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Po nesėkmės vėl prabilta apie „vaivorykštę / / 

Z. Balčyčiui nepavyko tapti premjeru. 

Vilnius, birželio 20 d. (BNS) — 
Socialdemokratų derybų grupės va
dovas Gediminas Kirkilas mano, jog 
Seimui nepatvirtinus Zigmanto Bal
čyčio kandidatūros, viena realiausių 

Olgos Posaškovos (.ELTA) nuotr. 

išeičių — derybos dėl plačios „vaivo
rykštės" koalicijos. 

„Manau, kad dabar prezidentas 
siūlys kitam kandidatui, kuris bus 
pajėgus formuoti daugumą. Realus ir 

logiškas pasiūlymas konservatoriams 
greičiausia vėl bus grįžti prie 'vaivo
rykštės' arba gali būti siūlymas vėl 
mažumos Vyriausybei, kurios for
muotojai susitartų, kad Seimas ne
balsuotų prieš", — sakė G. Kirkilas. 

Konservatorių vadovas Andrius 
Kubilius teigė, jog konservatoriai nė
ra atsisakę minties derėtis su social
demokratais dėl galimos plačios koa
licijos, , jei socialdemokratai tikrai to 
noro turėtų". 

„Iki šiol matėme, kad tokio noro 
socialdemokratai neturėjo. Kai yra 
noras, visada galima susitarti", — 
teigė A. Kubilius. 

Jei prezidentas po Z. Balčyčio 
kandidatūros atmetimo Seime, pa
siūlytų Proveržio blokui formuoti 
naują valdančiąją koaliciją, anot A. 
Kubiliaus, vienas pirmųjų „proverži-
ninkų" žingsnių būtų kvietimas so
cialdemokratams derėtis dėl plačios 
koalicijos. 

Pasak konservatorių vadovo, an
tradienio balsavimas Seime parodė, 

Prezidento 
laukia 

pasirinkimas 
Vilnius, birželio 20 d. (BNS) — 

Seimui atmetus socialdemokrato Zig
manto Balčyčio kandidatūrą į minis
trus pirmininkus, prezidentas „rea
liosios politikos" požiūriu turi tris 
galimybes — grįžti prie „vaivorykš
tės", atsigręžti į dešinę su Andriumi 
Kubiliumi priešakyje arba ieškoti 
naujo kandidato į premjerus kairiojo
je, neišvengiamai socialdemokratų 
stovykloje. 

Taip prezidento būsimo pasirin
kimo galimybes komentavo Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto direkto
rius Raimundas Lopata. 

Tačiau, kalbant apie „vaivorykš
tę", pasak politologo, nėra požymių, 
liudijančių, kad nepasikartos prieš 
tai buvusių tokios koalicijos lipdymo 
pastangų nesėkmė. 

Jo nuomone, neigiamas parla
mentarų balsavimas parodė, kad sta
bilesnės daugumos suformavimas 
neįmanomas be Darbo partijos. 

R. Lopatos vertinimu, konserva
torių vadovas A. Kubilius puikiai su
vokia, kad dešinė išpręsti Darbo par
tijos problemos neturi galimybių, to
dėl ir pats neoficialiai pasisako už 
tai, kad kandidatu į premjerus būtų 
pateiktas socialdemokratas Gedimi
nas Kirkilas. 

V Adamkus, dabar viešintis Tur
kijoje, netrukus po Z. Balčyčio kandi
datūros atmetimo dar neatskleidė to
lesnių savo žingsnių. 

Prezidentas pakartojo neprita
riantis pirmalaikiams rinkimams. 

A. Brazauskui — naujas automobilis 
Vilnius, birželio 20 d. (BNS) — 

Seimui antradienį teikiamame svars
tyti šių metų Biudžeto perskirstymo 
įstatymo projekte numatyta Pre
zidentūrai papildomai skirti 250,000 
litų. 

Dalis šių pinigų bus skirta nau
jam lengvajam automobiliui pirkti. 

Anot dienraščio „Lietuvos ži
nios", automobilio prireikė 1998 me
tais prezidento kadenciją baigusiam 
ir neseniai iš premjero posto pasi
traukusiam Algirdui Brazauskui ve
žioti. 

Pagal Prezidento įstatymą, ka
denciją baigusiam šalies vadovui iki 
gyvos galvos turi būti suteikiamos 
gyvenamosios patalpos su aptarnavi

mu, apsauga ir transportas. Kai A. 
Brazauskas pasitraukė iš valstybės 
tarnybos ir nebeteko Vyriausybės va
dovui priklausiusio automobilio, jo 
vežiojimas vėl tapo Prezidentūros rū
pesčiu. 

Premjerui priklausančiu „Mer
cedes" dabar keliauja laikinasis Vy
riausybės vadovas Zigmantas Bal
čytis. 

Prezidentūros kancleris Osval
das Markevičius nebuvo linkęs nau
jos mašinos pirkimo sieti su A. Bra
zausko vardu. Anot jo, Prezidentūros 
garažui priklausantys automobiliai 
yra pasenę. Iš 20 mašinų — daugiau 
yra 1991, 1993, 1995 m. laidos trans
porto priemonės. Nukelta į 6 psl. 

Nušautas lietuvis, atsisakęs išgerti 
už Rusijos kariuomenę 

vį, atsisakiusį išgerti tostą už Rusi
jos kariuomenę, bei ragina URM pa
aiškinti tylėjimo priežastis. 

„Stulbina, kad ši tragiška žinia 
tris mėnesius buvo nuslėpta, nes ir 
Lietuvos ambasada Maskvoje, ir Už
sienio reikalų ministerija negalėjo 
apie tai nežinoti", — teigiama antra
dienį paskelbtame V Landsbergio 
pareiškime. 

Jame pažymima, kad Jeigu čia 
pataikavimas vardan gerų santykių, 
tai jis jau eina per toli". 

Europarlamentaro nuomone, 
Užsienio reikalų ministerija turėtų 
paviešinti visą informaciją apie įvykį 
ir savo tylėjimo priežastis. 

Tuo tarpu, kaip pranešė Užsie
nio reikalų ministerija, žuvusio lie
tuvio artimieji Nukelta į 6 psl. 

Rusijos kareivis Reuters nuotr. 

Vilnius, birželio 19 d. (BNS) — 
Europos Parlamento narys konser
vatorius Vytautas Landsbergis stebi
si, kad Lietuva tik po trijų mėnesių 

j sužinojo apie Rusijoje nušautą lietu-

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWWDRAUGAS.ORG 

kad socialdemokratai realiai nesuvo
kia savo vidinių problemų ir realios 
situacijos. 

Liberalų sąjūdžio vadovas Pet
ras Auštrevičius teigė, jog preziden
tas V Adamkus turėtų nedelsdamas 
surengti pasitarimą su visomis par
lamentinėmis partijomis bei inici
juoti derybas dėl plačios valdančio
sios koalicijos formavimo. 

„Suvokdami susidariusios padė
ties rimtumą, Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Skautybės kelias. 
•Atgyja „Bjauriojo 
amerikiečio" sindromas. 
•Lietuvių kalbos 
išdavystė. 
•Skaitytoju laiškai ir 
nuomonės. 
•Viltis nėra svajonė. 
•Cicero lietuvių šventė. 
•Niekuomet negirdėta 
nežinomų kompozitorių 
muzika. 
•Mūsų virtuvė. 
•Dėl kreipimosi \ Tėvynės 
sąjungos X suvažiavimą. 
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VCfci SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnoiia Court 
Orland Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. pastas: ausra67@sbcglobal.net *oS#* 

Apdovanoti šviesūs magistrantai 
Kaune Vytauto Didžiojo univer

siteto konferencijų kambaryje, ge
gužės 29 d. buvo įteikti apdovanoji
mai. Šie Akademinio skautų sąjū
džio Vydūno fondo Broniaus Kviklio 
vardo apdovanojimai atiteko studen
tams, ne tik pasižymėjusiems aka
deminiais pasiekimais, bet ir savo 
aktyvumu visuomeninėje veikloje. Iš 
šešių kandidatų laimėtojais tapo 
Edukologijos katedros magistrantai 
vilkaviškietė Rita Marcelionytė ir 
kaunietis Tautvydas Ginius. 

Katedros vedėja prof. dr. Mar
garita Teresevičienė pristatydama 
laimėtojus pabrėžė, kad šių magis
trantų darbai už universiteto sienų 
išskyrė juos iš ne kiek mažiau 
stiprių kitų kandidatų. Abu magis
trantai dėkojo už Fondo apdovano
jimus, džiaugsmingai stebėdamiesi, 
kad jų veikla buvo pastebėta ir įver
tinta. 

Kartu su katedros vedėja įtei
kime dalyvavo ir Edukologijos kate

dros dėstytoja dr. Vaiva Zurevičiūtė, 
fakulteto prodekanė doc. Genutė 
Gedvilienė ir katedros referentė 
Daiva Sernaitė. Svečių tarpe buvo 
dvi akademinio skautų Kauno sky
riaus tikrosios narės Aistė Praske-
vičiūtė ir Vaida Stankevičiūtė ir 
„Atminties" leidyklos vadovas, Kau
no kultūrininkas Domas Akstinas. 
Jis savo sveikinime linkėjo jauniems 
magistrantams Vydūno pasišventi
mo tėvynės ir žmonijos labui. 

Apdovanojimus perdavė Vydūno 
fondui atstovavusi Snieguolė Ju r s -
kytė-Akstinienė, prieš aštuonerius 
metus sugrįžusi i gimtąjį Kauną iš 
Philadelphia. Trumpai supažindinu
si su Fondo istorija, apžvelgė Bro
niaus Kviklio biografiją, kurioje 
kaip tik atsispindi tos žmogaus ver
tybės tarnaujant Dievui, tėvynei, 
artimui, tobulėjant per mokslą ir 
veiklą. Papasakojo kaip jis baigęs 
ekonomikos mokslus Vytauto Didžio
jo universitete dar studijavęs teisę 

Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos mokslų magistrantai — Rūta 
Marcelionytė ir Tautvydas Cinius, laimėję Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno 
fondo, Broniaus Kviklio vardo apdovanojimus. Daivos Šernaitės nuotrauka 

Vilniaus universitete tapo gabiu ir 
gerbiamu žurnalistu. Buvo didelis 
knygų mylėtojas ir rinkėjas, sukau
pęs didžiulį l i tuanistinį archyvą, 
parašė ir išleido šešių tomų „Lie
tuvos Bažnyčios" ir keturis tomus 
apie Lietuvos vietoves „Mūsų Lie
tuva". J is aktyvus skautų organiza
cijos narys ir vadovas nuo 1924 me
tų. Korporacijos „Vytis" skyrių stei
gėjas ir vadovas, skautų spaudos, 
laikraščių, leidinių redaktorius, pa-

DĖMESIO „AUŠROS VARTŲ/KERNAVĖS" TUNTO SESĖMS! 
Atkreipkite dėmesį į šios vasa

ros stovyklos reikmenų sąrašą. Pra
šau laikykitės šio sąrašo ir nieko 
papildomai nesivežkite. Turint klau
simų, skambinkite tuntininkei/ 
stovyklos viršininkei sesei Aušrai 
708-349-8432. 

Atsiminkite, stovykla tęsiasi dvi 
savaites. Prašau pažiūrėkite, ar jūsų 
stovyklautoja turi pakankamai rūbų. 

Ačiū ir iki pasimatymo Rako 
stovykloje. 

L.S.S. „Aušros Vartų/ 
Kernavės"tuntas 

AVK stovyklos reikmenų 
sąrašas 

Patarimai — pakuokite viską 
kartu su dukra, kad žinotų, kur kas 
yra. Venkite „duffel bags", geriau 
dėti rūbus į lagaminą. Nepamirškite 
maišo nešvariems rūbams ir kelių 
didelių plastikinių maišų. Daiktus 
dėkite grupėmis. Kremus ir purš-
kalus įdėkite j plastikinius mai
šiukus. 

Apranga 
1. lietpaltis 
2. kietais auliukais batai ar bo

tai (hiking shoes ar high tops) 
3. sportiniai batukai 
4. ilgos darbinės kelnės (jeans) 
5. maudymosi kostiumas 
6. 4-5 tunto marškiniai 
7. tamsus mėlynas švarkas ar 

treningas su kapišonu 
8. 5—6 poros trumpų mėlynų kel

nių (ne Jean shorts" ir be užrašų) 
9. 2-3 poros Jean shorts" 
10. tvarkinga uniforma, kakla

raištis, tamsiai mėlynos trumpos kel
nės ir diržas (vyresnėms skautėms) 

11. šilta pižama 
12 15 porų baltų kojinių (turi 

būti matomos virš batų — „ankle 

socks" arba „crew socks") 
13. 15 apatinių pamainų 
14. kepurė nuo saulės 
įvairūs: 
1. kremo nuo saulės 
2. 1 pliažui rankšluostis 
3. smulkioms išlaidoms pinigų 

(ne daugiau kaip 10 dol.) 
4. pieštukų, popieriaus ir trižiedį 
5. adresuoti vokai su pašto žen

kliukais 
6. lemputė ir atsarginės baterijos 
7. siūlų ir adatų 
8. pakabiklių 
9. skysčio nuo uodų 
10. maišas nešvariems drabužiams 
11. lauko butelis vandeniui („can-

teen" ar „insulated water bottle") 
12. „chapstick" lūpoms 
13. foto aparatas ir filmai 
14. spalvingų rūbų — šokiams 
15. valgymo priemonės („mess kit") 
16. kuprinė („backpack") 
17. peiliuką/finką (vyresnioms 

sesėms — sesės turės pristatyti savo 
vadovėms) 

18. dainorėlius. 
Apsiprausimui: 
1. maišą tualetiniams reikme

nims 
2. 2-3 rankšluosčius 
3. 1-2 mazgotėles 
4. muilo/muilinę 
5. šampūno 
6. šukos ir šepetys 
7. dantims šepetukas ir dantų 

pasta 
Patalynė: 
1. sulankstoma lovelė 
2. čiužinys — pripučiamas ar 

„foam" 
3. neperšlampamas patiesalas 

(„tarp" — didis, kad tiktų tik po 
lovele) 

4. miegmaišis ir antklodė 

5. pagalvėlė su 2 užvalkalais 
Kitos svarbios pastabos: 
1. Pažymėkite visus daiktus pa

varde su „permanent laundry marker". 
2. Ant bagažo užrašykite pa

vardę, AVK tuntas ir užklijuokite ar 
užriškite geltoną kaspiną. 

3. Autobusu važiuojantys pasi
ima tik užkandį. Stovykloje bus duo
dami pietūs, autobusui atvažiavus. 

4. Stovyklon atvežti reikmenų 
sąrašą. 

Griežtai draudžiama vežtis: 
Žvakių, degtukų, „Firecrackers", 

žurnalų, radijų, „walkman" aparatų, 
„ipods", elektroninių žaidimų. 

Saldainių ar bet kokio maisto! 
Iš stovyklos bus siunčiami na

mo visi, kurie atsiveš ar vartos al
koholinius gėrimus, narkotikus, 
ne daktaro prirašytus vaistus ar 
nesi laikys stovyklos taisyklių. 

Tunto marškinėlius galite įsi
gyti per sesę Aušrą iki birželio 26 d. 
skambinkite 708-349-8432. 

DAR NE PER VĖLU! 
Sios vasaros Rako stovyklos vyriausybė praneša, kad, jei dar nesate 

užsiregistravę dalyvauti šių metų stovykloje, kuri jvyks liepos 9-22 d., dar 
galite tai padaryti. Turint klausimu, prašome kreiptis j Aušrą Jasaityte 
Petry 708-349-8432. 

Skautų/skaučių Įstatai 
Skautai ir skautės tur i 10 

įstatų plius geležinį įstatą, ku
riuos bandome pritaikyti prie 
savo kasdieninio gyvenimo. Daug 
kas iš mūsų tuos įstatus užmirš
tame. Jau perėjome pirmuosius 
tris įstatus: 

1. Skautas/skautė tiesus/tiesi 
ir laikosi savo žodžio. 

2. Skautas /skautė išt ikima 
Dievui ir tėvynei. 

3. Skautas/skautė naudingas 
/naudinga ir padeda artimui. 

Šią savaitę pakartosime ket
virtąjį skautų įstatą. Šis įstatas 
sako, kad skautas ar skautė yra 
draugiški visiems, nesvarbu ko
kios spalvos, kaip atrodo ir 1.1. 

Šis įstatas yra: 
Skautas/skautė yra 

-/ - i r 
- / -kitam/kitai — 

- / -

Ar galite ši jstata atspėti0 

rodų rengėjas. Tai tik dalis šios iškil
ios asmenybės paliktų įsimintinų 
darbų, kurie turėtų skatint i bei drą
sinti ir šių dienų jaunuosius švie
suolius. 

Po apdovanojimų įteikimo pro
gramos pabendravimas buvo gana 
trumpas, mat egzaminų metas, tad 
visi išskubėjo savo keliais. 

Snieguolė Jurskytė-
Akst in ienė 
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Kanadoje k kitur (USD) 
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 
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Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

• 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 430 , šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija 

El-paštas 
rastine^draugas org * 

skelbimai@draugas org 
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LIETUVIŲ KALBOS 
IŠDAVYSTĖ 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Šį rašinį pavadinau profesoriaus 
Vinco Urbučio knygos vardu. Kny
gos, kurios nerasite knygynuose, 
bibliotekose, bet kuri įteikta kelioms 
dešimtims Seimo narių. Pirmą kartą 
ją pavarčiau gegužės 31 d. įvykusio
je konferencijoje „Valstybinės kalbos 
įstatymo nauja redakcija — pasiūly
mai ir pastabos", kurią surengė 
Lietuvių tautinės kultūros forumas 
(pirmininkas Gintaras Songaila) ir 
Lietuvos kultūros kongresas (pirmi
ninkas Krescencijus Stoškus). 

Seimas rengiasi priimti naujos 
redakcijos Lietuvos Respublikos val
stybinės kalbos įstatymą, nes, „atsi
žvelgiant į naujas politines, ekono
mines ir socialines aplinkybes, sie
kiama... užtikrinti visavertį lietuvių 
kalbos funkcionavimą visose viešojo 
gyvenimo srityse... Įs tatymas aiš
kiau nustatys valstybinės kalbos ofi
cialiojo ir viešojo vartojimo sritis, 
valdžios institucijų ir įstaigų parei
gas valstybinės kalbos atžvilgiu, as
menų kalbines teises ir pareigas, 
valstybinės kalbos rėmimo ir apsau
gos garantijas" (iš LR Valstybinės 
kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo 
projekto aiškinamojo rašto). 

Tokio įstatymo projektui pa
rengti prieš metus sudaryta darbo 
grupė. Ta grupė dirba, ji nenumato 
jokių „galimų neigiamų priimto 
įstatymo padarinių ir priemonių, 
kurių reikėtų imtis jiems išvengti". 
Tad kokia čia lietuvių kalbos 
išdavystė? 

Konferencijoje daug konkrečių 
pastabų dėl LR Valstybinės kalbos 
įstatymo naujosios redakcijos pro
jekto turėjo kalbininkas Pranas 
Kniūkšta, Lietuvos kultūros kongre
so valdybos kreipimąsi į LR Seimą 
dėl lietuvių kalbos padėties per
skaitė Nepriklausomybės Akto sig
nataras Romualdas Ozolas, VKĮ 
naujos redakcijos straipsnius aiški
no, į klausimus atsakinėjo įstatymo 
projekto darbo grupės narė, Valsty
binės lietuvių kalbos komisijos pir
mininkė Irena Smetonienė. 

Reikėtų, kad naujasis Lietuvos 
Respublikos Valstybinės kalbos 
įstatymas (projektas) ir minėtos 
pastabos apie jį, taip pat kreipimasis 
į Seimą, V. Urbučio knyga, kiti tek
stai ir renginiai, kuriuose reiškia
mas susirūpinimas lietuvių kalbos 
likimu, pasiektų kuo platesnius 
visuomenės sluoksnius; pavojaus 
varpai turėtų skambėti ne tik tą pa
vojų suvokiančiųjų negausiuose, ma
žai pastebimuose susirinkimuose. 
Deja, taip nėra; didžiajai žinias-
klaidai nepaprastai spartus lietuvių 
kalbos kitimas, globalizacijos įtako
jami neigiami iššūkiai visai nerūpi. 
Beveik nepastebėta liko ir ši Mokslų 
akademijos salėje vykusi konferenci
ja, kurią bent vienu kitu sakiniu no
rėčiau pagarsinti per Amerikos lie
tuvių dienraštį. 

Reikia tiesiai pasakyti: ir naujos 
redakcijos Valstybinės kalbos įstaty
mo projektas, ir jį pristačiusi I. 
Smetonienė pagyrimų nesusilaukė. 
Daugelis konferencijos dalyvių buvo 
tiesiog negailestingi: jiems nė mo
tais, kad darbo grupė atliko didžiulį 
darbą, derindama, įrodinėdama, 
prieštaraudama, kad lietuvių kalbos 
„sergėtojai" I. Smetonienei labai 
sunku, nes visiems juk neįtiksi — 

įstatymai ir kodeksai, verslininkai ir 
teisininkai iš vienos pusės, tokie, 
kaip šios konferencijos dalyviai — iš 
kitos. Taip I. Smetonienė nepasakė, 
taip aš supratau iš jos kalbėjimo, 
kuriame buvo daug „negalima", 
„nesupras", „neleis" ir t.t. 

„Ar Lietuva — suvereni valsty
bė? Ar Lietuvoje veikia jos Konsti
tucija? — klausė Nepriklausomybės 
Akto signataras Algirdas Endriu
kaitis. — Kaip mes galime taip 
nusileisti? Kaip pirmininkė gali sa
kyti „nepatvirtins"? Gulti ant bėgių 
dėl kalbos reikia. Reikia įtikinėti, 
reikia grumtis. Tam jūs ir esate. 
Kažkur pasakyta, kažkur parašyta 
— tai mes tada galime, o jeigu ne
parašyta — mūsų nėra. Kas mes — 
musės Lietuvos? Nėra tvirtos jūsų 
nuostatos. Joks ministras negali bū
ti aukščiau Konstitucijos". Endriu
kaitis mano, kad dabar teikti naują 
Valstybinės kalbos įstatymą Seimui 
nereikėtų, nes ten lietuvių kalba nie
kam nerūpi, „stichinė nelaimė dabar 
Lietuvoj". 

J am pritarė ir R. Ozolas: kalbos 
reikalai yra pernelyg šventas rei
kalas, kad toks įstatymas būtų pri
iminėjamas paskubomis, ypač tokia
me Seime, kuris pagal savo sudėtį 
absoliučiai netinkamas kalbos klau
simams spręsti, ant griūties ribos 
atsidūręs. „Lietuvių kalbos kitimas 
šiandien toks spartus, kad valsty
binės jos reguliavimo priemonės gali 
netgi netekti savo objekto — gali 
nebelikti ką reglamentuoti. Globali
zacijos įtakojamas kultūrinis atviru
mas mentalinio imuniteto neturin
čiai bei neigiamiems iššūkiams poli
tiškai pasipriešinti nepasirengusiai 
lietuvių tautai darosi pražūtingas. 
Lietuvių kalba šiandien stovi ant 
griūties slenksčio. 

Lietuvių kultūros kongreso 
nuomone, valstybinis lietuvių kalbos 
statusas ne tik juridinę, bet ir gyvy
biškai svarbią kultūrinę prasmę 
Lietuvai turėtų tik tuo atveju, jeigu 
valstybinės politikos lygiu būtų ini
cijuota plati propagandinė kampani
ja visuomenės patriotiniam santy
kiui su savo valstybine kalba įžiebti, 
ugdyti ir įtvirtinti. 

Labai svarbi Valstybinės kalbos 
įstatymo nuostata būtų įstatyminis 
užsieniečių pavardžių rašybos įtvir
tinimas lietuvių kalba, taip pabai
giant daugiametį, pragaištin kalbą 
stumiantį ginčą dėl vadinamojo pa
vardžių (taip pat ir geografinių var
dų) rašymo 'originalo forma'. 

Lietuvos Respublikos Seimas šio 
įstatymo svarstybų etape galėtų ir 
turėtų pareikšti politinę valią dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisi
jos bandymų pertvarkyti lietuvių 
kalbos rašybą ir skyrybą pagal ma
sinio neraštingumo standartus: va
dinamojo rašybos ir skyrybos supa
prastinimo siūlymas yra ne lietuvių 
kalbos ugdymo, o jos tokio degra
davimo teikimas, kad galimų tokios 
reformos pasekmių nebepajėgtų 
sustabdyti nei iškilių asmenybių 
protestai ar patarimai, nei tokios 
gražios visuomenės iniciatyvos, kaip 
nacionalinis diktantas ir pan. Tauta 
turi nuolat mokytis savo kalbos, ir 
valstybės institucijos privalo jai 
padėti, o ne pataikauti, kartu nyrant 
} neraštingumą" f iš Lietuvos kul
tūros kongreso kreipimosi ..Del lietu
viu kalbos padėties" j LR Seimą 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Atgyja „Bjauriojo 
amerikiečio" sindromas 

npasaulinio karo metu Euro
pa, prispausta nacizmo ir 
komunizmo, nuolat dairėsi 

per Atlantą ir laukė, kada nuo tos 
priespaudos ją išvaduos ameri
kiečiai. (Kai kas ir sulaukė, o Lie
tuvai to išvadavimo reikėjo laukti 
net pusšimtį metų...) 

Pasibaigus II pasauliniam ka
rui ir Europai pradėjus atsigauti 
(vėlgi daugiausia Amerikos — 
„Marshall Plan" ir kitos paramos 
dėka), amerikiečių įvaizdis pa
mažu keitėsi, kol pagaliau iš 
mylimo ir gerbiamo „Dėdės Šamo" 
pavirto į „Ūgly American". Tą 
įvaizdį iš dalies pakeitė Korėjos ir 
Vietnamo karas, iš dalies pagau
sėjusi amerikiečių turistų įplauka. 
Europiečiai pirmą kartą turėjo 
progą pamatyti „eilinį amerikietį": 
pernelyg laisvai besielgiantį, ne
paisantį vietinių papročių, „keis
tai" apsirengusį, garsiai reikalau
jantį visokių paslaugų ir privilegi
jų, besišvaistantį doleriais. Britai 
visuomet žiūrėjo į JAV kaip į „ko
lonijas", laikydami jas puslau
kinėmis, nekultūringomis, menkai 
nusimanančiomis apie „svarbią
sias vertybes", net iškreipiusias 
„karališkąją anglų" kalbą į ame
rikietišką žargoną. Ši britų nuo
monė pokario metais rado pritari
mo ir kitose Europos šalyse. Ne
paisant, kad visi laukė tų „nekul
tūringų, bjauriųjų amerikiečių" 
dolerių, bet nepraleido progos iš jų 
pasišaipyti. 

Ilgainiui „bjauriojo amerikie
čio sindromas" pamažu nusėdo 
užmarštin, kai ir europiečiai pra
dėjo dažniau lankytis Amerikoje, 
kai pamatė, kad tai gilių įsitiki
nimų, tradicijų ir vertybių šalis, 
bet nebūtinai visa tai nuolat „kai
šiojanti kitiems panosėn". Savo 
ruožtu ir amerikiečių beatodai
riškas susižavėjimas „europietiš
kų pranašumu" pamažu išblėso. Ir 
tik taip tarp šių dviejų žemynų 
galėjo prasidėti visavertis ben
dravimas. 

Bet pastaruoju dešimtmečiu 
pradeda atgyti „bjauriojo ameri
kiečio" sindromas. Daugeliu atvejų 
dėl to kaltintina Amerikos užsienio 
politika, ypač dabartinio preziden
to pernelyg griežtas nusistatymas 
nekreipti dėmesio į užsienio šalių 

nuomonę, sprendž ian t svarbiuo
sius, visos planetos ateitį galinčius 
nulemti , klausimus. Pagal nese
niai keturiolikoje valstybių atliktą 
„Pew Research Center" apklausą, 
nuomonė apie Ameriką šiuo metu 
nėra teigiama — iš esmės visose 
va ls tybėse ji kel iais procentais 
nukr i to nuo pernykštės apklausos 
duomenų. Daugelio įsitikinimu, 
dabar „Ūgly American" pavyzdys 
yra prez. George W. Bush: beje, 
t a rp apklaustųjų nebuvo nei Bal
tijos valstybių, nei Lenkijos (aps
kr i ta i naujųjų Europos Sąjungos 
bei NATO narių) kur, be abejo, 
nuomonė apie JAV ir jos preziden
tą yra daug teigiamesnė. 

Kodėl JAV populiarumas kri
tęs? Daugiausia dėl nesėkmingo 
karo Irake, nuolatinių kaltinimų, 
kad Europa per mažai prisidedan
ti, kovojant su tarptaut iniu tero
r izmu ir apskr i ta i dėl JAV prezi
dento „tono", kai jis kalba apie 
užsienio politiką: per daug grasi
n imų ir ka l t in imų, per mažai 
diplomatijos ir prisipažinimo, kad 
galbūt ir Amerikai svarbi užsienio 
šalių parama. 

Daug prie neigiamo Amerikos 
įvaizdžio kūrimo šį kartą prisideda 
musulmoniškasis pasaulis. Kiek
vienas amerikiečių žingsnis Irake, 
Afganistane ir k i tur yra stebimas, 
nuolat a t r andan t progų pareikšti 
nepas i tenkinimą ir kurstyti ne
apykantą . In te rnuot i belaisviai 
Guan tanamo Bay stovyklose, ame
rikiečių prižiūrėtojų nežmoniškas 
elgesys su kaliniais Abu Ghraib 
kalėj ime, JAV jūros pėstininkų 
(Marines) suruoštos civilių ira
kiečių žudynės ir kiti tikri ar tik 
gandų dėka sukelti nusižengimai 
žmoniškumui bei žmogaus tei
sėms, nuolat meta sausas malkas 
an t neapykantos Amerikai laužo. 
Vis daugėja galimybių, kad ta 
neapykanta gali virsti akivaizdžia 
tragedija — naujais teroristų iš
puoliais prieš Ameriką ir ameri
kiečius. 

Vaš ing tonas tu rė tų dėl šio 
„bjauriojo amerikiečio" įvaizdžio 
ne tiek kalt inti kitas šalis „ne
dėkingumu Amerikai", bet, ieškant 
kalt ininkų, stabtelėti ir pasižiūrėti 
į veidrodį. 

Apie pataikavimą, tik jau visai 
kitokio pobūdžio, susijaudinęs kal
bėjo ir lituanistas Ipolitas Ledas: 
„Gerbiamoji Smetoniene, mes kal
bam skirtingom kalbom! Jūs mūsų 
nesuprantant dėl to, kad nenorit su
prasti. Darbo grupės parengtas įsta
tymas yra visiškai beviltiškas. Tas 
Seimo komitetas, į kurį jūs apeliuo-
jat: ar jis tiesos nori, ar jam rūpi 
mūsų kalba?! Neleido kalbėti profe
soriui V. Urbučiui! Buvusi kultūros 
ministrė ten sėdi, daug tokių ten 
sėdi. Jų tikslas ne mūsų kalbą gel
bėti, o visai kiti dalykai. Jū s neape-
liuokit į tą komitetą. Jeigu jūs bent 
kiek norit mūsų kalbą ginti, tur i t 
mūsų paramos prašyti, tiesiog mal
dauti, o ne išsisukinėti, ką jūs darot 
dabar' Tas tekstas, kuri c;a apta
riame, yra visiškai beviltiškas, jis 

nepataisomas. Tai, atsiprašant, jo
valas . Negalima šitaip elgtis su kal
ba. Tai mūsų tautos gyvybės klausi
mas . Šnekėkim viena kalba, ger
biamoji Smetoniene, ir negudrau-
kim!" 

I. Ledas susijaudinęs keliais sa
kiniais pasakė labai daug. Galima 
ilgai kalbėti apie naujosios įstatymo 
redakcijos projekto abejotinas ar net 
aiškiai nepr i imt inas nuostatas ir 
teiginius („Projektui labiausiai ken
kia du iš esmės nepriimtini, pačiai 
valstybinės kalbos idėjai prieštarau
jan tys dalykai. Vienas jų — prasi
kišanti kitų kalbų konkurencija su 
lietuvių kalba, ki tas — nepriimtinas 
viešųjų už rašų apibrėžimas ir 
n e p a k a n k a m a s jų vartojintb reg
lamentavimas", P. Kniūkšta). 

Nukelta i 5 psl 
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PASTABOS DĖL 
„DA VINCICODE" 

Ateitininkų organizacijai pri
klausau jau 73 metus, bet tarp 
artimųjų draugų esu turėjęs ir švie-
sininkų. Sutinku su jų galvojimu, 
kad pasaulyje vyrauja pilkoji spalva, 
bet yra ir grynai baltos, ir grynai juo
dos spalvos, ypač kalbant apie religi
ją. Ten tikintiesiems yra šventų 
dalykų ir šventų asmenybių, ku-rios 
vertos didesnės pagarbos, negu 
eiliniai pasauliečiai. 

Toks yra krikščionims Jėzus 
Kristus, o musulmonams — prana
šas Mahomedas. Man ypatingos pa
garbos yra verta ir mano mama a.a. 
Konstancija. Jei kas parašytų roma
ną ar novelę, tiksliai užrašydamas 
vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, 
o po to prirašytų apie ją nešvankių 
dalykų, tas rašytojas turėtų daug 
vargo, norėdamas mane įtikinti, kad 
tai esanti tik fikcija, kad tai buvo 
padaryta, tik norint knygą paįvai
rinti, pritraukti daugiau pirkėjų. 

Dan Brown knygą skaitys ne tik 
suaugusieji, bet ir vaikai. Nieko ne
išmanau apie psichologiją, bet kaž
kur skaičiau, kad vaikai iki tam tik

ro amžiaus neatskiria tikrovės nuo 
fikcijų ar fantazijų. Nebūčiau nuste
bintas, jei tokių pasitaikytų ir tarp 
suaugusiųjų. Bent aš nesu tiek daug 
susirūpinęs dabartine Brown knyga 
ir filmu, kiek ateitimi. Jei Brown ir 
Hollywood daug uždirbs, per atei
nančius kelerius metus knygynai ir 
kinai bus pripildyti religiją pajuo
kiančių knygų bei filmų. 

Mano, kaip eilinio knygų skaity
tojo ir kinų lankytojo, reakcija yra 
tokia: kiek šia tema esu skaitęs 
spaudoje, to ir užteks. Knygos ne
pirksiu ir į kiną pažiūrėti to filmo 
neisiu. Tą siūlyčiau padaryti ir ki
tiems „Draugo" skaitytojams. Neži
nau Brown motyvų: ar norėjo už ką 
nors atkeršyti Katalikų Bažnyčiai, iš 
kurios jis kažkodėl pasitraukė, ar 
norėjo tik pralobti. Abiem atvejais jis 
nėra mano herojus. Taip pat esu 
prieš kraštutiniųjų musulmonų nau
dojamus protesto metodus. Jų ne
siūlau mums naudoti. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

KUR LINK ŽENGIA 
LIETUVA? 

Quo vadis, Lituania? Tą klau
simą kėlė šv. Petras, bėgdamas iš 
Romos, tačiau, išgirdęs Kristaus 
atsakymą, susigėdo ir grįžo Romon, 
kur mirė kankinio mirtimi. 

Mes turėtume savęs irgi pak
lausti, kur mes einame, „Agurkų", 
Prudnikovų ir panašių vedlių veda
mi. Iš dalies galima suprasti, kad 
Lietuvoje dar yra nemažai žmonių, 
kuriems „prie ruso buvo geriau". O 
gal esama gan daug ir bijančių? 

Tačiau mes, išeivijoje gyvenan
tys, tuo negalime teisintis. Mums 
tikrai prie ruso nebuvo geriau ir 
todėl atsidūrėme čia. 

Birželio 18 dieną Los Angeles 

buvo surengtas bendras Baltijos 
tautų — estų, latvių ir lietuvių, — 
okupacijos ir išvežimų minėjimas, 
pavadintas „Baltic Holocaust Me-
morial". Minėjome rusų įvykdytą 
Baltijos šalių okupaciją ir rusų suor
ganizuotus išvežimus. Ir kaip mes 
paminime tuos baisius įvykius, ar 
įtraukdami į programą ruso Rach-
maninov kūrinius? Ar mums rei
kalinga rusiška kultūra? 

Susimąstykime, kol dar nepa
siprašėme priimami į Rusijos glo
bą! 

Algis Raulinaitis 
Los Angeles, C A 

DĖL PRANEŠIMO APIE 
RUSŲ DRAMOS TEATRĄ 

Birželio 6 d. „Drauge" išspaus
dintas BNS pranešimas iš Vilniaus 
— „Rusų dramos teatre — finansinė 
netvarka". Kas labiausiai stebina, 
tai ne teatre netvarkinga buhalteri
ja, bet kad Lietuva iš Kultūros mi
nisterijos biudžeto per metus skiria 
2 milijonus litų rusų veiklai čia 
paremti. 

Norėčiau priminti, kad šio pas
tato tikslus pavadinimas yra Vil
niaus Miesto teatras. Vokiečių oku
pacijos laiku, 1917 m. rugsėjo 18-22 
d., šiame teatre posėdžiavo Lietuvių 
konferencija, kurioje dalyvavo 222 
veikėjai. Dr. Jonas Basanavičius 
buvo vienas iniciatorių, iš dalyvių 
tarpo išrinkusių Lietuvos Tarybą, 
kuri atstatė Lietuvos nepriklau
somybę. Iš lauko pusės Vilniaus 
Miesto teatrą.- buvo papuoštas Lie
tuvos vėliavom;.-, vynu ir vainikais 
be: Lietuvos kraštu ir miestu žen

klais. 
Tiek apgailestaujama, kad Lie

tuvos Nepriklausomybės akto origi
nalas neišlikęs, nėra ko eksponuo
ti muziejuose. Tačiau yra išlikęs 
istorinis pastatas, kuriame Lietuvos 
Taryba ryžosi išsivaduoti iš 125 
metų trukusios Rusijos kolonizaci
jos. Ar ne ironija, kad dabar šis pas
tatas atiduotas rusams adminis
truoti? 

Salia teatro esanti Basanavi
čiaus gatvė, anksčiau Poguliankos, 
buvo pavadinta įvykiui pagerbti. Gal 
išeivijos lietuviai ar Lietuvių fondas 
pasirūpintų, kad prie Vilniaus Mies
to teatro būtų pritaisyta paminklinė 
lenta Lietuvos Tarybai paminėti0 

Lietuva iš valstybinio biudžeto tam 
tikrai neskirtų lėšų. 

Gediminas Indreika 
Chicago. IL 

JŪSŲ KALBA 
ANTIKVARINĖ 

Senų ir naujų ateivių būrelis 
šventėme gero bičiulio gimtadienį. 
Puikios nuotaikos, prie gausiai 
apkrauto stalo, šeimininkui linkė
jome ilgiausių metų, geriausios svei
katos. Šalia manęs sėdėjo jauna gel
tonplaukė, mėlynakė gražuolė, judri, 
vos galinti vietoje nusėdėti, prieš 
savaitę atvažiavusi į svečius. Pa
prašiau papasakoti įspūdžius. „Ap
sistojau pas unkulį ant farmos. La
bai naise, turi daug birds. Vakar 
morgen auntė kilino čikena, kičene 
plukino, klynino, dėl lounčiaus frai-
no. Buvo very, very good, labai de-
lišios, labai laikinau čikeną tik 
nelaikinau, kai untė tą čikeną kičene 
plukino. Untei nieko nesakiau, ji yra 
leidi of te house — ji yra bosas. 
Amerikos landšaftas nėra toks nice 
kaip Lietuvos, hauzai negražūs, ne
mačiau nė vieno su biutiful balkonu 
kaip Lietuvoje. Čia hauziukai dau
gumoje maži, mediniai. Strytai ne
šluoti, neklyn, visur pilna treš. Žmo
nės ar labai turtingi, ar nelaikina 
naise dres? Visi su džinsais, boijų 
džinsai nusmukę iki pat — nesaky
siu kur. Merginų džinsai žemiau 
bambytės, eni taime gali nukristi on 
te graund, kiškos nuskurę velkasi 
žemę. Terible, very terible... joung-
sterei atrodo kaip bomai from under 
te bridže..." 

Paklausiau, ką ji veikia Lietu
voje. Gražuolė pasakoja: „Ką tik 
baigiau pedagoginį institutą, dabar 
jau esu lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. Manau, kad labai laikin-

siu savo jobą, galėsiu tuos joung-
sterius mokinti lietuviškai..." 

Atsargiai kreipiausi į pašne
kovę: „Kodėl tiek daug svetimų 
žodžių vartojate"? 

Ji labai greitai atšovė: „Pas
tebėjau, kad dauguma jūsų kalba 
antikvarine lietuvių kalba, o mes, 
modernus ir mokintas jaunimas, 
Lietuvoje kalbame jau visai kitaip, 
nes mokame svetimas kalbas"... „Bet 
kodėl tiek daug svetimų žodžių var
tojate", — vėl klausiu: „aha, taip, 
dabar Lietuvoje visi aukštuosius 
mokslus baigę kalba taip. Tai paro
do, kad jie yra kultūringi su aukš
tuoju išsilavinimu, moka svetimas 
kalbas. Tik nemokinti ir kaimo 
žmonės dar kalba antikvarine lietu
vių kalba"... 

Bandžiau su ja giliau pana
grinėti mišrainios kalbos vartojimą 
sakydamas: „Gerai mokantis lietu
vių kalbą ir vieną ar kelias svetimas 
kalbas žmogus svetimų žodžių ne
maišys kalbėdamas lietuviškai ar 
kitomis kalbomis, nes, tik nemaišant 
kalbų, jis parodys gerą kalbų žino
jimą". Ji nekantriai tarė: „Beveik 
visi kalbate antikvarine lietuvių 
kalba, ai ken not help jų". 

Gražiajai mokytojai pradėjus 
nervuotis, pakreipiau kalbą kita 
kryptimi. Ar reikia vertėjo dabar 
kalbantis su aukštuosius mokslus 
baigusiu Lietuvos jaunimu? 

Algis Virvytis 
Boston, MA 
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LIETUVIŲ KALBOS IŠDAVYSTE 
Atkelta iš 3 psl. 
Galima kalbėti, tačiau, I. Ledo 

žodžiais tariant, tų kalbų negirdi, 
nepaiso, nuo jų išs isukinėja t ie , 
kuriems jos taikomos. Jie gudrauja, 
tik apsimeta, kad „įs tatymas su
stiprins lietuvių kalbos kaip valsty
binės kalbos įvaizdį, padės sutelkti 
lietuvių kalbos apsauginę veiklą, 
ugdys pagarbą ka lba i ir deramą 
kalbinę piliečių elgseną" (iš aiški
namojo rašto). 

Netose rankose atsakomybė už 
lietuvių kalbą. Paga l parengtąjį 
Valstybinės kalbos įs tatymo varian
tą ji „perduodama valstybės institu
cijoms ir nuovokumu bei a tsako
mybe nepasižymėjusiai Valstybinei 
lietuvių kalbos komisijai bei Vals
tybinei kalbos inspekcijai. Įs taty
miškai garantuoto dalyvavimo kal
bos kūrimo ir ugdymo darbe vi
suomenė ir atskiri jos piliečiai ne
turi. Galbūt kaip t ik dėl to Valsty
binė lietuvių kalbos komisija iš 
esmės ignoruoja piliečių grupių ir 
organizacijų pasiūlymus, į Komisijos 
nuostatoms prieštaraujančias nuo
mones ir argumentus nekreipdama 
jokio dėmesio" (iš Lietuvos kultūros 
kongreso kreipimosi). 

Atsitiko taip, kad per pastaro
sios nepriklausomybės laikotarpį vėl 
turime dvikalbystę. Kovojome, kad 
sovietinių okupantų primesta būtų 

panaikinta rusų kalba kaip antroji 
valstybinė, dabar agresyviausiu bū
du lietuvių kalbą iš visų gyvenimo 
sričių s tumia anglų kalba. Apie tai 
kalbėjo istorikas, Vilniaus Pedago
ginio universiteto docentas Edvar
das Kriščiūnas. Jis klausė: kodėl 
Valstybinės kalbos komisija, ins
pekcija nesiimate reikiamų žygių, 
kad būtų apsaugotos lietuvių kalbos 
teisės? Naujasis įstatymas, apie kurį 
kalbame, ir reikalingas tam, kad 
lietuvių kalba būtų valstybinė, kad 
būtų panaikintas antrosios kalbos 
(anglų) s ta tusas Lietuvoje. Reikia 
įtvirtinti Lietuvių kalbos vartojimą. 
Dabar j au nuo antros klasės vaikai 
pradedami mokyti anglų kalbos. E. 
Kriščiūnas priminė 1975 m. Taš
kento pasitarimą, kai buvo nuspręs
t a vaikų darželiuose ir pradžios 
mokyklose mokyti rusų kalbos. Tada 
priešinomės, piktinomės, o dabar? 
Koks skir tumas — surusėsime ar 
suanglėsime? 

Istorikas pagrįstai peikė litu
anis tų parengto įstatymo kalbą. 
Kiek čia svetimybių! Svetimybėmis 
ir kanceliariniais štampais, tuščia
žodžiavimu I. Smetonienei ir Vals
tybinės kalbos inspekcijos viršinin
kui D. Smalinskui „akis badė" ir kiti 
kalbėjusieji, ypač P. Kniūkšta. 

Šį rašinį užbaigsiu tuo, kuo 
pradėjau — V. Urbučio darbu „Lie

tuvių kalbos išdavystė". Profesorius 
konferencijoje nedalyvavo, tačiau jo 
knyga, kuri neturi leidėjo, kurios 
nenori pastebėti naujos redakcijos 
Valstybinės kalbos įstatymo rengė
jai, buvo daugelio konferencijos 
dalyvių rankose ir mintyse. 

„Jeigu Seimas nepristigtų valios 
bei ryžto iš esmės pagerinti valsty
binės kalbos globą, jis neturėtų 
pamiršti nė kalbos tvarkybos bei 
priežiūros institucijų, ir pirmiausia 
VLKK, reformos. Tokio vyriausiojo 
kalbos tvarkomojo organo, kuris vėl 
galėtų lengvai atsidurti savanau
džių nemokėlių rankose ir panašiai 
išvirsti kalbos darkymo institucija, 
ateityje nebeturėtų būti... nė vienas 
dabartinės VLKK narys ateityje iki 
pat gyvos galvos nebeturėtų būti 
prileistas prie jokių kalbos tvarky
bos ar priežiūros institucijų arčiau 
kaip per armotos šūvį. Lietuvių kal
bą išdavus tiems, kurie oficialiai 
įpareigoti ją ginti, nebėra kitos 
išeities, kaip jungtis į gynėjų gretas 
visiems kitiems, kalbininkams ir 
nekalbininkams, dar jaučiantiems 
meilę ir įsipareigojimą savo gimtajai 
kalbai" (V. Urbutis). 

Burkimės, neišduokime lietuvių 
kalbos, kad nereikėtų kalbėti apie 
dar vieną grėsmę nacionaliniam 
saugumui. Tų grėsmių ir taip pa
kanka. 

Jaunųjų choristų 
festivalis 

Gegužės mėn. Kaune, paminkli
nėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčio
je, vyko sakralinės muzikos koncer
tas — festivalis „Giesmės Marijai". 
Kauno sakralinės mokyklos vadovių 
Nijolės Jautakienės bei Salvinijos 
Jautakai tės — Hargreaves organi
zuotoje šventėje dalyvavo šios ugdy
mo įstaigos chorai (vaikų, jaunučių, 
„Pastoralė", „Giesmė"), instrumen
tinis ansamblis, kanklių, fleitų, smui
kų grupių vadovės, taip pat Kauno 
J. Basanavičiaus, „Vyturio" viduri
nių mokyklų, VDU „Rasos" gimna
zijos chorai, Šiaulių vaikų muzikinė 
grupė „Rokoko". Aktorės Inesos 
Paliulytės vestą koncertą baigė 
premjerinė Gin ta rės Jautakai tės 
giesmė „Šviesos karalienė", sukur
ta specialiai šiam festivaliui. 

Pilnutėlei šventovei sugiedojus 
Marijos litaniją, šv. Mišias aukojo 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius. Jis festivalio dalyvių vardu 
buvo pasveikintas vyskupo šven
timų 15 metų bei vadovavimo Kauno 
arkivyskupijai 10 metų jubiliejų pro
ga. Šventės pabaigoje skambėjo da
lyvių giedama kompozitoriaus Čes
lovo Sasnausko bei poeto Maironio 
giesmė „Marija, Marija". Renginys 
buvo į t rauktas į „Kauno miesto 
dienos 2006 " programą. 
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Kanslerienė susikalbėjo su rusų kareiviais dėl 
mūsų arklių pakeitimo. J ie pakeitė mūsų 

visiškai nusilpusius arklius, gautus dar iš Šten-
kendorfo dvaro, į stiprius belgiško tipo arklius, su 
kuriais važiavo vokiečių šeima. Ji taip pat gavo iš 
kareivių du arklius ir vežimą su būda. Kanslerienė, 
jos sūnus Vytautas, aš ir brolis Juozukas perėjome 
važiuoti į dengtą vežimą, nes jame buvo šilčiau, 
nepūtė žvarbus žiemos vėjas ir galėjome pasnausti, 
įsivynioję į jame ras tus užklotus. Mamytė, sesuo 
Marytė ir Kazimieras važiavo su mūsų nuosavu 
vežimu, prie kurio pririštos ėjo karvės. Taip mes su 
stipriais arkliais per dieną gana toli nuvažiavome, 
tik spartą ribojo pavargusios karvės, kurių mūsų 
Mamytė dar vis nenorėjo atsisakyti. Šiais stipriais 
arkliais važiuoti teko neilgai. Antrą važiavimo 
dieną rusų kareiviai išmainė į silpnesnius, bet dar 
pakankamai pajėgius arklius. Taip dvi lietuvių 
šeimos važiavome atgal per Rytų Prūsiją, pakelyje 
trumpam sustodami pašerti arklius ir karves bei 
juos pagirdyti. Šiek tiek užvalgydavome ir mes. 
Pagrindinis mūsų maistas buvo Štenkendorfe pap
jautų kiaulių pasūdyti, bet nerūkyti lašiniai su 
duona, kurią buvo iškepusi Mamytė prieš pat dvaro 
evakuaciją. Vietoje arbatos ar kavos užgerdavome 
šalto šulinio vandens. Po trijų dienų ir naktų var
gingos kelionės atsidūrėme už Liubavo (Lubavva) 
miestelio. Viename bažnytkaimyje ar kaimo tipo 
gyvenvietėje sutikome lietuvių šeimą iš Vilniaus. 
Jie buvo apsistoję name, kur gyveno du senukai 
vokiečiai (vyras ir žmona). Šie lietuviai pasiūlė 
apsistoti ir pailsėti pas juos, nes gyvenamas namas 
buvo pakankamai didelis ir jame buvo laisvų kam
barių. Vokiečių šeima gyveno viename kambaryje 
ir virtuvėje, kitus du kambarius buvo užėmę vil
niečiai, dar vienas didelis kambarys buvo laisvas, 
jame stovėjo net trys lovos. Mes mielai jų pasiū
lymą priėmėme, nes buvome labai pavargę ir 
norėjosi poilsio. Be to, buvo laisvas tvartas, ku
riame galima buvo patalpinti keturis arklius ir 
keturias karves. Kaimynystėje buvo ūkininko kluo
nas, kuriame buvo pakankamai pašaro gyvuliams 
pašerti, tik reikėjo atsinešti. Vanduo gyvuliams 
pagirdyti buvo kieme. Pirmą kartą po vargstančios 
kelionės, kai patekome į sovietinės armijos rankas, 
mes galėjome žmoniškai nusiprausti , pavalgyti 
karšto maisto, o svarbiausia — išsimiegoti. Pakū
renus krosnį kambaryje pasidarė šilta ir jauku. 
Nenorėdami skriausti senukų vokiečių, malkas 
atsinešdavome iš kaimyninio ūkio, kūno šeimi
ninkų nebuvo. Mamyte iš turėtų ruginių miltų iš
kepė duonos, kun buvo mums labai reikalinga ke-

RYTŲ PROSUOS 
KELIAIS 

ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS 
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lionėje traukiniais per Lenkiją. Toje sodyboje mes 
išgyvenome tris paras, gal būtume ir ilgiau pasi
likę, bet trečią dieną atėjo rusų NKVD karininkas 
su kareiviu. Karininkas pasakė, kad jis yra šios 
vietovės komendantas, pradėjo klausinėti, kodėl 
mes bėgome į Vokietiją, kur yra šeimos galva. Jam 
rusiškai paaiškino Kanslerienė, kad mus vokiečių 
žandarai išvarė iš Lietuvos, o šeimos galvą vokie
čiai paėmė prie apkasų kasimo ir apie jį nieko neži
nome, ar jis gyvas, ar žuvęs. Karininkas baigęs tar
dymą pareikalavo laikrodžių, aulinių batų, aukso 
žiedų, fotoaparatų. Mes tokių daiktų neturėjome. 
Tik turėjome seną dar Lietuvos laikais pirktą laik
rodinį žadintuvą, taip vadinamą „budilninką", kurį 
Mamytė išėmusi parodė. Karininkas pamatęs laik
rodį pasiėmė jį, kaip savo nuosavą daiktą, net ačiū 
nepasakęs padavė kareiviui. Be to, žadėjo ateiti 
nakvoti, nes jam, atseit, patiko sesuo Marytė. Ne
juokais išsigando Marytė ir Mama. Karininkui su 
kareiviu išėjus, dar tą pačią dieną po pietų skubiai 
susikrovėme savo daiktus į vežimus, paėmėme kar
vutes keliauninkes ir išvažiavome tolyn. Senukai 
vokiečiai pasakė, kad už penkių kilometrų —jau 
Lenkija. Jie paaiškino, kad ten yra lenkų milicija ir 
tvarka. Jie pasiguodė, koks liūdnas likimas laukia 
viso Rytprūsių krašto ir vokiečių tautos. Senukai 
kaltino Hitlerį ir nacių partiją. Atsisveikinę su 
mielais šeimininkais ir lietuviais vilniečiais išva
žiavome, o jie pasiliko. 

Vilniečių šeimos galva gerai kalbėjo rusiškai ir 
lenkiškai. Jų sūnus pasakojo, kad jo tėvelis kartu 
su gyvenvietės komendatūros kariškiais važiuoja į 
kitas sovietinės armijos užimtas Rytų Prūsijos gy
venvietes parsivežti trofėjų ir maisto produktų. Nu
važiavę keletą kilometrų už gyvenvietės, iš tolo 
pamatėme plevėsuojančią baltą-raudoną Lenkijos 
valstybinę vėliavą. Pervažiavus kažkokios upės til
tą, kitoje pusėje užrašas rodė, kad atsidūrėme Len
kijoje. Visi lengviau atsikvėpėme, kad už mūsų pa
siliko Rytų Prūsija, kurios žemę mindo rusų ka
reivių batai, liejasi ne tik vokiečių, bet ir lietuvių iš 
Mažosios Lietuvos kraujas. 

Važiuojame per Lenkiją 

Nežinau, kuri tai buvo 1945 m. sausio mėnesio 
pabaigos diena, kai mes važiuodami su ark

liais atsidūrėme Lenkijoje. Gyvenvietėse ant kelių 
budėjo uniformuoti lenkų milicininkai. Įvažiavus į 
Lenkijos teritoriją, kitą dieną lenkų milicininkai 
atėmė mūsų keturias karvutes keliauninkes. Nors 
kelionė Lenkijos keliais buvo saugesnė ir gyvento
jai lenkai mielai priimdavo į gyvenamus namus 
nakvynėn, bet už ją reikalaudavo atsilyginti daik
tais. Jie aiškindavo, kad iš jų viską paėmė vokie
čiai ir jie nieko neturi. Mes iš savų daiktų nedaug 
teturėjome, o vokiškų trofėjinių daiktų neėmėme, 
tad buvo sunku atsilyginti šeimininkams už 
suteiktą nakvynę. Pasidarė aišku, kad su arkliais 
neįmanoma grįžti į Lietuvą per Lenkiją. Juo labiau, 
kad mūsų karvės lenkų buvo atimtos, o arkliai 
buvo vokiški. Kanslerienės vežimą su arkliais len
kų milicininkai pakeitė į vienkinkes roges su labai 
menku arkliuku. Į roges ji su sūnumi Vytautu susi
dėjo negausią savo mantą ir dar keletą dienų va
žiavome per Lenkiją, jie su rogėmis, o mes su veži
mu. Nakvojant pas vieną lenką ūkininką kažko
kiame bažnytkaimyje, netoli geležinkelio stoties, jis 
pradėjo mus įkalbinėti, kad į Lietuvą grįžtume 
traukiniu, tai būtų greičiau ir mažiau turėtume 
vargo kelionėje. Lenkų ūkininkas labai norėjo vel
tui gauti tris arklius, vežimą su rogėmis ir žadėjo 
susitarti su geležinkelio stoties viršininku, kad 
mus priimtų į traukinį. Tris paras pas jį gyvenome, 
kol jis susitarė dėl mūsų kelionės. Jo žmona mums 
virdavo pietus ir šiaip buvo paslaugi, nes bijojo, kad 
mes nepersigalvotume ir neatsisakytume važiuoti 
traukiniu. Pagaliau trečios dienos pavakarį šei
mininkas užėjo pas mus į kambarį ir pasakė, kad 
pasiruoštume kelionei, nes rytoj ryte turėsime Va
žiuoti į geležinkelio stotį. Kitos dienos rytą, po pus
ryčių, šeimininkas su savo sūnumi mus palydėjo į 
stotį, padėjo sukrauti daiktus į prekinį vagoną, 
skubiai atsisveikinęs, su mūsų vežimu ir rogėmis 
išvažiavo. Jis išvažiavo, o mes pasilikome laukti 
šaltame prekiniame vagone. Laukėme tris paras, 
vagone buvo labai šalta, tik džiaugėmės, kad nes-
nigo sniegas ant galvų ir buvo šiokia tokia užuovė
ja. Valgėme, ką turėjome, vandenį gėrėme iš stoties 
vandentiekio, o apie nusiprausimą net negalvo
jome. Pagaliau į ketvirtą dieną prikabinus garvežį, 
prekinis traukinys pajudėjo. Mus atvežė i Dzial-
dovo geležinkelio stotį. 

Bus daugiau. 
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Statoma nauja gamykla P o nesėkmės vėl p rab i l t a apie va ivorykš tę" 

Senuosiuose Trakuose pradėta statyti si 
mykia. 

Vilnius, birželio 20 d. (ELTA) — 
Antradienį Senuosiuose Trakuose į 
bendrovės „Betonika" pradėtos sta
tyti naujosios gamyklos pamatus iš
kilmingai įbetonuota simbolinė kap
sulė. 

trukcijų ga-
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Didžiausiam Europos surenka
mųjų gelžbetonio konstrukcijų susi
vienijimui „Consolis SAS" priklau
santi bendrovė „Betonika" į gamyk
los statybą numato investuoti apie 25 
mln. litų. 

Karjerą sužlugdė prostitutė 
Vilnius, birželio 20 d. (BNS) — 

Už vagystes kelis kartus teista uosta
miesčio prostitutė privertė iš darbo 
pasitraukti Klaipėdos apygardos teis
mo civilinių bylų skyriaus teisėją 50 
metų Algirdą Baužą. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", šis teisėjas paprašė, kad prezi
dentas Valdas Adamkus atleistų jį iš 
pareigų. A. Bauža nenurodė tokio sa
vo poelgio motyvų. 

Tačiau dienraščiui tapo žinoma, 
kad teisėjo A. Baužos karjerą sužlug
dė mįslingi santykiai su prostitute — 
21 metų Julija Lipčiuk. 

Prezidento sprendimas dar neži
nomas, tačiau A. Baužos kolegos ne
abejoja, kad į miglotą istoriją įsipai
niojusio teisėjo pareiškimas bus pa
tenkintas. 

Nusprendęs nusivilkti teisėjo 
mantiją A. Bauža nesirengia sudėti 
ginklų. Teisėjas mano, kad taip jam 
bus lengviau gintis nuo jį užklupusių 
įtarimų. 

Pagrindinė A. Baužos kaltintoja 
policijai gerai žinoma prostitutė J. 
Lipčiuk, atrodo, neketina atsisakyti 
savo parodymų. Mergina tvirtina po 
apsilankymo A. Baužos bute sulau
kusi grasinimų. Keli vyrai esą reika
lavo, kad ji grąžintų iš teisėjo buto 
pagrobtus daiktus — kompiuterio 
modemą ir kelias laikmenas. 

Gavę J. Lipčiuk pareiškimą Or
ganizuotų nusikaltimų tyrimo tarny
bos pareigūnai šiuo metu atlieka iki

teisminį tyrimą dėl savavaldžiavimo. 
Merginos nurodyti skriaudėjai suras
ti ir apklausti. 

Vienas jų — A. Baužos pažįsta
mas klaipėdietis Andrius Uoka — irgi 
yra teisininkas. Uostamiestyje advo
kato padėjėju ketvirtus metus dir
bantis A. Uoka vieną parą turėjo pra
leisti policijos areštinėje. 

Teisės mokslus baigęs A. Uoka 
savarankiškai verstis advokato prak
tika dar negali. Apie jam pareikštus 
įtarimus informuota Advokatų tary
ba. 

Nuo birželio pradžios atostogau
jantis A. Bauža iš Lietuvos niekur ne-
išvykęs, tačiau tyrėjai su juo iki šiol 
dar nebuvo susitikę. 

Klaipėdos apygardos prokuroras 
Ruslanas Ušinskas tyrimą komen
tuoja šykščiai: „Si byla nėra eilinė, 
kai reikės, apklausime visus įtaria
mus asmenis. Teisėjų neliečiamumą 
gina įstatymai". 

Kol A. Bauža nebuvo pareiškęs 
noro atsistatydinti, prokurorai jo ne
galėjo apklausti be Seimo, o tarp sesi
jų — ir prezidento V Adamkaus, suti
kimo. Tačiau dabar klaipėdiečio pa
dėtis iš esmės pasikeitusi. 

Su jaunesne žmona ką tik išsi
skyręs A. Bauža prasitarė į namus 
kvietęsis ne prostitutę, o merginą, 
kuri valė langus ir tvarkė kambarius. 
Už darbą būsto tvarkytojai vienišas 
vyras atsilygino ne pinigais, o daik
tais. 

Atkelta iš 1 psl. 
esame pasiruošę prisiimti atsakomy
bę už naujos valdančiosios koa-licijos 
formavimą bei manome, kad prezi
dentas turėtų iniciatyvą sudaryti 
koaliciją patikėti centro dešinės jė
goms. Matome, jog tiek galimas so
cialdemokratų, tiek Tėvynės sąjun
gos vadovavimas naujajai Vyriausy
bei politikams sukelia pernelyg daug 
emocijų bei prieštaravimų, todėl esa
me įsitikinę, kad siekiant apeiti senas 
priešpriešas, galėtų būtų siūloma ir 
kompromisinė, nė vienai šių partijų 
nepriklausančio politiko, kandidatū
ra į premjerus", — teigė R Austrevi-
čius. 

Socialliberalų vadovas Artūras 
Paulauskas taip pat mano, jog so
cialdemokratai turėtų nugalėti savo 
ambicijas ir vėl grįžti derėtis dėl pla-

: čios koalicijos. 
Praėjusią savaitę 47 parlamenta

rus vienijanti centro dešiniųjų Pro-
į veržio koalicija — konservatoriai, Li

beralų sąjūdis ir socialliberalai — 
prezidentui Valdui Adamkui pasiūlė 
A. Kubiliaus kandidatūrą į premjero 
postą. 

Socialdemokratas G. Kirkilas tei
gė, jog balsavimo rezultatai Seime dėl 
Z. Balčyčio kandidatūros jam nebuvo 
netikėti. 

„Kai nepavyko mūsų derybos — 
buvo aišku, kad taip įvyks", — sakė 
G. Kirkilas. 

Seimas antradienį atmetė prezi
dento Valdo Adamkaus į premjerus 
pateikto socialdemokrato Zigmanto 
Balčyčio kandidatūrą. 

Iki premjero posto Z. Balčyčiui 
pritrūko balsų — už jo kandidatūrą 

* Sėkmingai Estijoje vyks
tančiame Siaurės Europos šalių 
jaunių ir jaunimo čempionate 
rungtyniauja Lietuvos stato tenisi
ninkai, jau iškovoję tris aukso bei po 
vieną sidabro ir bronzos medalį. Ypač 
sėkmingai rungtyniavo merginos — 
Eglė Stučkytė laimėjo jaunių (iki 17 
metų) varžybas, o Žaneta Brasaitė 
buvo pirma jaunimo (iki 19 metų) 
pirmenybėse. 

Vokietijoje įpusėjusiam*-
pasaulio futbolo čempionate - su 
/;ii>t<.- VI rungtynes iš 64 — re-
zultal > i ..tusiu turnyro žaidėju su 

trimis įvarčiais tapo Ispanijos rinkti
nės puolėjas Fernando Torres. Pir
madienį jis du įvarčius įmušė į Saudo 
Arabijos komandos (3:1) vartus. Po 
du įvarčius čempionate Vokietijoje 
savo rinktinėms pelnė 10 žaidėjų. 

* Septintosiose NHL Stanley 
taurės turnyro finalo rungtynėse 
Carolina „Hurricanes" komanda 
pirmadienį namuose 3:1 nugalėjo Ed-
monton „Oilers" ledo ritulininkus ir 
pirmą kartą komandos istorijoje tapo 
šio prestižinio prizo savininke. Fi
nalo iki keturių pergalių seriją „Hur
ricanes" laimėjo 4:3. 

pasisakė 52, prieš — 48 parlamenta
rai, 32 susilaikė. Balsuoti buvo už
siregistravę 132 Seimo nariai. 

Z. Balčytis, priešingai nei tikėjosi 
socialdemokratai, nesusilaukė nei 
vieno balso „iš šalies" — už jį balsavo 
tik į centro — kairės koaliciją susi
jungę socialdemokratai, liberalcen-
tristai, „pilietininkai" bei valstiečiai 
liaudininkai. 

Pats Z. Balčytis teigė nejaučiąs 
nusivylimo dėl patirto pralaimėjimo 
Seime ir vylėsi, jog balsavimo rezul
tatai galiausiai visiems išeis į naudą. 

Z. Balčytis neprognozavo toles
nių galimų socialdemokratų sprendi
mų, tačiau užsiminė, jog socialde
mokratai būtų pajėgūs pasiūlyti kitą 
savo kandidatą į premjero postą. 

Prieš prezidentui teikiant Z. Bal
čyčio kandidatūrą, neoficialiai kaip 
galimas kitas socialdemokratų kandi
datas į premjero postą buvo minimas 
G. Kirkilas. 

Antradienį G. Kirkilas sakė nes
varstąs tokios galimybės, tačiau pri
pažino, jog jei būtų gautas pasiūly
mas — jis būtų svarstomas. 

Konservatorės R. Juknevičienės 
teigimu, antradienio balsavimas Sei
me dėl Z. Balčyčio kandidatūros at
skleidė skaudų socialdemokratų par
tijos vadovo pralaimėjimą. 

„Tai yra visų pirma asmeninis 
paties Algirdo Brazausko pralaimėji
mas, rodantis ir krizę socialdemokra
tų partijoje. Manau, kad socialde
mokratai turi labai rimtai įvertinti 
realybę — Lietuvoje, Seime ir savo 
partijoje. Realybė šiandieną yra visai 
kita, nei mato socialdemokratai", — 
teigė R. Juknevičienė. 

Nušautas lietuvis, atsisakęs išgerti už 
Rusijos kar iuomenę 

Atkelta iš 1 psl. 
maždaug prieš du mėnesius krei

pėsi į Lietuvos konsulatą Sankt Pe
terburge prašydami leidimo išvežti jo 
palaikus. Palaikai buvo išvežti į Lie
tuvą, tačiau nei konsulatas, nei URM 
nebuvo informuoti apie vyriškio žū
ties aplinkybes. 

Diplomatai kartu pažymėjo, kad 
Lietuvos ir Rusijos teisėsaugos insti
tucijos bendradarbiauja tiesiogiai. 

Pabrėžę, jog „tokie V Landsber
gio pareiškimai peržengia ribas", dip
lomatai stebėjosi, kad europarlamen-
taras remiasi Rusijos naujienų agen
tūras paskleista informacija, o ne
sikreipė tiesiai į URM. 

Sią savaitę Rusijos agentūros pa

skelbė, kad kovo mėnesį Novgorod 
srityje buvo nušautas sunkvežimio 
vairuotojas iš Lietuvos, pakelės už
eigoje atsisakęs pakelti tostą už Ru
sijos kariuomenę. 

48-erių metų Lietuvos pilietis su 
šautine žaizda krūtinėje mirė ligo
ninėje kitą dieną po konflikto. 

Liudytojų teigimu, apsauginin
kas kavinėje poilsiavusiam vairuoto
jui iš Lietuvos pasiūlė išgerti už Ru
sijos kariuomenę, tačiau atsisakyda
mas vairuotojas pareiškė, kad Rusijos 
kariuomenė — tai grobikai ir oku
pantai. 

Po šių žodžių apsaugininkas išsi
traukė pistoletą ir šovė vairuotojui į 
krūtinę. 

A. Brazauskui — naujas automobilis 

Atkelta iš 1 psl. 
„Kai kredencialų įteikti į Pre

zidentūrą atvyksta naujas ambasado
rius, jam siunčiame 1991 metų laidos 
automobilį. Jis gal išoriškai neblogai 
atrodo, bet iš tiesų yra pasenęs", — 
tvirtino kancleris. 

Anot O. Markevičiaus, atnaujinti 
savo autoūkį jie planavo seniai, kai A. 
Brazauskas dar važinėjo premjero 
au-tomobiliu. Tačiau jis nepaneigė, 
kad į naująjį automobilį atsisės ir pir
masis šalies pensininkas. 

Jeigu Seimas skirs prašomą su
mą, mašinai pirkti bus skelbiamas 
konkursas. Tačiau ne visus pinigus 
numatoma išleisti naujajam automo
biliui. 

Manoma, kad šiam tikslui turėtų 
užtekti apie 100,000. litų, o už kitas 
lėšas Prezidentūra ketina įsigyti in
ventoriaus: Stalu. Keri/iU. iži; ;ia:ciu 

kompiuterių ir t.t. 
Šiuo metu pirmuoju šalies pensi

ninku vadinamas A. Brazauskas ve
žiojamas 2000 metų laidos juodu 
„BMW 740" automobiliu. Jis yra nu
važiavęs maždaug 200,000 kilometrų, 
todėl pagal pirmųjų šalies asmenų 
saugumo reikalavimus esą nebe-
saugu juo keliauti. 

Kaip sakė Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkas Jonas 
Lionginas, svarstant Prezidentūros 
prašymą komitete būta įvairių abe
jonių. 

„Tačiau įstatymas yra įstatymas, 
todėl pritarėme, kad prašoma suma 
būtų skirta. — A. Brazauskas, šiaip 
ar taip, buvo pirmasis Nepriklauso
mos Lietuvos prezidentas", — sakė J. 
Lionginas. 

Biudžeto perskirstymo įstatymą 
iu. numatoma priimt; birželio 29 dama 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Galimi Šiaurės Korėjos veiksmai 
bus vertinami labai rimtai 

Washington, DC, birželio 20 d. 
(„Reuters'VBNS) — Jeigu Šiaurės 
Korėja paleis, kaip planuoja, tolimojo 
veikimo spindulio balistinę raketą, 
tai bus „labai rimtas žingsnis ir pro
vokacija", į kurį bus žiūrima „labai 
rimtai". 

Tokią nuomonę pirmadienį 
pareiškė JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice kalbėdama bendro
je spaudos konferencijoje su savo ko
lega Ispanijoje Miguel Angel Morti-
nos. „Mes tikriausiai surengsime 
konsultacijas su savo sąjungininkais 
ir numatysime būsimus etapus, bet 
galiu visus patikinti, kad į viską bus 
žiūrima labai rimtai", — pažymėjo C. 
Rice. 

Anksčiau panašų pareiškimą pa
darė Pentagon sekretorius spaudai 
Bryan Whitman. Jis sakė, kad jeigu 
Pyongyang išbandytų tolimojo veiki
mo spindulio raketą, tai būtų provo
kacija. 

JAV prezidentas George W. Bush 
per savo spaudos atstovą išreiškė 
susirūpinimą Šiaurės Korėjos kari
niais planais. 

Prezidento teigimu, nors JAV yra 
pasirengusios atremti bet kokio mas
to puolimus, „nedraugiškų valstybių 
eksperimentai kelia grėsmę pasau
liniam saugumui". 

Praėjusį savaitgalį Pietų Korėjos, 
Japonijos, JAV ir Australijos aukšti 
pareigūnai daug kartų įspėjo Šiaurės 
Korėją, ragindami ją neatsisakyti ra
ketų bandymo draudimo sutarties. 
Šios šalys neatmeta galimybės kreip
tis į JT Saugumo Tarybą, kad ji im
tųsi sankcijų, jeigu Pyongyang vis 
dėlto paleis raketą. 

Kaip manoma, raketa „Taepo-
dong—2" gali nuskrieti 3,500—6,000 
km ir pasiekti JAV teritoriją Alias
koje. 

Pastarąjį kartą Šiaurės Korėja 

paleido balistinę raketą 1998 metais. 
Tada ji praskriejo virš Japonijos, ir 
tai sukėlė šioje šalyje paniką. Nuo tuo 
laiko Japonija su Šiaurės Korėja ne
palaiko jokių diplomatinių santykių. 

Pentagon suaktyvino balistinių 
raketų sulaikymo sistemą sausumoje, 
atsižvelgdamas į pranešimus, kad 
Šiaurės Korėja rengiasi tokią raketą 
paleisti bandymų tikslais, antradienį 
praneša laikraštis „The VVashington 
Times". 

Jo žiniomis, du JAV karinių jūrų 
pajėgų laivai, kuriuose yra raketų 
kompleksas „Aegis", galintis aptikti 
ir sunaikinti balistines raketas, pa
truliuoja netoli Šiaurės Korėjos kran
tų. Jis gali pirmasis užfiksuoti infor
maciją apie tokios raketos skrydį. 

Į balistinių raketų perėmimo sis
temą, sakoma straipsnyje, įeina 11 
raketų — Aliaskoje bei California val
stijoje. Sistema perjungta iš testų į 
operatyvinį režimą dar prieš dvi sa
vaites, remdamasis pareigūnais rašo 
„The VVashington Times". 

Tuo tarpu pasirodė pranešimų, 
kad raketos paleidimas gali būti ati
dėtas dėl pablogėjusių oro sąlygų. 
Šiaurės Korėjoje virš starto aikštelės, 
iš kurios ketinama leisti tolimo nuo
tolio balistinę raketą, renkasi debe
sys, artėja audra, galinti sutrukdyti 
bandymui, prieš kurį pasisakė galin
giausios pasaulio valstybės. 

Jungtinių Valstijų pareigūnų 
nuomone, iš Žemės palydovo gautose 
nuotraukose matyti, kad Pyongyang 
yra jau pasirengęs paleisti raketą 
„Taepong—2". 

Pietų Korėjos meteorologų duo
menimis, antradienį šiaurinėje pro
vincijoje, kurioje yra minėtoji raketų 
paleidimo aikštelė, laukiama debe
suotų orų ir audros. Pagal audros 
fronto judėjimą spėjama, kad tokie 
orai išsilaikys iki savaitės pabaigos. 

JAV nustatė apribojimus Baltarusijos pareigūnams 
Washington, DC, birželio 20 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Jungtinės Valsti
jos pirmadienį įvedė tikslines finansi
nes sankcijas Baltarusijos preziden
tui Aleksandr Lukašenka ir keliems 
aukščiausiems jo vyriausybės parei
gūnams už tai, kad autoritarinis šios 
šalies režimas kovo mėnesį surengė 
nesąžiningus prezidento rinkimus. 

Vakarai nepripažino kovo 19 die
ną įvykusių šios Rytų Europos šalies 
prezidento rinkimų, kuriuose, oficia
liais duomenimis, nuo 1994 metų val
dantis A. Lukašenka, vadinamas pa
skutiniu Europos diktatoriumi, buvo 
išrinktas trečiai iš eilės prezidento 
kadencijai. 

Potvarkį dėl sankcijų Minskui 
JAV prezidentas George W. Bush pa
skelbė praėjus mėnesiui po to, kai 
JAV dėl rinkimų rezultatų klastoji
mo, žmogaus teisių pažeidinėjimo ir 
korupcijos uždraudė įvažiuoti į šalį 
kai kuriems Baltarusijos pareigū
nams. 

Baltųjų rūmų atstovas spaudai 
Tony Snow pažymėjo, kad potvarkis, 
kuris įsigaliojo iš karto, draudžia JAV 
bendrovėms ir asmenims sudaryti bet 
kokius sandorius su nurodytais 
asmenimis. 

„Šie asmenys negalės pasinaudo
ti jokiais aktyvais ar lėšomis, kuriuos 
jie gali turėti JAV ir JAV finansinės 
institucijos, kad ir kur jos būtų, ne
galės jiems suteikti jokių finansinių 
paslaugų", — sakė T. Snow. 

Potvarkis taikomas A. Lukašen
ka ir devyniems kitiems asmenims, 
tarp jų prezidento administracijos va
dovui Genadij Nevyglas, teisingumo 
ministrui Viktor Golovanov, vidaus 
reikalų ministrui Vladimir Naumov, 
Baltarusijos KGB vadovui Stepan Su-
chorenka, Centrinės rinkimų komisi
jos pirmininkei Lidija Jermošina ir 
Baltarusijos valstybinės televizijos 
vadovui Aleksandr Zimovskij. 

Šio žingsnio buvo imtasi, kaip 
nurodė T. Snow, dėl „2006 metų kovo 
mėnesį įvykusių nesąžiningų prezi
dento rinkimų, taip pat po rinkimų 
vykusių demonstracijų išvaikymo ir 
tebesitęsiančio opozicijos aktyvistų ir 
rėmėjų, tarp jų buvusio kandidato į 
prezidentus Aleksandr Kozulin, lai
kymo įkalinimo vietose". 

Baltarusijos režimą G. W. Bush 
pirmadienį paminėjo ir kalboje, kurią 
jis sakė New York valstijoje JAV Pre
kybinio laivyno jūreivystės akademi
jos absolventams. 

EUROPA 

VIENA 
Likus kelioms valandoms iki JAV 

prezidento George W. Bush atvykimo 
į Vieną, kur įvyks Europos Sąjungos 
(ES) ir JAV viršūnių susitikimas, 
Austrijos policijai teko tirti tris me
lagingus pranešimus apie padėtą 
bombą. Pirmą įtartiną krepšį policija 
aptiko 7 vai. 30 min. ryto kelio žiede 
aplink Vienos centrą. Krepšys, su
jungtas su elektrine dėžute, buvo pil
nas laidų ir turėjo anteną. Krepšį su
sprogdino išminuotojų robotas. Kitas 
įtartinas krepšys su laidais vėliau ry
te buvo rastas prie viešbučio „Inter-
continental", kur turi apsistoti G. W. 
Bush. Trečiasis paketas buvo palik
tas netoli miesto centro. Nė viename 
pakete sprogmenų nerasta. 

MADRIDAS 
Europos Sąjunga (ES) turėtų rei

kalauti, kad JAV uždarytų kalėjimą 
Guantanamo įlankoje ir atvertų tarp
tautiniams stebėtojams visame pa
saulyje esančius sulaikymo centrus, 
pareiškė „Amnesty International". 
Šiuo metu sąjungai pirmininkaujanti 
Austrija, kurioje trečiadienį praside
da viršūnių susitikimas, teigė, kad 
trijų arabų kalinių mirtis Guantana
mo išryškino būtinybę uždaryti šį ka
lėjimą, kuriame laikoma iš viso 460 
asmenų. 

TALINAS 
Helsinkyje pirmadienį staiga mi

rė Estijos ambasadorius Suomijoje 
Priit Kolbre. „Jo mirtis buvo netikė
ta, ir tikslias mirties priežastis tiria 
policija", — sakė URM atstovė spau
dai Ebtel Halliste. Žinomas Estijos 
diplomatas, kuriam buvo 50 metų, 
mirė savo automobilyje, netoli Hel
sinkio esančio oro uosto automobilių 
stovėjimo aikštelėje. 

JAV 

NEW YORK 
JAV prezidentas George W. Bush 

pareiškė, kad Iranui gresia Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos sankci-

ž g GgB 

jos, jeigu jis atmes pasiūlymą, kuriuo 
siekiama suvaržyti jo branduolinę 
programą. Tai JAV vadovas pareiškė 
sakydamas kalbą New York valstijoje 
įsikūrusios JAV Prekybinio laivyno 
jūreivystės akademijos absolventams 
ir dėstytojams. G. W. Bush pažymėjo, 
kad JAV neketina trauktis nuo anks
čiau paskelbto reikalavimo, kad Ira
nas nutrauktu visus urano sodrinimo 
darbus pagal savo branduolinę pro
gramą, ir sakė, jog „branduolinis gin
klas Tehran režimo rankose bus mir
tina grėsmė žmonėms visame pašau-
lyje". 

Maždaug pusė amerikiečių šian
dien balsuotų prieš buvusio JAV 
prezidento Bill Clinton žmonos — se
natorės Hillary Clinton kandidatūrą, 
o ją paremtų 22 procentai, rodo ap
klausos telefonu, surengtos pagal te
levizijos kompanijos CNN užsakymą, 
rezultatai. Prezidento rinkimai vyks 
2008 metais. Per apklausą buvo pa
siūlyta apsispręsti dėl trijų galimų 
Demokratų partijos kandidatų ir tri
jų, atstovaujančiųjų Respublikonų 
partijai. Kalbant apie galimus Res
publikonų partijos kandidatus, prieš 
buvusį New York merą Rudolf Gul-
liani balsuotų tik 30 proc. ameri
kiečių, prieš senatorių John McCain 
— 34 proc, o prieš Floridos valstijos 
gubernatorių Jeb Bush — jaunesnį 
dabartinio prezidento brolį — 63 pro
centai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BASRA 
Pietiniame Irako Basra mieste 

antradienį kovotojui mirtininkui su
sisprogdinus pagyvenusių ir neįgalių 
pensininkų minioje, žuvo moteris, o 
dar penki žmonės nukentėjo. Jų tei
gimu, žmonių minia laukė eilės gauti 
mėnesinę pensiją. Pareigūnai sakė, 
kad sprogo tik vienas iš diržų su 
sprogmenimis, kuriais buvo apsijuo
sęs mirtininkas. 

BAGHDAD 
Į pietus nuo Baghdad esančiame 

Yusifia mieste buvo rasti dviejų JAV 
karių, kuriuos penktadienį pagrobė 
sukilėliai, kūnai. Šie kariai dingo po 
atakos, kuri penktadienį buvo su
rengta viename automobilių patikri
nimo poste. Dar vienas karys per šią 
ataką žuvo. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai '^M'Cff. 
Krovimu gabenmas 
laivj • '/įsas oasau!,o šaJis 

Krovinių gabenimas 
ekl^ * _ /įsas oasau o šalis. Y 

Air Freigtti 
T"** Automobiliu pirkimas bei 

s>u~timas i v'sas pasaulio šalis 

Krovimu oen/R^imas 
visoje A:-ner;kQ|e 

Sma// Packaaes Trucking 

1P Smulk L, siuntiniu SiuntiT^as oet 
pristatymas i namus Lietuvoje :_atv o»e 
Estijoje Baltarusijoje be Ukra r c e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ttl. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com


8 DRAUGAS, 2006 m. birželio 21 d., trečiadienis 

MUSl/ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

MALONI STAIGMENA 
Šios savaitės antradienio „Daržai ir darželiai" skyriuje buvo paminėtas 

rabarbaras ir rašoma, kad jo lapkočiai vartojami įvairiems saldiems bei kito
kiems patiekalams, bet lapų „gyslos" yra nuodingos. Aš kaip tik galvojau, 
gal surasiu kokį receptą su rabarbaru (nors jo asmeniškai nemėgstu), o štai 
šiandien gavau laiškelį iš labai toli, net Nashua, NH, kur skaitytoja Jadvy
ga (Savickas) vėl siūlo pamėginti gerą receptą — būtent „rabarbaro pudin
gą". Savo laiškelyje ji rašo: „Kadangi dabar pats rabarbaro sezonas, siunčiu 
labai gerą rabarbaro pudingo receptą. Jau daug metų tą receptą naudoju ir 
visiems tas pudingas patinka. Esu gavusi pagyrimų net iš tų, kurie sako, 
kad rabarbaro nemėgsta, jo net neparagavę". 

Atrodo, kad tarp tokių „nemėgstančių" iš dalies ir aš esu. Nors dar šio 
recepto neišmėginau, bet pasitikiu Jadvyga ir siūlau skaitytojams pamėgin
ti. Esu labai dėkinga už laiškelį ir receptą. Tai vienas maloniausių įvykių, 
kai atsiliepia skaitytojai ir ne tik savo žodeliais, bet ir receptais pasidalina. 
O kad taip dažniau atsitiktų... 

Rabarbaro pudingas 

1 ir 1/4 puod. pieno 
1 ir 1/2 puod. suspausto šviesiai 

rudo cukraus (light brown sugar) 
3 kiaušiniai, atskyrus trynius 

nuo baltymų 
1 šaukštelis vanilės 
8 riekutės (apie 4 puod.) kube

liais supjaustytos baltos (ar kito
kios) duonos 

1 svaras (apie 4 puod.) 1/4 colio 
dydžio gabaliukais supjaustyto ra
barbaro 

Plaktos grietinėlės užpilui (gali 
būti „dirbtinis" whipped topping) 

Dideliame dubenyje sumaišyti 
pieną, cukrų, trynius ir vanilę. Su
dėti duoną ir maišyti, kol ji visiškai 
sudrėks ir suminkštės. Sudėti rabar
barą. 

Kiaušinių baltymus išplakti, 
kad pasidarytų stačios viršūnėlės, 
bet baltymai nebūtų per sausi. Su
krėsti į rabarbaro mišinį ir pamažu 
sumaišyti. 

Viską supilti į gerai išteptą 9x13 

colio dydžio formą (geriausiai į stik
linę, bet gali būti ir kitokia). Kepti 
iki 350° F įkaitintoje orkaitėje 50-55 
min. 

P.S. Labai skanu, jeigu vietoje 
baltos vartojama visų kviečių duona 
(whole wheat), o užuot pagardinus 
plakta grietinėle, šiltą pudingą val
gyti, užgeriant šaltu pienu. Pudin
gas skanus ir šaltas. 

Dar apie kiniškus 
patiekalus 

Prieš kurį laiką pateikiau keletą 
kiniškos virtuvės receptų, kuriuos 
buvo galima paruošti gilioje, sunkio
je keptuvėje — vadinamoje kiniškoje 
keptuvėje „wok". Tai gili, į dugną 
smailėjanti keptuvė, kurioje maistas 
greitai iškepa. Joje galima kepti, įpy
lus tik truputį aliejaus, arba jo dau
giau, jeigu maistas kepamas „deep 
frying" metodu. 

Skaitytojai apie receptus teigia
mai atsiliepė ir prašė daugiau, bet 
kažkaip nukreipiau dėmesį kitur ir 

pamiršau. Dabar žadu klaidą ati
taisyti, bet visų pirma, kepant ki-
nietiškoje keptuvėje (toliau — 
„wok"), būtina atsiminti keletą nau
dingų patarimų: 

— visuomet įkaitinti „wok" 
prieš įpilant aliejų; 

— visus produktus, reikalingus 
receptui, turėti po ranka — jau pa
matuotus, supjaustytus, paruoštus 
(tai sutrumpina kepimo laiką ir 
palengvina darbą); 

— jeigu prie patiekalo reikės 
kokio padažo, tai galima paruošti iš 
anksto; 

— mėsą ir paukštieną būtina 
supjaustyti kiek galima ploniau, var
tojant labai aštrų peilį (truputį su
šaldyta mėsa pjaustoma lengviau ir 
ploniau); 

— produktai, kuriems ilgiau 
trunka iškepti, į „wok" sudedami 
pirma; 

— į keptuvę maistą dėti nedide
liais kiekiais, kad neatvėstų aliejus 
(jeigu gaminamas didesnis maisto 
kiekis, galima išimti jau iškepusį, 
laikyti šiltai ir įdėti daugiau produk
tų); 

— svarbu atsiminti, kad „wok" 
pagamintas maistas turi būti valgo
mas tuoj pat (jis ilgai nestovi ir 
praranda savo skonį, jeigu reikia 
laukti prie stalo susirenkant svečių 
ar šeimos); 

— taip pat, kepant karštame 
aliejuje, reikia paprasto atsargumo: 
maistas, dedamas į aliejų, čirškia, 
skystis „sproginėja" ir aliejaus purs-
leliai gali aptaškyti rankas. 

Pastaba: kai kurie šiuose re
ceptuose reikalingi produktai arba 
prieskoniai randami kiniškoje par
duotuvėse arba didesnėse parduotu
vėse, kuriose yra lentynos su įvai
riais „etniškais produktais". 

Kiaušinių voleliai 
(Egg rolls) 

Daug kas mėgsta kiniškuose 
restoranuose patiekiamus „vole
lius", kurių viduje kartais yra kiau
šinių, kartais kopūstų, kartais jūros 
gyvių ar kitokio įdaro. Tuos „vo
lelius" nesunku ir namie pasiga
minti. Čia pateiksiu du receptus. 

8 uncijos (pusė sv.) gerai sumal
tos liesos kiaulienos 

1 raudonas chili pipiras, išimto
mis sėklomis ir smulkiai sukapotas 

10 vandens kaštanų iš skar
dinėlių (vvater chesnuts), sukapotų 

1 nedidelis svogūnas, smulkiai 
sukapotas 

1 česnako skiltelė, smulkiai 
sukapota 

1/2 šaukštelio tarkuotos šviežios 
imbiero šaknies (ginger root) 

1 šaukštelis „tumeric" miltelių 
2 šaukštai žemės riešutų alie

jaus* (peanut oil) 
12 paruoštų „egg roll" lakštelių 

(wrappers) 
1/2 šaukštelio arba mažiau 

druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
aliejaus kepimui 
*kiniška virtuvė dažnai vartoja 

žemės riešutų (peanut) aliejų ir ke
pimui, ir receptuose. Kadangi daug 
žmonių yra alergiški šiam aliejui, 
geriau nerizikuoti — bet koks auga
linis aliejus čia tinka, ypač „ca-
nola". 

Įkaitinti „wok", įpilti 2 šaukštus 
aliejaus, sudėti imbierą, česnaką, 
svogūną, „tumeric" miltelius ir pa
kepinti 3 min. Sudėti kiaulieną ir 
Kep*; nuoia! :r.a;-an*. k-'-i mcsa 
nebus rausva, bet gražiai parudusi 
Sudėti vandens kamanių ii dūli 
p;p".ra. .";r'i.-K,i ;r,;t.!u.- p;p:ras Mai

šant pakepinti dar 2 minutes. Išimti 
iš „wok" ir atvėsinti. 

„Egg roll" lakštelius išdėstyti 
taip, kad vienas keturkampiuko 
kampas būtų atsuktas tiesiai į jus. 
Ant kiekvieno keturkampiuko už
dėti truputį įdaro, kampelį, esantį 
arčiausiai jūsų užlenkti į vidurį ir 
lakštelį susukti į volelį. Kad voleliai 
neatsidarytų, iš trupučio miltų ir 
vandens padaryti „klijus", patepti 
kraštelį ir prispausti. 

Volelius galima paruošti iš 
anksto ir laikyti šaldytuve, kol 
reikės kepti. 

„Wok" keptuvėje įkaitinti alie
jų. Sudėti (po kelis) volelius ir 
apverčiant kepti, kol gražiai parudu
os ir bus traškus paviršius. Išimti ir 
nuvarvinti ant popierinių servetėlių. 
Patiekti nedelsiant. 

Krabų vyniotiniai 
(Crab rolls) 

1 puod. krabų (gali būti kon
servuoti arba švieži) 

3 žali svogūnai, plonai supjaus
tyti 

12 „egg roll" lakštelių 
1 uncija plonyčių makaronų — 

kiniškų „cellophane noodles" (gau
nama kinietiškose parduotuvėse, bet 
vietoje jų galima vartoti virtus ry
žius) 

1/4 šaukštelio šviežios tarkuotos 
imbiero šaknies 

1 šaukštelis austrių padažo (oys-
ter sauce) 

2 šaukštai smulkiai sukapotų 
bambuko ūglių (bamboo shoots) 

1/2 šaukštelio druskos 
aliejaus kepimui 
Makaronus apie 8 minutes pa

mirkyti vandenyje, kaip pažymėta 
ant maišelio. Nuvarvinti. (Jeigu var
tojami ryžiai, juos išvirti iš anksto ir 
laikyti šiltai.) 

Krabus smulkiai suplėšyti (jeigu 
konservuoti — nuvarvinti), sumai
šyti su žaliais svogūnais, imbieru, 
bambuko ūgliais ir druska. 

„Egg roll" lakštelius išdėstyti, 
kaip anksčiau pateiktame recepte. 
Ant kiekvieno uždėti krabų mišinio, 
suvynioti (kaip anksčiau aprašyta). 
Galima kepti tuojau arba palaikyti 
šaldytuve. 

Prieš kepant, gerai įkaitinti 
aliejų ,,wok" keptuvėje ir kepti 
nedideliais kiekiais, kol gražiai 
pageltonuos. Nuvarvinti ant popie
rinių servetėlių. Patiekti šiltus. 

Pastaba: jeigu pageidausite, 
kitą trečiadienį pateiksiu dar dau
giau receptų. „Wok" keptuvėje gali
ma pagaminti ne tik mėsą ir jūros 
gyvius, bet ir sriubas, ir saldžius 
patiekalus. Gero apetito! 
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Dėl kreipimosi į 
Tėvynės sąjungos X suvažiavimą 
Birželio 17 d. Lietuvos krikš

čionių demokratų pirmininkas Va
lentinas Stundys laišku kreipėsi į 
Tėvynės sąjungos suvažiavimo da
lyvius, j ame išsakomas požiūris į 
krikščionių demokratų ir konserva
torių bendradarbiavimo galimybes. 

Krikščionių demokratų požiūriu, 
gerų ir partneriškų santykių tarp 
LKD ir TS sąlyga būtų geranoriškos 
konservatorių pastangos patikslinti 
savo partijos pavadinimą iš jo iš
braukiant žodžius „krikščionys de
mokratai". 

Pateikiame viso kreipimosi tek
stą: 

„Lietuvos krikščionių demokra
tų vardu sveikinu Jus , susirinkusius 
į Tėvynės sąjungos X suvažiavimą. 
Šiuo metu, kai J ū s svarstysite ak
tual ius savo part i jai ir Lietuvai 
klausimus, mes, Lietuvos krikš
čionys demokratai, pradedame dar
bą savo tarybos posėdyje Kaune, 
mieste, kuriame Tėvynės sąjunga ir 
Lietuvos krikščionys demokratai — 
dvi politinės parti jos, sėkmingai 
dirba bendroje koalicijoje savivaldy
bės taryboje. 

Lietuvos krikščionys demokra
tai, puoselėdami savo programinius 
idealus, kuriems pamata i buvo pa
dėti dar 1904 m. pirmosios LKDP 
programos autorių vyskupo Pranciš
kaus Bučio, prelatų Jono Mačiulio-
Maironio bei Aleksandro Dambraus-
ko-Jakšto, — tęsia krikščioniškosios 
demokratijos nuos ta tomis grįstą 
politiką Lietuvoje iki pat šios dienos. 

Suvokdami šių dienų realijas, 
kai valstybės politikoje dominuoja 
pragmatiniai ir savanaudžiai intere-

SIŪLO DARBĄ 

sai, prieštaraujantys bendrojo gėrio 
siekiams ir krikščioniškoms verty
bėms, matome bendro darbo politi
nių partijų dešiniajame sparne ypa
tingą svarbą. 

Lietuvoje susiklosčius daugia
part inei sistemai, vargiai įsivaiz-
duotinas vienos partijos dominavi
mas valdžioje. Tai rodo istorinė 
praktika, kurią patvirtina pastarųjų 
dienų įvykiai bandant suformuoti 
vyriausybę kardinaliai skirtingais 
ideologiniais pagrindais. 

Visuomenėje įnešama daug su
maišties, bandant niveliuoti politi
nes ideologijas, manipuliuojant par
tijų pavadinimais. Lietuvos krikščio
nys demokratai yra įsitikinę, kad 
sėkmingas politinių partijų bendra
darbiavimas įmanomas pripažįstant 
partnerių ir konkurentų ideologinį 
savitumą bei jų veiklos tradiciją 
Lietuvos politikos istorijoje. 

Kreipdamiesi į Jūsų suvažiavi
mą, kuriame rengiatės svarstyti ir 
organizacinius klausimus, prašome 
vardan geranoriško ir partneriško 
bendradarbiavimo atsisakyti pava
dinime krikščionių demokratų vardo 
ir panaikinti krikščioniškosios de
mokratijos frakciją. Tai nėra tik Jū
sų pavadinimo estetikos, bet ir po
žiūrio į mūsų partiją klausimas. 

Viliamės, kad Jūsų suvažiavimo 
sprendimai užvers vieną istorijos 
puslapį atversdami naują, paremtą 
sąmoningumu, garbingumu ir part
neriškos politikos įgyvendinimo mū
sų valstybėje siekimu". 

Valent inas S t u n d y s 
Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas 

PASLAUGOS 

Darbui re ikal ingi dažyto ja i , 
su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Te l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

IŠNUOMOJA 

Brighton Park išnuomojamas 
4 kamb. butas. S. California ir 

47 str. Už 3 kvartalų Pete's mais
to parduotuvė, bankas, paštas. 

Tel. 773-376-0189 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
ĮVAIRUS 

* Reikalinga moteris darbui Homevvood 
3 dienas savaitėje. Atlyginimas $ 120 
per parą. Tel. 773-510-4622 arba 708-
798-4020. 

* Moteris pirks darbą Čikagoje su gy
venimu . Tel. 630-915-6062. 

* 56 m. vyras, be žalingų įpročių, ieško 
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų 
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs 
dokumentai. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną ar išleisti atostogų. Tel. 
312-622-1593. 

* Vyras, turintis žalią kortą, rekomen
dacijas, vairuojantis automobilj, gali 
atlikti masažą ir ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Tel. 708-822-
6200. 

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo. 
Siūlyti jvairius variantus. Tel.708-691-
8650. 

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

GREIT PARDUODA 
rĮmj___j First Landmark Realty J 
Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

(VAIRUS 
* Vyresnio amžiaus moteris z~-. 
prižiūrėti vaiką savo namuose Willows 
Springs. Tel. 708-839-6811, Aldona. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
69l8W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

SHfes fcr kraujagyslių 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDIOLOGAS-ŠIRaES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angfska arta lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
TARYBOS POSĖDŽIO 

R E Z O L I U C I J A 
Dėl politinės situacijos Lietuvoje 

Tai, kad suiro valdančioji social
demokratų ir Darbo partijos koalici
ja , laikome natūral ia 2004 metų Sei
mo rinkimų, paremtų netesėtinais 
pažadais, atomazga. 

Lietuvos krikščionys demokratai 
skeptiškai ver t ina parlamentinių 
partijų galimybes užtikrinti s ta
bilumą valstybėje ir garantuoti efek
tyvų darbą visų Lietuvos žmonių 
labui, todėl kaip išeitį mato prieš
laikinius LR Seimo rinkimus, kurie 
galėtų vykti kar tu su savivaldybių 
tarybų rinkimais. Bandymas imi
tuoti darbą iki kadencijos pabaigos 
— Lietuvai reikštų progreso sąstingį 
bei sąlygotų provincialų politikavi
mą bandant išsivaduoti iš skandalų 
liūno. 

Lietuvos krikščionys demokratai 
mano, jog didžiausios Seimo partijos 
demaskavosi stokojančios valsty
bingumo, tačiau yra persisotinusios 
ambicingumo, todėl neįstengia prin
cipingai susitarti dėl bendros koali
cijos. 

Principinis siekis artimiausiam 
laikotarpiui — partijų bendras 
sutarimas dėl priešlaikinių rinkimų 
ir stabilumą šalyje pajėgsiančios 
užtikrinti vyriausybės suformavi
mas 4 mėnesiams. Per šį laikotarpį 
raginame par lament ines part i jas 
rasti valios ir vidinių resursų šiems 
darbams, galėsiantiems padėti per 
būsimus rinkimus išvengti naujos 
populizmo bangos ir „uabizuotų" 
politinių jėgų: 

• į tvirtinti Politinių partijų 
įstatyme nuostatą, draudžiančią 
įvairiausias dovanas rinkėjams, ji 
turi būti taikoma ne vieną mėnesį 
prieš Seimo rinkimus, bet visos 
politinės veiklos laikotarpiu; 

• principingai sugriežtinti poli
tinių partijų finansavimo tvarką, 
pagrįstą valstybės dotacijų ir parti
jos narių mokesčio principu; 

• aiškiai reglamentuoti politikų 
viešosios komunikacijos principus ir 
etiką; 

• sugriežtinti atsakomybę rin
kiminės kampanijos pažeidėjams, 
įtvirtinti skubią pažeidimų tyrimo ir 
bylų nagrinėjimo tvarką bei rinkimų 
kampanijos stebėjimo mechanizmą; 

• siekiant užkirsti galimybę 
įvairioms manipuliacijoms viešąja 
nuomone, apriboti politinių partijų 
ir kandidatų reitingų skelbimą rin
kimų kampanijos laikotarpiu. 

Primintina, kad Lietuvos krikš
čionys demokratai dėl šių konkrečių 
tikslų siūlė politinėms partijoms 
susitarti šių metų pradžioje. Šių tik
slų įgyvendinimą matome kaip 
būtinybę, siekiant skaidresnės poli
tikos ir pozityvių pokyčių politinėje 
Lietuvos sistemoje. 

Posėdžio pirmininkai: 
V a l e n t i n a s S t u n d y s — LKD 

pirmininkas 
K a z i m i e r a s Kuzminskas — 

LKD vicepirmininkas 
Ignas Vėgėlė — LKD valdybos 

pirmininkas 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T W I *_ • -r »-« KJ /K ISJ t f\ »si W O * » L » w « o * r O A I L v 

„ D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Išeivi jos I r L ie tuvos j u n g t i s ! 
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys i r sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

W * A T W . d r a u g d s . o r g 

http://69l8W.ArcherAve.Sts.5r6
http://www.illinoispain.com
http://draugds.org
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Niekuomet negirdėta nežinomų kompozitorių muzika 
Gana rizikingas apibūdinimas 

festivaliui, jei į jį tikimasi privilioti 
bent keletą klausytojų, ar ne? Ne
paisant akivaizdžios bravūros, bū
tent taip Grant parko klasikinės 
muzikos festivalį apibūdina pagrin
dinis jo dirigentas ir vienas organi
zatorių Carlos Kalmar. Visą vasarą 
vykstant garsiajam Ravinia festi
valiui, bliuzo bei džiazo koncertams 
po atviru dangumi, C. Kalmar ne 
pirmus metus užsispyręs laikosi sa
vo: Čikagos simfoniniam orkestrui 
baigus savo sezoną, kažkas, kas su-
sijusę su klasika, turi vykti miesto 
centre. Tas kažkas turi būti origi
nalu ir savita, kitaip muzikos mėgė
jai išsibėgios po žinomesnius ren
ginius. 

Carlos Kalmar 

Jau kelinti metai iš eilės C. 
Kalmar drauge su vyriausiuoju diri
gentu James Palermo Grant parke 
organizuoja mažai girdėtų klasi
kinių kompozitorių kūrinių koncer
tus. Nors tokia idėja atrodo iš anksto 

pasmerkta žlugti, šiemet, kaip ir 
pernai, visi bilietai, kuriuos nusi
pirkus garantuojamos sėdimos vie
tos, jau išpirkti. Tačiau stovimų bi
lietų dar yra pakankamai, o štai ke
lios priežastys, kodėl juos verta įsi
gyti, jei esate neabejingi klasikinei 
muzikai. 

C. Kalmar ir J. Palermo yra 
šiokie tokie klasikinės muzikos 
„chuliganai". Ištisus metus jie diri
guoja prestižinių Europos klasikų 
kūrinius, o vasarą leidžia sau pa
eksperimentuoti ir muzikos mėgė
jams pasiūlyti kažką nauja. Tad tie, 
kas tikisi lengvų ir, svarbiausia, 
mintinai išmoktų arijų, turėtų pasi
ieškoti kito renginio. Tiems, kam 
įdomu išgirsi negirdėta, durys atvi
ros. 

Minėtieji dirigentai „kariauja" 
su tvirtai įsigalėjusia nuostata, kad 
klasikinė muzika priklauso miru
siems europiečiams. Pasak jų, kla
sikinės muzikos žanrui priskiriami 
kūriniai visą XX a. buvo kuriami ir 
tebėra kuriami dabar ir kituose kon
tinentuose, tik jų autoriai nėra tokie 
žinomi, kaip Europos didieji. 

Šiemetinis Grant parko muzi
kos festivalis skirtas daugiausia 
Lotynų Amerikos kompozitoriams, 
taipogi siekiant išsklaidyti dar vieną 
mitą — kad Pietų Amerikoje ku
riamos tik salsos. Birželio 21 d. klar
netininkas Paąuito D'Rivera atliko 
Artie Shaw koncertą klarnetui. Taip 
pat buvo atliekami argentiniečio 
Alberto Ginastera, meksikiečių Car
los Chavez bei Silvestre Revueltas 
kūriniai. 

Vienas svarbiausių festivalio ak
centų — rugpjūčio 9 d. atliksimos 
Ariel Ramirez „Misa Criolla". C. 
Kalmar teigimu, A. Ramirez nepel
nytai Vakaruose pamirštas mek
sikiečių Gershvvin. A. Ramirez mi-

CICERO LIETUVIŲ ŠVENTE 
Nors Cicero lietuvių telkinys 

šiuo metu nedidelis jis prisimins se
nus, gerus laikus, kai šioje, prie Či
kagos prisišliejusioje vietovėje, mū
sų tautiečiai susibūrė į vieną pir
mųjų etninių grupių. 

Birželio 25 d. Cicero lietuviai 
paminės dvi svarbias sukaktis, ku
rios susijusios su Šv. Antano parapi
ja, apie kurią sukosi lietuviška veik
la. 

Šiemet sukanka 95 m. nuo Šv. 
Antano parapijos įsteigimo 1911-
siais ir 80 m. nuo naujos Šv. Antano 
bažnyčios pašventinimo 1926-siais. 
Tai iš tiesų dvi svarbios datos, 
kurias būtina prisiminti. 

Gaila, kad minėjimas ruošiamas 
jau vasaros laiku, kuomet dauguma 
mūsų tautiečių išvyko atostogauti ir 
negalės šventėje dalyvauti. Bet yra 
nemaža kitur gyvenančių Cicero 
lietuvių, kurie, reikia manyti, jaus 
pareigą atvažiuoti į savo buvusią 
parapiją. Taip pat laukiama ir nau
jai atvykusių, nepriklausančių jokiai 
parapijai, galinčių dalyvauti šiame 
minėjime. 

Kalbės Aldona Zailskaitė 

Birželio 25 d. Cicero lietuviai 
švęs dvi sukaktis — 95 m. nuo Šv. 
Antano parapijos įsikūrimo ir 80 m. 
nuo bažnyčios pašventinimo. 9 vai. 
ryto Šv. Antano bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios (jas atnašaus kun. 

dr. Kęstutis Trimakas, taip pat žada 
dalyvauti ir klebonas kun. James 
Kastigar). Pamaldų metu giedos 
parapijos lietuvių choras. 

Po Mišių visi rinksis į didžiąją 
parapijos salę tolimesnei minėjimo 
programai. Čia invokaciją sukalbės 
kun. dr. K. Trimakas, o pagrindinę 
paskaitą apie Šv. Antano parapiją ir 
Cicero lietuvius skaitys žurnalistė ir 
teologė Aldona Zailskaitė. Ji yra bai
gusi Cicero lituanistinę mokyklą 
(pradinę ir aukštesniąją). Vėliau, 
baigusi mokslus, yra dirbusi „Jour
nal of the Medical Association", o 
taip pat ir „Draugo" dienraščio re
dakcijoje. Bendradarbiavo „Laiškai 
lietuviams" žurnale. 

Aldona, visą jaunystę praleidusi 
tarp Cicero lietuvių, gerai pažįsta 
mūsų tautiečius, o ypatingai Šv. 
Antano parapiją bei bažnyčią, kurio
je gana daug talkina. 

Birželio 25 d. Cicero lietuviai 
pagerbs arkivyskupą (dabar Palai
mintąjį) Jurgį Matulaitį, kuris 1926 
m. birželio 13 d. pašventino naujai 
pastatytą Šv. Antano bažnyčią. Ši 
sukaktis ypatingai verta dėmesio, 
nes šios bažnyčios viename iš altorių 
stovi Palaimintojo J. Matulaičio 
statula. 

Bus ir vaišės bei pasižmonėji-
mas. Kviečiami dalyvauti ne vien tik 
Cicero lietuviai, bet ir svečiai iš 
kitur. 

Edvardas bulaitis 

šios — tai klasikinis kūrinys, suma
niai supintas su meksikiečių liau
dies dainomis. Tai jokiu būdu nėra 
ant žanrinės ribos esantis eksperi
mentas, bet vientisas ir visomis 
prasmėmis „rimtas" kūrinys. Mek
sikiečių liaudies dainose — labai 
daug krikščionybės elementų, o 
tradiciniai mišių žanro rėmai išryš
kina ir suteikia šiam kūriniui ne
pakartojamo gilumo ir autentišku
mo. 

Birželio 23 ir 24 d. bus atlieka
mas Mozart „Reąuiem". Rodos, 
negalėtų būti nieko „klasiškesnio", 
tačiau Grant parko festivalis „Re
ąuiem" sujungė su Tibeto vienuolių 
giedojimu. Kaip pripažino projekto 
organizatoriai, priešingai nei A. 
Ramirez mišių žanro bei liaudies 
dainų atveju, Mozart bei Tibeto 
vienuolių muzika neturi visiškai 
nieko bendro, tačiau būtent tai ir 
atveria naujas klasikinės muzikos 
gelmes. Kas gali paneigti, kad tūks
tančius metų egzistuojantis vie
nuolių giedojimas nėra bent jau 
tokia pat klasika kaip kelių šimtų 
metų Mozart kūryba? 

C. Kalmar teigimu, apsilankiu
sieji Grant parko festivalyje visuo
met patirs bei sužinos kažką nauja. 
Festivalio rengėjų teigimu, nieko 
panašaus nesiūlo joks kitas JAV 
Vidurio Vakaruose vykstantis klasi
kinės muzikos renginys. 

Beje, C. Kalmar bei J. Palermo 

Čikagos simfoninis orkestras — 
Ravinia festivalio dalyvis. 

siūlo nepainioti jų renginyje atlie
kamos muzikos su eksperimentinio 
tipo moderniąja klasika. Dirigentų 
teigimu, visi festivalyje atliekami 
kūriniai yra pakankamai klasiki
niai, kad neįžeistų išsilavinusio bei 
rafinuoto skonio klasikos gerbėjo, 
tačiau pakankamai nežinomi bei 
originalūs, kad sužadintų bet kokio 
klasikos snobo smalsumą. 

Monika Bončkutė 

Vakaras prelatui 
Mykolui Krupavičiui 

atminti 
Šiais metais sueina 120 metų 

nuo preL Mykolo 
Krupavičiaus gimimo ir 
35 metai nuo |o mirties 

(1885-1970) 

Šių metų birželio 3 d . ALTas. 
Amerikos lietuvių Romos kataliku 
federacija, „Bič iu lystė" i r Pe
dagoginis lituanistikos institutas 
surengė prelatui Mykolui Krupa
vičiui skirtą vakarą, kurtame daly
vavo Pedagoginio l i tuanistikos 
instituto studentai, tą dieną šven
tę mokslo metų užbaigtuves. 

**r«tatui 

Mykolui 
Krupavičiui 

'*fcawG*»':*»'vtf»» tote*. 

Dr. Romualdas 
Kriaučiūnas 

jono Kuprio nuotr. 

Pagrindini pranešimą skaitė 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, kon
certavo Nida Grigalavičiūtė, Ju
lija Boženovaitė, Pedagoginio Dainuoja Julija Boženovaitė (k.) ir Nida 
instituto studentai. Grigalavičiūtė. Jono Kupric nuotr. 
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VILTIS NĖRA VIEN 
SVAJONĖ 

Kunigo jėzuito Antano Saulaičio kalba iškilmingame posėdyje, 
skirtame Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido atmintinų 
dienų bei pirmųjų masinių trėmimų 65-iosioms metinėms 

pažymėti 

Prieš tai, kai ši diena pavadinta 
Gedulo ir vilties diena, užsienio 
lietuviai birželio vidurį vadino trė
mimų dienomis, o kunigas Stasys 
Yla siūlė Tautos išsklaidymo dieną. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
gimė birželio 14 d. beveik prieš 60 m. 
— surinkti, apjungti po visus žemy
nus išblaškytus lietuvius, tai tapo 
svarbi pirmenybė, išreikšta lietuvių 
Chartoje, pakabintoje ir šiuose rū
muose. Ne veltui pirmasis žinomas 
lietuvių didmiesčio — Čikagos, pir
mas žinomas lietuvis buvo Sibiro 
tremtinys, 1863 m. sukilimo dalyvis 
kunigas Juozas Juškevičius. 

1989 m. gegužės 9 d. naujai atgi
mę Lietuvos skautai pravežė mane 
pro Varnius, kuriuose prie buvusių 
stribų būstinės ką tik buvo pastaty
tas pirmasis Lietuvoje paminklas 
miško broliams — partizanams. Na
mo gyventoja pasakojo apie tuos įvy
kius, o netoliese manęs stovintis ko
kių 45 m. vietinis Lietuvos vyriškis 
prasitarė: „Ar taip galėjo būti?" 

„Ar taip galėjo būti?" — klausia 
naujos kartos, augančios atgimusioje 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o užsie
niečiams iš vis sunkiai suvokiama 
sovietinė santvarka ir jos ilgalaikės 
pasekmės mumyse ir kitose 27-iose 
iš vergijos išlipančiose šalyse. 

Iš visų girdėtų bei skaitytų 
įspūdžių atmintin kyla geležinkelio 
mazgas 1941 m., kuriame iš įvai
riausių Lietuvos vietovių surenkami 
ilgi tremtinių vagonų traukiniai. 
Staiga aimanos ir dejonės, pavergėjų 
riksmai nutilo, ir iš savo namų, 
savos tėvynės išvaromos širdys pa
kilo giedodamos giesmę „Marija, Ma
rija". 

Prieš akis stovi jauna žmona, sa
vu noru į Sibiro tremtį nusekusi sa
vo ištremtą vyrą. Rankomis paliečiu 
išsiuvinėtą nosinaitę, iš riedančio 
vagono išmestą bet kam, kas tėvo 
paskutinius žodžius savo žmonai ir 
mažajai Skaistei perduotų: „Neži
nau, ar Jus dar pamatysiu. Jus labai 
myliu". Lygiai mobiliais telefonais 
sakė įkaitais paimti lėktuvų kelei
viai Jungtinėse Amerikos Valstijose 
rugsėjo 11 d. Įsivaizduoju ir be vyro 
ištremtą motiną, kuri savo keturis 
mažus vaikus moko naktį iš kolūkio 
lauko vogti bulves, kad mažyliai 
nemirtų badu. 

Pažįstu senelius, draugavusius 
Kauno gimnazijoje. Mergina ištrem
ta, o vyrukas imasi studijuoti 5 
metus technikos mokslus, kuriuos 
tegalima pritaikyti Sibire. Koman-
diruotėn išsiųstas ją suranda ir veda 
Buriatijoje. Sutikau Lietuvoje mo
terį, kuri būdama vos ketverių metų 
suprato, kad šeimos namuose atsi
randantys baldai ir namų puošme
nos, daiktai nėra jų — tai buvo iš 
apskųstų ir ištremtų šeimų pasisa
vintas grobis. Kalbuosi su iš trem
ties grįžusia šeima, kuri savuose 
namuose kampininkai, nes juos iš
davę namus privatizavo. Jie liko 
tremtiniais savo krašte. 

Užsieniečiai turistai bei moks
lininkai keliauja po ekologiškai 
įdomius ir keliautojams gražius 
Sibiro plotus šiandien. Plaukdami 

laivu jūreivių klausia, kaip ten buvo 
su tais pačiais laivais tremiamai
siais. Senieji jūrininkai neatsako ir 
nusisuka. Regis, sako užsieniečiai, 
jie nenorintys užkirsti sau darbo, jei 
vėl reikės tokį uždavinį vykdyti. 

Nebuvau Lietuvoje pirmųjų trė
mimų metais, o spygliuota viela 
aptvertoje karo pabėgėlių stovykloje 
Prūsų žemėje. Kai geri žmonės mus 
priėmė Jungtinėse Valstybėse, po 
tokių pat „dipukų" šeimas išnešio
davau rotatoriumi atspausdintus 
mūsų bendrijos", pavadintos „Trem
tinių draugijos" aplinkraščius. Vasa
ros stovyklose — tiek skautų, tiek 
ateitininkų, tiek kitose — kaskart 
pylėme ir puošėme trispalve už
dengtą „partizano kapą", giedodami 
XTX amžiaus tremtinių dainą „Leis
kit į Tėvynę". 

Prieš kelis dešimtmečius mus 
tremtinių giesmių bei dainų pamokė 
pirmoji laisvoji į laisvąjį pasaulį 
išleista tremtinė Elena Juciūtė. Kai 
Lietuvoje ir visose okupuotose šalyse 
vyko represijos, paauglystėje toli 
nuo Lietuvos, jautėme tautos iš
sklaidymo skriaudą. Norėjosi ne tik 
glaustis prie kitų, bet ištiesti rankas 
ir susemti karių ir tremties po visą 
pasaulį išbarstytuosius. Besąlyginio 
jaunatviško ryžto vedamas, maniau, 
kad reikia priprasti basam po sniegą 
vaikščioti ir, aišku, be pirštinių, 
jeigu būtų reikalo surinkti Sibire 
išsklaidytus Lietuvos vaikus. Prie 
lovos būdavo krūva Sibiro tremties 
atsiminimų, tačiau jų tik galėdavau 
po puslapį kas vakarą paskaityti. 

Jeigu aplankytume Plassenberg 
pilį Vokietijos Kulmbache, cinko 
figūrėlių muziejuje garbės vietoje 
matytume 5,000 mažyčių raitelių 
Žalgirio mūšio dioramą. Kaip ir ko
dėl nuspręsta didįjį vėlyvų vidu
ramžių vokiečių pralaimėjimą iškelti 
ryškiausioje didžiulės parodos vieto
je? Arba kodėl talkai puoselėti skir
tame Australijos karo muziejuje gar
bingiausias įrašas vaizduoja Gali-
polio mūšį, kurį šios šalies kariai 
taip skaudžiai pralaimėjo? Ne veltui 
genocido, gedulo, trėmimo, visos tos 
skriaudos diena vadinama ir Vilties 
diena, kai norime iš praeities semtis 
išminties, atjautos ir stiprybės mūsų 
laikams ir ateičiai. 

Čia vėl prieš vaizduotės akis — 
kažin kur pirmą kartą ilgoje kelionė
je į Sibirą sustoję Lietuvos tremtinių 
vagonai. Jaunimas sukuria laužą ir 
susėdę apie jį dainuoja — neįtikėti
na — dainuoja nežinios ir mirties 
akivaizdoje, kaip Sausio 13, Baltijos 
kelyje, kaip Senojo Testamento 23-
oje psalmėje: „Viešpatie, keli man 
vaišes, o priešai sugėdinti žiūri". 
Arba ir tolimų tremtinių vestuvės, 
kur, nesant kunigo, žmonės sustoję 
ratu pabučiuoja iš šakelių padarytus 
mažus kryželius jaunavedžiams ir 
kalba Tikėjimo išpažinimą: „Nes 
tikėjimas santuokoje ir šeimoje svar
biausia", kaip pasakojo tų įvykių 
dalyvė. 

„Kils iš dulkių Gediminas", tei
gia dainos žodžiai. Kad iš dulkių ne
kiltų dar daugiau dulkių, stengia
mės iš skaudžios mūsų visų patirties 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po 
audros 

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę 
metų 

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai. 

A t A 
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ 

BALIUNIENĖ 
1908.V.3 — 2000.VI.21 

* 

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir 
pažįstamus prisiminti a.a. dr. Baliūnienę maldoje. 

Algis Baliūnas 
Gražina Baliūnaitė-Austin 

Kunigas Antanas Saulaitis 
V. Kasniūno nuotr. 

iškošti, kas teikė ir teikia gyvybę. 
Kaip ir suvokti, kas mūsų darnai, 
susiklausimui ir solidarumui įkyriai 
trukdytų. Tenka atmesti tai, kas 
prievarta per penkis dešimtmečius 
buvo primeluota, kas ne mūsų, o 
priešininko elgsena ir vertybės. Šir
dimi ir mokslu ištiriame, kas nežūs
ta: nepalūžusiųjų ištvermė, ištiki
mybė, meilė savajai žemei ir jos vai
kams. 

Mums psichologai, mokslininkai 
ir sielovadininkai sako, kad žmonės 
ir tauta tegali laisva širdimi žengti 
pirmyn, kai įsisavina savo praeitį — 
pripažįsta, prisipažįsta, atleidžia, 
susitaiko ir, kaip sakome tikintieji, 
paliekame Dievo rankose, pavedame 
Dievo giliam slėpiniui. Tai ir atveria 
mus pasauliui, kuriame šiandien yra 
pagalbos reikalingų 15-20 mln. 
tremtinių ir pabėgėlių, 200 mln. 
bado, karo, sukilimo išvietintų sa
vuose ar gretimuose kraštuose. Dar 
prieš mus, lietuvius, yra labai rimtas 

uždavinys burti, priglausti kone 
pusę milijono per pastaruosius 17 
metų išvykusių ir kasdien išvyks
tančių iš Lietuvos. 

Gerai žinome, kad birželio 14-
sios Viltis nėra jausmas ar svajonė. 
Viltis — tai teigiama, valinga, kūry
binga kasdienė veikla namie, darbe, 
mokykloje, visuomenėje. Tai jaunat
viškas veržlumas siekti sąžinės, tei
singumo, bendrystės, kurią taip gra
žiai liudija mūsų studentija ir 
augančios kartos. Jautriausiai mūsų 
šiandieninį troškimą — viliuosi, ir 
ryžtą — parašė tremtinė Adelė Dir
sytė mažytėje Sibiro maldaknygės 
Ryto maldoje: „Duoki mums išmin
ties ir jėgos... Nušvieski mano ir 
mano Tautos kelius į laimingą ateitį, 
laiminki mūsų pasiryžimus... Sujun
ki mus visus vienybėn gyvu tikėji
mu, nepalaužiama viltimi w neži
nančia ribų meile". (Plojimai) 

2006 m. birželio 14 d. 
LR Seimo kanceliarija 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Židinio p a m a l d o s , šv . M i š i ų 
auka ir rožinis ruoš i amas Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje, Lemonte , šeštadienį , 
birželio 24 d., 8 vai. r. Šios pamaldos 
rengiamos padėkot i ir pasišvęst i 
Švč. Marijai, Taikos Karalienei . Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti . 

• Balzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s m u 
ziejus birželio 24 d., šeštadienį , 
kviečia į muziejaus 40-ąjį gimta
dienį. Programoje: 5 vai . v. Arvydo 
Baryso filmas „Įsimylėję Lietuvą", 6 
vai. v. kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. 
Meninę programą a t l iks Audronė 
Simanonytė. Šokiams gros Arvydas 
Pylibaitis. Tel. pasi teiravimui: 773-
582-6500. 

• B irže l io 25 d., s e k m a d i e n į , 
Pasaulio l ietuvių cen t re , 14911 
127th Street, Lemont, IL, vyks dvie
jų knygų pris tatymai . 12 vai. p.p. 
prel. Igno Urbono knygos pristaty
mas — didžiojoje salėje. Sveikiname 
prelatą I. Urboną ir ka r tu džiau
giamės. Vydūno fondas 12:30 vai. 
p.p. ruošia J ū r a t ė s Rosales knygos 

„Groths and Balts" pristatymą Lie
tuvių dailės muziejuje. Šis knygos 
pris tatymas ruošiamas pusvalan
džiu vėliau, kad knygų mylėtojai ga
lėtų dalyvauti abiejuose renginiuose. 
Knygos pristatyme dalyvaus ir 
autorė, kuri \ susitikimą su skaityto
jais atvyksta iš Venesuelos. Rengi
nys vyks lietuvių kalba. Po trumpos 
programos bus laiko pasisvečiuoti. 
Vydūno fondo valdyba maloniai 
kviečia visus atvykti į šios knygos 
pristatymą. 

• C i c e r o Šv. An tano parap i jos 
sukakties minėjimas įvyks šį sekma
dienį, birželio 25 d. Lietuvių parapi
ja mini dvi sukaktis: parapijos įstei
gimo 95-metį ir Šv. Antano bažny
čios pašventinimo 80-metį. Padėkos 
Mišios bus aukojamos 9 vai. r. Po šv. 
Mišių — minėjimas parapijos salėje. 
Paskai tą apie parapijos istoriją 
skaitys Aldona Zailskaitė. Po pro
gramos — kava ir užkandžiai. Kvie
čiame lietuvių visuomenę gausiai 
dalyvauti padėkos pamaldose ir 
minėjime. 

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės 
renginiai 

Šeš tad ien i s , l i e p o s 1 d. 
Choristų repeticija nuo 8 vai. ryto „UIC Pavilion" salėje, 525 S. Racine 

Ave, Chicago, IL 60607 
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Tovvers", Ohio, 

Mississippi ir Arkansas kambariuose, 301 East North Water Street, 
Chicago, IL 60611. 

Susipažinimo vakaronė ir „Jazz Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park 
VVest", 322 W. Armitage Ave., Chicago, IL 60614. 

Sekmadien i s , l i e p o s 2 d. 
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers". 
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton Chicago Hotel and Towersn. 
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje. 
Dainų šventės pokylis 7 vai. v. „Sheraton Chicago Hotel and Towers". 

Bilietus į Dainų šventę dar galite nusipirkti „Ticketmaster" bilietų 
agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV) ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba 
„UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirkdami šioje kasoje, išvengsite „Ticket
master" mokesčio. „UIC Pavilion" kasos dirba pirmadieniais-penktadieniais 
nuo 12 vai. p.p. iki 6 vai. v., šeštadieniais - nuo 12 vai. p.p. iki 4 vai. p.p. 
Bilietų kaina - 22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol. vaikams iki 12 m. 

Bilietus į susipažinimo vakaronę ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti 
užpildę anketą, kurią ras i te tinklalapyje wixrw.dainusvente.org/bilietai 

Susipažinimo vakaronės bilietų kaina - 30 dol. Pokylio bilietų kaina - 60 
dol. suaugusiems, 45 dol. jaunimui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams iki 12 m. 

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės 
Organizacinis komitetas 

Skelbimai 
Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135SLaSaūe#2300aik2«o, ILffHB 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės CiKagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gyneja8 arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski M , 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

. / ' 

Prel. Igno Urbono 
knygos 

„I lga mano kelionė' 
sutiktuvės įvyks 

birželio 25 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje 

Visi maloniai kviečiami 
pagerbti kunigą visuomenininką 

Šiemet sukanka 45 metai, kai ALTas su latvių ir estų centrinėmis 
organizacijomis įsteigė Baltijos šalių atstovybę VVashmgton — J ungtinj 
Amerikos Pabaltieaų komitetą (JBANC). 

Šios sukakties proga biržel io 3 0 d . , p e n k t a d i e n i 
Amerikos l ietuvių ta ryba rengia pobūvi 

Balzeko lietuvių kul tūros muziejuje, 6 5 0 0 S. Pulaski Rd. 

4 vaf. p.p. koncertuos Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo choras. 
5 vai. p.p. — vaišės ir pabendravimas. 
Savo dalyvavimu ir sveikinimu pobūvio programos knygoje parem

kite AlTo atstovybę VVashington, DC — Jungtini Amerikos Pabaltiečių 
komitetą. 

Vietas prašome užsisakyti tel. 773-735-6677. 
Visus maioniai kviečiame prasmingai praleisti vasaros popietę. 

Vilniaus jėzuitu gimnazijos jaunimo choras (vadovas kompozitorius Leoni
das Abarius; koncertuoja gimnazijos dešimtmečio proga Lietuvos Valsty
binėje konservatorijoje. 

_ „ . ,. 

—— 
Spaudos apžvalga . 

LITHUANIA'S INTERNATIONAL 
MAGAZINE 

Žurnalas „Lithuania today" 
kaip visada įdomus ir spalvingas. 
2006 m. penktasis žurnalo numeris 
prasideda Aage Myhre redaktoriaus 
skiltimi „Ar Rusija pavojinga?" (Is 
Russia dangerous?). Politikos skilty
je galėsite pasiskaityti apie JAV 
viceprezidento Diek Cheney vizitą į 
Lietuvą, o Jū ra tė Kazickas spausdi
na savo interviu su viceprezidento 
žmona Lynne Cheney (The Grand-
ma of the United States). Žurnale 
spausdinamas interviu su buvusiu 
Lietuvos užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu. Marijampoliečiai 
galės daugiau sužinoti apie savo 
gimtąjį miestą. 

Rasite straipsnį ir apie Lietuvos 
lenkus, kurie gyvena Šalčininkų ra
jone Turgeliuose, ir straipsnių apie 
lenkus Lenkijoje bei Punsko kraštą, 
kuriame gyvena daug lietuvių. 

Sergej Muravjov pateikė skaity
tojams įdomų straipsnį apie Liub
lino uniją (The Liublin Union from a 
Lithuanian perspective). 

Žurnalas labai parankus vyks
tantiems į Lietuvą, nes jame daug 
rašoma apie Lietuvoje vykstančius 
koncertus, renginius ne tik Vilniuje. 

bet ir Kaune, Klaipėdoje, taip pat 
šiame numeryje pristatomi Kristo
foro festivalio renginiai, kurie Lie
tuvoje vyks liepos 2 — rugpjūčio 28 
dienomis. 

Žurnalą galite nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje. Kaina — 6.50 dol. 
Mokestis perkant IL valstijoje — 9 
proc Persiuntimas — 3 dol. 

„Draugo" km/gyneBo adresas: 4545 W. 63th 5treet, Chkago, IL 0629 
TeL pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://wixrw.dainusvente.org/bilietai



