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Šiame 
numeryje: 
Kaip i r kodėl likau 
gyvas. Iš kelionės 
užrašų. Stovykla 
„Tėvynės didvyriai''. 

2psl. 

Nėra dūmų be ugnies. 
Lietuvos politikams 
t rūks ta politinės 
kul tūros. Amb. V. 
Ušackas pristatė JAV 
versl ininkams 
investavimo galimybes. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

A.P.P.L.E. 2005 m. 
vasaros kursai . 

5 psl. 

Lietuvių fondo Tarybos 
pirm. V. Kamanto 
pranešimas LF narių 
suvažiavime 04.30 d. 
Renginiai Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. 

6 psl. 

as 
* Vengrijoje vykus iose 

Europos Lotynų Amerikos 
sportiniu šokių taurės var
žybose dešimtąją vietą tarp 
devyniolikos porų užėmė kau
niečiai Saulius Skambinąs bei 
Sandra Kniazevičiūtė. Lietuvos 
pora nepateko tarp šešių finali
ninkų, kurie išsidalijo turnyro 
medalius. Varžybų nugalėtoja 
tapo Vengrijos pora — Maurizio 
Vescovo ir Melinda Torokgyor-
gy-

* Lenk i jo j e vykus iose 
VIII „ E k o Tour Dookola 
Polski" dv i ra t in ink ių lenk
tynėse geriausiai iš lietuvių 
sekėsi „Aušra Gruodis" koman
dai atstovaujančiai Svetlanai 
Pauliukaitei . kuri bendroje 
įskaitoje užėmė aštuntą vietą. 
S. Pauliukaitė lenktynių nuga
lėtojai lenkei Bogumila Matu-
siak pralaimėjo 5 minutes ir 5 
sekundes. 

* JAV NBA pirmenybių 
finale iki k e t u r i ų pergal ių 
žais č e m p i o n o ti tulą g inant i 
Det ro i t „ P i s t o n s " bei San 
Antonio „Spurs" komanda. 
Pirmadieni septintosiose Rytų 
konferencijos finalo rungtynėse 
Detroit „Pistons" svečiuose 
88:82 nugalėjo reguliariojo se
zono konferencijos nugalėtoja 
Miami ,.Heat r ir laimėjo seriją 
4:3. 22 taškus nugalėtojams 
pelnė. 3 kamuolius po krepšiais 
atkovojo ir 7 rezultatyvius per
davimus atliko Richard Hamil-
ton. Rasheed Wallace sąskaito
je — 20 taškų ir 7 sugriebti ka
muoliai. 

| j 

Naujausios 
žinias 

" Nuo k i to ba l andž io 
Baltijos o ro erdve saugos 
i spanai . 

* Mirė būvąs parlamen
taras V. Cinauskas. 

• JAV žinovai: Lietuva 
BoHaJ kovoja su prekyba 
i n o n ė a i t , tačiau situacija 
negerėja. 

Va l i u tu santykis 
1 USD — 2.809 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Bosas: nei apkalt intas, nei išteisintas 

Antanas Bosas 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Antradienį į Seimą iškviestas 
generalinis prokuroras Antanas 
Klimavičius atsisakė patvirtin
ti ar paneigti įtarimus, jog val-

Mykolo Ambrazo I ELTA) nuotr. 

dančiosios Darbo partijos frak
cijos narys Antanas Bosas gali 
būti į tariamas žmogžudystės 
užsakymu. 

„Man aplinkybės neleidžia 

nei patvir t int i , nei paneigti mi
nėtą informaciją", sakė genera
linis prokuroras. 

A. Klimavičius nenorą ko
mentuot i motyvavo tuo, jog tai 
yra ikiteisminio tyrimo infor
macija, kuri pagal Baudžiamojo 
proceso kodeksą negali būti vie
š inama. 

Savo ruožtu, j is leido su
prast i , jog turimos informacijos 
nepakanka prašyti Seimo atim
ti iš A. Boso parlamentinę nelie
čiamybę ir leisti pa t raukt i jį 
baudžiamojon atsakomybėn. 

.,Jeigu aš turėčiau pakan
kamai duomenų apie bet kurio 
Seimo nar io nusikal t imą, a š 
ateičiau į Seimą savo iniciatyva 
ir paprašyčiau leidimo patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn, 
tačiau aš to nedariau", sakė A. 
Klimavičius. 

Pa t s A. Bosas pareiškė pasi
ruošęs bet kada duoti parody
mus prokurorams ir suspen

duoti savo mandatą Seime bei 
jo komitetuose, kaip anksčiau 
pasiūlė opozicija, bet katego
riškai atmetė įtarimus. 

Jo teigimu. Darbo partijos 
frakcija antradienį vakare 
svarstys galimybę j a m laikinai 
suspenduoti įgaliojimus Seime 
ir parlamentiniuose komitetuo
se. A. Bosas yra Aplinkos komi
teto pirmininkas. 

Tačiau Seimo Teisės ir tei
sėtvarkos komiteto (TTK) pir
mininko pavaduotojo liberal-
centristo Raimondo Šukio nuo
mone, Seimo narys negali pats 
sustabdyti savo įgaliojimų. 

Jeigu prokurorai norėtų ap
klausti A Bosą kaip įtariamąjį. 
R. Šukio teigimu, t a m reikėtų 
Seimo leidimo. Tokio leidimo 
TTK pirmininko pavaduotojo 
nuomone, reikėtų ir tuo atveju, 
jeigu jį būtų norima apklausti ir 
kaip liudytoją, kuriam ateityje 
galėtų būti pateikti įtarimai. 

P r e z i d e n t a s k v i e č i a i s p a n u s i n v e s t u o t i L i e t u v o j e 
Madridas, birželio 7 d. 

(BNS) — Ispanijoje viešintis 
prezidentas Valdas Adamkus 
paragino ispanų verslininkus 
„atrasti" Lietuvą ir investuoti 
joje. 

Antradienį kalbėdamas Is
panijos darbdavių ir pramo
nininkų konfederacijoje V. 
Adamkus teigė pastebintis Is
panijos verslo atstovų susido
mėjimą Lietuva — net kelios 
dešimtys verslo misijų aplankė 
Lietuvą praėjusiais metais. 

„Tikiu, kad Ispanijos verslą 
į Lietuvą veda ne tik veržlus is
paniškas temperamentas, bet ir 
didelės ekonominės sėkmės 
perspektyvos šalyje", sakė pre
zidentas, kviesdamas ispanų 
verslininkus dar kartą pažvelg
ti į naująsias Europos nares. į 
Baltijos valstybes. į Lietuvą. 

Kalboje prezidentas primi
nė, kad Lietuva, kaip ir kitos 
Rytų Europos regiono valsty
bės, ėmėsi greitų, ryžtingų ir 
būtinų ekonominių, adminis
tracinių bei politinių reformų. 

Nukelta į 5 psl. 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (d) ir Madrido miesto meras Alberto Rhuis Galiardon. 

Tomo Černisevo (ELTA) nuotr 

Lietuvos žmonių amžius 7 metais 
trumpesnis negu ES senbuvėse 
Vilnius, birželio 7 d. 

(ELTA) — Vidutinę lietuvių gy
venimo trukmę mažina nelai
mingi atsitikimai, savižudybės, 
palyginti didelis darbingo am
žiaus žmonių mirtingumas — 
dvigubai didesnis negu kitose 
Europos šalyse sergamumas 
kraujotakos ligomis ir net 10 
kartų tuberkulioze. 

Antradienį Seime pristaty
tame Nacionalinės sveikatos ta
rybos metiniame pranešime pa
brėžiama, kad didelius skirtu
mus lemia gana trumpas mūsų 
šalies vyrų gyvenimas. 

Statistika rodo, kad mūsų 
šalyje vyrai vidutiniškai gyvena 
66 su puse metų - trejais su pu
se metų trumpiau negu kitose 

naujosiose Europos Sąjungos 
(ES) šalyse ir beveik devyne
riais su puse metų trumpiau ne
gu ES senbuvėse. 

Vidutinė Lietuvos žmonių 
gyvenimo trukmė 2003 m. buvo 
kiek daugiau negu 72 metai — 2 
metais trumpesnė negu kitose 
naujose ES šalyse ir beveik 7 
metais trumpesnė negu senbu
vėse. 

Ypač didelį sveikatos spe
cialistų susirūpinimą kelia pa
lyginti didelis darbingo amžiaus 
Lietuvos gyventojų — dažniau 
vyrų — mirtingumo augimas 
dėl nenatūralių mirčių, kurių 
Lietuvoje registruojama pustre
čio karto daugiau negu ES sen
buvėse. 

Ispanijos l ietuvių bendruomenė 
prašo pagalbos 

A. Kubilius: A . Zuokas ž e n g ė 
pusę ž i n g s n i o 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininkas Artūras Zuokas. 
sustabdydamas savo kaip parti
jos vadovo įgaliojimus, žengė tik 
pusę žingsnio, — taip teigė li-
beralcentristų partnerės opozi
cijoje Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas Andrius Kubilius. 

Paklaustas, ar Vilniaus 
miesto tarybos nariai konserva
toriai neketina siūlyti sostinės 
mero A. Zuoko atstatydinimo, A. 
Kubilius sakė, kad liberalcen-
tristams reikia šiek tiek laiko 

priimti radikalesnius sprendi
mus. „Bręsta teisingi jų spren
dimai, tik juos reikia paskatin
ti", sakė A. Kubilius, tačiau pri
dūrė, kad konservatorių „laikas 
— ne begalinis". 

Liberalcentristai tokią A. 
Kubiliaus kritiką pavadino „sa
vanaudiškais partiniais intere
sais". „Manome, kad Liberalų ir 
centro sąjungos moraliniai kri
terijai yra aukštesni nei And
riaus Kubiliaus ir Viktoro Us-
paskicho", sakė liberalų frakci
jos seniūnas Algis Čaplikas. 

M a d r i d a s , birželio 7 d. 
(BNS) — Ispanijos lietuvių ben
druomenės atstovai teigia, kad 
jiems labiausiai t rūks ta moky
tojų bei vadovėlių ir prašo Lie
tuvos valdžios pagalbos. 

Pirmadienį vakare per susi
tikimą su Ispanijoje viešinčiu 
prez identu Valdu Adamkumi 
bendruomenės atstovė Loreta 
P a u l a u s k a i t ė sakė , kad šiuo 
metu Ispanijoje veikia kelios 
lietuviškos mokyklėlės, kurias 
lanko maždaug 200 vaikų. 

Tikimasi, kad rudenį į jas 
ateis j au 300 Ispanijoje gyve
nančių lietuvių atžalų. 

Anot L. Paulauskaitės , šio
se mokyklėlėse savanoriškai ir 
be jokio užmokesčio dirba šeši 
mokytojai, tačiau jų vis tiek la
bai t r ūks t a . Šioms ugdymo 
įstaigoms taip pat labai t rūksta 
vadovėlių, todėl bendruomenės 
atstovai sakė prezidentui tikin
tys jų gauti iš Lietuvos. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos duomenimis, Ispa
nijoje gali gyventi maždaug 
50.000 lietuvių, kurių dauguma 
susitelkę šalies pietuose. Lietu
vos piliečiai daugiausia dirba 
žemės ūkyje, statybose, daž
niausiai nelegaliai. 

Neseniai Ispanijoje vyko ne
legaliai dirbančių asmenų lega
lizavimas ir visi norintys galėjo 
gauti leidimus dirbti. 

Anot Lietuvos ambasado
riaus Ispanijoje Mečio Laurin

kaus, dar nėra galutinių duo
menų, kiek Lietuvos piliečių ta
po legaliais darbuotojais, tačiau 
žinoma, kad šiuo metu Ispani
joje leidimus dirbti turi 7,700 
Lietuvos piliečių. 

Ispanijos lietuvių bendruo
menės atstovų teigimu, jie taip 
pat labai norėtų, kad Lietuva 
kuo greičiau paskirtų kultūros 
atašė, kuris, anot L. Paulaus
kaitės „labai reikalingas". 

Maždaug 50 metų emigraci
joje JAV gyvenusio prezidento 
V. Adamkaus nuomone, po 
1940-ųjų, kai Lietuva prarado 
nepriklausomybę, Lietuvos pi
liečių emigracija buvo „politi
nė", o vykstanti po 1990-ųjų ne
priklausomybės a tkūr imo — 
„komercinė". 

Šalies vadovo teigimu, emi
gracijos „per jėgą" niekas nesu
stabdys. 

..Emigracija buvo visais lai
kais, čia ne tragedija", sakė V 
Adamkus. 

Jo nuomone. Lietuvos val
džia privalo sukurti tokią gero
vę savo žmonėms, kad jie nebe
norėtų išvykti. Tam. anot prezi
dento, gali padėti ir Europos 
Sąjungos skiriama milijardinė 
parama Lietuvai. 

Anot L. Paulauskaitės, Is
panijos lietuvių bendruomene 
yra viena jauniausių Europoje, 
todėl ji galėtų padėti Lietuvos 
valdžiai ieškoti būdų. kaip 
spręsti migracijos problemas. 

Intelektualai ragina šalies 
vadovus siekti V. Uspaskicho 
ir A. Zuoko atsistatydinimo 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS; 
— Piliečių judėjimas „Kitas pa
sirinkimas" ragina šalies vado
vus dar kartą paraginti atsista
tydinti į skandalus įsivėlusius 
politikus — ūkio ministrą Vik
torą Uspaskichą ir Vilniaus 
miesto merą Artūrą Zuoką. 

Kaip rašoma „Kito pasirin
kimo" valdybos pranešime, pre
zidentas Valdas Adamkus, ape
liuodamas į Darbo partijos va
dovo V. Uspaskicho ir Liberalų 
ir centro sąjungos vadovo A. 
Zuoko sąžinę ir atsakomybės 
jausmą, netiesiogiai paragino 
juos atsistatydinti vardan mo
ralios politikos principų ir poli
tinio stabilumo valstybėje, ta
čiau šis kreipimasis liko neiš
girstas. 

Judėjimo narių nuomone, 
abu politikai mėgina įvairiais 
būdais išvengti asmeninės po
litinės ir moralinės atsakomy
bės. 

„Mėginimus Seime sudary
ti parlamentinę komisiją V. Us
paskicho veiklai tirti faktiškai 
iš karto sužlugdė Darbo partijos 
atstovai, kurių pastangomis su

darytos net trys komisijos iš es
mės kompromituoja pačią ne
šališko ir objektyvaus tyrimo 
idėją. Panašiai asmeninės atsa
komybės stengiasi išvengti ir 
Vilniaus meras A. Zuokas. sie
kiantis šią atsakomybę perkelti 
Vilniaus miesto tarybai ir savo 
partijai", rašoma „Kito pasirin
kimo" pareiškime dėl šalyje be
siklostančios politinės situaci
jos. 

Piliečių judėjimo manymu. 
tokie veiksmai yra amoralūs ir 
nepateisinami. J a i s toliau sėja
mas nihilizmas, griaunami de
mokratinės valstybės gyvenimo 
principai ir ardomi pačios nepri
klausomybės pamatai". 

Piliečių judėjimas ..Kitas 
pasirinkimas" reikalauja iš 
abiejų į skandalą įsivėlusių po
litikų pagaliau suvokti savo at
sakomybę ir nutraukti savo de
struktyvius veiksmus. 

„Kito pasirinkimo" nuomo
ne, iš dalies dėl susidariusios si
tuacijos atsakingas ir preziden
tas, savo kreipimesi tiesiai ne
paminėjęs pavardžių politikų, 
kuriuos Nukelta į 5 psl . 

Seimas t i k po a n t r o ba lsav imo 
p r i t a rė soc ia l in iam mokesč iu i 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Seimui antradienį tik po an
tro balsavimo pavyko priimti 
Laikinojo socialinio mokesčio 
įstatymą, numatantį nuo 2006 
m. dvejus metus papildomą 
įmonių pelno apmokestinimą. 

Įstatymas numato, kad nuo 
2006 m. pelnas bus papildomai 
apmokestinamas 4 proc. tarifu, 
2007 m. — 3 proc. tarifu, o nuo 
2008 m. vėl būtų taikomas da
bartinis 15 proc. pelno mokesčio 
tarifas. 

Priimant įstatymą ir šį kar
tą balsavo tik valdančiajai dau
gumai priklausantys parlamen
tarai: už balsavo 69 Seimo na
riai, prieš — trys. o susilaikė 9 
parlamentarai. 

Seimo opozicijai priklau
santys liberalcentristai ir kon
servatoriai balsavime ir antrą 
kartą balsuojant dėl įstatymo 
balsavime nedalyvavo. Tuo tar
pu pirmą kartą nebalsavę libe-
raldemokratai antrame balsavi
me jau dalyvavo. 

Pirmą kartą įstatymo pri
imti nepavyko, nes balsavo ma
žiau nei 71 Seimo narys. 

Finansų ministerijos duo
menimis, 4 proc. papildomu mo
kesčiu apmokestinus įmonių 
pelną, į biudžetą per metus bus 
surenkama apie 400 mln. litų. 

Visas pajamas, gautas iš so
cialinio mokesčio, planuojama 
skirti socialinėms reikmėms. 

Tuo suabejojusios opozicijos 
siūlymus keisti mokesčio pava
dinimą. Seimas atmetė. 

..Negražu dangstytis daly
kais, kurie net nekvepia sociali
nio teisingumo ir socialinių pro
gramų įgyvendinimu." sakė Sei
mo vicepirmininkas Iiberalcen-
tristas Gintaras Steponavičius. 

Tuo tarpu liberalcentristas 
Eligijus Masiulis prognozavo, 
kad ..vadinamasis socialinis 
mokestis" ne tik padidins ato
trūkį tarp legalaus ir šešėlinio 
verslo, bet ir ateityje nebus pa
naikintas, kaip žadama — nei 
2008 m., nei vėliau. 

K, S m o r i g i n a s d a l y v a u s 
p r e s t i ž i n i a m e k o n k u r s e 

Kostas Smoriginas Eltos nuotr 

Vilnius, birželio 7 d. 
(ELTA) — Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Dainavimo 
katedros absolventas Kostas 
Smoriginas Velso sostinėje Car-
diff sieks laimėti BBC televizi
jos jaunųjų pasaulio dainininkų 
konkursą. 

Vasarį iškovojęs teisę var
žytis šio konkurso finaliniuose 
pasirodymuose garsaus akto
riaus ir dainuojamosios poezi
jos atlikėjo Kosto Smorigino 
bendravardis sūnus pateko 
tarp 25 operos solistų, kurie 

birželio 12-19 d. pakviesti su
rengti 5 koncertus Cardiff „St 
David's Hali" scenoje. Kas iš jų 
laimes konkursą, paaiškės fi
naliniame koncerte. 

Dėl teisės patekti į finalą, 
kurį transliuos antrasis BBC 
televizijos kanalas ir trečioji 
BBC radijo programa. K. Smo
riginas varžysis su atlikėjais iš 
Vokietijos. Škotijos. Korėjos bei 
Čilės. Lietuvis atliks Wolfgang 
Amadeus Mozart. Sergej Rach-
maninov. Giuseppe Verdi bei 
Piotr Čaikovskij kūrinius 

Norą dalyvauti konkurse 
šiemet pareiškė apie 700 jauno
sios kartos dainininkų. 500 
buvo leista dalyvauti perklau
sose, o 25 iš jų — „St David's 
Hali" scenoje atlikti daugiau 
kaip 100 įvairių operos kurinių 
bei dainų. 

Konkurso rengėjų teigimu, 
pasirodymas prestižinėje salėje 
su BBC nacionaliniu Velso or
kestru gali tapti puikia jaunųjų 
dainininkų karjeros pradžia. 
Vokalistų pasirodymą stebės 
publika, taip pat operos teatrų 
vadovai, muzikos impresarijai 
bei prodiuseriai. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 
^ j į į i 2652 W. 65 Street 

Chicago, IL 60629 

KAIP IR KODĖL 
LIKAU GYVAS? 

S. Jameikis „Traukinys 
rieda į amžinastį" 1964 m. — 
138 p.. (2) iliustr. 

Stasys Jameikis pirmutinės 
baisingosios deportacijos kali
nys, vienas išlikęs gyvas iš 
1,505 katorgininkų, po trylikos 
siaubingų konclagerio metų 
grįžęs į Lietuvą, parašė atsi
minimus, kurie unikalūs yra 
tuo, kad vaizdžiai atskleidžia tų 
kruviniausiųjų 1941—1945 me
tų lagerinės būties tragizmą ir 
žvėriškumą 

Autorius gimė 1914 m. kovo 
21 d. Dusetų valsčiuje, Gipinų 
kaime, valstiečių šeimoje, mirė 
1990 m. birželio 18 d. Palai
dotas Kaune Senavos kapinėse. 

Į šį daugelio keliamą klau
simą atsakyti nelengva. Aš pats 
sau tokio klausimo niekad 
anksčiau nekėliau. Kai dabar 
apie tai pradedu galvoti, kai 
pažvelgiu atgal, pačiam darosi 
neaišku. Juk perėjau pagal šūkį 
„sunaikinti kaip klasę" visus 
ten vykusius — ant gyvenimo ir 
mirties ribos — procesus; 

katorginiais darbais gniuž
dytas — nesugniuždytas, 

badu mar in tas — nenu
marintas, 

speiguose šaldytas — nesu

šaldytas, 
utėlių ir blakių graužtas — 

neužgraužtas, 
sadistų muštas — neužmuš

tas, 
teismui atiduotas sušaudyti 

— nesušaudytas, 
virstančių taigos medžių 

triuškintas — nesutriuškintas, 
paralyžiaus luošintas — 

nesuluošintas, 
džiovos bacilų ėstas — ne

suėstas, 
įvairių kitų ligų (dizenteri

jos, pelagros, cingos, širdies 
ydų) alintas — atsilaikęs, 

net lavoninėn kaip numi
rėlis išneštas — atgijęs, 

banditų peiliu durtas — ne
nudurtas, 

moraliai laužytas — nesu
laužytas... 

Iš tikrųjų — kas per orga
nizmas, pakėlęs visas ta negan
das. Prisimenu lageryje mane 
gydžiusio profesoriaus Melniko 
žodžius, kuriuos čia norisi pa
kartoti: „Turite tai, ką jums 
motina davė. Jei, ateidami į 
pasaulį, gavote stiprius pradus 
— ir mes, gydytojai, jums 
padėsime, jei ne — mes tik 
pagalbininkai mirties". Gal tik
rai tėvai man, jų pagrandukai 
— dievintam vaikui dovanojo 

pačius stipriausius genus? Gal 
stiprybės visam gyvenimui su
teikė motinos pienas, kuriuo, 
gimusį badmečiu, su meile mai
tino beveik iki 4 metų amžiaus 
(turbūt unikalus atvejis?). Gal 
vaikystėj ir jaunystėj patirtas 
vargas užgrūdino organizmą ir 
badui, ir fiziniams lagerio dar
bams? Gal blaivus ir sveikas 
skautiškas gyvenimo būdas 
(nežinant nei papiroso, nei 
svaigalų skonio), stovyklos pu
šynuose, gyvenimas gamtoje, 
kelionės Lietuvos vieškeliais 
paruošė gyvenimui taigoje? Gal 
kantrybė ir valia bei savitvarda 
padėjo ir bado kankinamam 
atsispirti pagundoms — bet 
kuo užpildyti tuščią skrandį ir 
išvengti infekcijų ar apsinuodi
jimo? Gal apsisprendimas, ta
pęs įpročiu, nematyti supančio
j e aplinkoje klaikiausio nu
žmogėjimo apraiškų, negirdėti 
kiekvieną žingsnį lydinčių 
šlykščiausių keiksmažodžių? 
Gal didelis noras nesugyvulėti, 
nesužvėrėti, išlikti žmogumi. 
Gal pasiruošimas psicholo
giškai — nepasiduoti nega
lėms? Gal dvikovoje su mirtimi, 
net ligų paguldytas į lovą, 
pagelbėjo darbas, užimtumas 
— tai gyvybės eleksyras, ku
riuo naudojuos ir dabar? Gal 
tai, kad ir tose sąlygose atsira
do žmonių, kritiškiausiais mo
mentais užjautusių ir ne tik 
moraliai rėmusių mane? Gal 
karštos senutės motinos mal
dos pasiekė Aukščiausiąjį ir 
buvo išklausytos? Gal ir mano 
meilė artimiesiems, mano pas
tangos pateisinti jų viltį, kad 
grįšiu? Gal begalinis Lietuvos 
ilgesys ir troškimas nors savo 
griaučius parvežti į gimtąją 
žemę? 

Gal?... gal?., gal?.. 
O gal šių veiksnių visas 

kompleksas gaivino, neuž
gniaužė širdies plakimo tame 

IŠ KELIONES UZRASŲ 
Kelionėje po Kiniją, 2005 

metų balandžio mėnesio 
pradžioje, labiausiai norėjau 
pamatyti didžiąją Kinijos sieną, 
imperatoriaus Qian terra cotta 
kariuomenę ir... didžiausias 
panda meškas. 

Kaip visi skautai ir skautės, 
labai gerbiu ir myliu gamtą su 
visais joje gyvenančiais Dievo 
tvariniais, jaudinuosi dėl jos 
taršos ir naikinimo. Žinias-
klaidoje nuolatos tenka skaityti 
apie vienos ar kitos rūšies 
gyvūnijos išnykimo pavojų, nes 
jų gyvenamąją teritoriją vis 
dažniau paglemžia moderni ci
vilizacija. 

Išnykimo pavojus, dėl gyve

namosios teritorijos ir joje ran
damo maisto netekties, gresia 
labai simpatiškam ir švelniam 
sutvėrimui — Kinijos kalnuose 
gyvenančiai didžiajai pandai. 
Aukšti kalnai su gausiais šal
t iniais ir vešlia augmenija, 
išsaugojo pandas nuo išnykimo 
ledynų amžiuje. Tačiau šian
dien, esant labai nepalankiom 
sąlygom, laisvėje gyvenančių 
pandų beliko mažiau nei 1.000. 
Apie 200 dar yra zoologijos 
soduose, įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Susirūpinimas to
limesniu pandų likimu yra toks 
didelis, kad netoli Chengdu 
miesto, Kinijos Sichuan provin
cijoje, yra įsikūrusi pandų 

Kinijos didžioji p a n d a F e n g - F e n g k a s d i e n s u ė d a 30—40 =var 
i ir šake l ių 

tyrinėjimų bazė — Chengdu 
Research Base of Giant Panda. 
Čia didžiųjų pandų gyvenimą 
stebi, tyrinėja ir joms daugintis 
sąlygas gerina ne tik Kinijos 
gamtininkai, bet ir iš kitur 
atvykę pasaulinio garso mok
slininkai. 

Pačioje tyrinėjimų bazėje, 
kuri skiriasi nuo zoologijos sodo 
tuomi, kad yra įrengta 90-ties 
akrų (36 hektarų) autentiškoje 
gamtoje, teko matyti visas 12 
įvairaus amžiaus šiuo metu ten 
auginamas ir globojamas di
džiąsias pandas. Stebint jų 
linksmas išdaigas, nesunku 
atsipalaiduoti ir greitai pa
miršti savo visus rūpesčius. 
Ten nepamatysi nei vieno 
lankytojo be didelės šypsenos 
veide. 

Suaugusi didžioji panda 
gali sverti 132-245 svarus 
(60-110 kg). Gimsta panaši į 
mažą, beveik nuogą pelytę, vos 
2.4 uncijų (68 g), kas sudaro 
maždaug vieną tūkstantąją 
mamos svorio. Gyvena 20-30 
metų, minta bambuko lapais, 
atžalomis ir šakomis. Auga 
labai sparčiai. Kai sueina 2 
mėnesiai, aplink akis atsiranda 
juodi lopai, o kailiukas tampa 
juodai — baltas. Sveria apie 6 
svarus (2.8 kg). Tyrinėjimų 
bazėje dar vis tebemiega savo 
inkubatoriuje, bet keletą 
valandų paroje praleidžia su 
mama, kuri savo mažylį myluo
ja, laižo ir peni. Sulaukus 3-jų 
mėnesių, panda jau sveria 
beveik 15 svarų, (apie 6.5 kg). 
Labai įdomu stebėti jos elgesį, 
kai būna 1.5-2-ųjų metų. 
Tuomet ji elgiasi panašiai, kaip 
tokio pat amžiaus smalsus 
vaikas (lipa, griūna, karstosi, 
krenta) ir yra nuolatinėj nuo 
pat gimimo dienos tik jai vienai 
paskirtos prižiūrėtojos — „auk
lės" globoje. Šešerių metų 
panda jau laikoma suaugusia. 
Dabar ji kasdien suėda 15-20 
kg bambuko. 

Q••-••• R i t o m * R u d a i t i e n f 

nekrikštų sukurtame pragare? 
O grįžęs invalidu, kad išgyve
nau iki šios dienos dar 35 metus 
— galiu dėkoti t ik žmonai 
Marijai, savo meile ir rūpesčiu 
apsupusiai mane. 

Tegu tie visi „gal" bus 
atsaku rašytojui K. Sajai ir 
kitiems į klausimą „kaip" ir 
„kodėl" likau gyvas iki šių 
Lietuvos nepriklausomybe pa
kvipusių dienų. Ir pagaliau — 
gal taip Dievas panorėjo, kad 
nors vienam iš to pusant ro 
tūkstančio būtų leista sulaukti 
krikščioniškos Lietuvos atgimi
mo, kad tasai vienintelis išli-
kėlis ištesėtų pažadą, duotą 
mirštantiems draugams — par
vežti į namus jų atžaloms a r 
bent būsimoms lietuvių kar
toms žinią apie jų likimą? 

Ar galiu ta r t i , kad tą 
pažadą ištesėjau? Deja, tik dali
nai , gal tik vienu procentu. 
Beveik penkių dešimtmečių 
laikotarpis daug faktų, įspū
džių, vardų, pavardžių, veidų 
nunešė užmarštin. Juk visą tą 
laiką gyvenau užgniaužta bur
na, bijojau tas istorijas pasakoti 
net savo ar t imiausiems, net 
savo žmonai Marijai Tai buvo 
tabu! — ir prieš įstatymą, ir 
prieš Baudžiamąjį Kodeksą. 
Juk išeidamas iš lagerio pasi
rašiau pasižadėjimą niekam 
nieko nepasakoti. O dabar jau, 
atvirai šnekant, esu susenęs, 
išsikvėpęs, a tmint is susilp
nėjusi, įspūdžiai nublankę ir 
buvusių kūrybinių jėgų nebėr... 
Katorga ir laikas sunaikino 
jas... Todėl šie prisiminimai — 
tai tik apžvalga, tik trupinėlis 
tų kančių, kurias išgyveno visi 
kiti. Jei būtų likę gyvi, kiek
vienas jų butų papasakojęs 
tokių ar dar baisesnių epizodų, 
istorijos faktų. Tai būtų buvęs 
pilnas vaizdas tos tironijos, 
kurią sukūrė bolševikų sistema. 

Ar esu patenkintas savo 
likimu? Ar jaučiuosi laimingas? 
(Ir tokių klausimų girdžiu). 

Džiaugiuosi sulaukęs at
gimstančios Lietuvos dienų! 
Sveikata palūžo, bet tvirta dva
sia, kurią stiprino ir stiprina 
Lietuvos gamta, jos oras, pats 
vardas — Lietuva! — kuri pa
gimdė ir išaugino mane. O lai
mę temdo nepriklausomybės 
metais išaugusios gabios inteli
gentijos, Lietuvos elito, tos kar

tos branduolio palaidoto už
marštin, likimas... 

Kai matau iš t remties į 
gimtąją žemę grįžtančius tos 
kar tos palaikus kars tuose, 
darosi skausmingai graudu. Į 
nebūtį, į mirties lagerius išguito 
mano ešelono vyrų nieks ne tik 
kars to su tėvų ar senelių 
palaikais neatveš, ne tik kapo, 
bet ir tų kapinynų neberas. J u k 
mes buvome „užkasami" ne tik 
be karstų, bet ir be baltinių. Ir 
ne įšalo žemėje, o virš jos, kir
tavietėse, lengvai pasiekiama
me taigos žvėrims bei juodvar
niams gylyje, ar tiesiog sniego 
pusnyse. 

Mūsų buvusių lagerių vie
tovėse seniai, dar lageriams 
egzistuojant, net kuoliukai su 
palaidotų kalinių numeria is 
(kokie, pavyzdžiui, dar išlikę 
Abezėje) sunaikinti, kapai, jų 
kauburėliai buldozerių sulygin
ti su žeme ir kapavietės užleis
tos natūraliu miško atžalynu. 
Per pastaruosius ketur is de
šimtmečius sunyko, apleisti 
sudūlėjo ir tie lageriai barakai. 
Ir tos kirtavietės vėl jau virto 
neįžengiama gūdžia taiga, pa
slėpusia skaudžią Lietuvos 
inteligentijos 1941 metų tra
gediją, tūkstančius niekuo 
nekaltų, tik meile Lietuvai al
savusių vyrų, jų palaikų išnie
kinimą. 

Taiga — zakon — įstaty
mas. 

Taiga — glūduma nakties. 
Taiga — mirties šmėkla. 
O žodis Lietuva — buvo ir 

liko vilties žiburėlis, atgimimas, 
prisikėlimas, palaima. Gerb
kime, branginkime ir ginkime 
tą vardą visur ir visada. „Tas 
laisvės nevertas — kas negina 
jos!" 

P.S. Taip jau sutapo, kad 
šiuos atsiminimus baigiu rašyti 
1989 m. šventą Kūčių vakarą. 
Ta proga kviečiu lietuvių tautą, 
dabartinę ir būsimas kar tas , 
visą Lietuvos senimą ir jaunimą 
nors Kūčių vakarą, kai kiek
vienas šeimos narys pagal 
senus lietuvių papročius turi 
būti tėvūnijoje, kiekvienuos 
namuos uždegti bent po vieną 
žvakutę bolševikų tironijoj 
žuvusiųjų prisiminimui. Juk jie 
to verti. Ir nors mintyse iš
tarkime jiems Amžiną atilsį". 

Amen! 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubiished daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street , 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant \ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 

redakcija@draugas.org 
Administratorius - Vytas Paškus 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health. 
1200 S. York, Ernhurst IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

V1DASJ.NEMICXAS,M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD 

MAUNAK V. PANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrcva: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Uetuvėns sutvarkys dants id onemaną <aną. 
Sustemu <afoet angitškai aftsa ietuvĖkai 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, iL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

.Draugo'' skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-SSS-9S00 L 

DR. TOMAS ZUB1NAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. SL, 
Oak Lawn, IL 60453 
Tei. 708^23-5155. 

>r 
Stovykla „Tėvynės didvyriai" laukia jūsų 

Mokslo metai jau baigiasi. 
Dar ne per vėlu užsiregistruoti 
važiuoti į Rako stovyklą. Šių 
metų stovyklos tema yra „Tė
vynės didvyriai". Stovyklos ad
ministracija jau smarkiai dirba 
ruošdama smagią, įdomią sto
vyklą. Visos stovyklos viršinin
kė bus ps. Rasa Aleksiūnienė. 

Pastovyklės yra pavadintos 
pagal Lietuvos didvyrius. „Auš
ros Vartų/Kernavės" tunto pas-
tovyklė vadinsis „Birutės" 

vardu. Jai viršininkaus s. Rūta 
Ozers. „Nerijos" tunto pastovyk-
lė — „Šatrijos Ragana". Ja i 
vadovaus ps. Danutė Navickas. 
„Lituanicos" tunto jūrų skautai 
pasivadino „Simo Kudirkos" 
pastovykle. Viršininkas Aras 
Galinaitis, „Lituanicos" tunto 
pastovykle pasivadino „Knyg
nešių pastovykle", vadovai ps. 
Juozas Kapašinskas ir s. Algis 
Tamošiūnas. 

Stovyklautojai turės progos 

daugiau sužinoti apie šiuos 
„Tėvynės didvyrius". Turės 
progą užmegzti naujas drau
gystes, išmokti skautiškus idea
lus ir pagyventi skautiškoje 
šeimyniškoje dvasioje. 

Stovykla vyks liepos mėn. 
nuo 10 iki 20 d. Kviečiami 
Lietuvių skautų sąjungos skau
tai nuo 8 metų. Norint gauti 
daugiau informacijos, galite 
kreiptis \ stovyklos viršininkę 
ps. Rasą Aleksiūnienę, tel. 708-

423-6503, elektroniniu paštu: 
R a s a 2 0 3 @ c o m c a s t . n e t 

arba į tunto tuntininkus. „Auš
ros vartų/Kernavės" tunto tun-
tininkė ps. Aušra Jasa i ty tė -
Petry 708-349-8432, „Nerijos" 
tunto tunt in inkė ps. Laima 
Bacevičienė. „Lituanicos" tunto 
tunt in inkas Robertas Joku-
bauskas 815-838-8136. Greitai 
registruokitės! Laikas bėga. 

Vis budžiu! 
p s . A u š r a J a s a i t y t ė - P e t r y 

Skautės ižodį davusios sesės su vadovėm. K kairės: 
O. Gecevictenė, V. Augytė, S. Utz, P. Pancerovaitė, 
M Utz 

BOrvs latmingu skautų po įžodžio pasi
puošusių geltonais kaklaraiščiais. 

t 
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LIETUVOS POLITIKAMS TRŪKSTA 
POLITINĖS KULTŪROS 

Prezidento Valdo Adam
kaus pareiškimas, kuriuo jis 
leido suprasti nepasitikus ūkio 
ministru Viktoru Uspaskichu ir 
Vilniaus meru Artūru Zuoku, 
skat ina pakilti į aukštesnį poli
t inės kultūros lygį, tv i r t ina 
Darbo partijos atstovė Europos 
Parlamente Ona J u k n e v i č i e 
n ė , Eltos žurnalistui Vladimi
rui Laučiui. „Lietuvos politi
kams trūksta politinės kultū
ros, kuri labiau priimtina pa
žangioms demokratijoms. Ten 
politikai dažnai atsistatydina ir 
netur int jų kaltes įrodymų. Tai 
iš t ikro yra politinės etikos 
klausimas. Jeigu politiniai fak
tai yra tokio lygio, kurie rodo, 
kad žmogumi bus sunku pa
si t ikėt i , politikas papras ta i 
pasitraukia". 

— Kokia, Jūsų m a n y m u , 
E u r o p o s Sąjungos (ES) 
a t e i t i s po to, kai p r a n c ū z a i 
i r o l a n d a i atmetė S u t a r t i dė l 
Kons t i tuc i jos Europa i? 

— Buvo aiškiai matyti, kad 
sulauksime neigiamo prancūzų 
ir olandų atsakymo, bet iki 
paskutinės akimirkos turėjome 
šiokios tokios vilties, jog pran
cūzai, kaip per prezidento rin
kimų antrąjį turą, susitelks ir 
balsuos „už Jacąues Chirac". 
Referendumų rezultatas vis 
dėlto — šokiruojantis. 

Jeigu prieš Konstituciją 
pasisakys tik dvi a r trys ES 
valstybės, dar bus galimybių 
svarstyti, ką galima perdaryti. 
Referendumai Prancūzijoje ir 
Olandijoje dar iš esmes nekeičia 
esamos padėties. 

Prancūzijos žmonių išreikš
t a pozicija pirmiausia parodė, 
ką jie galvoja apie savo valdžią 
—• t a i pripažįsta dauguma poli
tikos analitikų. Žmonės reagavo 
į ta i , kaip valdžia sprendžia 
vidaus ekonomines ir politines 
problemas. Ekonomikos sąs
tingis, šoktelėjęs nedarbo lygis 
pirmiausia lemia žmonių pasi
priešinimą blogai besitvar
kančiai valdžiai. „Ne" buvo 
pasakytas ne tiek Konstitucijai, 
kiek Chirac ir jo vyriausybei. 

Referendumo Prancūzijoje 
baigtį lėmė ir kiti veiksniai. Ne 
tik Prancūzijos, bet ir kitų vals
tybių politikai dažnai manipu
liuoja ES institucijų galiomis. 
Kai kas nors nesiseka valstybės 
vidaus politikoje, jie aiškina, 
esą vidaus padėtį bloginančių 
sprendimų reikalauja ES. Pa
vyzdžiui, sakoma, kad ES negi
na tekstilės pramonės, įsileis-
dama kinų produkciją. Teks
ti l ininkai „sukyla" prieš val
džią, reikalaudami juos ginti, o 
valdžia j iems atsako nieko 
negalinti padaryti, nes paklūsta 
ES vykdomai politikai. Mani
puliavimas tariant, jog del ne
sėkmių kaltas Briuselis, smar
kiai veikia senųjų ES valstybių 
nar ių piliečius, jų sąmonę. 
Balsuodami prieš Konstituciją 
jie greičiausiai galvoja apie tai, 
kaip Briuselis „pablogino" jų 
gyvenimą. 

— Įvardijote dvi p r iežas 
t i s — nepas i tenkin imą val
dž i a dėl ekonominės socia
l i nė s padė t ies ir ka lč ių su-
v e r t i m ą ES. O koki va idmen į 
š iuo a tveju galėjo suva id in t i 
n e i g i a m a s požiūris \ Briu
se l io biurokrati ją, j o s a to 
t r ū k į n u o žmonių, p e r 
m e n k ą polit inę d e m o k r a t i n ę 
į t aką jos sprendimams? 

— Jūs teisus — vis labiau 
nuogąstaujama, kad ES sukero
jo nuo žmonių atitolusi biu
rokratija, neigiamai veikianti jų 
kasdieninį gyvenimą. Tačiau 
politikai nepasinaudojo gera 
galimybe išaiškinti, jog siūloma 
Konstitucija Europai kaip tik 
yra nukreipta prieš tą biu
rokratiją. Jei būtų priimta 
KoM&itucija, labai sustiprėtų 
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C r savo ruožtu vie

nintelė ES institucija, kuri 
galėtų ir turėtų būti arčiausiai 
žmonių. Būtent EP atstovauja 
ES valstybių piliečių nuomo
nėms. Deja, EP ligi šiol buvo 
nuo žmonių atitrūkęs, ir kaip 
tik Konstitucija, didindama jo 
galias, galėjo sustiprinti ryšį 
tarp valdžios ir žmonių. 

— Vad inas i , ba l suodami 
prieš Kons t i tuc i ją , žmonės 
pa tys p a m y n ė po l i t i n io 
a t s tovavimo p r i n c i p ą ? 

— Taip, tik jie tai padarė, 
greičiausiai patys nesuvokda
mi, ką daro. J ų supratimas 
toks: „Mano gyvenimas blogas, 
nes blogai tvarkosi mano vy
riausybė". Kad ir už ką būtų 
balsuojama — už Konstituciją 
ar kitais klausimais, — jie, bal
suodami „prieš", galvoja apie 
tai, kaip „nubausti" savo vy
riausybę. 

— P e r E P r i n k i m u s Dar
bo par t i jos v a d a s V. Uspas-
kichas a iškino, k a d J ū s ų par
tijos s ą r a š e n ė r a pol i t ikų — 
t ik savo sr ič ių profesiona
lai. Tai koks t a s d a r b a s E P 
— pol i t in is a r nepol i t in i s? 

— J i s negali būti nepoliti
nis, nes specialisto darbas tam 
tikroje institucijoje įgyja poli
tinį atspalvį. Rinkimų į EP 
kampanijos metu sakiau, kad 
esu ekonomistė, tačiau esu ir 
politikė — galbūt ne tuo tra
diciniu būdu, kai politikai 
suvokiami kaip Seimo nariai, 
bet kaip patarėja privatizavimo 
klausimais kitose valstybėse. 
Šis darbas — labai politizuotas. 
Juk ekonominiai sprendimai 
dažnai nepri imami vien dėl 
ekonominių motyvų — jie nere
tai priimami argumentuojant 
politiškai. 

Galima kelti klausimą — 
kiek specialistui politinėje insti
tucijoje, kaip EP, reikia būti 
politiku ir kiek — specialistu? Į 
šį klausimą sunku atsakyti — 
negalėčiau to išmatuoti procen-

, tais. Tačiau teiginys, kuriam aš 
pritariu — kad reikalingi spe
cialistai, — galioja EP. nes spe
cialistų poreikis ten jaučiamas 
ir frakcijose, ir komitetuose, kur 
dažnai kalbama, kad sprendi
mai priimami dėl išprusimo sty
giaus nesuvokus klausimo 
esmės. 

Išmanantis ekonomiką ir 
pinigų politiką EP narys yra 
vertingesnis nei tas, kuris 
atitinkamo išsilavinimo neturi. 
Jis gali kalbėti apie esminius 
dalykus. Tačiau EP yra pasida
linęs į politines frakcijas, ir, 
pavyzdžiui, geras ekonomistas, 
jeigu jis — socialistas, stengsis 
kreipti ekonominę politiką į 
kairę, kaip liepia jo politiniai 
įsitikinimai. 

— Ki ta ip t a r i a n t , socia-
l i s t a s - s p e c i a l i s t a s g e r i a u 
nei p a p r a s t a s socdemas? 

— Taip. Žmogus, kuris nėra 
savo srities specialistas, kalba 
politinėmis deklaracijomis, ne
atspindinčiomis svarstomo do
kumento esmės. O įstatymuose, 
direktyvose juk yra esminių 
dalykų, tad reikia gerai iš
manyti ekonomiką, rinkos san
tykius ir žaidėjų santykius toje 
rinkoje. 

Dažnai patogu politiškai 
manipuliuoti — kai dominuoja 
politika, o ne esminiai klausi
mai ar esmės supratimas. Antai 
prancūzai buvo gąsdinami pas
laugų direktyva, pabrėžiant, 
kaip daug žmonių iš naujųjų ES 
valstybių suvažiuoja į senąsias 
ES valstybes nares ir esą atimi
nėja darbo vietas. Esminė šiuo 
atveju daroma klaida ta, jog 
visa tai nieko bendra neturi su 
paslaugu direktyva. Tai — nele
galaus darbo klausimas. Taigi 
matome, kaip kar ta is politizuo
jami klausimai ir nutolstama 
nuo jų esmės. 

— Sakot*-, k a d EP t rūks -
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T u o t a r p u D a r b o p a r t i j o s 
a t s t o v a i p e r E P r i n k i m u s 
k r a t ė s i „poli t ikų" pavad in i 
m o . A r t a i b u v o p o l i t i n ė 
g u d r y b ė m a n i p u l i u o j a n t 
ž m o n ė m i s , k r e iva i ž i ū r i n 
č i a i s į pol i t iką ka ip tok ią? 

— Manau, buvo noras iden
tifikuoti save kitaip nei kon
kurentai . Šis noras — norma
lus. Nemanau, kad tai buvo 
manipuliacija arba melas. Atsi
dūrę E P mes tikrai pasis
tengėme — ir mums labai 
pasisekė — dirbti tuose komite
tuose, kurių sritis geriausiai 
išmanome. Nuo žmonėms duoto 
pažado, kad EP būsime specia
listai, mes nenutolstame. 

— E u r o p o s Komis i j a 
(EK) n e s e n i a i i š re i škė su
s i r ū p i n i m ą dėl SAPARD 
lėšų s k i r s t y m o Lie tuvoje . 
Ar, J ū s ų m a n y m u , Ūkio mi
n i s t e r i j a d i rba ska idr ia i i r 
n e p r i e k a i š t i n g a i , o EK nuo
g ą s t a v i m a i — nepagr įs t i? 

— Ar skaidriai dirba Ūkio 
bei kitos ministerijos ir ar dabar 
jos dirba skaidriau nei anks
čiau, geriausiai galėtų pasakyti 
„Transparency International" 
Lietuvos skyriaus vadovas Ry
tis Juozapavičius. Deja, pagal 
korupcijos lygį, Lietuva ES ir 
viso pasaulio mastu apskritai 
negražiai atrodo. 

Ar skaidriai dirba Ūkio 
ministerija? Neturiu informaci
jos. Negalėčiau įvardyti kon
krečių atvejų, kur buvo pa
daryti dideli nusižengimai. Kai 
vyko rinkimų kampanija, aš 
gana aktyviai kritikavau Fi
nansų ir Susisiekimo ministeri
jas, kad jos tinkamai nepasi
naudoja galimybe pasiimti lėšas 
iš ES. Mūsų valdininkai pralei
do geras progas. Kodėl pralei
do? Pirmiausia, manau, dėl 
kvalifikuotų žmonių stokos. 
Kitas dalykas — lietuviai nemo
ka užmegzti gerų ryšių Briu
selyje, Europoje. Dabar man 
tikrai sunku pasakyti, ar kurie 
nors projektai nepraleidžiami 
sąmoningai — dėl asmeninių 
priežasčių, draugysčių. 

— O ka ip ve r t ina te pas
t a r u o j u m e t u į s ip l ieskusius 
s k a n d a l u s — pavyzdžiui , dėl 
„ K r e k e n a v o s a g r o f i r m o s " 
g a l i m o p ro tegav imo? N o r s 
k a l b a m u atveju n iekas ne 
į r o d y t a , a n k s č i a u , k i l u s 
p a n a š i e m s skanda lams , at

s a k i n g i va l s t ybės p a r e i g ū 
n a i a t s i s t a t y d i n d a v o b e n t 
j a u dėl e t in ių s u m e t i m ų . 

— Gerai pastebėjote — 
niekas neįrodyta. Visados tikė
jau, tikiu ir tikėsiu nekaltumo 
galimumu. Jei neįrodyta, nega
bu sakyti, kad žmogus kaltas. 
Jei turėčiau kurios nors agrofir
mos protegavimo įrodymų, 
galėčiau tai komentuoti ir sa
kyti, jog tai — negerai. 

Kita vertus, manau, kad 
Lietuvos politikams t rūks ta 
politinės kultūros, kuri labiau 
priimtina pažangioms demok
ratijoms. Ten politikai dažnai 
ats is tatydina ir ne tur in t jų 
kaltės įrodymų. Tai iš tikro yra 
politinės etikos klausimas. 
Jeigu politiniai faktai rodo, kad 
žmogumi bus sunku pasitikėti, 
politikas paprastai pasitraukia. 

— P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s savo p a r e i š k i m e 
k a i p t ik i r l e ido s u p r a s t i 
nepas i t i k į s ū k i o m i n i s t r u V. 
U s p a s k i c h u i r V i l n i a u s 
m e r u A. Zuoku be i už s iminė 
ap i e v a k a r i e t i š k o s po l i t inės 
k u l t ū r o s s t a n d a r t u s . J ū s ų 
n u o m o n ė iš e smės s u t a m p a 
su p r e z i d e n t o pozici ja? 

— Nesakyčiau, kad sutam
pa. Galiu pasakyti savo, kaip 
Lietuvos pilietės, nuomonę. 
Manau, prezidento pareiškimas 
skatina Lietuvos politiką pa
kilti į aukštesnį politinės kul
tūros lygį. Kartu manau, jog 
prezidento patarėjai turėjo 
kitaip sudėti akcentus. Manau, 
su tokiu pareiškimu preziden
tas taip pat nutolsta nuo aukšto 
politinės kultūros lygio, nes 
neatsižvelgia į teisingą politinių 
institucijų funkcionavimą. Apie 
nepasitikėjimą jis turėtų pa
reikšti premjerui. Savo ruožtu, 
premjeras turi priimti spren
dimą, kuriam ministrui siūlyti 
pasitraukti. Dabar supainiotas 
politinių institucijų vaidmuo. 

Ko gero, daug kas Lietuvoje 
norėtų, kad kažkas pasakytų 
lemiamą žodį ir taptų teisėju. 
Tačiau tai — neteisinga. O jeigu 
jau prezidentas ėmėsi teisėjo 
vaidmens, jis turėjo kreiptis į 
Vyriausybės vadovą. 

Gerbiu principinę preziden
to poziciją — jis turėjo pasakyti 
savo nuomonę ir tai padarė. 
Tačiau, jei kalbame apie min
istro keitimą, turėjo būti pri
taikytas kitoks mechanizmas. 

AMB. V. USACKAS 
RAGINO JAV VERSLININKUS 
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Š.m. birželio 2—4 d. Lietuvos 
Respublikos (LR) ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas dalyva
vo metinėje Michigan valstijos 
verslo konferencijoje Mackinac 
saloje. 

Konferencijos dalyviams 
Lietuvos diplomatas pristatė 
šalies pažangą per 15 nepri
klausomybės metų, pažymėjęs, 
kad Lietuva pasižymi pastovia 
politine aplinka ir puikiomis 
investicijų, prekybos ir turizmo 
galimybėmis. „Skubėkite pasi
naudoti mūsų valstybės eko
nomikos augimu, kuris kasmet 
siekia 6-9 proc. BVP ir yra 
vienas didžiausias visoje išsi
plėtusioje 455 mln. gyventojų 
Europos Sąjungoje (ES)", — 
ragino Lietuvos diplomatas. — 
Lietuvoje yra gerai išvystyta 
infrastruktūra, mokesčių našta 
yra mažiausia visoje ES, darbo 
jėga yra kvalifikuota ir nebran-
gi"- " 

Lietuvos diplomatas pažy
mėjo, kad amerikiečių ver
slininkai yra laukiami Lietu
voje — patikimoje JAV są
jungininkėje, kurią su JAV sieja 

ypatingai šilti ir artimi ryšiai 
bei bendros vertybės. 

Penktadienį, birželio 3 d., 
Lietuvos ambasadoriaus V. 
Ušacko garbei konferencijos 
metu buvo surengtas priėmi
mas. Birželio 4 d., įvyko am
basadoriaus V. Ušacko susitiki
mas su Michigan valstijos 
gubernatore Jennifer M. Gran-
holm. Konferencijos metu Lie
tuvos diplomatas taip pat susi
tiko su „American Axle & 
Manufacturing Inc." įmonės 
įkūrėju bei vadovu Richard E. 
Dauch, artimiausiu metu keti
nančiu investuoti vienoje iš 
Vidurio Europos valstybių. 

Verslo konferenciją organi
zavo Detroito prekybos rūmai. 
Joje dalyvavo Michigan valsti
jos valdžios atstovai, daugiau 
nei 1,000 verslininkų, atstovau
jančių ir vienoms didžiausių 
Michigan esančioms bendro
vėms — Verizon, SBC, North-
west Airlines. The Henry Ford, 
Ford Motor — bei universitetų 
vadovai, žiniasklaidos atstovai. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Nėra dūmų be ugnies 

Ovirš kai kurių Lietuvos politikų jau 
senokai sklaidosi dūmų debesėliai, nors 
įvairios komisijos niekaip negali atrasti 

ugniakuro, iš kurio kyla tie dūmai. Žinoma, bet 
kuriame demokratiniame krašte žmogus — ar 
jis eilinis pilietis, partijos vadas, miesto meras, 
ar pagaliau net prezidentas, yra laikomas ne
kaltu, kol kaltė be jokių abejonių įrodoma. 
Taigi, galime prileisti, kad Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas ir Darbo partijos vadas, ūkio mi
nistras Viktoras Uspaskichas yra nekalti — 
bent kol tos trys Seimo komisijos, tiriančios šių 
asmenų skaidrumą, nebaigs darbo. 

Tačiau negalime išjungti dar vieno labai 
svarbaus dėmens: Lietuvos prez. Valdas Adam
kus viešai pareiškė šiais asmenimis nepasiti
kėjimą ir net pasiūlė Vilniaus miesto merui bei 
ūkio ministrui iš pareigų pasitraukti. Galime 
būti tikri, kad prez. Adamkus tokio pasiūlymo 
tik šiaip sau nepadarė, be abejo, gerai supras
damas savo pareiškimo pasekmes ir taip pat 
turėdamas rimtų argumentų jam paremti. 

Tai nebe pirmas kartas per 15 atkurtos Lie
tuvos nepriklausomybės metų, kai vyriausias 
valstybės vadovas pareiškė nepasitikėjimą 
aukštu vyriausybės pareigūnu. Prisiminkime 
1996 metais, prezidentu esant Algirdui Bra
zauskui, subyrėjusią premjero Adolfo Šleževi
čiaus Vyriausybę, o trejais metais vėliau (1999), 
jau prezidentaujant V. Adamkui, turėjusį iš 
premjero pareigų pasitraukti Gediminą Vag
norių. 

Šį kartą tamsus dūmų debesėlis pakibęs 
virš „žemesnio rango" valdžios žmonių — ūkio 
ministro V. Uspaskicho ir Vilniaus miesto mero 
A. Zuoko. Dėl jų pasitraukimo iš pareigų nesu
byrės nei Vyriausybė, nei kažkoks negandas ne
ištiks Lietuvos sostinės. Didesnę žalą daro nuo
latiniai įtarinėjimai, užuominos ir kaltinimai, o 
komisijos, sukurtos šių asmenų veiklai tirti, be 
abejo, atitraukia žmones nuo Seimo darbų. 

Kyla klausimas: kur atsidurtų taip staigiai 
iškilusios Darbo partijos įtaka, jei jos vadovas 

turėtų atsistatydinti iš savo posto? Tikriausiai 
subyrėtų ir dabart inė koalicija (Tėvynės sąjun
ga tą galimybę j a u kuris laikas svarsto ir žada 
imtis grei tos veiklos padėčiai stabilizuoti). 
Vargiai ir Lietuvos piliečiai, su tokiu entuziaz
mu prieš keletą mėnesių atidavę savo balsus už 
Darbo partiją ir jos vadą, dabar per daug liū
dėtų. Šiaip ar taip ūkio ministras nuėjo tuo 
pačiu keliu, kuriuo po rinkimų kone kiekvienas 
politikas pasuka: priešrinkiminių pažadų dva
ras ta ip ir liko nepastatytas , o, užuot to dvaro 
rūmų, darbiečiai bei jų vadovas suramstė tik 
pašiūrę, kur i Lietuvos žemdirbių neapsaugos 
nuo aplink siaučiančių ekonominio nuosmukio 
audrų ir nea tneš ES žadėtų eurų, kad užlopytų 
kiaurą stogą. Tik įdomu, ar premjeras A. Bra
zauskas pri imtų savo ūkio ministro atsistaty
dinimą, o gal išeitų „savo žmogaus" ginti? 

Kad Lietuvos politikų, sugebėjusių patekti į 
aukštus postus, pirštai į save lenkti, nieko čia 
naujo. Amerikiečiai turi kiek cinišką posakį, jog 
„vienintelis teisingas politikas yra tas, kuris 
dar neišrinktas". Tai nereiškia, kad visi yra 
korumpuoti, sukčiai ar tik sau naudos ieško. 
Deja, tokių ne t rūks ta nei Lietuvoje, nei Ame
rikoje, nei kur iame kitame krašte. Štai net apie 
įtakingąjį Demokratų partijos šulą, Čikagos 
merą Richard M. Daley pastaruoju metu pra
dėjo kaupt is t as dūmų debesėlis, o priešininkai 
uoliai ieško „židinio", iš kurio kyla dūmai. Nors 
kiekvienos kadencijos metu meras Daley buvo 
kal t inamas būtais ir nebūtais dalykais, ypač 
palankumu, skirs tant darbo sutart is savo gi
minėms bei rėmėjams, bet iki šiol tie kalti
nimai ta ip ir liko abstraktūs. Dabar dūmai su-
tirštejo ir būsimuose rinkimuose laimėti dar 
vieną kadenciją bus nelengva. 

Antra vertus , tokie valdžios žmonių „pake-
denimai" kaip tik atskiria grūdus nuo pelų, tad 
ilgainiui ir Lietuvos politikai įsisąmonins, kad, 
patekus į valdžios postą, reikia tarnaut i juos 
išrinkusiems žmonėms, o ne savo kišenių tūriu 
rūpintis. 

MENANT 1941 M. BIRŽELI... 
Su pluoštu sielvarto prisiminimų... 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
Nr. 5 

Jie buvo savi tarp savųjų — tarp Kava
liauskų, Barevičių, kitų lietuvių, j au ir turtingų 
dvarininkų (ne vienam sugebėjusių prarasti ir 
savo dvarą, bankrutuoj ant — manius be kasdie
ninės, veik 20 valandų verslo priežiūros, „lengva" 
teks autobusais verstis) ir, aišku, Lietuvos pi
liečių žydų, kurių duotas žodis veikė susitari
muose be pasirašymų (tik rankos padavimu) pa
tikimu verslininku (tai kaskart primindavo tėtė). 
Šis tarpmiestinio susisiekimo verslas, aštrioje 
konkurencijoje (stipriausiems išliekant, išky
lant), tuometinių Lietuvos vyriausybių buvo ap
sunkinus per griežtai valdžios ir jos padalinių 
kontrole, daug apmokestinant, tuo varžant pri
vačią iniciatyvą viešojo susisiekimo autobusais 
plėtroje. Neklystu, ir verta pabrėžtinai pakartoti, 
jog konkurentai tarp savęs, Lietuvos piliečiai — 
lietuviai, žydai, kiti — Lietuvos viešojo automo
bilinio tarpmiestinio susisiekimo vieškeliais, 
plentais pradininkai turėjo neapsakomą įtaka ir 
įnašą per trumpą 1925—1940 m. laikotarpį (15 
metų tarpsnelyje) pakelti Lietuvą iš rudens — 
pavasarį nepravažiuojamų kelelių, skęstančių 
purve lig ašių, į visais metų laikais pravažiuoja
mus plentus, skersai — išilgai nepriklausomos 
Lietuvos, nors kol kas neasfaltuotus. 

Kaip lengva „užmiršti", kad teroras ir jo 
atlikėjai teroristai neatsirado, „negimė" tik 
vakar, tik dabartyje, ar tik Artimuose Rytuose, 
tarp palestiniečių-žydų-arabų, įveliant visus, 
santykiuose. Terorizmas, kaip ir prostitucija, abu 
iš seniausių žmonijos „užsiėmimų". Auštant XX 
šimtmečiui, su Rusijos komunizmo gimimu, 
rafinuotą ir nuo raudonosios 
revoliucijos ištobulintą tero
rizmą sovietijos skleidėjai ne
kviesti atnešė į Lietuvą su 
Stalino „saule" ir Lietuvoje rado 
nemaža parsidavėlių už rublį, už 
„červonsą" pagalbą, o kur dar 
Lenino ir Stalino, stachanoviečių 
medaliai?.. Laisvoje Lietuvoje 
būta irgi visokių medalių, bet 
savi — prastesni, svetimi — 
geresni — nepriklausomoje 
Lietuvoje tokių nedalino, ir dar 
taip apsčiai... (kaip šiomis 
dienomis... ar/ir ilgintis „geres
nių" buvusių laikų?..). 

Teroro — rusiškai — lietuviško komunizmo 
teroro ir išvežimų — deportacijų siaubas kabėjo 
ore, lyg sustingusi mirties šmėkla diena iš dienos, 
per nemigo nakt is . Prisimenant visa tai. dabar 
man ne t keistai atrodo, kad iš vis buvę tikėtasi 
bus galint pasiimti, panaudoti, parengtus laga
minėlius komunistinių siaubų nežiniose, patir
tose daugelio lietuvių aukų tarpe 1940—1941, ir 
po 1944 metų. Išvežtiesiems raudonųjų teroriz
mas tęsėsi virt ines metų... 

Tokioje teroro dienų ir naktų baimėje išaušo 
žydro melsvo dangaus , saulės kupina diena 
Raseiniuose, 1941 m. birželio 22-oji. Tada dar pil
nai nesupras ta — džiaugsmingo išsigelbėjimo 
diena. Lyg koks neįtikimas religinis stebuklas, 
žinia sklido nuo lūpų į lūpas, nuo ankstaus ryto. 
kad prasidėjęs staigus karas, kad Vokietijos ka
rinės pajėgos staigiai smogė sovietiją plačiu 
netikėtu ir ne lauktu mastu. Okupantų ir jų 
sėbrų, lietuvių komunistų apstulbimą viršijo tik 
jų galimų aukų — daugumos Lietuvos gyventojų 
neaprėpiamas, neapčiuopiamas džiaugsmas — 
Stalino „saulė" užgeso' Pasibaisėtino sovietinio 
komunizmo teroras baigėsi! Veik neįtikima, kad 
sovietiniai okupantai ir jų sėbrai lietuviai bėga 
pakrikę, užgesus Lietuvai jų atneštai Stalino 
„saulei", j iems iš dalies sulaukiant sau užsitar
nauto atpildo. Neįtikėtina lyg bloga naujiena, jog 
po birželio 22 d. Raseiniuose rastuose NKVD 
išvežtinų asmenų sąrašuose, t a rp aibės pa
vardžių j au tilpo ir Vlado. Adelės, jų sūnų 
Vyto—Kazio ir Edmundo pavardės... 

Bus d a u g i a u . 

Vladas Petrauskas prie brolio Vinco žuvimo vietos ir savo buvusio auto
buso, sunaikinto rusų-vokiečių susišaudymo metu 1941 m. birželio 22 d 
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AR DRĮSIME, 
AR SUGEBĖSIME PAMINĖTI? 

2005 metais gegužės 9 
dieną triukšmingai Maskvoje 
minė ta pergalės diena prieš 
nacius. Putin visų KGB ir ko
munistų vardu sukvietęs pa
saulio vadovus pasauliui bandė 
įrodyti ir parodyti, kad rusų 
skarmaluota armija viena pati 
ir vienintelė nugalėjo savo pus
brolių — nacių armiją. Norėjo 
parodyti , kad kiti sąjungi
n inka i nieko prie nacizmo 
nugalėjimo neprisidėjo. J am ne 
viskas pasisekė, nes Lietuva ir 
Estija neprisidėjo. 

2005 m. birželio 15 d. bus 
65 metų sukaktis visiems 
geriems lietuviams su ašaromis 
ir juodu kaspinu paminėti 
pirmą raudonųjų Lietuvos oku
paciją. Rusų okupacija užtruko 
pusę amžiaus — 50 metų. Per 
tą laiką išžudyta, nukankinta 
pagal naujuosius KGB metodus 
tūkstančiai , sudegintos ištisos 
šeimos su kūdikėliais, senukais 
savose sodybose. Daugiau kaip 
20,000 Lietuvos laisvės kovoto
jų nužudyti, išniekinti kūnai, 
numes t i miestų, miestelių 
aikštėse, o paskutinį partizaną, 
išdavusį niekšą, prezidentas 
Adamkus medaliu apdovanojo. 
Tūkstančiai ištremta mirčiai į 
Sibirą, tūkstančiai beviltiškai 
pasirinko sunkų ir pavojingą 
kelią t raukt i s iš Lietuvos į 
Vakarus , į nežinią, per karo 
fronto ugnis, per degančius 
miestus ir kaimus, per žmonių 
ir gyvulių lavonus. Trečdalis 
Lietuvos gyventojų sunaikinta. 

Dabar ateina didžiausia 
proga parodyti visam pasauliui 
Lietuvos holokaustą, sukvietus 
svečius į Vilnių, parodyti jiems 
Paner ius , Panevėžio cukraus 
fabriką, Rainių kankinius, vi

sas kitas žudymo vietas, išvar
dinti visas mokyklas, kurios 
buvo naudotos, kaip surinkimo 
punktai mirtinai tremčiai, 
išvardinti visus žudikus su jų 
kilme, biografijomis ir žudikus 
globojančias valstybes. 

Dar šiandien yra tūkstan
čiai nesurastų išniekintųjų pa-
kasimo vietų, šimtai šulinių, 
kur liudininkai nurodo nusi
kaltimus, bet valstybės „vyrai" 
atsisako net pakasinėti , pri
vatiems žadantiems sumokėti 
už kasinėjimo išlaidas — man
dagiai bei tvirtai atsisako net 
miestelių viršaičiai. 

Pakvieskime Putin, Schroe-
der, G. W. Bush ir visus pa
saulio valstybių vadus. Putin 
pakvietimo pareigingą garbę 
duokime jo bendramoksliui ir 
bendraminčiui užsienio reikalų 
ministrui Valioniui ir Maskvos 
auklėtiniui Brazauskui. Kitaip 
Putin neatvyks. Adamkui duo
kime demokratinę laisvę pa
čiam rinkti kviestinius. Ne
pamirškime pakviesti visus 
lietuvšaudžius, Lietuvos nie
kintojus ir amžinus priešus, gal 
jų širdys suminkštės. 

Abejoju, ar mūsų vadai per 
15 nepriklausomybės metų 
būtų pasiruošę tokiai juodo 
kaspino paminėjimo dienai. Ar 
mūsų vadai tikrai nori parodyti 
pasauliui padarytą Lietuvai 
nuoskaudą, dvasinę ir mate
rialinę, kokios Lietuva per visą 
gyvavimo laiką nėra patyrusi. 
Ar mūsų vadai nors pirštelį 
pajudino, ar ėmėsi iniciatyvos 
pagerbti masinius ir pavienius 
nužudytų lietuvių kapus, ar 
ištirtos visos paslaptingos ka
pinės, ar apklausti ir nubausti 
visi lietuvžudžiai? 

CiTRiNŲ SULČIŲ 
MAGIJA 

Mano šaldytuve jau senokai 
stovi butelis citrinų sulčių . Šiuo 
atveju „ReaLemon". Nors sultis 
kar tas nuo karto pavartoju re
ceptuose (veikia tiek pat gerai, 
kaip išspaustos iš šviežios citri
nos), bet butelis didokas, o sul
tys j ame labai lėtai mažėja. 
Pradėjau dairytis, kur dar gali
ma citrinų sultis panaudoti ir 
tiesiog nustebino galimybės. 
Taigi, noriu su savo skaitytojais 
pasidalinti šia citrinų sulčių 
magija. 

•Citrinų sultys išvalo, pa
šviesina, sustiprina rankų na
gus — reikia pamirkyti sultyse 
10 min., po to panaudoti še
petėlį, šiltą vandenį ir muilą. 
Nagai bus švarutėliai ir daug 
stipresni. 

•Panaikina tamsias dėmes 
ipvz., nuo saulės) ant veido bei 
rankų odos Vata apvyniotą pa
galiuką arba popierinę nosi
naitę pavilgyti į citrinų sultis ir 
kelis kartus per dieną patepti 
dėmę. Dėmės išnyks maždaug 
per 6 savaites. 

•Norint panaikinti žuvies, 
svogūnų, česnakų ar kitus ašt
rius kvapus medinėse ar plast
masinėse pjaustymo lentelėse, 
reikia jas nuplauti citrinos sul
timis. 

•{pilti 4 šaukštus citrinų 
sulčių į 1 puod. vandens, įdėti į 
mikrobangę ir pavirti 5 min. 
Sieneles, viršus ir apačia pasi
dengs garais, tuomet tereikės 
tuos garus popieriniu rankš
luostėliu nubraukti ir mikro-
bangė bus švarutėlė. 

•Citrinų sultys panaikina 

Ar Put in ats iprašys už 
komunizmo kaltes Lietuvoje, 
kaip j au seniai atsiprašė vo
kiečių vadai, kaip dabart inis 
Amerikos prezidentas G. W. 
Bush aiškiai ir drąsiai pasakė 
apie gėdingą Jal tos sutar t į , 
išduodant Lietuvą, Latviją ir 
Estiją Rusijai, atsiprašė nu
skriaustų tautų, ko nei vienas 
Amerikos prezidentas iki šiol 
nenorėjo net užsiminti. J iems 
tai buvo niekis. 

Jei Rusijoje komunizmas 
būtų žlugęs, Putin atsiprašytų 
už genocidą Lietuvoje, atlygin
tų materialinę žalą, grąžintų 
Lietuvos ambasadas Italijoje ir 
Prancūzijoje, pasirašytų aiškią 
sienų nus ta ty tą sutart į , nu
stotų Lietuvai grasinti, nesi
kištų į Lietuvos užsienio ir 
vidaus politiką, tuo parodytų, 
kad Rusija eina t ikru de
mokratijos keliu į garbingų 
pasaulio valstybių šeimą, už
miršusi baisų komunizmą. 

Laukiame šio stebuklingo 
minėjimo, laukiame tų stebuk
lingų įvykių ir veiksmų, lau
kiame atsiprašymų, atlyginimo 
ir pagarbos, bet ar mes turime 
nors vieną vyrą valdžioje, kuris 
galės tai įvykdyti? 

Algis Virvyt is 
Boston, MA 

NORĖČIAU 
,VĖL PRABILTI" 

DAR APIE 
„GRAFĄ" PILKĄ 

MUSIJ 
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Paruošia Julija K. 

rudžių dėmes — skalbiant (tik 
baltus arba visai šviesius skal
binius, kurie neblunka) į van
denį skalbiamoje mašinoje įpilti 
1 puod. citrinų sulčių. 

•Nuvalo nuo rankų uogų ar 
vaisių paliktas dėmes, panaiki
na žuvies ar česnakų kvapą — 
reikia rankas nuplauti citrinų 
sultimis. 

•Citrinų sultys išvalo raša
lo dėmes iš drabužių. Suvilgyti 
dėmę citrinų sultimis, tuomet 
drabužį skalbti, kaip paprastai. 

Kaip minėjau, šiems dar
bams nereikia šviežių citrinų 
sulčių (tai būtų per brangu), bet 
pagamintų — iš butelių. Taip 
pat nebūtina vartoti „ReaLe-
mon", nes jos brangiausios — 
yra daug rūšių, kurios tiek pat 
gerai veikia. 

FANTASTIŠKOS 
KREVETĖS 

Marinatas 
1/2 puod. aliejaus 
1/4 puod. raudono vyno 
1/4 puod. sojos padažo (soy 

sauce) 
1 šaukštelis tarkuotos citri

nos žievelės 

Gal Benediktas Arnoldas? 
Bet Quisling? („Ar Quisling vėl 
prabils?", laiškai, gegužės 25 
d.). Kvislingas bendradarbiavo 
su Hitlerio naciais ir išdavė 
savo tėvynę. Aš tik pri tariau 
trijų gerų ir dorų Lietuvių 
fondo tarybos narių nuomonei. 
Vargu ar nusikaltimai panašūs 
ir tikiuosi, nebūsiu saulei 
tekant sušaudytas. 

Rašau, ką žinau ir ko 
nežinau, nerašau. Jeigu laiško 
autorė Vida Morris mano, kad 
mano pareiga ar prievolė buvo 
siūlomus LF įstatus suderinti 
su Illinois įs tatymais, t a i ji 
„švilpauja Dixie". Su advo
katais ir ypač su Povilu Žum-
bakiu neturiu nei mažiausio 
ginčo. Laimingu sutapimu, abu 
mudu tą pačią Illinois valstijos 
įstatymo klauzulę perskaitėm, 
tik jis ją man paaiškino dar ir 
laikraštyje, už ką jam padėko
jau. Ir aklai vištai — man — 
grūdas kartais pasitaiko. 

Gerai, kad tas komitetų-
komisijų skirtumo klausimas 
iškilo. Dalyvaudamas Pasita
rimų grupėj, visą laiką karto
jau, jog ne mūsų grupės paskir
tis buvo Fondo įstatus rašyti ar 

NENAIKINTI TO, KAS 
SUKURTA 

Dėkoju Pilypui Naručiui , 
parašiusiam „Laiškų skyriui" 
dėl paplitusio naujadaro „tar
pukaris", kalbant apie Lietuvos 
istoriją. Seniai norėjau atkreip
ti dėmesį, bet neprisirengiau. 
Nei mes, nei mūsų tėvai 
nesakėm „tarpukario Lietuva". 
Mes žinojom tik laisvą, nepri
klausomą Lietuvą. Kodėl 
kalbininkai ieško naujų ter
minų, kai seni yra tikslūs ir 
reikalingi. Tas pats ir dėl dabar 
iškraipomų liaudies dainų bei 
giesmių. Bažnyčioje negiedam 
„Suklaupę ant kelių", bet 
giedam „Sustoję". Vandos 

Stankienės dainoje „Stoviu aš 
parimus" bernelis „atjoja žir
geliu". Mergelė jį pasit inka ne 
„su moliniu ąsočiu", bet „su 
ąsočiu". Gal sidabro ąsočiu? Net 
ir himnas kai kada giedamas 
„Tegu saulė Lietuvoj", užuot 
„Tegu saulė Lietuvos". Ką 
Vincas Kudirka pasakytų, 
išgirdęs iškraipytą Tautos gies
mę? 

Siūlau kurti naujas dainas 
ir giesmes, tačiau nenaikinti to, 
kas jau sukurta. 

B a n i u t ė K r o n i e n ė 
Westmont, IL 

juos teisiškai tikslinti. Fondo 
vadovams — ne viešai — 
nurodžiau dar porą atvejų, kur, 
mano nuomone, Fondo siūlo
mos nuorodos su tuo Illinois 
įstatymu nesiderino. Kai nebu
vo į tai reaguota, nusprendžiau, 
kad galva sienos nepramuši, 
kad Fondas klauso savo 
advokatų patarimų ir žino, ką 
daro. Fondo Įstatų komisijoj 
buvo trys lietuviai advokatai ir 
vienas samdytas amerikietis, 
tad išminties ten netruko ir 
buvo puikiai apsieinama be 
manęs. 

Pakartotinai sakiau, kad 
siūlomi Fondo įstatai toli gražu 
nėra tobuli ir kad kaip tik tokiu 
būdu, kokiu narių suvažiavime 
reikalingą įstatų pataisą nu
rodė advokatas Saulius Kuprys 
— o ne šimtais parašų laik
raščių skelbimuose —jie turėtų 
būti tobulinami. Deja, Fondo 
vadovybė, savo advokatų pa
tariama, suvažiavime įstatus 
priimti siūlė „rezoliucijos" ke
liu, be svarstymo. Toks įstatų 
„keitimo" procesas man atrodė 
netinkamas. 

Žmonijos istorijoj, iki šiol 
tobuli buvo tik vieni įstatai, 
kurie turėjo dešimtį „para
grafų". Tačiau ir juos žmonės 
visokiom kliauzulėm kaip, pvz., 
„nebent", „tačiau jeigu", 
„išskyrus kada" ir t.t. dažnai 
buvo „pasigerinę". Visus kitus 
įstatus reikia nuolat taisyti. 

Vidos Morris nusiminimui, 
negaliu pasekti Fondo pir
mininko Arvydo Tamulio 
pavyzdžiu, nes neturiu iš kur 
„garbingai pasitraukti", nebent 
suplėšyčiau savo AARP, Ame
rikos pensininkų sąjungos, 
nario kortelę. Tačiau tada 
reikėtų mokėti pilną kainą 
viešbučiuose ir, išskyrus Hil-
ton, niekam iš to nebūtų jokios 
naudos. 

Arvydas B a r z d u k a s 
Falls Church, VA 

1/4 puod. citrinų sulčių 
1/4 puod. smulkiai sukapotų 

petražolių 
2 šaukštai Worcestershire 

padažo 
1 šaukštas garstyčių mil

telių (dry mustard) 
2 šaukštai raudonojo vyno 

acto 
1/2 šaukšto paprikos mil

telių 
1/2 šaukšto smulkiai sutrin

to česnako 
48 didelės, šviežios krevetės 
10-12 bambuko lazdelių 

!bamboo skevvers), krevetėms 
užmauti kepant 

Visus marinate produktus 
sudėti į didelį dubenį ir gerai 
išmaišyti. 

Nuo krevečių nuimti kiau
telius, ištraukti per nugarą ei
nančią tamsią gyslelę (palikti 
uodegos kiautelį), gerai kreve
tes nuplauti ir nusausinti po
pieriniais rankšluostėliais. 

Krevetes sudėti į paruoštą 
marinatą ir palaikyti 10 min., 
vieną kartą apverčiant. Jokiu 
būdu nelaikyti marinate ilgiau, 
kaip 30 min. 

Nuvarvinti marinatą į nedi
delį puodą, uždėti ant viryklės, 
užvirti ir pavirti 3—4 min. 

Ant dviejų, laikomų šalia 
viena kitos, bambuko lazdelių 
užmauti 6 krevetes ir kepti an t 
karštų anglių (maždaug 4—6 co
lius nuo pačių anglių) apie 2 
min., po to apverčiant kitą pusę, 
kol krevetės pasidarys gražiai 
rausvos. Patiekti su ryžiais ir 
likusiu marinatu. 

Taip paruoštas krevetes 
galima kepti ir virykles apačioje 
(broil), apie 4—6 colms mm Hpp-
snos. bet lauke keptos yra ska-

SVIEZIU KOPŪSTŲ 
SALOTOS 

1 vidutinio dydžio žalio 
i<tn įTiiž.i- apie 1 ir 1'4 s v. . 

smulkiai supjaustyta 
1 raudonasis pipiras, išė

mus sėklas ir supjausčius siau
romis juostelėmis 

1 geltonasis pipiras, taip 
pat paruoštas, kaip raudonasis 

1 raudonasis svogūnas, 
smulkiai sukapotas 

1/2 puod. šviežių krapų 
1/2 puod. alyvų aliejaus 
1/4 puod. ryžių acto (rice 

vinegar) 
2 šaukštai citrinų sulčių 

(galima panaudoti ir iš butelio) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Sumaišyti kopūstus su pi

pirų juostelėmis, svogūnu ir 
krapais. 

Mažame dubenėlyje gerai 
išplakti aliejų, actą, citrinų sul
tis , druską ir pipirus. Užpilti 
an t kopūstų ir išmaišyti. Prieš 
pa t iek ian t į stalą, palaikyti 
šaldytuve bent 1 vai. 

Kas gi tas 
Worces te rsh i re padažas? 

Dažnai receptuose panaudo
jamas prieskonis, pavadintas 
„Worcestershire sauce". Kai kas 
klausia: o koks tai padažas? 

Pasakojama, kad jis atsira
do maždaug taip. 1835 m. vie
nas didikas, gyvenęs Worces-
tershire, Anglijoje, paprašė 
t inių chemikų John Lea ir 
VVilliam Perrins pagaminti pa
dažą, panašų j ta. kuriuo jis 
mėgavosi savo kelionėse Indijo
je. Pirmieji bandymai nelaba; 
pavyko, tad šie chemiką: padėjo 
savo gamin; rūsyje 

daug dvpju metu 
prisiminė savo mė
ginimus ir ruošėsi 
padažą išmesti, ta
čiau prieš išme
tant, visgi paraga
vo ir nustebo pasi
keitimu' Taip gimė 
pats pirmasis Wor-

cestershire padažas, pavadintas 
pagal vietovę, kurioje jis paga
mintas, o Lea & Perrins firma 
iki šio gamina geriausią Wor-
cestershire padažą, nors yra ir 
kitų bendrovių, gaminančių šį 
padažą. Worcesteshire (tariama 
„vūsteršir") padažas susideda iš 
įvairių prieskonių ir kitų prie
dų. Gamybos procesas ilgas ir 
komplikuotas, bet pats pada
žas, keliskart perkoštas ir 
,,pasendintas" medinėse sta
tinėse, yra labai populiarus. 

BROKOLIAI SU SŪRIU 
1 pluoštelis brokolių, iš

skirstytų nedideliais žiedeliais 
1 puod. pieno 
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų 
1 puod. tarkuoto ,,cheddar" 

sūrio 
Brokolius nuplauti. Sudėti į 

puodą koteliais žemyn, užpilti 
šaltu vandeniu ir užvirti. Pa
virti ne ilgiau kaip 1 min., nu
varvinti. 

Padažą galima paruošti 
mikrobangeje. Pieną pakaiti 
2 min. aukščiausiu karščiu. 
Išimti iš mikrobanges. Sviesta 
ištirpinti mikrobangeje įmai
šyti miltus ir pakaitinti 1 mm 
Si mišinį supilti s karšta pieną 
ir tvorai išmaišvti Idoti atcfa! • 

Taip, tai apie grafą Pilką, 
kaip šeštadienio „Drauge" 
(05.28) Alma Šlamaitė jį pa
vadino savo išsamiame straip
snyje „Lietuvos teatro grafas". 
Stasį Pilką pasitaikė ir man 
garbė pažinti, kai jį sutikdavau 
vasarojant mano žmonos dėdes 
Petro Linkaus vasarvietėje 
Edwardsburg, Michigan, kur jis 
ilsėdavosi, prispaustas nepri
teklių ir senatvės. Ten jis ir 
man pasirodė kaip tikras aris
tokratas, kultūringas pašneko
vas, teatro žinovas, mokėjęs 
atrasti kalbą ir supažindinti su 
teatro darbo plonybėmis ir to
kius, kurie teatrą t ik labai 
paviršutiniškai tepažinojo. Jo 
kalbų mielai klausėsi ir tuomet 
nedideli mano vaikai, aiškiai 
sužavėti Pilkos kaip aktoriaus 
asmenybe. Atsimenu, kai jie 
paklausė Pilkos, kiek jam metų, 
jis labai rimtai, linguodamas 
galvą, jiems atsakė: „Šimtas", ir 
jie tuo šventai tikėjo, nes to
kiam žmogui nebuvo galima 
netikėti. 

To šeštadienio „Draugo" 
laidoje be Almos Šlamaitės 
straipsnio pasitaikė ir visa eilė 
puikių kitų straipsnių, kaip 
prof. Algio Zaparacko, ir kitų, 

kuriuos skaitydamas, praleidau 
įdomią popietę. š lamaitės 
straipsnyje skaitytojas suras 
daug įdomių faktų iš Stasio 
Pilkos gyvenimo ir jo kūrybos. 
Gaila tik, kad įsivėlė keletas 
klaidų, iš kurių noriu tik dvi 
paminėti. 

Viena jų, tai aiški korek
tūros klaida. Pilka gimė ne 
1908 m. kaip rašo autorė, bet 
1898 metais, tai dar XLX šimt
mečio pačioje pabaigoje. Kita 
klaida yra įkyresnė, kai autore 
net trijose vietose tvirtina, kad 
Pilka, tarp kitų, režisavo A. 
Vienuolio veikalą „1931 metai". 
Ką Antanas Vienuolis-Žu-
kauskas buvo, be kitų veikalų, 
parašęs, tai istorinė drama apie 
1831 metų sukilimą prieš 
rusus, kurią pavadino „1831 
metai". Paaiškinti tą klaidą 
kaip korektūros būtų lyg sunko
ka. 

Ačiū autorei už didelio 
teatralo priminimą. Ateinan
čiais metais bus jau 30 metų, 
kai jis paliko šio pasaulio sceną. 
Aš esu tikras, kad jis ir šiandien 
dirba, bet jau geresniame 
teatre. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBA 

GREIT PARDUODA 
iH MS. 

First L a n d m a r k Rea l t y 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tu i 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Eugenija's Hair Deskjn 
Napervi l le reikal ingos kirpėjos, 
manikiūristės, kosmeto logės, 

asistentės. 
Tel . 6 3 0 - 5 4 8 - 0 1 0 0 

PASLAUGOS 

Positions for Female Caregrvers 
in VVisconsin - patient with Multipie 

Sclerosis; patient with Parkinson, mušt 
transfer 180 !b. Mušt dnve, good 
English, 125 per day. Other jobs 

available in VVisconsin. 
262-657-8044 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 'versle 49 metai 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park, IL 60805 
Te!. 708-424-8654:773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: „sidings". 

..soffits". „decks". „gutters".plokšti 
ir ..shingle'* stogai; cementas, 

dažvmas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-916-0644, Janą. 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško (perka) darbo 
(nebrangiai) kas antrą savaitgalį 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio lietuvių senelių ar vaikų prie
žiūroje. Galiu prižiūrėti 3-7 rnetų 
mergaitę savo namuose. Tel. 
708-359-9641. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu 
namo . Žalia korta, automobilis. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
63G-863-0958. 

* Moteris ieško darbo (žalia kor
ta) senelių ar vaikų priežiūroje, 
su grjžimu namo Plainfield ir 
aplinkiniuose rajonuose. Turi ge-
"as rekomendacijas. Vairuoja 
automobilį. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 815-207-3367. 

* Moteris ieško darbo naktimis 
prižiūrėti pagyvenusius žmones 
arba kitokio naktinio darbo. Tel. 
312-231-0717. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo. Siūlyt) 
įvairius variantus. Tel. 773-715-1307. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 585 9500 

4v» Bridgeview, H -04 VS Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708 599 9682 Tel. 1 800-775-7363 



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

iir.su agarttarų p<w«įimais) 

EUROPA 

ROMA 
Popiežius Benediktas XVI 

pirmą kartą po savo išrinkimo 
atvirai pasmerkė ketinimus su
teikti homoseksualių asmenų 
poroms teises, kurios įtvirtintos 
tradicinėms santuokoms, pa
reiškęs, kad tai gresia šeimos 
institucijos ateičiai. „Šiandieni
nės santuokos nutraukimo for
mos, laisvos sąjungos, taip pat 
prasimanytos vienos lyties as
menų santuokos yra anarchijos 
apraiškos, teigiant, kad jos neva 
suteikia žmogui tikrąją laisvę", 
sakė Katalikų Bažnyčios vado
vas. 

LONDONAS 
Airija neatsisako planų su

rengti referendumą dėl Europos 
Sąjungos konstitucijos, nors šį 
dokumentą įtikinama persvara 
atmetė Prancūzijos ir Olandijos 
rinkėjai, pareiškė Airijos užsie
nio reikalų ministras Dermot 
Ahern. ES konstitucijos likimas 
bus nulemtas kitą savaitę Briu
selyje vyksiančiame bendrijos 
viršūnių susitikime. Pirmadienį 
Didžioji Britanija oficialiai pa
skelbė atidedanti planus rengti 
referendumą dėl ES konstituci
jos. Analitikai teigia, kad šis 
britų žingsnis iš esmės įkalė 
paskutinę vinį į karstą doku
mento, kuris, jo šalininkų teigi
mu, yra gyvybiškai svarbus sie
kiant supaprastinti sprendimų 
priėmimą šiame susivienijime. 

JAV 

WASHINGTON? DC 
JAV federalinė vyriausybė 

gali uždrausti ligoniams rūkyti 
gydytojų rekomenduotą ir pačių 
užsiaugintą marihuaną chroniš
kam skausmui slopinti, nus
prendė JAV Aukščiausiasis Teis
mas. Pasak teismo, federalinė 
vyriausybė gali priversti laiky
tis įstatymo, draudžiančio au
ginti, laikyti ir vartoti medici
ninę marihuaną net tose 10-yje 
valstijų, kur tai leidžia vietos 
įstatymai. Teismo sprendimas 
laikomas George W. Bush admi
nistracijos pergale. Ji yra ap
skaičiavusi, kad iki 100,000 

California gyventojų va r to tų 
marihuaną gydymo tikslais, jei
gu Aukščiausiasis Teismas bū tų 
palaikęs ligonių pusę. 

Miglotos JAV federalinio iž
do banko vadovo Alan Green-
span užuominos dėl ilgalaikių 
palūkanų normų JAV pakir to 
JAV dolerio kursą. Euro kursas , 
pirmadienį New York s iekęs 
1.226 JAV dolerio, antradienį 
Europoje pakilo iki 1.2308 JAV 
dolerio. Praėjusią savaitę, P ran 
cūzijai ir Nyderlandams nepri
tarus Konstitucijos Europai pro
jektui ir išprovokavus politinę 
krizę Europos Sąjungoje (ES), 
JAV dolerio kursas kilo tiek eu
ro, tiek svaro atžvilgiu. Šią sa
vaitę, nesant svarbesnių žinių, 
rinka laukia naujosios A. 
Greenspan ataskaitos, kurioje, 
kaip manoma, bus atskleista, a r 
ir kaip bus keičiamos bazines 
palūkanų normos JAV. 

NEW YORK 
JAV ir komunistinės Šiau

rės Korėjos atstovai su rengė 
antrą retą susitikimą New York, 
kad pamėgintų išjudinti įstrigu
sias derybas dėl Pyongyang 
branduolinių ambicijų. Valsty
bės departamento a t s tovas 
spaudai Sean McCormack nu
rodė, kad akstiną surengti susi
tikimą, įvykusį po vidudienio, 
davė „procedūriniai kontaktai", 
bet nepatikslino, kokie klausi
mai buvo svarstyti susitikime. 
Vienas pareigūnas patvirt ino, 
kad Šiaurės Korėja prieš kelias 
dienas paprašė galimybės vėl 
pasinaudoti vadinamuoju New 
York kanalu — Pyongyang misi
ja prie Jungtinių Tautų (JT). 
Pareigūnas nurodė, kad JAV 
specialusis pasiuntinys šešiaša-
iėse derybose Joseph DeTrani ir 
Valstybės departamento Korė
jos reikalų skyriaus vadovas 
Jim Foster susitiko su neįvardy
tu korėjiečiu. 

RUSIJA 

MASKVA 
Žmogaus teisių gynimo or

ganizacija „Human Rights 
Watch" apkaltino Uzbekistano 
vadovybę mėginimu nuslėpti 

masinę šalies piliečių žūtį nu
slopinant ne ramumus Andižan 
šią gegužę. Organizacijos prane
šime sakoma, kad Uzbekistano 
valdžia sąmoningai t rukdo su
rengti tarptautinį nepriklauso
mą įvykių Andižan tyrimą. Or
ganizacijos a p k l a u s t ų liudi
ninkų duomenimis, nužudytųjų 
per ne ramumus skaičius gali 
pasiekti 500 žmonių. „Šių žu
dynių mastas buvo toks didelis, 
o pagal savo pobūdį jos buvo to
kios padrikos, kad geriausiai jas 
apibūdina žodis 'skerdynės"", sa
koma praneš ime. „ H u m a n 
Rights Watch" žiniomis, sužeis
tiesiems kelias valandas nebu
vo suteikiama medicinos pagal
ba, o kai kuriuos jų kareiviai 
tiesiog pribaigdavo. 

Rusijoje steigiamas naujas 
propagandinis k a n a l a s užsie
niečiams „Russia Today", savo 
programas transliuosiantis ang
lų kalba. Pasak Rusijos pareigū
nų, naujojo kanalo tikslas — 
pristatyti Rusiją pasauliui. Te
levizijos kanalo steigėja— nau
jienų agentūra „RIA Novosti". 
Projekto biudžetą vien iki šių 
metų pabaigos sudarys 30 mili
jonų dolerių. Pasak projekto va
dovės 25 metų žurnalistes Mar
garita Simonjan, naujasis kana
las tu rė tų t ap t i „rusiškuoju 
BBC" ir pateikti Rusijos požiūrį 
į įvykius pasaulyje. Numatoma 
įsteigti korespondentų punktus 
— Briuselyje, Washington, DC, 
Londone ir Jeruzalėje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Per virtinę savižudžių iš

puolių Irako šiaurėje žuvo 22 
žmonės, dar 39 sužeisti. Trys iš
puoliai surengti netoli Irako po
licijos ir kariuomenes kontrolės 
posto Havidja miesto apylinkė
se, apie 50 kilometrų į pietry
čius nuo Kirkuk. Menas sprogi
mas nugriaudėjo prie įėjimo į 
JAV karinę bazę. Ketvirta ataka 
surengta į š iaurę nuo Kirkuk. 
apie 250 ki lometrų š iaur iau 
Baghdad. Antradienį JAV pajė
gos sulaikė svarbios sunitų or
ganizacijos Musulmonų moksli
ninkų draugijos narį. 

A. P. P. L E. — 2005 VASAROS 
KURSŲ PROGRAMOS 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 8 d., trečiadienis 

Prezidentas kviečia ispanus investuoti Lietuvoje 
Atkelta iš 1 psl. 

„Šiandien mes drąsiai gali
me pasakyti — nesuklydome, 
nes pasiekėme beveik visa tai, 
ko troškome — tapome NATO. 
Europos Sąjungos nariais, su
kūrėme stiprią valstybes admi
nistraciją, dinamiškai augančią 
ekonomiką, ugdome pilietinę vi
suomenę ir gero išsilavinimo iš
troškusį jaunimą", kalbėjo Lie
tuvos vadovas. 

Jis pabrėžė, kad dėl geros 
geografinės padėties Lietuva 
dažnai vadinama jungiamąja 
grandimi tarp Rytų, Vidurio ir 

Siaurės Europos. Pasak prezi
dento, Lietuvos geografija lei
džia išnaudoti tranzitinės vals
tybės privalumus, o verslinin
kams sudaro sąlygas sėkmingai 
plėtoti savo verslą ne tik Va
karų Europoje, bet ir Rytuose — 
Rusijoje, L*krainoje. net Balta
rusijoje. 

V Adamkus taip pat pa
brėžė, kad sėkmingos reformos, 
geografinė padėtis, lietuvių at
kaklumas lėmė puikius Lietu
vos ekonominius rodiklius — 
kasmet Lietuvos ekonomika iš
auga ne mažiau kaip 6 procen

tus , šalį aplanko vis nauji už
sienio investuotojai, nuolat ma
žėja nedarbas. 

Vizito Ispanijoje metu V. 
Adamkų lydi maždaug dešim
ties verslininkų grupe, kurioje 
yra ..SEB Vilniaus bankas" val
dybos pirmininkas. Tarptauti
nių prekybos rūmų ..Lietuva" 
prezidentas Ju l ius Niedvaras, 
bendrovės ..Audėjas" generali
nis direktorius. Lietuvos apran
gos ir tekstilės įmonių asociaci
jos prezidentas Jonas Karčiaus
kas , kiti žinomi Lietuvos versli
ninkai. 

Intelektualai ragina šalies vadovus siekti V. Uspaskicho ir 
A. Zuoko atsistatydinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
ragino atsistatydinti, bei aiškiai 
nenurodęs tokio siūlymo moty
vų. 

„Šiuo atveju pagrindas rei
kalauti juos atsistatydinti yra 
tik vienas — tai būtinybė nenu
krypstamai laikytis vakarietiš
kų moralinių politinės veiklos 
standartų, kurių nesilaikymas 
yra svarbiausias valstybę desta
bilizuojantis veiksnys", teigia
ma pareiškime. 

Atsižvelgdamas į šias aplin
kybes, piliečių judėjimas ragina 

prezidentą dar kartą viešai ir 
nedviprasmiškai pare ika lau t i 
šių politikų atsistatydinti . O 
jiems toliau vengiant žengti šį 
žingsnį, nedelsiant kreipt is į 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską ir premjerą Algirdą Bra
zauską bei pareikalauti, kad bū
tų iškeltas nepasitikėjimo ūkio 
ministru V Uspaskichu klausi
mas. 

Piliečių judėjimo nuomone, 
konstitucinių įgaliojimų stoka 
taip pat neturėtų būti kliūtis 
prezidentui kreiptis į Vilniaus 

miesto tarybą ir dar kartą pa
raginti sprendžiant mero politi
nės atsakomybės klausimą va
dovaut is moralios politikos 
s tandar ta is . 

„Kito pasirinkimo" valdybą 
sudaro Ateitininkų federacijos 
vicepirmininkė Reda Sopranai-
tė, žurnalistė Nijolė Ona Andre-
jevienė. s tudentas Antanas Da
gelis, vers l in inkas Vytautas 
Juozas Paula i t i s , profesorius 
Vytautas Daujotis. bei konsul
t an t a s žemės ūkio klausimais 
Arūnas Svitojus. 

V. Kvietkauskas taikosi i naują postą 

Vilnius, birželio 7 d. f BNS) 
— Kyšininkavimo skandalo iš 
didžiosios politikos pernai iš
stumtas Vytautas Kvietkauskas 
pretenduoja tapti Lietuvos savi
valdybių asociacijos vykdan

čiuoju direktoriumi. 
Jei užimtų šias pareigas . 

buvęs Seimo narys adminis 
truotų pagrindines šalies savi
valdos interesams atstovaujan
čios struKturos -e iK ią . 

dienrašt is „Lietuvos rytas". 
Nors šis postas nepriklauso 

valstybės tarnybai , jis svarbus 
politiniu požiūriu, nes direkto
rius gali atstovauti savivaldy
bių vadovu pozicijai 

Šiais, 15-taisiais, A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogai Lietuvos 
švietimui) veiklos metais, Lie
tuvoje vasaros kursų progra
mą/lektorius suderino bendrijos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė bei 
LR švietimo ir mokslo ministe
rija. Pagrindinė šių metų va
saros kursų tema — „Švietimas 
darniam vystymuisi". Pedagogų 
rengimo ir kvalifikacijos tobu
linimo skyriaus vyr. specialistė 
M. Speičienė, rašo: „Naujas 
požiūris į švietimą turi pasitar
nauti jaunos kartos ugdymui 
tausoti Lietuvos gamtą, kurt i 
stiprią ekonomiką ir išpažinti 
Lietuvos kultūros paveldą. 
Bendrųjų paskaitų-lektoriai dr. 
Lavvrence W. Byrnes (Floridos 
Gulf Coast švietimo kolegija, 
JAV) ir Kate Moss (Toronto uni
versi tetas, Kanada) pr is ta tys 
istorinį kontekstą bei švietimo 
darniam vystymuisi sampratą. 
Taip pat bus aptariamas pi
lietiškumo ugdymo vaidmuo bei 
k intant is moksleivių įvaizdis 
XXI amžiuje. Žemės Chartija, 
kaip švietimo darniam vysty
muisi pagrindas, bus pristatyta 
kartu su aktualiomis mokyklų 
vadovams ir mokytojams te
momis. 

Vilnius, liepos 11-12 d., 
Pedagogų profesinės raidos 
centras. 

1. Šviet imo vadyba. Te
ma: „Strateginis planavimas 
mokyklų vadovams". Vadovo 
vizija mokyklai numato veiklos 
kryptis ir suteikia energijos vizi
jai įgyvendinti. Seminaro da
lyviai diskutuos, kaip švietimas 
turėtų atsiliepti į greitus po
kyčius pasaulyje. 

2. Informacinės t ech 
nologijos I. Tema: „Informa
cinių technologijų panaudoji
mas mokymui ir mokymuisi". 
Dalyviai išmoks .perkelti" tra
dicinio mokymo įgūdžius ir 
metodus į informacinį techno
logijų pasaulį — išmoks me
todų, kuriuos pasitelkę galės 
informacines technologijas sėk
mingai naudoti mokymui. 

3. Informacinės tech
nologi jos II. Tema: „Infor
macinių technologijų panaudo
jimas mokymui ir mokymuisi". 
Dalyviai: mokytojai, tur intys 
darbo su kompiuteriais įgūdžių, 
kurie nori sukurti nuotolinio 
mokymosi modulius savo da
lykui mokyti. '•' 

4. Priešmokyklinis ugdy
mas. Tema: „Mažas mokinys 
ateina į mokyklą". Seminare 
bus pristatomi vaiko augimui 
tur intys įtakos veiksniai bei 
svarbūs etapai vaiko vystymesi. 
Bus diskutuojamas pasiruoši
mas mokyklai. Seminaro da
lyviai klausysis paskaitų, dirbs 
grupėse, kritiškai vertins temi
nio mokymo svarbą lavinant 
vaiko kalbos ir charakterio 
vystymąsi. 

5. Pradin i s u g d y m a s . 
Tema: „Skaitymas, gamtos 
mokslai ir gimtoji kalba specia
lių poreikių vaikams". Skaity
mo programa teiks galimybių 
mokytojams geriau patenkinti 
mokinių, turinčių nedidelių 
mokymosi sunkumų, poreikius. 
Dalyviai kurs daugiasensorines 
mokymo priemones. 

6. Muzika. Tema: „Muzikos 
klasė: vieta, kurioje kuriamas 
kultūrinis ir socialinis konteks
tas". Dalyviai bus supažindinti 
su šiuolaikiškomis socialinėmis 
ir kultūrinėmis teorijomis, 
kurios susijusios su mokymuisi 
ir motivacija. 

7. Integruotas mokymas: 
gimtoji kalba ir istorija. 
Tema: „Vaidinkime!" Gimtosios 
kalbos mokymui bus siūlomos 
įvairios oratorinio (viešo kal
bėjimo) meno bei dramos užduo
tys pamokinei veiklai. Pvz., 
vaidyba, apvalaus stalo diskusi
ja , dramos žaidimai, impro
vizacija, monologas, scenų stu
dija. Šios užduotys bus inte
gruojamos į istorijos mokymą 

8. Specia lus is u g d y m a s . 
Tema: „Inkliuzija ir mokinių 
galimybių plėtotė". Seminaras 

skirtas mokytojams, kurie do
misi neįgalių mokinių integra
vimu į bendruomenę. 

9. Mokyklos biblioteka ir 
informacijos mokslas. Tema: 
„Mokinių skaitymo gebėjimų 
lavinimas". Programa atspindės 
pagrindinę kursų temą — švie
t imas darniam vystymuisi. 
Dalyviai susipažins su nau
jausių tyrimų duomenimis apie 
mokinių skaitymo ypatumus 
bei būdus. 

Klaipėda, l iepos 11-22 d. 
Klaipėdos pedagogu švieti
mo ir kultūros centras. 

1. Švietimo vadyba. Te
ma: „Švietimas darniam vysty
muisi". Įvadinis kursas mokyk
lų vadovams, dirbantiems šį 
darbą ne ilgiau kaip penkerius 
metus. Sis seminaras padės 
teoriškai geriau supras t i ir 
praktiškai pasirengti nuosek
liam švietimo vystymuisi. 

2. Informacinės tech
nologijos. Tema: „Internetas: 
naujos mokymosi galimybės". 
Tai įvadinis kursas mokyto
jams, turintiems pradinių nau
dojimosi kompiuteriu, elektro
niniu paštu bei internetu įgūdžių. 

3. Pradinis ugdymas . 
Tema: „Gamtos mokslų pa
grindai: tapk mokslininku ty
rinėdamas". Prakt inis semi
naras skirtas pradinių klasių 
mokytojams, kurie susipažins 
su tyrinėjimu pagrįsta mokslo 
metodika ir eksperimentavimu. 

4. Meninis ugdymas. Te
ma: „Menų integravimas į ugdy
mo turinį". Įvadinis kursas 
įvairių dalykų mokytojams. Bus 
pristatyti metodai kaip į ugdy
mo turinį integruoti dramą, 
muziką, pasakojimo meną, še
šėlių teatrą, skaitmeninę foto
grafiją. 

5. Matematika. Tema: 
„Matematika darniam vysty
muisi". Seminaro metu bus 
naudojama mokslinė priemonė, 
kuri renka informaciją ir gali 
nuspręsti ateitį, projektuojant 
šią informaciją laike ir atlie
kant linijinius, eksperimen
tinius bei logometrinius mata
vimus. 

6. Socialinė pedagoginė 
pagalba I. Tema: „Bendruo
menės telkimas krizinėm, 
situacijom spręsti". Skirtas dis
kusijoms apie rizikos veiksmus, 
susijusius su įvairiomis netek
timis, kaip pvz. skyrybos, sa
vižudybė, gamtos ar žmogaus 
sukeltos nelaimės. 

7. Socialinė pedagoginė 
pagalba II. Tema: „Klasė kaip 
šeima". Dalyviai išmoks šeimos 
dinamikos pagrindų ir pagrin
dinių darbo su Šeima principų, 
išmoks nustatyti rizikos bei 
apsaugos veiksmus, įgis pata
rėjo įgūdžių (angį. counseling 
skills), kurie padeda sustiprinti 
mokyklos ir šeimos bendradar
biavimą". 

Kauno apskrities specia
liųjų pedagogų ir t ė v ų ren
giniai. Tema: „Specialiųjų po
reikių vaikų ugdymo strategijos 
ir technologijos":. Paskaitos 
vyks liepos 4—8 d. Ventoje: 
liepos 11-15 d. Simne ir Kazlų 
Rūdoje; liepos 18—22 d. Kaune. 

„Viltis" bendrijos vasa
ros ir poilsio — social inės 
reabilitacijos s tovykla (su 
A.P.P.L.E. specialiosios peda
gogikos kursais liepos 11-22 
dienomis Giruliuose). 

Regioniniai kursai ir 
seminarai pedagogams lie
pos 11-22 d. Tauragnuose; lie
pos 25-29 d. Joniškyje, Akme
nėje, Lazdijuose, Biržuose ir 
Varėnoje. 

A.P.P.L.E. bendrija širdin
gai dėkoja visiems, kurie su
teikė ar ateityje žada suteikti 
finansine paramą ir galimybę 
Lietuvos pedagogams šiais kur
sais pasinaudoti. Visi vasaros 
kursų lankytojai savo mecena
tams ir rėmėjams parašo asme
niškus padėkos laiškus. A.P P.L.E 
bendrijos adresas: P.O. BOX 
617, Durham, CT 06422. 

Paruošė 
Ri tonė Ruda i t i enė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

LISA BULIKIENĖ 
1911—2004 

Jau praėjo vieneri metai, kai mirė mūsų Mama ir 
Močiutė. 

Ją palaidojom birželio 21 d., Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Šios sukakties proga šv. Mišios birželio 12 d. 10:30 
vai. ryto bus aukojamos Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus apsilankyti 
Mišiose ir ją prisiminti savo maldose. 

Sūnus Petras Bulika su žmona Vita, dukra An
gelė Bentkowski su vyru Matthew ir anūkas Markus 
Plėnys bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

RIMANTAS (RAY) VILUTIS 
1932—2004 

Jau praėjo vieneri metai, kai mirė mano mielas brolis 
Rimantas. 

Jis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Šių metinių proga birželio 12 d. 10:30 vai. ryto bus au

kojamos Šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus apsilankyti 
Mišiose ir jį prisiminti savo maldose. 

Sesuo Vita Bulikienė ir vyras Petras bei kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje 

Brangiai mamai 

A f A 
STASEI PRIALGAUSKIENEI 

amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą sūnui VYTAUTUI su žmona STEFA, 
dukrai JŪRATEI su vyru HERBERT, anūkei 
AUDRAI su vyru DARIUM, anūkui ANDRIUI 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems. 

Lale Bardauskienė 
Stasys ir Nijolė Bikulčiai 

Onutė Čepelienė 
Meilutė Eringienė 

Kęstutis ir Aurelija Kriaučiūnai 
Aleksas ir Milita Lauraičiai 
Juozas ir Daila Liubinskai 

Vitalijus Milaitis 
Benius ir Gražina Serapinai 
Pranas ir Aldona Totoraičiai 

Stasys Žilevičius 

PROTESTAVO NUOCI MOKSLEIVIAI 
Filipinuose apie dešimt 

moksleivių, protestuodami 
prieš blogėjančią švietimo siste
mos padėtį, priešais Preziden
tūrą išsirengė nuogai. Jauni 
vaikinai, niekuo neprisidengę 
savo veidų ir kūnų, mosavo 
plakatais ir 15 minučių žygiavo 
judria Manilos sankryža. Vėliau 
policija juos išvaikė. .Tiesa ta, 
kad vyriausybė niekada nelaikė 
švietimo viena pagrindinių 
teisių", - savo pranešime rašė 
moksleiviai. Pasak jų, šiais 

metais mokiniams trūksta be
veik 50 tūkst. klasių, apie 3.5 
mln. suolų ir knygų. 

Filipinai 8-ajame dešimt
metyje buvo pagrindinis Azijos 
švietimo centras, tačiau įvairūs 
tyrimai rodo. kad pastaraisiais 
metais dėl nepakankamo vals
tybinių mokyklų finansavimo 
mokslo kokybė smarkiai su
prastėjo. Fizinio lavinimo mo
kytojai čia kartais turi mokyti ir 
anglų kalbos, matematikos bei 
gamtos mokslų. (V.K.) 

PRINCAS HARRY BUVO 
„SILPNAS MOKINYS" 

Buvusi mokytoja britų prin
cą Harry išvadino „silpnu mo
kiniu". Sarah Forsyth, kuri šiuo 
metu teisme ieško teisybės del 
savo atleidimo iš darbo, sakė. 
kad Eton kolegijos mokytojai 
kartais pagelbėdavo jaunajam 
princui. „Tai buvo neetiška". — 
pareiškė ji teisme. Vieną pa
veikslą, pavyzdžiui, su kunuo 
Harry pozavo fotografams, jam 
padėjo nupiešti mokytojas. 

Jau praėjusiais metais S. 
Forsyth teismui pateikė gar-
sajuostę, kurioje princas esą 

teigia „tik labai nedaug" para
šęs pats per meno egzaminų 
rašomąjį darbą. „Aš pats para
šiau maždaug tik sakinį", — sa
kė jis. Didžiąją dalį egzamino už 
jį parašiusi mokytoja. Mokyklos 
vadovybe privertė ją tai daryti, 
nes garsiems mokiniams esą 
reikia padėti. Harry Eton kole
gijoje niekada nepasižymėjo di
deliais pasiekimais, tačiau jis 
pats neigia sukčiavęs. Princas 
dabar yra karo akademijos kur
santas. 

dpa-ELTA 

http://iir.su
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Čikagoje ir apylinkėse LF TARYBOS PIRM. VYTAUTO KAMANTO PRANEŠIMAS 
LF NARIŲ SUVAŽIAVIMUI 2 0 0 5 M. BALANDŽIO 3 0 D. 

DALIOS POVILAUSKAITĖS iš 
Lietuvos ieško svarbiais rei
kalais Ramutė. Skambinti tel. 
1-631-324-0737. 

NAUJA LF VALDYBOS PIRMI
NINKE Sigita Balzekienė šiuo 
metu sudaro naują LF valdybą 
ir ją pristatys LF tarybos tvir
tinimui birželio 21 d. Pirm. S. 
Balzekienė jaučia didelę pa
reigą išsaugoti LF gerą vardą, 
žmonių pasitikėjimą ir kruopš
čiai sukauptus LF narių įnašus. 
J i kviečia visus įsijungti į LF 
narių gausias gretas, kad LF ir 
toliau galėtų stipriai remti 
lietuvybės išlaikymo darbus. 

MANIGIRDO MOTEKAIČIO 
fortepijono studijos mokinių 
koncertas įvyks šį šeštadienį, 
birželio 11 d., 3 v.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Po koncerto -
užkandžiai. Įėjimas veltui. Visi 
kviečiami apsilankyti. 

TAUTOS FONDO MOKYKLŲ 
įdukrinimo programa vyksta 
sėkmingai. Jau įdukrintos 238 
mokyklos. Pradedant ir tęsiant 
šią programą Tautos fondas 
siekia, kad užsimegztų art imas 
tiesioginis ryšys tarp įdukrinto
jo—aukotojo ir mokyklos bei 
mokinių. Kviečiame visus, ku
rie norėtų savo pasirinktą 
mokyklą įdukrinti lankant is 
Lietuvoje, aplankyti įdukrintą 
mokyklą ir įvertinti, kaip sėk
mingai buvo panaudota Jūsų 
auka. Papildoma informacija 
Tautos fondo įstaigoje: 307 
West 30th Street, New York, 
NY 10001-2703. Tel. 212-868-
5860, faksas 212-868-5815, 
e-paštas: tautfd@aol.com. 

BIRŽELIO 18 D., 7 V.V. BALZE-
KO lietuvių kultūros muziejus 
kviečia į 39-ojo gimtadienio 
šventę. Šokiams gros ir liaudies 
žaidimų mokys Rimantas Pum
putis ir Algimantas Barniškis. 
Bus tradicinės lietuviškos 
vaišės. Maloniai prašome re- , 
gistruotis iki birželio 15 d. tele
fonu 773-582-6500. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
ALTo Cicero skyriaus valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birželio 
prisiminimas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Šv. Mišios vyks 9 
v.r. Šv. Antano bažnyčioje. Tuoj 
po Mišių parapijos kavinės 
kambaryje bus paskaita ,.Oku
panto komunizmo naikinimo 
darbai lietuvių tautai", kalbės 
inž. Bronius Nainys. Lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti minėjime. Kartą per 
metus reikia prisiminti ir pa
gerbti už Lietuvos laisvę kovo
jusius part izanus ir Sibiro 
taigose kentėjusius bei žuvu
sius savo tautiečius. 

]AV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos tradicinė gegužinė įvyks 
birželio 19 d., PLC sodelyje, 
Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus maistas paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardą. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyrius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 
metais gegužinė vyks liepos 17 
d., sekmadienį. Ateitininkų 
namų gražiame ąžuolyne, 
12690 Archer Ave., Lemont. 
Maloniai kviečiame dalyvau
ti 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS, ruošiamas ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 10 v.r. vė
liavų pakėlimas parapijos 
aikštėje, dalyvaujant Lietuvos 
šauliams ir ramovėnams. 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimobažnyčioje ir akademi
nė dalis, vaišės bei pabendravi
mas parapijos salėje. Minėjime 
kalbės buvęs politkalinys Po
vilas Vaičekauskas, meninę 
programą atliks Vilija Vakarytė 
ir Povilas Strolia. 

LEMONTO 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 
Partizano paminklo misijos 
sodelyje, o 11 v.r. bažnyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už tuos, 
kurie per prievartą buvo išvežti 
ar turėjo palikti savo gimtuo
sius namus, bėgdami nuo rau
donojo maro. Mišių metu giedos 
operos solistė Nida Griga-lav-
ičiūtė ir Genovaitė Bigenytė, 
smuiku gros Dainora Petke
vičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
penktadieniais, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo kino juostas 
iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

IKI 2005 M. BIRŽELIO 15 D. 
reikia pateikti kandidatus 2005 
metų Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo švietimo premijai 
gauti. Yra sudaryta komisija, 
kuriai vadovauja LF tarybos ir 
valdybos darbuotoja, dabartinė 
valdybos pirmininkė Sigita 
Balzekienė. Kiti komisijos nari
ai: dr . A. Grigonis, dr. A. Mon
kevičius, S. Petersonienė, D. 
Polikaitienė ir dr. Z. Zinke
vičius (trys iš JAV ir trys iš 
Lietuvos). Kandidatus iš Lietu
vos a r užsienio šalių reikia siū
lyti šiuo adresu: Lietuvių fondo 
Dr. Razmos vardo premijos 
komisija c/o Lietuvių fondas, 
14911 127th St.. Lemont, IL 
60439. 

KREIPIAMĖS ! 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 
neužtenka išlaikyti ALTo įstai
gą Vašingtone, Jungtinį Ameri
kos Pabaltiečių Komitetą ir tin
kamai tęsti svarbią visuome
ninę organizacijos veiklą Lie
tuvai ir lietuvybei. Todėl pra
šome jus šios svarbios veiklos 
išlaikymą prisiminti rašant 
savo tes tamentą ar vardine 
auka įamžinti mirusiųjų atmin
imą. Kiekviena auka mums 
brangi ir vertinga. Aukos čekius 
prašome rašyti ir siųsti: Lit-
huanian American Council 
Foundation, 6500 S. Pulaski 
Road. Chicago. IL 60629. Visos 
aukos nurašomos nuo mokes
čių. Telefonas pasiteiravimui 
773-735-6677. 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ STO
VYKLA įvyks šią vasarą birželio 
29 — liepos 4 dienomis. Kvie
čiame visus ateit ininkus 
aplankyti naują svetainę 
www.ate i t i s .org/ jub . Ten ra
site visą informaciją, regis
tracijos anketas , ir galėsite 
užpildyti narių apklausos an
keta Taip pat galėsite pavar
tyti nuotraukas iš 1975 metų 
Jubiliejinės stovyklos. Apsi
lankykite 

LF tarybos pirmininko 
pareigas pradėjau eiti 2004 m. 
gruodžio 15 d., jas perėmęs iš 
LF steigėjo ir ilgamečio pirm. 
dr. Antano Razmos, kuris labai 
sėkmingai vadovavo Lietuvių 
fondui 43 metus, užauginęs jį 
iki 15 mln. dol. ir išdalinęs 
lietuvybės išlaikymui apie 12.5 
mln. dol. (įskaitant ir apie 1.25 
mln. dol., vienkartinę paramą, 
paskirtą atsikūrusiai Lietuvai). 
Dr. Antanas Razma su ben
dradarbiais ir talkininkais su
gebėjo įtraukti į Lietuvių fondo 
narių eiles per septynis tūks
tančius dosniausių ir nuošir
džiausių lietuvybės išlaikymo 
rėmėjų lietuvių ir organizacijų. 
J ų ir jūsų aukos ir palikimai 
ka sme t remia milijoniniais 
uždarbiais lietuvišką švietimą, 
kul tūrą , jaunimą, spaudą ir 
visokį lietuvybės išlaikymą per 
Lietuvių bendruomenę, per litu
anistines mokyklas, per ki tas 
organizacijas, klubus, ansam
blius ir lietuviškos veiklos cen
trus . Tie dosnūs ir nuoširdūs 
lietuviai rėmėjai ir jų atstovai 
esa te jū s visi, šiandien čia 
susirinkę šioje salėje. 

LF taryba vienbalsiai iš
rinko dr. Antaną Razmą Lie
tuvių fondo tarybos garbės 
pirmininku su teise iki gyvos 
galvos dalyvauti visuose LF 
tarybos, valdybos ir jos komi
tetų ar komisijų posėdžiuose, 
nes mums yra svarbi jo gyveni
mo bei visuomeninio ir ben
druomeninio darbo patirtis.-LF 
visada nuoširdžiai vertino ir 
vertina visus LF rėmėjus, auko
tojus, narius ir darbininkus. 
Sausio mėnesio pradžioje LF 
direktorių tarybos ir valdybos 
nar ia i išreiškėme padėką dr. 
Antanui ir jo žmonai Alei, ilga
metei LF valdybų narei, reikalų 
vedėjai ir tarybų sekretorei, 
specialioje vakarienėje, kurios 
metu įteikėme jiems LF 
padėkas ir dovanas. 

Lietuvių fondo korporacijos 
sekretoriumi ir oficialiu LF re
gistruotu agentu buvo išrinktas 
advokatas Vytenis Kirvelaitis. 

Dabartinę LF tarybą sudaro 
17 narių: Kazys Ambrozaitis, 
Saulius Anužis, Gediminas Ba-
lukas, Sigita Balzekienė, Sau
lius Čyvas, Kęstutis Ječ ius , 
Vytautas Kamantas, Mar ius 
Kasniūnas, Vytenis Kirvelaitis, 
Daina Kojelytė, Vytas Narutis , 
Algirdas Ostis, Antanas Razma, 
Ramoną Steponavičiūtė-Žemai-
tienė, Arvydas Tamulis, Vytas 
Vaitkus ir Jonas Valaitis. 

2005 metais LF ta ryba 
posėdžiavo 3 kartus. Patvirti
nome gruodžio mėnesį perrink
to valdybos pirmininko Arvydo 
Tamulio pakviestą naują valdy
bą, jo pateiktą šių metų biu
džetą, pritarėme valdybos pla
nuojamiems darbams. Kelis 
ka r tus vis keitėm, taisėm ir 
tvirtinom LF naujų įstatų pro
jektą. Kiekviename posėdyje 
išklausėme valdybos ir šešių 
tarybos darbo komisijų prane
šimus ir tvirtinome jų nu

tarimus. Komisijų sudėtis 2005 
metais pasiliko ta pati, kaip 
buvo 2004 metais, tik dr. An
tanas Razma, kaip rinktas tary
bos narys, perėjo dirbti į finan
sų, pelno skirstymo ir įstatų 
komisijas. Patvirtinome 2004 
metų pajamų ir išlaidų apys
kaitas, priėmėme nepriklauso
mos auditorių firmos pateiktą 
LF finansinės veiklos tikrinimo 
raportą. Padėjome valdybai 
pasiruošti metiniam LF narių 
suvažiavimui. 

Šie 2005 metai buvo pa
skelbti naujų Lietuvių fondo 
narių vajaus metais. Dar kartą 
kviečiame visus LF narius 
įrašyti jūsų vaikus, vaikaičius 
bei gimines naujais LF nariais, 
padidinti jūsų asmeniškus 
įnašus" ir prisiminti Lietuvių 
fondą jūsų testamentuose. 

Metų pradžioje sudarėme 
LF narių metinio suvažiavimo 
nominacijų komisiją, kuriai 
pirmininkauja dr. Antanas Raz
ma, nariais yra Algirdas Ostis 
ir dr. Jonas Valaitis, ir kvie
tėme visus LF narius iš anksto 
siūlyti kandidatus į LF tarybą 
ir kontrolės komisiją. Sutikusių 
kandidatuoti 9 narių į LF ta
rybą ir 3 narių į kontrolės 
komisiją pavardės buvo išsiųs
tos iš anksto visiems LF na
riams su kvietimu į šį suvažia
vimą. Šiais metais 6 tarybos 
nariai baigia savo kadencijas. 
Du iš jų — dr. Kazys Ambro
zaitis ir Povilas Kilius — 
nekandidatuoja. Jie daug metų 
nuoširdžiai ir pareigingai dirbo 
Lietuvių fonde didelį lietuvybės 
išlaikymo ir rėmimo darbą. 
Keturi pareigingi ir darbštūs 
tarybos nariai sutiko kandi
datuoti ir kitai kadencijai. Tai 
yra Sigita Balzekienė, Kęstutis 
Ječius, Vytenis Kirvelaitis ir 
Ramoną Steponavičiūtė-Žemai-
tienė. Jiems visiems priklauso 
mūsų didelė padėka. 

Tarybos nariai per posė
džius ir diskusijas pasisakė, 
kad Lietuvių fondo pagrindinis 
dėmesys ir darbai šiais, 2005 
metais, ir toliau bus kreipiami į 
naujų LF narių vajų, LF 
įvaizdžio ir informacijos apie jo 
veiklą stiprinimui, susitarti ir 
baigti LF įstatų keitimą, siek
sime toliau kelti 20 mln. dol. 
kapitalą. Įtrauksime jaunesnę 
kartą ir naujai atvykusius lietu
vius į aktyvų LF darbą. Pa-
laikyksime glaudesnį ryšį su LF 
įgaliotiniais, su lietuvių visuo
mene, su Lietuvių bendruo
mene ir kitomis organizaci
jomis, ir svarbiausia — su 
visais LF nariais , kurie yra 
fondo pagrindiniai rėmėjai, 
savininkai ir savo aukomis 
užtikrina lietuvybės išlaikymo 
darbą. 

Dėkoju visiems tiems LF 
nariams, kurie rodote pasiti
kėjimą, už jūsų patarimus, kon
struktyvią kritiką, klausimus, 
aukas, padėkas ir pabarimus 
LF tarybai. Kiekvieno jūsų nuo
monė yra mums labai svarbi. 
Visi jūsų išrinkti tarybos ir kon-
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trolės komisijos nariai atsa-
komingai ir sąžiningai dirba. 
Mes stengiamės gerai atlikti 
mums patikėtus svarbius dar
bus ir pareigas pagal mūsų su
gebėjimus, laiką ir patirtį. Nei 
vienas negauname jokių algų ar 
pinigų, patys dar aukojame ir 
patys savo išlaidas užmokam. 
Dirbame už jūsų draugišką ir 
nuoširdų ačiū, nes tai yra di
džiausias atlyginimas kiekvie
nam lietuvišką darbą dirbančia
jam. Atsiprašome už klaidas, 
kai tokios pasitaiko. Prašome 
jūsų nuomones sakyti mums 
tiesiog šviesiai ir tiesiai as
meniškai arba per LF raštinę, 
žodžiu ar laišku, ar per inter-

netą, nes paprastai tos pačios 
šeimos nariais, šiuo atveju LF 
šeimos, vienas kitam tuoj pat 
draugiškai pasako savo rūpes
čius, klausimus ar prašymus. 

Valdybos ir tarybos komisi
jų pirmininkai p raneš apie 
specifinius LF da rbus . Visi 
esate gavę daug informacijos 
paštu ir čia atvykę į suvažia
vimą. Visus pranešimus per
skaitę ir išklausę, i š r inksi te 
trečdalį arba 6 tarybos narius ir 
tris kontrolės komisijos narius, 
diskutuosite ir priimsite pra
nešimus ir pasisakysite dėl LF 
ateities veiklos. 

Suvieniję jėgas , galėsime 
sėkmingai siekti LF pagrin

dinių tikslų — kuo daugiau 
skir t i lėšų l ietuvių mokslui, 
švietimui, kul tūra i , lietuviško 
jaunimo ugdymui išeivijoje ir 
Lietuvoje remti . Sieksime 20-
ties mln. dol. kapitalo ir daug 
naujų nar ių . Lietuvių fondo 
nar ia i yra didžiausias Lietuvių 
fondo kapitalas. 

Dėkojame jums , nes jūsų 
pastangomis, dosnumu, idealiz
mu ir pasitikėjimu sėkmingai 
auga Lietuvių fondo finansinis 
kapitalas ir įgyvendinami pa
grindiniai Lietuvių fondo tiks
lai. 

Ačiū visiems. 

V y t a u t a s K a m a n t a s 

Renginiai 
Pal. J. Matulaičio misijoj 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misija kasmet rengia 
Motinos dienos pietus, o rudenį 
- Pabendravimo pietus. Šie 
renginiai tapo misijos tradici
niais renginiais. Susirenka
me, bendraujame, pietauja
me, juokaujame, o po to dar 
šokam, grojant šauniam an
sambliui. 

Šiemet Motinos dieną šven
tėme gegužės 1 d. Trumpą pro
gramą atliko jaunimo choras, 
vadovaujamas Adomo Daugir
do. Tai buvo pirmasis choro 
pasirodymas publikai. Iki šiol 
choras giedojo tik bažnyčioje. 
Dainos visiems patiko, o svar
biausia, kad tai paties jaunimo 
subur tas choras. Poetė Dei
mantė Komskienė perskaitė 
savo eilėraštį „Padėka mamai", 
o Dainora Petkevičiūtė smuiku 
griežė „Ave Maria". 

Šventėje dalyvavo vysku
pas Gustavo Garcia-Siller. Jis 
pasveikino susirinkusius sve
čius nuoširdžiai, šiltai ir pa
prastai. Vyskupas priėjo prie 
kiekvieno stalo ir su visais 
pasikalbėjo. 

Pasveikinome mūsų mielą 
Jadvygą Penčylienę, sulauku
sią šimto metų. Gera ir patogu, 
kai turime kur susirinkti po šv. 
Mišių, nereikia niekur važiuoti 
- viskas po vienu stogu. 

B. Kron ienė Adomas Daugirdas. 
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