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Šiame 
numeryje: 

— 
Su ASK „Lituanicos" 
komandomis į Lietuvą 
išvyko kryžius. 
P radedama PLC 
Jaun imo rūmų statyba. 

2 psl. 

Ne visada švento Jono. 
Liberalizmo dilemos 
Europos Sąjungoje. 
Atsakingo verslo 
misija. 

3psl. 

Lietuvių spaudos 
išeivijoje apžvalga: 
„Londono žinios", 
Airijos lietuvių 
„Saloje", Brazilijos 
„Mūsų Lietuva" ir kt. 

4 psl. 

Atsisveikinant su 
Sabina. 

5 psl. 

Prasidėjo gegužinių 
sezonas. Paskai ta 
„Euro i r Lietuva". 
Mokytojų tobulinimosi 
savaitė Dainavoje. 

6 psl. 

K: Masiulis: abonentas" vra A. Zuokas 

Sportas 
* Italijoje vyks t anč io Eu

ropos š i u o l a i k i n ė s penkia 
kovės č e m p i o n a t o nuga lė to
j o titulą apgynė Edvinas Krun-
golcas. Finalinėse varžybose E. 
Krungolcas surinko 5.668 taš
kus ir 68 taškais aplenkė latvį 
Denis Cerkovskij. Bronzos me
dalis atiteko Rustam Sabirchu-
zin iš Rusijos. Nepasisekė Atė
nų olimpinių žaidynių vicečem
pionui Andrejui Zadneprovs-
kiui, kuris surinko tik 5,312 
taškų ir liko 17-as. 

* Anglijoje tęsiasi vy rų 
bei m o t e r ų Wimbledon teni 
so t u r n y r a s , kurio prizų fon
das viršija 10 mln. svarų ster
lingų. Nesėkmę ketvirtadienį 
antrajame varžybų rate patyrė 
atvirųjų Prancūzijos pirmeny
bių nugalėtojas ispanas Rafael 
Nadal. J is 4:6, 6:4, 3:6, 4:6 nu
sileido Gilles Muller iš Liuk
semburgo. Staigmena pateikė 
ir rusas Dmitrij Tursunov, pen
kiuose setuose 3:6. 6:2, 3:6, 6:3, 
8:6 įveikęs šeštąją turnyro ra
ketę kortų šeimininką britą 
Tim Henman. 

* ITF ser i jos j a u n i ų (iki 
16 metų) „Pont des Genera-
tions 2005" t en i so t u r n y r o 
Prancūzijoje aštuntfinalyje žais 
penkiolikmetis Ričardas Beran
kis. Perspektyviausias Lietuvos 
tenisininkas vienetų varžybų 
šėšioliktfinalyje 7:6 (7:1), 6:2 
nugalėjo brazilą Henrique 
Cunh. R. Berankio varžovu aš
tuntfinalyje bus paragvajietis 
Daniel Lopez. 

Naujausios 
žinios 

* Se imas p r i a r t ė jo p r i e 
laikino a to s togų pa in iavos 
s p r e n d i m o . 

* J a u n i i r n e p a t y r ę vai
ruotojai turėtu už vairo sės
ti visiškai blaivūs, mano Seimo 
nariai. 

* Lie tuvoje nor ima įkur
ti spec ia lų padalinį riau
šėms kalėjimuose malšinti. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.849 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Zuokas (deš.) ketina teistis su ji 

Vilnius , birželio 23 d. 
(BNS) — Buvęs sostinės vice
meras konservatorius Kęstutis 

.abonentu" pavadinusiu K. Masiuhu. 
Algirdo Sabaliausko ELTA) nuotr 

Masiulis neabejoja, jog .juodo
joje" įmonės „Rubicon" buhalte
rijoje minimas „abonentas", ku

riam neva buvo mokami pinigai 
už „Rubicon" naudingus Vil
niaus savivaldybės sprendimus, 
yra Vilniaus miesto meras Ar
tūras Zuokas. 

„Jokių man abejonių neky
la, kad tai yra A. Zuokas", gali
mos korupcijos apraiškų Vil
niaus miesto savivaldybėje ieš
kančioje komisijoje į klausimą, 
kas yra esą .juodojoje" „Rubi
con" buhalterijoje minimas 
„abonentas", atsake K Masiu
lis. 

„Aš nieko nebijau", į komi
sijos narių replikas, jog po šito
kio pareiškimo teks aiškintis 
teismuose, atsakė K. Masiulis. 

„Man nekyla jokių abejonių 
ir aš nenoriu nieko Synioti į va
tą', dėl to ir pasitraukiau, man 
yra aišku ir akivaizdu: be to, pa
sitikiu mūsų specialiosiomis 
tarnybomis", toliau tęsė buvęs 
sostinės vicemeras. 

K. Masiulis, praradęs pasi
tikėjimą kontroversijon pateku

siu Vilniaus meru A. Zuoku, tre
čiadienį pasitraukė iš sostinės 
vicemero posto. 

A. Zuokas tokius buvusio 
pavaduotojo pareiškimus Seimo 
laikinosios komisijos posėdyje 
vadina šmeižtu ir ketina kreip
tis į teismą, pranešė sostinės sa
vivaldybė. Šiuo metu A. Zuoko 
advokatai jau ruošia ieškinio 
dokumentus. 

Vilniaus miesto meras A. 
Zuokas K. Masiulio pareiški
mus vertina kaip bandymą pa
teisinti savo atsistatydinimą 
dėl „gana prasto pareigų atliki
mo" ir neišlaikytos įtampos, ku
rią sukėlė vilniečių pasiprieši
nimo sulaukusi vicemero ini
ciatyva įdiegti darželiuose cen
tralizuotą maitinimą. 

„Bandant tai pateisinti, ku
riamos šmeižikiškos versijos. 
Bet tai yra kai kurių konserva
torių vadovų priemonės. Man 
tiesiog gėda ir aš neturiu ko 
daugiau pasakyti", teigė jis. 

Premjeras pateikė ūkio ministro kandidatūrą 
Vilnius , birželio 23 d. 

(BNS) — Darbo partijos taryba 
beveik vieningai, vienam susi
laikius, pri tarė Seimo nario 
Kęstučio Daukšio kandidatūrai 
į ūkio ministro postą. Tai, pasi
baigus Darbo partijos tarybos 
posėdžiui, pranešė partijos pir
mininkas buvęs ūkio ministras 
Viktoras Uspaskichas. 

J i s neslėpė, kad buvo apta
riamos ir kitos galimos kandi
datūros eiti šias pareigas, ta
čiau nenurodė jų pavardžių. 
„Dabar tai jau nesvarbu", tepa
sakė V. Uspaskichas. 

K. Daukšys, paklaustas . 
kas nulėmė jo apsisprendimą, 
teigė, kad tam turėjo įtakos ir 
partijos palaikymas. 

Būsimasis ūkio ministras 
kol kas nenorėjo nurodyti, ko
kie galėtų būti jo pirmieji žings
niai Nukelta į 5 psl . Darbo partijos posėdis. El tos nuotr 

Prasidėjo „Santaros-Šviesos 
konferenci ja 

ff Aiškinamasi ar V, Uspaskichas 
be „pagalbos" įgijo laipsnį 

Vilnius , birželio 23 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, visuome
ninės organizacijos , .Santara-
Šviesa" skleidžiamos idėjos yra 
atsvara šiuo metu Lietuvos po
litinėje arenoje vykstantiems 
procesams. 

Tai prezidentas sakė ketvir
tadienį Šiauliuose prasidėjusio
je „Santaros-Šviesos" konferen
cijoje, kuri vėliau persikels į 
Anykščius. 

Ilgametis „Santaros-
Šviesos" narys V. Adamkus 
pabrėžė, kad šiandien valstybė
je pasigendama pilietinės bran
dos, stokojama pilietinės visuo
menės ugdymo. ..Deja, neretai 
pilietiškumas suprantamas 
taip, kaip atrodo patogiau", sa
kė prezidentas. 

Jis pabrėžė, kad „politikai 
nenori prisiimti asmeninės 
atsakomybės — tarytum egzis
tuoja dvi politinės visuomenės". 

Todėl, V. Adamkaus nuo
mone, turi įvykti lūžis, reikia 
pradėti kurti visuomenę, kurio
je visiems taikomi vienodi rei
kalavimai. Anot prezidento. 
..Santara-Šviesa" šiame procese 
turi suvaidinti „ypatinga vaid
menį". 

Šiauliuose ir Anykščiuose 
vyksiančioje tradicinėje 
„Santaros-Šviesos" konferenci
joje apmąstoma Lietuvos 
ateitis, diskutuojama apie poli
tinius įvykius kaimyninėse 
šalyse bei pažvelgiama į 
Lietuvą iš Briuselio koridorių. 

Ketvirtadienį prasidėjusi 
konferencija baigsis sekmadie
nį. Kasmet vykstančiomis kon
ferencijomis siekiama skatinti 
Lietuvos, lietuvių emigracijos 
bei užsienio šalių humanitarų, 
menininkų, politikų, visuome
nės veikėjų diskusijas aktualio
mis politinėmis bei kultūrinė
mis temomis. 

A. Valionis: Lietuvai reikia 
veikiančios ES 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis teigia. 
kad Lietuvai reikia aktyviai 
veikiančios, ne vien kalbančios 
Europos Sąjungos. 

„Manau, to laukia ir Lie
tuvos piliečiai, ir mūsų partne
riai Europoje", sakė A. Valionis, 
komentuodamas ketvirtadienį 
Briuselyje Didžiosios Britanijos 
premjero pristatytą pirminin
kavimo ES darbotvarkę. 

„Tony Blair pateikė įspū

dingą Europos Sąjungos darbot
varkę. Svarbu, kad Didžioji Bri
tanija savo būsimą pirmininka
vimą ES panaudotų visų Euro
pos šalių sutarimui dėl šios dar
botvarkės įgyvendinimo. Juk vi
sos — didelės ir mažos, naujos 
ir senos valstybės yra visaver
tės ES narės", teigė A. Valionis. 

Jo nuomone, Lietuvai svar
bus ES ekonomikos moderniza
vimas, o šalis turi sudėtingų, 
bet iš esmės sėkmingų reformų 
patirtį. 

Vi ln ius , birželio 23 d. 
(BNS) — Kauno technologijos 
universitete (KTU) aiškinama
si, ar Viktoras Uspaskichas be 
dėstytojų „pagalbos" įgijo vady
bos magistro laipsnį. Universi
teto Senato tarybos pavedimu 
rektorius sudarė penkių asme
nų komisiją, kuriai pavesta iš
tirti atsistatydinusio ūkio mi
nistro magistrantūros studijų 
KTU aplinkybes. 

„Šiandien sakyti, kad V. 
Uspaskicho diplomas — nupirk
tas, būtų sunku. Nesu įsitiki
nęs, kad politiko studijos KTU 
buvo nekokybiškos", teigė komi
sijai vadovaujantis universiteto 
akademinių reikalų prorekto
rius Raimundas Šiaučiūnas. 

Anot jo, pasiaiškinti Senato 
tarybos sudarytai komisijai bu
vo iškviesti 1997 m. priėmimo 
komisijoje dirbę žmonės. Jie esą 
tikino, kad tuomet į KTU ma-
gistrantūrą stojusio V. Uspaski
cho pateiktas Maskvos G. Ple-
chanov akademijos diplomas 
jiems įtarimų nesukėlė. 

„Kai politikas stojo į mūsų 
universitetą, nebuvo įpareigoji
mo užsienyje išduotų diplomų 
tikrumą patvirtinti Studijų ko
kybės vertinimo centre. Toks 
reikalavimas galioja tik nuo 
1999 metų", prisiminė tuomet 
cheminės technologijos fakulte
to dekanu dirbęs R. Šiaučiūnas. 

Komisija šią savaitę ta ip 
pat sukvietė pasikalbėti asme
niškai visus žmones, kurių pa
rašai yra V. Uspaskicho atsi
skaitymo lapeliuose. Dėstytojai 
buvo paprašyti užpildyti komi
sijos parengtus klausimynus. 

„Visi, išskyrus du, esančius 
komandiruotėje, sakė, kad bu
vęs ministras pristatė darbus, 
referatus, lankė užsiėmimus. 
Tiesa, nė vienas netvirtina, kad 
jų nepraleidinėjo, tačiau niekas 
nekalba apie tai, kad universi
teto rūmuose seimūnas nesiro
dė išvis", sakė KTU prorekto
rius. 

Jo liudijimu. į komisijos po
sėdį buvo kviesti ir administra
cijos darbuotojai, kurių teirau
tasi apie studento perkėlimą iš 
kurso į kursą bei aiškintasi, ar 
tikrai magistro diplomas V Us-
paskichui išduotas nepažei
džiant universiteto nustatytos 
tvarkos. 

„Po susitikimų dar liko kai 
kurių neaiškumų, todėl atskirų 
asmenų paprašėme pateikti pa
pildomos informacijos. Pirma
dienį komisija planuoja susitik
ti su dviem buvusiais politiko 
dėstytojais, kurie šiuo metu iš
vykę į komandiruotes", sakė ko
misijos pirmininkas. 

Po dėstytojų atsakymų ir 
paaiškinimų R. Šiaučiūnui susi
darė įspūdis, kad Darbo partijos 
vadovo studijos KTU vyko 
įprastai, jam nebuvo daroma 
išimčių. 

„Tai rodo ir ne itin geri V. 
Uspaskicho pažymiai", sakė 
prorektorius. Tačiau prorekto
rius atsisakė tiksliau pakomen
tuoti, kokiais pažymiais studi
jas KTU baigė buvęs ūkio mi
nistras, motyvuodamas infor
macijos konfidencialumu. 

Galutines išvadas Senatui 
komisija įpareigota pateikti iki 
liepos 1 dienos. 

Maskvos raštuose pasiklydusiai 
komisijai — saugumo konsultacijos 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Maskvos vyriausybės 
vidaus susirašinėjimo doku
mento, tapusio pagrindu ūkio 
ministrą Viktorą Uspaskichą 
įtarti interesų konfliktu, va
riantuose pasiklydusi Seimo ko
misija klausia Valstybės saugu
mo departamento (VSD) patari
mo. 

Komisijos pirmininkas Vac
lovas Karbauskis patvirtino, jog 
ketvirtadienio rytą komisijos 
nariai susitiko su VSD parei
gūnais. 

Susitikime komisijos nariai 
klausėsi vieno Lietuvos Ūkio 
ministerijos pareigūno ir Mask
vos vyriausybės atstovo Baltijos 
šalyse Aleksandr Mizgar, kurio 
raštas ir metė įtarimų šešėlį ant 
ūkio ministro, telefoninių po
kalbių įrašų. 

Nepatvir t intais duomeni
mis, keli jų pokalbiai įvyko ba
landžio 11 d., kai Seimo opo
zicijos atstovai įteikė Seimo pir
mininkui A. Mizgar rašto kopi
ją. Pokalbių metu buvo taria
masi dėl kitokio rašto parengi
mo. 

VSD atstovas spaudai Vy
tautas Makauskas atsisakė ko
mentuoti susitikimą su Seimo 
komisijos nariais. 

Komisijos pirmininkas V. 
Karbauskis susitikimo su VSD 
pareigūnais taip pat nekomen
tavo, tvirtindamas, jog susitiki
mo metu buvo pateikta įslaptin
ta informacija. 

Komisijos narių susitikimas 
su VSD pareigūnais surengtas 
po to, kai V. Karbauskį pasiekė 
A. Mizgar ataskaitos Maskvos 
vyriausybės tarptautinių ryšių 
departamento vadovui Georgij 
Muradov rašto kopija, smarkiai 
besiskirianti nuo komisijos jau 
turimo varianto, kuris tapo pa
grindu pradėti tyrimą dėl V Us
paskicho interesų skaidrumo. 

Rašte, kurį neoficialiais ka
nalais gavę opozicijos atstovai 
daugiau nei prieš mėnesį perda
vė Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui , A. Mizgar neva 
praneša G. Muradov, jog V. Us
paskichas siūlo Maskvoje steig
ti bendrą įmonę su „Krekena
vos agrofirma". 

Antrasis raštas, kurį trečia
dienio vakarą iš „Respublikos" 
žurnalistų gavo V. Karbauskis, 
skelbia V Uspaskichui kur kas 
palankesnę informaciją — šia
me A. Mizgar ataskaitos varian
te išnyksta ir atsistatydinusio 
ūkio ministro pavardė, ir su juo 
susijusi „Krekenavos agrofir
ma". 

V. Karbauskis , kur io ko
misija turi du A. Mizgar rašto 
variantus, neatmetė galimybės, 
jog komisija gali būti manipu
liuojama, specialiai pateikiant 
jai klaidinančią informaciją. 

„Aš ir dabar abejoju tų 
raštų turiniu, tiek pirmojo, tiek 
antrojo. Nenustebčiau, kad gau
sime ir daugiau rašto variantų", 
sakė V. Karbauskis. 

Politologų kalvės vadovas ragina 
absolventus paimti valdžią 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Politologų ir diplo
matų kalvės vadovas paragino 
jaunuomenę eiti į politiką ir 
perimti valdžią iš senosios kar
tos. 

Ketvirtadienį vykusioje 
Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų 
instituto (VU TSPMI) bakalau
ro ir magistro diplomų teikimo 
ceremonijoje instituto direkto
rius Raimundas Lopata išreiškė 
susirūpinimą jaunimo abejingu

mu. 
„Esu nusivylęs jaunosios 

politologų kartos abej ingumu 
krašto ateičiai", VU TSPMI pra
nešime spaudai cituojamas R. 
Lopata. 

J i s paragino absolventus 
ryžtis eiti į politiką ir perimti 
valdžią „iš jau nebesugebančių 
suvokti šalies nacionalinių in
teresų". 

Šiais metais TSPMI baigė 
8-oji bakalaurų laida i r 7-oji 
magistrų laida. 

M i r ė T ė v a s S t a n i s l o v a s 

levas Stanislovas 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr 

Vilnius, birželio 23 d. 
(ELTA) — Ketvirtadienį, ei
damas 87 metus, po sunkios li
gos Kaune mirė Paberžės kle
bonas Tėvas Stanislovas. 

Kunigas, pamokslininkas, 
Lietuvos pasipriešinimo sovie
tinei okupacijai veikėjas, rašy
tojas, vertėjas Tėvas Stanislo
vas (Algirdas Mykolas Dobro
volskis) gimė 1918 m. rugsėjo 
19 d. Radviliškyje. 

Sulaukęs 18 metų jis įstojo 
į Plungės kapucinų vienuolyną 
ir pasirinko mažesniojo brolio 
Stanislovo vardą. 1944 m. bai
gęs tarpdiecezinę Kauno kuni
gų seminariją ir įšventintas į 
kunigus, dvasininkas kelerius 
metus dirbo Plungėje. 

Po trejų metų perkeltas į 
kapucinų vienuolyną ir Kauno 
rajono Petrašiūnų parapiją Tė
vas Stanislovas bažnyčiose pra
dėjo sakyti pamokslus, kuriuo
se ragino tikinčiuosius nepasi
duoti sovietinės valdžios įtakai, 
nebendradarbiauti su saugu

mu, remti antisovietinį pasi
priešinimą. 

1948 m. jam buvo uždraus
ta pamokslauti Kauno arkivys
kupijoje. Apkal t in tas ant iso-
vietine propaganda. Tėvas Sta
nislovas buvo suimtas. Ypatin
gojo pasitarimo nute i s tas 10 
metų giežtojo režimo lagerio ir 
ištremtas į Sibirą. Iš Intos ka
lėjimo į Lietuvą jis grįžo tik 
1956 rugpjūtį, tačiau nepraėjus 
ne metams buvo vėl suimtas ir 
įkalintas Vorkutos lageriuose. 

Grįžęs iš tremties vienuolis 
kunigavo Joniškio, LTcmergės, 
Raseinių dekanatų bažnyčiose, 
tačiau saugumo agentai jį pa
siekdavo ir atkampiose vietose. 
Per kratas buvo konfiskuoti jo 
pamokslų konspektai, Rainer 
Maria Rilke eilėraščių verti
mai, uždrausta vilkėti kapuci
nų abitą, o 1960-1961 m. net 
aukoti Šventąsias Mišias ir sa
kyti pamokslus. 

Nuo 1966 metų Tėvas Sta
nislovas dirbo Paberžėje, nuo
šalioje Kėdainių rajono parapi
joje, kuri netrukus tapo disi
dentų, žmonių, ieškančių Dievo 
ar tiesiog tylos ir ramybes , 
traukos vieta. 

Paberžėje Tėvas Stanislo
vas ne tik kunigavo, bet ir rinko 
bažnytinio meno kūrinius, et
nologinę medžiagą, toliau plati
no draudžiamą l i teratūrą — 
„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kroniką". Nukelta į 5 psl. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

ASK „LITUANICOS" JAUNŲJŲ 
KREPŠININKŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ 

PRADEDAMA 
PLCENTRO 

JAUNIMO RŪMŲ 
STATYBA 

Apie tai pasakoja Jaunimo rūmų 
komiteto pirm. dr. D. Siiiūnas 

EDVARDAS SULAITIS 

Po ilgų svarstymų, ginčų, 
planavimų ir neaiškumų pa
galiau po savaitės, kitos bus 
pradėti Pasaulio lietuvių centro 
(PLC) Jaunimo rūmų statybos 
darbai. Apie tai mums pasakojo 
šių rūmų projekto komiteto 
pirmininkas dr. Donatas Siliū-. 
nas , prieš pat išvykdamas į 
Angliją, iš ten — į Lietuvą. 

Birželio 14 d. vakare su 
šeima pajudėjęs į savo kelionę 
dr. D. Siiiūnas dar rado laiko 
painformuoti „Draugo" skaity
tojus apie šio daug ginčų 
sukėlusio projekto naujienas. 

— Būsimų poros savaičių 
laikotarpyje mes tikimės gauti 
visus reikalingus statybos lei
dimus iš Village of Lemont 
valdybos ir tada bus galima tuoj 
pa t pradėti darbą, — sakė 
pokalbininkas. 

— Pirmoje darbo fazėje 
numatyta pastatyti naują įėji
mą, skirtą „condo" gyventojams. 
J i s bus pora šimtų pėdų į šiaurę 
nuo dabartinio įėjimo. Šis dar
bas nebus ilgas — jis t ruks apie 
pora savaičių. Tuomet jau 
prasidės naujo priestato prie PL 
centro statyba. Visa tai užsitęs 
apie 6 mėnesius. Taigi, jeigu 
viskas gerai seksis, iki Naujųjų 
metų šis projektas turėtų būti 
užbaigtas, — aiškino dr. D. Si
iiūnas. 

Jis taip pat nuramino žmo
nes, kurie teigia, kad sumažės 
vietų mašinų pastatymui. Pir
mininkas teigia, jog vienoje 
vietoje iš tikrųjų liks mažiau. 
Tačiau apskritai, jų bus net 90 
daugiau negu dabar yra. Nega
na to, keliai aplink PLC bus 
žymiai pagerinti. 

Generaliniu statybos kon-
traktor iumi yra „Landmark 
Construction" bendrovė. Tačiau 
darbo užbaigimui reikės ir 
specifinių kontraktorių. Visa 
projekto kaina yra apie 1,9 mi
lijonai dolerių, nes suma pakilo 
apie 20 procentų, kadangi pa
didėjo medžiagų bei darbo kai
nos, o ta ip pat ir Lemonto 
miestelio vadovybė pateikė dau
giau reikalavimų. 

Ate ina p a r a m a i r iš 
L i e t u v o s 

Dr D. Siiiūnas buvo malo
niai nustebinąs, susi laukęs 
120,000 litų (apei 45,000 dole
rių) paramos iš Lietuvos val
džios. Tai yra turbūt pirmasis 
atvejis, kuomet Lietuva parėmė 
JAV gyvenančių lietuvių pro

jektą. Taip pat vienu iš nau
jausiųjų aukotojų yra „Tauras 
Mortage Co." savininkas Gie
drius Memenąs, kuris pažadėjo 
20,000 dolerių naujai salei rei
kalingų sporto reikmenų įsigi
jimui. 

Pagal pirmininko pateiktas 
informacijas, finansinė šio pro
jekto padėtis yra gera. Aukos ir 
pažadai projektui jau siekia 
beveik 1,200,000 dolerių. Iš jų 
550,000 dol. sudaro vienkarti
niai ir 650,000 dol. — daugme-
tiniai pažadai. 

Iki šiolei aukų ir pažadų 
rinkimas sekasi gana gerai. PL 
centras aukoms yra atidaręs 
specialią čekinę sąskaitą. Joje 
dabar yra apie pusė milijono 
dolerių. I šią sumą neįeina 
100,000 dol. 2004 metais iš 
Lietuvių fondo paskirta auka, o 
taip pat ir Lietuvos valdžios 
paskirti 45,000 doleriai, kadan
gi šie pinigai dar nėra gauti, bet 
jų laukiama artimiausiu laiku. 
Pradedant statybos darbus 
sąskaitoje tikimasi turėti 
650,000 dolerių. 

Likusiai sumai bus imama 
paskola iš „Fifth Third" banko. 
Iki statybos užbaigimo ta pas
kola vadinsis „line of credit" 
vardu, o vėliau ji bus pervesta į 
standartinę paskolą („Conven-
tional mortage"). Šių Jaunimo 
rūmų projekto komiteto tikslas 
visas paskolos išmokėjimas per 
5 metus, kas pirmininko tei
gimu yra realus užsimojimas. 

Ir tai mums pareiškė vienas 
iš pozityviausiųjų ir darbš
čiausiųjų Čikagos apylinkėse 
jaunesnės kartos atstovų — dr. 
D. Siiiūnas, kuris yra gerai 
pažįstamas daugeliui iš mūsų, 
kurie sekė lietuvių visuomeninę 
ir sportinę veiklą. 

Jo visiems darbams išvar
dinti čia reikėtų skirti daug 
vietos. Tai jaunas žmogus, kuris 
turi plačią ateities viziją ir nori, 
kad lietuvių jaunimas laikytųsi 
prie savo tautos kamieno, nors 
ir negyvenant Lietuvoje. O 
sportas, jo nuomone, yra vienas 
geriausių būdų tai pasiekti, o 
statomi rūmai kaip tik padės 
šitai įgyvendinti. 

Šiuo metu dr. D. Siiiūnas 
vieši savo tėvų žemėje — Lie
tuvoje. Tačiau čia jis neturi 
laiko atostogauti, nes vadovau
ja ASK „Lituanicos" jaunųjų 
krepšininkų (iš viso 86 asmenų) 
delegacijai, kuri rungtyniaus 
Kaune ir Palangoje, o vėliau ir 
VII Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse Vilniuje. 

Birželio 21 d. 60 ASK „Li
tuanicos" jaunųjų krepšininkų 
išvyko į Lietuvą dalyvauti Pa
saulio lietuvių sporto žaidynėse. 
Jie taip pat aplankys įdomiau
sias Lietuvos istorinės praeit ies 
vietas ir Kryžių kalne pas ta tys 
savo atsivežtą kryžių. Kelionėje, 
be jaunųjų krepšininkų, daly
vauja jų tėvai ir vadovai, o j iems 
visiems vadovauja dr. Donatas 
Siiiūnas, Daina Sil iūnienė ir 
treneris Stepas Žilys. 

ASK „Lituanicos" krepšinio 
mokyklą Pasaulio lietuvių cen
tre įkūrė dr. Donatas Siiiūnas, 
didelis krepšinio en tuz ias tas . 
Jei kūrimosi pradžioje buvo vos 
pora komandų, dabar joje 
mokosi ir žaidžia per 350 mo
kyklinio amžiaus lietuvių. 

—Mūsų šeimoje visi Siliū-
nai žaidė krepšinį ir buvome 
susibūrę į „Lituanicos" koman
dą, kur ir gerai paspor tuo
davome, lietuviškai pasikalbė
davome, pasivaržydavome su 
kitų klubų komandomis ir net 
gynėme lietuvių vardą ki ta tau
čių čikagiečių turnyruose. Buvo 
gera ir smagu. Mes užaugome, 
sukūrėme šeimas ir panorome, 
kad ir mūsų vaikai ilgam išliktų 
lietuviai, kad, bendraudami vie
ni su kitais, pratęstų lietuviš
kas tradicijas, žaistų krepšinį 
mūsų įkurtoje „Lituanicos" mo
kykloje. Patys, atlikę savo pa
reigas kasdieniniuose darbuose, 
ėmėme treniruoti savo vaikus, 
— pasakoja dr. Siiiūnas. — O 
dabar, kai iš Lietuvos pasipylė 
naujieji emigrantai , mes su 
malonumu priėmėme ir jų vai
kus, norinčius žaisti krepšinį, 
būti mūsų lietuviškos šeimos 
nariais. Šalia sporto ir varžybų, 
su savo žmona ir visa šeima, 
nu ta rėme organizuoti t au -
tinio-patriotinio auklėjimo pro
gramą, organizuojant keliones į 
Lietuvą, kad vaikai kuo dau
giau sužinotų ir pamiltų mūsų 
tėvų ir protėvių žemę. Džiau
giuosi, kad susidomėjimas mū
sų kelionėmis auga, vadinasi 
mūsų meilės tėvynei auklėjimo 
darbą vykdome sėkmingai. 

—Girdėjau , k a d r u o š i a 
tės ap l anky t i i r K r y ž i ų ka l 
ną p r i e Saul ių? 

—Taip. Dauguma mūsų lie
tuvaičių yra katalikai, gerbian
tys tėvų ir protėvių tradicijas. 
Mūsų proseneliai sukūrė ir tą 
Kryžių kalną, tapusį šventu, 
tad ir mes nutarėme ne tik jį 
aplankyti, bet pastatyti mūsų 
„Lituanicos" klubo ir krepšinio 
mokyklos auklėtinių gražų kry
žių, tuo padėkojant Dievui už Jo 
globą ir meilę mums bei mūsų 
kraštui, — pasakoja delegacijos 
į Lietuvą vadovė Daina Siliū
nienė. 

—Kryž ius t i k r i a u s i a i 
s u n k u s ir d idel is , k a i p j i nu-
ves i te? 

—Kryžių sukūrė mūsų iš 
t ikro puikus l iaudies meno 
meis t ras , tiesiog auksarankis 
dr. Romualdas Povilaitis. Mes 
visi esame labai dėkingi, kad 
autorius sukūrė iš detalių su
renkamą kryžių, kur is tilpo į 
palyginti nedidelį lagaminą su 
rateliais, tad bus nesunku pa
sikeičiant transportuoti . O at
vežus ir atnešus jį į Kryžių kal
ną, sumontuosime ir pastaty
sime. Dailininkas su meile ir 
pagarba Aukščiausiam kryžių 
pagamino labai gražų, iš žalio, 
impregnuoto medžio, kryžiaus 
centre — Rūpintojėlio skulp
tūrė lė , pagaminta Lietuvos 
meistro, o viskas apjuosta iš 
medžio raižytomis tulpelėmis, 
padabintomis vario ir gintaro 
papuošalais . Tokio kryžiaus 
Meškuičių Kryžių kalne da r 
nebuvo. J i s visiems primins 
Amerikos lietuvių „Lituanicos" 
krepšinio mokyklos meilę Die
vui, pagarbą Aukščiausiam, 
tikėjimui Jo didybės galia, globa 
ir meile mums — žmonėms. 
Kryžiaus aukštis — 6 pėdos, o 
aplink jį yra apsauginė tvorelė, 
kurios kiekvienoje lentelėje įra
šytos visų 160 kelionės dalyvių 
pavardės ir vardai. Tai bus mū
sų dvasinės-rel iginės progra
mos dalis. 

Greta Žilytė. 
—O ko iš ke l ionės l a u k i a 

j a u n i e j i k r e p š i n i n k a i ? 
Į klausimą atsako Greta 

Žilytė: 
—Gimiau ir augau iki pen

kerių metų Kaune. Jau penktus 
metus gyvenu Amerikoje. Tre
niruojuosi „Lituanicos" krep
šinio mokykloje, o šiais metais 
kar tu su tėveliais vykstame į 
Lietuvą, kad aplankyčiau visus 
gimines, kurie gyvena Kaune, 
Kretingoje ir kituose miestuose. 
Labai noriu parungtyniauti su 
mergaitėmis, sportuojančiomis 
Lietuvoje. Be to, vežu savo jau
niems giminaičiams batukų, 
rūbelių ir žaislų. 

.Lituanicos" treneris Stepas Žilys. Juozas Tautkevicius. 

—O k o k i a t u r i s t i n ė - s p o r -
t i n ė p r o g r a m a ? 

—Jai vadovauja mūsų tre
neris Stepas Žilys, tad tegul jis 
ir pasakoja. 

—Vežames į Lietuvą net 8 
mergaičių ir berniukų krepšinio 
komandas, — sako S. Žilys. — 
Esame pakviest i į Vilniaus, 
Biržų, Utenos, Palangos, Kau
no, Kretingos vaikų sporto mo
kyklas, kur žaisime draugiškas 
rungtynes. Mūsų visi krepši
ninkai labai nori rungtyniauti 
su savo bendraamžiais Lietu
voje ir mes stengiamės paten
kinti jų norus . Žinoma, visi 
mūsiškiai nori pergalių, o kaip 
seksis — sužinosime po kelio
nės. 

—Vienas svarbiausių mūsų 
tikslų, — įsiterpia D. Siiiūnas, 
— dalyvauti t radicinėse Pa
saulio lietuvių sporto žaidynėse, 
susit ikti su geriausiais spor
t ininkais iš visuose planetos 
žr-rr.yT.uo>p r-.^-^nanciu l ie tuviu . 
".'i"~jr.įrtvr. :aut : ir pas idž 'au2~: . 
k a i ^samo didelė ir graži, spor
tuo jan t i , sve ika t a u t a 

Penkiolikmetis krepšinin
kas Juozas Tautkevicius, gimęs 
ir augęs Amerikoje. Prieš ket
verius metus lankėsi Lietuvoje. 
J am labai patiko senasis Vil
nius, Gedimino pilis, Trakai, 
apie kuriuos buvo girdėjęs 
Maironio lit. mokykloje Le-
monte. Dabar vyksta į Lietuvą 
ir labai nori dalyvauti Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. 

Kalba Kęstutis Žilys: 
—Labai daug naujų pamo

kų krepšinyje. Noriu susitikti 
senus draugus, savo senelius, 
kurių labai pasiilgau, ir ap
lankyti vaikystės dienomis ma-
tvtas vietoves Kaune. 

\ .~ r\ . . ' •: .:- .: ; >- s r " ; > : r. :- ™ . 

kyklos kryžius, kuris bus pastaty
tas Kryžių kalne K-.'-.aus auto
rius— dr Etom laidai Povilaitis. 
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Justas Lialis. 

Justas Lialis: 
—Lietuvoje buvau prieš tre

jus metus. Labai patiko. Vykstu 
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„Lituanicos" futbolininkai 
baigė pirmenybes 

,- '/.: 

:IS'. ',>: 

Algirdas J . V i t k a u s k a s 

Sekmadienį (birželio 19 d.) 
„Lituanicos" futbolo komanda 
pati pirmoji baigė „Metropo
litan" lygos „major" divizijos 
pirmenybinius susitikimus. 
Aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro lietuviai sužaidė lygio
mis — 2:2 su lenkų „Polonia" 
ir dar prisidėjo vieną tašką prie 
buvusių 26. Dabar lentelėje 
mūsiškiai užima ketvirtąją vie
tą tarp 10 komandų. 

Tačiau kitos komandos dar 
turi sužaisti po 2—3, o „Eagles" 
net 4 atidėtas rungtynes. Len
telės viršuje yra „Socers" ir 
,,Schwaben" su 30 taškų, o 
trečioje vietoje eina „Light-
ning" — 28 taškai. Toliau 
komandos rikiuojasi taip: 4 
„Lituanica", 5. „United Serbs", 
6. ..Polonia", 7. „Maroons", 8. 
..Legovia", 9. „Vikings", 10. 
„Eagles". 

Labai keistoje situacijoje 
atsidūrė daugkartiniai čem
pionai — ..Eagles" komanda, 
stovinti paskutinėje vietoje iš 
14 rungtynių surinkusi 12 
taškų. Žinoma, jai dar reikia 
sužaisti 4 atidėtas rungtynes, 
bet gali būti, kad ji neišbris iš 
pavojingos zonos iškritimui į 
žemesnę grupe 

Sekmadienio rungtynėse 
su „Polonia" lietuviai žaidė be 
kai kurių geresniųjų fut
bolininkų, kurie dėl įvairių 
pr:«-'Zas<l!j nepasirodė. Vienas 

Audriu- Zinkevičius gav-
*rauma per šeštadienį įvykusias 
''.k.ii:-*s Lietuvio futbolo lygos 
runtrtvnes ir negalėjo žaisti 

Po be įvarčių pasibaigusio 
pirmoj/' kelinio, antrame pir

miausia pasižymėjo lietuviai, 
kurie ženklino 1:0. Tada lenkai 
ne tik išlygino, bet ir persvėrė 
savo naudai . Tik rungtynių 
pabaigoje buvo pasiektas taikus 
rezultatas. Abu įvarčius iš bau
dinių įmušė Aleksandras Be-
lostenis. 

Rezervinių komandų susi
tikimas baigėsi 3:0 lenkų nau
dai, nes lietuviams vis dar 
nesiseka suburti kiek stipres
nės komandos. Galimas daik
tas, šį rudenį, kuomet prasidės 
nauji pirmenybiniai metai, bus 
ir apie šią komandą rimčiau 
pagalvota. 

Praėjusio sekmadienio po
pietę prie Pasaulio lietuvių cen
tro, ten kur buvo žaidžiamos 
futbolo rungtynės, netolimais 
vyko Lietuvių bendruomenės 
Vidurio vakarų apygardos ge
gužinė, tai futbolo žaidėjams 
ir susitikimo žiūrovams buvo 
linksma, klausantis muzikos. 
Tokių progų metų laikotarpyje 
nedažnai pasitaiko. 

Taip pat publikos tarpe 
matėsi iš Australijos atvyku
sieji sportininkai, kurie Čika
goje sustojo pakeliui į 7-ąsias 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynes Vilniuje. Australijos 
lietuvių krepšininkai, praėjusį 
pirmadienį Pasaulio lietuvių 
centro sporto salėje buvo 
nutarę sužaisti krepšinio rung
tynes su Šiaurės Amerikos 
lietuvių čempionais — Čikagos 
„Žalgirio" penketuku. 
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LIBERALIZMO D I L E M O S 
EUROPOS SĄJUNGOJE 

DARiUS UDRYS 

Apžvalgininkai teisingai 
pažymi, jog Olandijos ir Pran
cūzijos rinkėjų nutarimai at
mesti Europos Sąjungos konsti
tuciją grindžiami skirtingomis 
baimėmis, ir teisingai pažymi
ma, kad tos baimes mažai susi
jusios su naujos ES sutarties 
nuostatomis. Kita vertus, viena 
svarbiausių priežasčių, dėl ku
rių abi šalys atmetė kons
tituciją yra iš esmės ta pati, 
žyminti ne ką kita, kaip 
filosofinę Europos integracijos 
krizę. Abiem atvejais Europos 
Sąjungos senbuvės, atrodo, 
suabejojo kertiniu ES principu. 
Jos nusprendė, jog Europos 
Sąjungoje liberalizmo gal jau 
per daug. 

Olandai pabūgo vieno libe
ralizmo ir Europos Sąjungos 
kert inių principų — žmonių 
judėjimo laisves. Tiksliau, ne 
judėjimo laisvės žmonių, jei 
„žmonės" yra „nuosaikūs euro
piečiai", o žmonių, jei „žmonės" 
yra fundamentalistai musul
monai. Olandams Turkijos pri
ėmimo į Europos Sąjungą ga
limybė, ko gero, sukėlė ne tiek 
baimės tų pačių turkų, kurie 
pakankamai nuosaikūs, kiek 
sustiprino platesnę baimę, jog 
dideli skaičiai Europos apsi
gyvenančių musulmonų, atrodo, 
ne tik neįsisavina kertinių li
beralios visuomenės principų, 
ypač toleranciją kitaminčiams 
ir kitiems tikėjimams, bet juos 
tiesiai šviesiai atmeta, o politi
nis elitas šios problemos nesi
ryžta spręsti. 

> Šią baimę ypač paaštrino 
pernykštės olando kino reži
sieriaus Theo van Gogh nužu
dymas. Van Gogh susilaukė 
grasinimų pagaminęs filmą 
apie moterų padėtį musul
moniškose šalyse „Nusižemi
nimas". Režisierių gatvėje nu
šovė islamistas, dar perpjau
damas jam gerklę ir priseg
damas prie jo kūno atsi
šaukimus prieš Vakarų šalis, 
žydus ir pasaulietę politikę iš 
Somalio Ayaan Hirsi Ali, kuri 
parašė van Gogho filmui sce
narijų. 

Liberalizmo krizė olandų 
visuomenėje pasireiškia plataus 
mąsto viešomis diskusijomis 
klausimu: kiek galima toleruoti 
netoleranciją? T.y.. kaip turėtų 
elgtis liberalūs žmonės su 
žmonėmis, kurie iš principo, 
remdamiesi sąžinės ir tikėjimo 
laisve, atmeta liberalizmą9 

Vakarų visuomenėse ilgai 
šios liberalizmo dilemos neteko 
svarstyti, nes religinis užsidegi
mas, statantis ištikimybę Dievo 
įsakymams ir jais grindžiama 
dorove prieš pasaulietiškus 
įstatymus Europoje jau seniai 
užgeso. O su ideologiniais libe
ralizmo priešais, kaip kairiųjų 
teroristai, kadangi jų buvo ne
daug, galima buvo elgtis, kaip 
su paprastais kriminalais. 
Socialinio liberalizmo princi
pais ilgą laiką mažai kas Va
karų visuomenėse abejojo (o 
išorinių priešų, kaip antai 
komunistų šalys. Vakarų šalių 
vidaus politikai keliamas pavo
jus atrodė suvaldomas įpras
tomis, t.y., su liberalizmu ne-
prasilenkiančiomis priemonė
mis). Daug kas užmiršo, koks 
tas liberalizmas iš tiesų gali 
būti trapus. 

Niccolo Machiavelli popu
liarioje kultūroje nelaikomas 
dideliu liberalu. Bet jis libera
lizmo problemą gerai suprato, 
pabrėždamas, kad pasaulis 
nėra pa lankus tokios rūšies 
gerumui. Būdamas tokiu būdu 
„geru", kai aplink tiek yra 
„blogų", ilgai neišliks nei tavo 
gerumas, nei tu pats! Kas nori, 
kad šiame pasaulyje išliktų 

nors kiek gėrio ir gerų žmonių, 
turi, anot Machiavelli, išmokti 
kar ta is būti „negeru". Kaip 
metaforą, Machiavelli patarimą 
galima suvokti, kaip patarimą 
liberalams ir kitiems „gerie-
čiams", jog su neliberaliais 
žmonėmis elgdamasis liberaliai 
gali pražudyti tą patį libera
lizmą apskritai. 

Filosofas Kantas, žinoma, 
su tuo nesutiktų, kaip su tuo 
nesutinka daugelis šiandienos 
liberalų. Anot Kanto, mes pri
valome būti „geri", kokios be
būtų to pasekmės. Negalime 
išsižadėti principo, nes bijome, 
kad laikydamiesi jo susilauk
sime neigiamų pasekmių. „Tu
rime būti teisingi, net jei dėl to 
prapultų pasaulis!" — pareiškė 
Kantas. 

Jei žmonės su tuo nesutin
ka — jei nemano, kad paaukoti 
pasaulį arba tai, kas jame yra 
gera vardan gerumo yra logiška 
ar reikalinga, tai turbūt yra dėl 
to, kad jiems gėrio buvimas 
reiškia ne tik ištikimybę gėrio 
principams, bet ir konkretų 
gėrio ir gerų žmonių buvimą ir 
išlikimą pasaulyje. Jie gal tik 
tada išaukština toleranciją, kai 
gali būti tikri, kad tolerancija 
tolerantiškų žmonių ir toleran
cijos apskritai nepražudys. 
Kaip pažymėjo vienas tokios 
rūšies liberalas: „liberalizmas 
nėra savižudybės paktas". 

Bet liberalizmas tokiu atve
ju vertybių skalėje užima ne 
pirmą, o antrą vietą, ir yra 
aukojamas, jei laikymasis jo 
kelia grėsmę liberalizmo arba 
bent liberalių žmonių išlikimui. 
Tai, savo ruožtu, yra dilema, 
kadangi taf reiškia, jog kartais 
gali tekti ginti liberalizmą 
neliberaliais veiksmais, ir ne 
tik, kad tobulas liberalizmas 
arba tolerancija neįmanomi, bet 
ir kad tie neliberalūs veiksmai, 
kad ir liberalizmo vardan — 
kaip dažnai sakoma apie karą 
su terorizmu — kelia grėsmę 
tam pačiam liberalizmui, kurį 
neva giname. Vienintelis nuo
seklus šios dilemos sprendimas 
yra tas, kurį nurodė Kantas. 
Tiems, kuriems toks sprendi
mas nepriimtinas, tenka blaš
kytis. Geriausiu atveju, randa
mi nenuoseklūs, pragmatiški 
sprendimai, kurie, reikia viltis, 
nekelia didesnės grėsmės libe
ralizmui, nei jam kelia jo prie
šai! 

Prancūzijoje tokios baimės, 
atrodo, šiek tiek lėmė ES kon
stitucijos referendumo rezulta
tus — ir čia būgštaujama dėl 
kai kurių musulmonų nelibe-
ralumo, pvz., dėl arabų rajo
nuose siautėjančių gaujų, už
puldinėjančių merginas, atsi
sakančias dengti savo galvas, ir 
dėl šalyje veikiančių islamistų 
kuopelių, atmetančių kertinius 
prancūziško ir europietiško 
socialinio liberalizmo principus. 
Bet rezultatams dar didesnę 
įtaką, atrodo, turėjo prancūzų 
baimė, jog „anglo-amerikie-
tiškas liberalizmas", kuris neva 
lydės ES konstitucijos priė
mimą, reikš blogesnį gyvenimo 

lygi-
Šiuo atveju iškyla panaši 

liberalizmo problema: norima 
liberalizmo pliusų — norima 
augančio ūkio, darbo vietų, 
didesnių mokesčių įplaukų, 
laiduojančių plataus masto 
gerovės valstybę, kurias tegali 
sukurti privati, laisva ekonomi
ka. Tačiau nenorima tos kon
kurencijos, kuri yra laisvo ūkio 
prielaida, kuri verčia dirbti 
našiai, nuolat ieškoti naujų 
nišų pasaulio ūkyje, kuriame 
tiek nebereikia brangiai dir
bančių žemdirbių ir gamyklų 
darbininkų Ekonominio libe
ralizmo teoretikai žadėjo, kad 
laisva prekyba praturtins visas 

šalis, tačiau nepažadėjo, kad 
kiekvienoje šalyje žemdirbiai, 
staliai, mūrininkai ar gamyklų 
darbininkai gyvens labai gerai. 
Ir štai išryškėja dar viena libe
ralizmo dilema: laisva prekyba, 
kapitalo ir darbo judėj imo 
laisvė gali pagerinti šalies ūkio 
padėtį, tačiau nėra jokių garan
tijų, kad tai pagerins visų jos 
piliečių ūkio padėtį . Šalyje, 
kurioje labai daug piliečių dirba 
darbus, kuriuos daug naš iau 
gali dirbti ki tų šalių darbi
ninkai, nereiktų stebėtis, jog 
didelio pritarimo nesusilaukia 
nauji į s ta tymai ar su t a r ty s , 
kurios konkurenciją padidintų, 
ir kad vietoje to ieškoma 
priemonių nuo tokios konkuren
cijos apsisaugoti. 

Bet. kaip nėra garantijų, jog 
ekonominis liberalizmas kiek
vienam žmogui bus naudingas, 
taip ir nė ra gero būdo nuo 
pasaulinės konkurencijos apsi
saugoti, neišsižadant esminių 
laisvių ir tos pačios gerovės, 
kurios vis siekiame. Uždraus-
dami vers l in inkams ir ben
drovėms savo kapitalą pervesti 
į užsienio filialus, tik atbaidome 
investicijas į savo ūkį, uždraus-
dami pigių prekių importą, 
kenkiame savo šalies vartoto
jams, smunka jų pragyvenimo 
lygis, t rukdydami iš užsienio 
atvykstantiems asmenims dirb
ti ir vers t i s mūsų šalyje, 
išsižadame ne tik mokesčių 
pajamų šaltinio, bet ir kūry
biškumo bei energijos žmonių, 
kurie su savo idėjomis ir 

užsidegimu galėtų išjudinti 
mūsų ūkį, sukurt i naujų darbo 
vietų ir prisidėti prie mūsų 
pačių gerovės. 

Ir šios liberalizmo dilemos 
sprendimas, atrodo, gali parei
kalaut i neliberalių priemonių: 
gali tekt i neliberalia politika 
subsiduoti, remti, gelbėti žmo
nes , nesugebančius išsiversti 
naujose, liberalesnėse sąlygose, 
siekiant išvengti socialinių kri
zių ir priešiškumo permainoms, 
kurios ilgainiui šaliai ir daugu
mai žmonių bus naudingos. 
Tačiau, ka ip ir su nelibe-
raliomis priemonėmis kovoje su 
netolerancija, ir čia tos nelibe-
ralios priemonės kelia grėsmę 
liberaliems tikslams, kurie vis 
s tumiami į ateitį vardan pa
taikavimo rinkėjams ir nesilai
kymo su tikrove. Jei Prancū
zijos politikai nors aiškintų 
rinkėjams, kad tik liberali ūkio 
politika ilgainiui laiduos ūkio 
augimą ir darbo vietas, žadėda
mi pereinamuoju laikotarpiu 
pagalbą tiems, kuriems sunku 
prisitaikyti. Anaiptol, politikai, 
kaip prezidentas Jacąues Chi-
rac, t ikina rinkėjus, jog Pran
cūzija kaip nors atsiribos nuo 
pasaulio ūkio ir globalizacijos 
veiksnių, ir viskas bus, kaip 
ligšiol. Tik tada neturėtumėme 
stebėtis, jog rinkėjų nuotaikos 
a t i t inkamai nukrypsta prieš 
ekonominę integraciją su šali
mis, kaip Lietuva, kurios Pran
cūzijai ir jos kaimynėms tam
pa vis r imtesnėmis varžovė
mis. 
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ATSAKINGO VERSLO MISIJA -
SKAIDRINTI IR LIETUVOS 

ĮMONIŲ VEIKLĄ 
KESTUTiS PRANCKEVICIUS 

Mūsų šalyje buvo įsteigtas 
Nacionalinis verslo įmonių tink
las. Jo iniciatoriai - Lietuvoje 
veikiančios žinomos privataus 
verslo kompanijos, praėjusių 
metų pabaigoje susibūrusios į 
savo iniciatyvinę grupę. Apie 
šią grupę, jos t ikslus m ū s ų 
dienraštis kaip tik rašė pernai 
gruodžio mėnesį, pas ibaigus 
pirmajai tarptautinei konferen
cijai „Atsakingas verslas visuo
menėje". 

S i e k s t o b u l i n t i 
į m o n i ų ve ik la 

Asociacijos „Investuotojų 
forumas" vykdančioji direktorė 
Rūta Skyrienė priminė, kad 
išimtinai savanoriška iniciaty
va verslo jungiantis Naciona
linis t ink las yra Jung t in ių 
Tautų (JT) iniciatyvos - Pa
saulinis sus i t a r imas (Global 
Compact) tinklo dalis, vienijan
ti daugiau nei 2,000 verslo orga
nizacijų visame pasaulyje. Mū
sų šalies steigėjais tapo 11 
žinomų privataus verslo kom
panijų ir verslo asociacijų. 

Esminė Nacionalinio tinklo 
misija - tobulinti Lietuvos 
įmonių verslo veiklos strategiją, 
skatinti atsakingo verslo plėtrą 
ir bendromis privataus verslo, 
vyriausybinių bei nevyriausy
binių organizacijų pastangomis 
prisidėti prie konkrečių socia
linės ir aplinkos apsaugos prob
lemų sprendimo bei ekonomikos 
augimo mūsų šalyje. Tokiu 
būdu tikimės, jog susivieniję į šį 
tinklą galėsime drauge ne tik 
keistis žiniomis, informacija, 
bet ir įgyvendinti visuomenei 
naudingus projektus, prisidėti 
prie veiksmingesnio ir darnes
nio ekonomikos politikos vysty
mo", - sakė R Skyrienė. 

DANUTE BINDOKIENE 

juk ne visada švento 
Jono 

Prisiminėme liūdnuosius birželio įvykius, 
raudojome lietuvių tautos, kentėjusios 
trėmimus, žudymus ir okupacijas, bet 

niekas negali paneigti, kad daug anksčiau, 
prieš visas tas negandas, užgriuvusias mūsų 
tėvynę nuo 1940 m. birželio vidurio, į šį mėnesį 
buvo žvelgiama kitomis akimis. Kaip sakoma: 
yra metas liūdėti, yra metas ir džiaugtis, o bir
želis mums visgi atneša ir džiugių dienų. 

Šiandien Joninės — daugeliui lietuvių tai 
linksma šventė (ir ne vien turintiems Jono var
dą). Kuo gi Joninės skiriasi nuo Petrinių, Anta
ninių, Oninių, Juozinių ar kurių kitų, ypač 
liaudyje populiaraus šventojo paminėjimo 
švenčių? Jeigu ne senovės pagonių papročių ir 
tradicijų liekanos, vykusiai įpintos į šv. Jonui 
skirtą vidurvasario šventę, be abejo, nebūtų nei 
Joninių laužų, nei burtų, nei paparčio žiedo, nei 
kupolės... 

Kiekvienas turime mums tėvų išrinktą 
vardą — daugelis net kelis, o tarp jų kurio nors 
šventojo ar šventosios, kad turėtume užtarėją ir 
globėją danguje. Tai gražus ir prasmingas 
paprotys, taip pat atliepiantis senas, bet jau 
krikščioniškosios Lietuvos, tradicijas. 

Vardinių šventimas Lietuvoje iš seno buvo 
populiaresnis už gimtadienių paminėjimą. 
Galbūt ir dėl to, kad vardo dieną pažįstamiems 
buvo lengviau prisiminti — tereikėjo pasižiūrėti 
į kalendorių, o gimtadienis buvo daugiau pri
vati asmens informacija, kuria ne visi noriai 
dalindavosi. Žinoma, Jonines dera priskirti 
kitai kategorijai. Čia šv. Jonas — mažai kuo 
dėtas, nes jį nustelbia senųjų pagoniškųjų Rasų 
šventės papročiai ir tradicijos. Galbūt tik Kūčių 
vakaras galėtų kiek lygintis su Joninių nakties 
burtais, bet vargiai prilygtų. Kadangi Joninės 
yra vidurvasarį, kai viskas žydi, žaliuoja, kai 
dar neprasidėjo didieji vasaros darbai, lietuviai 
amžių būvyje jas apsiautė ne tik linksmybėmis, 
bet ir prasmingomis tradicijomis. Ir laužų lieps-
nojimas (ir šokinėjimas per tuos laužus), ir 
vainiku plukdymas, ir vaistažolių rinkimas, ir 

įvairūs burtai, skirti apsiginti nuo raganų bei 
negerų dvasių, kurios būtent Joninių naktį ypač 
pavojingos, senovėje buvo skir ta ne vien 
pasilinksminimui, paišdykavimui, bet „pama
loninti" įvairias dievybes, kad duotų gerą orą, 
gausų derlių, ramų ir sotų gyvenimą. 

Okupacijos dešimtmečiais ateistinis reži
mas į krikščioniškas šventes žiūrėjo nepa
lankiai ir iškilmingesnis jų šventimas buvo 
nepageidaut inas , net pavojingas. Joninės, 
Užgavėnės ar kuri kita šventė, sugrąžinanti į 
prieškrikščionybės laikus — jau kas kita. Tad 
šios šventės švęstos ir linksmai, ir iškilmingai. 
Tam tikra prasme jos atliko lietuviškų papročių 
ir tradicijų išlaikymo paskirtį, jose dalyvau
jantiems gal net to nejaučiant. 

Po nepriklausomybės atkūrimo į užjūrius 
pasipylę lietuviai imigrantai pomėgį Joninėms 
ar Užgavėnėms atsivežė su savimi ir atranda 
galimybių šias šventes toli nuo savo tėvynės 
švęsti. Kai kas iš anksčiau atvykusių mūsų tau
tiečių į šias tradicijas žiūri kiek kritiškai. Be 
reikalo. Tai gražus lietuviškas paprotys, su
teikiantis progą pabūti visiems kar tu , pa
silinksminti, bent valandėlę svetimo krašto 
aplinkoje susikurti tai, ką paliko tėvynėje. Kai 
po II pasaulinio karo atvykome į Ameriką, 
radome populiarias išvykas į gamtą, kurias 
čionykščiai lietuviai vadindavo „piknikais". 
Vaišės, muzika, šokiai, dainos, meninė progra
ma sutraukdavo į gamtą šimtus, net tūks
tančius lietuvių. Neseniai atvykusieji taip pat 
gausiai tuose „piknikuose" lankydavosi, nes 
tikėjosi susitikti pažįstamų iš Lietuvos ar sto
vyklų Vokietijoje. Ilgainiui ši tradicija pradėjo 
pamažu nykti ir dabar „piknikus", arba gegu
žines, kai kurios organizacijos net ruošia salė
se. Tad tereikia džiaugtis, kad mūsų lietuvai
čiai gausiai renkasi į Joninių šventes ir savųjų 
tarpe prisimena lietuviškas tradicijas. Linkime 
visiems Jonams — ir ne tik jiems — smagių 
Joninių! 

Už s a u g e s n ę i r 
d a r b i n g e s n ę 

ap l i nką 

Nacionalinio tinklo iniciato
riai tikisi, jog į šį judėjimą įsi- j 
jungs ir daugiau mūsų šalies ! 
verslo įmonių bei organizacijų, j 
kurioms nesvetimos atsakingo i 
verslo bei darnios ekonomikos 
plėtros idėjos, aktuali ir svarbi 
pagarba žmogaus teisėms ir 
dvasinėms vertybėms, priešini- ; 
mas i s korupcijai, pilietinės ] 
visuomenės vystymas. Vienas iš 
Nacionalinio tinklo atstovų - j 
Alytuje veikiančios Porolono 
gamyklos vadovas Vladislavas 
Gunevičius įsitikinęs, jog su
vienijusios jėgas ir tikslingai 
veikdamos, verslo bendrovės 
gali tikėtis efektyviau išspręsti 
ekonomines, aplinkosaugines ir 
ki tas svarbias problemas, su
kurt i saugesnę ir darbingesnę 
aplinką savo įmonėse. Aso
ciacijos „Investuotojų forumas" 
vadovai informavo, kad birželio 
2 d., vyko iškilmingas prisi
jungimo prie Pasaulinio susita
r imo ceremonialas. Renginį, 
kurį globojo pats Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. Mūsų 
šalies įmonės bei organizacijos 
tapo Pasaulinio susitarimo na
rėmis. 

Pasaul in is sus i ta r imas 
'Global Compact) - tai Jung
tinių Tautų generalinio sekreto
r i aus Koffi Annan 1999 m. 
vasarą inicijuota tarptautinė 
iniciatyva. Jos tikslas - skatinti 
verslo įmones atsakingai vyk
dyti savo verslą, nedaryti žalos 
gamtai bei aplinkai, bendromis 
pas tangomis drauge su vy
r iausybinėmis ir nevyriausy
binėmis organizacijomis spręsti 
globalines bei savo vietines 
ekonomines, socialines proble
mas. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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Mironas wurde sofort nach der Einnahme 
vonVvilna von den Sowjets erschosen. 

Die Sowjetbehoerden haben ferner eina 
grosse Anzahl sogenannter Separatisten und 
Sowjetfeinde hingerichtet, allein in den Staedten 
Kowno. Zarasai und Schauien mehrere hundert. 
Ausserdem wurde eine grosse Anzahl Patrioten 
in eine Reihe von Doerfen hingerichtet. In 
Schaulen verloren 4700 Ziwilisten das Leben. Die 
Staedte Utena, Zarasai und Rokiškis sind vol-
lkomen dem Erdboden gleischgemacht. 

Die Deportationen. die. wie es in den Be-
richten heisst, von den sowjetrussisch Behoerden 
„freiwillige Volksauswanderung" genanat wer-
den, nehmen immer groesseren Umfang an, und 
es gibt Ortaschaften, die bereits voeligg entvoel-
kert sind. wie zum Beispiel Leliūnai, Molėtai und 
Daugai". 

(Aš nežinau, kiek tiesos buvo visame straips
nyje, bet anuomet mes tuo tikėjome. „Liet. encik
lopedijoje", rašydamas atsiminimus, tikrinau tik 
straipsnyje suminėtas pavardes: vysk. Matulionis 
mirė — ne sušaudytas, kaip skelbta — 1962 m. 
Šeduvoje; vyskupai — Paltarokas mirė 1955 m. 
Vilniuje, Karosas — 1947 m. Marijampolėje; 
Mironas mirė 1954 m. Vladimire atrodo, ištrem
tas). 

Kurį laiką dirbome prie oro uosto — tiesėme 
kelius, vedėme kabelį ir pan. Darbas nelengvas — 
teko dirbti su karučiu, kastuvu ir laužtuvu ir 
vyrai dažnai keikdavo savo — vergų — likimą. 
Prie to dar prisidėjo nežinia apie šeimas ir alkis, 
nes vokiečių duodamas maistas buvo tik „sielos 
kūne palaikymas", kad badu nemirtum. Pus
ryčius ir vakarienę — dabar net nebeatsimenu, 
ką duodavo, valgėme fasuotus, bet pietums 
sunkvežimiai atveždavo sriubos, liesos sriubos, 
kurią srėbdavome prie susikurtų laužų, kol ne-
pasigirsdavo vėl švilpukai ir vokiečiai nepradėda
vo vaikyti prie darbo. „Los, los!.. Arbeiten!" — 
buvo nuolatinis raginimas, nors keiksmų pa
sitaikydavo gana retai. 

Kartais, užvertę galvas, pasigerėdavome 
praskrendančiais anglų lėktuvais, bet čia jie nie
ko nebombardavo. 

Namo einant būdavo liepiama dainuoti. Iš 
pradžių tai darėme, bet vėliau pradėjome „ap
sileisti", taip. kad ir vokiečiai nebeįragindavo — 
būdavome pavargę, alkani, o kelionė iš barakų ir 

atgal buvo gana tolima — 4 ar 5 kilometrai. Iš 
tėvynės išsivežtos „maisto atsargos" net pas ge
rokai storstelėjusius pusamžius vyrus palengva 
sunyko, ir jie pasidarė liekni, kaip aštuonio-
likamečiai. 

Apie įvykius tėvynėje 1944 m. gale mažai ką 
tegirdėjome. Vokišką laikraštį nutverdavome 
retokai, išskyrus Norvegijoje spausdinamus vo
kiečių kalba, bet ir tie buvo perpildyti straips
niais apie netrukus įvyksiantį stebuklą ir karo 
laimėjimą, kuriuo net ir patys vokiečiai nebe
tikėjo. 

Radiją turėti buvo draudžiama, bet tuo metu 
niekas iš mūsų jo ir neturėjo. Jie buvo tik kuo-
pų-batalionų štabuose. Karts nuo karto buvo 
rodomi — daugiausia propagandiniai — filmai 
Vieną tokių mačiau lapkričio 11 d. — „G.P.U", 
neva tai įvykiai iš 1940—1941 m. Pabaltijyje. Net 
Kauno vaizdas pora sekundžių buvo švysteltas. 

Vokiečiai save linksmindavo visokiais ren
giniais, daugiausia komiškais ir dažnai ciniškais. 
Kareivių tarpe buvo gana daug neblogų muzikų ir 
kitos rūšies žmonių „linksmintojų", bet truko 
moterų (jų visai nebuvo), tad jas vaizdavo vyrai, 
žinoma, rezultatai būdavo — švelniai sakant — 
ne per geriausi... 

Metų laikotarpyje susidaręs Balio Pakšto 
vadovaujamas lietuvių vyrų choras buvo spėjęs 
padaryti gerą pažangą, ir lapkričio 11d. įvyko jo 
pirmas viešas koncertas, kurio pasiklausyti 
susirinko visų apylinkės Luftwaffe. Wehrmacht 
karininkai ir kareiviai, bei Todt organizacijos 
nariai. Programa visa buvo lietuvių kalba, tik su 
vokiškais paaiškinimais. Choras pasirodė kaip 
stiprus vienetas. 

Nuo 1944.19.11 buvome pradėti mokyti vo
kiečių kalbos. Matyt, pastebėjo, kad iš vergų gali 
daug daugiau išspausti, jei jie supranta jų vieš
pačių kalbą. Bet lapkričio 20 d. sužinojome, kad 
lapkričio 21 d. rytą turime išvykti į savo tikrosios 
paskirties dalinius — Norvegijos šiaurę. Grei
tosiomis užsirašėme tų, su kuriais praleidome 
keletą mėnesių drauge, pavardes, adresus, nes 
gandai sklinda, kad būsime „perskirstyti". Su 
manim kambary gyveno: Petras Tutlys, Vincas 
Skūpeika. Tadas Bytautas( Edvardas ir Baltrus 
Vembrės, Petras Skabliauskas ir Vaclovas Sei-
kis. 

iv iaugiau. 



Lietuvių spaudos išeivijoje apžvalgos 
Redaktorė Vitalija Sireikis 2005 m. birželio 25 d. 4 psl. 

„Londono žinios" atgimė antram gyvenimui 
„Londono žinios" - tai lietu

viškas laikraštis, leidžiamas bei 
plat inamas Didžiojoje Britani
joje. Neseniai susikūręs jaunas 
ir idėjų kupinas kolektyvas 
nuola t stengiasi tobulėti ir 
pateisinti skaitytojų lūkesčius. 
„Norime būti naudingi visiems 
lietuviams - jau gyvenantiems 
D. Britanijoje, taip pat ir nese
niai atvykusiems ar planuo
jant iems atvykti", - rašo leidė
jai . 

Įdomu, jog šis leidinys, arba 
teisingiau pasakius, laikraštis 
tokiu pat pavadinimu, jau buvo 
leidžiamas Londone 2001-2002 
metais. Ėjo jis maždaug metus. 

P r a m i n t i t a k a i 

Pažvelgus į abu leidinius, 
matomas didelis skirtumas, są
lygotas paties laikmečio bei po
litinės „atvirų sienų" situacijos. 
Pirmajam laikraščiui buvo ne
lengva, mat Londone tai buvo 
analogo neturintis , pirmasis 
istorijoje lietuviškas leidinys. 
Nors lietuvių Londone gyveno 
šimtai tūkstančių (naujai atvy
kusių ir dauguma nelegalių), 
vis dėlto didžiausią susido
mėjimą laikraščiu parodė senoji 
išeivija. 

Londone yra nedidelė lietu
vių bendruomenė (senoji), LR 
konsu la tas , viena l ietuviška 
bažnyčia, bei nuostabi lietuvių 
sodyba už Londono. Savait
raš t is „Londono žinios" pradžio
je buvo platinamas nemokamai 
savaitgaliais prie bažnyčios, vi
sose lietuvių sueigose, lietuviš
kose ir rusiškose maisto prekių 
parduotuvėse, bei rytų Londono 
metro CUnderground) stotyse. 
Palaipsniui populiarumas augo. 

Po pusmečio didžioji dauguma 
lietuvių, gyvenančių Londone, 
galėjo pasakyti, kad kartą skai
tė arba bent jau matė laikraštį. 

Tad kodėl jis užsidarė? 
Pirmoji priežastis ta, kad lietu
viai Londone gyveno laikinai -
atvažiuodavo padirbėti ir po ke
lių mėnesių traukdavo atgalios 
namolei. Todėl praktiškai di
džioji dauguma lietuvaičių net 
neturėdavo adreso. Be to, lietu
viai gyvendavo komunijomis, 
t.y. išsinuomodavo vieną namą, 
tarkim 5 kambarių ir visi 5 
kambariai būdavo apgyvendin
ti. Juose miegodavo po 2, 3 ar 
daugiau tautiečių. Savaime 
suprantama, kad kiekvienas jų 
nepirkdavo laikraščio - vienas 
nusiperka, o skaito visas namas. 
Ekonomiška, ar ne? 

Laikraštį prenumeravo tik 
senoji išeivija, na ir ta dalis 
lietuvių, kurie patogiau įsikur
davo ar turėjo savo smulkius 
verslus. Beje, apie verslininkus. 
Jų būta, ir ne tiek jau mažai. 
Daugiausia, žinoma, įmonių, 
padedančių gauti verslo ir stu
dentiškas vizas, mat šios vizos 
buvo vienintelis legalus būdas 
gyventi šalyje. Štai šiems vers
lininkams sekėsi visai neblogai, 
nes kiekvienas skaitytojas buvo 
jų potencialus klientas. 

Kita dalis verslininkų -
įdarbinimo agentūros. Londone 
kitaip nei Amerikoje žmonės 
dirba metų metus per įdarbini
mo agentūras. Ir ne tik staty
bose ar valymuose. Tokia sis
tema yra medicinos, švietimo ir 
kitose srityse. Algas irgi moka 
agentūros. 

Trečioji, intelektualesnė 
sritis - kolegijų dėstytojai. 
Kadangi daug „studentų" (be-
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simokančių tik dėl vizos pase), 
buvo lietuviai, kolegijos ėmėsi 
įdarbinti lietuvius dėstytojus. 
Tas buvo būtina, mat didžioji 
dauguma studentų visai nemo
kėjo anglų kalbos ir reikėdavo 
vertėjo elementariems daly
kams išaiškinti. 

Minėtosios įmonės rekla
mavosi laikraštyje ir tai buvo 
kone vienintelės pajamos, ne
skaičiuojant šimto prenumera
torių. Galiausiai, neišsilaikęs 
finansiškai, laikraštis bankru
tavo. 

„Londono ž i n i o s " 
a tg imė 

Pamačiusi internete infor
maciją apie Londone pradėtą 
leisti lietuvišką laikraštį „Lon
dono žinios" nudžiugau - negi 
vėl ryžosi?! Tačiau pasidomėjus 
supratau, kad tai naujas, nieko 
bendro su buvusiu dvisavaitiniu 
neturintis, leidinys, tuo pačiu 
pavadinimu. 

Naujosios „Londono žinios" 
- labai patrauklus leidinys spal
votais viršeliais. Pirmame pus
lapyje spausdinamas sensacin
gas straipsnis ar pokalbis su 
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Laikraštis „Londono žinios", leistas 2001-2002 metais. 

įdomiu žmogumi. 
Pagrindinė savaitraščio in

formacija: naujienų puslapis, 
DB gidas, renginiai DB, įvaire
nybės, skelbimai, pažintys, dis
kusijos, nuorodos, paslaugos bei 
informacija, kur galima įsigyti 
laikraštį. Be to, laikraščio re
dakcija rengia „Gražiausios DB 
lietuvaitės" rinkimus. Labai mo
derni naujovė — „Londono žinių" 
TV internete. Žinoma, buvu
siam leidiniui nėra ko nė lygin
tis su šiuo, tikrai įdomiu, išsa
miu ir patraukliu Londono lie
tuvių metraščiu. 

Norisi tikėti, kad lietuviai 
bus sąmoningi ir supras, kaip 
svarbu turėti spaudos leidinį 
gimtąja kalba - jungiantį ir 
vienijantį visą lietuvių ben
druomenę, rašantį aktualiom 
temom; draugą ir pagalbininką 
kiekvienam ieškančiam darbo, 
norinčiam įsigyti būstą, atvyku
siam laikinai ir norinčiam 
įsikurti ilgesniam laikui. Lin
kime „Londono žinių" redakcijai 
ir visiems londoniečiams sėk
mės. 

Vitalija Sireikis 

/ / Saloje" - laikraštis Airijos lietuviams Gyventi galima visur... 

„Saloje" - laikraštis Airijos lietuviams. Laikraštis yra ne
mokamas , tikrai profesionaliai maketuojamas, sumaniai re
daguojamas, kokybiškas ir net 16 puslapių! 

,J*rieš daugiau nei metus susibūrė mažas būrelis bendra
minčių, norinčių kažką pakeisti mūsų - atvykusių čia - kasdieny
bėje. Seniai visi supratome ir žinome, kad žodžio laisvė daro ste
buklus. Todėl po ilgų ir įdomių pašnekesių prie gardžios alaus pin
tos subrandinome mintį - išleisti tikrą lietuvišką laikraštį Airijoje. 
Teko numinti netrumpą takeli iki šios svajonės įgyvendinimo, bet, 
atrodo, buvo verta. 

Prieš Jūsų akis yra mūsų minčių ir kūrybos rezultatas. Labai 
tikimės, kad jis pasitarnaus savo žiniomis bei suteiks galimybę 
pasisakyti, pasitarti ar tiesiog pasidalinti. Norėtume, kad Jūsų 
mintys apie laikraštį pasiektų ir mus. 

Su nekantrumu laukiame Jūsų laiškų, pasiūlymų, pagei
davimų, idėjų bei kūrybos.'' 

„Saloje" redakcija 

Štai toks įvadinis redak
torių žodis buvo atspausdintas 
pirmame numeryje. Kur, beje, 
buvo ir klausimas skaityto
jams: 

„Ar Jums reikalingas lie
tuv i škas laikrašt is"? 

„Saloje" spausdinami straips
niai įvairiomis temomis. Laik
raštyje apstu pažintinės infor
macijos: apie Airijos miestus ir 
miestelius naujai atvykstan
tiems lietuviams; lietuviukų 
tėveliams apie lietuviškas šeš
tadienines mokyklėles; apie 
kultūrinius įvykius Airijos sos
tinėje Dubline, organizuoja
mus LR konsulato ir kitų orga
nizacijų; informacija apie mi
gracijos naujienas, darbą bei 
poilsį. Taip pat naudingos ži
nios iš Lietuvos bei Airijos poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo. 

Leidinyje matyti daug re
klamos, tad aišku, kad laik
raštis dirba rinkos sąlygomis -
kuo daugiau naudingos infor
macijos ir gerų straipsnių - tuo 
daugiau skaitytojų. O rekla
mos davėjai, savo ruožtu, pirk
dami laikraščio plotą ir inves
tuodami pinigus, tikisi klientų. 
Labai teisinga strategija, mano 
požiūriu. 

Dabar išleisti jau 8 laik
raščio „Saloje" numeriai. Jų 
apžvalgas bei pokalbį su redak
tore spausdinsime kitame nu
meryje. 

V. Si re ik is 

Rašykit* mums: 
„Draugas" 
4545 West 63rd St. 
r.hlcago. IL. 60629. 

Gyventi galima visur, sako 
Ukrainos Krymo lietuvių drau
gijos įkūrėja Valentina Logino-
va, kurią kalbino F e m i n a . i t 
žu rna l i s t ė J o l a n t a Miškiny
tė . 

Valytė (taip ją vadina arti
mi bičiuliai, ir tai jai labai tin
ka), jaunystėje patyrusi baisią 
avariją ir tik per stebuklą, kaip 
pati sako, sugrįžusi iš „ano 
pasaulio", nebegalėdama dirbti 
pagal profesiją, surado savo vie
tą lietuviškoje veikloje. 

Valytė ištekėjo už ukrai
niečio ir išvažiavo gyventi į Kry
mą. Ten ji subūrė lietuvių ben
druomenę ir išleido laikraštį 
„Tiltas". 

„Mudviejų su vyru pažinties 
istorija yra įdomi ir likimo nu
lemta. Viskas, ką gyvenime nei
giau, įvyko, todėl dabar atsar
giai neigiu, nes žinau - nutiks 
priešingai. Palikau Vilnių, tė
vus, mylimą mokslinį darbą, 
Mokslinės-techninės informaci
jos katedrą, nebaigtą disertaci
ją, draugus ir gimines dėl mei
lės. 

Labai ilgėjausi Lietuvos. 
Dabar viskas - atvirkščiai. Ma
mos nebeturiu, tėvų namai ne
teko šilumos, mamos pyragų 
kvapo. Nebesu tokia reikalinga 
Lietuvoje, kokia esu laukiama 
ir mylima svetimame krašte, 
per 25 metus tapusiame an
traisiais namais. 

Mano vyras išties neeilinis 
žmogus. Baigęs Aluštos viduri
nę mokyklą aukso medaliu, 
iškart įstojo į Maskvos universi
tetą, į Skaičiuojamosios mate
matikos ir kibernetikos fakul
tetą. Grįžo po egzaminų namo 
pailsėti. Tuo metu mano šeima 
nutarė praleisti atostogas Kry

me, Aluštoje. Atvykome į „žmo
nių turgų" ieškoti buto. Mus 
pasirinko malonios išvaizdos 
moteris ir nusivedė link gero ra
jono ir gražių namų. Manėme, 
šeimininkė. 

Kaip nustebome, kai pama
tėme, kad mus atvedė į šeimą, 
kuri visai mūsų nelaukė! Toji 
moteris buvo namo šeimininkės 
draugė, norėjusi pagerinti jos 
materialinę padėtį, mat sūnus 
įstojo į Maskvos universitetą. 
Mano tėvai ir Andriaus mama 
bei seneliai iškart rado bendrą 
kalbą. O mano būsimasis vyras 
slapstėsi tris dienas, nes neken
tė namie svetimų žmonių ir 
mergičkų. 

Tačiau pamatęs mane prie
angyje, įsimylėjo iš pirmo žvil
gsnio, ir štai mes jau 30 metų 
kartu. 

Vieną dieną sugalvojome su 
vyru suburti lietuvius. Pada
vėme į laikraščius skelbimą: 
.JLietuviai, a t s i l i epk i t e" . O 
kai jie atsiliepė ir pradėjo bur
tis, įkūrėme Krymo respubli
kinę M. K. Čiurlionio lietuvių 
kultūros draugiją, kuriai dabar 
šešti metai. 

Labai daug pavyko padaryti 
Kryme: pastatyt i lietuviškus 
namus, rengti parodas ir kon
certus, ieškoti ir surasti Lietu
vos ir Krymo sąsajų, rašyti 
straipsnius, paruošti ir išleisti 
savo knygą „Lietuviškas pėdsa
kas Krymo žemėje". 

Ir dabar, sukūrusi su vyru 
Krymo lietuvių draugiją, Kry
mo lituanistinę mokyklą, lei
džiame laikraštį „Tiltas". Turiu 
atiduoti skolą Lietuvai ir liki
mui už laimę gimti lietuve. Gy
venti galima visur, svarbu, su 
kuo gyveni ir ką veiki. 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 

Šiais, „atvirų sienų" laikais į užsienį iš Lietuvos emi
gruoja daugybė jaunų žmonių . Lietuvoje t a i v a d i n a m a 
„protų nutekėjimu". Šiame skyrelyje n u s p r e n d ė m e pana
grinėti emigracijos problemas ir gal imus s p r e n d i m o būdus . 
Norėtųsi pažvelgti į išeivijos lietuvius, ka ip i l ietuviškos 
kultūros skleidėjus ir puoselėtojus, ka ip į ž m o n e s , formuo
jančius teigiamą Lietuvos įvaizdį pasau ly je , bes is ten
giančius suburt i l ietuviu b e n d r u o m e n e s k i t o se šalyse, 
steigti lietuviškas organizacijas, mokyklas ir leisti l ietuvišką 
spaudą. Nagrinėsime, apie ką rašo naujai įs ikūrusių laik
raščių redaktoriai, kas jie, ir kokių tikslų siekia? Laukiu Jū
sų nuomonių ir pasisakymų šia tema. 

Redaktorė V. Sireikis 

Sao Paulo l i e tuv ių 
žurnalas „Mūsų Lietuva" 

„Mūsų Lietuva" - tai gana 
seniai leidžiamas žurnalas 
Brazilijoje gyvenantiems lietu
viams. Jame informacija spaus
dinama dviem kalbom. 

Birželio mėnesio numeryje 
spausdinami J. Valavičienės 
straipsniai - „65 lietuvių tau
tos genocido metai" ir 
„Praeities vaizdai" apie 
„Lituanica" skridusius ir žuvu
sius lietuvius lakūnus Steponą 
Darių ir Stasį Girėną. 

Gana daug informacijos 
pateikiama apie jau beveik 80 
metų egzistuojančią Brazilijos 
lietuvių bendruomenę. Infor
macija vykstantiems į Lietuvą: 
foto pasakojimas apie Nidą. 

Žurnalo pabaigoje Aušros 
Bacevičienės siūlomi lietuviškų 
patiekalų receptai: pyragėliai 

su obuoliais bei varškės apke
pas. Nuostabus puslapis „Žvai
gždutė", sk i r t a s mažiesiems 
lietuviukams. 

Šiek tiek statistikos 
Pernai išleista 700 periodinės 

spaudos leidinių 
Pernai Lietuvoje išleista 418 skirtingų pavadinimų žurnalų 

ir 340 laikraščių. Bendras žurnalų metinis t i ražas padidėjo nuo 
53,1 mln. 2003-iaisiais iki 58 mln. pernai. Laikraščių t i ražas 
išliko stabilus ir siekia 215,9 mln. egzempliorių, pranešė 
Statistikos departamentas. 

Daugiausia spaudinių leidžiama lietuvių kalba. Be to, 
daugelis leidinių, kurie leidžiami kitomis kalbomis, leidžiami 
retai arba nereguliariai, yra tik vienas laikrašt is rusų kalba, 
kuris leidžiamas 6-7 kartus per savaitę, p ranešė Statistikos 
departamento švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyres
nioji ekonomistė Valentina Samienė. 

Pasak jos, Lietuvoje pernai išleista 477 žurnalai ir brošiūros 
lietuvių kalba, 41 - anglų, 11 - rusų, po tr is - lenkų i r vokiečių ir 
vienas - esperanto kalbomis. Lietuviškų laikraščių šalyje publikuota 
311. Rusiškų laikraščių išleista 18, lenkiškų - 4 ir angliškų - 3, 
vienas buvo išleistas jidiš kalba. 

Elta 

Valentina Loginova, sukūrusi Krymo lietuvių bendruomenę ir 
išleidusi lietuvišką laikraštį „Tiltas". 

http://Femina.it


Pasaulio naujienos 
(Rępstantis AFP, Reuters, #P, toter&jt, ITAR-TASS. BNS 
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EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) turi 

atsinaujinti ir skubiai vykdyti 
ekonomikos reformą, o progą 
keistis ja i suteikė krizė, kilusi 
dėl sąjungos konstitucijos ir 
biudžeto, sakė Didžiosios Brita
nijos ministras pirmininkas To-
ny Blair. Sakydamas kalbą Eu
ropos Parlamentui dėl Didžio
sios Britanijos tikslų pusmečiui 
nuo liepos 1-osios, kai ji pir
mininkaus ES, T. Blair pažy
mėjo, jog klaidinga teigti, kad 
tenka rinktis politinę sąjungą 
arba paprasčiausią laisvosios 
prekybos zoną. E S ištiko politi
nės vadovybės krizė, trukdanti 
užsitikrinti rinkėjų paramą 
konstitucijai daugumoje jos na
rių, sakė jis. 

LONDONAS 
Daugiausia laikinam darbui 

per įdarbinimo agentūras pa
samdytų darbininkų užregis
truojama Didžiojoje Britanijoje, 
tačiau socialinė šių darbininkų 
apsauga yra prasčiausia visoje 
Europoje, rašo leidinys „The 
EU Observer". Tų pačių apmo
kėjimo sąlygų, kaip ir panašų 
darbą dirbantys nuolatiniai 
darbininkai, neturi tiktai laiki
ni darbininkai Jungtinėje Kara
lystėje, Vengrijoje ir Airijoje, tei
giama Didžiosios Britanijos pro
fesinių sąjungų kongreso (TUC) 
ataskaitoje. Ataskaitoje TUC 
ragina Europos Sąjungą (ES) 
galiausiai patvirtinti agentūrų 
samdomų laikinų darbininkų 
apsaugos projektą ir sustiprinti 
laikinų darbininkų Jungtinėje 
Karalystėje ir kai kuriose kitose 
šalyse socialines teises. 

GOMEL 
Rusijos parlamentarai pasi

rengę ginti Baitarusiįą nuo 
„Europos Sąjungos (ES) ir kitų 
Europos s t ruktūrų puolimo". 
Tai pareiškė Valstybes Dūmos 
pirmininkas Boris Gryzlov, at
vykęs ketvirtadieni į GomeI da
lyvauti 28-ojoje Baltarusijos ir 
Rusijos sąjungos Parlamentinio 
susirinkimo sesijoje. Savo ruož
tu Baltarusija tikisi, kad Rusija 
padės jai „užkirsti kelią oranži
nėms revoliucijoms", pareiškė 
Baltarusijos Nacionalinio Susi
rinkimo Atstovų rūmų pirmi
ninkas Vladimir Konopliov. Jis 
pažymėjo, jog Baltarusija turi 
informacijos, kad „rengiami ko
votojai ir formuojamos kovinės 
struktūros gretimose šalyse". 

PARYŽIUS 
Didžiausi Prancūzijos pra

bangos prekių gamintojai įspėja 
turistus, kad už suklastotų ga
minių pirkimą arba turėjimą 
Prancūzijos teritorijoje gali būti 
skirtos baudos iki 300,000 eurų, 
taip pat laisvės atėmimo iki tre
jų metų bausmė. 68 prabangos 
prekių gamintojus, įskai tant 
„Chanel", „Louis Vuitton", 
„Hermes" ir „Lacoste" vienijan
ti organizacija „Comite Colbert" 
taip pat pabrėžė, kad Italija ne
seniai patvirtino naują norminį 
aktą, pagal kurį klastotų prekių 
pirkėjams gali būti skiriamos 
baudos iki 10,000 eurų. „Polici
jos pajėgos visiškai netoleruos 
tokių pirkimų visose tur is tų 
lankomose Italijos vietovėse. 
Kontrolę vykdys pareigūnai su 
civiline apranga", įspėjo susivie
nijimas. 

JAV 

WASmNGTON, DC 
Irakas gali tapti treniruočių 

aikštele kur kas pavojinges-
niems kovotojams nei iš Afga
nistano, kur pirmąjį kovinį pa
tyrimą įgijo Osama bin Laden, 
pažymima JAV Centrinės žval
gybos valdybos slaptame prane
šime. Kovotojų veiksmai Irake 
kelia tarptautinę grėsmę, sako 
CŽV atstovai. Pasibaigus karui 
Irake, gerai parengti islamo ko
votojai gali pasidalyti į atskiras 
grupes ir veikti visose arabų pa
saulio šalyse, taip pat ir kituose 
regionuose, pavyzdžiui, Euro
poje. Irakas tapo islamo kovoto
jų traukos vieta, kaip anksčiau 
buvo Afganistanas ir Bosnija, 
teigia Amerikos pareigūnai. 

AZIJA 
t_ S ; - ' * ' 1 

BIŠKEKAS 
Kirgizija pareiškė, kad keti

na išduoti Uzbekistanui ma
žiausiai 29 pabėgėlius, ignoruo
dama Jungtinių Tautų įspėjimą, 
kad tėvynėje jie gali būti kanki
nami ar susilaukti mirties baus
mės. Šalies generalinis prokuro
ras Azimbek Beknazarov pa
reiškė, jog tarp kelių šimtų as
menų, pabėgusių į gretimą šalį 
po kruvinų įvykių Uzbekistano 
Andižan mieste, yra asmenų, 
susijusių su nusikalt imais. 
Anksčiau Kirgizija, nors žadėjo 
to nedaryti, jau išdavė Tašken-
tui kelis žmones iš tų, kurie pa
sitraukė iš Uzbekistano gegužės 
13 d., kai vyriausybės kariuo

menė ėmė šaudyti į protesto de
monstraciją. Uzbekistano URM 
trečiadienį pareikalavo išduoti 
133 iš pabėgėlių stovykloje Uz
bekistano ir Kirgizijos pasienyje 
gyvenančių žmonių. 

BEIJ ING 
Pietų Kinijoje nesibaigiant 

liūtims ir potvyniams, kurie pri
vertė evakuoti 700,000 gyven
tojų, žuvo mažiausiai 80 žmo
nių, o dar beveik 60 dingo. 
Smarkios liūtys šiame regione 
tęsiasi j au visą savaitę ir mano
ma, kad nesiliaus iki šeštadie
nio. Audros, kurios šioje Kinijos 
dalyje yra pačios smarkiausios 
per daugelį metų, padarė žalos 
milijonams žmonių. Pietrytinė 
Fudzian provincija nukentėjo 
labiausiai. 

KABULAS 
JAV ir Afganistano pajėgos 

per vieną didžiausių puolimų 
nuo 2001 m. pabaigos, kai buvo 
nuverstas Talibano režimas, nu
kovė 100 a r daugiau talibų ko
votojų. Per dviejų dienų mūšį, 
kuris antradienį ir trečiadienį 
vyko Pietų Afganistane, taip pat 
žuvo trys afganų policininkai. 
JAV kariškiai pranešė, kad per 
operaciją buvo sužeisti penki 
amerikiečių kariai. Afganistano 
policija ir JAV pajėgos šukavo 
slėnius nedidelėje teritorijoje, 
besiribojančioje su Kandahar, 
Zabul ir Uruzgan provincijomis, 
kuriose, kaip manoma, slapstosi 
sukilėliai. Per mūšį talibų prie
globsčio vietos iš karo lėktuvų ir 
kovinių sraigtasparnių buvo ap
šaudytos pabūklų sviediniais ir 
raketomis. 

ARTIMIEJI RYTAI 
s * . , i 

DUBAI 
Irako ,,al Qaeda" vadovas 

internete paskelbė, kad per mū
šį su šioje šalyje dislokuotomis 
JAV pajėgomis žuvo aukšto ran
go kovotojas iš Saudo Arabijos. 
„Tegu Dievas kaip kankinį pri
ima mūsų šeichą Abdullah ai 
Roshoud", sakoma jordaniečio 
Abu Musab ai Zarqawi pasira
šytame pareiškime. A. ai Ro
shoud yra Saudo Arabijos ieško
mų asmenų sąraše ir į tariamas 
išpuoliais šioje karalystėje. Ma
noma, kad Saudo Arabijoje jis 
buvo antrasis pagal rangą „ai 
Qaeda" ideologas. Pasak A M. 
ai Zarqawi, A. ai Roshoud iš 
Saudo Arabijos išvyko prieš pu
santro mėnesio, kad prisidėtų 
prie sunitų sukilimo Irake. 

SUDIEV, 
SABINA! 

DRAUGAS, 2 0 0 5 m. birželio 24 d., p e n k t a d i e n i s 

Premjeras pateikė ūkio ministro kandidatūrą 
Atkelta iš 1 psl . 
užėmus šį postą, tačiau neslėpė, 
kad paklausys ir buvusio ūkio 
ministro V. Uspaskicho pata
rimų. 

„Svarbu į Maskvą neva
žiuoti, ir bus viskas tvarkoje. I 
Ameriką dažniau"', iš karto pa
tarė buvęs ministras V. Uspas-
kichas savo įpėdiniui. 

Kol kas neaišku, ar tapęs 
ūkio ministru K. Daukšys liks 
Seimo nariu. „Tai nuspręs par
tijos taryba". 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas K. Daukšio kandida
tūrą jau pateikė prezidentui. 
Kandidato patikimumą dar tu
rės patikrinti Valstybės saugu
mo departamentas. 

Į ūkio ministro postą pre
tenduojantis Seimo Darbo par
tijos frakcijos narys milijo
nierius K. Daukšys nurodė 2003 
m. gavęs mažiau nei 50,000 litų 
pajamų. Remiantis Valstybinei 
mokesčių inspekcijai pateikta 
metine pajamų deklaracija. K. 
Daukšys nurodė turįs privalomo 
registruoti turto už beveik 
219,000 litų. 

Grafoje „Vertybiniai popie
riai, meno kūriniai, juvelyriniai 
dirbiniai" nurodyta beveik 
440,000 litų suma. \ Seimą kan
didatavęs „darbietis" deklaravo 
turįs 860,000 litų piniginių lėšų 
ir yra suteikęs beveik 400,000 
litų paskolų. 

Remiantis metine pajamų 

Sabina Ručaitė gimė 1931 
m. kovo 25 d. Čikagoje, Bridge-
port apylinkėje (tuo laiku ten 
gyveno daug lietuvių). Jos tė
veliai buvo atvykę iš Lietuvos. 

Sabina turėjo seserį ir brolį. 
J i lankė Šv. Jurgio pradžios 
mokyklą, baigusi įstojo į Šv. 
Kazimiero akademiją (dabar 
vadinamą Maria gimnazija). 

Sabina Henson užaugino 5 
dukras, kurių vyriausia buvo ir 
jos draugė, nors visos penkios 
visados dirbo su motina. J i 
turėjo 18 anūkų ir 8 proanūkus. 
Visą laiką gyveno Oak Brook, 
IL, miestelyje. 

Sabina buvo didelė patriotė. 
Nors gimusi Amerikoje, bet Lie
tuvą labai mylėjo. Ji daug dirbo 
tėvynės labui, daug siuntinių 
išsiuntė vargstantiems Lietu
voje, rinko vartotus akinius ir 
per BALFą juos siuntė į Lie
tuvą. Pagelbėjo Bridgeporte gy
venantiems seneliams — vežda
vo juos pas daktarą, padėdavo 
nusipirkti maisto. Ji visuomet 
ištiesdavo pagalbos ranką ten, 
kur tik pagalba buvo reikalinga. 

Sabina Ručaitė Henson bu
vo ir visuomenės veikėja. Ji bu
vo seselių pranciškiečių rėmėjų 
pirmininkė, kasmet suruoš-
dama rėmėjų pokylį. Nors jau 
sunkiai sirgdama, ir šių metų 
balandžio 10 d. gražiai išpuošto
je Šaulių salėje Čikagoje ji su
ruošė paskutinį savo gyvenimo 
pokylį — tai buvo paskutinis 
kartas, kai ji buvo su mumis. 

Sabina taip pat buvo Šv. 
Kazimiero seselių rėmėja, pri
klausė Lietuvos Vyčių 36-ai 
kuopai, daug metų dainavo vy
čių chore, priklausė Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinei, LB 
Brighton Parko apylinkei, 
A L ^ Romos katalikių moterų 

' są j^ga i , buvo valdybos sekre
torė ir 20-os kuopos sąjungiečių 
kasininkė. Taip pat giedojo Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos chore' (buvo ir choro 
valdybos pirmininkė). Sabina 

Sabina Ručaite-Henson. 

buvo kaip ta plaštakė, visur 
skrendanti, visur suspėjanti. 
Gaila, netekome labai reikalin
go žmogaus... 

J Gaidas Daimid laidotuvių 
namus su velione atsisveikinti 
susirinko gražus būrys jos drau
gų. Sąjungietės kalbėjo rožinį, 
choro vardu atsisveikino V. 
Vakarytė. S. Daulienė kalbėjo 
apylinkės LB vardu, maldoms 
koplyčioje vadovavo kun. Jau
nius Kelpšas ir kun. Peter Pau-
zaras. Choras pagiedojo keletą 
giesmių. Gegužės 3 d. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje buvo aukojamos Mi
šios už velionės sielą. J as auko
jo klebonas kun. Tony Keys ir 
kun. J. Kelpšas. Parapijos cho
ras, vadovaujamas A. Barniš-
kio, praturtino pamaldas savo 
giesmėmis. Po Mišių velionę pa
lydėjome į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines, kur jau ilsisi jos 
tėveliai, vyras, sesuo ir brolis. 
A+A Sabinos karstą puošė 
Lietuvos trispalvė, kurią po to 
šauliai, gražiai sulankstę, įteikė 
Sabinos šeimos narėms. 

Sudiev, miela Sabina, ilsė
kis ramiai Dievo karalystėje! 

S t a sė 
Viščiuvienė 

LITHUANIAN MERCY LIPT 

Dėkoja už aukas .kur ios pask i r tos Lietuvos moterų 
k r ū t i e s vėžio anks tyva i diagnost ikai . 
P r a š o m e p a d ė t i Lietuvos moter ims . 

Gegužės mėnesį aukojo: 

$100 

deklaracija, K. Daukšys iš savo 
darbovietės — UAB „Balticum" 
buvo gavęs vos 48,900 litų paja
mų. Iš jų buvo sumokėta 14,300 
litų mokesčių. 

Paklaustas, kaip sugebėjo 
sukaupti 1.7 mln. litų siekiantį 
turtą, politikas sakė, jog anks
čiau pardavė kai kurias akcijas, 
gavo dividendų. „Mokesčių in
spekcijai pateikta detali ata
skaita, viskas įsigyta norma
liai", tvirtino jis. 

Pasak K. Daukšio, tokias 
nedideles pajamas buvo gavęs 
todėl, kad tais metais bendro
ves, kurių akcijų jis turėjo, ne
mokėjo dividendų. Nurodytos 
pajamos esą buvo tik atlygini
mas. 

Alexandra Kazickas, CT, Jean Warren, CA; Angelą 
Lawler, IL. 
Ramūnas ir Skirma Kondratas, VA; Paulina Palub, 
OH; Algirdas ir Raminta Marchertas, IL; Vytas ir 
Alexandrina Saulis, IL; Mark Bell, TN. 
Angelica Menciunas, NY; Rimantas Bitėnas, NJ. 
Kenneth ir Margaret Gillespie, NY: Alpha Mikėnas, 
NE. 

L i t h u a n i a n Mercy Lift, P . O. Box 88, Palos Heights , EL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 

l i thuanianmercylif t@yahoo.com 

$50 

$25 
$15 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

PRO CARE 
Lrve in Caregtver/Companion 
6 days, $120/ a day. To take care 
of handkapped 25 years old giri. 

Cood English, work permit, 
Amerikan Dnvers Llcense required. 

( 8 4 7 ) 3 9 1 4 1 6 4 

Mirė Tėvas Stanislovas 
Atkelta iš 1 psl . 
„Aušrą", pogrindinius leidinius 
iš Rusijos. 

1976 m. kunigą vėl tardė 
KGB būstinėje Vilniuje, tačiau 
po poros metų su Kauno arki
vyskupijos kunigais jis nepabū
go pasirašyti pareiškimą dėl 
naujos Konstitucijos straipsnių 
apie tikinčiųjų teises, o 1983 m. 
— raštiškai pareikalauti nu
traukti kunigų Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus kali
nimą. 

Lietuvai atgavus nepriklau

somybę Tėvui Stanislovui buvo 
pavesta Dotnuvoje atkurti ka
pucinų namus. Paskirtas vie
nuolijos gvardijonu, dvasinin
kas pradėjo vienuolyno restau
ravimą. 

2002 m. balandžio 7 d. visų 
pažįstamų švelniai vadinamas 
tėveliu. Tėvas Stanislovas vi
sam laikui persikėlė į numylėtą 
Paberžę. Kapucinų vienuolio gy
vybė užgeso 2005 m. birželio 23 
d. Kaune. 

Tėvo Stanislovo meilė šildė 
tikinčiuosius ir netikinčius, stu

dentus ir narkomanus, filosofus 
ir paprastus kaimo žmones. 
Dvasininko nuopelnai valstybei 
1996 m. įvertinti Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 4-
ojo laipsnio ordinu. 1999-aisiais 
už žydų gelbėjimą Antrajame 
pasauliniame kare jam įteiktas 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius. 

Apie vienuolį sukurti filmai 
„Atverk duris ateinančiam", 
„Tėvas Stanislovas: stotis tylo
je", išleistos pamokslų knygos 
„Tėvo Stanislovo pamokslai", 
„Apie meilę ir tarnystę". 

Reikalinga auklė 
2,3 metg ir 8 mėn. vaikams, 

Madison, W l , 3 vai. nuo Čikagos. 
Gyventi kartu, ruošti maistą, 
valyt i namus, gali grjžti namo 

beveik kiekvieną savaitgalį. 
Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
skambinti tarp 7-8 v.v. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAIDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Kvergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Af A 

POVILAS KANTAS 
J a u metai prabėgo, kai paliko savo šeimą, gimi

naičius, d raugus ir iškeliavo į amžinybe visų mylimas Po
vilas. 

Šiai sukakčiai paminėti šv. Mišios bus aukojamos 
birželio 28 d., antradienį, 7:30 vai. ryte, Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park. 

Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus kartu pasi
melsti ir pr is imint i a.a. Povilą. Po šv. Mišių kviečiu į 
„Seklyčios" restoraną pusryčiams. 

Š.' m. liepos 9 d. Lietuvoje, Kanavos bažnyčioje, bus 
laikomos šv. Mišios a.a. Povilo intencija. 

N u l i ū d u s i ž m o n a 

Jaunystės draugui ir bendražygiui 

A t A 
GEDŽIUI MORKŪNUI 

staigiai mirus , reiškiame gilią užuojautą liūdin
tiems, žmonai IRENAI, dukterims su šeimomis 
ir visiems giminėms bei artimiesiems. 

Ilsėkis ramybėje mielas drauge! 

Zita ir Mykolas Deueikiai 
Irma ir Gėdis Deueikiai 

Rita ir Rimantas Penčylai 
Marija ir Vytas Raudžiai 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0X00 
Vok* MA 773-854-7820 
Fax:708-361-9618 

fc-mail: 
d.i.mayer @ v* orldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo i986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
a mM. 

First Landmark Reaity 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7150 

RIMAS ' 
STANKUS 

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

IŠNUOMOJA PARDUODA 

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

2 mieg. — S77O-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

OAK LAWN - 4914 W. 106 St. 
Mūrinis namas, 10 kamb. 4 t mieg. 

Tinkamas dviem šeimom. 
$349,000. Apžiūrėjimas sek. 2-4 v.p.p. 

KW Reaity 312-342-9108 

„ D r a u g o " s k e l b i m u skyr ius 

Tel . 1-77S-S8S-9500 X > $ ^ 

PASLAUGOS 

Šildymas 
S a l d y m a s 

6668 S. Keri-" > * JTOT ~re:-i-

— UB—W6 3o^ded— Insured 

G 773-77S-4907 
773-511-1813 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

KUM MUŠK 
LKNOCN 

2212 West Cermak Road, Chicago. IL 60608 
( 7 7 3 ) 8 4 7 - 7 7 4 7 

Stephen M. Oksas , President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Xfet 

mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://orldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLISKĖSEi Prasidėjo gegužinių vasara 
BIRŽELIO 30 D. SUEINA AŠTUONI 
metai nuo a.a. Igno Miliausko 
mirties. Minint šią liūdną su
kaktį, bus aukojamos šv. Mišios 
liepos 3 d., sekmadienį, 10 v.r. 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Park , Čikagoje ir Kenne-
bunkpart , ME, birželio 30 d. 
Prašome gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti a.a. Igną 
maldose. 

BIRŽELIO 26 D., SEKMADIENI, 
10:30 v.r. šv. Mišias atsisveikin
damas su Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija, aukos kun. Rim
vydas Adomavičius. Kviečiame 
bendrai maldai, o po Mišių į 
parapijos salę pabendravimui 
su kun. Rimvydu prie kavos 
puodelio. 

LIETUVIŲ FONDO NAUJAIS 
NARIAIS birželio mėnesį tapo: 
Robertas Balzekas; Mark An-
drew Shoban atminimo įnašu 
pagerbė savo močiutės Sallie 
Elizabeth Shoban atminimą. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė. Šiais metais didžiausias 
dėmesys skiriamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus 
mokytojus dalyvauti stovyklos 
darbe. Norint užsiregistruoti 
prašome skambinti Giedrei 
Savukynienei, tel. 630-305-
8182 arba Audronei Elvikienei, 
tel. 630-435-6349. Registracija 
būtina. 

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 25 D., 
nuo 7 v.v. iki 3 v.r. vyks Joninių 
nakt i s „Martyrs" naktiniame 
klube, 3855 North Lincoln gatvė 
Čikagoje. Programoje dalyvauja 
R. Zubreckaitė ir DJ Jonis . 
Vakaro svečiai - aktorių trio iš 
Vilniaus. Bus įleidžiami asme
nys nuo 21 metų. Ieškosime 
paparčio žiedo pačiame Čikagos 
miesto centre. Iki pasimaty
mo! 

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 26 D., 
vyks Pasaulio lietuvių centro 
organizuojama gegužinė. Pra
džia 12:30 v.p.p., tuojau po šv. 
Mišių, PLC sodelyje. Bus ska
nus maistas, gera muzika, lo
terija, draugiška aplinka. 
Laukiame visų. 

BIRŽELIO 26 D , 12 V.P.P 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
St., vyks tradicinė Joninių 
gegužinė. Šokiams gros ir dai
nuos A. Barniškis, veiks baras, 
bus įvairus lietuviškas maistas, 
loterija, laimės šulinys. Visi 
kviečiami pasilinksminti vėsi
namoje salėje karštą vasaros 
dieną. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragauti kugelio. Pie
tūs vyks šeštadienį, birželio 25 

d. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui - Vilniaus pedagoginio 
universiteto ansamblio liaudies 
ir šokių vaizdo juosta. Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708-448-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečia
mi. 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pam
inėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos i r p3.n..). Pasi
teirauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. 
El-paštas: 

Krism516@yahoo.com. 

Skelbimas 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

sekmadienį, liepos 24 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
P U T N A M , Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
lietuviu Susitikimo Šventė 

11 KK) Koncelebruotos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Vytautas Cedvainis 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas 

3:00 Neringos stovyklautoju PROGRAMA 

4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Pasaulio lietuvių centre 
esančiame Pal. J . Matulaičio 
misijos prieangyje tėvo dienos 
sekmadienį 2005.06.19 vyko 
didelis lankytojų susitelkimas. 
Čia atvyko nemaža dalis Aus
tralijos lietuvių sportininkų s u " 
savo vietiniais globėjais. Pa
maldų metu pilnoje bažnyčioje 
paskutinį kartą skambėjo choro 
giesmės prieš vasaros atosto
gas, iki sekančio choro sugrįži
mo rudenį. 

Po pamaldų vieni tėveliai 
skubėjo į namus su artimaisiais 
švęsti tėvo dieną, o didžioji dalis 
išsiliejo į centro sodelį, kur visų 
laukė JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė su skaniais 
pietumis, su kava ir saldumy
nais , su „Švyturio" a lumi ir 
kitais gėrimais bei didele talka 
darbininkių ir darbininkų, vi
sus aptarnaujančių. 

Svečia i i š A u s t r a l i j o s 

Iš 28 Australijos lietuvių 
sportininkų, kurie per- Čikagą 
skrido į Sporto šventę Lietu
voje, gegužinėje dalyvavo 23 
asmenys. Jie atvyko šeštadienį 
keturių dienų viešnagei. Ja is 
rūpinosi Aušrelė Sakala i tė , 
apygardos pirmininkė su visa 
valdyba ir jos talkininkais. 

— Kodėl jums, o ne JAV 
lietuvių sportininkų vadovybei 
teko visi svečių iš Australijos 
globos rūpesčiai? — klausiau 
Aušrelę. 

— Todėl, kad mūšų 
sportininkų vadovybė išskrido į 
Lietuvą dar aust ra l ieč iams 
neatvykus. Apygardos valdyba 
sutiko globoti svečius ir todėl 
kad jie globojo mūsų sporti
ninkus iš JAV, kai jie turėjo 
išvyką į Australiją. 

Gegužinėje visi sportininkai 
buvo nemokamai vaiš inami 
JAV LB apygardos vadovybės 
sąskaita. Eilutėje prie maisto 

už manęs stovėjo uniformuotos 
dvi studentiško amžiaus lietu
va i tės iš Australijos. Joms 
angl iškai aiškino valdybos 
vicepirm. Mindaugas Baukus. 

— Kodėl su viešniomis iš 
Australijos kalbiesi angliškai, o 
ne lietuviškai? — klausiau. 

— Jos lietuviškai nekalba. 
— Lietuvaitės iš Australijos 

nekalba lietuviškai? — nuste
bau, joms girdint, nors jos to 
nesuprato. 

— Australijos lietuvių atža
los kalba tik angliškai, — man 
aiškino A. Sakalaitė, kelis kar
tus lankiusi Australiją. 

S u n k i o s g e g u ž i n ė s są lygos 

— Gegužinės ruoša PLC 
sodelyje mums kainuoja tūks
tantį dolerių. Už sodelį — 350 
dol., už virtuvę, nors j a negali
me naudotis — 150 dol., už 
„licmeur licence" — 200 dol., 
muzikai — 300 dol., o kur mais
tas , gėrimai, — skundėsi Auš
relė, bijodama, kad gegužinės 
pajamos išlaidų nepadengs. 

— Kitais metais eisime į 
Ateitininkų ąžuolyną. Ten ge
resnės sąlygos, — rūpinosi jau 
kitais metais. 

Man buvo nuostabu, kad 
mūsų lėšomis nup i rk t a s Pa
saulio lietuvių centras dėl lietu
vybės išlaikymo, dėl mūsų ben
druomenės poreikių, sudaro 
sunkias sąlygas centro panau
dojimui ir taip a ts tumia pokylių 
ir gegužinių rengėjus. Centras 
turė tų pritraukti, o ne atstumti 
savas organizacijas, joms sutei
k iant patogias sąlygas. 

D i r b o d a u g r a n k ų 

Gegužinės virtuvė aptarna
vo apie 200 svečių. Joje bei 
loterijoje ir bare dirbo: Micha
lina Bikulčienė, Olimpija Bau-
kienė, Audronė Bematavičienė, 

Danutė Kirkienė, Birutė Vilu-
tienė, Onutė Venslovienė, Valė 
Kliknienė, Nijolė Nausėdienė, 
Rita Šakenienė, Lukrecija Ja
kutytė, Baniutė Kronienė, Ni
jolė Grigaliūnaitė ir vyrai Ro
mas Kronas, Vincentas Juozi-
laitis, Algis Kiela, Bronius Bi-
kulčius, Vytautas Senda, Min
daugas Baukus ir kiti. 

Loterija visus viliojo savo 
laimėjimais. Gegužinę muzika 
ir dainomis linksmino Alfonsas 
Seniūnas ir Algimantas Bar
niškis. Jų šokių muzikos sū
kuryje keliolika porų sukosi 
prie estrados. Oras buvo labai 
palankus ir besivaišinant prie 
stalų vyko draugiški pokalbiai. 

Su Joninių švente, su pir
mąja gegužine Pasaulio lietu
vių centre, su labai marga ir 
gausia Ateitininkų gegužine 
gražiajame Ateitininkų ąžuo
lyne prasidėjo 2005 metų 
vasara ir jos saulėtos dienos. 

Br . Juodel i s 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos gegužinėje prie kavos ir saldumynų 
laukia pirkėjų: iš kairės Olimpija Baukienė, Mindaugas Baukus ir 
Michalina Bikulčienė. 

Svečių stalas: kairėje pusėje sėdi JAV" LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remiene, Laura Daunoravičienė, 
Emilija Daunoravičiūtė ir LR konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius; dešinėje stalo pusėje: Algis 
Vaškelevičius „Lietuvos ryto" korespondentas iš Marijampolės, dr. Virginijus Kundrotas „Rotary" klubo atsto
vas, Aušrelė Sakalaitė ir V. Šakenis. 

B r o n i a u s J u o d e l i o nuotr. 

PASKAITA: „EURO IR LIETUVA / / 

• Amer ikos l ie tuviu rad i 
jas , vad. Anatolijus Siutas — > 
kiekvieną sekmadiem* 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas 4459! 
S. Francisco, Chicago, BL 60632 

I pavasarinį Amerikos lietu
vių inžinierių ir archi tektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
riaus ruošiamą susir inkimą 
pakviestas žinomas finansi
ninkas Antanas Grina, per ilgus 
metus darbo ir dėstymo Ame
rikoje, Europoje, tame tarpe ir 
Lietuvoje, gerai susipažinęs su 
pasaulio valiutų problemomis. 
Greitu laiku euras pakeis litą, 
todėl buvo įdomu sužinoti, kaip 
tas įtakos Lietuvos ekonomiką 
ir žmonių gyvenimą. Paskaitos 
tema — „Euro ir Lietuva". 
Pasirodo, oficialiai šios valiutos 
pavadinimo, kad ir kaip nepa
tiktų mūsų kalbininkams, ne
galima linksniuoti. Paskaitinin
kas leido apžiūrėti atsineštas 
euro kupiūras ir monetas, iš
leistas Europos centr in iame 
banke, kuris Europoje dabar 
yra pagrindinis . Tuo pačiu 
vietinių centrinių bankų funkci
jos tapo ribotos. Anot pranešėjo, 
euro įvedimas tai tik pirmas 
žingsnis — ES dar laukia dau
gybe išbandymų ir problemų, su 
kuriomis j au nebesusiduria 
JAV, nes per daugiau nei 200 
metų Amerikoje j au nusisto
vėjusi ir kalba, ir valiuta, ir fede
ralinė teisė bei santvarka. Euro 
įvedimas tur i ir teigiamų, ir 
neigiamų pasekmių Pozityvu, 
kad atpuola muitai, suvienodėja 
tarifai, dingsta sienos. Bet 
išryškėjo ekonominiai ir socia
liniai skirtumai ta rp valstybių. 
Rytų Vokietija, Antano Grinos 
nuomone, per greitai, dirbtinai 
į traukta į išsivysčiusių valsty
bių aplinką, nedavus jai laiko 
pačiai sustiprėti, prislėgė Vo
kietijos ekonomiką bedarbystės 
ir socialinių išmokų naš t a . 
Bedarbystė joje — iki 20 proc., 
kai buvusioje Vakarų Vokieti
joje — 10 proc. Industrija ku
riasi ten, kur pigesnė darbo jė
ga, pramonė traukiasi į Italiją, 

Ispaniją, Portugaliją ir stiprė
jančią Airiją. 

Kaip laikosi Lietuva palygi
nus su kitomis valstybėmis? 
Fiskalinis deficitas šiuo metu 
mūsų šalyje yra 2.5 proc. BVP 
(bendro vidaus produkto), nu
matoma 2006 m. — 1.8 proc., o 
2007 m. — tik 1.5 proc. Lietuva 
tuo atžvilgiu stovi geriau už 
daugelį Europos valstybių ir 
JAV, kur šis rodiklis — net 3.68 
proc. Tas rodo, kad išleidžiama 
daugiau, negu surenkama mo
kesčiais. Kitas svarbus rodiklis 
— BVP (industrija, prekyba) 
augimas. 2002 metais jis buvo 
7.9 proc., 2003 m.—9 proc, 2004 
m. — 6.6 proc. Šiais metais jis 
numatomas net 9 proc., 2006 m. 
— 8.8 proc., ir yra didesnis negu 
visų kitų Europos šalių. Ame
rikoje BVP augimas — 3.6 proc. 
Mokėjimo ba lansas (užsienio 
prekyba, investicijos, valiuta) 
Lietuvoje yra negatyvus — 
importuoja daugiau, nei eks
portuoja. JAV irgi turi negatyvų 
mokėjimo balansą. Bet Lietuvos 
einamosios sąskaitos balansą 
išlygina gana gausios užsienio 
investicijos. Pvz. Fillip Morris 
nusipirko, a ts tatė ir atnaujino 
gamyklą Klaipėdoje, kurios pro
dukcija parduodama visame 
pasaulyje. Taip ir Kraft Kaune 
įsigyjo šokolado fabriką, kurio 
gaminamą „Karūną" galima 
ras t i ne tik Lietuvoje. Toks 
ilgalaikis investavimas ypač 
padidėjo (18 proc.) Lietuvai įsto
jus į Europos Sąjungą. Paly
ginus su kitom Europos Sąjun
gos šalimis, ji pa t raukl i dėl 
žemų kainų, pigios darbo jėgos 
ir nekilnojamo turto, nedidelių 
gamybos kaštų. 

Šiuo metu litas yra pririštas 
prie euro santykiu 3,4528 Lt už 
1 EU. Iki 2007 metų sausio 
mėnesio viskas bus perskaičiuo
jama į euro. Nuo sausio 1 iki 14 

dienos bus galima naudoti ir 
litus, ir euro. Po sausio 14 d. 
euro tampa vienintelė atsiskai
tymo valiuta. Per sekančius 6 
mėn. dar galima bus keisti litus 
pagal seną kursą į euro be jokio 
mokesčio. O po to neribotą laiką 
— jau tik už tam tikrą mokestį. 
Tas procesas turėtų praeiti 
ramiai, be panikos. Pranešėjas 
jokių tragedijų nenumato. Kai
nos gali nebent centu kitu pa
sikeisti jas suapvalinant. Lie
tuvos patrauklumas investici
joms dar labiau išryškės įvedus 
euro. Ji taps tiltu tarp Europos 
ir Rytų rinkos. Lietuvos priva
lumas — jos politinis ir ekono
minis stabilumas. Pranešėjas 
net palygino Lietuvą su JAV: 
nors valdžios keičiasi, pagrin
dinė politinė ir ekonominė kryp
tis išlaikoma. Žemės ūkiui, 
norint atlaikyti konkurenciją, 
teks konsoliduotis, apsirūpinti 
pažangia technika. Numatomas 

ir algų bei kainų augimas, bet 
anot A. Grinos, geriau, kad jis 
vyktų palaipsniui. Kad nepa
sikartotų Rytų Vokietijos atve
jis, kai ekonomiškai ir socialiai 
dar atsilikusi nuo Vakarinės, 
buvo dirbtinai jai prilyginta ir 
pasidarė niekam nereikalinga ir 
neįdomi. Lietuvoje numatoma, 
kad gal tik per 10 metų bus 
pasiektos Europos algų ir kainų 
lygis. O tai reiškia, kad Lietu
vos BVP rodiklis augs sparčiau, 
negu kitose valstybėse. Gauses
nės tiesioginės užsienio investi
cijos turėtų pi lnai išlyginti dar 
tur imą einamosios sąskaitos 
deficitą — eksportas turėtų su
silyginti su importu. Pagal tuos 
rodiklius viskas atrodo optimis
tiškai. Ar gali būti rizika, reto
riškai klausė pranešėjas. Žino
ma, visko gali būti. Pasaulinė 
ekonominė krizė, ginkluotas 
susirėmimas, politinis susiskal
dymas, kuris paveiktų ekonomi

ką. Problema yra ir Lietuvos 
jaunosios kartos išsisklaidymas 
po Europos Sąjungą ir užjūrius. 
Bet pakilus Lietuvos pragyveni
mo lygiui, gali pasikartoti Airi
jos atvejis ir į Lietuvą grįš su 
investicijomis ir patyrimu buvę 
jos gyventojai. A. Grina tikisi, 
kad Lietuva per 10 metų ne tik 
pavys, bet ir pralenks daugumą 
Europos Sąjungos valstybių. 

Po atsakymų į klausimus ir 
diskusijų, ALIAS Čikagos sky
riaus kopirmininkas Teodoras 
Rudaitis padėkojo pranešėjui 
Antanui Grinai už įdomią bei 
aktualią paskai tą ir pristatė 
muzikinės programos atlikėjas 
— smuikininkę Dainorą Pet
kevičiūtę ir pianistę Jū ra t ę 
Lukminienę. Po romantiško 
koncerto visų laukė valdybos 
narių paruoštos vaišės. 

Aurel i ja 
Dobrovo l sk ienė 

Nuotraukoje iš kairės: ALIAS Čikagos skyriaus valdybos vicepirmininkas Rimantas Gurauskas, smuikininkė 
Dainora Petkevičiūtė, pianistė Jūra te Lukminienę, kopirmininkas Teodoras Rudaitis, sekretore Vilma Jarulienė, 
kopirmininkė Aurelija Dobrovolskienė, pranešėjas Antanas Grina, iždininkė Birutė Mickevičienė ir 
vicepirmininkas Albinas Smohnskas 
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