
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
Kaina 50 c KETVIRTADIENIS - THURSDAY, GEGUŽES - MAY 25, 2006 Vol. XCVII Nr. 101 

Prezidentas: Lietuvoje įsivyrauja netikrumas 

Prezidentas Valdas Adamkus (d.) susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakci
jos atstovais sveikinasi su Kęstučiu Glavecku. Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — „Prezidentas atkreipė dėmesį, 
Prezidento Valdo Adamkaus teigi- kad šis susitikimas yra gana svar
inu, šiuo metu Lietuvos politiniame bus dabartinio Lietuvos politinio gy-
gyvenime įsivyrauja netikrumas ir venimo kontekste, kai įsivyrauja ne-
pozicijų keitimas. tikrumas, keičiamos užimamos pozi

cijos valstybei svarbiais klausimais", 
— sakė prezidento atstovė spaudai 
po prezidento V. Adamkaus pokalbio 
su Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime 
nariais. 

Pasak atstovės spaudai, susiti
kime šalies vadovas domėjosi, kaip 
Liberalų sąjūdžio frakcija vertina 
padėtį Seime, valdančiosios koalici
jos problemas bei Vyriausybės darbą 
ir kaip šioje situacijoje suvokia savo 
atsakomybę. 

Kalbėdamas apie šiuo metu tei
sėsaugos institucijų atliekamą iki
teisminį tyrimą dėl Darbo partijos 
finansinės veiklos, prezidentas iš
reiškė nuomonę, kad visuomenei tu
ri būti atskleista visa galima infor
macija. 

„Neturi likti nutylėjimų ir erd
vės interpretacijoms dėl dalykų, ku
rie yra susiję su svarbiais Lietuvos 
politinio gyvenimo dalyviais", — su
sitikime sakė valstybės vadovas. 

Pokalbio metu buvo aptartas 
Seime atstovaujamų partijų vaid
muo įvedant eurą. Prezidentas pažy
mėjo, kad šiuo klausimu turi būti 

Bažnyčia piktinasi melo kultūra 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Lietuvos katalikų bažnyčios hierar-
chai kaltina pasaulietinę Lietuvos 
žiniasklaidą kuriant melo kultūrą ir 
kviečia tikinčiuosius paremti katali
kišką žiniasklaidą. 

„Bažnyčiai negali nekelti neri
mo, kad žodžio laisvės vardu per ži
niasklaidą suvedinėjamos sąskaitos, 
skleidžiami gandai, žeminamas žmo
gaus orumas. Užsakomieji straips
niai ar laidos sudaro prielaidas tarp
ti melo kultūrai", — rašoma trečia
dienį išplatintame Lietuvos vyskupų 
konferencijos viešajame laiške. 

„Reali alternatyva viešosioms 
manipuliacijoms — krikščioniška ži
niasklaidą. Krikščioniška žiniasklai

dą turi ugdyti sąmoningą tikintįjį, 
kuris geba skirti pelus nuo grūdų, 
skaityti 'laiko ženklus', prisiimti at
sakomybės dalį už bažnyčios ir vi
suomenės ateitį", — skelbiama vys
kupų laiške. 

Kreipimasis išplatintas bažny
čios minimos Visuomenės komunika-
vimo priemonių dienos proga. Šią 
dieną per Šeštines (Viešpaties žengi
mo į Dangų dieną, kuri šiemet bus 
minima gegužės 28-ąją) bažnyčia mi
ni jau 40 metų. 

Kreipdamiesi į tikinčiuosius, 
vyskupai ragino visus ateinantį sek
madienį melstis už krikščionišką ži
niasklaidą, joje besidarbuojančius 
katalikus žurnalistus. 

n 

Darbą baigia JAV ambasadorius 
meninį indėlį į dvišalių santykių 
plėtrą. 

„Jūs asmeniškai prisidėjote prie 
Lietuvai strategiškai svarbių dviša
lių santykių su JAV gilinimo, trans
atlantinės partnerystės stiprinimo 
ir bendradarbiavimo saugumo srity
je Lietuvai siekiant svarbiausių už
sienio politikos tikslų", — pabrėžė 
V. Adamkus. 

Kaip pranešė prezidento spau
dos tarnyba, V. Adamkus padėkojo 
JAV ambasadoriui, kad šis ypač di
delį dėmesį skyrė bendradarbiavi
mui ir bendravimui ne tik su politi
kais, bet ir su jaunimu, akademine 
visuomene, verslo atstovais ir eili
niais žmonėmis visoje Lietuvoje. 

Nukelta \ 6 psl. 

Stephen Mull 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, susiti
kime su kadenciją Lietuvoje bai
giančiu JAV ambasadoriumi Ste
phen Mull, akcentavo pastarojo as-

K. Glaveckas: 
iš lenkų 

„Mažeikių naftą 
perims rusai 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 
Iš bankrutuojančios „Jukos" „Ma
žeikių naftos" akcijų įsigijusi lenkų 
bendrovė „PKN Orlen" jas vėliau 
perparduos rusams, prognozuoja 
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko pavaduotojas Liberalų 
sąjūdžio frakcijos narys Kęstutis 
Glaveckas. 

„Net neabejoju, jog po kelerių 
metų 'PKN Orlen' įmonę parduos 
naftos išteklius valdančios Rusijos 
'RosnefV, juolab, kad Rusija, kurios 
santykiai su GUAM valstybėmis ga
na įtempti, intensyviai ieško galimy
bių stiprinti savo įtaką buvusios 
SSRS šalyse", — trečiadienį Seime 
surengtoje spaudos konferencijoje 
sakė K. Glaveckas. 

Pasak jo, „Mažeikių nafta" — 
puikiausia galimybė Rusijai iškovoti 
tvirtas pozicijas Baltijos valstybėse. 

K. Glavecko teigimu, „Mažeikių 
naftos" akcijų lenkai atsisakys dėl 
žaliavos stygiaus. 

Seimo narys tvirtina, kad Ma
žeikių įmonės nacionalizacija būtų 
blogiausias sprendimas ir politiniu, 
ir ekonominiu požiūriu. 

Šią savaitę premjeras pranešė, 
kad „Jukos", valdanti 53.7 proc. Lie
tuvos naftos susivienijimo „Mažei
kių nafta" akcijų, šias akcijas ketina 
parduoti Lenkijos naftos įmonei 
„PKN Orlen". Tam Vyriausybe ne
prieštarauja. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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suformuota valstybės politika ir su
telktos pastangos sklandžiai įvesti 
eurą. 

Jis priminė Nacionalinio susita
rimo idėją, kuri buvo sėkmingai įgy
vendinta Lietuvai stojant į NATO. 
Prezidento nuomone, toks pat susi
tarimas turėtų būti priimtas ir dėl 
euro įvedimo. 

V. Adamkus paprašė frakcijos 
paramos priimant Teismų įstatymą, 
kuris turėtų padėti užtaisyti teismų 
veiklos spragas. 

Lietuvių telkiniuose. 
Vieniems džiaugsmas, 
kitiems verksnias. 
Praregėjimų keistenybės. 
Išgelbėtų neeiliniai 
rinkiniai. 
Tarp mūsų kalbant. 
Apie seniausią lietuvių 
organizaciją. 
JAV LB svetainė. 
Kaip garsinti Lietuvos 
vardą. 
Velykų šventė Ragainėje. 
G. Alekna Čikagoje. 
Af A Giedra Gudauskienė. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.691 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2006 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

Atsisveikinant 
su 

M a m a Gyliene 

VOKIEČIAI LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOJE 

DALIA 
LAPATINSKAITĖ-HAGAN 

Kaip saulė, ji visada, atrodo, 
buvo su mumis. Sutikdavo ji tave su 
šilta šypsena ir švelniu pasisveikini
mu. Jos rami prigimtis turėjo neap
sakomai tvir tą charakterį , kuris 
pasireiškė meile savo šeimai, giliu 
tikėjimu, jos lietuviška dvasia. Tad 
kaip atsisveikinti su žmogumi, kuris 
buvo tavo gyvenimo kertinis akmuo, 
kuris tau buvo tas pamatas, ant 
kurio tu dabar stovi? Kaip susitai
kyti su mintimi, kad tas, kas, rodos, 
visada buvo šalia, daugiau tavęs jau 
nepasitiks? Mes netekome svarbios 
savo istorijos dalies, nors ji (Alek
sandra) t ikrai nenorėtų tokio jai 
skirto dėmesio. Jos kukli prigimtis ir 
gyvenimas primena poeto Goethe 
pasakytus žodžius: „Nenaudingas 
gyvenimas — tai ankstyva mirtis". 
Išgyveno ji nepapras tus 99-erius 
metus su tikslu ir tikėjimu. Ji pa
lietė daugybę gyvenimų. 

Aleksandra 
Vaičekauskaitė-Gylienė 

Aleksandra Vaičekauskaitė-Gy-
lienė buvo mylima duktė, žmona, 
mama, močiutė, promočiutė ir Šiau
rės Vakarų pakran tės Lietuvių 
Bendruomenės matr iarchė . Mes 
liūdime jos netekus. Gili užuojauta 
dukrai Aldonai Gylytei-Minelgienei 
ir žentui Antanui Minelgai, sūnui 
Povilui Gyliui ir marčiai Birutei 
Rimkutei-Gylienei, anūkams ir pro
anūkiams. Mes liūdime kartu su 
jais. 

Aleksandra gimė 1907 m. sausio 
6 d. Kewanee, Illinois, lietuvių emi
grantų šeimoje. Su šeima grįžo į 
Lietuvą, kai ja i buvo tik treji metai. 
Augo mažame Raseinių miestelyje, 
kur sutiko ir ištekėjo už savo gyve
nimo meilės Leono Gylio. Laimingai 
jie augino vaikus. Turėjo mėsos 
krautuvę, kuri buvo pelninga. Bet 
1939 m. į Europą sugrįžo karas. Tai
kos viltis j auna i Lietuvos tautai 
išnyko ir normalus gyvenimas dau
gumai šeimų, tokių kaip Gyliai, su
žlugo. Karo metu žmonės stengėsi 
išgelbėti savo gyvybę ir išlaikyti 
žmoniškumą. Nerasime geresnio pa-

• vyzdžio už Aleksandros Gylienės 
garbingą bei dorovingą poelgį šiuo 
baisiu laikotarpiu Per pirmąją Ru
sijos okupaciją Aleksandra mate. 
kaip buvo žudomi ir tremiami jos 

kaimynai. Kai naciai užėmė Lietuvą, 
ji drąsiai nutarė veikti ir nepasi
duoti. J i ir jos vyras suteikė prieglobs
tį trims žydų šeimoms. Vėliau šios 
šeimos saugiai buvo išvežtos iš ša
lies. Už drąsą Izraelio t au t a suteikė 
Aleksandrai Pasaulio teisuolio var
dą. Tai aukščiausias apdovanojimas 
ne žydų tautybės piliečiams, kurie 
rizikuodami gyvybe gelbėjo žydus 
holokausto metu. Jos vardu Yad Va-
shem, Teisuolių alėjoje yra pasodin
tas medis. Washington valstijos žy
dų bendruomenė ją apdovanojo 
Raoul Wallenberg medaliu. 

Sugrįžus rusams, Gylių šeima 
pasitraukė į Vakarus. Kadangi Alek
sandra turėjo JAV pilietybę, j ie 
saugiai galėjo atvykti į Ameriką. 
Gylių šeima įsikūrė Čikagoje. Nie
kada nebijojusi darbo, Aleksandra 
pasiraitojo rankoves ir su savo vyru 
pavertė Jrlealthy Food" populiariau
siu lietuvišku restoranu Čikagoje. J i 
nesiskundė ilgomis darbo dienomis, 
nesiskundė, kad nemoka angliškai, 
ir stengėsi, kad jos šeima priprastų 
prie gyvenimo svetimoje šalyje. Pra
ėjo nedaug laiko, kai Aleksandra 
pamatė, jog aplink yra daug žmonių, 
kuriems reikalinga pagalba. Lab
dara Aleksandrai Gylienei buvo kaip 
oras. Jai buvo nesuvokiama, kaip 
galima žmogui nepadėti . Taigi kar tu 
su savo dukra Aldona ir kunigu Fe
liksu Gurecku, ji įkūrė Lietuvos 
Dukterų draugiją. Šios draugijos tik
slas — padėti Amerikos lietuviams. 
Draugijos Seattle skyrius, kurį ji 
taip pat įsteigė, dar tęsia labdaringą 
veiklą, siunčia paramą į Lietuvą ir 
taip užbaigia labdaros ratą. 

Praėjus keliems metams po at
vykimo į Ameriką, šeima dar kartą 
persikėlė gyventi į kitą vietą. Leoną 
Gylį viliojo Didžiojo vandenyno šiau
rės vakarų pakrantė . J a m patiko 
tenykštis klimatas ir puikios sąlygos 
dirbti sode. J a m ten pers ikėlus , 
netrukus paskui jį išvyko ir visa 
šeima. Iš pradžių j ie apsistojo Seat
tle, o vėliau įsikūrė Olympia mieste
lyje. Čia jie atidarė „Lee's" restoraną 
ir nemažai „Kentucky Fried Chi-
cken" restoranų. Tačiau Leonas ne
t rukus mirė ir Aleksandrai teko vie
nai vadovauti res toranams. 

Tiek daug Seatt le lietuvių šiltai 
prisimena „Lee's" restoraną. Mes čia 
dirbome, valgėme a rba šiaip ateida
vome praleisti laiką ir mėgaudavo-
mės Gylių šeimos svetingumu. Čia 
šventėme gimtadienius, vestuves ir 
laidotuves. Kai kur ie iš mūsų čia 
tiesiogine prasme ir užaugome. Res
toranas tapo mūsų namais . Ir ne 
todėl, kad tai buvo restoranas, bet 
todėl, kad Mamai Gylienei (jau ir 
tada ją taip vadino) kiekvienas čia 
atėjęs buvo garbingas svečias. Kiek
vienas žmogus jai buvo svarbus ir į 
kiekvieną ji žiūrėjo su pagarba. J i 
buvo art ima draugė aba tams , kuni
gams, valdžios a ts tovams ir pap
rastiems žmonėms. Tie, kurie buvo 
alkani, žinojo, kad bus pamaitinti . 
Tie, kurie kentė nepriteklių, gavo 
paramą. Kitų gerovė jai buvo visada 
pirmoje vietoje 

Išėjusi j pensiją, Aleksandra 
džiaugėsi laisvalaikiu. Ji stengėsi 

Jau šešeri metai, kai Vasario 
16-osios gimnazijoje šalia lietuvių 
mokosi ir vokiečiai. Jų buvimas 
lietuviams garantuoja teisę išlaikyti 
savo gimnaziją su ta pačia lituanis
tine programa kaip iki tol, kol gim
nazija gavo dvikalbės mokyklos sta
tusą. Šiuo metu oficialus gimnazijos 
vardas lietuviškai yra Vasario 16-
osios gimnazija, o vokiškai Litaui-
sches Gymnasium. Visi vokiečiai 
mokiniai bei jų tėvai žino, į kokią 
gimnaziją jie ateina. 

Vasrio 16-osios gimnazijai — tai 
naujas egzistencijos etapas. Tai 
išlikimo garantija, o kartu ir naujos 
pareigos, nauji uždaviniai. 

Buvęs Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos narys a.a. Arminas 
Lipšys ėmėsi iniciatyvos, kad vokie
čių mokiniams būtų sudaryta spe
ciali l i tuanis t inė programa, kur i 
supažindintų juos su Lietuvos istori
ja , geografija, literatūra, menu ir t.t. 
J is sakė: „Vasario 16-osios gimnazi
j a turi būti visokeriopai naudinga 
lietuviams ir Lietuvai". 

Todėl vokiečiams mokiniams 
buvo sudaryta speciali papildoma 
programa, kurioje numatyta aštuo
nerių mokslo metų laikotarpiu su
teikti svarbiausias žinias apie lietu
vių literatūrą, svarbiausius Lietuvos 

perduoti kulinarinę patirtį savo pa
likuonims, bet kažkaip mūsų lietu
viškos dešros bei sūriai niekada ne
buvo tokie skanūs kaip močiutės. J i 
godžiai skaitė ir sekė paskutines 
pasaulio naujienas, ypač apie Lie
tuvą ir nepriklausomybės judėjimą. 
Kiekvieną rudenį visus norinčius ji 
vedė grybauti. Dažniausiai ėjo prie 
Rainier kalno ir stengėsi, kad niekas 
nepamirštų „gerų vietų", kur auga 
grybai. Sekmadieniais ji meldėsi toje 
pačioje bažnyčioje, kurią padėjo pas
tatyti. Savaitgaliais, po Mišių, šeima 
ir draugai susirinkdavo pusryčiams, 
kurių metu liejosi lietuviški pasako
jimai. Iki paskutinių gyvenimo metų 
ji siekė išlikti nepriklausoma nuo 
kitų. Džiaugėsi šeima, draugais ir 
visu pulku kačių. Netgi savo gyveni
mo saulėlydyje rūpinosi vargšais ir 
dažnai klausdavo apie Lietuvos 
Dukteris: „Ar nereikėtų mums ką 
nors daugiau daryti, kokiais dar 
būdais galime surinkti pinigų?" Ją 
palaikė nepaprastas jos šeimos atsi
davimas. Šeima jai buvo gyvenimo 
šviesa. Jos artimieji gali didžiuotis, 
kad turi savyje tokio kilnumo šak
nis. 

Motinos Teresės laidotuvėse 
kardinolas Angelo Sodano pasakė: 
„Motina Teresė iš Kalkutos gerai 
suprato meilės evangeliją. J i supra
to tai su kiekviena savo nepalau-
žiančios dvasios ir t rapaus kūno 
energijos dalele. Skelbė ji meilę visa 
savo širdimi ir sunkiu savo rankų 
darbu. Peržengdama religines bei 
etnines ribas, ji davė pasauliui šią 
pamoką — didesnė palaima yra 
duoti nei gauti". Tą patį galima 
pasakyti ir apie Aleksandrą Gylienę. 
Ji gyveno tvirtai tikėdama, kad yra 
didesnė palaima duoti, nei gauti. 
Mes esame dėkingi, kad turėjome 
galimybę dalintis su ja tuo gyveni
mu. Tegul jos gyvenimas įkvepia 
mums dosnumo 

Verte 
Inga G a u r i e n ė 

istorijos etapus, fizinę bei ekonominę 
geografiją, bažnyčios istoriją, lietu
vių muziką, meną, tautodailę ir t.t. 
Visa medžiaga — literatūra nuo 
pasakų, Baranausko, Maironio, Pu
tino, Krėvės iki išeivijos ir naujausių 
Lietuvos rašytojų kūrinių, istorijos 
žinios nuo valstybės įsikūrimo iki 
įstojimo į ES — turi būti integruoja
ma į einamąją dalykų programą. 

Daug žinių vokiečiams moki
niams ir mokytojams perduodama 
įvairių renginių metu: Lietuvos 
Nepriklausomybės, Sausio 13-osios, 
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, 
Birželio 14—osios trėmimų minėji
muose jie sužino apie svarbius įvy
kius Lietuvos istorijoje, Joninių, 
Kalėdų eglutės metu sužino apie 
lietuvių papročius. Kartais būna 
surengiamos viktorinos, kurios taip 
pat padeda įsisavinti daugiau žinių 
apie Lietuvą. Laikas nuo laiko su
rengiamos ekskursijos į Lietuvą. 

Tačiau dabar, kai vokiečiams 
sudaryta speciali lituanistinė pro
grama, jų žinios apie Lietuvą bus 
sistemingesnės ir išsamesnės. Žino
jimas ir pažinimas glaudžiau suar
tins dviejų tautų mokinius, tai ir yra 
dvikalbių mokyklų privalumas. 

Bronė Lipš ienė 
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JEIGU TAPTŲ NEĮMANOMOS 
KOALICIJOS, IŠGELBĖTŲ 

NEEILINIAI RINKIMAI 
ANDRIUS KUBILIUS 

Darbo partija artėja prie dėsnin
gos pabaigos. Sukurta kaip organi
zacija, kurią vienija ne kokios nors 
idėjos ar vertybės, o „valdžios vardan 
pinigų" projektas, ji per pinigus ir 
žlunga. Partija, kuri veikia kaip pi
nigų darymo mašina, savo nariams 
mokanti „sėkmės mokestį", net ir 
Lietuvoje negali ilgai išsilaikyti. 

Jeigu paaiškėtų, kad partija bu
vo finansuojama Rusijos spectarny-
bų pinigais, kiltų klausimas, ar tokia 
partija iš viso gali veikti kaip Lie
tuvoje registruota partija. 

Darbo partija neatsirado iš oro. 
Ji veikė taip, kaip veikė, todėl, kad 
jos veiklą toleravo, o gal net ir skati
no kiti „Lietuvos galingieji". Ilgame
tė V. Uspaskicho politinė draugystė 
su A. Paulausku V. Uspaskichui lei
do tapti Lietuvos politinės sistemos 
dalimi. A. Brazauskas, pasikviesda
mas ją į valdžios koaliciją, įteisino Dar
bo partiją, kaip rimtą politinę jėgą. 
Todėl socialdemokratai turi prisi
imti didelę dalį atsakomybės už tai, 
už ką prokurorai ruošiasi bausti Dar
bo partiją. Nes Darbo partijos ar jos 
vadovų galimai padaryti nusikalti
mai turėjo aiškius bendrininkus ir 
globėjus, — tai koalicijos partnerius 
ir patį koalicijos vadą A. Brazauską. 

Darbo partija buvo paskutinis 
buvusios sovietinės nomenklatūros 
politinis „gelbėjimosi" projektas. 
Aukštųjų partinių mokyklų absol
ventai ir CK kabinetų auklėtiniai 
pasižymi ypatingu politinės mimik-
rijos gebėjimu — gebėjimu pasiversti 
vis nauju kūnu, kai senasis tampa 
nebepopuliarus. Pilietinės demok
ratijos partijos projektas yra dar 
vienas to paties žanro, tos pačios so
vietinės nomenklatūros produktas, 
bet kuriamas taip skubotai, kad ka
žin ar gali tikėtis sėkmės. Galų gale 
„sėkmės mokesčių" sąsajos su Darbo 
partija V. Muntianui neleis tapti 
naujuoju gelbėtoju. 

Norint Lietuvos politinėje siste
moje tikro kokybinio šuolio, tikro 
apsivalymo, nebeužtenka vien tik 
šnekėti apie sąžiningumą ar mo
ralumą. Negali būti sąžininga ir mo
rali politinė sistema, kuri vis dar yra 
taip stipriai infekuota senosios no
menklatūros. Todėl norint, kad Lie
tuvos politinė sistema apsivalytų, ji 
visų pirma turi apsivalyti nuo seno
sios nomenklatūros ir nuo tokių jos 
simbolių, kaip A. Brazauskas. 

Turime pastebėti, kad tebesitę
siantis A. Brazausko ir jo suburtos 
koalicijos valdymas neša vis didesnę 

žalą Lietuvai. Tai jau lemia ne tik 
susikompromitavusios Darbo parti
jos ir jos atplaišų dalyvavimas val
dančiojoje koalicijoje, bet ir nomen
klatūrinė, jokių skrupulų nebepri-
pažįstančių socialdemokratų vadovų 
laikysena. Vyriausybėje buvusios 
sovietinės nomenklatūros atstovau-. 
jami socialdemokratai vis aiškiau 
rodo ne tik nenorintys, bet ir objek
tyviai nesugebantys mąstyti ir elgtis 
kitaip. Todėl, suvokiant ilgalaikius 
visuomenės ir valstybės interesus, 
Lietuvos apsivalymas nuo tokio te
besitęsiančio pokomunistinės no
menklatūros valdymo tampa svar
biausiu Tėvynės sąjungos tikslu ku
riant sąžiningą ir teisingą valstybę. 

Gegužės 27 d. Tėvynės sąjunga 
renkasi į Tarybos posėdį, svarsty
sime ir aiškų apsisprendimą, kurį 
formuluojame taip: jeigu šiandieninė 
valdančioji koalicija subyrėtų, Tėvy
nės sąjunga į koaliciją su A. Bra
zausko socialdemokratais neitų, ly
giai taip pat, kaip neitų į koaliciją su 
V. Uspaskicho Darbo partija ar R. 
Pakso liberalais demokratais. 

Jeigu pasirodytų, kad ne tik A. 
Brazausko suburta koalicija toliau 
nebegali veikti, bet ir Seimas nepajė
gia suformuoti jokios naujos, kad ir 
mažumos, valdančios koalicijos, esu 
įsitikinęs, kad naudingiausią ir efek
tyviausią sprendimą Lietuvai gali 
pasiūlyti ne partijų derybininkai, o 
patys Lietuvos piliečiai. Tokiu atveju 
geriausia išeitis būtų surengti 
neeilinius Seimo rinkimus. 

2006.05.24 susitiksime su opo
zicinių frakcijų vadais ir aptarsime 
savo laikyseną dėl Vyriausybės. Jei
gu artimiausiu metu koalicija pati 
neišsiskirstys, mūsų siūlymas — pa
laukti iki birželio vidurio, kai pa
aiškės ir „Mažeikių naftos" reikalai, 
ir tada svarstyti pasitikėjimo Vy
riausybe klausimą. 

„Mažeikių naftos" reikaluose Vy
riausybė daro klaidą po klaidos. Esu 
įsitikinęs, kad ministro K. Daukšio 
kelionė į Maskvą yra didžiulė strate
ginė klaida, suteikiant Kremliui taip 
reikalingą instrumentą imtis primi
tyvaus šantažo. Ką ministras tikisi 
išgirsti, kad Kremlius leis Vyriau
sybei spręsti „Mažeikių naftos" rei
kalus taip, kaip Vyriausybė nori, o 
ne kaip Kremlius yra suplanavęs? 
Tai kokiais dar klausimais Lietuva 
ruošiasi savo veiksmus derinti su 
Kremliumi? Tai visiškas mūsų diplo
matijos ir strateginės laikysenos 
fiasko. Ar toks vizitas buvo suderin
tas su Užsienio reikalų ministerija ir 
prezidentu? 

„PRAREGĖJIMŲ" KEISTENYBĖS 
Politikos vištidėje verda aistros 

— pakilta lemiamoms atakoms. 
Vienas toks pats kapoja kitą, tokį 
patį. Lietuva ir jos interesai tampa 
paprasčiausia politinių sąjungų ir 
kombinacijų dėlionių arena, o pilie
čiai atsidūrė įkaitų rolėje. Įdomiausi 
šiame jovale vis dažnesni politikų 
„praregėjimai", jų apstu ir labai jau 
jie atrodo simptomiški. 

Netekęs Seimo vadovo pozicijų, 
pirmasis prabyla A. Paulauskas: ži-
niasklaidos pašnekintas, jis drąsiai 
dėsto, kokia korupcija veši, kokie 
savanaudiški darbiečių interesai, 
kiek blogio Lietuvos politikoje, kaip 

savo interesų siekia Rusijos tarny
bos. Pirmininkaudamas Seimui, šis 
drąsuolis tylėjo, daug kalbėjo viešu
moje, bet nieko nedarė, kad reikalai 
keistųsi. Tuomet tokia pozicija buvo 
patogi ir saugi, bet patvirtinanti, 
kad jie, politikos viršūnėlių dalyviai, 
susiję ir vienas kitą dengia, palaiko 
ir suokalbiškai nemato, ką kiti 
veikia, kokie pavojai kyla valstybės 
ir piliečių interesams. 

Prabyla ir Viktoro šešėlinis Vik
toras — Muntianas. Jo kantrybe bai
giasi ir jis rūsčiai žeria visuomenei 
tai, ką ji seniai buvo supratusi, bet jo 
kalbos intrigavo: „praregėjo" partijos 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Vieniems džiaugsmas, 
kitiems verksmas... 

"ai Amerikos, o ypač Čikagos 
ir priemiesčių lietuviai su
žinojo, kad tėvas Antanas 

Saulaitis, SJ, sugrįš „į tėviškę", 
kilo visuotinis džiaugsmas ir taip 
pat klausimas: kur jis bus paskir
tas? (Pagal jo pasisakymus Lietu
vos žiniasklaidoje, atrodo, kad į 
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, Le-
mont, 111.) Tuo tarpu Lietuvoje pa
sipylė nepasitenkinimas, priekaiš
tai, kad šis kunigas iškeliamas į 
Ameriką, ir įrodinėjimai, kodėl jis 
turėtų būti paliktas Lietuvoje. 

Ši tautiečių reakcija tėvynėje 
mus truputį nustebino, nes dar 
gerai prisimename, kokias kliūtis 
reikėjo t. Antanui peržengti, ko
kius „kryžiaus kelius" nueiti, kai 
jis buvo paskirtas darbuotis Lie
tuvoje ir reikėjo prisitaikyti prie 
tenykštės mąstysenos, „tvarkos". 
Tuomet, kaip sakoma, „batas buvo 
ant kitos kojos" — Amerikos lietu
viai, ypač jaunimas, labai liūdėjo 
dėl šios netekties, nes t. Saulaitis 
buvo populiariausias, daugelio 
nuomone — tiesiog nepamainomas 
— kunigas. T. Antanas mokėjo į 
jaunimą prabilti jo paties kalba, 
atverti slapčiausias jo sielos kerte
les ir parodyti kelią į Dievą. Ir jis 
tai atlikdavo be pabarimų, pa
mokslavimų ar kritikos, tik savo 
nuoširdžiu humaniškumu ir krikš
čioniškumu. Kadangi t. Antano lie
tuviškos veiklos šaknys glūdi dau
giausia skautų organizacijoje, lie
tuviškoji skautija jį laikė savo 
vyresniuoju broliu, draugu, gera
dariu ir dvasios vadovu. Tačiau jis 
visus vienodai priėmė, visiems šil
tai šypsojosi, atrado paguodos žodį, 
patarimą, pagalbai ištiestą ranką, 
progą pradžiuginti maža dovanėle, 
laiškeliu. T. Antanas turėjo ypa
tingą Dievo dovaną suprasti kiek
vieno reikmes ir į jas atsiliepti. 

Vargiai ir jis pats galėtų pa
sakyti, kiek Amerikoje sutuokė 
jaunų lietuvių porų, pakrikštijo jų 
kūdikių, išklausė vaikučių pirmo
sios išpažinties, paguodė liūdesio 
ar netekčių ištiktuosius... Jis vis
kuo domėjosi — ir lietuvių tautosa
ka, ir žvaigždžių keliais, ir žurna
listika, daile. Kai pasklido gandai, 
kad t. Saulaitis išsiunčiamas į Lie
tuvą, daugelis tą žinią labai išgy

veno ir per metų eilę t. Saulaičio 
nepamiršo, o kai jis retkarčiais čia 
atvykdavo paviešėti, būdavo sutin
kamas ne kaip svečias, bet saviš
kis. 

Gerai prisimename, kad pir
maisiais metais tėvynėje jo keliai 
nebuvo rožių žiedlapiais barsty
ti, galbūt daugiau spygliais nu
smaigstyti. Vyresnio amžiaus ku
nigus, kuriuos okupacijos metais 
mažai buvo palietusi Vatikano II 
Suvažiavimo dvasia, sukrėtė ir 
papiktino t. Saulaičio „liberalios 
pažiūros" (vienu metu jam net 
buvo uždrausta sakyti pamokslus). 
Iš tiesų, t. Antanas vyresniesiems 
buvo „per jaunas, nesusitupėjęs", o 
jauniesiems kunigams — per se
nas, senoviškų pažiūrų. Tačiau jis 
nebuvo nei viena, nei antra — tik 
kunigas, vienuolis, jėzuitas, savo 
gyvenimą pašventęs tarnauti Die
vui ir Jo žmonėms. 

Savo kantrybe, atlaidumu (ir 
neišblėstančia šypsena) kun. Sau
laitis pamažu laimėjo, ypač jauni
mo, pasitikėjimą. O tai jau buvo 
nemažas pasiekimas, nes tik kuni
gu pasitikintys gali priimti jo pa
mokymus, patarimus, jo skelbiamą 
Kristaus meilę ir mokslą. Supran
tama, šio kunigo Lietuvoje bus 
skaudžiai pasigesta, kaip jo pa
sigedo Amerikos lietuviai, kai 
prieš keletą metų kun. Saulaitis 
buvo išsiųstas į Lietuvą. Tačiau jis 
ir čia nemažiau reikalingas, kai 
dėl lietuvių kunigų stokos skau
džiai nukenčia mūsų sielovada. 

Kol kas žinome tik užuominas 
apie kun. Antano Saulaičio, SJ, bū
simą paskyrimą — kur jis apašta
laus, bet, galime būti tikri, kad jis 
ir čia neturės nei minutėlės laiko 
sau — visur bus kviečiamas, lau
kiamas, pageidaujamas. „Turime 
griebti kun. Saulaitį, kol kiti nepa
griebė", — išsireiškė vienas skautų 
vadovas, galvodamas, kad paga
liau skautų stovyklos vėl turės 
puikų kapelioną. Bet kun. Sau
laitis — ne vien skautas. Visų pir
ma, jis kunigas, pasiryžęs, kiek 
jėgos leis, patarnauti visiems žmo
nėms. Tad užjaučiame Lietuvos 
tikinčiuosius netekusius t. Antano, 
bet taip pat džiaugiamės, kad jis 
vėl grįžta pas mus. 

vedlio bendražygis, gerai žinantis jos 
vidaus reikalus. Atskleistas partijos 
uabizacijos mechanizmas patvirtino 
jos tariamą monolitiškumą ir silp
numą — tereikia eliminuoti jos vadą 
ir darinys suyra, o Viktoras antrasis 
jį perima. Tęsiama politinė šach
matų partija — su Uspaskichu į 
koaliciją neeinu. Vau, kaip viskas 
dramatiška. 

Jau visiškai įprasta, kad A. 
Brazauskas, su kuo nors pasikal
bėjęs, nebūtinai su Kristina, keistai 
praregi — vakare jis nemato jokių 
kliuvinių SDP ir DP koalicijai, rytą 
dėsto kitaip: žinoma, rytas už vaka
rą protingesnis, niekada nereikia 
skubėti. Tokio kalibro politiko nuo
monių permainos atrodo neįtikėtinai 
ir atskleidžiajo saulėlydžio artėjimą. 
Jdomu čia ir kitkas: paklaustas, ar 
įmanoma koalicija su konservato

riais, neaiškiai surezga, kad vargu 
bau. O tuoj pat šios partijos Seime 
frakcijos seniūnas paaiškina, kad 
SDP pasiruošę neeiliniams rinki
mams. Įdomus soceldemokratų ir 
konservatorių pozicijų sutapimas. 

„Praregėjimą" išgyvena ir kon
servatoriai — kadencijos pradžioje, 
siekdami išgelbėti Lietuvą nuo dar
biečių užmačių, jie primygtinai kal
bėjo apie vaivorykštės koaliciją su 
soceldemokratais, dabar, kai tokia 
galimybė jau sukurta, jie kategoriš
kai atmeta tokį Seimo krizės spren-
di-mo būdą, t.y. kratosi atsakomybės 
ir patvirtina, kad ir jiems terūpi 
siauri partiniai interesai — jie 
reikalauja neeilinių Seimo rinkimų. 
Tikėtina, kad juos bus sujaudinusios 
ir pasitikėjimo įkvėpusios paskutinės 
apklausos, kuriose visuomenė vis la
biau juos vertina Nukelta j 11 psl. 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petrutis 

Svarbi ir reikalinga 
informacijos priemonė 

Anądien, vaikštinėdamas po 
Marąuette Parką, netikėtai sutikau 
vieną seniai bematytą savo tautietį. 
Tuoj užsimezgė šneka. Jis beveik 
priekaištaudamas paklausė, kodėl 
aš nesiteikiau užimti Amžinybėn 
išėjusio Anatolijaus Šluto vietos? 
Girdi, tokiu būdu būtų buvęs už
tikrintas sekmadienio rytais girdė
tas lietuvių radijo laidos veikimas. 
Mano pažįstamasis skundėsi silpnė
jančiu regėjimu ir negalėjimu skai
tyti knygų bei laikraščių. Jo žo
džiais, sekmadieninė lietuvių radijo 
laida buvo didelė paguoda. 

Man, deja, nepavyko jo įtikinti, 
kad esu nebetinkamas tokiam dar
bui. Teigiau, jog reikia jaunesnių 
žmonių, kad geriausia būtų „užka
binti" vieną ar porą neseniai at
vykusių, trečiabangiais vadinamų 
tautiečių. Tąsyk mudu daugiausia 
kalbėjome apie mūsų žiniasklaida, 
tačiau nelabai sutarėme ir, atvirai 
kalbant; nieko gero nenusprendėme. 

Laikas bėga, bet aš dar vis ne
galiu pamiršti netikėto susitikimo ir 
pokalbio su pažįstamu tautiečiu. 
Dažnai prisimenu ir ne taip seniai 
Amžinybėn iškeliavusį savo bičiulį 

Anatolijų Šlutą. Jį prisimena ir kiti 
žmonės (giminės, draugai, pažįsta
mi), taip pat gausūs jo vadovautos 
radijo laidos klausytojai. Dabar sek
madienį iš ryto tyku ir ramu. Nebėra 
Šluto, nebėra ir jo vadovautos radijo 
laidos. Viena vyresnio amžiaus 
klausytoja sakė, jog sekmadieniais 7 
vai. ryte dar vis ją budina WCEV 
radijo stoties garsai. Deja, nebesigir
di lietuviško žodžio ir muzikos. 

Anatolijus Siutas buvo tarsi 
suaugęs su elektronine technika. Jis 
labai daug laiko praleido besirūpin
damas TV ir radijo laidų išlaikymu. 
Ar mums buvo reikalinga jo dėka 
išlaikoma žiniasklaida? Žinoma, kad 
taip. Tai liudija gausūs klausytojų 
pasisakymai. 

Anksčiau išeivijoje lietuvių kal
ba buvo leidžiama daugybė laikraš
čių ir žurnalų. Daugelis jų, kaip 
sakoma, „suglaudė sparnus". Tačiau 
atsirado nauji žiniasklaidininkai. 
Prasidėjo beveik nenutrūkstamas 
naujų laikraščių leidimas. Šiandien 
mūsuose yra pustuzinis naujų laik
raščių. Tačiau neatsiranda naujų 
radijo laidų. Niekas nesusigundo at
gaivinti šluto įsteigtos ir jo vadovau-

Viena paskutiniųjų Anatolijaus Šluto (kairėje) nuotraukų, kur jį matome su 
žmona Sigita ir visuomenininku Algiu Regiu ALTo ruoštame kongrese Čikagoje. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

tos radijo laidos. Ką gi, šiandien 
tenka atvirai klustelėti: negi niekas 
iš mūsų jaunesnio amžiaus ben
dražygių nebejaučia pareigos užimti 
paliktą tuščią kėdę? 

Neseniai dienraštyje „Draugas" 
skaičiau apie Baltimore ilgokai vei
kusios lietuvių radijo laidos „laido
tuves". Vadinasi, Baltimore ir Wa-
shington lietuviai liko be žiniasklai-
dos lietuvių kalba. Sunku tikėtis, 
kad šiose vietovėse imtų ir pasi
rodytų lietuvių kalba leidžiamas 
laikraštis. Vis dėlto norėtųsi tikėtis 
radijo laidos atgaivinimo. Nejučia 
prisimenu ir Boston, kuriame gy
veno ir tebegyvena tūkstančiai lietu
vių. Boston seniai nebėra lietuviško 
laikraščio. Pranyko ir Boston lietu

vių radijo laida. 
Baltimore, Boston ir kitose lietu

vių gyvenvietėse nemažėja, o didėja 
lietuvių ateivių skaičius. Atrodo, kad 
turėtų didėti ir tenykščių lietuvių 
veikimo pastangos. Šiandien elek
troninė žiniasklaida yra nepamaino
ma informacijos priemonė. Tenka 
pridurti, jog ji yra lengviau įgyven
dinama ir išlaikoma negu laikraš
čiai. 

Kuriant bet kurią žiniasklaidos 
priemonę reikalingas ryžtas, atsa
kingumas ir pareigos jausmas. Ma
nyčiau, jog tarp mūsų yra tokių 
savybių nestokojančių žmonių. Te
gul plečiasi ir daugėja lietuvių radijo 
laidų! Tegyvuoja lietuvių žiniasklai
da! 

Apie seniausiąją pasaulyje l ietuviu organizaciją 
pasakoja jos prezidentas Kęstutis Miklas 

EDVARDAS SULAITIS 

Šiuo metu labai mažai girdime 
apie seniausią ne tik JAV, bet ir 
visame pasaulyje lietuvišką organi
zaciją, įkurtą 1886-aisiais senųjų 
ateivių centre Pennsylvania. Šiemet 
ji švenčia 120 metų sukaktį. 

Buvo puiki proga pasikalbėti su 
praėjusį rudenį išrinktu jos naujuoju 
prezidentu Kęstučiu Miklu, kai jis 
gegužės pirmąjį savaitgalį iš savo 
namų Florida buvo atvykęs Čikagon 
dalyvauti Išeivijos šaulių organizaci
jos suvažiavime. 

Šnektelėjome ir apie Susivie
nijimą lietuvių Amerikoje (SLA), 
kuris angliškai vadinasi „Lithuanian 
Alliance of America". Tai ne tik sena, 
bet ir garbinga organizacija, turėjusi 
dešimtis tūkstančių narių (dar 1926 
m. joje buvo daugiau nei 17,000 
narių). 

Pagal naujausius oficialius duo
menis, SLA dabar yra 2,484 nariai, 
kurių dauguma gyvena JAV ir maža 
dalis Kanadoje. Visi nariai turi mo
kėti tam tikrą mokestį (jo dydis prik
lauso nuo gyvybės draudimo sumos) 
ir gali dalyvauti skyrių (kuopų) 
kultūrinėje ar visuomeninėje veiklo
je. Anksčiau SLA buvo pagrindinė 
JAV lietuvių organizacija, kuri dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą rū
pinosi Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu, stipriai rėmė kultūrinę 
veiklą finansiškai. 

Net ir tada, kai nuo jos atskilo 
aršių katalikų grupė ir sudarė Ka
talikų susivienijimą, o vėliau — 
komunistuojantys tautiečiai, susi
būrę į Darbininkų susivienijimą, 
SLA išliko didžiausia vis dar vei
kiančia lietuvių organizacija. Gaila, 
kad Lietuvių katalikų susivienijimas 

nenorėjo veikti kartu su SLA — 
neseniai pasirinkęs svetimtaučius, 
sudaręs sutartį su Slovėnų moterų 
katalikių fraternaline draudimo or
ganizacija, pranyko iš horizonto. 

Ruošiasi platesnei veiklai 

Nesinori daug kalbėti apie SLA 
praeitį, kurios 120 m. istorija yra 
plati ir turininga. Norisi atkreipti 
dėmesį į dabartį ir ateitį. O ji, pasak 
K. Miklo, gali būti dar gana gera. 

Naujasis prezidentas jau ne 
kartą lankėsi SLA centro raštinėje, 
įsikūrusioje pagrindiniame New 
York didmiesčio rajone (dabar SLA 
nekilnojamasis turtas ten gali kai
nuoti apie porą milijonų dolerių). 

Ten balandžio paskutinį savait
galį vyko SLA vyriausiojo organo — 
vykdomosios valdybos — suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir naujasis 
viceprezidentas, ALTo pirmininkas 
advokatas Saulius Kuprys iš Čika
gos apylinkių. Šio jaunosios kartos 
atstovo įsitraukimas į SLA vadovybę 
yra labai reikšmingas ir, be abejo, 
prisidės prie organizacijos atgimimo. 
Paskutiniaisiais metais jos narių 
skaičius kasmet mažėjo ir mažai kas 
žinojo, kad ji dar veikia. 

Nutarta atgaivinti „Tėvynės" 
laikraštį, kuris daugiau negu 100 m. 
sėkmingai tarnavo narių ir vadovy
bės tarpusavio ryšiui stiprinti ir 
informacijai teikti. Po vasaros per
traukos visoje lietuviškoje spaudoje 
galvojama dėti skelbimus apie SLA, 
ypatingą dėmesį kreipiant į „trečia-
bangininkus", jaunąją kartą, kuri 
turėtų įsitraukti, o vėliau ir perimti 
šią seną ir turtingą organizaciją. 

Posėdyje buvo iškelta daug vi
sokių projektų, bet čia nėra galimy

bių ir reikalo viską vienu kartu sumi
nėti. Konkrečių planų, kaip pami
nėti SLA 120 m. jubiliejų, dar nesu
daryta, bet tos iškilmės turėtų vykti 
Pennsylvania valstijoje, kur susivie
nijimas gimė. Apie tai plačiau turė
tume išgirsti netolimoje ateityje. 

Trumpai apie K. Miklą 

SLA prezidentas Kęstutis Miklas 

Apie naująjį SLA prezidentą 
Kęstutį Miklą būtų galima parašyti 
storą knygą. Per beveik 84 savo 
amžiaus metus jis daug nuveikė — 
ne tik savo šeimoje, asmeniniame 
gyvenime, bet ir lietuviškoje veikloje 
— Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameri
koje. Visų pirma jis jau senas SLA 
darbuotojas, savo veiklą šioje organi
zacijoje pradėjęs dar gyvendamas 
New York apylinkėse. Praėjusį ru
denį Čikagoje vykusiame SLA seime 
jis buvo patvirtintas, kaip vienas iŠ 
keturių garbės narių (kiti — John 

Lapinski, Nicholas Boxter, Edvardas 
Šulaitis). 

Kęstutis — pasižymėjęs žurna
listas, šį darbą pradėjęs dar Lie
tuvoje, buvęs Jungtinių Tautų kore
spondentas, taip pat ELTOS atsto
vas New York. Jis pasižymėjo ir 
organizaciniame darbe — 8 metus 
buvo lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininkas. 

Nuo pat atvykimo į JAV Kęstutį 
matėme tarp Lietuvių šaulių organi
zacijos veikėjų. Jis vadovavo New 
York kuopai, buvo ilgalaikis visos 
išeivijos šaulių sąjungos kontrolės 
komisijos pirmininkas. 

Ne mažesni jo nuopelnai ir JAV 
LB veikloje: jis yra ne tik vietinių LB 
skyrių pirmininkas, bet ir JAV LB 
tarybos bei PLB seimų aktyvus 
narys, dalyvaujantis įvairiuose 
suvažiavimuose, nors ir kaip toli jie 
vyktų. 

Jau keli dešimtmečiai Kęstutis 
kasmet lankosi Lietuvoje, kur at
lieka daugelį organizacinių įsi
pareigojimų. Būtent Lietuvoje šį 
vyrą yra tekę kelis kartus sutikti, su 
juo bendrauti. 

Kai K. Miklas minėjo savo 
75-metį, New York buvo surengtas 
didžiulis pobūvis, kuriame dalyvavo 
keli šimtai garbingų svečių. Ta proga 
buvo išleistas 52 psl. leidinys apie 
sukaktuvininką. O kiek daug įdomių 
žinių apie jo veiklą yra prirašyta. 
Gal bus proga ateityje apie tai dau
giau pakalbėti. Tokių veiklių senes
nės kartos žmonių, kaip K. Miklas, 
šiuo metu labai mažai beturime. 
Jeigu SLA buvęs prezidentas žurn. 
Vytautas Kasniūnas netrukus švęs 
savo 92-ąjį gimtadienį, tai Kęstutis 
pagal jį dar tikrai jaunas vyras ir 
ilgai galės darbuotis lietuvių tarpe. 
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TELEKONFERENCIJA: 
SOCIALINIAI REIKALAI 

Š.m. gegužės 17 d. (trečiadienį), 
kaip įprasta, vėlyvą vakarą, įvyko 
bendras telefoninis pokalbis (tele-
konferencija) tarp JAV LB Krašto 
valdybos narių ir apygardų bei 
apylinkių pirmininkų. Pokalbio te
ma — socialiniai reikalai. 

Dalyvavo: Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkas Juozas Polikaitis; 
Krašto valdybos sekretorė Giedrė 
Stankūnienė; Nevvark apylinkės, 
NJ, pirmininkas Vladas Audėnas; 
Philadelphia, PA; apylinkės atstovė 
Roma Krušinskienė; Cape Coral/ 
Fort Myers/Naples, FL, apylinkės 
pirmininkė Danutė Balčiūnienė; Le-
mont, IL, apylinkės pirmininkė 
Irena Vilimienė; Arizona LB apy
linkės pirmininkas Algis Karsas; 
Boston, MA, apylinkės atstovė Al
dona Turauskytė ir JAV LB įstaigos 
administratorė Jūratė Mikšėnienė. 

Socialinių reikalų tarybos pir
mininkas pasakojo apie prieš gerą 
pusantro mėnesio pradėjusį veikti 
Paguodos numerį. Kiekvieną ketvir
tadienį nuo 6 iki 9 vai. vakaro (CST) 

skambinant nemokamu numeriu: 
1-866-438-7400, galima pasikal
bėti, pasiguosti bei pasidalinti ramy
bės neduodančiais klausimais. Tai 
nėra profesionali psichologinė pagal
ba, greičiau būdas pokalbio forma 
kiekvienam nelaimės prispaustam 
žmogui pačiam rasti sprendimo ke
lią. Visi dirbantys Paguodos numerio 
linijoje yra savanoriai, kai kurie 
studijavę ar turintys psichologų 
diplomus. 

Kiekvieną ketvirtadienį per tris 
valandas Paguodos numeris sulau
kia keleto mūsų tautiečių skambučių 
iš visos Amerikos. Daugiausia į Pa
guodos numerį skambina naujieji 
imigrantai, pagrindinės pokalbių 
temos: vienišumas, sunkiai pakelia
mas atsiskyrimas nuo šeimos, netek
tis ir pan. 

Pokalbiai vyksta anonimiškai, 
nereikalaujama prisistatyti tikru 
vardu ar palikti savo koordinates. 
Kadangi nėra atgalinio ryšio, sunku 
nustatyti ar Paguodos linija duoda 
apčiuopiamą naudą. 

Paguodos numeris skelbiamas: 
JAV LB tinklalapyje (www.lietu-
viubendruomene.org); laikraščiuose: 
„Amerikos lietuvis", „Draugas", „Info 
Tiltas", „Reklama", „Komersantas", 
„Emigrantas". 

SRT pirmininkas Juozas Po
likaitis taip pat pasidalino, kad 
Socialinių reikalų taryba planuoja 
sukurti atskirą tinklalapį, kuriame 
būtų talpinama naudinga informaci
ja, pvz.: apie nemokamas ligonines, 
maisto korteles, nakvynės namus ir 
pan. Pirmininkas pasiūlė, kad kiek
viena apylinkė, kiek išgali, turėtų 
savo socialinį darbuotoją, kuris 
galėtų rinkti bei teikti naudingą soc. 
informaciją vietos lietuviams. 

Juozas Polikaitis pastebėjo, kad 
sumažėjo tautiečių ieškančių darbo, 
skaičius. SRT teikia paslaugą — pri
ima ieškančių bei siūlančių darbą 
skelbimus, tokiu būdu lietuviams 
padeda susirasti darbą. Paskutiniu 
metu darbo pasiūlymų daugiau, 
negu norinčių dirbti. Gali būti kele
tas priežasčių: sumažėjo atvažiuo
jančių į Ameriką lietuvaičių skai
čius, arba tie, kurie atvyksta, jau 
turi draugus bei ryšius, kurių pagal
ba susiranda darbą. 

Philadelphia apylinkės atstovė 
Roma Krušinskienė pasakojo, kad jų 
apylinkės socialiniai reikalai apta
riami lietuviškoje parapijoje po Mi
šių, žmonės, užklupti bėdų, čia pasi

dalina savo nelaimėmis ir iš 
apylinkės narių dažnai sulaukia 
pagalbos. R. Krušinskienė taip pat 
papasakojo vieną labai liūdną atvejį. 
Šeima iš Lietuvos augina tris 
mažamečius vaikus, mama susirgo 
žarnyno vėžiu (III stadija), dėl gydy
mo, atrodo, susitarta su ligonine, 
tačiau šeima praktiškai neišgali 
pragyventi. Phi-ladelphia apylinkė 
bando surasti šiai šeimai finansinę 
paramą. 

SRT pirmininkas apgailestavo, 
kad taryba neturi lėšų tokiems liūd
niems atvejams, tačiau paminėjo, 
kad yra speciali programa remti 
vaikams, nepaisant jų legalumo sta
tuso. Tokiais atvejais geriausiai 
kreiptis į advokatus, dirbančius 
socialinių reikalų srityje, jie sugeba 
parūpinti vaikams finansinę para
mą. 

Pabaigoje telefoninio pokalbio 
buvo kalbama apie Lietuvos naš
laičių globą. Šios programos dėka 
Amerikos lietuviai gali globoti Lie
tuvos našlaičių namuose gyvenan
čius vaikučius. Vieno našlaičio globa 
per metus kainuoja 150 dolerių. 

Nors telekonferencija vyko va
landą, tačiau atrodė, kad prabėgo tik 
keletas minučių, visi aptarti klausi
mai buvo be galo įdomūs ir naudingi. 

Parengė: 
Jūratė Mikšėnienė 

JAV LB įstaigos administratorė 

ŽVILGSNIAI II 
NIJOLĖ JANKUTĖ 

Nr.4 

Po sėkmingos žūklės krypu-krypu namo į lizdus. 
Phillip sala, Vlctoria, Australia. 

Mes, „pegasiečiai", dar surandam vietelę ant 
aukščiausio laipto. Sėdžiu lyg senovės graikų 
teatre Delfuose, laukdama svarbiųjų aktorių 
pasirodant. Ledinis Antarktikos vėjas dumia šaltį į 
veidą. Bendrakeleiviai sako, temperatūra 7'C. 
Nežinau ar +, a r -, bet džiaugiuosi, užsidėjus 
kepurę ir užsivilkusi šiltą švarką. Stebiuosi karštu 
australų krauju: vaikai su T-marškinėliais, kai 
kurie basi, tėvai — vienmarškiniai. Mano bendra
keleivės tik su atlapais megztukais; jų žilus plau
kus vėjas draiko! O aš — kepurėta! 

Aštuntą vai. vakaro, kaip buvo sakyta, pasiro
do pingvinai! „Atplaukia, atplaukia! Žiūrė

kit!" — bruzda minia. Tolumoj matau tik baltai 
pursluojančias bangas. Jos pilasi į kranto smėlį. 
Ne, tai ne bangos — tai baltos pingvinų krūtinės! 
Mažais būreliais išnyra jie iš jūros, patrypinėja 
vietoj, paskui greit rikiuojasi darnia eilute ir per 
smėlį — pirmyn \ pakrantės krūmus. 

Dabar pakyla kita banga. Tai mes — žiūrovai. 
Labai nedarniai, padrikais būriais metamės į 
pakrūmėm išvedžiotus lentų takus, aptvertus 
vieline tvora. Per ją galima stebėti pingvinus iš 
labai arti. O jie nekreipia jokio dėmesio į šitą žmo
niją. Žygiuoja sau — krypu-krypu, cypsėdami la
biau cikadų, negu paukščių balseliais. Vis po 10, po 
20, ir skirstosi į savo lizdus krūmynuose. Jie — 
pingvinai nykštukai, gal kelių sprindžių aukščio, 
tartum vaikų žaislai, kuriuos sodina ant lovos. O 
tokie meilučiai, tokie gražučiai savo juoduose 
„frakuose" ir tartum iškrakmolytom baltom krū
tinėm! Žygiuoju kartu savo taku, o jie savo. Ne
nuleidžiu akių, o jie nekreipia dėmesio. Krypu-
krypu, čirkšt-čirkšt... 

Gražioji Lynette, „teta Rožė", eina su manim. 
Gal bijo, kad iš susižavėjimo nepasilikčiau ping
vinų krūmuose. Nepaprastąjį pingvinų paradą 
mudvi paliekam beveik paskutinės. Lentų takams 
baigiantis, sutinkam šio natūralaus paukštyno 

sargą. Jis, mano džiaugsmui, apsitulojęs labiau, 
negu aš. Vadinasi, ne mano vaizduotė, o tikrai šal
ta. Jis man mielai papasakoja, kad dar prieš maž
daug 20 metų ši pingvinų pakrantė nebuvo spe
cialioj apsaugoj, todėl dažnai padaužos išmėtydavę 
vargšelių kiaušinius ir ne vieną pasigavę, kaip kokį 
žaislą, namuose numarindavę. Dabar ši „Pingvinų 
parado" vieta saugojama, kaip ir visi valstybiniai 
parkai. Čia negalima į paukštelius šviest lempu
tėmis, garsiai rėkaut ir fotografuot. Tačiau šių 
paukštelių nugaišta vis tiek labai didelis nuo
šimtis. Šie pingvinai yra mažiausioji rūšis — 33 cm 
aukščio, monogamiški visą savo septynerių metų 
gyvenimą; maitinasi mažomis žuvelėmis, kurių 
žvejoti jie plaukia net iki 50 km į dieną. Sugautą 
maistą jie atrajoja savo vaikeliams, kurių išperi po 
vieną arba du. Įdomu, kad šie meilūs padarai gali 
miegot vandens paviršiuje, bangų liūliuojami. 

Sugrįžus viešbutin, dar peržiūriu nusipirktas 
pingvinų nuotraukas, o užmigus sapnuoju ne
sibaigiantį jų paradą per mano kambarį. 

IV diena 

Išvažiuojam iš ping
vinų salos. Gaila, 

kad taip greit. Rytas ap
niukęs, lynoja. Tinka at
siskyrimo nuotaikai. 
„Ryklys" duriančiu bal
su rikteli „nine-ten-
your-big end!" ir Ly
nette skubiai įjungia 
gražiųjų melodijų CD. 
Važiuojam Port Phillip 
įlankos pakraščiu, ir 
greit pasiekiam Mor-
nington pussiasalio „ba
tą". Kelias vingiuojasi, 
lyg pasakų žaltys, o 
įlankos pakraščiai nu
sagstyti eilėmis mažų 
trobelių savaitgalinių 
vasarotojų patogumui. 
Tolimiausias šio pus
siasalio taškas — Port-

sea — ištaigingas kurortas. Į kitą pusę, kur 
prasidės garsusis „Vandenyno kelias", kelsimės 
didžiuliu keltu iš Sorrento. Kaip keista — kitoj 
Žemės pusėj vėl matyti miestą tuo pačiu vardu! 
Atrodo, jį čia įkūrė italai emigrantai. O dar keis
čiau, kad gražiąją Sorrento dainą dainavo ne tik 
garsusis Pavarroti, bet — Kupiškio gimnazistės 
prieš 60 metų! „Lengvos bangos tyliai tyliai kažką 
šnabžda paslaptingai... sugrįžk namo į gimtąjį 
Sorrento!" Ir štai jau esame. 

Ant milžino kelto su visu Pegasu! 

Keltas — beveik mažas miestelis — pūškuoja, neš
damas kelis autobusus ir jų keleivius. Taip keliaut 
patiktų Archimedui: galėtų senis džiaugtis taip 
puikiai praktikoj pritaikytu savo garsiuoju dėsniu! 

Ant kelto denio smagu dairytis į abu sąsiaurio 
krantus tarp Point Napean Sorrento pusėj ir 

Point Lonsdale Queenscliff pusėj. Sąsiauris vadina
mas „The Rip", nes senais laikais, kai laivai 
neturėjo navigacinių instrumentų, jie užplaukdavo 
ant čia slypinčių uolėtų seklumų. Net prieš kelis 
dešimtmečius didysis anglų „Queen Mary" čia vos 
vos neužkliuvęs. Tarp laivo dugno ir povandeninių 
uolų buvę vos 3 metrai vandens! Geoff rodo mums 
du švyturius Queenscliff pusėj, baltą ir juodą. 
Senovėje laivų kapitonams jie ženklinę pavojingąjį 
sąsiaurio tarpą. Likęs posakis — „coming thru the 
Heads". 

Bus daugiau. 

Garsusis ,,Didysis vandenyno kelias prasideda čia 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.lietu-
http://viubendruomene.org
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Krepšininkams ir muzikantams 
A. Zuoko padėka 

Seimas imsis pastato Romoje klausimo 

„LT United" muzikantai pagerbti Vilniaus rotušėje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 24 d. (ELTA) 
— Trečiadieni Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas sostinės rotušėje pa
sveikino šių metų SEB Baltijos krep
šinio lygos (BBL) ir Lietuvos krepši
nio lygos (LKL) čempionus Vilniaus 
„Lietuvos ryto" krepšininkus bei 
„LT United" muzikantus, Eurovizi-
jos dainų konkurse užėmusius šeš
tąją vietą — aukščiausiąją per visą 
dalyvavimo konkurse laiką. 

„Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus 
'Lietuvos ryto' komandos krepšinin
kams už tai, kad . čempionų taurę 

grąžino į sostinę. 'LT United ' muzi
kantams dėkoju už tai , kad lietuvius 
išmokėte jaus t i s nugalėtojais , už 
įspūdingą laisvės ir patriotizmo pa
moką", — iškilmingos ceremonijos 
metu sakė A Zuokas. 

Sostinės meras taip pa t pabrėžė, 
jog nugalėtojai nebūtinai tur i būti 
laimėtojais. 

Vilniaus ir Lietuvos vardą užsie
nyje garsinantiems krepšininkams 
ir muzikantams meras įteikė padė
kos raštus ir naująjį Vilniaus miesto 
simbolį — angeliuko statulėles. 

Darbą baigia JAV ambasadorius 
Atkelta iš 1 psl. 

Nuo 2003-ųjų rugpjūčio atsto
vaudamas JAV Lietuvoje, ambasado
rius daug prisidėjo prie JAV para
mos ir labdaros projektų Lietuvoje, 
verslo ir žmonių ryšių plėtros. 

„Jūs esate t ikras Lietuvos bičiu
lis ir mūsų interesų atstovas savo ša
lyje", — pabrėžė V Adamkus. 

Prezidentas padėkojo S. Mull už 
puikiai parengtus kelių aukščiausių 
JAV pareigūnų — viceprezidento 
Diek Cheney, valstybės sekretorės 
Condoleezza Rice, gynybos sekreto
riaus Donald Rumsfeld — vizitus 
Lietuvoje. 

Po trijų savaičių baigęs savo ka

denciją Lietuvoje, S. Mull taps JAV 
Valstybės departamento pareigūnu. 

Skelbiama, kad naujuoju JAV 
ambasadoriumi Lietuvoje t aps diplo
matas John A. Cloud jaunesnysis , 
kuris šiuo metu dirba Berlyne, JAV 
ambasadoriaus Vokietijoje pavaduo
toju. 

J. A. Cloud yra karjeros diplo
matas, priskiriamas prie labiausiai 
patyrusių diplomatinės tarnybos 
atstovų kategorijos. Prieš atvykda
mas į Berlyną, jis dirbo JAV prezi
dento specialiuoju padėjėju ir Nacio
nalinės saugumo tarybos vyresniuo
ju direktoriumi tarptaut inei ekono
mikai. 

* Antradienį Čekijoje vyku
siose ol impinio čempiono Lud-
vik Danek atmininio tarptauti
nėse lengvosios atlet ikos varžy
bose vyrų disko metimo rungties 
nugalėtoju tapo olimpinis bei plane
tos čempionas Virgilijus Alekna. 
Sėkmingiausiu — trečiuoju — ban
dymu lietuvis diską nusviedė 68.05 
m bei penktą kartą iš eilės tapo šio 
turnyro nugalėtoju. Antroji vieta vy
rų disko metimo rungtyje atiteko 
vengrui Zoltan Kovago, o trečias bu
vo vokietis Lars Riedel. 

* Italijoje tęsiasi 37-oji šach
matų ol impiada, kurioje daly
vauja 108 moterų bei 149 vyrų 
rinktinės. Trečią pergalę iš eilės 
„sausu" rezultatu iškovojo ir turnyre 
pirmauja Lietuvos rinktinė, antra
dienį trečiajame rate 3:0 nugalėjusi 
kaimynes iš Latvijos. Viktorija Cmi-
lytė prie pirmosios lentos nugalėjo 
Laura Rogule, prie antrosios lentos 
žaidusi Dagnė Čiukšytė įveikė Anda 
Safranska, o prie trečiosios lentos 
Deimantė Daulytė Į rodė savo pra
našumą prieš IIze Berzina 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 
Seimas sieks išjudinti j au daugiau 
kaip dešimtmetį įstrigusį buvusio 
Lietuvos ambasados pastato Romoje 
klausimą. 

Seimo Užsienio reikalų komite
tas (URK) trečiadienį svarstė, kokių 
žygių imtis, kad „įšaldytas" buvu
sios ambasados Romoje klausimas 
būtų pradėtas spręsti. 

„Mes aptarėme strategiją, kaip 
esant naujai Italijos vyriausybei tą 
klausimą kelti, ir priėjome išvadą, 
kad turi būti keliama dvišaliu pa
grindu, vėliau išeinant į tarptauti
nes organizacijas, kur mes turime 
savo delegacijas", — po komiteto po
sėdžio sakė jo vadovas Justinas Ka
rosas. 

Pasak URK pirmininko, pirmąjį 
žingsnį siekiant gauti kompensaciją 
už „Villa Lituania" žengs Seimas. 

„Pirmas toks žingsnis būtų, kurį 
mes padarysime Seime, priimti re
zoliuciją, išdėstant mūsų poziciją ir 
tos pozicijos pagrindimą kaip naują 

* Daugkar t in iam Lenki jos 
dv irač ių čempionu i , tarptaut i 
n ių ir o l impinių ž a i d y n i ų prizi
n inkui Zenon Jasku la gresia ilgi 
metai kalėjimo. 44 metų sportinin
kas, kuris 1983-1989 metais tapo 
Lenkijos čempionu, 1993 metais 
„Tour de France" lenktynėse finiša
vo trečias bei 1988 meta is Seoul 
olimpiadoje iškovojo sidabrą, kalti
namas sukčiavimu bei 742,000 zlotų 
pasisavinimu. Kovos su ekonomi
niais nusikaltimais skyrius dvirati
ninkui pateikė septynis kaltinimus, 
susijusius su laikotarpiu, kuomet 
2004 m. sausį-rugsėjį j is vadovavo 
vienai Varšuvos firmų. 

* Pirmosiose NBA Rytų kon
ferencijos finalo r u n g t y n ė s e an
tradien į Miami „Heat" krep
šininkai svečiuose 91:86 įveikė re
guliariojo sezono nugalėtoją Detroit 
„Pistons" komandą ir pirmauja seri
joje iki keturių pergalių 1:0. 25 taš
kus į arenos šeimininkų krepšį {mete 
Dwyane VVade, 17 — Antoine VVal-
ker. po 14 — Shaquille O'Neal S at
kovoti kamuoliai > ir Garv Pavton 

signalą Italijos naujai vyriausybei", 
— sakė J. Karosas. 

Pasak komiteto vadovo, jei su 
Italija dvišalėse derybose nepavyks 
susitarti dėl buvusios ambasados pa
stato, Lietuva prašys tarptautinės 
bendruomenės pagalbos. 

„Bus keliamas klausimas visuo
se mūsų susitikimuose su italais, 
ta ip pat numatėme kreiptis į Italijos 
naujo parlamento užsienio reikalų 
komitetą, vienu žodžiu, nenorėdami 
užbėgti už akių naujos vyriausybės 
pozicijai, norime paprašyti, kad tas 
klausimas būtų pristatomas, kaip jis 
matomas, jei tie žingsniai nepadės, 
tuomet mėginsime eiti per mūsų de
legacijas tarptautinėse organizacijo
se", — sakė komiteto vadovas. 

Lietuvos diplomatai ir aukš
čiausi valstybės pareigūnai visą at
kurtos nepriklausomybės laikotarpį 
reikalauja, kad Italijos valdžia, ne
norinti grąžinti pastato „Villa Li
tuania", kompensuotų jo netektį pi
nigais arba nekilnojamuoju turtu. 

rinkimai — nepriimtini 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Valdančiosios Darbo partijos (DP) 
frakcijos Seime seniūnė, partijos pir
mininko pavaduotoja Loreta Grauži-
nienė skeptiškai vertina pirmalaikių 
parlamento rinkimų galimybę. 

„Manau, kad pirmalaikių Seimo 
rinkimų būtinybės nėra, jei skelbtu
me pirmalaikius Seimo rinkimus, 
t ikrai reikėtų gerai įvertinti visų 
mūsų atsakomybę", — kalbėjo L. 
Graužinienė. 

Antradienį Seimo socialdemok
ratų frakcijos seniūnas Juozas Ole
kas prakalbo, kad socialdemokratai 
būtų pasiruošę pirmalaikiams parla
mento rinkimams. 

Anot L. Graužinienės, pir
malaikiai Seimo rinkimai trukdytų 
priimti laukiančius svarbius valsty
bei sprendimus. 

„Dabar yra svarbus periodas — 
reikia patvirtinti 2007 — 2013 m. 
Europos Sąjungos paramos paskirs
tymo perspektyvą, Europoje tikrai 
nelauks, kol mes išsiaiškinsime po
litines batalijas, artėja biudžeto per
skirstymas ir yra labai daug rimtų 

darbų valstybėje, kur mes turime 
visi susikoncentruoti ir pasižiūrėti 
valstybiškai. Manau, kad tai y ra 
svarbiau negu pirmalaikiai rinki
mai", — kalbėjo L. Graužinienė. 

Seimo pirmininkas Pilietinės 
demokratijos partijos vadovas Vik
toras Muntianas taip pat teigė abejo
jantis pirmalaikių Seimo rinkimų 
nauda. 

Pasak V. Muntiano, pirmalaikiai 
rinkimai nepakeistų Seimo sudėties 
i r politinių jėgų pasiskirstymo. 

Tuo tarpu Seimo opozicijos va
dovas bei konservatorių vadas An
drius Kubilius anksčiau pareiškė 
manąs, kad viena geriausių išeičių, 
jei žlugtų valdančioji koalicija, būtų 
pirmalaikiai Seimo rinkimai. 

„Jeigu pasirodytų, kad ne tik A. 
Brazausko suburta koalicija toliau 
nebegali veikti, bet ir Seimas nepa
jėgia suformuoti jokios naujos, nor
maliai funkcionuojančios koalicijos, 
esu įsitikinęs, kad naudingiausią 
sprendimą gali pasiūlyti ne partijų 
derybininkai, o Lietuvos piliečiai", — 
sakė A. Kubilius. 

D. Budrevičienės atleidime — pažeidimai 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Valstybinė darbo inspekcija mano, 
kad atleidžiant iš darbo už neva 
šiurkščius darbo drausmės pažeidi
mus „Krekenavos agrofirmos" dar
buotoją Dalią Budrevičienę buvo pa
žeista drausminės nuobaudos skyri
mo procedūra. 

Valstybinės darbo inspekcijos 
vadovas nurodo, kad Panevėžio sky
riaus pareigūnai, tirdami D. Bud
revičienės atleidimo iš darbo proce
dūr in ius klausimus, netinkamai 
įvertino kai kurias materialiąsias ir 
procesines Darbo kodekso nuostatas. 

Tokį atsakymą į paklausimą ga
vo Žmogaus teisių stebėjimo institu
to valdybos pirmininkas Kęstutis Ci-
linskas. Žmogaus teisių stebėjimo 
insti tutas padeda ginti savo teises iš 
„Krekenavos agrofirmos" atleistai 
D. Budrevičienei. 

Vykdydamas instituto pilietinį 
įsipareigojimą ginti D. Budrevičienę 
ir kaip advokatas jai teikdamas tei
sinę pagalbą, Instituto valdybos pir
mininkas K. Čilinskas kreipėsi j 
Valstybines darbo inspekcijos vy
riausiąjį valstybini darbo inspekto

rių prašydamas įvertinti, ar Valsty
binės darbo inspekcijos Panevėžio 
skyriaus darbuotojai, spręsdami dė 
D. Budrevičienės atleidimo iš darbo 
tvarkos teisėtumą, nepažeidė teisės 
aktų. 

Žmogaus teisių stebėjimo insti
tutas mano, kad D. Budrevičienės 
atleidimu iš darbo ir baudžiamos by
los jai kėlimu daromas poveikis ki
tiems darbuotojams, kurių teisės pa
žeidžiamos ir kurie galėtų būti liu
dytojais „vokelių" byloje. 

Žmogaus teisių gynėjų nuo
mone, valstybės vardu viešąjį inte
resą turėtų ginti Valstybinė darbo 
inspekcija ir prokuratūra. 

D. Budrevičienės advokatas K. 
Čilinskas taip pat gavo atsakymą iš 
Generalines prokuratūros. 

Jis pažymėjo, kad šiuo metu iki
teisminis tyrimas vyksta atvirai, t .y , 
liudytojų anonimiškumas neužtikri
namas. Todėl, nors ir yra liudytojų, 
galinčių patvirtinti apie darbo užmo
kesčio mokėjimą vokeliuose, jie bijo 
duoti parodymus Ši baime buvo su
stiprinta ir tuo. jop bendroves direk
torius atleido D Budrevičienę 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Bin Laden: Z. Moussaoui neprisidėjo 
prie rugsėjo 11 -osios atakų 

Dubai, gegužės 24 d. („Reu-
tersTBNS) — Osama bin Laden, ku
rio kalbos įrašas antradienį buvo pa
skelbtas internete, sako, jog Zaca-
rias Moussaoui, vienintelis asmuo, 
JAV nuteistas dėl rugsėjo 11-osios 
atakų, su jomis neturi nieko bendra. 

Kalbantysis, kaip manoma, — 
O. bin Laden, sako asmeniškai pa-
skirstęs užduotis 19-ai asmenų, ku
rie įvykdė 2001 metų rugsėjo 11-
osios atakas, pareikalavusias maž
daug 3,000 žmonių gyvybių. 

„Tiesa tokia: jis visiškai niekaip 
nesusijęs su rugsėjo 11-osios įvy
kiais. Esu tikras dėl to, ką sakau, 
nes buvau atsakingas už užduočių 
pavedimą 19-ai brolių", — sako kal
bantis vyras. 

Šio garso įrašo, paskelbto inter-
neto svetainėje, kuria dažnai naudo

jas i „ai Qaeda", autentiškumas kol 
kas nepatvirt intas. 

„Jo prisipažinimas, kad jam bu
vo pavesta dalyvauti toje operacijoje, 
yra melagingas, ir nė vienas protin
gas žmogus neabejoja, kad tai yra 
ketverius su puse metų jam daryto 
spaudimo išdava", — teigia kalbėto
jas . 

J i s tvirtina, kad tik du iš šimtų 
sulaikytų asmenų, siejamų su tomis 
atakomis, iš tikrųjų yra su jomis su
siję, tačiau jų vardų nenurodo. 

„Atsimenu savo kalinamus bro
lius Guantanamo, tegu Dievas juos 
visus išvaduoja, ir skelbiu faktą, dėl 
kurio taip pat esu tikras: nė vienas 
G u a n t a n a m o kalinys, sulaikytas 
2001 metais ir pirmąjį 2002-ųjų pus
metį, niekaip nėra susijęs su rugsėjo 
11-osios įvykiais", — sako jis. 

G. Schroeder laimėjo Murphy prizą 
Ryga, gegužės 23 d. (BNS) — 

Buvusiam Vokietijos kancleriui Ger-
hard Schroeder antradienį paskirtas 
didžiausios nesėkmės politikoje 
Murphy prizas — už tai, kad pasi
traukęs iš savo posto kancleris nus
prendė vadovauti Šiaurės Europos 
dujotiekiui. 

Baltijos šalims šio prizo ironijos 
esmė yra ta, kad minėtas dujotiekis, 
kurį tiesti sutarė Rusijos dujų su
sivienijimas „Gazprom" bei Vokieti
jos firmos EON bei BASF, eis Balti
jos jūros dugnu nuo Rusijos iki Vo
kietijos ir aplenks ne tik Baltijos ša
lis, bet ir Lenkiją. 

Penkių milijardų dolerių sandorį 
pasirašant pernai rugsėjį dalyvavo ir 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
ir G. Schroeder. 

Šis sandoris labai nepatiko Bal
tijos šalims ir Lenkijai, kurios pikti
nasi, jog susitarta joms už nugaros, 
be to, dar ir pažeidžiant jų energe
tinį saugumą bei keliant pavojų ap
linkai. 

Kiek vėliau, vos pasitraukęs iš 
kanclerio posto, G. Schroeder tapo 
susivienijimo, tiesiančio šį dujotiekį, 

akcininkų komiteto vadovu. 
„Schroeder buvo akivaizdus nu

galėtojas varžantis dėl Murphy prizo 
šioje kategorijoje", — sakė idėjos 
teikti Cicerono ir Murphy prizus au
torius, Latvijos universiteto dėstyto
jas Miervalds Mozer. 

„J i s ignoravo kitų ES šalių 
nuomonę, o tai prieštarauja ES poli
tiko etikai", — pabrėžė jis. 

Apie šių metų Murphy prizo lai
mėjimą „Schroeder bus praneš ta 
diplomatiniais kanalais", — sakė 
premijų skyrimo komisijos narys Ab-
r am Kleckin. 

Be to buvo skirta dar daug Mur
phy ir Cicerono prizų kitose srityse. 

Cicerono prizas įteikiamas už 
svarius ir visuomenei naudingus ži-
niasklaidos, partijų, reklamos ir vie
šųjų ryšių agentūrų ryšius su įvai
riomis auditorijomis. 

JAV aviacijos majoro Edward A. 
Murphy, J r garbei pavadintas visa
me pasaulyje žinomas Murphy dės
nis. Pastarasis yra laikomas univer
saliu filosofijos principu — , j e i kokia 
nors nelaimė gali įvykti, ji būtinai 
įvyks". 

Minskas atgaivins „geležinį Feliksą / / 

Minskas, gegužės 24 d. („Inter-
fax7BNS) — Baltarusijos sostinėje 
bus atidengtas naujas paminklas 
vienam iš sovietų slaptosios saugu
mo policijos įkūrėjų Feliks Dzer-
žinskij, pranešė šalies Valstybinio 
pasienio kariuomenės komiteto 
spaudos centras. 

Paminklas pačiam grėsmingiau-
siam bolševikinės Rusijos vadovui F. 
Dzeržinskij, kurį amžininkai prami
nė „geležiniu Feliksu", bus pastaty
tas Baltarusijos karo akademijos te
ritorijoje. Jis bus iškilmingai ati
dengtas gegužės 26 dieną, Pasienie
čio dienos išvakarėse. 

Monumentas, pranešė spaudos 
centro atstovas, yra kopija pamink
lo, kuris anksčiau stovėjo Lubianka 
aikštėje Maskvoje. Jo aukštis be 
postamento — 3 metrai 20 centi
metrų. 

Baltarusijos valstybinio pasienio 

kariuomenės komiteto tarnybos ats
tovas pareiškė, kad paminklą pasta
tyti nuspręsta todėl, kad „Dzeržins
kij gimė Baltarusijoje, daug jėgų ir 
energijos atidavė pasienio kariuo
menės stiprinimui". 

F. Dzeržinskij, kuris gimė Mins
ko srityje, „revoliucinę veiklą" pra
dėjo Vilniuje. Po 1917 metų spalio 
perversmo, per kurį bolševikai už
grobė valdžią Rusijoje, j is tapo 
CEKA — Rusijos ypatingosios komi
sijos, kuri buvo KGB pirmtakė, pir
muoju pirmininku. 

CEKA, kurios tikslas buvo kova 
su kontrrevoliucija, negailestingai 
naikino vadinamuosius socializmo 
priešus ir vykdė kruviną terorą prieš 
savo liaudį. 

P" Dzeržinskij paminklas Lu
bianka aikštėje, priešais KGR pasta
tą, išstovėjo iki paskutinių SSRS 
dienų. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI tre

čiadienį išreiškė viltį, kad jo kelionė 
į Lenkiją padės jo pirmtako tėvynei 
sulaukti „tikėjimo pavasario" ir so
cialinės pažangos. 79 metų popie
žius kalbėdamas dešimtims tūks
tančių Sv. Petro aikštėje susirinku
sių maldininkų ir turistų, prašė pa
saulio katalikų lydėti jį maldomis už 
keturių dienų vizito Lenkijoje sėk
mę. „Dėkoju Viešpačiui už man su
teiktą galimybę išpildyti troškimą, 
kurį nešiojausi savo širdyje", — sakė 
jis. Ketvirtadienį atvykęs į Lenkiją 
vokiečių tautybės popiežius pusan
tros dienos praleis sostinėje Varšu
voje, o vėliau nuvyks į šalies pietus 
aplankyti vietų, kurios buvo labai 
svarbios jo pirmtako Jono Pauliaus 
II gyvenimui ir dvasiniam augimui. 

ROMA 
Italijos naujasis premjeras Ro

mano Prodi antradienį užsitikrino 
paskutinį parlamento pritarimo 
ženklą, ir dabar jo centro kairiųjų 
vyriausybė galės imtis valdyti šalį, 
kurios išlaidos darosi nebekontro-
liuojamos R. Prodi pergalė parla
mento žemuosiuose rūmuose, kur jis 
turi daug didesnę daugumą nei Se
nate, buvo prognozuota. Už pasiti
kėjimą naująja vyriausybe balsavo 
344 deputatai, o prieš — 268. Tai bu
vo paskutinis žingsnis pereinant 
nuo rekordinius penkerius metus 
trukusio Silvio Berlusconi valdymo. 

LISABONA 
Rytų Timoras trečiadienį pra

nešė paprašęs užsienio karių ir poli
cijos pagalbos numalšinant buvusių 
kareivių, mėginančių įžengti į sosti
nę, sukilimą. „Vyriausybė nenori ri
zikuoti, kad padėtis dar labiau ne-
pablogėtų ir ji visiškai neprarastų 
kontrolės", — Lisabonoje įsikūru
siam radijui TSF sakė valstybės mi
nistrė Ana Pessoa. Su prašymu at
siųsti karių ir policininkų buvo 
kreiptasi į Australiją, Naująją Ze
landiją, Malaiziją ir buvusią koloni

jos šeimininkę Portugaliją. į tampa 
Rytų Timore pradėjo augti po to, kai 
kovą buvo atleisti 600 karių iš 1,400 
kariškių kontingento. 

JAV 

JUNGTINES TAUTOS 
Vien nuo šių metų kovo iki ba

landžio Irake per įvairius susirėmi
mus ir išpuolius žuvo apie 2,500 
žmonių, o maždaug 85,000 irakiečių 
buvo priversti palikti savo namus. 
Tokie duomenys pateikiami JT pa
galbos Irakui žmogaus teisių srityje 
misijos eiliniame pranešime. Prane
šime pažymima, kad dėl saugumo ir 
tvarkos stokos, taip pat per dažnus 
smurto proveržius Irake šiurkščiai 
pažeidžiamos žmogaus teisės. Taip 
pat „atkreipiamas dėmesys, kad 
žūsta ir sužeidžiama daug žmonių 
per teroristų, sukilėlių, sukarintų 
formuočių ir ginkluotųjų pajėgų 
veiksmus". Irake žmonės masiškai 
keičia gyvenamąją vietą. Sunitai iš 
pietinių pro^mcijų bėga į šiaurę nuo 
Baghdad, į vadinamąjį „sunitų tri
kampį". Šiitai palieka Baghdad ir 
bėga į pietus. 

NE W YORK 
Įgyvendinant 25 mln. JAV dole

rių vertės projektą, New York metro 
traukinių langai bus pakeisti grafiti 
atspariu stiklu, siekiant apsisaugoti 
nuo vandalų, kurie vietoje dažų pas
taruoju metu vis dažniau naudoja 
rūgštį. Pasak New York transporto 
institucijos, apie 5,000 iš 6,300 met
ro vagonų bus aprūpinti naujais lan
gais, kurių stiklas bus padengtas 
specialia apsaugine „Mylar" polies
terio plėvele. Be to, traukiniuose bus 
įrengtos vaizdo kameros. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Ginkluoti užpuolikai trečiadienį 

nušovė vieną Baghdad policijos ge
nerolą, pranešė vienas miesto parei
gūnas. Si ataka įvyko tuo metu, kai 
generolas Ahmed Dawod, Baghdad 
municipaliteto apsaugos dalinių vir
šininko pavaduotojas, važiavo į dar
bą. Generolo nužudymas yra dar 
vienas smurto išpuolis, susijęs su 
pastaruoju metu aktyviai vykdoma 
sukilėlių kampanija žudyti aukštus 
Irako pareigūnus. 
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

Valdovų rūmų paramos 
komitete JAV darbą pradėjo 

naujas iždininkas 
Kovo mėnesį vyko 11-asis Val

dovų rūmų paramos komiteto JAV 
(VRPK JAV) narių posėdis. Jį su
šaukė ir vedė komiteto pirmininkė 
Regina Narušienė, dalyvavo sekre
torė Skirmantė Miglinienė, naujas 
iždininkas Gediminas Damašius, 
JAV lietuvių menės Valdovų rūmuo
se komisijos pirmininkė ir komiteto 
narė Violeta Rutkauskienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė ir 
komiteto narė Marija Remienė bei 
atstovė spaudai ir komiteto narė 
Vaiva Ragauskaitė. 

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV 
pirmininkė Regina Narušienė. 

Priėmus darbotvarkę ir patvirti
nus praėjusių posėdžių protokolus, 
R. Narušienė pristatė G. Damašių — 
siūlomą naująjį komiteto iždininką, 
kuris turėtų pakeisti iš pareigų dėl 
pablogėjusios sveikatos pasitrau
kusį, sąžiningai ir kruopščiai nuo 
pat VRPK JAV įkūrimo jame dirbusį 
Bronių Juodelį. Jam buvo pareikšta 
visų komiteto narių nuoširdi padėka. 
Komitetas vienbalsiai pritarė ir 
patvirtino Gediminą Damašių nauju 
komiteto iždininku. 

Naujasis iždininkas lietuvių vis
uomenėje yra gerai žinomas veikė
jas, aktyvus bendruomenininkas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės XVII 
Tarybos Prezidiumo vicepirminin
kas, ypač gerai pažįstamas JAV LB 
Waukegan/Lake County apylinkėje, 
kurios ilgametis narys ir iždininkas 
jis yra. G. Damašius buvo paskutinės 
Šokių šventės iždininkas, tad patir
ties šioje srityje jam tikrai netrūksta. 

G. Damašius pristatė buvusiojo 
iždininko perduotą 2005 metų VRPK 
JAV pajamų ir išlaidų apyskaitą 
(kuri jau buvo skelbta spaudoje). Iš 
jos buvo matyti, jog praėjusių metų 
pabaigoje komiteto ižde buvo 
139,592 doleriai. Juos sudarė JAV 
lietuvių paaukoti pinigai bei priau
gusios palūkanos, skirti Valdovų 
rūmų atstatymui ir įrengimui. Iš 
viso per 2005 m. komiteto pajamos 
sudarė 48,942 dolerius, o išlaidų 
buvo stebėtinai mažai — komiteto 
nariai daug ką (kelionės, išlaidos, 
telefoniniai skambučiai ir kt.) atliko 
savo lėšomis. 

Buvo nutarta palikti komiteto 
sąskaitas tose pačiose finansų insti
tucijose, kur jos veikė iki šiol, taip 
pat nekeisti adreso, kuriuo visi ragi

nami siųsti aukas (žr. straipsnio 
pabaigoje). Komiteto būstinės vieta 
taip pat lieka ta pati, t.y. Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

Ateinančio lėšų vajaus metu 
nutarta naudoti dar kitą adresyną. 
Taip pat nutarta plačiau aprašyti 
komiteto veiklą ir atstatomų Val
dovų rūmų naujienas anglų kalba 
leidžiamoje JAV lietuvių spaudoje 
(„Lithuanian Heritage", „Bridges", 
„Vyčių" žurnale) su tikslu telkti 
angliškai kalbančius aukotojus. 

Toliau posėdyje buvo aptarti 
finansiniai komiteto tikslai (kokią 
sumą siekiama surinkti) bei pereita 
prie kito svarbaus darbotvarkės 
punkto — JAV lietuvių menės 
Valdovų rūmuose koncepcija, kuri 
buvo sukurta komiteto narės isto
rikės V Rutkauskienės, patvirtinta 
komiteto ir pristatyta Lietuvoje. 

Pasirodo, jog idėja yra išplėsta, 
ir dabar deramasi dėl Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės menės Val
dovų rūmuose įrengimo galimybės. 
Ši menė būtų JAV lietuvių erdvė. 
Tokios menės koncepciją, prašant 
PLB valdybos pirmininkui G. Žem
kalniui, vėl pasiūlyta rekomenduoti 
JAV lietuviams. Tai sėkmingai at
liko V. Rutkauskienė. Dabar belieka 
laukti už Valdovų rūmų įrengimą 
atsakingų asmenų Lietuvoje patvir
tinimo bei „žalios šviesos" šiam 
užsienio lietuvių veiklos įamžinimui. 
R. Narušienė dar kartą pabrėžė tai, 
ką buvo sakiusi LR kultūros vicemi
nistrui F. Latėnui, šios viešnagės 
Čikagoje metu: — „JAV ar apskritai 
užsienio lietuviams reikia ne pager
bimo, o pripažinimo, jog ir mes 
esame lietuvių tautos dalis". 

Po to, kai R. Narušienė supa
žindino su įvairiomis užsienio lietu
vių menės Valdovų rūmuose klau
simu Lietuvoje girdėtomis pozici
jomis, kalbėjo VRPK JAV specialiai 
šiuo reikalu įsteigtos komisijos pir
mininkė V. Rutkauskienė. Ji įdomiai 
papasakojo apie išgrobstytų bei po 
pasaulį išblaškytų Lietuvos valdovų 
turtų paieškas bei pristatė tokių 
paieškų rezultatus. Pasirodo, nema
žai nuveikta vien šios moters pas
tangomis. Ji pristatė keletą Lietuvos 
istorinių vertybių, kurių sugrąžini
mu galėtų ir turėtų pasirūpinti mū
sų šalies vadovai bei istorikai. Buvo 
svarstoma galimybė įkurti dar vieną 
komitetą tokių turtų paieškoms. 

R. Narušienė informavo apie 
posėdyje negalėjusių dalyvauti ko
miteto narių, gyvenančių Lietuvoje 
ir California veiklą: M. Napjus darbą 
su kitais fondais bei V. Radvenienės 
veiklą švietimo srityje. 

Posėdis buvo baigtas Valdovų 
rūmų dosniausios aukotojos a.a. 
Onos White palikimo aptarimu. Taip 
pat buvo tariamasi dėl būsimų jos 
paliktų brangenybių varžytinių 
organizavimo Lemonto apylinkėje 
Pasaulio lietuvių centre (kaip žinia, 
jos buvo sėkmingai suorganizuotos 
balandžio 4 d. — apie tai buvo rašy
ta „Drauge"). 

Atsiliepiant į V. Ramonio laišką 
„Dėl Onos White palikimo", išspaus
dintą, š.m. gegužės 3 d. „Drauge", 
norime atsiprašyti ir paminėti, jog 
dosnioji aukotoja apie Valdovų rū
mus sužinojo per lietuvišką spaudą 
JAV ir Lietuvoje. Advokatui ruo
šiant jos testamentą, buvo pasinau
dota R. Narušienės straipsniu, 
skelbtu V. Ramonio redaguojamame 
žurnale „Lithuanian Heritage". Dė
kojame „Lithuanian Heritage" žur
nalui bei jo leidėjams, „Draugui" ir 
visai lietuviškai spaudai už galimy
bę garsinti Valdovų rūmus bei jų 
paramos komiteto JAV veiklą! 

Taip pat dėkojame a.a. architek
tui Edvvard Skališiui bei Elenai 
Skališienei už geranorišką pagalbą 
komitetui — jie gražiai parengė bei 
išplatino lietuvių visuomenėje įdo
mų Z. Rekašiaus straipsnį apie 

Valdovų rūmus. Komitetas labai 
džiaugiasi ir visus ragina prisidėti 
prie tokių geranoriškų iniciatyvų 
garsinant Valdovų rūmus bei pa
dedant telkti lėšas jų įrengimui. 

Kaip žinia, Valdovų rūmų ati
darymas numatytas 2009 metais, 
minint Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį. Tad laiko liko ne tiek 
ir daug. 

JAV gyvenantys rėmėjai savo 
aukas Valdovų rūmams kviečiami 
siųsti adresu: Valdovų Rūmų Pa
ramos Komitetas JAV, 5600 South 
Ciaremont Ave., Chicago, IL 60636. 
Čekius prašome rašyti Lithuanian 
American Community, INC. — 
Valdovų rūmai. Visos aukos nurašo
mos nuo JAV federalinių mokesčių. 

VRPK JAV p raneš imas 

KAIP GARSINTI LIETUVOS VARDĄ 
Šaunusis mūsų dainininkų sek

stetas Eurovizijos konkurse su grės
mingais pašūkaliojimais, prime
nančiais Rytuose pamėgtą stipria-
žodį, traukė kupiną pasitikėjimo 
savo jėgomis ir garantuota sėkme 
dainą „We are the vvinners" — mes 
nugalėtojai. Ilgai rinktasi ką dai
nuoti, kaip dainuoti, ilgai repetuota, 
galiausiai laimėta šešta vieta. Iki 
penktos pritrūko balsų. Gerokai 
apmaudu, kad ambicingo pasigyrimo 
europiečiai neišgirdo. O atstovauti 
Lietuvai tokiame prestižiniame 
tarptautiniame renginyje buvo ruoš
tasi labai nuosekliai. Konsultantai, o 
jų, matyt, buvo ne vienas ir ne de
šimt, patarinėjo pradėti nuo svar
biausio. Parinkti tekstą ir muziką, 
kur nebūtų nė kvapelio lietuviško 
žodžio, lygiai taip pat ir tautinės 
melodijos. 

Tikriausiai variantas, kai vienas 
posmelis plėšiamas angliškai, o 
kitas dainuojamas lietuvių kalba 
pasirodė nepriimtinas. Ką pamanys 
europiečiai — nejaugi lietuviai iš 
vidurio kaimo atsibastė, kad sudai
nuoti europine kalba visos dainos 
nemoka. Labai būtų pagadinęs 
įvaizdį net vienas lietuviškos dainos 
žodžio skiemuo. Laimei šios tyko
jančios kliūties bendromis pastan
gomis buvo tikrai sėkmingai išveng
ta. Ir kitų šalių dainininkai, siekda
mi originaliai pabrėžti savo tautinį 
tapatumą, iš paskutiniųjų stengėsi 
savo dainą sudainuoti euroviziška 
kalba, būtent — anglų. 

Gerokai papiktino prancūzai — 
jie išdrįso Eurovizijos estradoje 
gimtąja kalba dainuoti! Gerai ži
nomos jų ambicijos būti prancūzais 
visur ir visada, bet už tai ir buvo 
nubausti — jiems toli iki šeštosios 
vietos. Tačiau tikras nesusipratimas 
įvyko, kai bosniai šauniai trinktelėjo 
valstybine bosnių kalba (o gal ser
bų?) ir jiems nesusivokėliai euro
piečiai skyrė trečiąją vietą! Čia jau 
verta būtų ir į Strasbūro teismą 
kreiptis. 

SIŪLO DARBĄ 

Eurovizininkų išradingumą ir 
novatoriškumą liudija ir toks faktas. 
Turime gerą pusšimtį lietuvių kom
pozitorių profesionalų, dar senjorų 
per tris dešimtis. Greičiausiai iš šio, 
žanrų prasme įvairiaspalvio profe
sionalų muzikų korpuso, organizato
riai nieko verto atstovauti Lietuvai 
nerado? Tai iš tiesų stebinantis 
novatoriškumas — garsinti Lietuvos 
vardą, kategoriškai vengiant lietu
viško žodžio, lietuviškos tautinės ar 
originalios melodijos, ignoruojant 
mūsų muzikos kūrėjus. Tokia prak
tika pasiteisino, bet to aiškiai 
nepakanka pakilti dar nors vienu 
laipteliu vertinimo skalėje. 

Vienas iš „Gero ūpo" vedėjų 
Stanislovas taip pat neabejingas 
Eurovizijos konkursams. Jis atkrei
pė dėmesį į vieną reiškinį, kurio 
renginių kritikai vertintojai dar 
nepastebi, veikiausiai, nuduoda ne
pastebį. Koks spalvingas, koks žais
mingas moteriškų apatinukų fe
jerverkas! Siuvėjus ir modeliuotojus 
turėtų sudominti išradingo tau
pumo fenomenas. Šiam fenomenui 
neabejingi ir vyrai, nors jau yra vis
ko matę ir patyrę. Jei kūnui pri
dengti praėjusio amžiaus pradžioje 
reikėdavo ne vieno sieksnio audeklo, 
tai dabar pakanka kelių siaurų 
skiautelių. 

Tik apmaudu, kad lygių teisių 
epochoje čia ryškiai, ir kol kas be 
jokių prošvaisčių užleisti pirmumą, 
vyrauja dailiosios lyties atstovės. Šią 
akį rėžiančią neteisybę reikėtų 
ryžtingai atitaisyti. Belieka tik įsi
vaizduoti, jei koks kresnas gerai su
kaltas basagalvis dėdulė Eurovizijos 
estradoje, pasiskėtriotų tik su vie
nais apatinukais. Dedu galvą — 
efektas būtų ne tik novatoriškas, bet 
ir pritrenkiantis. Ko gero ir bos
niams nosis būtų nušluostyta. Taigi 
dar ne visi rezervai išnaudoti Lie
tuvos vardui garsinti. 

Rapo las Pute lė 

PASLAUGOS 

Prie statybų reikalingas vyras, 
gyvenantis Čikagos pietiniuose 
rajonuose, turintis automobilį 

ir vairuojantis. 
Tel. 312-805-4851, Aušra 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

l O t U I < N < 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 
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VELYKŲ ŠVENTĖ 
RAGAINĖJE 

Šv. Velykos - linksmiausia pa
vasario šventė, kai iš gilaus žiemos 
miego atbunda gamta, skleidžiasi 
medžių pumpurai, pražysta pava
sario gėlės. Iš šiltųjų kraštų ir gim
tinę grįžta paukščiai, kurie taip gra
žiai čiulba, gieda, kleketuoja, čirena, 
virva, čirškia. 

Graži Velykų šventė buvo Ra
gainės (Nemano) 2-oje vidurinėje 
mokykloje, kur lietuvių kalbos mo
kosi gausus būrys lietuviukų ir dirba 
darbštūs, kūrybingi mokytojai iš 
Pagėgių. 

Velykės atnešti margučiai labai 
gražūs, bet, norint jų gauti, reikia 
įminti mįslę keturgyslę. O mįslės -
apie pavasarį, šv. Velykas, kiauši
nius ir jų magišką galią. 

Velykė papasakojo, kaip ji 
miškuose ieško įvairių žolelių, sa
manėlių, kuriomis dažo kiaušinius, 
kad galėtų pradžiuginti vaikučius. 
Kiškučiai parūpina malkų ir padeda 
Velykei dažyti kiaušinius. 

Įbėga du kiškučiai: Žvairys ir 
Ilgaausis. Žvairys paima vieną 
margutį ir pasakoja, kaip jį išmar-

Ragainės II v id. mokyklos mokiniai margina „popier in ius margučius". 

Šventei visi ruošėsi iš anksto, gino vašku ir paskui nudažė raudon-
Scenarijų kūrė mokytoja Loreta ai. Ilgaausis rado kitą margutį, kurį 
Chasijeva. Mokiniai mokėsi daine- nudažė svogūnų lukštais rausvai, o 
lių, eilėraščių mįslių. Šio renginio mėlyna spalva - mėlynių lapais, 
tikslas - supažindinti mokinius su Vėliau Velykė pasiūlo vaikams 
lietuviškais šv. Velykų papročiais ir patiems marginti kiaušinius. Išda-
tradicijomis, lietuvių liaudies kury- linami dideli balto popieriaus lapai -
ba, akcentuoti margučio prasmę, kiaušinių siluetai, įvairių spalvų flo-
skatinti mokinių kūrybiškumą. Bu- masteriai. Kiekviena klasė išrenka 
vo paruošta ir salė. Joje - plakatas su atstovus, kurie eina prie popieriaus 
lietuviško ąžuolo piešiniu, margučių lapų ir dažo, margina kiaušinius, 
raštų pavyzdžiai, loveliai kiaušiniams Laimi ta komanda, kuri gražiausiai 
ridenti, verbos, pintinėlė su mar- išmargino kiaušinį. 
gučiais įvairūs mokinių darbeliai. 

Renginiui talkino mokytojos So
fija Sokolova ir Vida Martišaus
kienė. Mokiniai deklamavo eilėraš
čius apie pavasarį, atbundančią 
gamtą, Velykas ir margučius. Jie 
„čiulbino" savo paukštelius: prie 

Velykė papasakojo sakmę, kodėl 
pradėjo dažyti kiaušinius. Senovėje 
gyveno karalius, kurį labai mylėjo ne 
tik žmonės, bet gyvuliai ir paukščiai. 
Karalius buvo nelaimingas, nes 
neturėjo vaikų. Karalystės gyvento
jai irgi buvo nelaimingi. Jie nežinojo, 

plakato su ąžuolo piešiniu pritvirti- kas po karaliaus mirties valdys šalį. 
no savo pagamintą popierinį paukš
telį ir pamėgdžiojo jo giesmelę. Ant 
ąžuolo nutūpė vyturys, pirmasis 
pavasario pranašas, pempė, straz
das, gegutė, gandras. 

Vienas mokinys papasakojo apie 
verbas. Senovės lietuviai tikėjo, kad 
kai kurie augalai atneša namams sėk
mę. Tai kadagys, žilvitis, bruknės. Iš 
jų buvo daromos verbos. Priešvely-
kinės apeigos prasideda Verbų sek
madieniu. Tą dieną bažnyčioje šven
tinamos kadagio, beržo, gluosnio 
šakelės. Grįžus iš bažnyčios, jomis 
plakami namiškiai, nes buvo tikima, 
kad išplaktieji pasidarys švarūs, 
sveiki ir apsivalys nuo blogybių. 

Į salę įeina Velykė, nešina pilna 
pintine margučių. Jai nereikia nei 
langų, nei durų, nes ji patenka visur. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VČ3NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818W.ArcnerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. H am mes Avenue 

j j n et. o-J<o; 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą kainą. 
Susitarimui kabėti antiškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Velykų šventės akimirka Ragainės II v id . mokykloje — mok in ia i išbando savo 
margučių stiprumą. 

Pagaliau karaliaus šeima susilaukė 
sūnaus. Visi gyventojai tuo labai 
džiaugėsi. Viena višta iš to džiaugs
mo padėjo margą kiaušinį. Nuo to 
laiko žmonės pradėjo dažyti kiauši
nius ir rengti jų ridenimo varžybas. 

Šventė tęsėsi toliau. Mokiniai 
daužė ir rideno kiaušinius. Šventės 
metu skambėjo ne tik eilės apie pa
vasarį, Velykas, margučius, bet ir 
dainelės. Vaikai dainavo daineles: 
„Plaukė žąselė," „Gegutė," „Kiškuti, 

kiškuti," „Pelėda", „Žiogelis". Jie 
grojo dūdelėmis, skambino kan
klėmis. Dainelių juos mokė mokyto
jas Feliksas Alimas, o groti - moky
toja N. Reviakina. 

Visi buvo linksmi, šventė buvo 
graži ir nuotaikinga. Velykė, išdali
nusi margučius, atsisveikino iki kitų 
Velykų ir išėjo lankyti vaikučių, 
kurie irgi laukia kiškučių bei mar
gučių. 

Emilija Bukontienė 

RESTAURANT €/iX} 

•-TVfrj.-J 
KI.SIM ST1AI 
» « i i K I » » < - l 

VIDA M. 
SAKEVICIUS TASS 

Real Esta te Consultanr 
Nekilnojamojo t u r t o 

p i r k i m a s , pardavimas 
708-889-2148 

Memcriafiyayjrirm^ieių atidaryta nuo įiam-Sipm 
708-467-0761 arba 708-467-0774 

Priimame rezervacijas 
užsakymus Išsinešimui 

&įĘ§*Mfa kainos prieinamos visiems 

http://www.Hlinoispain.com
http://6818W.ArcnerAve.Sts.5r6
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GABRIELIUS ALEKNA ČIKAGOJE 
Gegužės trečiasis savaitgalis 

Čikagoje pasižymėjo renginių gausa. 
Penktadienio vakarą vyko rašytojos 
Julijos Švabaitės-Gylienės knygos 
pristatymas, šeštadienį šiauliečių 
ansamblio „Saulė" koncertas. Be to, 
šeštadienį buvo ir lituanistinių mo
kyklų mokslo metų užbaigimas. Jei 
jėgos leidžia, tenka vikriai suktis, 
norint visur suspėti! Gaila gyvenan
čių toliau nuo lietuviškų telkinių... 

Nesigailėjo tie, kurie atėjo į 
aukšto, liekno, jauno, bet jau spėju
sio pasižymėti, pianisto Gabrieliaus 
Aleknos koncertą. Toje pačioje salė
je, kurioje yra skambinę pianistai 
Petras Geniušas ir Mūza Rubackytė, 
grojęs smuikininkas Raimundas Ka
tilius. Tai vyko toje pačioje Jaunimo 
centro scenoje, kurioje per daugelį 
metų girdėjome iškiliųjų išeivijos ir 
Lietuvos muzikų koncertus. 

Tą žavingą pavasario sekma
dienį turėjome progos išvysti ir 
išgirsti nepaprastą talentą iš Lietu
vos. Pradėjęs mokytis muzikos būda
mas vos penkerių metukų, Gabrie
lius Alekna baigė M. K Čiurlionio 
menų gimnaziją, studijavo Lietuvos 
muzikos akademijoje, o 1996 m. bu
vo pakviestas tęsti mokslus žymioje 
Juilliard mokykloje New York, su
teikiant jam stipendiją. Gegužės 26 
d. šioje mokykloje jam suteikiamas 

daktaro laipsnis. 
Gabrielius Alekna yra keturio

likos konkursų laureatas — prizus 
skynęs Vokietijoje, Ispanijoje, Aust
rijoje, Čekijoje, JAV ir Lietuvoje. Jo 
„Curriculum vitae" įrašyta daug 
koncertų — Olandijoje, Vienoje, 
Hampton, NY, Boston, New York, 
Washington, DC, Izraelyje, Tangel-
wood festivalyje. Jis dalyvavo meis
triškumo kursuose „Carnagie Hali" 
New York. Kursus vedė žymusis 
muzikas Daniel Barinboim, kuris 
Alekną apibūdino, kaip ypatingai 
talentingą pianistą ir muziką. 

Pianistas dažnai grįžta į Lietu
vą. Jis yra grojęs su Vilniaus valsty
biniu styginių kvartetu, Lietuvos 
Valstybiniu ir Nacionaliniu orkes
trais. Sekmadienį, programos pirmo
je dalyje Gabrielius Alekna atliko W. 
A. Mozart, L. van Beethoven ir Vy
tauto Bacevičiaus kūrinius. Antroje 
dalyje skambėjo F. Chopin ir F. Liszt 
kompozicijos. Įspūdį paliko Bacevi
čiaus modernūs kūriniai, kurie atro
dė labai sudėtingi, todėl pianistas ry
žosi skambinti iš natų, idant nepra
leistų kokios pauzės ar intonacijos. 

Ilgi plojimai iškvietė pianistą 
„bisui". Solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai teigė, kad aukštos kla
sės koncertu buvo sužavėti. V. Mom-
kus sakė, jog imponavo Aleknos elg-

Alvydas Va 

Gabrielius Alekna (4 iš kairės) su koncerto rengėjais: Arvydu Reneckiu, Petru 
Petručiu, Nijole Stakauskiene, Ramune Rakauskaite ir Skirmantu Jankausku. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

sena, jausmas prie forte-
piono, o „pirštai lakstė 
klavišais lyg šešėlis!" 

Po koncerto Gabrie
lius priminė, kad esame 
anksčiau susitikę. Jis bu
vo teisus. Prisiminiau 
mūsų trumpą pokalbį 
prieš keletą metų Jau
nimo centre kompozito
riaus Vlado Jakubėno 
minėjime. Tuo metu 
Gabrielius Alekna dar
bavosi Lituanistikos ty
rimų institute ir kaip 
tik rinko medžiagą apie 
kompozitorių Vytautą 
Bacevičių (1905—1970). 
Dabar G. Alekna ne tik 
skambina V. Bacevičiaus 
kompozicijas, bet jo ini
ciatyva Lietuvoje buvo 
išleisti du V. Bacevičiaus 
kūrinių tomai. Pianistas 
Manigirdas Motekaitis 
prisiminė, kad maždaug 
prieš 30 metų buvo V. Ba
cevičiaus koncerte. 

Pianisto Gabrieliaus Aleknos 
koncertą suruošė Amerikos lietuvių 
televizijos darbuotojai: Arvydas 
Reneckis, Karilė Vaitkutė, Vakaris 
Reneckis, Ramunė Rakauskaitė, 
Skirmantas Jankauskas. Tačiau 
pagrindinis iniciatorius ir pianisto 
paskata buvo Petras Petrutis, kuris 
turėjo didelį norą suteikti Čikagos 
lietuviams progą ne tik pasidžiaugti, 
bet tiesiog pasididžiuoti jaunojo 
muziko sugebėjimais. Jo ryžtui pri
tarė ir talkino Nijolė Stakauskiene. 
New York kino instituto absolventas 
Mindaugas Blaudžiūnas Amerikos 
lietuvių televizijai nufilmavo pokalbį 
su Gabrieliumi. 

Įdomu, kad penktadienio vakare 
atvykęs, Gabrielius tuoj nuėjo į JC 
salę ir skambino iki pirmos valandos 
ryto. Sužinojęs, kad šeštadienį salė 
bus užimta, jis nusiminė, jog negalės 
repetuoti. Tačiau nuotaika pakilo, 
kai Arvydas Reneckis jam sudarė ga
limybę visą dieną skambinti pas 
svetinguosius dr. Vitaliją ir muz. Al-

saitis ir Gabrielius Alekna. 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

vydą Vasaičius. Net sekmadienį, 
prieš pasirodymą, pianistas salėje 
dar kartą pergrojo visą programą. 
Instrumentą koncertui suderinęs 
Lisauskas galėjo tik džiaugtis aukš
tu darbo įvertinimu ir daug žadančio 
pianisto grojimu. 

Po koncerto rengėjai su atlikėju 
nuvyko į „Kunigaikščių užeigą" pa
pietauti. Čia susitiko Lietuvių fondo 
pirmininkę Sigitą Balzekienę. Gab
rielius Alekna jai nuoširdžiai padė
kojo už Lietuvių fondo paramą, ku
rios dėka galėjo tęsti muzikos studi
jas. Tai dar vienas pavyzdys, kur 
Lietuvių fondo teikiamos stipendijos 
praverčia ne tik studijuojančiam, bet 
jam sėkmingai besidarbuojant gra
žiai garsinamas Lietuvos vardas. 

Kiekvienas esame gavę Dievo 
dovanų. Džiaugiamės, kad Gabrie
lius Alekna savo gauta dovana — 
muzikiniu talentu, sutiko pasidalin
ti su mumis šią sekmadienio popietę. 

Indrė Tijūnėlienė 

Cicero Šv. A n t a n o parapijos bažnyčiai 8 0 metų 
1926 m. birželio 13-oji Cicero gy

venantiems mūsų tautiečiams yra 
atmintina data. Tą dieną lietuvių 
naujai pastatytoje Šv. Antano para
pijos bažnyčioje buvo atlaikytos pir
mosios pamaldos. Tai įvyko per Šv. 
Antano šventę ir tuo metu bažnyčią 
pašventino iš Lietuvos atvykęs ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis (Matu
levičius), kuris vėliau buvo paskelb
tas Palaimintuoju. Yra likęs tik vie
nas žingsnis iki jo paskelbimo Šven
tuoju. 

Šią sukaktį rengiamasi gražiai 
paminėti. Šiandien praėjus 80-čiai 
metų nuo to įvykio žmonių, kurie yra 
buvę anų iškilmių liudininkais, jau 
nė vieno neteko sutikti. Jie jau iške
liavę amžinam poilsiui arba leidžia 
senatvės dienas persekiojami ligų. 

Jubiliejų norima prisiminti bir
želio 18 d., nes sekmadienį prieš 
Cicero lietuviai Šv. Antano parapijos 
salėje rengia liūdnųjų Birželio įvy
kių (Lietuvoje — Vilties ir Gedulo 
diena) minėjimą. 

Šios svarbios sukakties pami
nėjimo būtinumą pristatė dr. Petras 
Kisielius Cicero lietuvių sekmadie
niniame susibūrime gegužes 21 d , 
po liPtuvišku pamaldų Šv Antano 

parapijos bažnyčioje. Apie tai kalbėjo 
ir Cicero lietuvių dvasios vadas kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, Aldona Zails-
kaitė bei kiti. Visi pritarė šiai min
čiai — ne tik prisiminti svarbią su
kaktį, bet kartu pagerbti bažnyčios 
statytojus ir šventinimo iškilmes 
atlikusį Pal. J. Matulaitį, kurio pa
laikai ilsisi Marijampolėje. 

Reikia pasakyti, kad prieš du 
metus (irgi birželio mėnesį) buvo 
pašventinta skulptoriaus Ramojaus 
Mozoliausko sukurta arkiv. J. Matu
laičio skulptūra, kuri stovi viename 
iš bažnyčios šoninių altorių. Anks
čiau Šv. Antano bažnyčioje kabėjo į 
šventųjų tarpą „besibeldžiančio" 
dvasiškio paveikslas, po kuriuo buvo 
padėta ir arkivysk. J. Matulaičio re
likvijų dėžutė. Bet gaisrui tai su
naikinus, buvo padaryta anksčiau 
minėta skulptūra. 

Rengti sukakties programą bu
vo sudarytas komitetas, į kurį pa
kviesti: adv. Saulius Kuprys, kun 
dr. Kęstutis Trimakas. Ona Vencio 
viene. Jone Bobiniene. Marija Remie-
ne. Aidona Zailskaite ir kiti. Veiklai 
koordinuoti pasiūlytas S. Kuprys 
Daugiau žinių bus pranešta vehau. 

Edvardas Šulaitis Cicero šv Antano parapijos bažnyčia. 
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Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Hundred twenty second lesson. 
(Handred tuenti sekand leson) — 
Šimtas dvidešimt antra pamoka. 
Summer job. (Samer džeb) — Va
saros darbas. 
This weekend my daughter is 
coming home from college for 
the summer vacation. (This uyk-
end mai doter iz kaming hom fram 
kalidž for tha samer vekeišen) — Šį 
savaitgalį mano duktė grįžta iš 
kolegijos vasaros atostogoms. 
How is she planning to spend 
her summer? (Hau iz šy plęning tū 
spend her samer) — Kaip ji planuo
ja praleisti vasarą? 
She would likę to earn some 
spending money, she is looking 
for a summer job. (Šy uod laik tū 
iorn sam spending mani, šy iz lu-
king for e samer džęb) — Ji norėtų 
užsidirbti pinigų išlaidoms, ji ieško 
vasarai darbo. 
What kind of a job is she looking 
for? {Uat kaind af e džęb iz šy luk-
ing for) — Kokio darbo ji ieško? 
She can work as a waitress žn a 
resort, or with kids at a summer 
camp, anything to earn a little 
money. (Šy ken uork ez e ueitšres 
in e rizort, or uith kids et e samer 

kerop, enything tū iorn e liti mani) 
— Ji galėtų dirbti padavėja kurorte 
arba su vaikais vasaros stovykloje, 
bet kur, kad galėtų užsidirbti tru
putį pinigų. 
She i s such a pretty giri with a 
niee personality, anyone who 
hires her wiU be lucky. (Šy iz sač 
e priti giorl, uith a nais personęliti, 
eniuon hū hairs her uil bi laki) — Ji 
tokia graži, malonaus bado mer
gaitė, bet kas, ją pasamdęs, būtų 
laimingas. 
I know that she will find some-
thing, if she hurries home 
before the other college stu
dentą return Irom sehools. (Ai 
nou thet Šy uil faidn samthing, if šy 
hiurys hom bifor tha ather kalidž 
stiudents ritiurn fram skūls) — Aš 
žinau, kad ji ką nors ras, jeigu 
paskubės namo prieš kitiems stu
dentams grįžtant iš mokyklų. 
If I hear of anyone who is loo
king for summer help, I will let 
you know. (If ai hyr af enyoune hū 
iz luking for samer help ai uil let jū 
nou) — Jeigu išgirsiu, kad kas ieško 
darbininkų vasarai, aš tau pasaky
siu. 

VAIKAI 
BE NUOSAVO GYVENIMO 

Tik nusprendę turėti vaiką, su
augusieji jau programuoja jo ateitį. 
Pokalbiais ar mintimis reiškia savo 
būsimas nuostatas ir sprendimus. 
Vaikui gimus, tų nuostatų dažniau
siai griežtai laikomasi, atžalą sten
giamasi auklėti pagal geriausią pro
gramą. Tačiau ar vaikai už tai 
padėkos? 

Patirtis - turtas 

Augantis žmogus kažkurį laiką, 
o gal ir visą gyvenimą, vykdo tą pro
gramą, kurią jam įkalė į galvą jo 
gimdytojai. Tokia informacija anksti 
jį pasiekia per motinos ląsteles. 

Laimingi tie vaikai, kurių ma
mos dėl didelio užimtumo ar tiesiog 
nenoro žvalgytis į palikuonių per
spektyvą, nesuplanavo pastarųjų 
gyvenimo. Tokie vaikai patys kuria 
savo ateitį. Žinoma, šie vaikai gali 
gyvenime padaryti daugiau klaidų, 
nei tie, kurie yra nuolat „reguliuoja
mi". Tačiau jie lengviau susidoros su 
gyvenimo sunkumais. Jų patirtis -
didelis turtas, ypač, jei gyvi įgimti 
žmogiškieji „stabdžiai", neleidžian
tys gyvenime pavojingai nuslysti. 

Giminės tęsėjas 

Tai populiariausios programos 
pavadinimas. Suaugusieji ją sugal
vojo todėl, kad bijo mirties. Toks 
vaikas gyvena ne tik savo gyvenimą 
- jis nuolat jaučia savo pirmtakų 
„globą". Stebint kasdienes paprasto 
žmogaus gyvenimo problemas, gali
ma atsekti, iš kurio pirmtako žmo
gus jas perėmė. 

Augantis ar jau suaugęs žmogus 
gali pakartoti savo senelio bei pro
senelės problemas. Giminės tęsėjas 
ant savo pečių neša sunkią naštą, 
kurią jam užkrauna giminė. Jų sie
janti gija prasideda toli praeityje ir 

nusitęsia į ateinančias kartas. Naš
tos dydis priklauso ir nuo šeimos, 
tautos tradicijų. Kai kuriose šei
mose, tautose giminės tęsėjo vaid
muo taip sureikšminamas, kad toks 
asmuo gyvenime pradeda save labai 
vertinti, tikėtis kažko ypatingo iš 
savo ateities. Dėl to jam kyla prob
lemų bendraujant su bendraamžiais. 
Jis net nesąmoningai pradeda ti
kėtis, reikalauti išskirtinio dėmesio, 
teisių. 

Gyvena svajonėmis 

Neišsipildžiusių vilčių aukos. 
Tyrimai rodo, jog tokiomis aukomis 
dažniausiai tampa vienišų motinų 
vaikai. Taip atsitinka todėl, kad šie 
vaikai gyvena savo motinų neišsipil
džiusiomis svajonėmis. Savo gyveni
mo tokie žmonės tarsi neturi, jį nu
stelbia motinos fantazijos. Juolab, 
kad motina viena augindama vaiką, 
stengiasi kompensuoti jam tėvo ne
buvimą, specialiai piešia jo gyve
nimą kuo gražesnėmis spalvomis. 

Tokia įtaiga turi nemažai įtakos: 
dažniausiai šie vaikai užauga išle
pinti, reikalauja, kad visi jiems pa
taikautų, nes jie taip įprato nuo pat 
kūdikystės. Tačiau gyvenimas šiems 
žmonėms dažnai atgręžia kitą pusę -
stipri motinos įtaka pažeidžia jų 
pasitikėjimą savimi. 

Motinos fantazijoms neišsipil
džius, gyvenime jie pasimeta, nemo
ka prisitaikyti, rasti savo kelią. O tai 
atsiliepia žmogaus psichikai. Kar
tais tokie vaikai pradeda konflik
tuoti su motinomis, ima neigti viską, 
kas jam sakoma, neretai anksti 
išeina iš namų, bando gyventi savo 
gyvenimą. Deja, dažnai nesėkmingą, 
nes „tobulybės įsikūnijimo progra
ma", įteigta motinos, ir toliau vai
ruoja jį nerealiems užmojams, truk
do įvertinti savo jėgas. 

Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariui 

A t A 
VINCUI KAČINSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AL
DONAI, dukrai DANUTEI BENEDICT su vyru RO-
NALD, sūnui EVALDUI KAČINSKUI su žmona PA-
TRICIA, visai šeimai, giminėms ir Tėvynės laisvės 
kovų bendražygiams Lietuvoje ir išeivijoje. 

ALTo valdyba 

J 

Mielam VYTAUTUI GRYBAUSKUI ir 
šeimai, netekusiam brolio Lietuvoje, 
nuoširdi užuojauta. 

Daytona Beach Lietuvių Bendruomenė 

„PRAREGĖJIMŲ" KEISTENYBĖS 
Atkelta iš 3 psl. 
Suprantama, šiandien sunku 

spėti, kaip visuomenė elgtųsi rin
kimuose, tačiau neramu, kad kon
servatorių ir socdemų pozicijų artėji
mas sprendžiant krizę gali būti lem
tinga klaida, neįvertinant besi
klostančios politinės konjunktūros 
visumos ir oponentų galimų ėjimų. 
Žinoma, išlieka ir visuomenės ne
nuspėjamumo veiksnys. 

Suprantama, galima teigti, kad 
geriau neeiliniai rinkimai negu tokia 
maišalynė ir neveiksnumas, geriau 

ką nors daryti negu laukti. Akivaiz
du, kad pirmiausia partijos ir Sei
mas pats privalo apsispręsti, ar jis 
pajėgus toliau dirbti ir įgyvendinti 
pažadus ir programą. Ir svarbiausia 
yra lauktinas darbiečių praregėji
mas — atsakomybė dėl stabilumo 
gula jiems, kol kas neįgalintiems pri
imti esminių sprendimų dėl savo 
vedlio, komplikuojančio partijų ga
limybes susitarti. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas 

Viskas pririša 

Gyvenime labai dažnai moterys 
gimdo vaiką, kad jų nepaliktų myli
masis. Tokie vaikai - lyg antrankiai 
kaliniui. Bet juk ir kaliniai kartais 
pabėga iš kalėjimo. O vaikai tarytum 
gaudo tėvų žodį, mintį, įsijaučia į jų 
gyvenimo būdą. Jų charakteryje ryš
kėja priekabumas, o programoje -
principas „laikyti iki paskutinio". 

Sprendžiant reikalus, jie už
sispyrę ir atkaklūs. Blogai, kad tokie 
vaikai auga lyg motinos ramybės 
garantas, jų „koziris" kritiškose 
šeimos situacijose. Vaikai tą savo 
vaidmenį anksti supranta. Juk tėvai 
savo santykių nuo vaikų paslėpti 
nepajėgia. O jei šeima išsiskiria, -
vaikui dar blogiau, nes tada ant jo 
užgriūna lyg ir kaltė. 

Ir užaugęs toks žmogus negali 
atsikratyti minties apie gyvenimo 
beprasmybe, ilgai ieško jame savo 
vietos ir vaidmens. Jo charakteryje 
užsifiksavęs priekabumas, žiūrėji
mas sau naudos trukdo normaliai 
bendrauti su žmonėmis, įsigyti tikrų 
draugų, nes paprastai tokie bruožai 
greitai pastebimi ir nemėgstami. 

Rūpinasi „lėlė" 

Kai kurių moterų požiūris į 
gyvenimą, kad ir kokio amžiaus jos 
būtų, keičiasi labai nežymiai. To
kioms mamoms gimsta ne vaikai, o 
„lėlės". Jie visuomet išpuošti, ryškiai 
rengiami, nes turi būti pastebėti, iš

siskirti iš kitų. 
„Lėlę" mama visur tampo su 

savimi. Jos tikslas - rodyti savo 
vaiką. Bet mamą labai erzina, jei 
vaikas parodo bent kokį sava
rankiškumą, kuris neįeina į jos 
„žaidimą". Tokių vaikų gyvenimas 
sunkus, nes motina jį laiko lyg žais
lu, negyvu daiktu. Jis gauna tik tai, 
ko nori motina. Užauga nesava
rankiški, neryžtingi, nesąmoningai 
ieško, kas juos už rankos vedžio
tų. 

Užauga karjeristai 

„Motinos pareigos" programa 
vaikui - labiausiai nevykusi. Mama 
jį pagimdo ir pradeda vykdyti savo 
pareigą. Būtinai veda vaiką į dar
želį, į mokyklą, į universitetą. Pas
kui tėvai ilsisi, atlikę savo pareigą. 

Bet jų vaikas visą gyvenimą 
atsiskaitinėje prieš visuomenę. Vyk
dydamas savo pareigas, jis siekia 
būti pastebėtas už uolumą, pa
siekimus. Iš tokių vaikų išauga geri 
karjeristai, tačiau, deja, patys sau jie 
nepriklauso. Jiems svarbiau, ką 
žmonės apie juos sako. Gimusieji 
pagal „motinos pareigos programą" -
ribotų stereotipų vergai, siauro 
mąstymo žmonės. 

Laikas čia paminėtų procesų 
visai neveikia. Gal kiek kinta tik 
programos forma, bet jų esmė iš
lieka. 

„Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

Kompozitorė 
Giedra Gudauskienė 

mirė 2006 m. gegužės 21 d . 
Los Angeles, CA. 

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

• A . a. Filina von Braun mirė 
2006 m. gegužės 23 d. Čikagoje. Lai
dotuvių Mišios šeštadienį, gegužės 
27 d., 10 vai. r. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marąuette Park. 

•Miel iems skaitytojams p r a n e 
šame, kad pirmadienį, gegužės 29 d., 
„Draugo" redakcija nedirbs. Laik
raštis išeis trečiadienį. 

• Sekmadienį, gegužės 28 d., 11 
vai. r. įvyks Atminimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės Lietuvių Tau
tinėse kapinėse (Lithuanian Natio
nal Cemetery), 8201 S. Kean Ave., 
Justice, II 60458. Tel. pasiteira
vimui: 708-458-0638. 

•Mirus ių jų prisiminimo iškil
mės Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo vyks pirma
dienį, gegužės 29 d., 12 vai. p.p., tuoj 
po šv. Mišių kapinėse. Tradicines 
susikaupimo apeigas ruošia ben
druomenės pasauliečių komitetas ir 
kapų sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje stovės uniformuoti 
šauliai ir ramovėnai. Šiam dvasi
niam susitelkimui, vadovaus dvasiš
kis ir visuomenės atstovas. Pagerb
dami šių kapinių steigėjus, už laisvę 
tėvynėje žuvusiuosius ir šiose kapi
nėse amžinąjį atilsį radusius arti
muosius ant jų kapų padėsime gėlių. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

• Š v . Kazimiero seselės liepos 9 
d., sekmadienį, širdingai kviečia jus 
dalyvauti vasaros šventėje „Jubilee 
100 of Faith and Service", kuri vyks 
seselių motiniškajame name, 2601 
W. Marąuette Rd., nuo 11 vai. r. iki 
4 vai. p.p. Jūsų laukia linksmybės, 
skanus maistas, muzika, loterija, 
bingo. Atvykite aplankyti seseles, 
atnaujinti senas draugystes ir rasti 
naujų draugų. Įėjimas nemokamas. 
Automobilius galima bus pasistatyti 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
kieme. 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 
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Amerikos lietuvių 
TV rodo: 

Sekmadienį, gegužės 28 d., 7 - 8 vai. v . : „Kunigo žodis". Poezijos 
valandėlė — eiles skaitys poetė Julija Švabaitė-Gylienė. „Advokato 
patarimai" — \ žiūrovų klausimus atsakys adv. Robertas Kėželis. 

Antradienį, gegužės 30 d., 7 - 8 vai. v.: Kultūros ir verslo nau
jienos iš Lietuvos. Pasakojimas apie Ilinojaus universiteto Lituanistikos 
katedros studentų darbus. Šie, įvairių tautybių studentai, išklausę 
Lietuvos kultūros ir istorijos kursą, filmavo lietuvių gyvenimą Čikagoje: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejų, Čikagos lituanistinę mokyklą, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje kalbino kun. A. Žygą. Matysime 
pokalbį su prof. G. Subačiumi ir ištraukas iš studentų darbų. 

Ketvirtadienį, birželio 1 d., 7 - 8 vai. v.: Žinios iš Lietuvos — 
„Panoramų" santraukos. 

ALTV laidas galite žiūrėti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadienį 7 - 8 vai. v. Laidos kartojamos antradienį, ketvirtadienį, 
penktadienį 1:30 - 2:30 vai. p.p. per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 
kabelinį kanalą. Tel. pasiteiravimui: 708-839-9022, altv@comcast.net 

ALTV informacija 

Algis Norkus, gyv. Aurora, IL, kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė „Draugui" 80 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

„Norėdama, kad vienintelis lietuviškas dienraštis išeivijoje 'Draugas' 
ir toliau gyvuotų, Cicero LF valdyba skiria 160 dol. auką dienraščio 
tolimesniam gyvavimui", — mums rašo LB Cicero apylinkės pirminin
kas Mindaugas Baukus, persiuntęs Cicero LB valdybos skirtą auką. 
Už linkėjimus ir paramą labai dėkojame. 

Ona Simutis iš Ann Arbor, MI, atsilygindama už „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

•4WWVWWM 

Dr. Jonas Valaitis pratęsė prenumeratą Julijai Deuschle iš 
Plainfield, IL. Džiaugiamės J. Deuschle ir toliau turėdami tarp savo 
skaitytojų, dėkojame dr. J. Valaičiui už prenumeratos pratęsimą. 

1 DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, l t 6 0 6 2 9 
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Žurnalistė Stasė Semėnienė iš Baraboo, WI, Draugo fondo garbės 
narė (įnašas 2,400 dol.) atsiųsdama papildomai 300 dol., Draugo fondui 
rašo: „Mes visi privalome rūpintis mūsų senutėliu (bet jaunatviškos dva
sios) dienraščiu su tikra meile, pagarba bei pagalba! 'Draugas' mus gai
vinanti, nuolat atjauninanti, stipri bei neišsenkanti lietuvybės oazė!" 
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja Stasei Semėnienei už dosnią auką ir už 
prasmingas mintis. 

Stanley Kunitz, gimęs 
1905 m. mirė š. m. gegužės 14 d v 

sulaukęs 100 metų amžiaus. Velio
nio gyvenimas, darbai i r mirtis 
plačiai buvo paminėti JAV ir kitų 
valstybių žiniaskiaidoje, pažymint: 
„He vvas noted American poet of 
Lithuanian descent". 

Turimais duomenimis, )o žydų 
tautybes tėvai buvo emigrantai iš 
Lietuvos. Jų sūnus Stanley gimė i r 
augo VVorcester, MA. Pastaruoju 
metu gyveno New York City ir 
Provincetovvn, M A 

Jo pirmoji poezijos knyga „Intellectual Things" buvo išleista 1930 m. 
1959 m. poezijos rinkinys „The Seiected Poems, 1928-1958" apdovano
tas Pulitzer premija, o rinkinys „The Poems of Stanley Kunitz, 1928-
1978" laimėjo Leonore Marshall poezijos premiją. Poetas yra laimėjęs Ir 
daugeli kitų garbingų apdovanojimų bei apdovanotas medaliais. Jo 
kūryba išversta į daugeli pasaulio kalbų: rusų> švedų, prancūzų, japonų, 
hebrajų, arabų 

Literatūrologų nuomone, Stanley Kunitz buvo vienas iškiliausių JAV 
poetu. 
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„Draugo" knygynėlyje 
• i . • • - • • • • • . i m . . 

OŠIA JAUNAS ATŽALYNAS 
Tai Lenkijos lietuvių vaikų kū

rybos rinktinė. Ją sudarė ir spaudai 
parengė Alicija Sitarskienė. Pratar
mėje rengėjai rašo: „Lenkijos pasie
nyje yra maža Lietuvėlė, beieškanti 
užuovėjos ir atramos, vis besiglau
džianti prie motinos tėvynės. Ne
lengva čia būti lietuviu". Tačiau pa
varčius šią knygelę maloniai nu
stembi, kaip jaunieji lietuviukai 
Lenkijoje myli savo tėvynę Lietuvą! 
Meilę Lietuvai jie išreiškia savo 
piešiniuose, eilėse, prozos kūrinė
liuose. „Kol vaikai lietuviškai kalba, 
rašo, kol lietuviškai jaučia, myli ir 
kuria, tol esame, tol gyvas mūsų 
kraštas", — rašo knygos rengėjai. 

Knygelė iliustruota spalvotais 
vaikų piešinėliais, jaunųjų kūrėjų 
nuotraukomis. 

Knygą išleido Punsko „Aušros" 
leidykla. 

Knygos kaina — 6 dol., pride
dant 9 proc., užsisakant IL valstijo-

OŠIA 
JAUNAS 

AIŽAttNAS 
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je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą — 1 dol. mo
kestis. 

„ D r a u g o * knygynėlio adresas: 4545 VV. 63th Street Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Lydia Liepinaitis, Riverside, IL, siųsdama „Draugo" prenumera
tos pratęsimo mokesti, kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Juozas Polikaitis pratęsė „Draugo" prenumeratą Agotai Valaitie
nei. Esame jam dėkingi ir tikimės, kad A. Valaitienė ir toliau galės 
džiaugtis „Draugu". 

Emilija Kantas pratęsė „Draugo" prenumeratą Teodorai Gedri-
mienei. Kaip malonu, kad mūsų skaitytojai tampa ir „Draugo" gerada
riais, kuomet dienraštį užprenumeruoja kitiems. Tariame nuoširdų ačiū! 

Rama P. Aras iš Omaha, NE, pratęsdama „Draugo" prenumeratą 
dar vieneriems metams kartu atsiuntė ir labai dosnią 100 dol. auką. 
E>;inic d i ' k i n p ' 
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