijų programa 
iškilmingai priėmė Kazickų 
šeimos fondo auką, kuri leis 
universitetui įsteigti nuolatinį 
etatą profesoriui, dėstysiančiam 
lietuvių kultūros kursus. Pa
sak porgramos vadovo Guntis 
Šmidchen, tai yra milžiniškas 
žingsnis į priekį jau daugiau 
nei dešimt metų gyvuojančios 
programos istorijoje. Prie Skan
dinavijos studijų departamento 
įkurtas Baltijos šalių studijų 
centras dėsto lietuvių, latvių, 
estų kalbos kultūros ir istorijos 
kursus. Universiteto biblioteka 
komplektuoja naujausias kny
gas iš šių šalių, palaikomi 
intensyvūs kultūriniai ryšiai su 
Baltijos valstybėmis, kviečiami 
profesoriai ir žymūs svečiai. Ne
mažai universitete studijavusių 
studentų tęsia savo studijas 
Baltijos šalyse. 

Vakarą pradėjo Washing-
ton universiteto choras lietu
viškomis dainomis ,,Oi dūda 
dūda" ir „Lietuva brangi" (beje, 
birželio 11 dieną šis ameri
kiečių choras koncertuose Vil
niuje, Šv. Jonų bažnyčioje), 
renginyje padėkos žodžius tarė 
Baltijos šalių studijų vadovas 
Guntis Šmidchen, universiteto 
dekanas David Hodge, proginę 
kalbą pasakė lietuvių kalbos 
dėstytoja Ieva Butkutė. 

Renginyje dalyvavusi ir 
šeimos auką universitetui įtei
kusi Juozo Kazicko dukra Jū
ratė džiaugėsi, kad parama uni
versitetui padės populiarinti 
Lietuvos vardą pasaulyje ir pa
dės išeivijos jaunimui išlaikyti 
lietuvybės tradicijas. 

Remiama dosnių išeivijoje 
gyvenančių lietuvių aukų, Bal
tijos šalių studijų programa ti
kisi, kad susilauks ir Lietuvos 
valstybės institucijų dėmesio, 
siekia intensyviau bendrauti su 
kolegomis Lietuvoje bei tapti 
didžiausiu Baltijos šalių mok
sliniu ir kul tūr in iu centru 
Amerikoje. 

OMNI naujienos 
www.oiniii . lt 

įvertindama šio laimėjimo svar
bą, sugebėjo užmegzti ryšius su 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriumi Japonijai ir Filipinų 
saloms Algirdu Kudziu. Šio 
susitikimo metu ir kilo idėja 
nuvežti „Spindulį" į Japoniją. 

„Spindulio" šokėjai ir juos 
lydintys išvyksta birželio 30 
dieną. Aplankys Osaka, Kyoto 

miestus. Liepos 4—7 d. lanky
sis Nagojoje. Tomis dienomis 
tikimės aplankyti parodą ir 
turėti šokėjų pasirodymus. 
Kelionę baigsime Tokijo ir 
grįšime su pilnu bagažu įspū
džių į Los Angeles liepos 11-ąja. 

Laukite, parašysime' 
Sigita Barysienė 

„Spindulio" šokių mokytoja 

mailto:ecosdelituania@yahoo.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LAIVININKYSTES PLĖTOJIMO GALIMYBES 
IR PERSPEKTYVOS 
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KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
pasigirsta vis daugiau diskusijų 
apie laivininkystės atgaivinimą 
didžiosiomis Lietuvos upėmis. 
Netgi Vyriausybės vadovas ir 
kai kurie politikai prabilo, jog 
Lietuvai, jau tapus Europos Są
jungos (ES) nare, būtinai reikė
tų iš užmaršt ies prikelti šią 
transporto šaką. Be jokios abe
jonės, plėtojant laivininkystę, 
išskirtinis dėmesys suteiktas 
mūsų šalies upių tėvui — Ne
munui. Beje, ši upė nuo seno vi
liojo ir t raukė tūkstančius šalies 
bei užsienio keliautojų, sporto 
entuziastų, o mūsų vyresnės 
kartos išeivijoje gyvenantys 
tautiečiai turbūt su nostalgija 
dar pamena tuos laikus, kai iš 
Kauno Nemuno upe laivais į 
gintarinį pajūri ir atgal buvo 
plukdomi ne tik kroviniai, bet ir 
keleiviai... 

Transporto bei turizmo sri
ties specialistai tikina, jog plė
toti laivininkystę didžiausia 
šalies upe galėtume kad ir šian
dien. Bene didžiausios perspek
tyvos, anot jų, atsiveria vandens 
turizmui, tik dėl krovininės 
laivybos dar yra daug abejonių. 
Susisiekimo ministerijos Van
dens transporto departamento 
vadovų teigimu, Nemuno van
dens kelias at i t inka europie-
tiškus standartus. Pavyzdžiui, 
nuo Jurbarko iki Kuršių marių 
išlaikomas pusantro metro 
gylis, o aukštyn upe iki Kauno 
— 1,2 metro. Toks gylis 
pakankamas netgi ir įprastai 
krovininei laivybai. Tačiau per
nai Nemunu tepraplaukė vos 
keturi laivai. Tuo tarpu verslo 
pasaulio atstovai, suinteresuoti 
laivininkystės atgaivinimu, įsi
tikinę, jog iš šios transporto 
šakos Lietuva galėtų sulaukti 
ekonominės naudos — atsirastų 
galimybė Nemunu plukdyti 
krovinius nuo rytinės Lietuvos 
sienos iki Klaipėdos uosto. 
Tačiau norint visa tai įgyven
dinti, be jokios abejonės reikėtų 
praplatinti ir išvalyti Nemuno 
vagą, pastatyti bent keletą už
tvankų. Tokiems tikslams labai 
praverstų jeigu netoli Alytaus 
būtų pastatyta moderni van
dens jėgainė. O ką apie laivi
ninkystę, taip pat ir rekreacijos, 
sporto bei kitas perspektyvas 
mano šios srities specialistai? 

P e r s p e k t y v e s n ė 
p r a m o g i n ė laivyba 

Kalbėdamas apie laivybą 
Nemuno upe nuo Baltarusijos 
— Lietuvos valstybinės sienos 
iki Kuršių marių, „Draugo" 
pašnekovas — Kaune įsikūru
sios valstybės įmonės Lietuvos 
vidaus vandenų kelių direkcijos 
W K D ) vadovas Gintautas La
banauskas pirmiausia išskyrė 
dvi šio vandens kelio atkarpas: 
nuo Baltarusijos — Lietuvos 
valstybinės sienos iki Kauno 
HE ir nuo Kauno HE iki Kuršiu 

marių (Atmatos žiočių). Pagrin
dinė-kliūtis vystyti nepertrau
kiamą laivybą Nemuno upe nuo 
Baltarusijos — Lietuvos valsty
binės sienos iki Kuršių marių 
yra Kauno HE užtvanka, kurio
je nėra įrengtas laivybinis šliu
zas (norint jį įrengti reikėtų ne 
keliasdešimt, o net kelių šimtų 
milijonų litų!) Todėl šiuo metu 
pagrindinės keleivių ir visos 
krovinių pervežimo perspek
tyvos sietinos su Nemuno upės 
atkarpa Kauno HE — Atmatos 
žiotys. 

„Kol kas šiuo metu Nemuno 
upės atkarpoje nuo Baltarusijos 
— Lietuvos valstybinės sienos 
iki Kauno HE yra galimybės 
vystyti tik pramoginę—turistinę 
laivybą. Krovininei laivybai 
atsirasti šioje Nemuno atkarpo
je trukdo nenutrūkstamo laivy
binio kelio nebuvimas. Matote, 
šioje vietoje Kauno vandens 
jėgainė dalija Nemuną į dvi 
dalis ir be to, čia per maži 
garantiniai gyliai", — atkreipė 
dėmesį direktorius. 

Pasak jo, šioje Nemuno 
atkarpoje prižiūrimi tie ruožai, 
kurie turi garantinį 0,75 m gylį 
ir vidutinę 183 parų navigacijos 
trukmę per metus. J tokį sąrašą 
įeina maršrutai Druskininkai 
— Liškiava su 11 km. ilgio 
atkarpa ir Birštonas — Kauno 
HE — 67 km. 

Tuo tarpu Vidaus vandens 
kelias Kaunas — Klaipėda, 
einantis Nemuno upe ir Kuršių 
mariomis, yra įtrauktas į ben
drą Europos Sąjungos vandens 
kelių tinklą ir yra priskirtas 
Jungtinių Tautų vidaus van
denų kelių maršrutams E41. Šis 
kelias atitinka europinės klasės 
parametrus: ruožas Kaunas — 
Jurbarkas priskiriamas III 
klasės, o ruožas Jurbarkas -
Klaipėda — IV klasės vidaus 
vandens keliams. Atsižvelgiant 
į klases, šiuo vidaus vandens 
keliu gali plaukioti tokių gaba
ritų laivai: III klasės keliais — 
laivo ilgis 100 m, plotis — 8 m, 
grimzlė — 1,20 m; r v klasės 
keliais — laivo ilgis 100 m, plo
tis — 10 m, o grimzlė — 1.50 m. 
Šie reikalavimai keliami atit in
kamos klasės vandens keliui ir 
palaikomi visu navigacijos lai
ku, t.y., 230 parų per metus. 
Todėl, kaip minėjo pašnekovas. 
Nemuno upės atkarpoje nuo 
Kauno iki Atmatos žiočių tiek 
keleivinė, tiek krovininė laivyba 
turi didžiausią perspektyvą. 

„Vis dėlto, norėčiau pabrėž
ti, jog laivybos a tgaivinimas 
Nemuno upe nesietinas tik su 
vandens kelio technine būkle. 
Šiam tikslui didelę reikšmę tur i 
reikiamos uostų ir prieplaukų 
(ypač krovininių) infrastruk
tūros išvystymas. Prie laivybos 
atgaivinimo prisidėtų ir kom
pleksinis Nemuno vandens 
kelio atkarpos Kaunas-Atmatos 
žiotys sutvarkymas. kur i s 
pasireikštų garantinių gylių 
suvienodinimu", — teigė G 
Labanauskas 

Neabejotinai tur izmo vys
tymą Lietuvos vidaus vande
nimis paskatins ir Valstybinio 
turizmo departamento pareng
t a s „Nemuno upės tur is t inės 
trasos pilotinės infrastruktūros 
išvystymo" projektas. Įgyvendi
nant šį projektą yra įtraukos 
Lietuvos vidaus vandenų kelių 
direkcijos Kauno, Alytaus, taip 
pat kitos Nemuno trasos zonoje 
esančios savivaldybės ir suin
teresuotos institucijos. Įgyven
dinus projektą, visoje Nemuno 
upės trasoje, nuo Druskininkų 
iki Atmatos žiočių, bus pastaty
t a 17 mobilių pr ieplaukų ir 
rekonst ruotos 9 stacionarios 
prieplaukos. Kartu bus vystoma 
ir prieplaukų infrastruktūra. 

R e i k a l i n g a t v i r t e s n ė 
va l s tybės poz ic i ja 

Kalbėdamiesi šia aktualia 
tema, su pašnekovu vis dėlto 
prisiminėme Susisiekimo minis
terijos specialistų teiginius, esą, 
a tgaivint i krovininę laivinin
kystę mūsų šalies upėse nėra 
perspektyvu dėl įvairių ekono
minių, finansinių priežasčių. 
Beje, kai kurie garbūs ver
slininkai tikina priešingai. Vis 
dėlto mūsų regiono visuomenei 
rūpi sužinoti, ką reikėtų pa
daryt i , kad šis verslas atsi
gautų, o gal kai jau Lietuva tapo 
visateise ES nare, ši perspekty
va bus daug aiškesnė? Minėtos 
ministerijos Vandens transpor
to departamento vadovas Juo
zas Darulis neseniai tikino, jog 
krovininė laivininkystė galėtų 
tapti reikšminga sritimi nebent 
tada. jeigu mūsų šalyje pagal 
ES modelį bus apmokest int i 
keliai. 

„Norint, kad atsigautų kro
vinių gabenimo verslas vidaus 
vandens keliais, reikia išvystyti 
krovininių prieplaukų bei uostų 
infrastruktūrą, pas ta ty t i mo
dernų krovininį upinį uostą 
Kauno mieste. Be abejo, tam 
įtakos turi ir kai kurie politinio 
pobūdžio veiksniai . Reikia 
išspręsti ir Kaliningrado srities 
problemą, nes tokiu atveju at
sivertų neblogos perspektyvos 
Nemuno upe per Kaliningrado 
srityje esančių laivybinių ka
nalų sistemą krovinius plukdyti 
į Lenkijos, Vokietijos ir kitų 
Europos šalių vidaus vandenų 
uostus . Taip pat reikal ingas 
politinis sprendimas krovinių 
srautus nuo automobilių kelių 
perkelti į geležinkelį ir vandens 
kelius. Europos Sąjungoje tai 
vienas iš kertinių planų kom
pleksiškai reguliuojant t rans
porto sistemą. Viena iš šio piano 
įgyvendinimo priemonių, kaip ir 
minėjo J. Darulis, — automobi
lių kelių apmokestinimas", — 
savo argumentus dėstė G. La
banauskas . 

Be to. pašnekovo nuomone, 
prie krovininės ir tur is t inės 
laivybos vidaus vandens keliais 
atgaivinimo, neišvengiamai pri
sidėtų, jeigu būtų deramai sut-
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varky tas , visas kompleksinis 
vandens kelias. Lietuvoje kei
čiantis pervežamų krovinių 
nomenklatūrai ir augant turis
tinei laivybai, atsiranda porei
kis kompleksiškai sureguliuoti 
Nemuno upės atkarpą Kaunas 
— Atmatos žiotys ir suvienodin
ti garantinius gylius iki 1,50 m. 
Suvienodinus gylius Nemuno 
upėje iki 1,5 m, 1000 t talpos 
baržos Kauno mieste iš karto 
galėtų pasikrauti ir pervežti iki 
725 t krovinio vienu metu ir 
pervežimo kaina sumažėtų nuo 
8 iki 6 litų už toną arba 25 proc. 
Tuomet upių transportas būtų 
apie 2 ka r tus pigesnis už 
geležinkelį. Taigi, siekiant pa
skatinti keleivinę ir krovininę 
laivybą Nemune, reikėtų būti
nai išvystyti upių uostų infra
struktūrą ir suvienodinti garan
tinius gylius Nemune nuo Kau
no iki Atmatos žiočių. Be abejo, 
t am reikalui būtina ir mūsų 
valstybės tvirtesnė ir aiškesnė 
politika vidaus vandens trans
porto atžvilgiu. 

Pokalbio metu užsiminėme 
ir apie neseniai visuomenėje 
kunkuliavusias diskusijas dėl 
ketinimų statyti Alytaus hidro
elektrinę, jos galimas perspek
tyvas, taip pat ir Baltarusijoje 
numatomas statyti keletą hid
roelektrinių Nemuno vagoje. 
Vidaus vandenų kelių direkcijos 
vadovas patikslino, jog jo 
vadovaujama įmonė yra Lie
tuvos vidaus vandens kelių 
valdytoja, atsakinga už vandens 
kelių eksploataciją ir priežiūrą. 
Kadangi pastatytos hidroelek
trinės užtvanka pakeltų aukš
čiau jos esančios upes atkarpos 
vandens lygį, pašnekovo nuo
mone, šioje atkarpoje pagerėtų 
ir laivybos sąlygos. „Žinoma, 
tokį poveikį mes vertintumėme 
tik teigiamai. Tačiau tam, kad 
nepablogėtų laivybos sąlygos 
visame upės ruože, statant už
tvanką reikėtų, kad būtų už
tikrintos dvi pagrindinės sąly
gos: turi būti įrengtas laivybinis 
šliuzas bei išlaikytas dabartinis 
vandens lygis žemiau užtvan
kos. Jeigu šios sąlygos statant 
užtvanką bus užtikrintos, prieš
tarauti hidroelektrinės statybai 
neturėsime pagrindo. Apie Bal
tarusijoje statomas hidroelek
tr ines mes neturime beveik 
jokios informacijos, todėl sunku 
būtų vertinti jų galimą poveikį 
laivybos sąlygoms Nemuno 
upėje", — sakė Gintautas La
banauskas. 

P r a n o k o lūkesč ius 

W K D vadovas G. Laba
nauskas , baigdamas pokalbį, 
pripažino, jog Lietuvos rinkoje 
egzistuoja perspektyvi ir neuž
pildyta verslo niša ne tik trans
portuojant šalies vidaus van
denų keliais krovinius, bet ir 
pervežant keleivius. „Iš tiesų 
upėmis gabenti ir krovinius, ir 
keleivius — gerokai pigiau, be 
to, tai pati ekologiškiausia 
t ransporto rūšis", — tvirtino 
ponas Labanauskas. 

Vidaus vandenų kelių direk
cija iš ES lėšų ketina įgyvendin
ti beveik 80 mln eurų vertės 
projektą. Pagal jį 2006 m. nu
matoma parengti visus tech
ninius, teisinius projektus, o 
2007—2008 m. jau bus pradėti 
atlikti konkretūs darbai. 

Išties įdomūs ir perspek
tyvūs darbai mūsų laukia — 
vidaus vandenų keliais galėsi
me gabenti ne tik krovinius, bet 
ir plėtoti turizmo, poilsio bei 
pramoginius maršrutus. Malo
n i kad pernai vasarą jau 
atgaivinome seniai nutrukusį, 
bet nepamirštą keleivinį marš
rutą laivu „Kaunas — Nida". Ką 
gi. visuomenės, ypač užsie
niečių, susidomėjimas pranoko 

iKtsčius", — teigė G. Laba
nauskai 

DANUTE BiNDOKlENE 

Paminklas komunizmo 
aukoms atminti 

Seniai kalbame apie būtinumą JAV 
sostinėje pastatyti didingą paminklą 
komunizmo aukoms atminti. Pradžioje 

užsimindavome kažkaip nedrąsiai, tarytum 
atsistoję prieš neįgyvendinamą projektą. Dabar 
jau garsiau ir drąsiau, nes per penkiolika metų 
nuo Lietuvos nepriklausomybės įkūrimo Ameri
kos lietuviai įveikė ne vieną „neįgyvendinamą 
projektą", padėdami savo kilmės kraštui iš
rūpinti JAV valdžios paramą, siekiant narystės 
NATO, atlikti ir daugiau svarbių užduočių. 
Nors mes galbūt į tai nekreipiame daug dėme
sio, lietuvių įtaka (lobizmas) Washington, DC, 
visgi yra ryški ir nemažai pasiekianti. Argi 
dabartinis JAV prezidentas būtų Lietuvai paro
dęs tiek dėmesio (net joje apsilankęs), jeigu ne 
kai kurių žmonių pastangos? JAV LB įstaiga 
Washington, DC; JBANC; išsilaisvinusių iš 
sovietų imperijos valstybių koalicija, kuriai sėk
mingai vadovavo Regina Narušienė; Lietuvos 
prez. Valdas Adamkus, LR kariuomenės vadas 
gen. mjr. Jonas Kronkaitis ir daugybė kitų 
mūsų tautos patriotų, prisidėjo prie savo vals
tybės saugumo ir demokratijos įtvirtinimo. 

Galime vertai didžiuotis, kad šiuo metu ir 
JAV Senate, ir Atstovų rūmuose Washington, 
DC, turime du nenuilstamus Lietuvos reikalų 
gynėjus. Nors vienas demokratas, kitas res
publikonas, bet juos riša lietuvių kilmė, todėl 
abu nuolat veikia kartu (abu iš Illinois valsti
jos). Tai senatorius Richard Durbin (D-Ill.) ir 
Kongreso narys John Shimkus (R—111.). Pas
tarasis įnešė rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
Rusija pripažintų buvusią Baltijos valstybėse 
sovietų okupaciją ir aneksiją. Rezoliucija kiek 
anksčiau buvo priimta Atstovų rūmuose, o 
šiomis dienomis — ir Senate. Pirmasis gegužės 
19 d. JAV Senate pasiūlė rezoliuciją Nr. 150, 
kuria prašoma remti komunizmo aukų pamin
klo projekto įgyvendinimą. Su sen. Durbin dėl 
šios rezoliucijos lygiagrečiai pasisakė ir atsto
vas John Shimkus. Žinoma, reikės daugiau 
balsų ir paramos, kol paminklas bus pastatytas. 
Numatoma, kad „The Victims of Communism 

Memorial"' statybos pradžia būsianti jau šių 
metų rudenį, o vieta — netoli Georgetown Uni-
versity Law Center. Paminklo statybą tvirtai 
remia JBANC (Joint Baltic American Natio
nal) komitetas ir BAFL (Baltic American 
Freedom League). Gegužės 8 d., ekumeninių 
pamaldų už Lietuvą Šv. Vardo katedroje (Či
kagoje) metu buvo renkamos aukos, skirtos bū
tent šio paminklo statybai. Nėra abejonės, kad 
savo aukomis prie šio kilnaus tikslo prisidės 
kiekvienas Amerikos lietuvis. Mūsų šventa 
pareiga pagerbti tuos, kuriuos kai kas (net 
Lietuvoje) taip stengiasi pamiršti, ignoruoti, 
paslėpti (kaip KGB archyvus), kad aukos 
nebakstelėtų pirštu į buvusius kankintojus ir 
nepasakytų: „Ir tu ten buvai!" 

Sen. Durbin, pristatydamas minėtą rezoliu
ciją, vėl pabrėžė, kad jis pats yra lietuvių 
kilmės, todėl gerai supranta skriaudas, komu
nizmo padarytas jo kilmės kraštui . Je igu 
Europoje statomi paminklai nacių aukoms, 
jeigu kuriami žydų holokausto muziejai ir prisi
menamos nacizmo aukos apskritai, būtina tai 
padaryti ir komunizmo aukoms, kurių skaičius 
siekia iki 100 mln., ne vien Europoje, bet vi
same pasaulyje. 

Gegužės 11 d., kalbėdamas Senate, sen. 
Durbin sakė: „Kai aš kalbu apie Baltijos vals
tybes, kalbu iš ypač asmeniško taško. Lietuva 
man turi ypatingą reikšmę, nes tai mano moti
nos gimtinė, kurią esu aplankęs keletą kartų. 
Kai pirmą kartą 1979 m. lankiausi Lietuvoje, 
joje viešpatavo sovietai ir apie laisvę, nepri
klausomybę retas drįso svajoti. Kai nuvykau į 
Lietuvą po nepriklausomybės atkūrimo, mačiau 
laisvės stebuklą ir į Lietuvą, Latviją, Estiją 
grįžtančią demokratiją. Pasikeit imas buvo 
nuostabus — mums, turintiems ryšius su tomis 
valstybėmis, tarytum maldų išklausymas..." 
Daug mūsų maldų buvo išklausyta, daug ir 
žmonių pasiryžimu atlikta. Tikime, kad sen. 
Durbin (bei jo rėmėjų) rezoliucija bus patvirtin
ta Senate ir šį rudenį -JAV sostinėje pradės kilti 
paminklas komunizmo aukoms atminti. 

ŽVILGSNIS Į PASLAPTINGĄJĮ TIBETĄ 
RITONE RUDAITIENE 

Nr. 1 

Šių 2005-ųjų metų balandžio mėnesio pirmo
je pusėje teko praleisti trejetą dienų Tibete. Kai iš 
Chandu, Kinijoje, apie dvi valandas lėktuvu 
trukusios kelionės nusileidome Lhasa 'tariasi 
Hasa) oro uoste, pasitiko mus vidurdienio žydri, 
be mažiausio debesėlio dangaus mėlynė ir 
kaitrūs, tiesiog akinantys, saulės spinduliai. 
Vėliau, dienai slenkant vakarop, visuomet pakil
davo didžiulis vėjas, atnešantis tamsius debesis 
ir iš aplinkui esančių kalnų smėlio audrą. Bet 
šiuo metu — viskas žėrėjo saulėje. Nedidukas oro 
uostas atrodė įsiterpęs tarp neypatingai aukštų, 
jokios augmenijos neturinčių, kalnų. Iš pradžių 
buvo sunku patikėti, kad esame daugiau kaip 
13,000 pėdų aukštyje, kad čia aukštieji Hima
lajai. 

Paraginti vietinio gido, vardu Tashi. ne
skubėdami, nes jau pradėjome pajusti neįprastos 
aukštumos pasekmes — kažkokį apsvaigimą, su
lipome į ekskursinį autobusą. Tashi visiems ant 
kaklo užrišo baltą, iš sintetinių siūlų išaustą 
šaliką — pasveikinimui, gerai sėkmei ir laimei 
skirtą ženklą. Važiuodami tarpukalnėse, šalia 
vinguruojančios upės nutiestu neblogu asfalto 
keliu, Tibeto sostinę Lhasa turėjome pasiekti per 
dvi valandas. Šių metų liepos mėnesį planuojama 
baigti kasti ir atidaryti daugiau kaip 10 km ilgio 
tunelį. Tuomet iš oro uosto į Lhasa kelionė 
sutrampes daugiau kaip per pusę laiko. Bet mes 
nesijaučiame nuskriausti. Turime gerą progą 
susipažinti su Tibeto gamtovaizdžiu Dairomės į 
tikrai skurdžią augmeniją ir pilkų, plikų kalnų 
aplinką, kur šen bei ten stūkso, iš 
pilko akmens ir cemento sulipdy
tos ir tarytum pabertos nedidelės 
kaladėlės — namukai. Daugumą 
jų puošia raudona ir juoda spalva 
apdarytos durų angos ir langai 
bei stogo keturiuose kampuose 
ant plonų lazdelių plevėsuojan
čios viena po kitos iš eilės suver
tos trikampės vėliavėlės. Mėlyna 
simbolizuoja dangų, bal ta — 
debesis, raudona — ugnį, žalia — 
vandenį, o ruda — žemę. Tibe
tiečiai yra prietaringi. Aukštas 
namų slenkstis, ryškios spalvos, Prijaukintas naminis jakas (yak) tibetiečiui brangesnis už Himalajuose 
juosiančios durų angą. o virš jų randamą auksą 

pakabinti jako ragai, tikima, apsaugo namus nuo 
negerų ir piktų dvasių. Brangiausias tibetiečio 
turtas, tai prijaukintas naminis jakas. Juomi 
dirbama žemė, iš odos gaminamos valtys, iš vilnų 
— drabužiai ir brangūs kilimai. Labai skani, 
minkštesnė už jautieną, jako mėsa. Tačiau, už 
viską labiausiai yra vertinamas jako sviestas. Jis 
vartojamas maisto gaminimui. Nėra Tibete 
namų, kuriuose nuo ankstaus ryto iki vėlyvo 
vakaro nebūtų galima gauti karštos jako sviesto 
arbatos. Potalos rūmuose amžinai dega jake 
sviesto žvakės, Budos ir kitų dievų s ta tulas 
puošia iš jako sviesto vienuolių — lamų paga
minti ornamentiniai papuošalai. Jako sviestas 
netgi vartojamas į cementą panašiai smėlio ir 
akmenėlių grunto gamybai. 

Važiuodami pagal upę, pastebėjom vienur 
kitur į vandeni įsmeigtas baltas vėliavėles. Tashi 
paaiškino, kad Tibete mirusieji laidojami net 
penkiais skirtingais būdais. Vienas jų, tai laido
tuvės vandenyje, tą vietą paženklinant balta vė
liavėle. 

Mirusiojo kūnas yra išdalinamas į smulkius 
gabalus, kurie, suvyniojus į drobulę, yra nulei
džiami į vandenį, kaip maistas žuvims. Pats pri
imtiniausias ir ekologiškai praktiškiausias bū
das, tai pasilaidoti dausose. Šiuo būdu yra laido
jama bent 90 proc. Tibeto gyventojų. Mirus žmo
gui, po 2-3 dienų, kuomet, tariamai, siela aplei
džia kūną (o yra ir būdas tai nustatyti), mirusio
jo lavonas yra atiduodamas laidotuvių tvarkyto
jui. Bus d a u g i a u . 
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SEMINARAS 
KAUNE 

RAMUNE KUBILIŪTE 

„Vaiko vartai į mokslą" 
organizacija įsikūrė 1998 m. Jos 
centras yra Chicago, rėmėjų 
būreliai randami kituose JAV 
miestuose, bet jos pagrindinis 
darbas nukreiptas į Lietuvą ir į 
9 dienos ir globos centrus, ku
riuos jie remia. Per pastaruo
sius kelis metus, į Lietuvą porai 
mėnesių darbams ir bendravi
mui su remiamais centrais yra 
važiavusios programų Lietuvai 
koordinatorės Rita Venclovienė 
ir Aldona Kamantienė. Trum-
pesniems apsilankymas ir pro
jektų vykdymui yra važiavusios 
kitos organizacijos valdybos ir 
tarybos narės. Vasaros savano
riškam darbui remiamuose cen
truose yra važiavę jauni lietu
vių kilmės gimnazistai ir stu
dentai iš JAV. Balandžio mėn. 
23-24 d. vaišinguose Nekalto 
Prasidėjimo Vargdienių seselių 
Pal. Jurgio Matulaičio namuose 
Kaune vyko organizacijos ren
giamas seminaras, kuriame 
dalyvavo maždaug 40 „Vaiko 
vartai į mokslą" remiamų cen
t rų direktoriai, darbuotojai ir 
savanoriai. Tai trečias tokio 
pobūdžio seminaras, kurį orga
nizacija rengia savo remiamų 
dienos ir laikinosios globos cen
t rų darbuotojams. Šis semi
naras gal šiek tiek skyrėsi nuo 
kitų, nes jame buvo daugiau 
akademinio pobūdžio paskaitų 
ir diskusijų, o ankstesni 
pabrėžė vieną ar kitą naujai 
paruoštą „Vaiko vartai į mok
slą" programą. 

Organizacija šiandien tel
k ia lėšas, siunčia užimtumo 
priemonių ir kitų sunkiai gau
namų ar brangiai Lietuvoje 
kainuojančių reikmenų siun
tinius. Tokiu būdu „Vaiko var
tai į mokslą" stengiasi remti 
centrus Lietuvoje, kad jie ge
riau ir be kasdienių buitinių 
rūpesčių galėtų dirbti auklė
jamąjį darbą, kurį rizikos gru
pės vaikų tėvai namie ne visada 
įstengia atlikti. .Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos nesiriboja 
t ik siuntiniais — jos svarbi 
užduotis yra specialios pako
misijus paruoštos programos, 
kurių jau buvo trys: 1. charak
terio ugdymo; 2. D.R.Ą.S.A. 
(Drįsk rūkalų, alkoholio ir 
svaigalų atsisakyti), preven
cinė: ir 3. S.A.U. (Sąmoningos 
asmenybės ugdymas). Progra
momis gali pasinaudoti ir kitos 
organizacijos, jei susitarta su 
„Vaiko vartai į mokslą" va
dovybe. Seminaro metu Kaune 
centrų direktoriai užtikrino, 
kad „Vaiko vartai į mokslą" 
parūpintų programų. Konspek
tuose randamą metodologiją, 
centruose lengvai galima pri
taikyti dirbant su vaikais. Pa
geidaujama net daugiau tokių 
programų. Tokios paruoštos 
metodologijos jie nėra radę ki
tuose lietuviškuose šaltiniuose. 
Programos diskusijomis, žaidi
mais ir įvairiais užsiėmimais 

išryškina teigiamus asmenybės 
bruožus: atkaklumą, atsakomy
bę, draugiškumą, atjautą, ats
parumą susilaikant nuo alko
holinių gėrimų ir rūkymo ir 
pan. Programos komisija j au 
pradėjo ruošti kitą programą, 
kuri paliestų specifines socia
lines problemas, vaikų patirtas 
savo šeimose, ir metodologiją, 
kaip centruose, dirbant su vai
kais, galima aptarti ir reaguoti į 
tas problemas. 

Kaune įvykęs seminaras 
buvo viena iš retų progų, kai 
vieno savaitgalio metu panašų 
darbą dirbantys suvažiavo iš 
remiamų centrų — trijų Vil
niuje, iš Naujosios Akmenės, 
Marijampolės, Kazlų Rūdos, 
Obelių kaimo, Užpalių kaimo ir 
Rumbonių kaimo. Centrai įkur
ti vietos parapijų, „Caritas" 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

•L J | Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
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„ Vaiko vartai į mokslą" seminaro da 

buvo diskutuojama atvejo ana
lizė, išklausyti centrų pristaty
mai ir išspręstos užduotys. Šeš
tadienio pristatymai buvo la
biau akademiniai — apie socia
linį darbą ir vaiko vystymąsi, 
paveiktą muzikos ar ryšiais su 
ugdytoju. Šeštadienio vakare ir 
sekmadienio pristatymuose bu
vo nagrinėjama savanoriškumo 
tema. 

Rita Venclovienė (kairėje) ir Žydrūne Liobikaitė. 

vienuolių ir pasišventusių 
asmenų. Jų neįsteigė „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacija, 
nors vieno centro įsikūrimo 
pradžiai davė visokiariopos 
paramos. Galima sakyti, kad 
per pastaruosius penkerius 
metus organizacija kai kuriems 
centrams yra pagrindinis pa
ramos šaltinis. Į seminarą su
važiavo dalyviai nuo 16 metų 
iki pensijinio amžiaus. Visi 
dirba remiamuose dienos ir 
laikinosios globos centruose ir 
domisi „Vaiko vartai į mokslą" 
programomis. Seminare dalyva
vo socialinio darbo specialistės, 
mokytojos, studentės ir įvairaus 
amžiaus savanoriai. Buvo reta 
proga išsikalbėti, aptart i rū
pimus reikalus ir pasiklausyti 
paskaitų apie vaikų psichologi
ją, būdus skatinti savano
riškumą ir pan. 

Seminaro organizatorės bu
vo „Vaiko vartai į mokslą" pro
gramų Lietuvoje koordinatorė 
Rita Venclovienė, kuri taip pat 
yra ir organizacijos tarybos 
pirmininkė, ir Žydrūne Liobi
kaitė, kuri yra „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos atstovė 
Lietuvoje ir dirba su rizikos 
grupės šeimų motinomis Vil
niaus „Vilties Angelo" centre. 
Seminare taip pat dalyvavo 
„Vaiko vartai j mokslą" tarybos 
narės Ramunė Kubiliūtė ir dr 
Regina Padleckienė. Dvi dienas 
vyko paskaitos ir pašnekesiai. 

Šeš tad ienis 
Šeštadienio pirmąją aka

deminę temą „Praktinio socia
linio darbo problemos ir dile
mos. Kodėl jos kyla?" ir prak
tinio užsiėmimo analizę pateikė 
VU dėstytoja Birutė Švedaitė. J i 
supažindino seminaro dalyvius 
su šia „keista" profesija, kuri 
nėra gerbiama, kurios darbo 
pasekmės nesimato, kurios dar
buotojams reikia teisintis, kodėl 
tą profesiją pasirinko, bet be 
kurios Lietuva neišsiverčia. Po 
paskaitos dalyviai buvo su
skirstyti į mažesnes grupes 
aptari pateikto atvejo analizės 
(_ca.se study") virsmo taškus, 
kai procesas įvairių įvykių 
pakeičiamas ir eina kita linkme. 

„Muzikos įtaką vaiko vysty
muisi" aptarė dr. Emilija Pakš-
taitė-Sakadolskienė. Daug metų 
JAV mokyklose išdirbusi mu
zikos srityje, dabar dirba ir 
gyvena Vilniuje. Dalyviams bu
vo pateiktos žinios apie sme
genų anatomiją ir fiziologija — 
aksonai, dendritai , didžiojo 
smegenų jungtis, smegenų 
„kaspinus"... Kodėl muzika 
vaikui naudinga? J i nuramina 
vaiką ir jį aktyvina. J i yra 
priemonė skatinti atmintį, pa
deda vystyti motoriką ir ritmą. 
Ji aktyvina smegenis, puoselėja 
kultūrines vertybes. J i yra nau
dinga socialiniams bendruo
meniniams įgūdžiams. Muzikos 
mokytojai ir muzikos terapistai 

klausomi pas 
- Ramuti ' " R 

,viai; stovi — Rita Venclovienė. 

specializuojasi muzikos speci
fikoje, bet visiems verta žinoti 
apie muzikos vertę. Anot pas-
kaitininkės, muzika yra „vartai 
į mokslą", ir liaudies dainos 
padeda vaikui surpasti kultūrą 
ir jos normas. 

„Ugdytojo ir vaiko santy
kius savimonės, savivertės 
ugdyme" aptarė VDU dėstytoja 
dr. Daiva Kuzmickaitė. Prele
gentė aptarė intrapsichinį hu
manizmą ir ekologinę ugdymo 
perspektyvą. Pirminė vaiko 
laimė yra žinoti „kas aš esu", o 
antrinė „ieškau laimės su ki
tais". Dalyviams vilties davė jos 
pasakymas, kad nėra atvejo be 
išeities (meilės) — vaikas yra 
ugdytojo atspindys. Niekad 
nėra per vėlu, nors pokyčiai 
Lietuvoje nevyksta greitai. Če
kų dokumentinio filmo ištrau
komis seminaro dalyviams 
vaizdžiai buvo parodyti ugdyto
jų ryšiai su vaikais. Kontrastai 
ryškiai matėsi — vaiko, augan
čio mylinčioj šeimoj ir vaikų, 
augančių globos namuose. Vai
kai akivaizdžiai savo elgesiu 
parodė suaugusio dėmesio ir 
meilės troškimą. 

„Darbas — būti vargšų 
drauge" įspūdžiais iš Tailando 
pasidalijo tik vasrio mėnesį į 
Vilnių po dvejų metų grįžusi 
Lina Gervytė. Lina vaizdžiai 
savo pasakojimais ir rodomomis 
skaidrėmis apibūdino savo dve
jų metų gyvenimą Tailande. Kaip 
savanorė, ji gyveno vargšų 
kvartale ir patyrė vietinių gy
ventojų gyvenimo pulsą bei 
draugystę. Pirmaisiais metais 
teko išmokti kalbą, kurią semi
naro dalyviams ji pademonstravo. 

Sekmad ien i s 
Sekmadienį po šv. Mišių ir 

pusryčių su „Vaiko vartai į moks
lą" organizacija supažindino 
Ramunė Kubiliūtė iš Čikagos. 
Seminaro salėje vieną sieną 
puošė „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijos narių nuotraukos, 
leidiniai, išspausdinti interneto 
svetainės puslapiai. Buvo sten
giamasi supažindinti dalyvius 
su savanoriškumu bendrai JAV 
ir specifiškai su „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos savanorių 
darbu. JAV rašomos programos, 
telkiamos lėšos ir įvairūs infor
mavimo bei kiti projektai. JAV 
nėra pirmoje vietoje pasaulyje 
savanoriškumo atžvilgiu (Di
džiojoje Britanijoje 48 proc. 
žmonių dirba savanoriais), sa
vanoriais dirba arti 46 proc. 
gyventojų. Tuo tarpu Lietuvoje, 
pagal kai kuriuos apskaičia
vimus, kol kas tik 5.5 proc. 
suaugusių dirba savanoriais. 
Buvo pateikiamas sąrašas įvai
rių darbų ir projektų, kuriais 
JAV savanoriai užsiima ir daro. 
Kai kurie veiksmai, žinoma, 
vyksta ir Lietuvoje. Pranešimo 
pabaigoje dalyviams buvo išda
linti daržovių ir sėklų pokeliai 
— tai simbolis „įpakuotos" pa
tirties, meilės ir paramos iš JAV 
lietuvių organizacijos, ir simbo
lis „daržų", kuriuose „auga" cen-
tnj ta r, k yt ojai — vaikai. 

Patirtimi „Savanoriško dar
bo pagrindai" pasidalijo Žydrū
nė Liobikaitė ir savanorė Lina 
Gervytė. Žydrūnė dirba su 
rizikos grupės šeimų motinomis 
„Vilties Angelo" centre Vilniuje. 

ja (Seminare ji taip pat vaidino 

„Jurgis į mokslą" klouno semi
naro dalyvio rolę, ir papasakojo 
apie savo savanorišką darbą 
Tailande). Abi prelegentės, kar
tu su to centro direktore, ses. 
Jol i ta Matulaityte, pasidalijo 
mintimis apie savanorių atrin
kimą, paruošimą ir išlaikymą 
darbui su vaikais. Reikia rasti 
savanorius ir padaryti atranką, 
reikia juos palydėti, palaikyti ir 
su jais bendradarbiauti. Reikia 
paruoštiems savanoriams duoti 
atsakomybės ir jiems skirti 
dėmesį, neužmirštant padėkos. 
„Vilties Angelo" centras laimin
gas tuo, kad kai kurie Vilniaus 
pedagoginio universiteto stu
dentai, atlikę savo studijų prak
tiką centre, toliau lieka savano
riais. Tame centre savanorių 
pagerbimo vakaras/puota yra 
tapęs gražia tradicija. 

Paskutinę savaitgalio temą 
„Bažnyčios socialinis mokymas" 
gvildeno Kauno kunigų semi
narijos dėstytojas kun. dr. Ar
vydas Žygas. Jis priminė daly
viams Katalikų Bažnyčios kari-
tatyvinės meilės misiją, kad 
bendrai krikščionys tarnauja 
kitiems. Iš Antrojo Vatikano 
suvažiavimo kilo dokumentas 
apie kunigų paruošimą šiam 
darbui. 

Katalikų bažnyčios istorijo
je buvo daug tos misijos pa
vyzdžių — arch. Oscar Romero, 
motina Teresė ir kiti. Tinka 
prisiminti Antano Maceinos 
pasakymą, kad kartu eina dar
bas ir malda (ora et labora). 
Bažnyčios mišioluose galima 
rasti kelis šimtus (250+) maldų 
apie artimo meilę — mylėti 
nuliūdusius, būti jautriu tiems, 
kuriems neparodyta meilė ir t.t. 
Meilė kitiems yra „vartai į 
gyvenimą". J i s patarė nepa
žadėti ko negali. Jis priminė, 
kad padėjęs vargšams, nelauk 
dėkingumo. Katalikų bažnyčia 
turi socialinę misiją. Anot pal. 
arkiv. Jurgio Matulaičio reikia 
nugalėti blogį (pasaulyje) geru
mu. 

įver t in imai 
Ar „Vaiko vartai į mokslą" 

organizacijos rengiamo semi
naro dalyviai pasisavins naujas 
žinias ir jas pritaikys kasdie
niniuose darbuose9 Reikia 
manyti, kad taip. Savaitgalį su 
Lietuvos rizikos grupės šeimų 
vaikais dirbantieji turėjo progos 
atsipūsti, atsigaivinti ir jaustis, 
kad ir jų žinių praplėtimas yra 
svarbus. Seminaro pabaigoje 
dalyviai užpildė anketą, kurioje 
buvo trys klausimai. 1. prak
tiškas darbas, savanorystė, 2. 
labiausiai įstrigusios mintys, 3. 
išsivežtos mintys, patirtis. 

Keletas dalyvių parašytų 
pasisakymų, ką praktiškai pri
taikys: reikia parodyti dėme
singumą vaikams, reikia būti
nai pastebėti kiekvieną vaiką 
bei kiekvieną savanorį- Sava
noris turi mylėti savo darbą ir jį 
supančius žmones, socialinio 
darbo tikslas yra svarbiausia 
žmonių gerovė. Labiausiai įstri
go, kad reikia priimti vaiką tokį, 
koks yra ir tokį mylėti. Muzi
kinis auklėjimas, pirminė ir an
trinė vaiko laimė. Iš seminaro 
išsivežė, stiprybę tolimesniam 
darbui, dėkingumą „Vaiko var
tai į mokslą", viltį, kad šis semi
naras nebus paskutinis, viltį, 
kad centrų veikla plėsis toliau, 
didesnį suvokimą apie sava-

Seven ty f i r s t l e s o n (Seventi 
fiorst leson) — Septyniasde
šimt pirma pamoka. 
I am g o i n g t o L i t h u a n i a , I 
n e e d a r i d e t o t h e a i r p o r t . 
(Ai em gouing tū Lithuenija, ai 
nyd e raid tū t ha ėrport) — Aš 
išvykstu į Lietuvą, reikia, kad 
kas mane nuvežtų į oro uostą. 
Do y o u n e e d a r i d e t o 
O 'Hare o r M i d w a y a i r p o r t ? 
(Dū jū nyd e raid to Ohėr or 
Miduei ėrport) — Ar tave rei
kia nuvežti į O'Hare, ar Mid-
way oro uostą? 
I n e e d t o g o t o O ' H a r e , i t ' s 
a n i n t e r n a t i o n a l f l igh t . (Ai 
nyd tū gou tū Ohėr, i ts en 
in ternęšenal flait) — Man 
reikia vykti į O'Hare, tai tarp
tautinis skrydis. 
When a r e y o u l e a v i n g ? (Uen 
ar jū lyving) — Kada išvyksti? 
I am l e a v i n g o n W e d n e s d a y , 
J u n e f i rs t , a t t e n t w e n t y in 
t he e v e n i n g . (Ai em lyving an 
Uenzdei, džiūn fiorst, ęt ten 
tuenty in t ha yvning) — Aš 
išvykstu trečiadienį , birželio 
pirmą, dvidešimt po dešimtos 
vakare. 

I w i l l b e g l a d to t a k e you , a s 
l o n g a s i t ' s n o t d u r i n g t h e 
d a y , w h e n I h a v e t o w o r k . 
(Ai uil by ględ tū teik jū, ez 
long ez i ts nat djuring tha dei 
uen ai hev tū uork) — Aš 
mielai tave nuvešiu, t iktai ne 
dienos metu, kai man reikia 
dirbti . 
I a m r e t u r n i n g o n J u n e t h e 
f o u r t e e n t h , a t t w e l v e fif-
t e e n in t h e a f t e rnoon . (Ai em 
ryt iurning an džiūn the for-
tynth , ęt tuelf fiftyn in tha 
ęf temūn) — Aš grįžtu birželio 
ketur iol iktą , penkiolika po 
dvylikos dienos metu. 
W h a t d a y of t h e w e e k is 
t h a t ? (Uat dei af tha vyk iz 
thęt) — Kokia tai bus savaitės 
diena? 
I t ' s o n a T u e s d a y a f t e r n o o n . 
(It an a Tjūsdei ęfternūn) — 
Tai antradienis — po pietų. 
I a m s o r r y , I h a v e to w o r k , 
y o u wi l l h a v e to a sk some-
o n e e l s e . (Ai em šory, ai hev tū 
uork j ū uil hev tū ęsk samuon 
eis) — Gaila, bet man reikės 
dirbti , turėsi paprašyti ko nors 
kito. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 
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SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Auksė S. Kane. 
Viima Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Uest 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
tur intys patirt ies, 
d i rb t i Čikagoje. 

At lyginimas S20/h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

Eugenija's Hair Desk jn 
Naperville reikalingos kirpėjos, 
manikiūristės, kosmetologės, 

asistentės. 
T e l . 6 3 0 - 5 4 8 - 0 1 0 0 

Tel. 
1 773-585 95 

Tai - f ū s ų 
laikraštis 

Pro Care Agency 
Live-in caregiver with good 

English, referentes and driving 
cxpcrience to vvork with 67 yrs 
old vvoman after small stroke. 

7 davs for S840 (cash) 
847-391-4164 

ATLANTi J-800-775-SEND 
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norių darbą, gera nuotaiką, 
naujas pažin t i s , bendrystės 
džiaugsmą. 

„Vaiko va r t a i į mokslą" 
organizacijos nar ių mintys jau 
bėga į ateitį J a u ka lbama, 
kokias p rog ramas planuoti 

ateičiai , kaip tobulinti semi
n a r u s , kaip toliau skat int i 
savanorys tę abipus Atlanto, 
kaip sėkmingiau telkti lėšas. 
Darbo netrūksta, matosi, kad 
yra norinčių ir gaimCh] (firiM 
dalintis žiniomis, džiaugsmu. 

http://_ca.se


^p^ 
Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuter^ AP, ferteftax, ITAR-TASS, B&S 
žinių agartGfų pranešimais) 
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EUROPA 

MADRIDAS 
Madride trečiadienį, praė

jus 45 minutėms po to, kai vie
nas baskų laikraštis ETA vardu 
sulaukė perspėjimo, sprogo au
tomobilyje padėta bomba ir bu
vo sužeisti 34 žmonės. Dėl per
spėjimo policija spėjo evakuoti 
žmones iš įvykio Kietos, tačiau 
stiklo šukės ir sprogimo banga 
vis tiek sužeidė dešimtis žmo
nių. Šis incidentas tikriausiai 
yra baskų separatistų grupuo
tės ETA nepagarbos gestas, pa
demonstruotas vos aštuonios 
dienos po to, kai Ispanijos parla
mentas leido vyriausybei pradė
ti taikos derybas su ETA, jeigu 
ji atsisakys ginkluotos kovos. 

ANKARA 
Turkijos ministras pirmi

ninkas Recep Tayyip Erdogan 
pranešė, kad Turkijos vyriau
siuoju euroderybininku paskir
tas ekonomikos ministras Ali 
Babacan. Jis taip pat pažadėjo, 
kad Turkijai niekas nesutruk
dys siekti visateisės narystės 25 
Europos šalis vienijančioje orga
nizacijoje. Jauniausiam ir vie
nam labiausiai gerbiamų minis
trų kabineto narių, 38-erių me
tų A. Babacan teks sunki užduo
tis, tačiau , jeigu Dievas pano
rės, jį lydės sėkmė", sakė R. T. 
Erdogan. 

tinkamai ištirtos. Be to, ji at
kreipė dėmesį į atvejus, kada 
JAV karinėje bazėje Kuboje be 
teismo buvo kalinami vadina
mieji „priešų kovotojai". 

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice tikrai nori 
tapti prezidente, o bet kokie nei
gimai yra tik sumanios strategi
jos dalis. Taip pat ji norėtų, kad 
bičiuliai iš Respublikonų parti
jos pakviestų ją imtis šios misi
jos. Kaip praneša „U.S. News 
and World Report", tai papasa
kojo dabartines Amerikos diplo
matijos vadovės politiniai ben
dražygiai, „dirbantys už ją 
politinėje virtuvėje artėjant 
2008 m. rinkimams". Tačiau pa
klausta apie ateities planus, C. 
Rice pajuokavo, jog ją labiau
siai domina Nacionalinės futbo
lo lygos vadovės postas. 

RUSIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Po rugsėjo 11-osios išpuolių 

praėjus ketveriems metams, vi
same pasaulyje žmogaus teisių 
apsauga tapo blogesnė, ir di
džiausia atsakomybė dėl to ten
ka JAV, teigiama tarptautinės 
organizacijos „Amnesty Inter
national" ataskaitoje. Pasaulio 
vyriausybės, sekdamos JAV ka
ro Irake pavyzdžiu, vis mažiau 
paiso teisinės valstybės princi
pų. Ataskaitoje primintos per
nai pasirodžiusios nuotraukos, 
kuriose matomi Irako Abu 
Ghraib kalėjime išnaudojami 
kaliniai. Organizacijos teigimu, 
šios fotografijos niekad nebuvo 

MASKVA 
Trečiadienio rytą didelėje 

Maskvos dalyje dingus elektrai, 
buvo paralyžiuotas visuomeni
nio transporto eismas. Dešimtys 
tūkstančių žmonių liko įkalinti 
metro traukiniuose. Gyvena
muosiuose namuose sustojo lif
tai, mieste neveikia mobilusis 
ryšys. Kai kuriose įstaigose 
Maskvos centre elektra yra, bet 
ji dingo ištisuose sostinės rajo
nuose, kur taip pat nutrūko 
vandens tiekimas. Daug kur ne
veikia šviesoforai, įvyko daugy
bė avarijų. Pranešama, kad be 
elektros liko ir kai kurios ligoni
nės. Spėliojama, kad grandininę 
reakciją galėjo sukelti gedimas 
išvakarėse vienoje naftos per
dirbimo įmonėje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Kovotojų tinklo „ai Qaeda" 

sparnas Irake pranešė, kad bu
vo sužeistas jos vadovas Abu 
Musab al-Zara,awi ir paragino 
visus musulmonus už jį melstis. 
Pranešimo tikrumo patikrinti 
neįmanoma. ..Mes neturime in

formacijos nei apie tai, ar jis su
žeistas, nei apie jo sveikatos 
būklę. J is vis dar tebėra mūsų 
labiausiai persekiojamas taiki
nys, kurį reikia sugauti arba 
nužudyti, ir kol tai neįvyko, me
džioklė tęsiasi", sakė JAV pajė
gų Irake atstovas pulkininkas 
leitenantas Steve Boylan. Ka
riškis taip pat sakė, kad tokių 
pranešimų dažnai pasigirsdavę 
ir anksčiau, tačiau jie nepasi
tvirtindavo. 

BAGHDAD 
Sydney musulmonų ben

druomenės vadovas Taj Eldin ai 
Hilali, siekdamas Irake įkaitu 
paimto australo išlaisvinimo, 
pasisiūlė užimti jo vietą. „Esu 
nuoširdžiai pasirengęs pasiduo
ti grobikams ir tapti įkaitu mai
nais į sergantį Australijos pilie
tį, kol brolių pagrobėjų sąlygos 
bus patenkintos taip, kaip jie 
nori", rašoma Australijos mu
sulmonų šeicho pranešime. 

AZIJA 1 

MANILA 
Trys ginkluoti vyrai, kurie 

Pietų Filipinuose pagrobė auto
busą su keleiviais, trečiadienį 
paleido visus įkaitus ir pabėgo. 
Prieš tai pagrobėjai persėdo į 
automobilį, kuriuo jiems buvo 
leista išvažiuoti, ir paleido sep
tynis iš 12 laikytų įkaitų. 

AFRIKA į 

CAIRO 
Egipto rinkėjai balsuoja dėl 

svarbios konstitucijos pataisos, 
sudarančios sąlygas pirmą kar
tą surengti prezidento rinki
mus, kuriuose dalyvautų daug 
kandidatų. Egipto vyriausybe, 
susidūrusi su reformų šalininkų 
protestų banga, sako, kad šia 
pataisa ištesimas JAV duotas 
pažadas vykdyti reformas, ta
čiau opozicija tai vadina apgau
le. Opozicijos grupėms, prade
dant marksistais ir baigiant is-
lamistais. raginant boikotuoti šį 
referendumą, analitikai sako, 
kad svarbiausias dalykas bus 
rinkėjų aktyvumas. 

Praraja tarp veteranų ir laisvės kovotojų gilėja 
Atkelta iš 1 psl. 
už šmeižimą ir viešą ar neviešą 
įžeidimą asmuo, apie kitą žmo
gų paskleidęs tikrovės neatitin
kančią informaciją, galinčią pa
niekinti ar pažeminti tą asmenį 
arba pakirsti pasitikėjimą juo, 
numato baudą arba laisvės ap
ribojimą, arba areštą, arba lais
vės atėmimą iki dvejų metų. 

Už mirusiojo atminimo pa
niekinimą, galintį nulemti žmo
nių panieką ar pakirsti pagarbą 
jo atminimui, 313 straipsnis nu
mato atsakomybę — baudą, vie
šuosius darbus, laisvės apriboji
mą arba areštą. 

Vienos iš pareiškėjų — Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas. Sei
mo narys Povilas Jakučionis sa
ko, kad jie, gindami Lietuvos 
laisvės kovotojų vardą, padarė 
tai, ką galėjo. 

„Mes priešiškai esame nu
siteikę ne prieš visus Antrojo 
pasaulinio karo veteranus, bet 
tik prieš konkrečius žmones, sa
kiusius konkrečias kalbas. Juk 
veteranų gretose yra daug dorų 
žmonių, o paniekinamai apie 
partizanus gali kalbėti tik stri
bai", sakė P. Jakučionis. 

Pasak jo. ar bausti ,,nesą
mones" kalbėjusius veteranus, 
ar ne, kokią baudžiamąją atsa
komybę jiems taikyti, spręs Ge
neraline prokuratūra. 

Antihitlerinės koalicijos ša
lių Antrojo pasaulinio karo da
lyvių Klaipėdos organizacijos 
pirmininkas Jurgis Baziliaus-
kas visų Lietuvos veteranų var
du J. Gurecką ir K. Banevičių 
pavadino išsišokėliais. 

..Respublikines veteranų 
tarnybos vardu smerkiame 
tuos. kurie plepa nesąmones ir 
atsiribojame nuo jų žodžių. 
Mums rūpi ne politikavimai, o 
galimybės kuo geriau pasirū
pinti veteranų gyvenimu", sake 
J. Baziliauskas. 

Šmeižtu ir įžeidinėjimu Lie
tuvos laisvės kovų dalyviai pa
vadino TV3 laidoje nuskambė
jusius K. Banevičiaus, pareišku
sio, kad Lietuvos partizanai — 
tai nesusipratę ..kaimo berne
liai", miškuose slėpęsi tik todėl, 
kad neitų į sovietinę armiją, žo
džius. 

K. Banevičius taip pat vie
šai pasakė, kad Lietuvos parti
zanai esą „bobutes, vaikus žu
dė, talžė juos į sienas" ir tik 

KAIP IŠLIKTI LIETUVIU 
AMERIKOJE? 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis 

slapstydamiesi miškuose, laukė 
pagalbos iš Amerikos. 

.Ateis amerikonai, jų tan
kai atriedės, išeis iš miško bro- Į 
liai, jų dainos suskambės", tele
vizijos laidoje deklamavo K. Ba- Į 
nevičius. 

Lietuvos visuomeninių or- j 
ganizacijų pareiškimas Genera- j 
linei prokuratūrai tapo nauju i 
pretekstu neigiamame konteks- I 
te paminėti Baltijos šalių var- | 
dus Rusijoje. 

Vienas iš šios šalies elektro-
ninės žiniasklaidos leidinių j 
„Utro.ru" savo skaitytojus pa- i 
sitiko straipsniu „Lietuviai nori \ 
nuteisti mūsų veteranus". 

Jame rašoma, esą Pabalti- j 
jyje tęsiasi tarybinių karo vete- j 
ranų persekiojimas. „įdomiau-
sia, kad šmeižtu veteranus kal
tina bei į Generalinę prokura
tūrą kreipėsi Lietuvos naciona
listinės organizacijos, tarp jų — 
ir buvę 'miško broliai', rašo Ana 
Rustimova. 

Rusijos žurnaliste tvirtina, 
neva savo laiku „miško broliai" 
prieš tarybinę santvarką kovoję 
žudydami jos atstovus: kolūkių 
pirmininkus, partinius veikėjus i 
ir t.t. 

ADOLFINA NEMIRA 

Nepykti. Mano atsakymas 
— nepykti! 

Teisingai vienas protingas 
lietuvis yra pasakęs: jei žmogus 
Lietuvoj gyveno lyg baili žu
velė mažame akvariume (dar
bas, namai, darbas, namai), jis 
ir į Ameriką atvažiavęs gyvena 
taip pat — nieko nemato, nie
ko nepastebi ir nesidomi nie
kuo, kas vyksta už jo čia susi
kurto akvariumo ribų. 

Pikti Lietuvoj buvom, pikti 
ir į Ameriką atkeliaujam. Pati 
irgi ne be nuodėmės. Nuošir
džiai sakau — pikta atvažia
vau. Ant visų pykau: ir ant 
Lietuvos valdžios, ir ant save 
viršininko, dėl kurio nuspren
džiau mėgstamą darbą palikti, 
ir ant tų, ką vadinau draugais 
(pykau, nes jie, neklausinėdami 
„kodėl", džiaugsmingai mano 
jiems dovanojamus daiktus 
dalinosi). 

Sakoma, kad kartais viskas, 
ko mums trūksta, yra tik vienas 
geras žodis. Manęs gi niekas 
nesulaikė, tai aš ir pykau, ko
dėl nieks nesugalvojo to ste
buklingo žodžio. Man tokiu 
žodžiu būtų buvęs klausimas 
„kodėl?" Tuomet labai norėjau 
verkti, o atrodė, niekam nesvar
bu. Tai ir susiruošiau į Ame
riką. Išsiverkti, išsimiegoti ir 
išbandyti save kitokiame pa
saulyje, nei jį turėjau Lietuvoj. 
Tokia ir atvažiavau. Pikta ir 
nelaiminga. 

Tas, kas pasitiko mane 
Amerikoje, irgi buvo piktas. 
Pasidomėjęs „kaip ten, Lie
tuvoj9" tuoj pat žodžiais iš
prausė, kokia aš neva begėdė 
esu, kad tėvynę palikau. „Kas 
ten beliks?" — paklausė. Atkir
tau, kad pats atgalios važiuotų. 
Jis JAV penkerius metus pa
gyveno, dabar mano eilė. Bet ne 
apie tai norėjau. Labiausiai jis 
pyko, kad nesugalvočiau nele
galia pasilikti. Sako dėl tokių jo 
sužadėtinei ligi šiol JAV viza 
nesuteikiama. Tai jis ir pyksta 
ant visų... 

Iš pradžių lietuvių pagalbos 
ieškojau. Daug įdomaus per
skaičiau lietuvių imigrantų 
internetiniuose puslapiuose. 
Ten, atrodė, gerą žmogų su
tikau — vis kartojo, kad nuo
širdžiai padėti nori, pats prieš 
aštuonerius metus kryžiaus 
kelius čia praėjo, žino kaip 
sunku ir vieniša pradžioje. 
Sakė ir kolegiją man suras, ir 
dokumentus susitvarkyti pa
dės, ir gerą darbelį pradžiai 
pasiūlys. Pats apie save gra
žiai šnekėjo — turi namus, 
dirba tik dėl malonumo, o jau 
apie pažintis ir galimybes ap
sirūpinti naujai atvykusius — 
nėra ką ir kalbėti. Reikia pas jį 
atvažiuoti, pati įsitikinsiu. Pa
tikėjau ir labai greit į svečius 
susiruošiau. 

Atbildėjau... Gerai, kad ne 
aukštakulnius avėjau, kitaip 
tikrai būčiau iš klumpių išvir-

Seimo pirmininkas su Izraelio teismų vadovu kalbėjo ir 
Atkel ta iš 1 psl. 
kad Lietuva jam yra šalis, suke
lianti jam dvejopus jausmus. 

„Viena vertus, Lietuva — 
šalis, kurioje nužudyta daugelis 
mano šeimos narių, kita vertus 
— tai šalis, kurioje mano gyvy
be buvo išgelbėta", sakė A. Ba-
rak. 

Pasak jo, dvejopi jausmai jį 
užplūsta ir tuomet, kai į Izraelį 

atvyksta rungtyniauti Lietuvos 
krepšininkai. 

„Kai į Izraelį atvyksta Lie
tuvos krepšinio komanda, mano 
jausmai pasidalija ir nebežinau, 
už kurią komandą sirgti — už 
Izraelio ar Lietuvos", susitikime 
Seimo pirmininkui sakė A. Ba-
rak. 

Konstitucinio Teismo pirmi
ninko Egidijaus Kūrio kvietimu 

Lietuvoje viešintis A. Barak vi
zito metu ketina apsilankyti 
Kaune. Palangoje, Plungėje, 
Tauragėje. 

Jis susitiko ir su lietuviais, 
kurie Antrojo pasaulinio karo 
metais jį ir jo motiną išgelbėjo 
nuo holokausto. 

A. Barak gimė 1936 metais 
Kaune, į Izraelį emigravo 1947-
aisiais. 

tus. Tokio melagio aš dar nebu
vau mačiusi. Aštuoneri metai 
žmogelis nelegaliai gyvena ir 
dirba JAV. Apgyvendino mane 
tame pačiame name, kur pats 
ištisom parom sergantį senuką 
prižiūri. Buvo klaiku, o pa
siskųst neturėjau kam. O ir į 
kurią pusę dabar bėgti neįsi
vaizdavau, reikėjo pagalvoti. 

Neilgai trukau išsiaiškinti, 
kad jis sau lietuvę moterį 
medžiojasi. Sako šeimą kurt 
svajoja. O aš juk ne to ieškau, 
tai ir pykomės. Sakė, jei gera 
būsiu, gerą darbą pasiūlys, o jei 
— ne, važiuojant automobiliu 
parodė į šalikelėj stoviniuo
jančius meksikiečius: „matai? 
Jie tokie patys kaip tu. Tau 
pasisekė, kad mane sutikai". Jis 
vis kartojo, kad dar ne tokius 
Amerika sulaužė. O aš mat per 
daug noriu. Legaliai čia likti 
įmanoma tik per vedybas su 
amerikiečiu, o lietuvių tarpe 
įprasta likti nelegaliai. Jie 
Amerikoje nelegaliai gyvenda
mi, šeimas kuria, namus per
kasi. „Visi taip gyvena", — sa
kė. Beje, geresnių darbų kaip 
senukų priežiūra neverta ieš
kot. Žmonės dirba tai dešimt
mečiais ir patenkinti. Kodėl aš 
apie kitką drįstu svajot? 

Buvo pikta ir skaudu. Sa
vęs už naivumą nekaltinau. 
Galgi kaip tik pasijutau labai 
dėkinga likimui už tokią pa
moką. Turėjau progą gerai 
apgalvoti ko būtent aš į tą 
Ameriką atskubėjau. Juk ne 
pinigų vaikytis. Noriu mokytis, 
noriu čia įsikurti. O įstatymus 
skaityti moku. Yra ir kitų kelių 
nei santuoka su JAV piliečiu. 

Tokių žmonių, kaip jis ir jo 
draugai (jo kaimynystėje taip 
pat prižiūrintys senukus), nie
kur nebuvau mačiusi. Aš net 
neįsivaizdavau, kad tokių būna: 
gyvena lyg vergai metų metais. 
Tiesa, dažnai giriasi, kad uždir
ba daugiau nei Lietuvos prezi
dentas. O kas iš to, kai pagalvo
ji. Su jais nėra apie ką šnekėtis. 
Niekuo nesidomi, nieko nežino. 
Visas jų pasaulis lyg mažytis 
akvariumas, kaip kad minėjau 
pradžioje. 

Beje, jiems įprasta girtis, 
kokiais svarbiais jie buvo Lie
tuvoj. Paklausius gali susidary
ti įspūdį, kad Aukščiausiasis 
surinko Lietuvoj pačius svar
biausius žmones, atlydėjo į 
Ameriką ir jie visi dabar se
nukus prižiūri. Tarp kitko, tarp 
jų sutikau žmogų, kur visiems 
girias, jog Lietuvoj vieno mi
nistro „dešiniąja ranka" buvo. 
Aš kaip tik tos ministerijos 
padaliny ir dirbau. Pasiklau
siau ir aš tų demonstratyvių 
šnekų, kad man žinomas mi
nistras nieko nevertu būtų 
buvęs, jei ne toji „dešinioji ran
ka". Nusišypsojau. Pašnibždė
jau j ausį, kad kolegomis 
buvom. Prisistačiau su visais 
Lietuvoj uždirbtais titulais. 
Nustėro. Daugiau niekad prie 
manęs nesigyrė. O ir kuo pats 

toje minisierijoje dirbo, taip ir 
nepasakė. 

Greit ir aš iš ten pabėgau. 
Teisybę pasakius, daviau sau 
žodį, kad daugiau su lietuviais 
nė už ką nebendrausiu. Pikta 
buvau kaip velnias. O kitokių 
lietuvių Amerikoj dar nebuvau 
sutikusi. Man atrodė, kad tas , 
kas mane pasitiko, y ra vienin
telis „kitoks", o visi kiti vienodi. 

Beje, jis gi, išgirdęs apie 
šiuos mano įspūdžius, nuo tada 
telefonu dažnai juokais paklau
sia: „na ir kaip sekasi lietu
viams nelegalams?" Linksma 
jam teisintis. Žinau, kad artė
jant mano teisėto buvimo JAV 
termino pabaigai, būt inai vėl 
paskambins. J a m svarbu apsis
pręsti, į kurį lietuvių sąrašą 
mane įtraukti. Priešai j am yra 
visi, kurie nelegaliai čia gyvena. 
Ir niekada jiems neatleis, kad jo 
sužadėtinei nesuteikiama JAV 
viza. 

Taigi. Bėgau, skubėjau, vie
tos po saule ieškojau. Susira
dau amerikiečių šeimą. Ma
niau anglų kalbą pramoksiu. 
Viskas man tiko, tik, va, j au po 
kelių dienų šeimininkas tiesiai 
šviesiai paaiškino, jog retsy
kiais turėčiau su juo miegoti. 
Bandžiau pasakyt i , k a d ne 
prostitutė esu. J is man priminė, 
kad moterys iš Rytų Europos 
labai seksualios. Nežinau, kaip 
jis tą seksualumą supranta , gal 
pačios kaltos — miega su bet 
kuo, tai jie ir galvoja, kad tai 
seksualumo požymis. Pasikal
bėjom, atsiprašė. Tyliai išėjau. 

Kai pagalvoji, kuo t a s 
amerikietis nuo mano paminėto 
lietuvio nelegalo skiriasi? Lietu
vis baugino, o amerikietis tie
siai pasakė. Tiek jie ir skiriasi. 
Blogi žmonės tokia is y ra 
nepriklausomai nuo jų tauty
bės. 

Po to daug aš po Ameriką 
blaškiausi. Dabar vietą sau čia 
jau radau. Viskas čia įmanoma. 
Kai kažko norime, ieškome ga
limybių, o kai nenorime — prie
žasčių. Aš priežasčių neieškau, 
aš visada galimybių dai raus ir 
jas randu. 

Beje, galiu pasigir t i , kad 
Amerikoje sut ikau ir žavių 
lietuvių. Kas mokslinį darbą 
dirba, kas studijuoja ir tuo pa
čiu uždarbiauja. J i e mane 
sužavėjo. Folkloriniame ansam
blyje dainuoja, šoka, groja. Apie 
Lietuvos istoriją ir tautosaką 
žino daugiau nei įmanoma įsi
vaizduoti. Malonu su tokiais. 
Jie ir Lietuvą myli, ir Amerikai 
priekaištų neturi . Pati gi j au 
radau kaip nuo pykčio išsi
vaduoti. Geriausias vais tas yra 
juokas. 

Kam pykti ant senučių, 
kurios pasipikt ino, kad tu . 
dėvėdama t rumpą sijoną, j 
bažnyčią užėjai? Pažiūrėk į jas 
su meile. Išsipusčiusios, kai 
kurios rimtai persitengusios — 
atrodo lyg velykiniai margu
čiai. Nusišypsok. Dažna iš jų 
bažnyčioje lankosi tik dėl ben
dravimo. Naujus aprėdus yra 
kam parodyt, su draugėm susi
tikti patogu — visos vienoj 
vietoj vieną dieną susirenka. 

Tur i vieną „grieko vertą" 
senuką visam tuzinui našlių. Ir 
ko joms ant tavęs nepykt? Taigi 
t as vienintelis senukas tą kartą 
ne į jas , o į tave, jauną, .už
sižiūrėjo. Tai joms ir įvykis. 
Dabar nors turės apie ką tele
fonu pliaukšti , tave ir jį už 
nebūtus dalykus teisti. 

O kad ne dėl maldos dau
guma vyresnių lietuvių bažny
čiose renkasi, vis žino. Ir tai, 
apie ką j ie plepa, liežuvius 
laido, tikrai toli nuo lietuvybės 
puoselėjimo bei Dievo. Ne kuo 
ki tu , o bū ten t tuo jaunimą 
atbaido. Susiruošei į bažnyčią, 
privalai šimtą kartų gerai 
apgalvoti ką apsivilksi. Kristus, 
kiek pamenu, sakė ne teisin
gųjų gelbėti atėjo, o mirtininkų 
ir nusidėjėlių Tėvas pasigailėjo, 
todėl jų a t s iun tė . Lietuvių 
bažnyčioj gi niekas nesidžiaugs 
tokį pamatęs. O kitą kartą gali 
netgi tiesiai pasakyti, kad tokie 
čia nepageidaujami. 

Kaip pagalvoji, juk ne į jų, o 
į Dievo namus atėjai. Ir jiems 
tik džiaugtis reikėtų, kad jau
nas nusidėjėlis bažnyčioj pa
sirodė, o ne senatvėj, tiesą 
sakant — jau išsidūkęs, atgai
lauti vaikšto. 

Lietuviai greiti kitus teisti. 
Aš irgi tokia. Bet daugiau sa
vus teisiu, nei kituose truku
mų, ieškau. J u k ta rp savų — 
kaip namuose, o kam namiš
kiams meluoti, kad yra šventi? 
Su svetimais gi nesibarsi. O su 
savais kartais netgi malonu ir 
linksma „pasikandžioti". 

Tai va. Nepykti, — reikia. 
Gerumo daugiau. O kai susi
duri su tuo, ko atrodytų nesuge
bėsi pakęsti, juokis. Visiems 
po saule vieto užteks. Per maži 
esame, kad vienas kitam saulę 
užstotume. 

Žemė apvali , o Dievas 
teisingas. Lietuvoj gerai gyve
nau, man ir Amerikoje puikiai 
sekasi . Daug visko mačiau, 
buvo ir ašarų. Ačiū Dievui ir už 
jas. Dabar gerą žmogų nuo blo
go greičiau atskiriu. O ir pati, 
atrodo, geresne ir kantresne 
tapau. 

Gerų žmonių sutikau, ne
galiu skųstis. Ir ne kur kitur, o 
būtent tų pačių piktų lietuvių 
bendrijoje gerą draugą radau. 
Žmonės pasakoja, kad jis labai 
daug kam yra padėjęs. Jis gi 
juokiasi, kukliu dedasi. Man 
padeda, kol ne tur iu automo
bilio, paveža kur reikalinga, 
palydi dėl dokumentų tvarky
mosi. Beje, mano ištartą „ačiū" 
jis dažnokai palydi ne pikta 
pašaipa, kad kai įsikursiu, 
Kalėdų proga net atviruko neat-
siųsiu. Taip kiti lietuviai su juo 
pasielgė. Vadinasi, turėsiu pro
gą parodyti, kad ne visi vienodi 
esame. 

Nepykim vienas ant kito. 
Visokių mūsų tarpe yra. Ir 
teisybė, kad, kai būna sunku, 
labai sudėtinga išlikti geru. Bet 
juk įmanoma. Reikia tik norėti. 

J u k ka r t a i s viskas, ko 
mums t rūksta , yra tik vienas 
žodis. Ir jis yra daug šiltesnis, 
jei i š t a r i amas tavo gimtąja 
kalba. Patikėkit manimi! 

2004: beveik 3,800 mirties bausmių, 
7,400 mirties nuosprendžių 

Praeitais metais visame 
pasaulyje, „Amnesty Interna
tional" duomenimis, mirties 
bausmė buvo įvykdyta 3,797 
žmonėms 25 šalyse. Pagal 
Berne (Šveicarija) paskelbtą 
metų statistika, teismai 64 ša
lyse paskyrė mažiausiai 7,395 
mirties nuosprendžius. Kaip ir 
prieš metus, pirmaujančią vietą 
užėmė Kinija su mažiausia 
3,400 mirties bausmių, po to 
eina Iranas su mažiausiai 159 
mirties bausmėmis. Po jų seka 
Vietnamas (64) ir Jungt inės 
Amerikos Valstijos — 50 įvyk
dytų mirties nuosprendžių. 

Pasak „Amesty Internatio

nal", džiugina tai, kad praėju
siais "metais sumažėjo mirties 
bausmių Bhutane, Graikijoje. 
Samoa. Senegale ir Turkijoje. 
Žmogaus teisių organizacija 
griežtai kritikavo mirties baus
mės sugrąžinimą Irake ir Šri 
Lankoje Pagal „Amnesty Inter
national" metinį pranešimą, dar 
76 valstybės tvirtai laikosi 
mirties bausmės praktikos. 120 
šalių įstatymiškai arba prak
tiškai yra ją panaikinę. 

Nep i lnameč ia i 
nus ika l tė l ia i 

„Amnesty International" 

sveikina, kad JAV Aukščiau
sias Teismas 2005 kovą pa
naikino mirties bausmę nepil
namečiams nusikaltėl iams. Tuo 
pat metu organizacija parei
kalavo, kad Jung t in ių Tautų 
Žmogaus teisių komisija pa
skelbtų mirties nuosprendžius 
nepilnamečiams nus ika l t imu 
tautų teisei. 2004 metais , „Am
nesty International" duomeni
mis, mirties bausmė asmenims, 
kurie nusikal t imo padarymo 
metu buvo nepilnamečiai, vyk
dyta Irane ir Kinijoje. 

Žmogaus teisių organizaci
ja, skelbdama savo met inę 
ataskaitą, nurodo į didelio 

skaičiaus mirties bausmių nus
lėpimo galimybę. Daugelis ša-
lių taikė mirties bausmę slap
ta. Taip. pavyzdžiui, egzekucijų 
skaičius Kinijoje apskaičiuotas 
remiant is in terneto praneši
mais. „Amnesty International" 
teigimu, vienas Kinijos nacio
nalinio liaudies kongreso dele
gatas 2004 m. kovą kalbėjo apie 
„beveik 10.000" egzekucijų per 
metus. 

KIPA 
(Vokietijos katal ikų 

ž in ių agentūra) 

Iš vokiečių kalbos vertė 
kun. Robertas Grigas 

http://�Utro.ru
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PIRMADIENĮ, GEGUŽES 30 D. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
mini Memorial Day (Atminimo 
dieną). „Draugo" redakcinis 
kolektyvas praneša, kad pirma
dienį nedirbs. Antradienį, gegu
žės 31 d. bus leidžiama trečia
dienio laida. Visiems linkime 
prasmingos Atminimo ir Gedulo 
dienos, prisimenant Anapilin 
išėjusius savo artimuosius. 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA (Me
morial Day) bus sekmadienį, 
gegužės 29 d. Iškilmės prasidės 
11 v.r. Lietuvių tautinėse kapi
nėse, 8201 S. Kean Ave., Jus-
tice, IL 60458. tel. 708-458-
0638. 

VISUOMENIŠKOS MIRUSIŲJŲ 
pagerbimo iškilmės prie Stei
gėjų paminklo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse vyks Atmi
nimo dieną, pirmadienį, gegu
žės 30 d., tuoj po Mišių kapi
nėse. Iškilmes praveda Ben
druomenės pasauliečių komite
tas ir Kapų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
uniformuotiems šauliams ir 
romuvėnams. Šių kapinių stei
gėjai, šiose kapinėse palaidotieji 
ir visi mūsų tautos mirusieji 
bus prisiminti maldomis, pra
vedamomis Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių direktoriaus kun. 
Jono Kuzinsko, visuomenės 
atstovo Algio Regio žodžiu, 
puošnaus vainiko padėjimu ir 
visų dalyvaujančių bendra gies
me. Visi kviečiami dalyvauti. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pasi
džiaugti gražia gamta ir jaukiais 
namais. Tie, kurie gavo loterijos 
bilietus, raginami juos kuo grei
čiau grąžinti. Lauksime visų. 

PREL DR. IGNAS URBONAS PER 
70 metų kunigystės tarnybą yra 
daug nusipelnęs lietuvių sielo
vadai. Retai kas gali švęsti tokį 
ilgą tarnybos jubiliejų. Prelato 
70 metų kunigystės jubiliejui 
pagerbti ruošiamas iškilmingas 
paminėjimas gegužės 29 d., Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. 11 
v.r. bus šv. Mišios, 12:30 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje pietūs. Pagerbime 
kviečiami dalyvauti visi buvę 
prel. dr. Igno Urbono parapi
jiečiai, auklėtiniai ir bendražy

giai. Vietas pietums rezervuoti 
galima skambinant Vandai 
Gvilclienei, tel. 630-271-9136. 

1EMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino juos
tas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lithuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
ianko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 708-
423-5489 ar Elytę Sieczkowski, 
tel. 708-403-7858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

Dėmesio! Pranešimas! 
Pranešame, kad laikraščio „Bičiulystė-1", redaguojamo 

Ligijos Tautkuvienės, leidėjas nėra Lituanistikos institutas. 
L. Tautkuvienė gavo Lituanistikos instituto leidimą nurodyti jį, 
kaip leidėją, tik keletui savaičių. Vėliau, pagal susitarimą, lei
dėjas turėjo būti pakeistas. 2005 m. vasario 25 d., redaktorei ir 
tikrajai leidėjai Ligijai Tautkuvienei Lituanistikos institutas 
išsiuntė laišką, kuriame paraginta nebevadinti Lituanistikos 
instituto leidėju. Nepaisant kreipimosi, redaktorė to nepadarė. 
Nei Lituanistikos institutas nei Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras (LTSC) negali toliau būti vadinami leidėjais j iems 
nesutinkant. 

Be to, Lituanistikos institutas ir LTSC nėra atsakingi už 
straipsniuose išsakomas nuomones. Taip pat Lituanistikos insti
tutas ir LTSC griežtai nesutinka su A. Vitkausko straipsnyje 
apie Lietuvių fondo suvažiavimą išreikšta kraštutine nuomone. 

L i tuan i s t ikos ins t i tu to p r a n e š i m a s 

Skelbimai 
' nion l ' i t r Knuomojama^ 

2 mieg. vasarnamis 
netoli ežero. Sezonui 
ar pagal susitarimą. 

Tel.: 630-719-1905 arba 
269-469-4453. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773S8S-9SOO 

N a m a m s pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings, 
2212 West Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Informacinė Lietuvių fondo 
spaudos konferencija Lemont 

Pagal Lietuvių fondo tary
bos pirmininko Vytauto Ka-
manto įvestą tvarką, po kiek
vieno LF tarybos narių posėdžio 
kitą dieną yra šaukiamos lietu
vių žiniasklaidos atstovų infor
macinės sesijos — spaudos kon
ferencijos. Jose yra apibūdina
mi svarbesnieji momenta i — 
kas buvo svarstoma ir nu ta r t a 
tų posėdžių metu. 

Vėliausioji iš tokių konfe
rencijų įvyko gegužės mėn. 11 d. 
Pasaul io lietuvių cent re , Le
mont, kurioje, šalia LF vadovy
bės ir raštinės žmonių dalyvavo 
būrys laikraščių bei radijo pro
gramų atstovų. 

Pagrindinį p raneš imą po 
LF valdybos nario informacijos 
re ika lams Edvardo Šulaičio 
įžanginio žodžio, skaitė tarybos 
pirm. V. Kamantas. J i s t rumpai 
pasveikino visus susirinkusius, 
paminėdamas , kad LF nori 
palaikyti glaudžius ryšius su 
žiniasklaida ir pateikti kuo dau
giau žinių apie pačią organi
zaciją, jos darbus. 

Pi rmininkas t r u m p a i pa
sakojo, kas buvo diskutuojama 
išvakarėse įvykusiame tarybos 
posėdyje. Iš išdalintos posėdžio 
darbotvarkės buvo galima ma
tyti, jog jame buvo apžvelgta 
daug dalykų ir padaryta įvairių 
nu ta r imų . Posėdyje skai tyt i 
įvairių komisijų, o t a i p pat 
Tarybos pirmininko praneši
mai. 

V. Kamantas pažymėjo, jog 

vienu iš svarbesniųjų posėdžio 
punktų buvo naujojo LF valdy
bos pirmininko rinkimai. J is 
pareiškė, kad buvęs pirmi
ninkas Arvydas Tamulis iš savo 
pareigų atsistatydino tuoj po 
metinio narių suvažiavimo (ge
gužės 2 dienos data elektro
niniu paštu atsiųsta žinia apie 
atsistatydinimą). Šio laiško ko
pijos buvo išdalintos visiems 
posėdžio dalyviams. Tame laiš
ke A. Tamulis pažymėjo, jog 
atsistatydino nuo balandžio 29 
d. Tarybos pirmininkas pami
nėjo, jog buvęs valdybos pirmi
n inkas toliau lieka tarybos 
nariu. 

Buvo pranešta, jog tarybos 
posėdyje buvo išrinkta nauja 
valdybos pirmininkė — Sigita 
Balzekienė. Pažymėjo, jog ši 
darbšti LF veikėja jau 2002 m. 
buvo išrinkta į LF tarybą, o per
nai į ją buvo perrinkta. Ji taip 
pat yra buvusi ir valdybos nare. 
Negana to, Sigita taip pat yra ir 
LF Dr. A. Razmos vardo švieti
mo premijos komisijos pirmi
ninkė. 

Naujoji valdybos pirminin
kė savo žodyje pažymėjo, kad ji 
tęs A. Tamulio pradėtus darbus 
ir savo dėmesį skirs šios organi
zacijos veiklai pagerinti. Kal
bėdama apie švietimo premiją, 
ji pabrėžė, jog ja i gauti re
komenduojamuosius asmenis ar 
organizacijas reikia siūlyti iki 
2005 m. birželio 15 d. (adresas: 
Lietuvių fondo Dr. Razmos 

Lietuvių fondo spaudos konferencijos dalyviai. Iš kaires sėdi: A. Šmulkštiene, V. Kamantas, S. Balzekienė, dr. A. 
Razma, Ed. Šulaitis; stovi: A. Siutas, V. Malinauskienė, V. Kirvelaitis, L. Petroliūnienė, V. Radžius, A. 
Vitkauskas. 

vardo premijos komisija, c/o 
Lietuvių fondas, 14911 127 St., 
Lemont, IL 60439). Kandidatai 
gali būti užsienyje ar Lietuvoje 
gyvenantieji asmenys i r vei
kiančios organizacijos. 

Taip pat į susir inkusius 
žiniasklaidos atstovus kalbėjo ir 
tarybos garbės pirmininkas dr. 
Antanas Razma bei Tarybos 
įstatų komisijos pirm. Vytenis 
Kirvelaitis. Šis pažymėjo, jog 
tuo tarpu įstatų komisija nėra 
nusprendusi, ką darys ateityje. 
Viena tik aišku, kad dabar 

galioja senieji įstatai. Paminėta, 
jog į šią komisiją pakviestas 
naujai į tarybą išrinktas Sau
lius Kuprys. 

Be to, buvo pranešta, jog 
pasikeitė Pelno skirstymo ko
misijos pirmininkas. Vietoje 
Kęstučio Ječiaus pirmininkės 
pareigos atiteko ilgametei tary
bos narei (nuo 1979 m.) Dainai 
Kojelytei. K. Ječius vadovaus 
Stipendijų pakomisijai. 

Po pranešimų susilaukta 
daug klausimų iš žiniasklaidos 
atstovų, kuriems suteikta nori

ma informacija. Be to, kai kurie 
iš spaudos atstovų bandė duoti 
patarimus LF vadovybei. 

Ši spaudos konferencija 
buvo visokeriopai naudinga, nes 
suteikė nemažai informacijos 
žiniasklaidos atstovams, kurie 
daugiau sužinojo apie LF tary
bos žmonių veiklą ir planus. 

Kita spaudos konferencija, 
paskutinė prieš vasaros atosto
gas, bus šaukiama birželio 22 d. 
PLC, Lemont posėdžių kam
baryje. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

PAREMKIME KOMUNIZMO AUKŲ 
MEMORIALO STATYBĄ 

Lietuvos Respublikos amba
sadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Vygaudas Ušackas 
šeštadienį, gegužės 21 d., 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijoje Čikagoje dalyvavo 
„Lietuvos pagerbimo" šventėje. 

Minėjimas surengtas Lietu
vos nepriklausomybės penkio
likos ir šalies narystės Europos 
Sąjungos ir NATO vienerių 
metų proga. 

Minėjime kalbėjęs Lietuvos 
diplomatas pabrėžė, kad „Ko
munizmo nusikaltimai, tame 
tarpe Lietuvos gyventojų geno
cidas, yra vienas juodžiausių 
XX amžiaus istorijos puslapių". 

Ambasadorius V. Ušackas: 
„Mūsų pareiga — padėti tarp
tau t ine i visuomenei suvokti 
sovietinio režimo bei jo vykdy

tojų ir kolaborantų žiaurius 
nusikal t imus lietuvių tau ta i . 
Tai svarbu jau vien tam, kad 
total i tarinis režimas daugiau 
niekada niekada neatsigautų". 

Minėjimo metu'V. Ušackas 
pranešė, jog išvakarėse, gegužės 
20 d., Lietuvos ambasada 
Vašingtone pasirašė bendra
darbiavimo sutarti su Komu
nizmo aukų memorialo fondo 
pirmininku dr. Lee Edvvards, ir 
fondui pervedė 1,000 JAV dole
rių. 

„Šiandien mes dar labiau 
suprantame ir vertiname inici
atyvą įamžinti komunistinio 
režimo aukas, pastatant joms 
paminklą netoli JAV Kongreso 
Vašingtone", — kalbėjo Lie
tuvos diplomatas, — Kviečiu 
visus, neabejingus komunizmo 
aukoms, prisidėti paremiant šio 

memorialo statybą". 
Fondo duomenimis, memo

rialo komunizmo aukoms staty
ba kainuos apie 590.000 JAV 
dolerių. Šiai dienai memorialo 
statybai dar trūksta 135,000 
JAV dolerių. Daugiau informa
cijos apie memorialą ir kaip 
prisidėti prie komunizmo aukų 
atminimo įamžinimo galima 
rasti internetinėje svetainėje 
h t t p : / / w w w . v i c t i m s o f e o m -
munism.org 

Lietuvos pagerbimo šventę 
Čikagoje organizavo švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos kunigas Jau
nius Kelpšas, JAV LB Brighton 
Park apylinkės pirmininkė Sa
lomėja Daulienė, bei Lietuvos 
Vyčių 36-osios kuopos pirmi
ninkė Evelina Oželienė. 

P r a n e š i m a s 

Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. 

Konkurso organizatoriai : JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 
Atl ikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 

tempera ir kt. 
Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai ( inčai), arba 

40x50 cm. 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 
Konkurso darbu atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 
Darbai bus premijuojami: pirmoj i premija 300 dol. , dv i 

premijos po 200 doi. ir tris premijos po 100 dol. 

Konkursui darbus siųsti Čiurl ionio galerijos adresu: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiųsti t rumpą biografiją. Darbo kitoje 
pusėje užrašyti vardą, pavarde, amžių ir nuorodą „Dai lės 
konkursui". Kilus klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 

# 

Programos dalyves iš kairės: programos ve 
raštų ištraukas skaičiusi Zina Daknienė. 

IV-vU.i; 

Gegužės 22 i MfcMflfcafl 
vyko minė j imas , skirtas poeto 
k r. v i;' •- R.i^,.; ::';-"! o u nu-
\ : s ' :-";r ; \ is::L)!:n' i ' : pr .vmir, 

Lietiniu dailės mu/it'|U|f, Pasauli" lietuviu centre Lemont. 
' r," \;v.'io HKj-uiu g imimo metiniu pagerbimu: ir naums 

išleidimui. Mmepme dalvvavo J=<no Visč'io žmona Vldona 
mais ,ipie savo vvra apie rastu w>rnu išleidimą. Knygą recen-

/,i% r išsamia; ap ibudina profesore dr Violeta Kelertiene. Rentini organizavo JAV LR 
K u 11 liros tarvb.i 

Įuno Aist'in žmona Aldona Aisticnė su poezijos gerbėja dr. Meilute 
Biskienc. 

N'uotraulcos Marijos Remienfs 

http://www.vic
http://munism.org
mailto:laimaa@hotmail.com

