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Paskirtasis premjeras pristatė ministrų kabinetą
Finansų ministru siūlomas da
bartinis laikinasis finansų ministras
socialdemokratas Zigmantas Bal
čytis, susisiekimo ministru — parla
mentaras Algirdas Butkevičius, kraš
to apsaugos ministru — dabartinis
Socialdemokratų frakcijos Seime se
niūnas Juozas Olekas, aplinkos mi
nistru — dabartinis laikinasis aplin
kos ministras Arūnas Kundrotas,
švietimo ir mokslo ministre — Seimo
narė Roma Zakaitienė, socialinės ap
saugos ir darbo — neseniai j socialde
mokratų partiją iš Naujosios sąjun
gos perėjusi buvusi šios ministerijos
vadovė Vilija Blinkevičiūtė.
Liberalų ir centro sąjungai tenka
2 ministrų postai — vidaus reikalų
ministru siūlomas parlamentaras
Prezidentas Valdas Adamkus (k) ir paskirtasis premjeras Gediminas Kirkilas.
Raimondas Šukys, kultūros ministru
Gedimino Savickio ELTA nuotr.
siūlomas praėjusios kadencijos Sei
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) —
Pagal susitarimą, premjero ir 6 mo narys Jonas Jučas.
Valstiečiams liaudininkams nau
Paskirtasis premjeras Gediminas ministrų portfeliai atiteks socialdeKirkilas antradieni prezidentui Vai- mokratams, 3 — valstiečiams liaudi- joje Vyriausybėje tenka 3 ministrų
dui Adamkui pristatė savo tveriamą ninkams, 2, „pilietininkams', 2 —li- portfeliai — žemės ūkio ministre liks
valstiečių liaudininkų vadovė Kažiministrų kabinetą.
beralcentristams.

Prokurorams
nepavyksta
prisišaukti
V . Uspaskicho
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) —
Generalinės prokuratūros pareigū
nams, tiriantiems Darbo partijos
(DP) finansinės veiklos teisėtumą,
niekaip nepavyksta susisiekti su šios
partijos pkūrėju Viktoru Uspaskichu.
Prokurorai ketina apklausti V
Uspaskichą įtariamuoju ir anksčiau
yra išsiuntę jam šaukimus atvykti į
prokuratūrą. Tačiau V Uspaskichas
jau du mėnesius negrįžta iš užsienio,
prokurorams jis neatsiliepia mobilio
jo ryšio telefonais, su juo susisiekti
nepavyksta ir per jo bendražygę par
lamentarę Loretą Graužinienę bei ki
tus tarpininkus.
V Uspaskicho elgesį prokurorai
vertina kaip slapstymąsi nuo teisė
saugos. Tačiau pagalbos prašymas,
siekiant apklausti V Uspaskichą, Ru
sijos teisėsaugininkams kol kas nėra
išsiųstas.
Neoficialiomis žiniomis, proku
rorai yra aptikę DP Juodąją buhalte
riją", kurioje atsispindi nelegalūs
mokėjimai ne tik šios partijos na
riams, bet esą ir kai kurių kitų parti
jų parlamentarams.
Tirdami DP finansinę veiklą,
prokurorai kaip įtariamuosius ap
klausė tris DP narius, atliko kratas
partijos būstinėje, V Uspaskicho na
muose, paėmė kompiuterius. Liudy
tojų parodymus davė keletas Darbo
partijos parlamentarų, tarp jų — lai
kinoji partijos vadovė, jos frakcijos
Seime seniūnė Loreta Graužinienė.

UNESCO reaguoja i klimato pokyčius
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) —
Vilniuje vykstančioje UNESCO Pa
saulio paveldo komiteto sesijoje pa
tvirtintos rekomendacijos dėl atsako į
klimato pokyčius, kurie kelia grėsmę
daugeliui pasaulio paveldo objektų,
tokių kaip Everesto kalnas (Sagarmatha nacionalinis parkas Nepale),
Australijos didysis barjerinis rifas ir
Venecija (Italija).
„Taip prasideda ilgas procesas,
kuris yra svarbus tuo, jog padeda at
kreipti dėmesį į ilgalaikius padari
nius keliančią problemą", — Lietuvos
URM pranešime cituojama Pasaulio
paveldo komiteto pirmininkė Lietu
vos nuolatinė atstovė prie UNESCO
ambasadorė Ina Marčiulionytė.

Pasaulio paveldo komitetas pa
tvirtino 50 tarptautinių klimato po
kyčių ekspertų parengtas rekomen
dacijas. Šios rekomendacijos pareng
tos kovo mėnesį UNESCO būstinėje
vykusiame susitikime, kuris organi
zuotas Pasaulio paveldo komiteto
prašymu. Jį finansavo Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė, parėmė Jungtinių
Tautų fondas.
Anot URM pranešimo, klimato
pokyčiai kelia grėsmę daugumai gam
tos ekosistemų ir paveldo objektų
sausumoje ir jūroje. Šie objektai —
tai ledynai, koralų rifai, mangrovės,
šiaurės ir tropikų miškai, poliarinės
ir alpinės ekosistemos, pelkės ir pie
vos.

Žuvo „Rusijos b i n L a d e n

Samil Basajev
Rusijos televizijos nuotr.

Maskva, liepos 11 d. („Reuters"/BBC/BNS) — Čečėnijos separa
tistų tinklalapis patvirtino praneši
mą apie savo vadovo Šamil Basajev
žūtį, bet tvirtina, kad tai įvyko atsi
tiktinai, o ne per specialiąją operaci
ją, kaip teigia Rusijos valdžia.
Kaip pranešama interneto tinklalapyje www.kavkazcenter.com,

mira Prunskienė, naujuoju ūkio mi
nistru siūlomas dabartinis Seimo
Ekonomikos komiteto pirmininkas
Vytas Navickas, užsienio reikalų mi
nistru — ambasadorius Baltarusijoje
Petras Vaitiekūnas.
„Pilietininkams" atitenka 2 mi
nistrų postai — sveikatos apsaugos
ministru siūlomas parlamentaras
Rimvydas Turčinskas, teisingumo
ministru — parlamentaras, dabarti
nis Seimo
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Ekspedicija į Ameriką?
•Kodėl Lotynų Amerika
pasuko į kairę.
•Organizacijos „Vaiko
vartai į mokslą" darbai.
•Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Mokslinė biblioteka
padeda atostogauti.
•Mūsų virtuvė.
•Epitafija nenaudėliui.
•Dainavai — 50 metų.
•Geneologijos bendrijos
įkūrėjo paskaita.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.713 LT
1 EUR — 3.452 LT
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41 metų Š. Basajev žuvo „atsitiktinai
sprogus sprogmenų prikrautam
sunkvežimiui".
Apie pagrindinį Kremliaus prie
šą, susijusį su didžiausiais per pasta
rąjį dešimtmetį Rusijoje teroro ak
tais, prezidentą Vladimir Putin pir
madienį informavo Federalinės sau
gumo tarnybos vadovas Nikolaj Patrušev.
Agentūra „Interfax", remdamasi
Ingušijos vicepremjeru Bašir Aušev,
pranešė, kad po jėgos struktūrų ope
racijos liko tik S. Basajev kūno dalys,
pagal kurias jis ir buvo atpažintas.
S. Basajev gimė 1965 metais kal
nuose esančiame Dyšny—Veden kai
me. Suaugęs dirbo įvairius darbus
Volgogrado srityje. Mokėsi Maskvos
žemėtvarkos inžinierių institute, iš
kurio buvo
Nukelta į 6 psl.
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

*ODP^

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

STIPREKIME D I R B D A M I
KARTU
Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininko
v.s. GI. Gintaro Plačo žodžiai
erimdamas LSS Tarybos pir- už jų pastangas ir pasiekimus,
mininko pareigas, širdingai

P

dėkoju buvusiam tarybos pirmininkui Rimui Griškeliui ir visai
buvusiai Pirmijai bei tarybai už
didelius žingsnius ir darbus. Tikiuo*si, kad visi tęsite savo pastangas ir
toliau dirbsite mūsų jaunimo gerovei.
Taip pat dėkoju vyriausiems
skautininkams Romui ir Dalei bei
Akademinio skautų sąjūdžio valdybos pirmininkei Zitai bei jūsų vadijoms už visus praeitos kadencijos
pasiekimus ir nuveiktus darbus. Jūsų ir jūsų vadijų narių dėka mūsų
sąjunga tvirtai žengia keliu į 90-tąjį
jubiliejų! Tikiuosi, kad jūsų ir jūsų
vadijos turėjo progos įsibėgėti ir
dabar eisime prie tolimesnių darbų
ir siekių. Prašau visų paploti jiems

Žvilgsnis į būsimus trejus m e t u s
Prieš beveik 100 metų labai kūrybingam ir pastabiam žmogui kilo
gera idėja. Jis surinko 21-ną berniuką ir 1907 m. suruošė pirmą
Jbandomąją" skautų stovyklą Brownsea Island, Anglijoje. Jo idėja pasisekė! Ji greitai paplito po visą pašaulį ir šiuo metu pasaulinė skautų
bendruomenė turi daugelį milijonų
narių — tarp jų ir lietuvius skautus,
Šios kadencijos metu, švęsime tris
ypatingas skautiškas šventes: 2007
m. 100 metų nuo Baden Powell pirmosios skautų stovyklos Brownsea
Island;
Nukelta [ 5 psl.

SVEČIAI, VAŽIUOJANTYS
Į RAKO STOVYKLĄ
večiai ir tėveliai gali aplankyti
šios vasaros stovyklą Rako
miškuose savaitgalį — liepos
16 ir 17 d. Visi lankytojai ir svečiai
prisistato ir užsiregistruoja stovyk
los vadijos administracijoje. Lanky
tojai stovyklos ribose laikosi nus
tatytų taisyklių. Stovyklauja tik su
stovyklos vadovybės leidimu. Už
drausta nakvoti automobilyje. Val
džios įstatymai draudžia stovykloje
laikyti ar vartoti alkoholinius gėri
mus, narkotikus ar atsivežti šunis.
Norintys valgyti stovykloje—
suaugusiems: 20 dol. dienai; vai
kams: 10 dol. dienai; 1 m.- 5 m.: vel
tui.
Šeštadienio vakarą, liepos 16 d.,
didysis bendras laužas.
Sekmadienį, liepos 17 d., šv. Mi
šios prasidės 9:30 v.r. Čikagos laiku.
Po šv. Mišių — „Jūrų dienos" apei
gos prie ežero.
Skautams išeiti iš stovyklos yra
draudžiama. Vieninteliai leidžiami
išėjimai bus iškylos ir organizuoti
grupiniai ėjimai prie ežero maudytis
ar atlikti vandens užsiėmimus. Iš
kylos vyksta pagal nustatytas iškylų
taisykles.
Stovyklautojai, važiuojantys na
mo prieš stovyklos užbaigimą, pri
sistato pastovyklės viršininkui ar
viršininkei ir stovyklos administra
torei. Jei nepilnametis, tėveliai turi
asmeniškai išrašyti stovyklautoją.
Rako stovyklos adresas yra:
Camp Rakąs, 1918 East Hawly Rd.,
Custer, MI 49405.

S

tuos įstatus užmirštame. J a u pakar
tojome pirmuosius penkis įstatus:
1. Skautas/skautė tiesus/tiesi ir
laikosi savo žodžio.
2. Skautas/skautė ištikimi Die
vui ir tėvynei.
3. Skautas/skautė naudingas/
naudinga ir padeda artimui.
4. Skautas/skautė draugas draugė savo artimui ir brolis/sesuo
kitam/kitai skautui/skautei.
5. Skautas/skautė
draugas/
draugė savo artimui ir brolis kitam
skautui ar sesuo kitai skautei.

Šią savaitę pakartosime šeštąjį
skautų įstatą. Šis įstatas teigia, kad
turi žinoti, kaip reikia elgtis, gerbti
kitus, skoningai ir gražiai vis ren
giasi, gerbia visus.
Koks šis įstatas? Bandykite at
spėti patys. Įstatas vis prasideda
žodžiais: Skautas
ar
skautė

Autorė Jūratė Rosales pasirašo savo knygas „Goths and Baits" Vydūno fondo
būkle, Lemont, IL. Knygą išleido Vydūno fondas, š.m. birželio 25 d. Lietuviu dai
lės muziejuje suruošęs pabendravimą su Jūrate Rosales ir jos knygos „Goths and
Baits" sutiktuves. Sėdi iš kairės: Jūratė Rosales, Jūratė Variakojienė, BALFo cen
tro valdybos pirm. Maria Rudienė, stovi: VF tarybos pirm. Leonas Maskaliūnas,
inž. Antanas Rudis, Vytautas Mikūnas ir VF pirm. Šarūnas Rimas.

MALONIAI KVIEČIAME
ATVYKTI

M

aloniai kviečiame atvykti į
„Stovyklą Rakąs — 50 metų"
didįjį savaitgalį liepos 15 ir 16 d.
Šeštadienį įvyks iškilmingas
vėliavų nuleidimas ir bendras lau
žas.
Sekmadienį šv. Mišios ir Jūros
diena.
Atvykite Rako gražiame miške
pasivaikščioti ir vakare padainuoti
prie laužo. Prisiminsite gerus praė
jusius laikus.
Stovyklos adresas:
1918 Hawley Road, Custer,
Michigan. Telefonas susisiekti: Lituanicos virtuvė — 231-757-2791.
j.s. Dana Mikužienė.
stovyklos viršininkė, ir visi
vadovai bei
skautai
Atrinkite raides ir sudėkite
žodžius, kaip įstatas parašytas.
SKSTAUA KTUASĖ LUSKKU Rl
KKLĖU GUSMANDA IGAMND

Šis įstatas yra:
Skautas/skautė yra
— kitam/kitai

/ /

Ar galite šį įstatą atspėti?
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Tel.: 773-585-9500. Fax.. 773-585-8284
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additional mailing offices.
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Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
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JAV
Metams$1 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn. $45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1 /2 metu $70.00
• 3 mėn.$60.00
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
• 3 mėn.$40.00
Užsakant i Lietuva
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio iaida 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

SKAUTŲ/SKAUČIŲ
ĮSTATAI
Skautai ir skautės turi 10 įsta
tų, plius geležine įstatą, kuriuos
bandome pritaikyti savo kasdieni
niame gyvenime. Daug kas iš mūsų

Remkite ir platinkite
katalikišką spaudą

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuviu Bendr uc>menės komisijos posėdyje
š. m. birželio 28 d., PLC t e ^ o n t e , Lietuviu snautu s-gos vadovai - buv. Tarybos
pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis ir dabartinis LSS Tarybos pirmininką
v.s fil Gintaras Placas skaitė pranešima apie lietuviškąja, skautybę
NuoTr A Namikienės

administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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KODĖL LOTYNŲ AMERIKA
PASUKO Į KAIRĘ?
v

S

ZENONAS PRŪSAS

somybės tėvų, jie nevirto girtuok
liais, turėjo daugiau iniciatyvos ir
Lietuvoje lengviau rasdavo pragyve
nimo šaltinių. Be abejo, jie irgi yra
atsparesni populistų vilionėms.
Lotynų Amerikoje vargšai pa
prastai balsuoja už kairiųjų pažiūrų
politikus, kurie dažniausiai yra popu
listai. Jei piliečiai ir būna jų apgau
ti, vis tiek tikisi, kad būsimasis gal ge
riau supras jų sunkią padėtį ir jiems
padės daugiau, negu kuris nors deši
nysis. Todėl ten tokie populistai, kaip,
pvz., Juan Peron ir jo žmona Evita
Argentinoje, Getulio Vargas Brazili
joje, Fidel Castro Kuboje ir dabar Hugo Chavez Venesueloje, nesunkiai
gaudavo ar gauna daugumą balsų.
Vargšai ypač mėgo Peron žmoną Evitą. Ir Lietuvoje, kai buvo nusivilta
Landsbergius, populizmas taip pat
labai atgijo. Bent man atrodo, kad
Landsbergiu, kai jis Seime turėjo dau
gumą, padarė taktinę klaidą, visą
savo dėmesį nukreipdamas \ Lietu
vos pristatymą pasaulio sostinėse, o
pačią Lietuvą palikdamas buvusių
komunistų „globai"'. Tos klaidos ne
padarė nei estai, nei latviai. Pasek
mes dabar aiškiai matome: Lietuva
yra žinoma pasaulyje, o pati Lietuva
sunkioje politinėje ir ekonominėje
krizėje. Vieną populistą politiką pakeitia kitas dar didesnis populistas.

ių metų gegužės - birželio
mėn. numeryje „Foreign Affairs" žurnale buvo išspausdin
ta įdomi Jorge G. Castaneda studija
apie paskutinių laikų politinius bei
ekonominius įvykius Lotynų Ameri
kos valstybėse, prie kurių priskiria
mos visos Pietų ir Vidurinės Ameri
kos šalys. Castaneda yra buvęs Mek
sikos užsienio reikalų ministras iki
2003 m. ir dabar profesoriauja New
York universitete. Jo specialybė: po
litika ir Lotynų Amerikos studijos. Jis
asmeniškai pažįsta daugelį anksty
vesniųjų ir dabartinių Lotynų Ame
rikos politikų.
Mane ši studija sudomino dėl
dviejų priežasčių. Viena yra ta, kad
Lotynų Amerikoje gyvena antroji po
Šiaurės Amerikos pagal dydį lietu
viškosios išeivijos dalis. Kita: daugu
mos šių šalių socialinė ir ekonominė
padėtis yra labai panaši į Lietuvos.
Lotynų Amerikoje ir Lietuvoje vy
rauja dvi žmonių klasės: turtuoliai
ir vargšai, o vidurinės klasės, taip
gausiai atstovaujamos Šiaurės Ame
rikoje ir Europoje, yra žymiai ma
žiau. Kitas panašus bruožas tarp Lo
tynų Amerikos ir Lietuvos yra poli
tikoje vyraujantis populizmas ir de
magogija. Ir Lotynų Amerikoje, ir
Lietuvoje prezidentų, seimų bei sa
Nors pats Castaneda to studijo
vivaldybių rinkimus dažnai laimi ne je tiesiogiai ir nepasako, skaitant jo
išmintingiausi, sąžiningiausi, o ge raštus, galima susidaryti įspūdį, kad
riausių populistinių gabumų turin populizmas buvo pagrindinė prie
tys politikai, ypač tie, kurie dau žastis, dėl ko ekonominėje ir sociali
giausia pažada vargšams. Tai su nėje srityje Lotynų Amerika taip at
prantama Lotynų Amerikoje, kur siliko nuo Šiaurės Amerikos. J u k
vargšai yra gausiausia visuomenės gamtos turtais Pietų Amerika yra ne
dalis ir kur daugelis tų vargšų yra mažiau apdovanota, negu šiaurinė.
beraščiai, greitai pasiduoda ir yra Praeityje JAV daug kartų bandė pa
lengvai apgaunami. Bet yra sunku dėti Lotynų Amerikai atsistoti ant
suprasti Lietuvos vargšus, kur beraš kojų, kaip kad padėjo Vakarų Euro
čių kaip ir nėra, kuriems yra priei pai, pasibaigus Antrajam pasauli
nama spauda ir kitos susižinojimo niam karui. Pavyko Europoje, ypač
priemonės.
Vokietijoje, bet nepavyko Lotynų
Kitas panašumas tarp Lotynų Amerikoje, nes ta pagalba patekda
Amerikos valstybių ir Lietuvos yra vo į Lotynų Amerikos turtuolių ran
labai išsiplėtusi korupcija ir kyšiai, kas ir dažnai grįždavo atgal, jau
kurie Lietuvoje buvo paveldėti iš ru kaip indėliai į tų turtuolių asmeni
sų dar cariniais laikais, išnykę prieš- nes sąskaitas bankuose ir finansi
sovietinėje nepriklausomoje Lietuvo nėse institucijose. Todėl nenuosta
je ir vėl grįžę su rusais 1940 metais. bu, kad tai matydami Lotynų Ame
Turtingųjų luomas Lotynų Ame rikos vargšai pradėjo nekęsti ne tiek
rikoje ir Lietuvoje išsivystė skirtin savo turtuolių, kiek JAV. Tikėki
gai. Lotynų Amerikoje turtingaisiais mės, kad taip neatsitiks su Europos
daugiausia pasidarė iš Europos at Sąjungos parama Lietuvai.
sikėlę ispanai ir portugalai, pasta
Vienas klausimas nebuvo iš
rieji Brazilijoje, o ispanai kitose Lo spręstas Castanedos studijoje. Kaitynų Amerikos respublikose, pasisa rusiškasis komunizmas buvo atmes
vindami vietinių indėnų žemes ir tas visoje Europoje, kodėl taip neat
juos paversdami vergais. Lietuvoje sitiko su Fidel Castro komunizmu
dabartiniai turtuoliai yra daugiau Lotynų Amerikoje? Juk buvo laiko
sia buvę LKP partijos šulai ir nariai, ma lyg ir aksioma, kad, komunizmui
kurie praturtėjo dažnai už partijos žlugus Maskvoje, jis žlugs ir Ha
pinigus pusvelčiui nupirkdami val vanoje. To neįvyko. Dar ir dabar Fi
stybei priklausančius fabrikus, vieš del Castro komunizmas tebėra labai
bučius ir kitas nuosavybes. Kolūkių populiarus visoje Lotynų Amerikoje.
pirmininkai pasisavino kolūkių gy Pavyzdžiui, Venesuelos prezidentas
vąjį ir negyvąjį inventorių, kolūkie Hugo Chavez, yra taip „įsimylėjęs"
čiams palikdami tik po 3 hektarus Castro, kad jam visai veltui duoda
žemės, be gyvulių ir be ūkininkavi naftos, kiek jis tik nori, nors pačioje
mui reikalingų mašinų ar įrankių. Venesueloje ekonominė gerovė spar
Taip pat nebuvo kur parduoti išau čiai krinta. Tarp 1998 ir 2005 metų
gintų produktų, nes kooperatyvinės Venesuelos bolivaro vertė nukrito
bendrovės, kaip Pienocentras, Mais net 292 proc., GDP tarp 1997 ir 2004
tas ir Lietūkis, buvo panaikintos vos metų nukrito 45 proc., o 2005 metais
rusams atėjus, o posovietinė Lietu infliacija buvo net 15 proc. Ne pai
vos valdžia jų neatkūrė, palikdama sant to, Chavez ir Castro populiaru
ūkininkiją Dievo malonei.
mas tarp Venesuelos vargšų yra
Kitokie beturčiai buvo iš Sibiro labai aukštas, kaip ir tarp kitų Lo
grįžę tremtiniai. Nors jų ekonominė tynų Amerikos respublikų vargšų ir
padėtis buvo dar blogesnė, bet išau politikų. Todėl jie ir toliau toleruoja
ginti dar priešsovietinė8 nepriklau populizmą vargšams apgauti.

DANUTE BINDOKIENE

Ekspedicija į Ameriką?
ai daug neigiamų žinių at
klysta iš Lietuvos, buvo ma
lonu girdėti apie šią vasarą
ruošiamas keturias jaunuolių eks
pedicijas į Sibirą susipažinti su lie
tuvių tremties ir žūties vietomis.
Tokių gyvosios istorijos pamokų jo
kia klaidinanti propaganda ne
įstengs ištrinti iš ekspedicijoje da
lyvavusių jaunuolių atminties.
Reikia tikėtis, kad panašios pa
žintinės ekspedicijos bus tęsiamos
— galbūt net kiekvieną vasarą.
Tačiau norėtųsi pasiūlyti su
ruošti panašias ekspedicijas ir į ki
tas, lietuvių gyventas arba dar te
begyvenamas, vietas, kad Lietuvos
jaunimas galėtų akivaizdžiai pa
matyti ir artimiau susipažinti su
buvusiu bei esamu savo tautiečių
gyvenimu užsienyje. Ne visi lietu
viai iš tėvynės išvyko savu noru:
tūkstančiai buvo priversti tapti po
litiniais pabėgėliais, kai, besibai
giant II pasauliniam karui, kilo
pavojus, kad Lietuva vėl bus bolše
vikų okupuota. Patyrę pirmosios
sovietų okupacijos siaubą, žmonės
visomis įmanomomis priemonė
mis stengėsi išgelbėti savo ir savo
šeimos gyvybę, pasirinkdami vie
nintelę išeitį: viską palikus, bėgti
tolyn nuo fronto, nuo raudonųjų
okupantų antplūdžio.
Niekas, peržengus Vokietijos
sieną, jų nelaukė su „svočios pyra
gais". Žmonės išgyveno ne tik karo
baisumus, bet ir priverstinį šeimų
išskyrimą, artimųjų mirtį, nuola
tinį alkį, šaltį ir baimę. Jų patirtis
daugeliu atvejų taip pat buvo
skaudi, net ir karui pasibaigus, kai
pabėgėliai atsidūrė sausakimšai
prigrūstuose lageriuose, kai visi
keliai į tėvynę buvo užtverti geleži
ne uždanga. Visgi tose pabėgėlių
stovyklose lietuviai stengėsi susi
kurti „mažytę Lietuvą", mokyti
savo vaikus (nors ir be vadovėlių,
nors ir be rašomųjų priemonių),
leisti spaudą, vargais negalais tęs
ti kultūrinį gyvenimą. Ilgainiui
stovyklos ištuštėjo, kai amerikie
čių, anglų, prancūzų karinė vado
vybė atsisakė toliau pabėgėlius
globoti, jiems sudarant sąlygas
emigruoti į užjūrius.
Kiek lietuvių tėvynėje žino
apie tą varganą mūsų tautiečių
gyvenimą pabėgėlių stovyklose?

K

(Daugelis jų taip pat buvo aptver
tos spygliuotų vielų tvoromis, o
prie vartų stovėjo sargybiniai.) Juk
komunistinė propaganda pusšimtį
metų kalė visiems į galvas, kad pa
bėgusieji buvo nacių kolaborantai
ir karo nusikaltėliai, todėl ir išbė
go, bijodami užtarnautos „liaudies
teismo" bausmės. Kaip būtų nau
dinga ekspedicija į buvusių lagerių
vietas, nors jos dabar neatpažįsta
mai pasikeitusios (pasikeitęs juk ir
Sibiras), bet ženklų juk galima ras
ti, ypač turint iš tos pabėgėlių kar
tos parinktą vadovą.
Taip pat pažintines ekspedici
jas būtų galima surengti, pavyz
džiui, į Šiaurės Ameriką ir supa
žindinti Lietuvos jaunimą su už
sienio lietuvių veikla, organizacijo
mis, institucijomis, parapijomis,.
spauda, muziejais ir pan. Savaitę
prieš VIII Dainų šventę Lemonte
vyko LR Seimo ir JAV LB komisi
jos posėdžiai, kurių tema šį kartą
buvo ne tiek Lietuvos reikalai, kiek
užsienio lietuviams rūpimi klausi
mai. Iš tėvynės atvykę seimūnai
atvirai pripažino, kad Lietuvoje
apie užsienio lietuvius nedaug
žinoma (ir nelabai norima žinoti)
— didžioji žiniasklaida „tokiomis
neįdomiomis temomis neužsiima".
Be abejo, retas asmuo Lietuvoje ži
nojo, kad pirmąjį liepos sekmadie
nį Čikagoje buvo suruošta didinga
dainų šventė — pirmoji po 15 me
tų pertraukos. Kai po tokio pasa
kymo pasigirdo nuostabos murme
sys, vienas Seimo narys pusiau
juokais pasakė: „Lietuvos provin
cijoje daugelis net nežino, kad yra
Amerika..." (Išskyrus turbūt tuo
met, kai norima susirasti čia gyve
nančius gimines ir gauti iškvieti
mą į JAV.)
Viena kita žinutė (jei pavyks
ta ją prakišti) laikraščiuose, pranešimukas TV nedaug pasitarnaus
užsienio lietuvių pažinimui. Eks
pedicijos (panašiai, kaip Vilniaus
jėzuitų gimnazijos jaunuolių, at
vykusių į Dainų šventę) būtų ypač
naudingos ir padėtų sumegzti
glaudesnį ryšį tarp Lietuvos ir už
sienio lietuvių. Tik kas imtųsi to
kias ekspedicijas organizuoti? Gal
JAV ir Kanados LB, gal Tautinių
mažumų ir išeivijos departamen
tas?..

Būrelis svečiu, atvykusiu i VIII Dainų švente iš tolimgju. Čikagos priemiesčių. Iš
kairės: dr Mindaugas ir Auksė Vygantai, dr Petras Žlioba, dr Įolanta ir dr. Šarū
nas Peckai.
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DĖL Z. PRŪSO LAIŠKO
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LR Prez. Valdas Adamkus VIII Dainų šventėje Čikagoje su jaunomis choristėmis
— Justina, Ugne ir Kamile.
I. Tijūnėlienės nuotr.

VALIO AŠTUNTAJAI DAINŲ ŠVENTEI!

A

čiū vadovams, muzikams, moky viai.
tojams ir visiems darbuotojams,
Nereikia baugintis pranašystės
prisidėjusiems prie didingos Dainų statistikomis. Mūsų tautos praeityje
šventės. Pagarba ir dėkingumas dai yra daug liūdnų ir skaudžių laiko
nininkams! Ši šventė — tai tautišku tarpių: mus „vežė — neišvežė, mus
mo gyvas virpesys kiekvieno daly rovė — neišrovė". Mes esame stipri
vavusio širdyje. Koks nuostabus ir kūrybinga tauta ir mūsų darbai
reiškinys Dainų šventės vėliava ir tai liudija!
jos perdavimas kitiems, būsimie
Garbė ir Dievo palaima visiems!
siems rengėjams. Tai reiškia tęsti
numą — Dainų šventės bus ruošia
Elena Rožėnienė
mos tol, kol išeivijoje gyvuos lietu
Plainfield, IL

R. ŠILBAJORIO ATMINIMUI SVARBU
.m. birželio 24 d. numeryje išs
pausdintas Rimvydo Šilbajorio
straipsnis apie Illinois universitete
veikiančią Lituanistikos katedrą.
Redakcija paaiškino, kad „Tai vienas
paskutiniųjų, prieš mirtį parašytų
dr. R. Šilbajorio straipsnių". Deja, R.
Šilbajoris jame nesuminėjo, kad jis
pats buvo katedros sumanymo auto
rius. Mūsų visuomenė tai irgi, atro
do, yra pamiršus, nes, 2005 m. pabai
goje R. Šilbajoriui mirus, tik vienas
mūsų laikraštis šį faktą pažymėjo.
Gaila.
Katedros sumanymo kibirkštis
sužibo 1978 m. Toronte, PLB seimo
metu, pagrindinėje Šilbajorio pas
kaitoje, vardu „Lietuvių kultūros ži
dinys Vakarų pasaulyje". PLB sei
mas šį sumanymą ten pat nutarimu
patvirtino, jis buvo įvykdytas ir 1984
m. katedra pradėjo darbą. Taigi Ka
tedrai Šilbajoris yra tas pats, kas,
sakykime, buvo V. P. Vygantas 1954
m. JLituanus" užuomazgoje ar A.
Razma, 1960 m. visuomenėje die
giant Lietuvių fondo mintį.
Kai 1986 m. „Aidams" buvo ruo

Š

erskaičiau Z. Prūso laišką ir su
simąsčiau. Pagal profesiją esu
bibliotekininkė, ilgus metus dirbusi
viešose bibliotekose. Bibliotekinin
kų dažna problema buvo su skaity
tojais, kurie norėdavo panaikinti
vieną ar kitą knygą iš bibliotekos
lentynų. Mano pirmas klausimas
tokiais atvejais būdavo: ar tą knygą
perskaitei visą? Kurie puslapiai ne
tinkantys ir kodėl? Kokia nuomonė
apie knygą apskritai (ar yra minčių,
idėjų, kurios persveria neigiamas
savybes)? Kokio amžiaus grupei ši
knyga būtų žalinga ir kodėl? Pag
rindinis principas yra tas, kad, jei
knygos neskaitei, tai negali dėl jos
skųstis, nes vadovaujiesi kitų nuo
mone, kuri gali būti tiksli, arba ne.
Tegu ateina skųstis tie, kurie per
skaitė ir turi konkrečius priekaiš
tus. (Panašiai politinėj polemikoj:
jeigu per paskutinius balsavimus
nebalsavai, tai skundas išrinktai
siais bergždžias - savo teisėtą balsą
praradai nebalsuojant.)
Aš galiu garantuoti, kad šios
knygos („Da Vinci Code") „vaikai"
neskaitys. Iš patirties žinau, kad
vaikai neskaito, kas yra nuobodu, o
nuobodu tai, ko nesupranta. Vargu,
ar šią knygą suprastų.
Mano asmeninė nuomonė apie
šią knygą visai nesvarbi, nors ir
skaičiau, ir mačiau. Aš žinau viena,
kad reta kita knyga yra sukėlusi
tiek diskusijų, kalbų apie Kristų,
Bažnyčią, hierarchiją, bažnyčios is
toriją, kaip ši. Jau ketvirti metai čia
dalyvauju knygų skaitymo būrely.
Nė viena kita knyga nesukėlė tiek
gyvo pašnekesio, kaip ši. Vieniems
ji patiko, kitiems ne, bet visi sutiko,

m

šiamas straipsnis apie pavasarį įmo
kėtą beveik pusės milijono dol.
steigiamos katedros „kraitį" univer
sitetui, patyrėme, kad Šilbajoris su
manymo kalbos teksto neturėjo, tek
sto nerasta nė kituose šaltiniuose.
Tad Šilbajorio autorystės įrodymui
čia dera suminėti 1978.07.28 „Drau
ge" išspausdintą kun. V. Rimšelio
rašinį, kuriame, tarp kitų dalykų,
teigiama: „Išėjus iš paskaitos ir su
grįžus į gyvenimo tikrovę, ne vienam
dr. R. Šilbajorio pareikštos mintys
atrodė kaip koks sapnas...". Ir t.t.
Džiugu, kad katedra jau dešimt
mečius gyvuoja, kad pats Šilbajoris
apie ją teigiamai prieš mirtį atsi
liepė. Keliskart girdėjome užuominas
katedrą vadinti kokio nors mūsų vi
suomenininko vardu. Manau ir čia
siūlau, menant lietuvių visuomenei
ir humanitariniams mokslams daug
davusį R. Šilbajorį, ją oficialiai pava
dinti ir tą vardą universitete įteisin
ti jos sumanytojo, „Prof. R. Šilbajorio
Lituanistikos katedros" vardu.
Antanas Dundzila
Port Orange, F L

kad diskusijos buvo labai labai ver
tingos. Nuomonės — apgalvotos, iš
mąstytos. (Ir čia būrys žmonių, ven
giantis polemikos, nes bijoma būrelį
suskaldyti.)
Kai lankiau Loyola universitetą
(daug metų atgal), visiems katali
kams studentams buvo privalomas
teologijos kursas kiekvieną semest
rą. Vienos paskaitos metu kilo dis
kusijos (temos dabar jau nepame
nu). Aš klausiau, kodėl Bažnyčia
laikosi tos ar kitos pozicijos. Susi
jaudinęs jėzuitas profesorius at
sakė, kad todėl, kad Bažnyčia taip
sako. Aš norėjau žinoti, kodėl Baž
nyčia taip sako, nes juk turėjo būti
svarstymų, diskusijų, kurios pri
vedė prie vienos ar kitos pozicijos.
Profesorius užbaigė diskusijas šio
klausimo neatsakęs, net nenurodęs, kur atsakymo galima būtų ieš
koti. Man liko aišku, kad galvojan
čiam žmogui „todėl, kad Bažnyčia
taip sako" yra negana. (Po metų
studentai reikalavo per savo laik
raštį, kad teologijos dėstymas būtų
perorganizuotas ir pagerintas. Tai
buvo padaryta ir aš noriu tikėt, kad
atsakymai į studentų klausimus
buvo logiškesni ir išsamesni.) Ar
būtų geriau nieko neklausti, tik
praryti, kas skelbiama ir tiek? Ka
talikais negimstame. Tėvai pa
krikštija ir Bažnyčia tikisi, kad, su
ėjus proto amžiui, krikštytasis ap
galvos, apmąstys ir sąmoningai pri
ims, kas buvo tėvų ir Bažnyčios mo
koma. Be to, esame nominalūs kata
likai.
Lilė Cražulienė

Grayslake, IL

V. USPASKICH0 MĮSLĖ

L

ietuvos spauda kartais pašaipiai
užsimena apie V. Uspaskichą,
kaip sovietmečio santechniką ir pa
prastą vamzdžių suvirintoją. Tačiau
taip pat neužmiršta priminti, kad jis
yra milijonierius ir vienas įtakin
giausių politikos vadovų, — Darbo
partijos įkūrėjas bei vadovas. Tarp
šių dviejų pozicijų — paprasto dar
bininko tapimo milijonieriumi ir po
litinės partijos vadovu — slypi savo
tiška mįslė ir klausimas — kaip pa
prastas darbininkas, kad ir didelių
gabumų, galėjo taip iškilti per trum
pą laiką, kaip meteoras, jam paly
ginti svetimame krašte?
Neseniai teko užtikti mažą ži
nutę, kad dar sovietmečiu V. Uspaskichas trumpą laiką dirbo Suomijoje.
Žinant buvusius sovietinius slaptus
įstatymus, reguliuojančius užsienio
atstovybėse ir užsienyje dirbančius
sovietų piliečius, ši žinia daug ką pa
sako. Ji priskiria V. Uspaskichą į vi
sai skirtingą sovietų piliečių katego
riją, kuri turėjo daug platesnį pažin

čių akiratį ir kuri artimai bendra
darbiavo bei buvo pavaldi KGB. Tuo
atveju ir Uspaskicho atsiradimas
Lietuvoje galėjo būti ne toks nekal
tas paprastų kadrų paskirstymas.
Žinant KGB praktiką įdarbinti savo
agentus paprastais darbininkais
(prieškarinės Lietuvos sovietų pa
siuntinybėje NKVD viršininkas dir
bo atstovybės šoferiu), nereiktų nu
stebti, jei tuo neramiu Lietuvoje me
tu KGB savo agentą galėjo pasiųsti
ir įdarbinti darbininku, tiesiančiu
dujų liniją.
1940 metais sovietams okupa
vus Lietuvą, visos politinės partijos
buvo uždarytos. Prieš pat Liaudies
seimo rinkimus buvo suorganizuota
Darbo partija, kuri vienintelė galėjo
išstatyti savo kandidatus. Ar tai yra
nekaltas politinių partijų vardų
sutapimas su dabartine V. Uspaski
cho įkurta Darbo partija?
Jeronimas Tamkutonis
Chicago, I L

APIE KNYGŲ SUTIKTUVES

P

rof. Vytauto Černiaus vėliausia
knyga „Žmogaus vystymosi ke
lias — nuo vaikystės iki brandos" bu
vo pristatyta Vydūno fondo, PLC,
Lemonte, vasario 5 d. Tuo pačiu buvo
planuota kartu pristatyti ir kitą kny
gą, bet buvo atsisakyta, kai paaiškė
jo, kad autore žada pati atvykti iš
Venezuelos \ savo knygos pristatymą.
Tam iš anksto buvo nustatyta vieta,
data :r laikas, būtent Lietuviu dailf-s
muziejuje š.m birželio 25 d., 12:30 v

p.p., po 11 vai. šv. Mišių. Apie tai bu
vome laiku informuoti spaudoje.
Todėl, vos savaitei likus iki Jū
ratės Statkutės de Rosales „Goths
and Balts" knygos sutiktuvių, birže
lio 18 d. labai nustebau, kai Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
kapelionas šv. Mišių metu pranešė.
kad birželio 25 d. įvyks prel. Igno
LYbono -Ilga mano kelione" knygos
sutiktuves, irgi tame pačiame PLC,
tik kitoje salėje ir tik pusvalandžiu

anksčiau. Buvau sukrėstas, nes atro
dė, kad, vykstant renginiams beveik
tuo pačiu metu, nepajėgsiu dalyvau
ti abiejų knygų pristatymuose.
Abu renginiai, ačiū Dievui, pra
ėjo sėkmingai. Prelato knygos sutik
tuvėse didžioji salė buvo sausakim
šai pripildyta publikos, buvo net sto
vinčių pasieniais. O kai kurie po pus
valandžio 12.30 v. p.p.) perėjo į Lie
tuviu dailės muziejų, tai ir ši sale
prisipildė. Joje teko susipažinti ne

tik su knyga, bet ir su miela autore,
išklausyti įspūdingai atlikto sol. Ni
dos Grigalavičiūtės bei muz. Alvydo
Vasaičio koncerto.
Tačiau labai gaila, kad, dalyvau
dami abiejuose renginiuose, negalė
jome su prelatu ilgiau ir išsamiau
pabendrauti, kad negalėjome giliau
pasisemti iš jo per devynis gyvenimo
dešimtmečius sukauptos išminties
Leonidas Ragas
Itasca. I L
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SKAUTYBES KELIAS
STIPRĖKIME DIRBDAMI KARTU
Atkelta iš 2 psl.
008 m. dviguba šventė — 100
metų nuo oficialiosios skautų
įkūrimo datos ir lietuviškosios
skautybės 90 metų jubiliejus.
Švęsdami šias šventes, turime
gerai pasižiūrėti, kaip gyvuoja Lie
tuvių skautų sąjunga ir paklausti:
„Ar mes savo nariams duodame vis
ką, ką originalioji idėja žadėjo, ir ką
mūsų bendros išgalės sugeba duoti?"
Praėjusių kelių kadencijų metu
man teko artimiau dirbti su mūsų
skautais vyčiais, su „Ąžuolo/Gin
taro" vadovų mokyklomis, su skiltininkų kursais, o praeitą rudenį su
mūsų sąjungos draugininkais. Žvel
giant į mūsų dabartinę padėtį, mano
atsakymas į anksčiau iškeltą klau
simą yra toks:
Beaugdama Lietuvių skautų są
junga atsidūrė tam tikroje kryžkelė
je. Turime daug gerų vadovų savo
vienetuose ir tuntuose. Bet reikia
juos užauginti taip, kad vėliau jie
taptų sąjungos vadovais. Turime
daug gerų jaunų vadovų, bet reikia
juos nukreipti draugininkų ir tuntininkų linkme. Turime atidžiai ieš
koti tarp jaunųjų „šviečiančių
žvaigždžių" ir duoti jiems progų pa
sireikšti mūsų organizacijoje taip,
kaip vyresnieji vadovai sukūrė pro
gų pasireikšti ir pasiekti esamas
vadovybės pareigas mums. Svarbu,
kad tie jauni vadovai įgytų didesnį
pasitikėjimą savo vadovavimo gabu
mais, kad imtųsi aukštesnių pareigų
ir didesnės atsakomybės, taip užtik
rindami, kad mūsų sąjunga tvirtai
gyvuotų dar 20, 30, o gal net 100
metų!
Sąjungos narių skaičiai yra pas
tovūs. Išeivijos lietuvių skautų va
dovų anūkai ir proanūkiai papildo
mūsų organizaciją. Pagrindinė mūsų
pareiga yra užtikrinti, kad mes
jiems parūpintume ne vien tik
smagų laiką iškylose ir stovyklose,
daug lietuviukų draugų, daug džiaugs
mo skautaujant, bet taip pat duo
tume jiems „eompetitive advantage"
— tai, ko neskautaujantis jaunimas
negauna mūsų sparčiai besikeičian
čiame pasaulyje. Jei norime, kad
mūsų lietuviškas jaunimas sueitų
kartu, susitiktų, dalintųsi mūsų
bendromis vertybėmis ir tradicijo
mis, sukurtų ateities kartų lietuviš
kas šeimas, turime ne vien tik pada
ryti mūsų organizacinę veiklą įdo
mią, bet taip pat giliai prasmingą jų
gyvenimui. Bet kuris vyresnis mūsų
organizacijos jaunuolis — skautas
vytis, vyresnė skautė, gintare, jūrų
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budys, akademikas — turi aiškiai
matyti šią naudą, o kiekvienas mūsų
sąjungos vadovas turėtų tai ne vien
tik suprasti, bet ir paaiškinti mūsų
jaunuoliams.
Norėdami, kad mūsų organizaci
ja teiktų kiekvienam mūsų sąjungos
nariui didelę skautybės naudą, visas
auklėjimo galimybes, kurias skautavimas suteikia jaunimui, turime už
tikrinti, kad kiekvienas mūsų sąjun
gos vadovas gerai suprastų, kokie
yra tie skautybės pagrindai — ir ne
vien tik suprastų, bet ir jais tikėtų ir
juos praktikuotų visoje mūsų skau
tiškoje veikloje. Skilčių sistema, ide
ologija (įstatai, įžodžio pažadai, po
sūkis) nėra gerai praktikuojami mū
sų skautiškuose vienetuose. Norėda
mi žaisti skautišką žaidimą, turime
suprasti ir praktiškai laikytis to
žaidimo taisyklių. Taip pat turime
užtikrinti, kad kiekvienas mūsų
vadovas sugebėtų pristatyti skau
tams ir skautėms išsamią skautamokslio programą — mazgus, pirmą
pagalbą, kompaso naudojimą, pėdsekystę ir t.t. Šis vadovų lavinimo ir
paruošimo procesas yra jau prasidė
jęs. Todėl mes turime visomis savo
organizacijos jėgomis jį tęsti. Mūsų
užduotis yra užtikrinti, kad kiekvie
nas mūsų sąjungos narys — nuo jau
niausios paukštytės ar ūdrytės iki
seniausio Geležinio Vilko gautų vis
ką, ką skautavimo idėja jiems žadė
jo. Per 6-9 metus įsitikinau, kad tu
rime gana didelę spragą tarp origi
naliosios skautybės įkūrėjo idėjos
Brovvnsea Island ir to, kas prak
tiškai duodama mūsų jaunimui šioje
organizacijoje dabar. Daug ką daro
me ir daug ko pasiekiame, bet nesu
įsitikinęs, kad duodame savo jauni
mui tikrą skautavimą, tikrą auklėji
mą, kurį tik skilčių sistema ir mūsų
ideologija sugeba išvystyti. Tai mano
asmeninis vertinimas ir mintys.

Pernai vasarą vykusioje „Ąžuolo Gintaro vadovų mokykloje „Laukinių lapių'
skiltis mokėsi teikti pirmąją pagalbą susižeidusiems ar susirgusiems.

ti mūsų nariams ryškų ir visiems su
prantamą „eompetitive advantage"
sparčiai besikeičiančiame pasaulyje;
— paruošti tvirtus vadovus kiek
vienam vienetui ir sistemiškai juos
lavinti kiekviename mūsų sąjungos
sluoksnyje — sąjungos vadijose, ša
kų vadijose, rajonuose, tuntuose,
draugovėse ir skiltyse. Turime įvesti
„suecession planning" arba paruošti
vadovus perimti aukštesnes parei
gas. Turime peržiūrėti mūsų moty
vacines sistemas ir nuspręsti, kaip
galime geriau paskatinti savo vado
vus ir duoti jiems tinkamą paramą
bei naudą įvairiose pareigose. Vėl kal
bame apie „eompetitive advantage";
— sustiprinti mūsų organizaci
jos komunikacijos metodus ir pato
bulinti vadovavimo išteklių perteiki
mą visiems mūsų vadovams ir skau
tams. Pagrindinis būdas tai padary
ti yra LSS tinklalapio vystymas ir jo
panaudojimas perteikiant žinias.
Taip pat turime remti ir pasinaudoti
mūsų spaudos šaltiniais — „Skautų
aidu", „Skautybės kelio" ir „Tėviškės
žiburių" skyriais.
— peržiūrėti skautų vyčių, vy
resnių skaučių, gintarių, jūrų budžių
ir Korp! Vytis bei ASD veiklos gaires
ir išryškinti, kaip tos dvi mūsų są
jungos jaunuolių grupės padeda
18-25 metų amžiaus jaunimui tobu
lėti ir stiprinti savo įgūdžius, kaip
padeda pasiruošti tikrajam gyveni
Norėdamas šią spragą užpildyti mui pasaulyje. Tai išsiaiškinus, su
ir duoti savo anūkams bei jūsų vai stiprinti jų veiklą, kad mūsų organi
kams ir anūkams viską, ką ši skau zacija būtų patraukli ir naudinga
tavimo idėja sugeba jiems duoti, šiai amžiaus grupei;
— pakeisti mūsų organizacijos
siūlau tokius uždavinius 2006-2008
metų LSS vadovybės kadencijai. „planuokime tik tam, kas vyksta
Dirbdami bendromis jėgomis — ta šiais metais arba šioje kadencijoije"
ryba, brolija, seserija, akademikai, mąstymą ir pradėti planuoti į tolimes
rajonai, tuntai, draugovės, skiltys — nę ateitį, sistemiškai lavinant įvair
konkrečiais darbais ir visomis Lie ių sluoksnių vadovus ir įtraukiant
tuvių skautų sąjungos narių jėgomis daug daugiau mūsų organizacijos na
rių į planavimo ir vykdymo darbą,
turime:
— grįžti prie skautavimo pa galime numatyti, kas vyks už trejų,
grindų („Back to Basics") — skilčių penkerių ar dešimties metų ir užtik
sistemos, mūsų ideologijos principų rinti, kad tie planai virstų realybe;
tikėjimo ir vykdymo — ir tuo suteik— suplanuoti tvirtą ir mūsų jau

i ryškiai švietė katalikų bažnyčioje, niekad
neblėso Lietuvos šviesuomenėje. Kiekvieno
doro lietuvio šeimoje, širdyje, vaikų širdelėse.
Vos pasijutus sovietinės sistemos skeldėjimui, ji
Lietuvos atgimimo Sąjūdžiu išsiliejo.
Prisiminta, kaip stipriai įtakojo vaikus parti
zanų heroizmas, aukšta moralė. Vaikai nusirašinė
davo partizanų eiles, dainas, tarpusavy dalinosi,
sumaniai slėpė nuo nepatikimo žvilgsnio, o taip pat
nuo tėvų, kurie draudė laikyti tokią literatūrą, kad
per neatsargumą patys nepražūtų. Tuomet tvyro
jusi heroizmo dvasia persunkta atmosfera žadino
žmoguje poetą ir alkį patriotinei poezijai. Partizanų
būriuose iškart radosi poetų. „Trimito" būryje taip
pat — Jokūbas Gritėnas. Ir slapyvardis jo — Poe
tas.
Buvo paliesti ypač skaudūs sopuliai. Kaip
paskutiniaisiais partizaninio karo metais suveikė
mestos ir prasiskverbusios KGB organizuotos
išdavysčių pinklės. Suregztos su Tolimuose rytuose

KAI ATĖJO LAUKTOJI
DIENA
(Pagal partizano Vinco Grinkaus
prisiminimus ir žvilgsnį iš šaiies)

IRENA R. VIDZIUNIENE
Nr.7
žmogaus naikinimo patirtim, KGB kabinetuose
kruopščiai atšlifavus ir su papildoma klastos ir
žiaurumo porcija pritaikius Lietuvos atvejui.
Kaip tada mus skaudžiai stulbino pasaulio
abejingumas ir trumparegystė, paliekant krauge
riui ramiai, rankoves pasiraičius, kalti prie kry
žiaus niekuo neprasikaltusią tautą. Priminta, kad

nimui prasmingą 2008 m. Tautinės
stovyklos programą. Padėję gerą pag
rindą anksčiau minėtiems tikslams,
galėsime atšvęsti LSS pasiekimus
šios kadencijos pabaigoje, mūsų są
jungos 9-toje Tautinėje stovykloje.
Taip pat galime pasinaudoti tos sto
vyklos pasiekimais žengiant į tvir
tesnę ir prasmingesnę ateitį bei žvel
giant į 2013 m. Jubiliejinę stovyklą;
— neužmiršti ir visų adminis
tracinių darbų, kurie laukia šios
LSS vadovybės: nuostatų pakeitimo
tęsinys, sąjungos struktūros peržiū
rėjimo ir pakeitimo tęsinys, finansų
tvarkymas ir sustiprinimas, ryšių su
Lietuvos skautija vystymas bei dau
gybė kitų reikalų.
Kaip tai įvykdysime? Tik bend
romis jėgomis! Šios kadencijos tary
bos nariai turės progos vadovauti ko
misijoms ir aktyviai dirbti sąjungos
stiprinimo darbus. Turime kviesti
kiekvieną skautininką, kiekvieną fi
listerį, kiekvieną vytį, budį, vyresnę
skautę, gintare, junjorą ir ASD narę
į šį darbą. Turime kalbėtis ir veikti
vadijų rajonų, draugininkų, prityru
sių skautų suvažiavimuose. Tik per
kiekvieno LSS nario įtraukimą į
šiuos darbus, šios vizijos įgyvendini
mą, galėsime pasiekti šiuos didelius
ir prasmingus tikslus. Šiais metais
susidarysime sau 2008 metų viziją
— kur norime, kad mūsų organizaci
ja būtų 2008 metų pabaigoje. Per li
kusius dvejus šios kadencijos metus
susidarysime 2013—jų metų viziją ir
darysime konkrečius darbus, kad
abidvi vizijos pasisektų — bendro
mis jėgomis, bendromis pastangomis
— nuo kiekvieno skiltininko iki tary
bos pirmininko! Šių užmojų darbas
prasideda nuo šios akimirkos. Mūsų
visų skautiška pareiga duoti savo
jaunimui tai, ką skautavimo įkūrė
jas Baden Powell jiems žadėjo. Mes
turime galimybių, mes turime noro,
mes turime pajėgų tai įvykdyti. Da
bar laikas dirbti, ne svajoti ir kalbė
ti. Broliai, sesės, vadovai, stiprėkime
dirbdami kartu!

mums, dabar atgavusiems laisvę, ši tragiška patir
tis kaip priesakas turėtų įsiręžti į širdį šventa
pareiga visada, visom išgalėm išvilkti į dienos švie
są ir tramdyti tautų laisvės žudikus. Vakarop, kai
šios dienos iškilmės dalyviai, sėdę į automobilius
tolo, Vincas dar valandėlę susimąstęs žvalgėsi ap
linkui. Kokios mintys jį apniko, žvelgiant į supantį
ištuštėjusį, į grumstus sušokusį, varpučio surakin
tą dirvoną, sunku pasakyti. Galbūt piršosi suvoki
mas, kad okupacijos dešimtmečiai panašiai nudrembė visas mūsų gyvenimo sritis ir jos, kaip ir šis
dirvonuojantis laukas, laukia mūsų tvirtų rankų ir
karštų širdžių. Ir viltis — Lietuva pakilo ir kils.
Partizaninio karo liepsnose sulydyta, sunkiai su
vokiamo žiaurumo aplinkybėse išgryninta tautos
atspara Lietuvos atgimimo pradžioje atsiskleidė
pirmykštėje savo didybėje, grūdinosi toliau ir ji to
kia bus.
Pabaiga.
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Karališkasis kelias dviratininkus atvedė į Vilnių

Tarptautinės dviratininkų ekspedicijos dalyviai Europos aikštėje.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) —
Istoriniu karališkuoju keliu iš Kro
kuvos į Vilnių keliaujantys tarptau
tinės dviratininkų ekspedicijos daly
viai antradieni stabtelėjo Vilniuje.
Europos aikštėje Vilniaus miesto va
dovams keliautojai įteikė Krokuvos ir
Liublino miestų merų laiškus.
Karališkuoju keliu „Krokuva—
Vilnius" važiuojantys dviratininkai iš
Lenkijos ir Lietuvos mylėtojų klubo,
Bresto universiteto ir Liublino mies
to mero biuro šia kelione siekia pami
nėti 620 metų sukaktį, kai Jogaila
pirmą kartą keliavo iš Vilniaus į Kro
kuvą, ir 455 metų sukaktį nuo ka
ralienės Barboros Radvilaitės pa
skutinės kelionės iš Krokuvos į Vil
nių.
Daugiau kaip tūkstančio kilo

metrų kelionę istoriniu keliu dvirati
ninkai pradėjo birželio 28 dieną Kro
kuvoje, jau aplankė Liubliną ir Bres
tą, o iš Vilniaus išvyko į Trakus ir
Druskininkus. Trys baltarusiai ir du
lenkai keliautojai baigs istorinę kelio
nę liepos 13 dieną Gardino mieste
Baltarusijoje.
Šios akcijos tikslas — sukurti ir
reklamuoti tarptautinį bendro Euro
pos kultūros paveldo kelią. Senasis
Liublino miestas, įkvėptas viduram
žiais vykusių menininkų, pirklių,
mąstytojų, mokslininkų kelionių,
2007 metais planuoja organizuoti is
torinį karavaną karališkuoju keliu
Krokuva—Liublinas—Vilnius.
Nuo XTV iki XVI amžiaus kelias
tarp Krokuvos ir Vilniaus buvo vie
nas svarbiausių Europoje.

Prezidentūra premjerui nesuteikia pastogės
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) —
Paskirtajam premjerui Gediminui
Kirkilui rezidenciją Vyriausybė no
rėtų nuomoti iš Prezidentūros, mat ši
turi tuščią suremontuotą namą, ta
čiau Prezidentūros kancleris pareiš
kė nematąs tam jokių galimybių.
Šiuo metu G. Kirkilas gyvena tri
jų kambarių bute sostinės Šeimyniš
kių gatvėje. Čia sunku būtų organi
zuoti Vyriausybės vadovo apsaugą, jis
negalėtų namuose priimti svečių, ra
šo dienraštis „Lietuvos žinios".
„Mano požiūriu, tai būtų viena iš
racionaliausių išeičių. O ką mano ki
ti, sunku pasakyti", — sako Vyriau
sybės kanceliarijos Ūkio skyriaus va
dovas Jonas Šniaukšta.
Praėjusią savaitę G. Kirkilui ta
pus premjeru, Vyriausybės kancelia
rija susizgribo, kad naujojo ministro
pirmininko nėra kur apgyvendinti.

Kol Vyriausybei vadovavo Algirdas
Brazauskas, būsto problemų nekilo
— jis gyveno jam, kaip kadenciją bai
gusiam prezidentui, priklausančiame
name Turniškėse.
Buvusioje premjero rezidencijoje
šiuo metu įsikūręs prezidentas Val
das Adamkus su žmona Alma. Į šį na
mą valstybės vadovas atsikraustė ta
da, kai šis dar priklausė Vyriausybės
kanceliarijai, bet stovėjo tuščias. Šie
met Prezidentūra už 3 mln. litų šį na
mą išpirko iš Vyriausybės kanceliari
jos akcinės komunalinių paslaugų
bendrovės. Taip Vyriausybė liko be
premjero rezidencijos.
Pernai Turniškėse, šalia V.
Adamkaus ir A. Brazausko valdų, mi
nistro pirmininko būstinei parinktas
dar prieškarinės statybos namas, ku
riame buvo tarnybiniai butai, bet
šiuo metu jis — avarinės būklės.

* Raymond Domenech sutiko
ir toliau užimti planetos futbolo
vicečempionės Prancūzijos vienuolikės vyriausiojo rinktinės tre
nerio pareigas. Jam buvo pasiūlyta
kontraktą pratęsti dvejiems metams
ir treneris sutikęs su oficialiai ne
skelbiamomis finansinėmis sąlygo
mis. Sekmadienį planetos futbolo pir
menybių Vokietijoje finale R. Do
menech vadovaujami prancūzai po 11
m baudinių serijos 3:5 pralaimėjo Ita
lijos futbolininkams.
* Ispanijoje vykusiose Tarp
tautinės sportinių šokių fede
racijos (IDSF) varžybose stan
dartinių šokių klasėje nugalėjo Kau

no „Sūkurio" atstovai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė, aplenkę Vokie
tijos atstovus Sasha bei Natasha
Karabey ir italus Valerio Colantoni
bei Sara Di Vairą. Penktąją vietą už
ėmė kauniečiai Donatas Vėželis bei
Lina Chatkevičiūtė.
* JAV prasidėjo ATP serijos
„Campbell's Hali of Fame Tennis
Championships" teniso turnyras,
kurio prizų fondą sudaro 355,000 do
lerių. Vienetų varžybose Liuksem
burgo atstovas Gilles Muller 6:7, 2:6
pralaimėjo čiliečiui Paul Capdeville, o
amerikietis Vince Spadea 4:6, 6:3, 3:6
turėjo pripažinti tautiečio Robert
Kendrick pranašumą.

Paskirtasis premjeras pristatė ministrų kabinetą
Atkelta iš 1 psl.
antikorupcijos komisijos pirmininkas
Petras Baguška.
Kaip sakė šalies vadovo atstovė
spaudai Rita Grumadaitė, „preziden
tas iš esmės pritaria šioms kandida
tūroms, tačiau šalies vadovo galutinė
nuomonė bus paskelbta po susiti
kimų su kandidatais".
Anot jos, prezidentas taip pat at
kreipė dėmesį į vadinamuosius „par
tinius įdarbinimus" valstybės tarny
boje.
„Prezidentas paragino, kad šiuo
pereinamuoju metu, kai yra formuo
jama Vyriausybė, tokių skubotų
sprendimų nebūtų priimta", — sakė
R. Grumadaitė.
Praėjusią savaitę Seimas didele
balsų persvara patvirtino prezidento
pateiktą socialdemokrato G. Kirkilo
kandidatūrą į premjero postą.
Pats G. Kirkilas teigė, jog prezi
dentui įteikė Vyriausybės programos
projektą. Numatoma, kad paskirtasis
premjeras jau ketvirtadienį pateiks
Seimui Vyriausybės programą.
Žurnalistams pasiteiravus, kodėl
ministrų kabinete neliko socialde
mokrato, laikinojo susisiekimo minis-

tro Petro Čėsnos, paskirtasis premje
ras teigė, jog „derinant visas pozicijas
buvo pasirinktas A. Butkevičius".
Opozicija tuo tarpu yra nepaten
kinta tuo, kad, anot jų, „abonento"
skandalo šešėlyje esantys liberalcentristai gavo su teisėsauga susijusį mi
nistro portfelį — liberalcentristas R.
Šukys siūlomas vidaus reikalų mi
nistru. Tačiau G. Kirkilas tvirtina
pasitikintis šiuo parlamentaru.
„Žinodamas R. Šukį, jo biografi
ją, nemanau, kad tai būtų žmogus,
kuris ryžtųsi supainioti partinius ir
valstybės interesus. Žinau, kad tai
yra labai principingas žmogus, prisi
mename jį ir per prezidento R. Pakso
apkaltos procesą",— sakė jis.
G. Kirkilas taip pat teigė apgai
lestaujantis, kad naujajame ministrų
kabinete nebus laikinojo užsienio rei
kalų ministro, socialliberalo Antano
Valionio, tačiau, anot jo, „politika yra
politika".
„Mes negalime Vyriausybėje tu
rėti ministrų, kurie neatstovauja
koalicinėms partijoms. A. Valionis
yra vienas žymiausių ministrų, man
teko garbė su juo dirbti", — kalbėjo
G. Kirkilas.

Žuvo „Rusijos b i n L a d e n / /
Atkelta iš 1 psl.
pašalintas už nepažangumą.
1991 metų rugpjūtį buvo tarp
Baltųjų rūmų gynėjų, o 1993 metais
vadovavo Kaukazo tautų konfedera
cijos būriui, kariavusiam Abchazijos
pusėje su Gruzija. Oficialiai nepatvir
tintais duomenimis, tuo metu palaikė
ryšius su Rusijos karine žvalgyba.
Kaip teigia Rusijos šaltiniai, išėjo
specialaus parengimo kursą Afganis
tano mudžahidų stovyklose.
1994 metais Š. Basajev tapo vie
nu įtakingiausių veikėjų Čečėnijoje.
Jo „abchazų batalionas", kuriame
buvo maždaug du tūkstančiai kovoto
jų, rėmė Džochar Dudajev kovoje su
prorusiška opozicija. Drauge su Zelimchan Jandarbijev ir Movladi Udugov lydėjo Dž. Dudajev į susitikimą
su Rusijos gynybos ministru Pavel
Gračiov Ingušijos Slepcovskaja gy
venvietėje.
1995 metų gegužės ir birželio
mėnesiais Š. Basajev patyrė sunkių
nuostolių prie Veden gyvenvietės.
Birželio 3 dieną į jo namą pataikius
aviacijos bombai, žuvo žmona ir vai
kai. Po 11 dienų įvyko ligoninės Budionovsk užgrobimas, faktiškai nulė
męs Pirmojo Čečėnijos karo baigtį, po
kurio Š. Basajev tapo pačiu didžiau
siu Rusijos priešu.
Rusams išvedus iš Čečėnijos savo
pajėgas, Dž. Dudajev suteikė Š. Ba
sajev divizijos generolo laipsnį. Vėliau
Aslan Maschadov jį paskyrė pirmuoju
vicepremjeru.
Tarpukario laikotarpiu S. Basa
jev suartėjo su islamistais vahabitais
ir viešai kalbėjo apie galimybę panau
doti prieš Rusiją masinio naikinimo
ginklą. Jis sakė priversiąs Maskvą
mokėti duoklę, kaip Aukso Ordos lai
kais, taip pat ragino sukurti kalifatą
nuo Kaspijos iki Juodosios jūros.
1999 metais vadovavo įsiveržimui į
Dagestaną.
Per atsitraukimą nuo Grozno
1995 metų sausį Š. Basajev buvo su! žeistas sprogus minai. Į federalų ran, kas pateko chirurgas, neva amputaj vęs jam koją. Vėliau Čečėnijos vidaus
• reikalų ministras Ramzan Kadyrov
rodė priešais televizijos kameras jo
karių paimtą kažkokį daiktą, kuris,
, pasak jo, yra Š. Basajev protezas.
Tačiau Š. Basajev dingo iš nau

jienų suvestinių neilgam. 2002 metų
spalį vienas iš kovotojų, paėmusių
įkaitais šimtus žmonių teatre Mask
voje, pareiškė, kad akcijai vadovavo
Š. Basajev.
2003 metais JAV valstybės de
partamentas ir Jungtinės Tautos
įtraukė Š. Basajev į tarptautinių te
roristų sąrašą.
2004 metų rugsėjį, praėjus kiek
laiko po mokyklos Beslan užgrobimo,
per kurį žuvo 331 žmogus, tarp jų
186 vaikai — buvo sužinota, kad šią
akciją planavo Š. Basajev.
Š. Basajev — vienintelis ilgiau
siai išlikęs gyvas žymus Čečėnijos pa
sipriešinimo veikėjas, tad Rusijos val
džiai jo žūtis — didžiulė pergalė.
Po dviejų nepripažintos Ičkerijos
prezidentų — Aslan Maschadov ir
Abdul Chalim Saidulajev nukovimo
—jo žūtis reiškia, kad separatistų va
dovybė neteko beveik visų karinių
vadų, kurie buvo pagarsėję tarp Čečė
nijos gyventojų.
Š. Basajev žūtis labai palanki Ru
sijos prezidentui V Putin prieš Di
džiojo aštuoneto (G—8) valstybių vir
šūnių susitikimą, tačiau kaip tai pa
veiks konfliktą Pietų Rusijoje, kol
kas neaišku, sakė žinovai.
Užsienio žiniasklaida Š. Basajev
žūtį vertina kaip didelę Rusijos spe
cialiųjų tarnybų ir apskritai Krem
liaus sėkmę.
Įtakingas britų verslo laikraštis
„Financial Times" rašo, kad Š. Ba
sajev žūtis — didžiausias Rusijos spe
cialiųjų tarnybų laimėjimas nuo 1996
metų. Laikraščio analitikai mano, jog
tai pabrėžia didėjantį
Rusijos
pasitikėjimą savimi, vykstant ekono
miniam atgimimui, kurį lemia aukš
tos naftos ir dujų kainos. Tai leis V
Putin teigti, kad jis sunaikino labiau
siai ieškomą žmogų Rusijoje, taip pat
kad jis iškovojo pergalę tarptautinia
me kare su terorizmu.
„The New York Times" nuo
mone, „Basajev — nesugaunamas te
roristas, vadovavęs žiauriai separa
tistų frakcijai Čečėnijoje, kuris mėgi
no pateisinti masinius taikių žmonių,
net moksleivių žudymus politiniais
tikslais ir kerštu. Jo, kaip labiausiai
ieškomo žmogaus Rusijoje, statusas
pavertė jį simboliu, maišto Čečėnijoje
ir gretimose teritorijose veidu".
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Mongolija švenčia imperijos sukaktį

EUROPA
BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) aukš
čiausios instancijos teismas nuspren
dė, kad buvusi Prancūzijos premjerė
Edith Cresson, dirbdama Europos
Komisijoje ir padėjėju paskirdama ar
timą draugą, pažeidė savo pareigas.
E. Cresson, kuri Europos Komisijoje
dirbo nuo 1995 iki 1999 metų, ap
skundė Komisijos sprendimą atimti
iš jos teisę į pensiją dėl protekcioniz
mo.

Mongolų užkariautojo Čingischano (Genghis Khan) mauzoliejus.
Ulan Bator, liepos 11 d.
„Jis buvo taikdarys. Jis buvo di
(AFP/BNS) — Suteikusi amnestiją dis žmogus", — teigė 57 metų me
šimtams kalinių, atidengusi statulą ir chanikos inžinierius Ch. Norov, atė
sulaukusi turistų antplūdžio, Mongo jęs pažiūrėti statulos atidengimo ce
lija antradienį pradėjo savo legendi remonijos.
nio užkariautojo ir imperatoriaus
„Jis suvienijo tarpusavyje kovo
Čingischano (Genghis Khan) garbei jusias gentis į vieną imperiją, o tada
skirtas ceremonijas.
mėgino suvienyti pasaulį. Tuo metu
Renginiai, skirti 800 metų Mon visos šalys kovojo tarpusavyje, o jis
golijos imperijos įkūrimo jubiliejui mėgino jas sujungti", — sakė jis.
paminėti, vyko visus metus, bet savo
Sunku būtų paneigti, kad Čingis
kulminaciją pasiekė prasidėjus kas chanas buvo viena įtakingiausių fi
metiniam Nadam festivaliui — šven gūrų pasaulio istorijoje.
tei, kurios metu vyksta žirgų lenkty
Suvienijęs Centrinės Azijos ste
nės, imtynės ir šaudymo iš lanko var pėse gyvenusias klajoklių gentis ir
žybos.
1206 metais įkūręs imperiją, Čingis
Pirmadienį prieš tris dienas chanas vėliau užkariavo daugiausia
truksiantį festivalį ant parlamento žemių per visą pasaulio istoriją.
rūmų laiptų buvo atidengta 8 m
Jis taip pat sukūrė pirmąją didelę
aukščio Čingischano statula, sukėlusi prekybos sistemą tarp Rytų ir Vakarų
mongolams daug emocijų.
bei užtikrino religijos laisvę. Jo Įpėdi
„Mongolams jis yra beveik kaip nis sugalvojo komunikacijos sistemą,
Jėzus Kristus. Jie jaučiasi labai arti pagal kurią žinią nešantis raitelis pa
mi jam, — sakė Čingischano universi keisdavo pavargusius arklius naujais
teto prezidentas Ch. Lchagvasuren. žirgais, laukiančiais tam tikrais in
— Apie Cingsischaną yra tiek daug tervalais palei kelią. Tokiu būdu per
klaidingų nuomonių".
dieną pavykdavo nukeliauti 400 kilo
Vakarų istorijoje Čingischanas metrų.
laikomas kraugerišku karvedžiu,
Valdant Čingischano sūnums ir
vadovavusiu jokio gailestingumo per anūkams, imperija buvo išplėsta nuo
savo žygius nerodžiusiems lauki Pietryčių Azijos iki Europos ir užėmė
niams barbarams. Tačiau tokia nuo 35 mln. kvadratinių kilometrų, įskai
monė mongolams kelia susierzinimą tant Kiniją, Centrinę Aziją, Rusiją,
ir pyktį.
Iraką ir Iraną.

Lenkų dvasininkas prisipažino
bendradarbiavęs su saugumu
Varšuva, liepos 11 d. („Reuters"/BNS) — Žinomas lenkų kuni
gas, Lenkijos krikščionių ir žydų ta
rybos pirmininkas, profesorius Michal Czajkowski antradienį sakė, kad
24 metus bendradarbiavo su komu
nistinio saugumo tarnybomis ir šnipi
nėjo disidentus bei dvasininkus.
Tokie kaltinimai šiam dvasinin
kui pirmą kartą buvo mesti gegužę,
viename lenkų dienraštyje, bet pats
kunigas iki šiol juos neigė.
„Noriu atsiprašyti ir prašyti at
leidimo, ypač tų, kuriems pakenkiau.
Abejonių dėl mano kaltės nėra, — pa
reiškime rašė M. Cząjkowski. — Jau
pareiškiau savo gailėjimąsi Dievui.
Dabar reiškiu žmonėms".
M. Czajkovvski, kuris buvo arti
mas velioniui popiežiui Jonui Pauliui
II, skatinusiam lenkus priešintis ko
munizmui, aktyviai dirbo agentu ir
pranešinėjo apie kitų dvasininkų prodemokratišką veiklą, nurodo Len
kijos Tautos atminties institutas, ku-

riame saugomos komunistinių laikų
bylos.
M. Czajkovvski praeitis sudavė
skaudų smūgi Lenkijos Katalikų Baž
nyčiai, kuri vis dar bando susitaikyti
su visais savo vaidmens komunistų
valdymo metais aspektais.
Bažnyčia rėmė prodemokratišką
judėjimą „Solidarumas", bet iki 10
proc. jos narių buvo komunistinės
Lenkijos saugumo tarnybų bendra
darbiai, sako istorikai
Bažnyčia atsisakė viešai paskelb
ti su komunistinėmis saugumo tarny
bomis bendradarbiavusių dvasininkų
pavardes.
Su kunigu M. Czajkovvski susiju
sias archyvines bylas Lenkijos Tautos
atminties institute surado mokslų
daktaras Tadeusz Witkowski, kurį
ypač sukrėtė tai, kad kunigas nuolat
informavo komunistinės Lenkijos
saugumą apie „Solidarumo" nuo
dėmklausio Jerzy Popieluszka pla
nus.

BRIUSELIS
Irano vyriausiasis derybininkas
į nepasidavė Vakarų spaudimui prieš
j svarbias derybas su Europos Sąjunga
(ES) pateikti atsakymą dėl pasiūly
mų, kuriais siekiama įtikinti iranie
čius sustabdyti urano sodrinimą. Ali
Larijani, vykdamas į susitikimą su
ES užsienio politikos vadovu Javier
Solana, žurnalistams sakė: „Mes pai reiškėme savo požiūrį dėl termino.
Nesame pratę veikti pirma nepagal| voję". JAY kurios tvirtina, kad Tehran slapta bando pasigaminti bran
duolinių ginklų, yra sakiusios, kad
nori aiškaus iraniečių atsakymo į bir
želio 6-ąją pateiktą pasiūlymų paketą
iki kitą savaitgalį įvyksiančio Di
džiojo aštuoneto (G-8) viršūnių susi
tikimo Rusijoje. Iranas yra nurodęs,
kad atsakys iki rugpjūčio pabaigos.
VATIKANAS
Vatikano atstovas spaudai Joaquin Navarro-Valls, kurio pavardė vi
same pasaulyje tapo žinoma popie
žiaujant Jonui Pauliui II, atsistatydi
na, sakė šaltinis Vatikane. Popiežius
Benediktas XVI žada patenkinti J.
Navarro-Valls atsistatydinimo prašy
mą ir į jo vietą paskirti jėzuitą Federico Lombardi, kuris yra Vatikano ra
dijo ir Vatikano televizijos direkto
rius. Ispanas J. Navarro-Valls, kuris
Vatikano atstovu spaudai buvo dau
giau kaip du dešimtmečius, pareiškė
norą imtis kitos veiklos.
VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski sunkiai serga, bet ne kokia

ATLANTIi

nors skrandžio, o sunkia vainikinės
arterijos liga, tvirtina lenkų dienraš
tis „Super express", kuriam pavyko
susipažinti su gydytojų pažyma. Pa
sak dienraščio, tai širdies liga, kuri
gali baigtis staigia mirtimi, infarktu,
insultu. Tokią ligą prezidentui dar 8ojo dešimtmečio pradžioje diagnoza
vo gydytojai, kurie jį gydė ir stebėjo
ambulatoriškai. Net tuo atveju, jeigu
pacientas visiškai pakeičia gyvenimo
būdą — meta rūkyti, neturi antsvo
rio, vengia stresų ir sportuoja, liga
vis tiek progresuoja, tik sulėtėja,
sakė širdies ligų specialistai.
MINSKAS
Socialdemokratų partijos „Hromada" vadovas, buvęs kandidatas į
Baltarusijos prezidentus Aleksandr
Kozulin Minske antradienį vykstan
čiame teismo posėdyje paprašė paša
linti jį iš salės. „Man nėra ką veikti
šiame teisme. Aš prašau pašalinti
mane. Man šis farsas neįdomus", —
pareiškė A. Kozulin. Prieš tai jis ap
kaltino posėdžio pirmininką Aleksėj
Rybakov tuo, kad jis „režisuoja šį
procesą".

JAV
REDMOND
Didžiausia pasaulyje programi
nės įrangos gamintoja „Microsoft"
nuo šių metų liepos 11 dienos nu
traukia techninės paramos teikimą
operacinėms sistemoms „Windows
98" ir „Windows Me". Pasak bendro
vės, šie produktai yra pasenę ir toles
nis jų naudojimas yra susijęs su pavo
jumi saugumui. Todėl „Microsoft"
rekomenduoja vartotojams pasirinkti
funkcionalesnę, šiuolaikiškesnę ir
saugesnę operacinę sistema „WindowsXP".

ARTIMIEJI RYTAI
DUBAI
„Al Qaeda" padalinio Irake vado
vaujama grupuotė paskelbė šiurpų
vaizdo įrašą, kuriame neva nufilmuo
ti dviejų birželį nužudytų JAV karių
lavonai, ir kurį ji dedikavo JAV ka
reivių išžagintai ir nužudytai irakietei. Vaizdo įraše matyti sudarkyti
dviejų vakarietiškos išvaizdos vyrų,
vilkinčių maskuojamosiomis unifor
momis, palaikai. Iš vaizdo įrašo ne
aišku, ar tai JAV kariai.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.
Daržovių blynai
Visi esame valgę miltinius a r
bulvinius blynus, galbūt kepę bly
n u s su įvairiais įdarais, bet a r kada
pamėginote išsikepti daržovių bly
nų? Jeigu ne, tai laikas "pamėginti.
1 skardinukė konservuotų ku
kurūzų (gali būti ir sušaldyti, tik rei
k i a atšildyti)
2 kiaušiniai
2/3 puod. miltų
2/3 puod. pieno
1 nedidelė cukinija
* 2 svogūnų laiškai
1/4 šaukštelio paprikos miltelių
1/3 puod. aliejaus
1/4 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Kiaušinių baltymus atskirti nuo
trynių ir išplakti, kol bus stangrūs.
Cukiniją supjaustyti mažais šiau
deliais. Į dubenį supilti pieną, mil
t u s , druską, pipirus, papriką, kiau
šinių trynius, aliejų ir gerai išplakti.
Sudėti supjaustytas cukinijas, n u 
varvintus (jei konservuoti) arba a t 
šildytus (jei sušaldyti) kukurūzus,
atsargiai įmaišyti išplaktus kiauši
nių baltymus. Keptuvėje įkaitinti
truputį aliejaus ir kepti blynus (gau
sime maždaug 8 nemažus blynus).
Patiekti su padažu, pagamintu
iš 3 pomidorų, 1/3 žaliojo pipiro, 1
šaukšto citrinų sulčių, 1 šaukšto
šviežios kapotos kalendros (coriander) ir maždaug 1/2 šaukštelio Tabasco padažo.
Pomidorus ir žaliąjį pipirą smul
kiai sukapoti, sudėti likusius pro
duktus, supilti į puodą ir pakaitinti
iki užvirimo (tai galima atlikti ir mikrobangėje). Patiekti karštą su karš
tais daržovių blynais.

Morkų blyneliai
Nereikia nė aiškinti, k a d mor
k a s sveika valgyti, bet daugelis
nelabai jas mėgsta. Manau, kad vi
siems tikrai patiks šie morkų bly
neliai — nesunku iškepti ir skanu.
2 kiaušiniai
2 puod. miltų (ar kiek mažiau)
1 puod. pieno
1/4 šaukštelio druskos
1 šaukštelis cukraus
2-3 vid. didumo morkos
aliejaus kepimui
Kiaušinių trynius atskirti nuo
baltymų ir ištrinti su druska bei cuk
rumi. Kiaušinių baltymus stangriai
išplakti. Į trynių masę supilti pieną
ir miltus, gerai išplakti.
Morkas nuskusti ir sutarkuoti
smulkia trintuve; suberti į tešlą, o
pabaigoje atsargiai įmaišyti išplak
tus kiaušinių baltymus.
Kepti k a r š t a m e aliejuje, kol bus
morkos iškepusios, blyneliai traš
kūs. Patiekti su uogiene arba saldžiu
sirupu.

Bulvių mišrainė
1 sv. bulvių
4 rauginti agurkai (nedideli)
2 švieži agurkai (nedideli)
2-3 rūgštūs obuoliai
1/2 puod. sukapoto svogūno
Užpilas
1/2 puod. rūgščios (sumažinto
riebumo) grietinės arba be prie
skonių jogurto, arba sumažinto rie
bumo majonezo

2 šaukštai vyno acto
2 susmulkintos česnako skiltelės
1/2 šaukštelio kmynų (geriau
siai tinka, jeigu rastumėte, maltų)
1 šaukštelis cukraus
1/2 šaukštelio druskos
1/2 puod. smulkiai sukapotų
petražolių (galima ir mažiau)
Bulves išvirti su lupenomis, at
vėsinti, nulupti ir supjaustyti kube
liais. Agurkus ir obuolius nulupti ir
taip p a t supjaustyti mažais kube
liais. Visus produktus sudėti į didelį
indą, užpilti užpilu ir išmaišyti.
Prieš patiekiant, palaikyti šaldytuve
bent 2-3 vai.
Užpilui: visus produktus mai
šyti iš eilės, kol pasidarys vientisa
masė. Paruošus, užpilti ant bulvių.

Greitai kepta vištiena
1 viščiuko krūtinėlė, be kaulų ir
odos
3-4 šviežių grybų galvutės
2 žali svogūnai, su laiškais
1/2 šaukštelio sezamo aliejaus
(sesame oil)
1/2 šaukšto aliejaus
1/16 šaukštelio Česnakų miltelių
(garlic povvder)
1 šaukštelis teriyaki padažo
1/4 šaukštelio sojos padažo
1/4 puod. supjaustytų, neskru
dintų migdolų (almond)
Viščiuko krūtinėlę supjaustyti
siauromis juostelėmis. Nuvalyti gry
bus ir supjaustyti riekutėmis. Svo
gūnus su visais laiškais supjaustyti
maždaug 1/2 colio ilgio gabaliukais.
Didelėje keptuvėje arba kiniš
kame „wok" įkaitinti sezamo ir pa
prastą aliejų, sudėti svogūnus ir,
nuolat maišant, pakepinti apie 30
sekundžių. Sudėti grybus, vištieną ir
česnako miltelius. Pakepinti mai
šant dar 30 sekundžių, kol mėsa ne
bus rausva. Supilti teriyaki i r sojos
padažą, suberti migdolus ir pake
pinti dar 1 minutę. Patiekti, užpylus
ant biriai virtų ryžių.
(Receptą galima padvigubinti a r
patrigubinti, bet kepkite po nedidelį
kiekį, nes kitaip mėsa bus kieta ir
sausa.)

Greitai kepta kiauliena
1 sv. šviežių grybų
1/2 sv. liesos kiaulienos
3 šaukštai aliejaus (padalinti
perpus)
1 puod. smulkiai supjaustytų
saliero lapkočių
1 puod. svogūno skiltelių (svo
gūną supjaustyti išilgai į nestoras
skilteles)
3/4 puod. vandens
2 šaukštai sojos padažo
2 šaukšteliai krakmolo
1/4 šaukštelio česnako miltelių
1/8 šaukštelio džiovinto imbiero
(ginger povvder)
1 puod. išilgai skiltelėmis su
pjaustytų šviežių pomidorų
1/4 puod. stambiai sukapotų
graikinių riešutų (walnuts)
Po šalto vandens čiaupu per
plauti grybus ir nusausinti popieri
niais rankšluostėliais. Kiekvieną
grybą perpjauti išilgai į 4 dalis (bus
apie 5 ir 1/2 puod.), padėti į šalį.
Kiaulieną supjaustyti siauromis,
maždaug 1 colio ilgio juostelėmis.
Padėti į šalį.

Didelėje keptuvėje arba „wok"
įkaitinti pusę aliejaus, sudėti salie
rus ir svogūnus, maišant pakepinti,
kol bus beveik minkšti, apie 5 min.
Sudėti grybus ir pakepinti apie 2
min. Visus produktus pastumti į ša
lį, supilti likusį aliejų, įkaitinti, kol
bus tikrai karštas, sudėti kiaulieną
ir kepti maišant, kol bus iškepusi —
apie 2 min.
Vandenyje išleisti krakmolą, su
pilti sojos padažą, česnako ir imbiero
miltelius, supilti į keptuvę, kartu su
pomidorais ir riešutais. Pavirti, vis
maišant, kol padažas sutirštės —
apie 2 min.

Greitai keptos krevetės
12 nedidelių, šviežių krevečių,
be kiautelių ir gyslelės per nugarą
1 nedidelis žaliasis a r raudonas
pipiras
2 žali svogūnai (su laiškais ir
galvutėmis)
3 šviežių pupelių ankštys (gali
būti ir šaldytos arba konservuotos)
1/2 šaukštelio sezamo aliejaus
1/2 šaukštelio sojos padažo
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Krevetėms nutraukti uodegai
tes, gerai nuplauti ir sukapoti nedi
deliais gabaliukais. Svogūnus ir pu
peles supjaustyti maždaug 1/2 colio
gabaliukais.

Keptuvėje arba „wok" įkaitinti
sezamo aliejų, sudėti pipirus ir pupe
les (jeigu pupelės šaldytos, nereikia
ilgai kepti, jos greitai suminkštėja),
maišant pakepinti 30 sekundžių. Su
dėti svogūnus ir m a l t u s pipirus, pa
kepinti dar 30 sekundžių. Sudėti
krevetes, supilti sojos padažą, mai
šant pakepinti apie 1 minutę, arba
kol krevetės bus nepermatomos.
Patiekti ant virtų ryžių.
P a s t a b a . Vietoje šviežių, galima
naudoti ir konservuotas arba virtas
(cooked) krevetes. Jeigu krevetės su
šaldytos, būtina j a s prieš kepant ge
rai atšildyti, kad neliktų ledo kris
taliukų, nes jie labai tyška, krevetes
įdėjus į karštą aliejų ir gali nudegin
ti rankas. Kadangi šios krevetės jau
virtos, jas kepinti reikia neilgai, gal
tik apie 1/2 min., nes kitaip bus kie
tos.
Verta žinoti, ruošiant greitai
pagaminamus patiekalus, ypač var
tojant kinišką keptuvę „wok".
Kadangi visas m a i s t a s iškepa
tik per keletą sekundžių arba porą
minučių, būtina visų p i r m a paruošti
ir po ranka turėti visus produktus,
kad, kartą pradėjus kepti, būtų gali
ma viską iš eilės dėti į keptuvę i r
kepti nustatytą laiką.

PARDUODA

SIŪLO DARBA
REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS,

galinti padėti prižiūrėti vaikus (2 m. ir 4
m.) ir tvarkyti namą. REIKALAVIMAI -

vairuotojo teisės, būtina anglų kalba.
Darbas Oak Park priemiestyje.
$12/h., 5 d. per savaitę.
Tel.: 708-254-2428, Simas Varnas

OAK LAWN
parduodamas 2 miegamųjų
butas antrame aukšte.
Skambinti:
tel.: 773-732-3458, po 6 vai.
vakaro.
PASLAUGOS

Reikalingas kvalifikuotas
paslaugų patarėjas dideliame
autocentre.

Privalo kalbėti angliškai ir lietu
viškai, mokėti bendrauti. Pilnas
darbo laikas, atostogos ir
priemokos. Fax. 70&-599-8761,
ei. paštas: wiLrae@comcast.net
Wilrae Inc.9200 S. Harlem Ave.
Bridgeview, IL,
Darbui reikalingi dažytojai,
su darbo patirtimi.
Būtina turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
T e l . 847-980-7887.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMIJ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
STASYS

CONSTRUCTION

Call 70S-&0S-2696
Fax708-233S791

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

FULL- TIME TELLER

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Esthetician needed for Oak Park
Spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.

Experience preferred, but not
reąuired. Fluent English/Lithuanian
reąuired. Hours are Mon., Tues.,
Thurs. 9a.m. -5 p.m., Fri. 9a.m.-8:30
p.m. & Sat. 9a.m.-l:30 p.m. For an
appointment or for more info,
contactjODIEVVHITEat
708-598-9400 ext. 151.
Midland Fe dera i Savings&Loan, 2657
W.69 th street, Chicago, IL 60629

GREIT PARDUODA
^JBr==«i First Landmark Realty
Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS

įVAIRUS
•
•
•
•
•

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

* Moteris ieško darbo su grjžimu na
mo. Legalūs dokumentai, vairavimo tei
sės, patyrimas, rekomendacijos. Tel.
708-691-1906.
* 43 m. moteris, gyvenanti Palos Hills
įVAIRUS
rajone, ieško darbo. Automobilis, re
komendacijos, anglų kalba. Tel.773- * Parduodu automobilį Acura Integra
627-4063. .Siūlyti įvairius variantus.
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kai
* 45 m. vyras ieško senelių priežiūros na $ 1,000. Tel. 708-476-78297.
darbo. Kalba angliškai, vairuoja, turi * Parduodu senelių priežiūros darbą
geras rekomendacijas. Tel. 812-240- vyrui, su grįžimu namo. Tel. 708-4760134, siūlyti įvairius variantus.
7829.
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Įsikibti į Jėzaus ranką

Eglė Perednytė.
-

ekolekcijos - laikas būti su Die
vu ir bendraminčiais - žmo
nėmis, taip pat kaip ir tu ieškančiais
Dievo. 1b ir susirinkome Šiluvoje,
Jono Pauliaus II namuose. Basųjų
karmelitų dvasingumo mokykloje
mokymus vedė tėvas Marcelino
Iragui OCD, jam talkino Valdas
Paura OCD ir dvi sesutės vienuolės
- sesuo Teresė ir sesuo Jurgita.
Tėvas Marcelino - garbaus am
žiaus ispanas misionierius, karmeli
tas. Per visą rekolekcijų laiką jo ne
paleido žmonės - jauni ir vyresni prašydami maldos, pokalbio, trokš
dami per jį pajusti Dievo artumą. Jis
bendrauja labai betarpiškai, tėviš
kai apkabindamas kiekvieną pas jį
ateinantį žmogų, daug juokauja, bet
moka ir labai rimtai kalbėti, turi
dovaną įžvelgti problemų esmę ir už
jas melstis.

R

Rekolekcijų tema buvo Šventoji
Dvasia - dažnai bažnyčioje pernelyg
pamiršta tema. Tėvas Marcelino ne tik karmelitas, bet ir charizmatas, tad tikrai turėjo ką pasakyti
apie Šventąją Dvasią. Savo moky
muose jis rėmėsi Šv. Kryžiaus Jono,
Šv. Teresės Avilietės, Šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresės įžvalgomis. Kalbėjo
me apie tai, kaip prisipildyti Šv.
Dvasia, apie charizmas - Šv. Dvasios
dovanas, apie vidinį išgydymą, kon
templiaciją ir daugelį kitų dalykų.
Taip pat tėvas Marcelinas buvo už
verstas asmeniniais klausimais - į
visus net nespėjo atsakyti. „Man pa
tinka, kad jūs, lietuviai, esate taip
alkani Dievo", - sakė jis.
Per dieną būdavo trys pas
kaitos, du kartus per dieną melsda
vomės brevijorių, o vakarais adoruo
davome Jėzų Švenčiausiame Sakra
mente, prašydami sau ir kitiems
malonių. Sie vakarai man padarė
didžiausią įspūdį. Galingas šlovini
mas, užtarimo malda, visų sielas
užplūstantis džiaugsmas - šito nie
kada nepamiršiu. Vieną vakarą mes
šokome aplink altorių - šokome
Dievui, šlovindami jį visu kūnu. Tai
buvo džiaugsmo šokis savo Viešpa
čiui - Tam, kuris taip mus myli, kad
nesiliauja dovanojęs gyvenimą.
Laisvu laiku skubėdavau pas
Mariją - į Šiluvos bažnyčią prie ste
buklingo Marijos paveikslo ar koply
čią, kur Ji kadaise apsireiškė pie
menėliams - prisiliesti prie akmens,
kurį kadaise lietė Jos kojos, ir pra
šyti malonių saviesiems.
Paskutiniąją dieną dalijomės
savo įspūdžiais apie šias rekolekci
jas. „Aš įsikibau į Jėzaus ranką ir
jos nebepaleisiu", - sakė vyras laime
švytinčiomis akimis. „Nebuvo nė
vieno žmogaus, kuriame aš nematy-

Akių ligų specialistai

•

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Širdies i r k r a u j a g y s l i ų
ligos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAfDOJDGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
S t u b u r o ir s k a u s m o
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSMS, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EkGrova 847-718-1212
www.iilinoispain.com

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

Chirurgai
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnamą kainą.
Susitarimui kabėti angiškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

:

čiau Jėzaus", - atsivėrė moteris.
„Maldos metu pajutau meilę visiems
žmonėms", - dalijosi jaunuolis. Bū
damas čia jaučiausi kaip danguje", liudijo dar vienas žmogus. Aš paju
tau maldos galią ir Šv. Dvasios švel
numą, sugrįžtanti į mane gyvenimą džiaugsmą, ramybę ir meilę. Taip,
reikia tik įsikibti į Jėzaus ranką ir
niekada jos nebepaleisti!
Kas gali aprašyti tai, kas vyksta,
kai susitinka Dievas ir žmogus?
Žmogaus veidas, jo akys, šlovinimui
ištiestos rankos, džiaugsmo šypsena

lūpose - tai viską pasako - jis išgy
vena tai, ko nenupasakosi jokiais
žodžiais, net jei ir labai norėtum.
Kaip aprašyti stebuklą ? Jis neapra
šomas. Reikia eiti į šviesą ir tikėti,
kad pats tai patirsi. Šaukis Jo, ir Jis
tau atsilieps...
Baigti norėčiau Šv. Teresės Avi
lietės žodžiais: „Niekuo nesirūpink.
Nieko nebijok. Viskas praeina. Die
vas nesikeičia. Kantrybė visa pasie
kia. Kas turi Dievą - tam nieko nes
tinga. Vieno Dievo užtenka".
Eglė Perednytė

Mokslinė elektroninė biblioteka padeda atostogauti
okslinė elektroninė biblioteka
eLIBRARY.LT nepoilsiauja, o
tęsia savo švietėjišką veiklą ir kvie
čia susipažinti su gausėjančiais re
sursais.
eBibliotekos skaitykloje pateikti
nauji Lietuvos liaudies kultūros cen
tro etninės kultūros paveldo projek
tai:
Kėdainių krašto dainos, pasako
jimai, smulkioji tautosaka bei tra
dicinė instrumentinė muzika, pa
teikta rinkinyje „Margi dvarai".
Kompaktinėje plokštelėje
„Oi
rūta rūta" - „Ievužės" folklorinio an
samblio vestuvinių dainų ir žaidimų
bei ratelių melodijos.
„Oi tu kuosela" rinkinys atsklei
džia Trakų krašto melodingumą.
Šioje kompaktinėje plokštelėje di
džiausias dėmesys skirtas adventoKalėdų laikotarpio dainoms.

M

Išleista antroji elektroninės kny
gos „Lietuvos Kryždirbyste" versija
anglų kalba. Rinkinys skirtas Lietu
vos kryždirbyste ir šalies paveldo
kultūra besidomintiems specialis
tams užsienyje.
Projektas „Lietuvos dainų šven
čių didybė" susideda iš filmų ciklo,
kuriame siekiama priminti tautą ir
šalį vienijančios kultūrinės šventės
tradiciją, nenutrūkusią net istorinių
negandų metais.
Mokslinė elektroninė biblioteka
tęsia bendradarbiavimą ir su Lietu
vos universitetais. Pateikta doc. dr.
Antano Bučinsko vadovaujamo Klai
pėdos universiteto Socialinių mokslų
fakulteto surengtos studentų moksli
nės konferencijos „Europinės inte
gracijos kontekstai: (nepasiteisinę
lūkesčiai, patirtis ir projektai" me
džiaga.

eBiblioteką papildė ir Algimanto valstybės atkūrimą. Visą informaciją
Liekio monografija, skirta Vainuto apie akciją
„Lietuva - Islandija
500 - mečiui. Leidinyje išsamiai ir 2006" bei parašų rinkimo blanko pa
kompleksiškai nušviesta Vainuto vyzdį galima rasti bibliotekos sve
raida įvykių ir procesų, vykusių tainėje. Norime atkreipti dėmesį,
Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje, fone. kad eBiblioteką dalyvauja akcijoje
Bibliotekos skaitytojams pateiktas ir „Apsaugok savo kompiuterį". Šiuo
naujas Strateginės savivaldos insti metu bibliotekoje skaitytojai lankėsi
tuto leidinio numeris.
daugiau kaip 180 tūkst. kartų, iš jų
Mokslinė elektroninė biblioteka reguliariai lankančių beveik 7 tūks.
eLIBRARY.LT tęsia pradėtą ben
dradarbiavimą su leidykla „Versus
Kontaktinis asmuo:
aureus". Artimiausiu metu prade
Algirdas Aušra
damos talpinti leidyklos pateiktos
VšĮ Baltijos visuomeninis infor
knygos, studijos bei dokumentų ir
macinių technologijų ir švietimo
straipsnių rinkiniai.
centras, direktorius
Norime pasidžiaugti, jog eBib
lioteką ne tik pasipildo naujais re
Telefonas: (8-5) 248-1536,
sursais, tačiau ir dalyvauja įvairiose
fasas: 248-1629, mob. tel.
akcijose. Skaitytojai kviečiami pri
8-699-16184
sidėti prie padėkos islandų tautai už
El.paštas: info@elibrary.lt
prieš 15 metų pripažintą Lietuvos

LKD reikalauja paviešinti įslaptintus partinius susitarimus
ietuvos krikščionys demokratai
prašo mažumos vyriausybę for
muojančių politinių partijų paviešin
ti koalicijos sutartį bei kitokius tarp
partinius susitarimus.
Lietuvos krikščionims demokra
tams, kaip ir visai visuomenei, rūpi
sužinoti, dėl kokių programinių tiks
lų, kurie tarnautų visuomenės ir val
stybės interesams, yra susitarusios

L

šios partijos.
LKD pirmininkas Valentinas
Stundys pastebi, kad jei partijos, da
lyvaujančio formuojant vyriausybę
deklaruoja viešumo ir skaidrumo
principus, tai pirmiausia turėtų
visuomenei pateikti susitarimų teks
tus:
„Esame įsitikinę, kad LR Vy
riausybė - tai ne tik uždaras keletos
partijų reikalas. Stebint visuomenės

informavimo priemonių nušviečiamą
derybų ir dalybų procesą, susidaro
įspūdis, kad kalbama apie turgų ar
viduramžiais praktikuotus pirklių
mainus, tačiau ne apie valstybės
ateities ir aktualiausius visuomenei
klausimus. Slepiami tarppartiniai
susitarimai sudaro sąlygas parti
joms vienai kitą šantažuoti keičiant
pozicijas".

Krikščionys demokratai tikisi,
kad su žiniasklaidos pagalba, visuo
menei nedelsiant bus patiekti susi
tarimai, kuriuose išvysime ne vien
postų dalybų mechanizmus, bet ir
darbus valstybės ir visuomenės
labui.
M i n d a u g a s Lingė
LKD Biuro vadovas
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Prasmingai gyveniman žingsniuosim —
organizacijos „Vaiko vartai į mokslą" darbas
irželio 18 d. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte vyko organi
zacijos „Vaiko vartai į mokslą"
narių susirinkimas. Susirinkime
narės aptarė rudens lėšų telkimo
renginius, pasidžiaugė penkių jaunų
savanorių iš JAV pasiryžimu dirbti
organizacijos remiamuose centruose
Lietuvoje ir pan. Tačiau svarbiausia
ir įdomiausia susirinkimo dalis —
tai Tarybos pirmininkės Ritos
Venclovienės pasakojimai apie trijų
mėnesių viešnagę Lietuvoje (2006 m.
kovo-gegužės mėn.). Pateikiau Ritai
Venclovienei keletą klausimų apie
viešnagę ir darbus Lietuvoje, į ku
riuos ji mielai sutiko atsakyti.
— Kelintą kartą vykote į Lie
tuvą organizacijos „Vaiko vartai
į mokslą" reikalais? Ar ši viešna
gė Lietuvoje buvo viena iš ilges
nių?
— Nuo 2000 metų labdaros orga
nizacijos „Vaiko vartai į- mokslą"
reikalais į Lietuvą vykau aštuntą
kartą. Pirmais metais ten praleidau
8 mėnesius, kitais dvejais po 6 mėne
sius, po to po tris mėnesius, o šiais,
2006 metais, praleidau tik porą mė
nesių. Gal manote, kad pavargau? Iš
tikrųjų
mūsų veiklai plečiantis,
„Vaiko vartai į mokslą" valdyba nu
tarė, kad reikia rasti patikimą žmo
gų, kuris gyvena Lietuvoje, dirba so
cialinį darbą su vaikais ir sutiktų
būti mūsų koordinatoriumi. Tokį
žmogų radome. Tai Žydrūnė Liobi
kaite. Ji dirba su vaikais ir vaikų
motinomis Vilniuje, „Vilties Angelo"
centre. Žydrūnė yra nepaprastai
sumani, pareiginga, sąžininga. Nuo
2004 metų ji yra „Vaiko vartai į mok
slą" koordinatorė Lietuvoje. Ji tvar
ko įvairius administracinius reika
lus, palaiko glaudžius ryšius su cen
tro vadovais, teikia patarimus, kaip
efektyviau rengti programas, reika
lui esant, lanko remiamus centrus ir
daug prisideda organizuojant. Jos
pagalba mums itin svarbi, nes dar
bai vyksta daug sklandžiau ir grei
čiau.
— Narių susirinkime minė
jote, kad šios viešnagės metu at
likote kelis darbus. Ar jautėte,
kad atlikote viską, ką buvote už
sibrėžusi atlikti?
— Šiais metais įsipareigojau
sutvarkyti naujos auklėjimo progra
mos „Žingsniai į prasmingą gyveni
mą" užbaigimo darbus, išspausdinti
knygelę, programą pristatyti viena
me dienos centre, pabendrauti ir
padirbėti dviejuose centruose Vil
niuje, kiek sąlygos leis, aplankyti to
limesnius centrus ir suruošti metinį
seminarą Kaune. Visi tie užmojai bu
vo sėkmingai įvykdyti. Kai kuriuose
centruose nauji savanoriai neturi
programų metodikos, tai teko vesti
keletą metodikos pamokų SAU (Są
moningos asmenybės ugdymo) pro
gramos temomis, teko padirbėti ir su
vaikais. Su centrų vaikais Švenčiau
Šv. Velykas, Motinos dieną ir vaikų
Pirmąją Komuniją bei Krikštą.
— Charakterio ugdymo pro
gramos „Žingsniai į prasmingą
gyvenimą" redakcinio kolektyvo
narė Ritonė Rudaitienė apibūdi

B

no kolektyvą ir programos sudė
tį spaudoje. Kaip Lietuvoje dar
reikėjo konspektą/knygą pa
ruošti? Kaip ši naujausia cha
rakterio ugdymo
programa
Lietuvoje buvo priimta? Kuo ji
labiausiai skiriasi nuo anksty
vesnių? Ar centrų darbuotojai
sakė galėsią ja pasinaudoti?
— Auklėjimo programos yra
vienas iš pagrindinių „Vaiko vartai į
mokslą" prioritetų, tad naujai pa
teiktos programos yra visų centrų
vadovų laukiamos ir naudojamos.
Knygelė „Žingsniai į prasmingą gy
venimą" buvo visiems dalyviams
įteikta seminaro metu, tad jos įverti

nai, darbuotojai, savanoriai. Kas
jame labiausiai šiemet buvo
pabrėžiama? Iš pokalbių su da
lyviais (ir paskaitant jų anoni
miškai užpildytas anketas po se
minaro), atrodo, kad jiems šie se
minarai paliko giliausią įspūdį?
— Seminaras vyko Kaune, Pal.
Jurgio Matulaičio namuose, gegužės
13-14 dienomis. Suvažiavo 45 dar
buotojai iš visų „Vaiko vartai į moks
lą" remiamų centrų ir keletas svečių.
Šio seminaro pagrindinis tikslas
buvo pristatyti naują programą, taip
pat pakviesti pora profesionalų, ku
rie dirba su paaugliais, kad giliau
pažvelgtų į šių dienų jaunimo prob-

Vilties vėrinėliai" Žemaičiu Kalvarijoje. Tai vienas iš dienos (pomokykliniu) cen
trų Lietuvoje, pradėjusiu naudotis Vaiko vartai i mokslą paruoštomis prog
ramomis.
Centro direktorės Gintės Kazlauskienės nuotr.

nimą gausime kiek vėliau, kai ją pra
dės naudoti centruose 2006 m. rude
nį. Kuo ji skiriasi nuo kitų? Saky
čiau, kad šios programos temos —
bendravimas, draugystė, meilė, Šei
ma ir pašaukimas yra labai aktua
lios paaugliams. Programoje išsamiai
žvelgiama į tarpusavio santykius,
meilę, pabrėžiama santuokos svar
ba, krikščioniškos šeimos vertybės
bei ypatumai, tėvų, vaikų pareigos ir
atsakomybė. Supažindinama taip
pat su kitais žmogaus pašaukimais,
pvz., kunigyste, pašvęstuoju gyveni
mu Dievui ir tarnyste savo profesijo
je, nes visos profesijos turi savo vertę
ir svarbą.
Ši programa taip pat turi įvai
rias ir įdomias užduotis, schemas,
kurios padeda suprasti ir geriau su
vokti pristatytą temą. Žinant, kad
dauguma vaikų ateina iš proble
miškų šeimų, kuriose taip trūksta
auklėjimo, meilės ir glaudžių santy
kių. „Žingsniai į prasmingą gyveni
mą" duos paaugliams darnios, my
linčios šeimos įvaizdį ir supratimą,
kaip jai pasiruošti ir išsaugoti visą
gyvenimą.
— Kartu su organizacijos
koordinatore Lietuvoje, Žydrūne
Liobikaite, suruošėte seminarą
10 organizacijos remiamų centrų
vedėjams, darbuotojams ir sava
noriams. Papasakokite apie semi
narą. Kiek dalyvių suvažiavo į jį?
Tai ne pirmasis toks seminaras, į
kurį sukviečiami centrų direkto-

lemas ir patartų, kaip jas spręsti. To
dėl buvo pakviesti trys paskaitinin
kai: psichiatras Dalius Klimavičius,
psichologė Lina Klimavičienė ir Kau
no jėzuitų gimnazijos direktorius
kun. dr. Gintaras Vitkus, SJ. Jų įž
valgos ir konkretūs patarimai sudo
mino visus dalyvius, ypač jaunimą.
Vakare dr. Daiva Kuzmickaitė pris
tatė prancūzų filmą „Choristai",
kurio tematika — paauglių auklėji
mas. Seminaro metu „Žingsniai į
prasmingą gyvenimą" programa
buvo labai teigiamai priimta. Į semi
naro vertinimo anketos klausimą
„Kuri seminaro, paskaita buvo aktu
aliausia?" — dauguma atsakė:
„'Žingsniai į prasmingą gyvenimą'
pristatymas, ypač meilės tema", o
bendras įvertinimas — „puikus, įdo
mus seminaras".
— Ar turėjote seminare pro
gos ilgiau pasikalbėti su remia
mų centrų vedėjomis? Kas la
biausiai išryškėjo iš tų pokalbių?
Ar jų metiniame darbe matyti
vaikų pažanga? Ar charakterio
ugdymo programos ir organi
zacijos moralinė bei finansinė
parama reikalinga? Ar į centrus
jau ateina daugiau savanorių,
kuriuos galima paruošti darbui
su vaikais ar šiaip dirbti centrų
ūkinį ir administracinį darbą?
— Antrą seminaro dieną susiti
kome su centrų vadovėmis, kurios
pasidalino ne tik savo rūpesčiais,
problemomis, bet taip pat ir pasi

sekimais. Visos dėkojo „Vaiko vartai
į mokslą" darbuotojams ir rėmėjams
už moralinę bei finansinę paramą ir
rūpestį.
Savanorių gretas papildo vis
daugiau jaunimo, kurie patys užau
go ir subrendo lankydami dienos
centrus. O vaikų, kurie ateina į die
nos centrus daugėja, nes šiuo metu
vis daugiau tėvų išvažiuoja uždar
biauti į užsienį, palieka vaikus pas
kaimynus ar gimines ir dažnai ne
grįžta. „Vaiko vartai į mokslą" para
ma yra labai reikalinga ir, kaip sako
patys vadovai, „gyvybiškai svarbi".
Todėl turime dėti visas pastangas,
telkti lėšas, ruošti auklėjimo progra
mas ir tęsti kasmetinę finansinę
paramą, kuri šiais metais pasiekė
rekordinę 50,000 dolerių sumą. Savo
ruožtu, visi centrai mums pateikia
pilną finansinę ataskaitą, kiek ir
kam tie pinigai buvo panaudoti ir iš
leisti. Jie laiko visas sąskaitas —
faktūras ir, reikalui esant, jas gali
mums persiųsti.
Apskritai vaikų elgesys yra ge
ras, nors ateina vis daugiau pažeis
tų vaikų, kuriems reikia labai daug
dėmesio ir meilės. Tyrimai rodo, kad
su tokiais vaikais reikia pradėti
dirbti kaip galima anksčiau, todėl
„Vilties Angelo" centre Vilniuje susi
būrė nauja grupelė 4 ir 5 metukų
amžiaus vaikų.
— Ar turite kitų įspūdžių iš
viešnagės Lietuvoje, kuriais no
rėtumėte pasidalinti?
— Noriu pasidžiaugti, kad
„Vaiko vartai į mokslą" programos
plinta į valstybinius globos namus ir
net yra naudojamos kai kuriose va
saros stovyklose.
Norėčiau baigti šį pokalbį Kazlų
Rūdos centro „Šypsniukas" eilėraš
tuku, įteiktu seminaro metu:
Tarp Kazlų Rūdos miškų žalių
Aš — „Šypsniukas" gyvenu
Stengiuos kuo geriau gyvent
Pagal programą SAU.
Ačiū „Vaiko vartai" redakcinio
kolektyvo narėms
Už programą vėlgi naują.
Dirbsim uoliai, netingėsim,
Prasmingai gyveniman žings
niuosim.
Daug sveikatos ištvermės
Linkime visoms narėms.
Telydi Jus Dievo palaima,
Darbas, draugystė ir šypsena!
Reikėtų priminti, kad organiza
cija „Vaiko vartai į mokslą" turi internetinę svetainę http^towwchikigafcexjrg,
kurioje galima rasti informaciją
lietuvių ir anglų kalbomis. Ten ra
site nuotraukų iš organizacijos veik
los bei kontaktinę informaciją.
2006 m. rugsėjo 24 d. Čikagos ir
apylinkių lietuvių visuomenė kvie
čiama paremti organizacijos pastan
gas ir gausiai dalyvauti tradiciniame
lėšų telkimo renginyje „Derliaus
pietūs". Pietūs rengiami Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Pradžia
12:30 vai. p.p. Išsamesnė informacija
ir reklama — vasaros pabaigoje.
Ramunė Kubiliūtė

Mielus skaitytojus kviečiame apsilankyti mūsų atnaujintame tinklalapyje
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EPITAFIJA NENAUDĖLIUI
JONAS KAZIMIERAS BURDULIS
JUOZAS GREVELDA

avęs nebėra. Kaip žaibas tu
įsiveržei \ mūsų politinę pa
dangę ir, papuošęs mūsų visų
veidus kvailių šypsenomis, uždegei
mūsų širdis naivių vilčių pažadais ir
šimto, tūkstančio ir dar vienuolikos
dienų, ir naktų svajonėmis. Kas iš
mūsų, vidurnaktyje pabudęs ir pa
bučiavęs savo viltingai nusiteikusią
snūduriuojančią sutuoktinę, nėra jai
kalbėjęs: „Mieloji, jau viena naktis
bepraeinanti, jau mažiau liko laukti
Pažado išsipildymo?" Kas iš mūsų
nepiešė sau sotaus ir laimingo gy
venimo, kai tereikia atvykti į mitin
gą Kėdainių stadione, ir ledų porcija
tau garantuota? Kas iš mūsų nesilaižė iš entuziazmo, regėdamas, kaip
išradingai tu kaupi savo slaptuose
aruoduose „otkato" milijonus ir ruoši
mums tą sotumą ir laimingumą?
Tavęs nebeliko. Kas aprašys,
apsakys ir apdainuos tą liūdesį ir
nusivylimą, kurį mūsų sielose (ar
širdyse) sukėlė skaudi netektis? Ar
jau gimė mūsų dienų Homeras ir
Orfėjas, kuriems būtų negėda imti į
rankas plunksną ir lyrą, kurie būtų
verti tos didžios garbės?
Tu nebesugrįši. Nereikia mūsų
guosti, žodžiai yra šalti ir bejaus
miai. Jie — tik pasityčiojimas iš taip
dosniai mums pažadėtos laimės.
Užsidaręs tolimoje Urdomoje, tu vel
ki skaudžią savanoriškos tremties
dalią, tapai Naujųjų amžių eremitu,
pats save pasmerkei savanoriškam
ostrakizmui. Tu pasmerkei save kur
kas skaudžiau negu būtų nubaudęs
teismas už diplomo suklastojimą,
Jangilos milijonų ir „otkato" nugvelbimą. Toli nuo šeimos, nuo artimų
tau dvasiškai ir kūniškai žmonių,
nuo partijos bendražygių, lėkščių
plovėjų ir kojinių skalbėjų.
Tu mums jau nieko nebežadėsi.
Išseko tavo politiniai dividendai,
tavo akcijos politinėje biržoje nu
konkuruotos. Jos nebekotiruojamos,
ir jau niekam tu jų neiškiši, niekas
tau už jas nebeduos nė supuvusio
skatiko. Jangilos didvyris, „otkato"
virtuozas, — kas iš mūsų, nedėkin
gųjų beprisimins tave po pusmečio,
po mėnesio, po savaitės? O juk nė
vienas Seimo narys, balsuodamas už
naująjį premjerą (kai ta proga kal
bama viskas, kas tik į galvą šauna),
net tavo vardo nebeminėjo, tarsi tu
raupsuotas būtum. Net tavo paskir
ta įpėdinė valdžios krizės likvidavi
mo svaigulyje užmiršo, kam privalo
būti dėkinga, kad į Seimą pakliuvo
ir ten visokiais klausimais balsuoti

T

galimybę įgijo...
Tu mūsų nebegelbėsi ir nebeglobosi. Ak, kaip miela buvo klausytis
laimės ir gerovės receptų, galingu
srautu trykštančių iš tavo lūpų ir
nepaliekančių mums jokios galimy
bės užsimerkti, užsikimšti ausis,
nematyti jų ir negirdėti, ištrūkti iš
jų burtų, pabėgti nuo tos laimės.
Tiesa, daugelis išvengė tavo žadėtos
laimės, į užsienį pabėgdami, bet
(būkime realistai!) juk visi pabėgti
negalėjome, nes nesugebėjome. Tad
mes tapome pasmerkti sau patiems,
— patiems teks pelnytis sau ne tik
duoną, bet ir ledų porcijas rinkimų
išvakarėse, patiems teks kurti sau
šimto, tūkstančio (ir vienuolikos)
dienų ir naktų laimės pažadus ir
(kas blogiausia) patiems tuos paža
dus ir įvykdyti. Liūdna ir apmau
du!..
Tu nebevadovausi savo partijai.
Po to, kai pikta lemtis klaikiu viesu
lu įsiveržė į tavo partijos būstinę ir
išnešė visus kompiuterius su „otka
to" buhalterija, ir į tavo namus, kur
iš palovės sušlavė visus nespėtus pa
slėpti „otkato" milijonus, nebeliko
nieko, kas keltų tavo partijos bičiu
lių entuziazmą ir vestų juos, kaip
kelrodė žvaigždė vedė išminčius su
karališkomis dovanomis. Nebeliko
tų dovanų, nebėra išminčių, tau pa
bėgus, nebeliko nieko...
Tu iš mūsų nebesityčiosi. Kas
dabar pamokys mus — kvailus litovcus, kaip mums tvarkytis, kas da
bar, be tavęs, parinks mums kita
tautį, kuris suprastų, kokia de
mokratija mums reikalinga, ir ko
kios demokratijos mes esame nusi
pelnę? Kas toliau ugdys mūsų tau
tinį identitetą ir formuos mumyse
vidinį protesto balsą dėl panašių
kliedesių? Kas be tavęs kirkins mū
sų naująjį premjerą, kas šokdins ir į
naujas krizes ves naująją vyriausy
bę?
Tavęs nebėra. Ir nebebus, nes
taip praeina pasaulio garbė — su su
klastotais diplomais, su apveidžiomis lėkščių plovėjomis ir kojinių
skalbėjomis, su nukombinuotais
milijonais, apkvailintų neišmanėlių
partijomis. Ir nebebus kam tau pa
minklo pastatyti, nes gyviems da
bar paminklai nebestatomi (labai
neprotingas sumanymas!), todėl kai
ateis tavo valanda, nebebus nei
paminklo, nei atminimo. Todėl mes,
laukinių Amerikos indėnų pavyz
džiu, neištarsime tavo vardo, kad at
minimas apie šaunius tavo žygius
niekada neišblėstų, jeigu ne iš mūsų
atminties, tai bent jau iš šios epitafi
jos. Ilsėkis Urdomoje.
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VITA KEVALAITIENĖ
SRUOGAITĖ
Po ilgos ligos Vita iškeliavo amžinybėn 2006 m. liepos 8 d.
Gyveno Encinitas, California.
Gimė 1929 m. Kaune. 1950 m. su tėveliais Sruogais atvyko į
JAV. Apsigyveno Cicero miestelyje, šalia Chicago, kur susi
pažino ir 1953 m. susituokė su Modestu Kevalaičiu. Kartu augi
no du vaikus ir visa jauna šeima 1960 m. persikėlė gyventi į
California. Ten ji 25 metus dirbo ir buvo labai įsijungusi į Santa
Monica lietuvišką veiklą. Užauginę šeimą, Vita su vyru per
sikėlė į Fallbrook, o po to į Encinitas, kur jiedu gyveno pasku
tinį dešimtmetį.
Giliai nuliūdę liko: vyras Modestas, duktė Vita, sūnus And
rius su žmona Diane ir vaikais Annemarie, J u s t i n ir Kirstin.
A.a. Vita Kevalaitienė bus laidojama ketvirtadienį, liepos 13
d. Holy Cross kapinėse prie Los Angeles. Gedulingos šv. Mišios
įvyks tuo pačiu metu, 11 v.r., kapinių koplyčioje. Kapinių ir
koplyčios adresas: 5835 W. Slauson Ave., Culver City, CA
90230. Tel. 310-836-5500.

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
$200 Jurgutis Danguolė ir J u r g i s , West Bloomneld, MI (viso
$1,200).
$150 Urbaitis Vincas ir Teresė, Cleveland, OH (viso $1,650).
$100 Bagdonienė Halina, Oak Lawn, EL (viso $2,050); LB East
chicago Indianos apylinkė per Birutę Vilutienę (viso
$350); Šerkšnys Veronika, Oak Lawn, IL (viso $550); Vil
kas Eugenijus, Valencia, CA (viso $625).
$50 Dr. Marchertas Algirdas ir Raminta, Lemont, IL; Rašy
tinis Valdemarą, Oak Lawn, IL aukojo du kartus po $50
(viso $585).
$30 Nyerges Salome, Santa Monica, CA (viso $1,070).
$25 Dagys Jaunutis ir Antanina, Beverly Shores, IN (viso
$270), Noreika Joseph ir Diana, Beverly Shores, IN ($235);
Razminas Birutė, Oak Lawn, IL (viso $600).
$20 Karaška Bronė, Del Ran, N J (viso $370); Stravinskas Kle
mensas, Beverly Shores, IN.
Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Patizanų globos
fondui aukojo:
a.a. JONO GLIOSO atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Slavinską
aukojo:
$20 Krasauskienė Elena, S. Pasadena, FL (viso $290); Lauras
Alfonsas, S. Pasadena, FL (viso $120); Michelevičienė
Onutė, St. Pete Beach, F L (viso $150); Slavinskas Eugeni
jus ir Irena, St. Petersburg, FL (viso $420).
$10 Kynas Loreta, St. Petersburg, FL (viso $110); Taorienė
Bronė, St. Petersburg, F L (viso $60).
a-a, JUOZO GRAUŽINIO a t m . $50 aukojo Karužienė Donata,
Oak Lawn, IL (viso $620).
a.a. JUOZO GIEDRIAUS MEILAUS atm. per L.P.G. fondo ats
tovą E. Slavinską aukojo:
$200 Dr. Valienė Aldona, St. Petersburg, FL (viso $400).
$20 Michelevičienė Onutė, St. Pete Beach, FL (viso $170); Sla
vinskas Eugenijus ir Irena, St. Petersburg, FL (viso $440).
GAUTAS PALIKIMAS
$40,986.50 a.a. JUOZO IŠKAUSKO, gyvenusio St. Pete Beach,
FL.
Esame labai dėkingi a.a. Juozui Iškauskui, kad jis įvertino mūsų
partizanų pasiaukojimą ir neužmiršo jų bei ryšininkų, kurie jau
senyvo amžiaus ir dauguma paliegę.
Kviečiame visus, kurie tik galite, įrašyti L.P.G. fondą savo testa
mentuose.
Lietuvos Partizanu Globos fondas širdingai dėkoja visiems
aukotojams už aukas. Mirusių šeimoms ir jų artimiesiems mūsų
nuoširdi užuojauta.
Visos aukos L.P.G. fondui n u r a š o m o s nuo federalinių
mokesčių (Tax I.D. #36-3163350).
Lietuvos Partizanu globos fondas 2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629

Baniutės Kronienė nuotrauka
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DAINAVAI - 50!

APYLINKĖSE
•Čikagos lietuvių Tauragės klu
bo susirinkimas įvyks liepos 13 d.,
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. šaulių na
muose, 2417 W. 43-ia gatvė. Kvie
čiame visus narius gausiai dalyvauti.
• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus bibliotekos Genealogijos sky
rius liepos 14 d. 7 vai. v. maloniai
kviečia pasiklausyti Genealogijos
bendrijos įkūrėjo ir direktoriaus
prof. Oleg Perzashkevich iš Minsko
(Baltarusija) paskaitos." Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500.
• Š . m. liepos 16 d. Ateitininkų
namų ąžuolyne, Lemonte, įvyks tra
dicinė Amerikos lietuvių Tautinės
sąjungos gegužinė. Gegužinės pra
džia 12:30 vai p.p. Bus geri pietūs,
baras, loterija, muzika ir šokiai ir
kiti malonumai. Lietuviška visuo
menė širdingai kviečiama atvykti į
šią šventę.
• K u n . Antanas Gražulis, S J, lie
pos 16 d. 1 vai. p.p. aukos šv. Mišias
Beverly Shores, IN, Šv. Onos
bažnyčioje. Visi kviečiami.
•Čikagos ir apylinkių Nekalto
Prasidėjimo Mergelės Marijos sese
lių rėmėjų valdyba 2006 m. liepos 16
d. minės Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio šventę. 10:30 vai.
r. bus šv. Mišios Švenčiausios Mer
geles Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, Marąuette Park. Tuoj po
Mišių parapijos salėje vyks minėji
mas. Apie Palaimintąjį Arkvysk. J.
Matulaitį kalbės kun. dr. Kęstutis
Trimakas. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime.
Bus kavutė.

• L i e p o s 18 d. 7 vai. v. Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčios parapijos salėje
vyks susitikimas su Kauno Prisi
kėlimo bažnyčios dekanu kun. V.
Grigaravičiumi. Bus rodomas filmas
apie tautos šventovę — Kauno Pri
sikėlimo bažnyčią. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti.
• L i e p o s 18-26 dienomis Fatimos
Marijos bažnyčioje vyks Šv. Onos novena. Mišios bus atnašaujamos kas
dien 9 vai. r. Vakarinės pamaldos —
7 vai. v. Liepos 22 d. 2 vai. p.p. vyks
ypatingas palaiminimas vaikams.
Sakramentas ligoniams bus sutei
kiamas liepos 23 d. 4 vai. p.p. Proce
sijos vyks liepos 22, 23 ir 26 dienomis
po 7 vai. v. vakarinių pamaldų.
• S v e i k i n a m e 2006 m. gegužės
mėnesį Lietuvių fondo nariais tapu
sius Robertą ir Giną Biinstrubus,
Henriką Stasą, Laurą Rukšenaitę,
Kristiną Stankaitytę-Phillips, Nijolę
Nausėdienę, Nijolę Tarvinaitę, Vy
tautą Sendą. Atminimo įnašu Dalia
Drėmienė pagerbė ir į LF įrašė a. a.
Juozą Milvydą, Aldona Šmulkštienė
pagerbė a. a. Oną Vilkaitę-Lukšienę
ir a. a. Simoną Lukšą, Vytautas
Graužinis pagerbė a. a. Ramunę Ele
ną Griganavičienę ir kiti asmenys
pagerbė ir į LF įrašė a. a. Eleną Purelienę. LF adresas: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630257-1616.

Šiais metais Dainavos jaunimo stovykla švenčia 50—ties metų įkūrimo
jubiliejų. Per tuos 50 metų Dainava pilnai pateisino savo tikslą formuojant
išeivijos lietuvišką jaunimą. Didelis skaičius Dainavos auklėtinių įsiliejo į
išeivijos darbo laukus ir nepamiršo bei nepamiršta Dainavos, kaip jų idėjų
įkvėpėjos.
Norint tinkamai pažymėti šį garbingą jubiliejų, Dainavos administraci
ja rengia Dainavos rėmėjų ir bičiulių šventę šių metų Darbo dienos savait
galį, rugsėjo 2 — 3 dienomis Dainavoje, Manchester, MI. Numatoma įdomi
programa, kurią apvainikuos mūsų bendravardžio, Dainavos ansamblio
vyrų okteto koncertas. Norintieji galės pernakvoti Dainavoje ir pasidžiaugti
rudenėjančia gamta. Dėl registracijos ir informacijos prašom kreiptis į dr
Marių Laniauską. tel. 440-205-9273 arba mmlddfl@comcastaiet
Kviečiame visus buvusius stovyklautojus, rėmėjus ir visą lietuvišką ben
druomenę įsiminti šią datą, atvykti į Dainavą ir kartu pasidžiaugti atliktais
darbais.
Norėdami užtikrinti Dainavos jaunimo stovyklos ateitį, kviečiame pri
sidėti ir remti naujai steigiamą Dainavos fondą, kuris garantuos jos šviesią
ateitį ateinančioms kartoms. Aukas prašom siųsti „Camp Dainava Foun
dation" c/o Albertas Sušinskas, 5348 Richards Dr., Mentor, OH, 44060.
Dainavos jaunimo stovyklos taryba
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Draugo" knygynėlyje

Ignas Urbonas „ I l g a mano kelionė / /
Neseniai PLC,- Lemonte vyko
prelato Igno Urbono knygos „Ilga
mano kelionė" pristatymas, kuris
sukėlė didžiulį susidomėjimą. Dau
gelis čikagiečių pažįsta prelatą,
todėl ne tik atėjo į pristatymą, bet ir
įsigijo šią knygą.
Šią knygą dabar galite įsigyti ir
„Draugo" knygynėlyje. Visiems ge
rai pažįstamas kunigas savo knygo
je aprašo savo gyvenimo kelią. Kny
ga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Knygą spausdino UAB „Rodik
lis" Kaune. Leidėjas UAB „Alytaus
naujienos".
Knygos kaina - 10 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc
persiuntimo
mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiun
timo kaina - 5 dol. Persiunčiant
daugiau knygų, už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis.

• Č i k a g o s lituanistinei mokyklai
reikalingi: lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojas dėstyti aukštesnio
joje mokykloje ir pradinių klasių mo
kytojai. Tel. pasiteiravimui: 630832-6331 (Jūratė Dovilienė).

JONO DOVYDĖNO FOTOGRAFIJOS PARODA
MICHIGAN AVENUE GALLERIES
Rugpjūčio 12 d.
Michigan Avenue Galleries
atidaroma

«

D r a u g o " knygynėlio adresas: 4 5 4 5 W . 6 3 t h Street, Chicago, IL 0629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Jono Dovydėno
(Lenox, MA)
fotografijos paroda

„Another Country
Also Mine"
Nuotraukoje: ). Dovydėnas su savo
sukonstruotu lėktuvu.

J. Dovydėnas — jdomi asmenybė. Jis ir
lėktuvo konstruktorius, ir knygų auto
rius, ir fotografas.

Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
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.
IMIGRACINĖS TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
L35 S LaSalie #2300 Chicago, IL 60803
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.

Skelbimai

Advokatas
Jonas Cibaitis

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI

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 Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valančios pagai susitarimą

Konkurso mecenatai: Č. ir L Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

D EM E SI Of
Neseniai atvykote, i e š k o t e d a r b o mr b u t o , tačiau
skelbtis laikraštyje b r a n g i a i kainuoja?
Ne beda. DRAUGAS jusu s k e l b i m e išspausdins
nemokamai. Tereikia paskambinti
tel. 773-SS5-9500

