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Šiame j 
numeryįeį | 
Iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga. Skautu 
įžodis miške. LSS 
Seserijos vadijos 
pranešimai. „Nerijos" 
tunto kalendorius. 

2psl. 

Visų pirštai į save 
lenkti. Ar Rusija pavys 
ir pralenks Ameriką. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Prisimenant 
iškeliavusias 
Amžinybėn tautietes. 

5 psl. 

Jaunimo centre 
paminėta Vasario 16. 
Vilniaus universiteto 
muzikos ansamblis 
„Jaunimėlis". Uršulė 
Astrienė vėl mokys 
marginti velykaičius. 

6 psl 

Sportas 
* P a s a u l i o j a u n i ų dai l io

jo č iuožimo č e m p i o n a t e Ka
nadoje m e r g i n ų varžybų kva
lifikacinio barjero neįveikė bei 
iš tolesnių varžybų pasitraukė 
Rūta Gajauskaitė. B grupėje 
Lietuvos čiuožėja buvo pasku
tinė — 2 I-a, o tarp visų čempio
nato dalyvių tenkinosi 42-ąją 
vieta. Po kvalifikacinių varžybų 
pirmauja japonės Mao Aada ir 
Aki Sawada bei korėjietė Yu-Na 
Kim. 

* L ie tuvos fechtuotoja i 
Agnė A ž u k a i t ė i r Tom as 
Kras ikovas tapo tarptautinio 
turnyro Austrijoje, kuriame 
rungtyniavo aštuonių šalių 
sportininkai, nugalėtojais. 

* D v i d e š i m t k e t v i r t ą 
p r a l a i m ė j i m ą 55-ose JAV 
NBA r e g u l i a r i o j o sezono 
rungtynėse patyrė Cleveland 
„Cavaiiers" komanda su Žyd
rūnu Ilgausku. Namuose „Ca
vaiiers" krepšininkai 92:94 tu
rėjo pripažinti San Antonio 
„Spurs" pranašumą. Pergalę 
svečiams lėmė sėkmingas Tim 
Duncan metimas paskutinę 
ketvirtojo kėlinio sekundę. Re
zultatyviausiai aikštelės šei
mininkų gretose žaidęs lietuvis 
pelnė 26 taškus, po krepšiais 
atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 
rezultatyvius perdavimus, blo
kavo 3 varžovų metimus, tris
kart suklydo bei surinko 4 pra
žangas. 

Naujausios 
zmios 

Lietuvos valstybės istorijos raidoje siūloma 
išskirti tris respublikas 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Lietuvos valstybės istorijos rai
doje siūloma išskirti ne dvi res
publikas — tarpukario bei nuo 
1990 m., kaip dabar dažniausiai 
daroma, bet prisiminti ir Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) bei Lenkijos bendros res
publikos etapą. 

Taip mano Vilniaus pedago
ginio universiteto (VPU) Plėtros 
ir tarptautinių ryšių prorekto
rius, Lietuvos istorijos katedros 

vedėjas Aivas Ragauskas. 
Kaip pasakojo istorikas, 

šiuo metu VPU ir Seimas rengia 
„Didįjį Lietuvos parlamentarų 
biografinį žodyną", kuris būtų 
pirmas tokio pobūdžio projektas 
Rytų ir Vidurio Europoje. Siame 
žodyne ketinama užfiksuoti ke
lių tūkstančių XV a. pabaigos — 
XX a. pradžios Lietuvos parla
mentarų biogramas — trumpus 
gyvenimo aprašymus. 

Anot A. Ragausko, skaičiuo

jant a tski rus seimus i r į žodyną 
talpinant par lamentarų biogra
mas, is torikams iškyla klausi
mas, kaip reikėtų įvardyti atski
rus valstybės istorijos laikotar
pius. 

Dabar politiniuose i r dauge
lyje istorinių tekstų yra fiksuo
jamos dvi respublikos: Pirmoji 
respublika — tarpukar io Lietu
va, Antroji respublika — nuo 
1990 m. kovo 11 d. 

Tačiau A. Ragauskas mano, 

kad turė tų būti išskiriamos ne 
dvi, bet trys respublikos. 

„Mes neturime jokio rimto 
a rgumento pradėt i skaičiuoti 
Lietuvos valstybės pradžią nuo 
vasario 16-osios. Nes vasario 
16-osios Nepriklausomybės ak
tas deklaravo valstybės atkūri
mą", sakė jis. 

„Situacija mūsų istorinės 
atminties kontekste yra gana 
paradoksali. Mes iš LDK laiko
tarpio Nukel ta į 5 ps l . 

* D a r b o pa r t i j a a p l e n k ė 
ki tas pa r t i j a s narių skaičiumi 
ir ..apyvarta". 

* P r e m j e r a s s u d a r ė dar
bo g r u p ę policininkų algoms 
„ieškoti". 

Į d a r b i n i m o a g e n t ū r ų 
pas laugos Lietuvoje bus ne-
m o karnos. 

* Kitais m e t a i s Balt i jos 
ša H tą o r o e r d v ę saugos Len
kijos kariai. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2 617 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vasarą 
parlamentarai 

galės išeiti 
oficialių 
atostogų 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Pasibaigus pavasario sesijai 
parlamentarai jau galės išeiti 
oficialių atostogų. Dabar jų 
atostogų neapibrėžia jokie įsta
tymai, tad pastarieji Konstitu
cijos numatyta teise į poilsį 
naudojasi „nelegaliai". 

Kaip sakė Seimo Statuto 
pataisas dėl parlamentarų sta
tuso ir darbo sąlygų rengian
čios darbo grupės vadovas Al
girdas Monkevičius, „darbo 
grupė baigia darbą, dar pasi
tarsime su frakcijomis ir galuti
nai iki kovo 15 dienos pateiksi
me savo išvadas". 

Pasak A. Monkevičius, par
lamentarai atostogų bus išlei
džiami visi kartu ne sesijos dar
bo metu, tačiau ir atostogauda
mi išlaikys parlamentaro statu
są. 

„Parlamentaras ir ne darbo 
metu išlieka tautos atstovas ir 
gali dalyvauti susitikimuose su 
rinkėjais, vykdyti funkcijas", 
sakė A. Monkevičius. 

A Monkevičius nenurodė, 
kiek dienų bus siūloma atosto
gauti parlamentarams ir tiki
no, jog „atostogų dienų skaičius 
bus nuspręstas Seimo". 

Seimo nariai taipogi galės 
būti atšaukiami iš atostogų, ta
čiau nebūtinai visi. Jei Seimui 
reikia sukurti komisiją ar turi 
dirbti koks nors komitetas, dar
bo grupė siūlys, jog nereikėtų iš 
atostogų atšaukti visų Seimo 
narių, tik tuos, kurie reikalin
gi darbo grupės darbui. 

Paskutinę praėjusių metų dieną uždarius vieną iš Ignalinos atominės elektrinės 'IAEi blokų, per du šių metų mė
nesius pagaminta 1.878 mlrd. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos — 1.8 karto mažiau nei jos buvo paga
minta pernai sausio-vasario mėnesiais. IAE pagamina maždaug 80 proc. visoje Lietuvoje suvartojamos elektros 
energijos. Iki 2009-ųjų ją gamins tik vienas — antrasis — elektrinės blokas. Eitos nuotr. 

Lietuvoje žmogaus teisės 
gerbiamos, nors problemų yra 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 

Lietuvos Vyriausybė iš esmės 
gerbia savo piliečių žmogaus 
teises, tačiau kai kuriose srityse 
tebėra problemų. 

Tai sakoma JAV Valstybės 
departamento Demokratijos, 
žmogaus teisių ir darbo biuro 
ataskaitoje apie žmogaus teisių 
padėtį pasaulyje 2004-aisiais. 

Šią savaitę paskelbtoje ata
skaitoje apie Lietuvą teigiama, 
kad policija kartais muša ar ki
taip fiziškai smurtauja prieš su
laikytuosius ir piktnaudžiauja 
sulaikymo įstatymais. 

Kalinimo sąlygos Lietuvoje 

tebėra prastos, nepaisant tam 
tikro pagerėjimo. Drauge ata
skaitoje pastebima, kad Lietu
voje pernai buvo rečiau pratę
siamas ikiteisminis areštas. 

Praė jus ia i s metais , anot 
ataskaitos, būta tam tikrų tei
sės į pr ivatumą pažeidimų, an
tisemitinių išpuolių. 

Smur t a s visuomenėje prieš 
moteris ir vaikus ataskaitoje 
vad inamas r imta problema, 
taip pat problema yra moterų 
bei mergaičių išvežimas sekso 
vergovėn į užsienį. 

Be to, būta neleistinų dar
buotojų teisių apribojimų. 

Pasaulio banko atstovybė Lietuvoje bus uždaryta 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 

Pasaulio bankas (PB) per ar
timiausius metus planuoja už
daryti savo atstovybę Lietu
voje, kuri išlaiko gerus makro
ekonomikos rodiklius. 

Tai po susitikimo su Pa
saulio banko Europos ir Vidurio 
Azijos regiono viceprezidentu 
Shigeo Kats pranešė premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

„Mūsų santykiai keičiasi, 
nes mes pigiai skolintis galime 
bet kur ir išlaikome visus krite
rijus. Iš ten, kur reikalai page
rėja. Pasaulio bankas kraustosi 
ten, kur situacija nėra labai ge
ra", sakė A. Brazauskas. 

PB atstovybės Lietuvoje va
dovas Mantas Nocius patvirti
no, kad sprendimas uždaryti 
atstovybę buvo priimtas šie
met, tačiau nenurodė konkre
čios datos, kada ji nustos veikti. 

A. Brazausko teigimu, už
darius atstovybę Vilniuje, už 
ryšius su Lietuva bus atsakin
ga PB atstovybė Varšuvoje, kur 
direktore Vidurio Europos ir 
Baltijos šalims nuo balandžio 
pradės dirbti Daniela Gressani. 

Lietuva PB nare tapo 1992 

Premjeras Algirdas Brazauskas (k) susitiko su Pasaulio banko viceprezi
dentu Shigeo Kats. Mykolo Ambrarn EI.TAi nuotr 

m. Per dešimtmetį nuo narystės 
pradžios PB suteikė Lietuvai 
apie 480 mln. JAV dolerių pa
skolų Nuo 2002 m. Lietuva iš 

PB nebesiskolina. 
Banko parengtoje Par tne

rystės strategijoje skolinimui 
palikta tik teorinė cralimvbė 

Lietuvio 
atlyginimas — 

17 kartų 
mažesnis nei 

dano 
Viln ius , kovo 1 d. (BNS) — 

Lietuva yra vienoje grupėje su 
tomis Europos valstybėmis, kur 
gyventojai gauna mažiausius 
atlyginimus. Lietuvos gyvento
jo uždarbis sudaro 6 proc. to, ką 
uždirba Danijos gyventojas. 

„2001-aisiais valandos dar
bo užmokestis Danijoje buvo 
135 kar tus didesnis nei, pa
vyzdžiui, Baltarusijoje, bet iki 
šių metų vasario šis skirtumas 
sumažėjo iki 34 kartų", teigia
ma darbo užmokesčio skirtu
mus Europos šalyse vertinan
čios Europos darbuotojų fede
racijos (FedEE) pranešime. 

Pačių neturtingiausių Eu
ropos šalių — Albanijos, Uk-
rainos ir Moldovos — gyvento
jai uždirba 2 proc. to, ką už dar
bą gauna turtingiausi Danijos 
žmonės. Lietuva taip pat pri
sk i r iama pastara ja i , penktai 
šalių grupei, kurioje atlygini
mai mažiausi Europoje. 

Estija yra paskutinė ketvir
tosios grupės šalis, Latvija laip
teliu atsi l ieka nuo Lietuvos. 
Nuo Lietuvos dar atsilieka Ma
kedonija, Rusija. Serbija, Al
banija, Bulgarija, Rumunija, 
Ukraina, bet jų skirtumai ne 
tokie didžiuliai, kaip tarp pir
mosios — tur t ingiaus ių ir 
penktosios — mažiausius atly
ginimus gaunančių Europos ša
lių. 

Darbo užmokesčio skirtu
mai t a rp Europos valstybių ma
žėja, nes žmones migruoja dirb
ti į kitas šalis, kuriose geresnis 
darbo užmokestis, Vakarų Eu
ropos šalys darbo užmokesčio 
negali didinti, nes jų gyvento
j a m s a t s i randa vis daugiau 
konkurentų iš Rytų Europos, 
Indiios ir Azijos šalių. 

Apeliacinis teismas pripažino 
buvusį prezidentą kaltu 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Apeliacinis teismas antradienį 
panaikino išteisinamąjį nuo
sprendį nušalinto nuo prezi
dento pareigų Rolando Pakso 
byloje ir pripažino jį kaltu dėl 
valstybės paslapties atskleidi
mo. 

Tačiau teisėjai atleido R. 
Paksą nuo baudžiamosios atsa
komybės, nes, jų vertinimu, nu
šalintas per apkaltą nuo prezi
dento pareigų pernai pavasarį 
jis tapo nepavojingas valstybei. 
Byla jam nutraukta . 

Todėl R. Paksui nereikės 
mokėti 9,375 litų baudos, kurią 
skirti prašė išteisinamąjį nuo
sprendį R. Paksui apskundęs 
Generalinės prokuratūros pro
kuroras Mindaugas Dūda. 

Valstybės kaltintojas sakė, 
kad kol kas yra patenkintas da
limi nuosprendžio, kuria R. 
Paksas pripažintas kaltu, ka
dangi to ir reikalavo savo ape
liaciniu skundu. O ar skųsti tą 
nuosprendžio dalį, kuria R. 
Paksas atleistas nuo atsakomy
bės ir nenubaustas , prokuroras 
nuspręs perskai tęs išsamhis 
naujo nuosprendžio motyvus. 

M. Dūda prašė, kad Pi. Pak
sas ne tik būtų pripažintas kal
tu, bet j am būtų paskirta ir 
bausmė — piniginė bauda. 

„Baudžiamosios teisės 
prasme R. Paksas yra laikomas 
neteistu. Tas pripažinimas kal
tu padarius nusikalstamą vei
ką sukuria tam tikra pasekmių 
kitose sri tyse — pavyzdžiui, 
valstybės tarnyboje, gaunant 
įvairiausius leidimus, keliant 
kvalifikacinius reikalavimus 

Rolandas Paksas 
Tomo Čemiževo (ELTA) nuotr 

asmeniui ir panašiai", aiškino 
M. Dūda. 

Tuo tarpu R. Paksas tokį 
Apeliacinio teismo nuosprendį 
vertina kaip politinio proceso ir 
sąmokslo dalį bei ketina nuo
sprendį skųsti kasacine tvarka 
Aukščiausiajam Teismui. 

Apeliacinis teismas kritiš
kai įvertino buvusį valstybės 
vadovą išteisinusį Vilniaus 
apygardos teismo nuosprendį, 
manydamas, kad teismas su
menkino įrodomąją galią ir ne
pagrįstai išteisino kaltinamąjį. 

Apeliacinio teismo trijų tei
sėjų kolegija nuosprendyje pa
žymėjo, kad vertino visą įrody
mų visumą, įvykių seką. 

R. Paksas buvo kaltinamas 
tuo, kad rinkimų kampanijos fi
nansuotojui Jurij Borisov leido 
suprasti, kad jo pokalbių klau
sosi Valstybės saugumo depar
tamento pareigūnai. 

Konservatoriai: KGB rezervo 
tyrėjai buvo per švelnūs 

Rimantas Dagys 
Valdo K o p ū s t o (ELTA) Dnotr 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Opoziciniai konservatoriai įsi
tikinę, jog aukštų valstybes pa
reigūnų įtraukimą į KGB rezer
vą sovietmečiu tyrusi laikinoji 
Seimo komisija „Seimo pirmi
ninko pavaduotojo Alfredo Pe
keliūno atveju elgėsi nelogiš
kai". 

„Galime apgailestauti, kad 
komisija A. Pekeliūno atveju 
pasirinko švelnų variantą. A. 
Pekeliūno atveju, nepripažin
dama jo rezervininku, komisija 
elgėsi nelogiškai", sakė antra
dienį spaudos konferenciją su
rengę Tėvynės sąjungos frakci
jos atstovai Rimantas Dagys ir 
Audronius Ažubalis. 

Tuo tarpu komisija savo iš
vadose patvirtino, jog Artūras 
Valionis ir A. Pocius buvo 
įtraukti į KGB rezervo sąrašą, 
jie patys tai pripažino komisijai 
ir prieš paskiriant į aukštas pa
reigas yra informavę atitinka
mus pareigūnus, tuo tarpu bu
vimą rezerve neigiančio A. Pe
keliūno komisija nesiryžo pri
skirti prie rezervininku. 

Komisija apsiribojo nusta
čiusi, jog turi duomenis, iš ku
rių galima daryt ' prielaidą, kad 
A. Pekeliūnas buvo įtrauktas į 
KGB rezervą. 

Pasak A. Ažubalio, „buvo 
trys rimti dokumentai, kuriuo

se galima rasti duomenis, kad 
A. Pekeliūnas priklausė rezer
vui, t uo tarpu komisija pasirin
ko švelnų variantą — galima 
daryti prielaidą". 

Konservatoriai įsitikinę, 
jog neigdamas buvimą KGB re
zerve A. Pekeliūnas melavo. 
„Mano ir kolegų akimis, jis sa
kė netiesą. I KGB rezervą žmo
gus kartais būdavo įrašomas ir 
jam nežinant, tačiau vėliau bū
davo informuojamas", sakė A. 
Ažubalis. 

Konservatoriams įtarimų 
dėl A. Pekeliūno sukėlė ir 1989 
metais neaiškiomis aplinky
bėmis dingęs A. Pekeliūno kari
nis bilietas. 

Konservatoriai taipogi ap
gailestauja, jog komisijos išva
dose nėra konstatuota, jog „pri
klausymas rezervui yra vertin
tinas kaip neigiamas, reputaci
ją žeminantis dalykas". 

„Buvimas šioje organizaci
joje žemina žmogaus reputaci
ją, net jei teisės aktai nenuma
to atsakomybės už buvimą šia
me mobilizaciniame padaliny
je", teigė R. Dagys. 

Tačiau konservatoriai ne
kėlė užsienio reikalų ministro 
A. Valionio ir VSD vadovo A. 
Pociaus atsistatydinimo klausi
mo. 

Kaip tvirtino A. Ažubalis, 
„pripažindami buvę KGB re
zerve, to fakto nenuslėpę, jie iš
reiškė lojalumą Lietuvos vals
tybei". 

Taipogi, kaip pastebėjo 
konservatorius, „šie asmenys 
buvo įvertinti aukštais valsty
bės apdovanojimais už kon
krečius darbus". 

Tačiau konservatoriai įsiti
kinę, jog „reikia sustiprinti 
KGB rezervininku atsakomv-
bę". 

Konservatorių siūlymu, 
„visi valdininkai, tarnautojai, 
politikai Nukelta i 5 psl. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

IŠKILMINGA KLAIPĖDOS 
DIENOS SUEIGA 

- Nors dieną pr ieš gerokai 
snigo ir daug kelių buvo už
pustyt i savo t rad ic inėn Klai
pėdos dienos šventėn, sausio 23 
d. vykusioje Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte susirinko 65 
jū ros skau t a i i r skau tė s . 
Suvažiavo j ie čia iš Čikagos, 
plačiųjų jos priemiesčių, o keli 
net iš tolimos Michigan valsti
jos. 

Šventė pradė ta 9 vai. r. da
lyvavimu šv. Mišiose Pal . Jur
gio Matulaičio misijoje. Po 
Mišių „Nerijos" tun to skautės ir 
„Lituanicos" tunto jū rų skautai , 
smagiai da inuodami „Ei, pir
myn! Ei, drąsyn!", atžygiavo į 
PLC Lietuvių fondo salėje 
įrengtą laivo denį, jį užpildyda
mi darnia rikiuote. «2» 

Cia iškilmingos sueigos ce
remonialui vadovaujant „Neri
jos" tun to gintarei v.v. Vaivai 
Rimeikaitei, buvo iškel tas vim-
pilas, atl ikti vienetų raportai , 
laivo denin pakviesta vadovybė. 
Vienetų inspekciją atliko: LSS 
Seserijos vyriausia skaut ininke 
v.s. Dalia Trakienė, j . s . fil. Rūta 
Kirkuvienė, „Nerijos" tun to tun-
t ininkė j . psl. Aldona Weir, jos 
pavaduotoja j . ps . Laima Ba
cevičienė ir „Lituanicos" tunto 
t u n t i n i n k a s j . p s . Robertas 
Jokubauskas . Išeiginėmis uni
formomis apsirengė ir plačiomis 
šypsenomis pasipuošę, broliai ir 
sesės vadovybei pr is is ta tė savo 
vienetų šūkiais , nuaidėjusiais 
per erdvia sale i r aplinkines 
PLC patalpas . 

Inspekcijai pasibaigus , j . ps. 
Dalia Vi tk ienė p r i m i n ė , kad 
šiandien m i n i m a l ie tuviams 
didelės r e ik šmės sukak t i s . 
Švenčiame 82 me tų Lietuvos, 
kaip jūr inės valstybės sukaktį , 
kai 1923 m. sausio 15 dieną 
Mažosios Lie tuvos dal is — 
Klaipėdos k ra š t a s — išsivadavo 
iš šešių šimtmečių Kryžiuočių 
ordino sukur tos vokiečių ne
laisvės. Sesė Dalia ypač pabrėžė 
Klaipėdos r e ik šmę Lietuvos 
valstybei ir jū ros skau tų pa
reigą Lietuvos pajūriui . J u k ir 
savo įžodyje pas ižadame mylėti 
jūrą. 

J ū r o s e i r vandenynuose 
nuskendusių jūre iv ių ir jū rų 
skautų p r i s imin imui buvo 
uždegtos žvakės . Sesė Dalia 

paprašė salėje buvusius svečius 
a ts is tot i , o jū ros skautus ir 
skautes supintomis rankomis 
susikaupimo minute pagerbti 
mirusiuosius. Susikaupimas bu
vo užbaigtas visų sudainuota 
„Lietuva brangi" ir šia sesės 
Dalios jau t r ia i sukalbėta mal
da: 

„Viešpatie Dieve, Tu, savo 
meile ir gerumu amžių gilumoj 
pašaukei lietuvių tautą apsi
gyventi prie Baltijos krantų. 
Mes, tos tautos gyvoji dalis, 
š iandien susirinkome švęsti 
Klaipėdos krašto išvadavimo ir 
prie Lietuvos grįžimo 82-ųjų 
metų sukaktį. 

Padėk mums, Viešpatie, 
toliau veikliai budėti ir nenuil
s tamai darbuotis mūsų tėvynės 
labui . Sujunk mūs brolių ir 
sesių meilę, ir stiprink mūsų 
dvasią. Suteik amžiną ramybę 
mūsų mirusių skautų, jūreivių, 
kar ių , v isur laisvės kovose 
žuvusių ir gamtos nelaimėse 
žuvusių sieloms. Tegul visų 
kančia ar t ina mus prie Tavęs ir 
tegul Tavo meilė mūsų širdyje 
jung ia v isus šiame plačiame 
pasaulyje. Tebūna, Viešpatie. 
Tavo Sūnus mūsų paguoda ir 
šviesa, kad per Jį mes, kur 
gyvuojam, pasisemtume stipry
bės ir vilties žengti pirmyn. Per 
Kristų, mūsų Viešpati, Amen". 

Antroje sueigos dalyje buvo 
įneštos vėliavos, skaitomi įsa
kymai, vyko įžodžiai, pakėlimai, 
apdovanojimai, vadovių pasi
keit imai. „Nerijos" įsakymų 
buvo daug! Juos gražiai per
skaitė sesė Krista Weir. 

Ūdryčių įžodį pravedė j.s. 
fil. Taiyda Chiapetta ir „Ventės" 
laivo vadovė g.v.v. Rasa Kelp
šienė. Įžodį davė: Aurita Gu-
dauskai tė , Tia Majauskaitė, 
Ieva Milerytė, Deimantė Pipi-
raitė, Gabrytė Razmaitė, Lilija 
Sadauska i tė , Violeta Tallat-
Kelpšaitė ir Julija Žliobaitė. 

Naujų jūrų jaunių įžodį 
pravedė j . s . Laura Lapinskienė 
kar tu su jūrų jaunių vadove j . 
ps. Onute Savickiene. „Juod
krantės" laivo jūrų jaunės kan
didatės, atlikusios antrojo paty
rimo laipsnio programą ir kan
didatavimo laikotarpį: Renata 
Butikai tė , Karina Butikaitė, 
Greta Tamauskai tė ir Natalija 

SKAUTŲ ĮŽODIS MIŠKE 
Čikagos „Lituanicos" tunto 

„Ąžuolo" draugovės skauta i 
kandidatai š. m. vasario 5 dieną 
nekan t r ia i l aukė pasku t inės 
pamokos pabaigos Maironio 
l i tuanist inėje mokykloje. Su
skambėjus l auk ta j am skam
bučiui, visi galvotrūkčiais 
veržėsi pro duris, į lauką, kur jų 
laukė tėvai ir vadovai. Skubiai 
lipo į automobi l ius . Oras 
gražus, o iškyla į mišką žadėjo 
jiems naują ir niekad neužmirš
tamą patyri-mą. 

Suburzgė varikliai ir kelio
likos automobil ių vilkst inė 
pasuko į netolimą „Orgon" labo
ratorijų „Waterfall Glen" mišką. 

Draugovei vadovauja skau
tai vyčiai Juozas Kapačinskas ir 
Vytenis Lietuvninkas. Jie pa
ruošė brolius skau tų įžodžiui, o 
tokiam svarbiam įvykiui miš
kas yra įspūdingiausia vieta 

Atvykus numatyton vieton, 
jaunieji broliai išsir ikiavo, o 
tunto adjutantas , sk. vytis fil. 
Linas Paužuolis, perskaitė tun-
t ininko įsakymą, leidžiantį 
įžodį duoti šiems kandidatams: 
Andriui Bertašiui . Kovui Kul-

K l a i p ė d o s dienos sueigoje , 2005.01.23 d., s u s i m ą s t y m ą p raveda j . p s . DaHa Vi tk iene , žvakių u ž d e g i m u i 
v a d o v a v u s i j .ps . O n u t ė Sav ick ienė , Mažosios Lie tuvos spa lvų žvakes laiko Dovi lė V i tku tė , J o n a s Savickas ir 
J u l y t ė Pe t ra i ty tė . Mirus ių jų pagerb imui žvakę uždeg t i p a s i r u o š ę — Rytas V i t k u s i r L i n a Meil iūtė . 

I šk i lmingoje Klaipėdos d i enos sueigoji cof t u n t o henru. _. : ru jaur. ' .u : r ; u vadovai. 

Š a u n u s būrys ūd ryč ių s teb i žvakių uždegimo ceremoni ją . 

biui. Doviai Lietuvninkui. Domi-
nikui Paužuoliui, Arui Latviui, 
Algiui Marcinkevičiui, Mykolui 
Sauliui, Mindaugui Skurvydui, 
Domui Vaitkui ir Klaudijui 
Žemaičiui. 

Įžodžiui vadovavo sk. vytis 
ps. fil. Vytenis Lietuvninkas. 
Lietuvos vėliavą įžodžiui pager
bė pri tyręs skautas Antanas 
Paužuolis. Po įžodžio skautams 
geltonus kaklaraiščius užrišo 
Tomas Watson, „Tėvynės ilge
sio" mazgelį užrišo Linas 
Paužuolis, o „Gerojo darbelio" 
mazgelį — ten buvę tėveliai. 

Po įžodžio skautai turėjo 
progą patyrinėti „miegantį" 
mišką ir įsijausti į jo tylą. 
Paukšteliai yra išskridę į šiltes
nius kraštus . Protarpiais tylą 
pertraukdavo tik genio tukseni
mas. 

Išlieję dalį savo energijos, 
skautai grįžo P^e ugniakurų ir 
kepėsi užkandžius. Pasistip
rinę, bet jau gerokai pavargę, 
mielai sėdo į tėvelių automobi
lius ir laimingi grįžo namo. 

Antanas Paužuo l i s 

Vaznelytė. 
Atvažiavęs per sniegus iš 

tolimo Michigan. brolis Aras 
Vitkus perskaitė „Lituanicos" 
tunto jūrų skautų įsakymus. 

Bebrų įžodį pravedė j . ps. 
Marius Naris „Nemuno" laivo 
bebrų kandidatai, atlikę trečio 
patyrimo laipsnio programą ir 
kandidatavimo laikotarpį: Lu
kas Gilius, Augvydas Kunčas. 
Tanvydas Kunčas, Ugnius 

„NERIJOS" 
TUNTO 

KALENDORIUS 
Kovo mėn . 
5 d. — sueiga; 
12 d. — nėra sueigos ūdry-

tėms, sueiga kitoms; 
13 d. — sekmadienis — 

Kaziuko mugė 10 v.r.; 
19 d. — sueiga; 
26 d. — nėra sueigų — 

Velykų atostogos. 

Balandžio m ė n . 
2 d. — sueiga; 
9 d — sueiga; 
16d.-- iškyla(?); 
23 d. — sueiga; 
30 d. — sueiga. 

Gegužės m ė n . 
7 d. — sueiga (gėlių išpar

davimas iš ryto); 
14 d — iškilminga sueiga Į 

ir skautorama (paskutinė i 
sueiga); 

21 d. — nėra sueigų —i 
mokslo metu užbaigimas. 

_ _ 1 

Rimša ir Tomas Stavskis. 
Komanda: „Vėliavas išnešt 

ir pradedam apdovanojimus!" 
Lietuvių Skaučių seserijos 

(LSS) įsakymus perskaitė j . s. 
fil. Rūta Kirkuvienė. Pranešta, 
kad j .s . Aldona Weir perduoda 
„Nerijos" tunto tuntininkės 
pareigas j . ps. Laimai Bace
vičienei. Sesė Aldona Weir 
nuoširdžiai pasveikino naują 
tuntininkę ir palinkėjo visoms 

sesėms sėkmės, j . s . fil. Taiyda 
Chiapetta apsiima tuntininkės 
pavaduotojos pareigas ir j . s . fil. 
Rūta Kirkuvienė pasilieka 
iždininkės pareigose. 

Po minėjimo visi jūrų skau
tai išsiskirstę linksmai pasi
sveikinti, pasivaišinti įvairiais 
vaisiais ir su gera jūrine nuotai
ka, laimingai grįžo per sniegus 
namo. 

Se s ė D a l i a V. 

LSS SESERIJOS VADIJOS 
PRANEŠIMAI 

Klaipėdos dienos proga, 
jūrų skaučių „Nerijos" tunto 
skautės ir vadovės apdovanotos: 

Žuvėdros žymeniu; (šios vi
sos sesės yra gintarės kandidatės) 

vair Kristina Bacevičiūtė 
valt. Lisa Bartašiūtė 
vair. Liana Modestaitė 
valt. Lidija Paradą 
vair. Lilija Rudytė 
valt. Krista Weir 
valt. Aida Žygaitė 

Vėl iavos žymeniu: 
g.v.v. Audrė Kapačinskaitė 
g.v.v. Nida Lendraitytė 
g.v.v. Vida Mikalčiūtė 
g.v.v. Tara Mikužyte 
g.v.v. Vilija Pauliūtė 
g.v.v. Vaiva Rimeikaitė 
g.v.v. Žibutė Šaulytė 
g.v.v. Aleksandra Strub 
g.v.v. Cyra Trejo 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gyrlymas bei chirurgija 

Center for Health, 
12TX S York, Brrtust, H. 60126 

630-941-2609 

G i n t a r o žymeniu : 
j.s.fil. Taiyda Chiapetta 
j . s fil. Rūta Kirkuvienė 
j.s.fil. Virga Rimeikienė 

Tėvynės Dukros žymeniu: 
j .ps . Laima Bacevičienė 
j . ps. Milda Rudaitytė-Jo-

hansonienė 
j . s . Dana Mikužienė 

O r d i n u už n u o p e l n u s : 
j . s . Dalia Žygienė 

I n k a r o o r d i n u : 
j . s . Laura Lapinskienė. 
Nuoširdžiai sveikinu mūsų 

seses ir linkiu daug darbingų 
dienų tarnaujant Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. 

v.s. Dal ia T r a k i e n ė 
LSS vyriausia skautininke 

! DR. JOVITA KERELIS 
į DANU! GYDYTOJA 
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

į Tel. (708) 598-8101 
i Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD..&C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.Areh8rAvaaB.5i-6 

Chicago, IL 60638 
Ter773-229-0965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBrUCKAS, M £ . 
KAROOLOGAS-ŠIRDES UG0S 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviars sutvarkys darts už pneiramą teiną 
Sustanru Kabėti angBkat»6a ietuvStai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

JONAS V.PRUNSNS, MD 
TEfltt DALLASPRUNSKJS.MD 

MAUNAKV.RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Be GroK* 847-718-1212 
vAvw.fflinoi8pain.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
TeL 708-423-5155. 
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KVIEČIAME 
AUŠROS VARTŲ"/,,KERNAVĖS 

TUNTO TĖVELIUS 
/ / 

Čikagos lietuvių skautai 
kasmet ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę. Šiemet mugė vyks 
sekmadienį, kovo 13 d., Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Mugė prasidės 9 v.r., šv. 
Mišiomis. Atidarymas vyks tuoj 
po Mišių, PLC, Lietuvių fondo 
salėje. Sesės Kaziuko mugėje 
dalyvauja išeiginėmis unifor
momis. 

Ši mugė yra mūsų skaučių 
vienintelis metinis lėšų telkimo 
vajus. Mugės pelnas naudoja
mas tunto išlaikymui, stovyk
loms. Kad mugė būtų pelninga, 
kviečiame jus, brangūs tėveliai, 
į taiką. 

Prašome kiekvieną šeimą 
paaukoti penkis laimikius lote
rijai arba 15 dol. auką. Norime, 
kad loterija gerai pasisektų. 
Prašome, kad loterijai dovanos 
būtų naujos arba beveik nenau
dotos. Taip pat pageidaujama 
didesnių daiktų, pvz., televizo
rių, dviračių, radijų ir t.t. Tokie 

daiktai pri traukia publiką. 
Daiktus galite atsinešti į savo 
sueigas arba palikti Skautų 
kambaryje, Pasaulio lietuvių-
centre. Prašome užrašyt i 
„Aušros vartai7„Kernavės" tun
tas. 

Prašome tėvelių pagalbos 
padirbėti mugėje pusant ros 
valandos (ar kiek ilgiau). Reikia 
pagalbos virtuvėje, valgykloje, 
kavinėje ir vaikų kambaryje. 
Parodykite savo dukroms gerą 
pavyzdį, paaukodami savo laiką 
mūsų tuntui. Tik su jūsų pagal
ba, mielieji tėveliai, mūsų tun
tas išsilaikys. 

Turint klausimų galinčius 
paaukoti savo laiką, padirbe-
jant Kaziuko mugėje, p rašau 
skambinkite, sesei Aušrai : 
708-349-8432 arba elektro
niniu paštu: Ausrap94@aol.com 

vyr. sk. vsl. Aušra 
J a s a i t y t ė - P e t r y , 

„Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto tuntininkė 

PERDAVĖ PAREIGAS 
2005 m. sausio 23 d. JAV Vidurio rajono, „Nerijos" tunto tun

tininkė j . ps. Aldona Weir tuntininkės pareigas perdavė j . ps . 
Laimai Bacevičienei. 

Sesei Aldonai nuoširdus skautiškas ačiū už sąžiningai ir 
tvarkingai atliktą darbą. Sveikinu Sesę Laimą naujose pareigose, 
linkiu sėkmės ir ištvermės vedant jūrų skautes lietuviškuoju 
keliu. 

V A Dalia Trakienė 
LSS vyriausia skautininke 

http://redakcija0draugas.org
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http://skelbimai0draugas.org
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AR RUSIJA PAVYS IR PRALENKS AMERIKĄ? 
Gal ir pralenks, tač iau n e 

š i a m e š imtmety je 

Berods, 1960-ųjų dekados 
pradžioje Sovietų Sąjunga iškil
mingai paskelbė, kad maždaug 
per dešimt, daugiausia dvide
šimt metų ji ims ir pralenks 
Ameriką. Iš to viso propagan
dinio triukšmo išėjo šnipštas. 
Tačiau pavyti ir pralenkti — 
šūkis dabartinėje Rusijoje dar 
nėra užmirš tas . Nors, tiesą 
sakant, per tuos kelis dešimt
mečius Rusija vargu ar ką nors 
pagal gyvenimo lygį pralenkė. 
Greičiau atvirkščiai. 

Dabartinės Rusijos politikos 
strategai neriasi iš kailio, siek
dami savo šalies visuomenei 
įpūsti optimizmo. Kažkuris iš 
gudresnių nutarė vėl paskelbti 
šUkį: „pavyti ir pralenkti", šį 
kartą — Portugaliją pagal BVP 
(bendrąjį vidaus produktą, angį. 
GDP ;— Gross Demestic Pro-
duct), tenkantį vienam gyvento
jui (per capita). 

Aišku, kad šiuo propagan
diniu šūviu norėta nušauti du 
zuikius. Pirmiausia, Portugalija 
— Vakarų šalis, ES ir NATO 
narė, taigi ją aplenkus, galima 
būtų sakyti, kad jau aplenkta, 
jei ne Amerika, tai bent kažkuri 
Vakarų valstybė. Antra, Por
tugalija — skurdžiausia Euro
pos šalis, taigi ją pralenkti, 
atrodytų, juokų darbas. 

Deja, paskelbus tokį šūkį, 
dar gudresnės galvos apskaičia
vo, kad Portugalijs BVP vienam 
gyventojui dvigubai didesnis už 
Rusijos tokį pat rodiklį. Du kar
tus padidinti Rusijos BVP — šis 
tikslas, nors ir oficialiai valdžios 
iškeltas, tačiau, geriausiu atve
ju bus pasiektas tik galbūt po 
dešimt a r penkiolikos metų. Be 
to, pasiektas tik dabartinis, o ne 
būsimasis Portugalijos gyveni
mo lygis. 

Persigalvojęs Rusijos finan
sų ministras pasiūlė, kur kas, 
jo nuomone, įspūdingesnį orien
tyrą: 2020 metais pagal BVP 
vienam gyventojui susilyginti 
su Prancūzija ir Vokietija, o 
2023 metais pavyti prancūzus ir 
pagal jų vidutinį atlyginimą, o 
vokiečius — 2028 metais. Tiesa, 
tam reikia, kad Rusijos ekono
mika kasmet augtų po 7 proc., o 
atlyginimai beveik po 8 proc. 

Bendra amerikiečių ir rusų kos
minė ekspedicija „Apollo—Sojuz" 
1976 m. buvo viena iš nedaugelio 
to meto Amerikos ir Rusijos ben
dradarbiavimo apraiškų. 

Tačiau vėlgi, s trateginiu 
tikslu rusai pasirinko ne bū
simąją ir net ne dabartinę, o 
vakarykštę dieną, t.y. ne 2005, 
bet 2003 metų Vokietiją ir 
Prancūziją. Matyt , Rusijos 
strategai mano, kad šios pir
maujančios Europos šalys 20 
metų stovės vietoje. Deja, taip 
nebus, vadinasi ir po 20 metų 
rusai varvins seilę, žiūrėdami 
į vakarus. 

Apskritai, šis „pavijimo" 
planas vis tiek kvepia fan
tastika. Štai kokia yra dabar
tinė startinė padėtis: šiuo metu 
Rusijos vidutinis atlyginimas 
sudaro 7,046 rublius (634 litus, 
250 JAV dolerių arba 190 eurų), 
Prancūzijoje (2002 m.) — 1,494 
eurų (5,154 Lt), Vokietijoje — 
2,006 eurus ,(6,921 Lt.) Lietu
voje 2004 m. III ketvirtį — 365 
eurus (1,261 litą). Tokiu būdu 
vidutinio ruso atlyginimas 
mažesnis už prancūzišką 7.9 
karto. 

Kaip čia neprisiminsi anų 
laikų sovietinių šūkių: „Da
bartinė tarybinių žmonių kar
ta gyvena komunizme!" arba 
„Kiekvienai tarybinei šeimai 
— atskirą butą 2000 metais!" 
Šie ambicingi planai, kaip 
gerai dabar žino kiekvienas 
rusas, gėdingai žlugo. Tačiau 
rusai net ir šioje situacijoje 
vaduojasi „atsargine" filosofija: 
„Juk turi kada nors ir mums 
pasisekti"... 

Kokia yra reali, ne šūkių 
Rusijos padėtis pasaulio statis
tikoje. Skaičiai nieko gera 
rusams nesako. Iš CŽV (Cen
trinės žvalgybos valdybos, angį. 
CIA — Central Intelligence 
Agency) leidinio „The World 
Factbook" pateiktų skaičių da
rosi aišku, kad į „didžiojo 
aštuntuko" elitinį klubą Rusija 
pateko ne dėl savo atlyginimų 
skurdo, bet dėl visuminio BVP 
(Totai GDP) dydžio. 

Centrinės žvalgybos valdy
bos duomenimis 2004 m. Rusija 
ši viso sukūrė vertybių už vie
ną trilijoną 282 milijardus 
dolerių ir tokiu būdu užima 10 
vietą tarp viso pasaulio 220 
didelių ir mažų šalių. „Aštun
tuke" Rusija netgi aplenkia 
Kanadą. 

Pasaulio turt ingiausios 
šalys pagal v isuminį BVP 

milijardais JAV dol., 
CŽV 2004 m. prognozė 

1. JAV — 10,990/10,9 trili
jono, 2. Kinija — 6,449, 3. 
Japonija — 3,582, 4. Indija — 
3,033, 5. Vokietija — 2,271, 6. 
Jungtinė Karalystė — 1,666, 7. 
Prancūzija — 1,661, 8. Italija — 
1,550, 9. Brazilija 0 1,375, 10. 
Rusija — 1,282, 11. Kanada — 
958, 77, Lietuva — 41. 

Šiose pasaulio „lenktynėse" 
paskutinę vietą užima Nau
josios Zelandijos valda — To-
kelau salelė, kur 2,000 jos 
gyventojų iš viso per metus 

RAGINA ŽYDUS 
IR 

KRIKŠČIONIS 
BENDRADARBIAUTI 

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino žydus ir krikščionis 
artimiau bendradarbiauti žmo*. 
gaus teisių srityje. Per audien
ciją, suteiktą 130 rabinų bei 
žydų kantorių iš Jungt in ių 
Valstijų ir Izraelio, popiežius 
išreiškė taikos pasaulyje viltį. 
Sykiu jis pabrėžė prieš 40 metų 
Vatikano II Susirinkimo pas
kelbtos deklaracijos „Nostra 
aetate", kuria Katalikų Baž
nyčia atvėrė naują puslapį 
sudėtingoje žydų ir krikščionių 
santykių istorijoje, didelę 
reikšmę. 

Audiencijos svečiai pri
k lausė rabino Je r ry Krupp 
vadovaujamam fondui „Pave 
the way". Krupp padėkojo 

pagamina 1,5 mln. dolerių BVP. 
Tačiau kitos CŽV lentelės, 

skelbiančios ne visuminius 
skaičius, bet padalintus kiek
vienam žmogui, Rusijai skiria 
vietas net antrajame, o kartais 
ir t rečiajame pasaulio šalių 
šimtuke. Pagal vidutinę būsimo 
gyvenimo t rukmę (66.8 m.) Ru
sija lieka kažkur po Polinezijos 
Tuvalu valstybės ir Centrinės 
Amerikos Belizo. Beje, Rusijos 
vyrų gyvenimo trukmė dar 
mažesnė — vos 59.9 metų. 

Vidut inė būsimo 
g y v e n i m o trukmė — 

meta i s 
CŽV 2004 m, prognozė (eilės 

numeris — iš bendro pasaulio 
šalių sąrašo) 

1. Andora — 83,50, 6. 
Japonija —81.40, 12. Kanada — 
79.96, 14. Italija — 79.54, 16. 
Prancūzija — 79.44, 32. Vo
kietija — 78.54, 37. Jungtinė 
Karalystė — 78.27, 49 JAV — 
77.43, 91. Lietuva — 73.46, 148. 
Rusija — 66.80. 

Trumpą rusų gyvenimą 
galėtų nebent guosti ateities 
perspektyva. Pvz., gausus gims
tamumas. Deja, padėtis čia dar 
blogesnė. Rusija, pagal repro
duktyvaus amžiaus moters 
pagimdytų gyvų gimusių skai
čių, nusirito į trečiąjį pasaulio 
šalių šimtuką. Tiesa, ir kitų ci
vilizuotų šalių rodikliai nėra 
įspūdingi. Tačiau Lietuvos nu
meris š iame pasaulio šalių 
sąraše gąsdinantis... 

Sumini s gimstamumo 
rodiklis 

CŽV 2004 m. prognozė 

1. Somalis — 6.91, 132. JAV 
— 2.07, 159. Prancūzija — 1.85, 
181. Jungt inė Karalystė — 1.66, 

J&7. Kanada — 1.61, 201. Vo
kietija — 1.38. 203. Japonija — 
1.38, 216. Italija — 1.27, 218. 
Rusija—1.26, 223. Lietuva—1.17. 

Iš viso sąraše — 226 pa
saulio šalys, taigi Lietuva 
beveik paskutinė. 

Menki Rusijos pasiekimai 
ir pagal dar vieną visiems 
gyventojams dalinamą rodiklį 
— BVP, tenkančiu vienam 
gyventojui. Su 8,900 dolerių, 
tenkančiu vienam gyventojui, 
Rusija užima mažai garbingą 
87 vietą, kažkur šalia Afrikos 
Botsvanos, Ramiojo vandenyno 
Palau salų ir prancūzų Gaja-
nos Pietų Amerikoje. 

Pirmojoje šio sąrašo vietoje 
jau keleri metai nepajudinamas 
lieka Liuksemburgas, o pasku
tinėse, kaįp visada, Siera Leo
ne, Somalis ir Timoras — visos 
po 500 dolerių. 

Pasaul io turtingiausios 
šalys pagal BVP, tenkanti 
v ienam gyventojui mlrd. 

JAV dol. 
CŽV 2004 m. prognozė 

55,100, 3. JAV — 37,800, 11. 
Kanada. — 29,800, 17. Japonija 
— 27,700, 19. Jungtinė Kara
lystė — 27,600, 20. Prancūzija 
—• 27,600, 21. Vokietija — 
27,600, 25. Italija — 26,700, 45, 
Portugalija — 18,000, 70. Lie
tuva — 11,400, 87. Rusija — 
8,900. 

Rusija save guodžia, kad ji 
lenkia visas nepriklausomų val
stybių sandraugos šalis, tarp jų 
— Kazachija — (6,300 dol.), 
Baltarusija (6,100), Ukraina 
(5,400). Rusija pagal BVP vie
nam gyventojui pralenkia ir 
Kiniją (5,000), tačiau atsilieka 
nuo Baltijos šalių — Estijos 
(12,300), Lietuvos (11,400), 
Latvijos (10,200), taip pat nuo 
daugumos Rytų Europos šalių 
— Čekijos (15,700), Vengrijos 
(13,900), Lenkijos (11,100). 

Rusija galėtų džiaugtis 
nebent BVP pastarųjų metų 
augimu. Pagal šį rodiklį 2004 
m. ji užėmė 21 vietą. Pirmojoje 
— Afganistanas, kurio ekonomi
ka pakilo net 29 proc., ši šalis 
auga kaip ant mielių, greičiau
siai prie talibų tos ekonomikos 
iš viso nebuvo. 

BVP augimas proc. 
CŽV 2004 m. prognozė 

1. Afganistanas — 29, 2. 
Turkmėnija — 23.1, 3. Ekva-
torinė Gvinėja — 20, 4. Čadas 
— 15, 5. Meno salai (Isle of 
Man) — 13.5, 6. Azerbaidžanas 
— 11.2, 7. Lichtenšteinas — 11, 
8. Farerų salos — 10, 9. Ar
mėnija — 9.9, 10. Ukraina — 
9.4, 11. Kazachija — 9.2, 12. 
Kinija — 9.1,13. Lietuva — 9, 
14. Argentina — 8.7, 21. Rusija 
— 7.3. 

Didžiajame aštuntuke Ru
sijai pagal tempus lygių nėra. 
Amerika šiame sąraše tik 105 
— su 3.1 proc. augimu, Japonija 
— 124-a su 2.7 proc., o Vokietija 
— 192-a su minus 0.1 rodikliu. 

Tokie skaičiai teikia viltį 
Rusijos vyriausybės ekonomis
tams skelbti optimistines prog
nozes dėl suartėjimo su 
vedančiomis pasaulio ekono
mikomis. Pagal formalią logi
ką, jei tokie augimo skirtumai 
išliks ir ateityje, tai Rusija 
anksčiau ar vėliau pavys ne tik 
Portugaliją ir Prancūziją, bet ir 
Ameriką. Tiesa, greičiausiai, ne 
šiame šimtmetyje. 

Šio šimtmečio Rusijos 
uždavinys — pavyti pačią save. 
Pagal Rusijos ekonominės plėt
ros ministerijos skačiavimus, 
tik 2007 m. Rusijos ekonomika 
viršys prieškrizinį 1991 BVP 
lygį. Tačiau pagal kokybi
nius rodiklius — apdirbamo
sios pramonės gamybą, investi
cijų bei mokslo sektoriaus 
apimtis, tų metų rodikliai bus 
peržengti ne anksčiau 2010 
metų. 
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Liuksemburgas — 
Parengė 

Anatolijus Lapinskas 

Didžioji aula 

popiežiui už jo pastangas puo
selėjant žydų ir krikščionių 
dialogą. Keli rabinai pabaigoje 
sukalbėjo palaiminimo maldą 
už popiežių. 

„Abiejų religijų dialogas 
tepaskatina iš naujo įsiparei
goti didėjančiam abipusiam 
supratimui", — sakė Jonas 
Paulius II audiencijos svečiams. 
Dialogas taip pat turėtų suteik
ti impulsą „bendradarbiauti 
statydinant pasaulį, vis labiau 
besiremiantį pagarba Dievo 
paveikslui kiekvienoje žmo
giškoje būtybėje". Jonas Paulius 
II atsisveikino žydiškai „šalom 
aleichem" — ramybė jums. 

BŽ, 
2005 m. Nr. 2 

Prieš kelerius metus res
tauruotuose VDU Teologijos 
fakulteto rūmuose, įsikūrusiu
ose Kauno senamiestyje (Gim
nazijos g. 7), duris akademi
niams ir kultūriniams rengi
niams atvėrė viena gražiausių 
ir puikia akistata pasižyminčių 
erdvių — Ddžioji aula. Siekiant 
pagyvinti miesto muzikinį gy
venimą ir jo poreikius, Didžio
joje auloje sumanyta rengti ka
merinius koncertus, nes erdvė 
savo akustika tinkama net ir 
i š rankiausiems atlikėjams. 
Koncertai Didžiojoje auloje 
pradėt i rengti 2003 m., 
netrukus įsikūrė ir Didžiosios 
aulos muzikos draugija, kurią 
sudaro aktyvūs universiteto ir 
miesto bendruomenės nariai, 
muzikantai. Jau treti metai 
rengiami koncertai, kuriais sie
kiama skatinti jaunimą akty
viau domėtis klasikine ir šiuo
laikine muzika, burti profesion

aliąją muziką vertinančią Kau
no publiką, formuoti rafinuo-
tesnius visuomenės muzikinės 
kultūros estetinius poreikius. 

Nuo rudens rengiamas kon
certų ciklas „Didžiosios aulos 
muzikos vakarai" perteikia 
muzikinių interpretacijų įvai
rovę: nuo senosios sakralinės 
muzikos iki šiuolaikinių kom
pozitorių ansamblių vokalo iki 
chorinės muzikos. Šių metų 
pradžioje įsigytas tarpukar io 
laikotarpio restauruotas forte
pijonas „Griotran Steinweg" ne 
tik puikiai įsilieja į istorinę 
erdvę, bet ir išplečia koncertų 
repertuaro galimybes. 

Didžiosios aulos muzikos 
draugija ieško rėmėjų, part
nerių ir bendraminčių, sie
kiančių, kad Aula taptų ryškiu 
kultūros židiniu, jaukia kame
rinės muzikos erdve Kauno 
publikai 

P r a n . 

DANUTE BINDOKiENE 

Visų pirštai į save lenkti 

Lietuviška patarlė sako, kad „svečių valgis 
— iki vartų", o prie jos galima dar pridėti: 
Rusijos prezidento pažadai ir „nuoširdu

mas" — tik iki slenksčio (jeigu ir taip toli nu
sitęsia)... 

Praėjusią savaitę Slovakijos sostinėje JAV 
prezidentas susitiko su prez. Vladimir Putin. 
Tarp kitų rūpimų temų buvo diskutuota ir 
Irano problema. Kaip ne kartą anksčiau, prez. 
Bush pareiškė įsitikinimą, kad Irano valdžia 
deda pastangas pasigaminti branduolinių gink
lų. J is primygtinai tvirtino, kad Rusija neturėtų 
parduoti Iranui branduolinių medžiagų, nes 
atominės elektros jėgainės Bushehr vietovėje 
įrengimas yra tik priedanga, siekiant „apmui
linti pasaulio akis": branduolinės medžiagos 
galėtų būti panaudojamos ginklams gaminti. 
Prez. Putin iš esmės su ta prielaida sutiko, pa
žadėdamas savo paramą įtikinti Iraną šio už
mojo atsisakyti. Netrukus paaiškėjo, ko tie 
pažadai verti. 

Vos spėjęs grįžti namo, prez. Bush sužinojo, 
kad Maskva ir Teheranas pasirašė susitarimą, 
pagal kurį Rusija ne tik padės įruošti bran
duolinę elektros jėgainę, bet aprūpins ją kuru. 

• Į Vašingtono būgštavimus dėl galimo tų 
medžiagų panaudojimo kariniams tikslams, 
Rusija visai neatsižvelgia. Bet nereikia ir ste
bėtis, nes Maskva visuomet darė tik tai, kas jai 
atrodė naudinga, nepaisydama tarptaut inės 
bendruomenės nepasitenkinimo. (Ir lietuviai 
yra patyrę, ką reiškia Rusijos pažadai bei sutar
tys.) Be to, Maskva moka iš visų keblumų 
išsisukti, savo elgesį „logiškai pateisinti", ypač 
jei tai a tneša apčiuopiamos naudos. O šį kartą 
nauda neabejotinai „apčiuopiama", nes už 
naujo reaktor iaus pastatymą I ranas žada 
mokėti daugiau kaip vieną milijardą dolerių. 
Tikimasi, kad ir tolimesnis „biznis" su Iranu 
bus abiem pusėm naudingas. 

Tiek Maskva, tiek Teheranas tvirtina, kad 
jokio pavojaus čia nėra, nes panaudotos bran
duolinio kuro lazdelės bus grąžinamos Rusijai, 
kadangi I ranas, su kitomis pasaulio šalimis yra 

pasirašęs sutartį neplėsti branduolinių ginklų 
gamybos. Kaip paprastai, Vašingtonui reikėjo 
nusileisti. 

Besilankydamas Europoje, JAV prezidentas 
girdėjo pakankamai priekaištų, kad Amerika 
„siekianti įvesti demokratiją ginklu ir jėga". 
Kadangi vizito tikslas buvo pagerinti santykius 
tarp Europos ir Amerikos, prez. Bush stengėsi 
būti ir kantrus, ir draugiškas, tačiau jis taip pat 
būtų galėjęs išsakyti priekaištų, ypač Prancū
zijai ir Vokietijai, siekiančioms panaikint i 
Kinijai už žmogaus teisių pažeidimus įvestus 
suvaržymus ir leisti šiai didvalstybei laisvai 
importuoti ginklus. Prancūzijos gynybos minis
tras Michele Alliot-Marie tiesiai pareiškė, kad 
Prancūzija mielai parduos Kinijai tiek ginklų, 
kiek tik pastaroji norės. Tuo būdu Kinija pati 
ginklų negaminsianti ir pasaulis dėl to bus 
saugesnis... 

Tokia „logika" atrodo tiesiog juokinga. Koks 
skirtumas, kaip Kinija apsiginkluos — ar pirk
tais, ar savo gamybos ginklais, ji dėl to vis tiek 
pasidarys pavojingesnė ir grėsmingesnė pa
saulio taikai. Verčiau Prancūzijos ministras 
būtų prisipažinęs, kad jo valstybei svarbiausias 
dalykas yra kiniečių pinigai. 

Kad visų pirštai „į save lenkti", parodė ir 
nesena praeitis, kai net aukšti JT pareigūnai, 
turėję prižiūrėti programą, pagal kurią už naftą 
gautais pinigais Irakas galėjo pirkti tik maistą 
ir vaistus, pasirodė esą sukčiai. Nors JT 
vadovybė žinojo, kad Saddam Hussein gautus 
pinigus panaudodavo ne savo žmonių gerovei, 
bet apsiginklavimui, į visą reikalą žiūrėta pro 
pirštus, kol sukčiavimas neiškilo viešumon. 
Antra vertus, ne taip seniai ir pati Amerika 
pardavinėjo ginklus valstybėms, kurios po kiek 
laiko tuos pačius ginklus atsuko į amerikiečių 
karius. Tad prez. Bush neturėtų stebėtis Mask
vos elgesiu, kai, atsiradus progai, Rusija ryžosi 
papildyti ištuštėjusį savo valstybės iždą. Viena 
tik reikia atsiminti: Rusijos vadovo pažadais 
reikėtų mažiau tikėti ir jo demokratiškumu per 
daug nesidžiaugti. 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nf.10 

Išlipę iš laivo dar prieš pietus, gauname visą 
dieną pasigėrėti tuo turistų mėgstamu vyno cen
tru. Iš prieplaukos mus nuveža, nors bėgių ir 
nėra, turistiniu traukinėliu į miestelio centrą, 
kurio pagrindinė gatvė, gal atspėsit, vadinasi 
Reino gatvė. Restoranai, vyninės kiekviename 
žingsnyje. Čia pat ir TX amžiaus Broemserburg 
pilis. Sako, kad seniausia, Vokietijoje dar išlikusi, 
pilis. Joje galima susipažinti ir su visu vyno 
gamybos menu. Sustojame ir 1892 m. įsteigtoje 
Asbach Uralt spirito varykloje, ir jos krautuvėje. 
Tai tas pats Asbach, kurio anais laikais buvo 
nemažai parduodama lietuviškoje Čikagos Mar-
ąuette Parko „Paramos" parduotuvėje. Pikti 
liežuviai sakydavo, kad tik Asbacho dėka „Para
ma" ir atsistojo ant kojų. Todėl stebėjaus ir tie
siog netikėjau, kai prie šios Ruedesheim krautu
vės durų radau kuklią iškabėlę: Dieses Geschaeft 
bringt keinen Gewinn, macht aber Spass!" 

Kaip nepasigėrėti tuo gražiu Reino posūkiu, 
ypač kai yra patogus kabelinis liftas, kuris per 
1.000 pėdų mus užkelia aukštai, iš kur kaip po 
kojomis matyti visas miestelis ir Reinas. Apžiū
rime Niederwald vardo paminklą ir ilgėliau su
stojame prie išdidžiai dunksančios didingos, 35 
pėdų aukščio 640 centnerių sveriančios, moters 
figūros „Germania", vaizduojančios naujai (1871 
m.) sukurtos Vokietijos imperijos galybę. Čia gali 
perskaityti ir garsųjį „Die Wacht am Rhein", 
kurio tik dvi nostalgiškomis tapusias eilutes 
noriu skaitytojui perskaityti: „Solnag ein 
Trophen Glut noch glueht/ Betritt kein Feind hier 
deinen S t r and" Bet ne taip išėjo, baigiantis karui 
1945 metais. Ir pagalvojau, ar ne per ilgai 
Hitleris vadovavosi tuo patriotišku eilėraščiu0 

Kad numarintume troškulį, sustojome dar 
kitoje vyninėje, kur akį patraukė spalvota graži 
lentelė su angliškais (!) žodžiais: Who doesn't 
appreciate women, wine and song, remains a fool 
all his life long". 

Matyt, savininkas pagalvojo, kad turistai 
angliškai geriau supras. Čia sužinom, kad pieti
nės Vokietijos ir Mosel vynai paprastai pilstomi į 
žalius butelius, o Roino vynai — i rudos spalvos 
Visokias vokiško vyno ..Auslese" ir „Spaetlese" 
žinojau jau iš seno, bet tik dabar sužinojau, kad 
„Kabinett" arba „mit PraHikat" raiškia pirmos 

rūšies gerą vyną. Ką gi. gyveni ir mokais. Čia pri
siminiau ir mano buvusį viršininką Arthur. Sėdė
jome kartą viename St. Louis restorane su mūsų 
verslo svečiu iš Vokietijos, kai Art, save laikęs 
dideliu vyno žinovu, vokiečio paklausė: „Ar 
'Liebfraumiich' vynas geras9", į ką mūsų svečias, 
gal ir ne visai diplomatiškai, atsakė klausimu: 
„Ar General Motors' mašinos geros9 Priklauso, ar 
kalbi apie Cadillac', ar 'Chevrolet' ". 

Vakare žygiuojame garsiąja Drosselgasse į 
„Schloss Lindenwirt" vyninę-taverną, kurioje 
mūsų laukia jau paruošti stalai. Riesling vyno bei 
sekto (tradicinis vokiškas šampanas) buteliai ir 
tr iukšmingai mus pasi t inkantis orkestrėlis . 
Kalbų nebuvo, bet už tai kiek išgirdome tostų, iš 
mūsų vadovų, iš šeimininkių ir iš mūsų pačių. 
Dar nebaigus valgyti, drąsesnieji sustojome prie 
padavėjų merginų laikomos tokios tradicinės laz
dos, prie kurios buvo pritaisytos sklidinos stik
linės, kurias turėjome ištušt int i , neliečiant 
rankomis. Ten buvo kažkas stipresnio, negu sek
tas, gal todėl šiandien ir neprisimenu, koks 
tuomet buvo mūsų pagrindinis patiekalas. Žinau 
tik, kad buvo skanu. Dar labiau įsidrąsinę, lyg 
susitarę, o gal ir paraginti, padėję rankas ant 
prieky stovinčiųjų pečių, taip susikabinome į 
eilutę, ir dainuodami pradėjome šokti aplink 
stalus, o netrukus išsiritome ir į lauką, kur 
„apšokome" ir visą nemažą vyninės pastatą. 
Grįžtant į laivą, jau ne be reikalo reikėjo pasi
kliauti to traukinuko paslauga. 

Pa l i ekam Reiną 

Nei nepajutome, kai kitą rytą sustojome 
Mainz. Sunku buvo tikėti, kad tarp Koblenz ir 
Mainz nėra nei vieno tilto. Judėjimas skersai 
upės vyksta tik keltais. Tai dar vienas senų 
Romos laikų miestas, to meto apylinkių sostinė, 
žinomas senu vardu Mogontiacum. Šiandien jis 
yra bendros Reinlando ir Pfalz valstijos sostinė 
Miestas, kur pasauliečiai valdovai ilgai kovojo su 
vyskupais dėl valdžios. 1462 m. juos nugalėjo 
arkivyskupo Adoif von Nassau pajėgos, ir taip 
arkivyskupai Mainz valdė net iki 1792 metų, 
kada prancūzų revoliucijos laiku miestas 
pasiskelbė respublika. Bus H m ^ i n u . 
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Libertas Klimka („Drau
gas", 2005.02.19), straipsnyje 
„Kodėl duonelė šventa" rašo: 
. . . romėnų mokslininkas Pli-
nijus Vyresnysis gyvenęs mūsų 
eros pradžioje, savo raštuose 
pažymėjo, kad tenykščiai kepė
jai vartodavo a laus mieles". 
Taip ir nea i šku kaip reikia 
pradėti skaičiuoti „mūsų eros 
pradžioje" metus. Kada „mūsų 
era" prasideda? Ar nuo Klimkos 
gimimo, ar nuo mano, o gal nuo 
kaimyno. Kad tarybiniais lai
kais taip buvo rašoma, ta i 
suprantama, bet kad dabar, po 
15 metų nepriklausomybės ir 
priklausantys Europos Sąjun
gai, dar neįsisavina teisingos 
datos rašymo, tai neaišku! Anot 
filosofo kun . Vytauto Bagda-
navičiaus, Kristaus įsiterpimas 
į žmonijos istoriją padalino 
metus — prieš Kristų ir po 
Kristaus. Norime ar nenorime, 
tikime ar netikime, bet taip 
visas vakarų krikščioniškosios 
kultūros pasaulis rašo datas. 
Jeigu da r bijo rašyti prieš 
Kristų i r po Kristaus, tegul 
rašo egiptiečių era, romėnų era, 
graikų era, bet ne „mūsų era". 
Arba dar paprasčiau: Plinijus 
Vyresnysis gyveno 23-79 me
tais. Jeigu yra „mūsų era" tai 
tur i būti ir J u t ų era". Įsivaiz
duokime kokia būtų istorija 
parašyta „mūsų eros" metodu. 
Lietuvos mokslininkai dar 

nemoksliškai skaičiuoja metus. 
Arba kita mokslininkė klausia: 
„Ką man atneš gaidžio metai?" 
Lyg tas gaidys būtų „visagalis". 
Tas gaidys nieko neatneš . 
Tikriausiai kiniečiai jį pagaus, 
papjaus , iškeps ir suvalgys. 
Neaišku, kodėl tokie r imti 
žmonės užsiima tokiais nerim
tais dalykais, kurie t inka tiktai 
pagoniškai, kiniškai kultūrai, o 
ne mums vakariečiams. 

S a u l ė J a u t o k a i t ė 
Palos Hills, IL 

DĖL ALMOS 
FONDO 

Perskaičius „Drauge" 
(2005.02.12) apie Almos fondą, 
norėtųsi patikslinti, kad tikros 
žinios liktų fondo istorijos pus
lapiuose: kam kilo mintis ir kas 
fondą įkūrė. 

Valdui Adamkui pirmą kar
tą laimėjus Lietuvos prezidento 
rinkimus, vyr. „Draugo" redak
torė Danutė Bindokienė savo 
vedamajame metė mintį, jog 
nedera prezidento žmonai vykti 
į Lietuvą tuščiomis rankomis, 
reikia ką nors vertinga nusivež
ti . Perskaityta — padaryta! 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas (ČLMK), viena seniau
sių lietuvių moterų Čikagoje 
organizacijų, įsteigtas 1923 m. 
čia gimusių lietuvaičių, pagavo 
tą mintį ir paskyrė 500 dolerių 
prezidento žmonai Almai 

Adamkienei, kad juos panau
dotų Lietuvos vargdieniams 
vaikams sušelpti. Klubo pirm. 
Scottie Žukas (Sofija Žukaitė) 
1998 m. sausį įteikė čekį JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutei Jasaitienei, kad jį 
perduotų Almai Adamkienei. 
Sumani bei veikli B. Jasaitienė 
savo ruožtu nusprendė tuos 500 
dol. panaudoti ne vienkartinei 
dovanai, bet su jais įsteigė Al
mos fondą, į kurį tuoj pradėjo 
gausiai plaukti aukos. 

1999 m. rudenį per ČLMK 
ruoštąjį „Gintaro" pokylį, klubo 
pirm. Scottie Žukas (pokylio 
rengimo komiteto pirm. buvo 
Birutė Zalatorienė) įteikė 
10,000 dol. čekį atvykusiai iš 
Lietuvos garbės viešniai Almai 
Adamkienei josios Almos fon
dui papildyti. 

Sėkmės Almos fondui Lie
tuvoje — linkime augti bei stip
rėti mūsų tėvynės vargšų vai
kučių gerovei! 

S tasė E . S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

Japonų klasiko raižinių paroda 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

NEREIKĖTŲ ŠAUKTI 
„MEA CULPA" 

Kodėl Danutė Stankaitytė, 
buvusi mūsų lietuvių operos 
primadona, pažiba, šaukiasi 
„Mea culpa" kažkokiam Tomui 
Kirvaičiui už jo nupaišytą kiau
le, ant kurios uodegos matyti 
Gedimino stulpai (paveikslas 
pavadintas „Vasario 16-oji"). 

Neabejoju, kad ji juokėsi, 
ištardama tuos žodžius. Tačiau 
po tokio atsiprašymo jis pa
manys, kad an t savo galvos 
nešioja laurų vainiką... 

Tomas Kirvaitis privalo vi
sų mūsų atsiprašyti. Jo pa
veikslas — tai užgavimas mūsų 
šventų tautinių jausmų. Va
sario 16-oji ir Gedimino stulpai 
yra brangūs mūsų tautos sim
boliai, už kuriuos mūsų seneliai 
ir tėvai apmokėjo savo krauju. 

APIE MAISTO SAUGUMĄ 
J a u n i u s P u o d ž i ū n a s 

Chicago, IL 

Garsaus XLX amžiaus ja
ponų dailininko darbų paroda 
Japonijos ambasada Vilniuje 
pradėjo Europos Sąjungos ir 
Japonijos t au tų mainų menų 
programą: Nacionalinėje Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje 
a t i d a r y t a paroda Hiroshige 
Ando medžio raižinių paroda 
„53 Tokaido t rak to stotys". 

H. Ando (1782—1856) — 
paskutinysis didis japonų me
džio raižinių ukiyo—e meistras. 
Gimė Edo miestse, smulkaus 
samurajaus šeimoje. Pradėjęs 
dirbti mokiniu žymaus ukiyo— 
e meistro Utagawa Toyochiro 
dirbtuvėje, šešiolikmetis jau
nuolis tapo profesionaliu dai
l ininku. Kūrybinio kelio pra
džioje, ka ip ir daugelis ukiyo— 
e dai l ininkų, Hiroshige kūrė 
populiarius gražuolių ir garsių 
kabuki tea t ro aktorių portre
tus , tač iau vėliau savo talentą 
skyrė peizažo žanrui. 

Pasak meno istorikų, Hiro
shige kū ryba pirmiausia įdomi 
j a u t r i a i n iuansuotu spalvų 
panaudo j imu, kompozicinių 
sprendinių įvairove. Lyginant 
su k i ta i s ukiyo—e meistrais , 
Hiroshige j au t r iau per te ik ia 
žmogų supančio gamtos pa
saulio žavesį ir spalvingumą, 
į t r aukdamas į savo peizažus 
l ietaus, rūko, minkšto sniego 
pusnių, brėkštančio ryto, nak
t ies motyvus . Japonų daili
n inkas da rė tiesioginę įtaką to 
meto Europos dailės raidai, 
gars iausiems impresionistams. 

Peizažinių graviūrų ciklas 
„53 Tokaido trakto stotys" — 
v ienas iš dviejų svarbiausių 
da rbų dailininko kūryboje. 
1832 m. j is keliavo su oficialia 
procesija į Kiotą įteikti dovanų 
imperator iaus dvarui. Apimtas 
s t ipr ių įspūdžių, dai l in inkas 
piešė kiekvienos aplankytos 
vietovės eskizus, ir grįžęs ėmė 
spaus t i raižinius, vaizduo
jančius visas 53 palei Tokaido 
t r a k t ą išsidėsčiusias s tot is . 

Įvairiuose savo dvasia bei 
motyvais ciklo raižiniuose vaiz
duojami pakelės miestelių kas
dienybė, vietiniai papročiai, 
keliauninkai, o visi tai susipina 
su didingos gamtos — kalnų, 
upių, miškų vaizdais. 

Po parodos Nacionalinėje 
bibliotekoje H. Ando medžio 
raižinių paroda „53 Tokaido 
t rakto stotys" keliaus per 15 
Lietuvos bibliotekų ir baigs 
savo kelią mūsų šalyje gruodžio 
mėnesį. 

Europos Sąjungos ir 
Japonijos tautų mainų metais 
2005-ieji paskelbti Japonijos ir 
Europos Sąjungos šalių vadovų 
sutarimu. Mainų metams pa
žymėti ES šalyse ir Japonijoje 
numatoma organizuoti įvairių 
politikos, ekonomikos, mokslo, 
švietimo forumų, kultūros, me
no ir sporto renginių. 

Garsaus XIX a. japonu dailininko Hiroshige Ando medžio raižinys. 
Mykolo Ambrazo (Elta) nuotr. 

Šiais metais ir Lietuvos gy
ventojai turėtų pajusti Japoniją 
esant arčiau Lieutvos. Japoni
jos ambasada Vilniuje drauge 
su Lietuvos partneriais planuo

ja plačią kultūros renginių pro
gramą — koncertus, tapybos ir 
architektūros parodas, klasiki
nio kino ir teatro pristatymus. 

(Elta) 

STASYS CONSTRUCTION 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšu 
ir „shingle'" stogai; cementas, 

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

SIŪLO D A R B A 

Carecjivers jobs 
available in Wl. Eng, DL, 
Exp. required, SS helpful, 

pay $90 and up. 
O i 262-657-8044. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

GREIT PARDUODA 

haa. 
Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
•Čika goję ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Kaip žinoti, ar mais tas , 
pvz., pieno produktai , kon
servuotos, šaldytos daržovės, 
konservuoti vaisiai, paruoštos 
sriubos, padažai ir kiti maisto 
produktai neužsistovėje par
duotuvės lentynose? 

Reikia pažiūrėti į datą, kuri 
randama ant kiekvienos skar
dinukės, dėžutės ar kitokio įpa
kavimo. Paprastai tie užrašai 
(arba datos) yra trijų rūšių: 

1. „Sell by" — reiškia, kad 
parduotuvė tą produktą gali 
laikyti ir parduoti iki pažymė
tos datos. Žmonės neturėtų pro
dukto pirkti (net jeigu būtų 
kaina labai sumažinta), datai 
praėjus; 

2. „Best if used by* (arba 
„before") — pasako vartoto
jams, kiek ilgai produktas bus 
aukštos kokybės. Tai nereiškia, 
kad po to datos produktas j au 
bus nevartotinas, tik jis nebus 
toks skanus ar maistingas; 

3. „Use by" — perspėja var
totojus, kad tai vėliausia data, 
kai gamintojas užtikrina, kad 
produktas bus tikrai geras. Šią 
datą paprastai nustato maisto 
gamintojas. 

Visi juk žinome, kad ne
reikia pirkti skardinukių (ne
paisant, kokia data ant jų už
rašyta), jeigu jos labai sulanks
tytos, aprūdijusios, iš jų sunkia
si skystis arba abu galai yra iš
kilę, t.y. išsipūtė. 

Nereikia pirkti šaldytų dar
žovių ar vaisių, jeigu dėžutė (ar
ba maišelis) „sušalęs į kaulą", 
kietas lyg akmuo, matyti daug 
ledo kristaliukų arba „sniego". 
Vadinasi, produktas buvo atši
lęs ir vėl sušaldytas. Jeigu jis ir 
nebus kenksmingas sveikatai, 
skonis tikrai bus nukentėjęs. 

Pe rkan t sausų produktų, 
pvz., kruopų, javainių, maka
ronų, ryžių ir pan. dėželes, 
reikia apžiūrėti, ar jos nepra-
plyšusios, nėra por daug su
lankstytos Jei yra dėžutėje 
p las tmasinis . permatomas 

„langelis", pakratykite dėžutę 
ir pažiūrėkite, ar produktai joje 
nėra „susmulkinti" — tai gali 
būti mažų vabaliukų arba jų 
vikšrelių darbas. Taip pat ir į 
permatomus maišelius supiltus 
produktus verta gerai pažiūrėti, 
ar juose nėra daug „smulkių da
lelių". Parsinešę namo „nepra
šytų svečių" turėsite daug dar
bo, kol jais atsikratysite, nes 
vabaliukai netrukus persikelia į 
miltinius ar kitus sausus pro
duktus, jau esančius spintelėse. 

Aš paprastai sausus pro
duktus nedelsiant išpilu iš 
dėžutės ar maišelio į plastma
sinį, permatomą, gerai užda
romą indelį (labai tinka dabar 
madingi įvairių dydžių „Ziploc", 
„Glad" ar pan. indeliai), arba 
stiklainį. Jeigu ir pasitaikytų 
užkrėtimų, vabaliukai neper
simestų į kitus produktus. 

O k a i p su įva i r i a i s k i t a i s 
m a i s t o p r o d u k t a i s ? 

Nors pavasaris dar nepra
sidėjo, bet — nespėsime apsi
žiūrėti — ir orai atšils. Dažnai 
esame perspėjami, kad nesunku 
apsinuodyti sugedusiu maistu, 
todėl reikia ypatingo atsargu
mo, ypač su pieno, mėsos pro
duktais. Tad leiskite dar kartą 
priminti pagrindines taisykles. 

P i e n o p r o d u k t a i 
Minkšti sūriai , sviestas, 

grietinė, jogurtas, varškė, pie
nas , pasukos, kefyras ir kiti 
pieniški produktai turi būti lai
komi šaldytuve. Išimtis galbūt 
yra kietieji sūriai, pvz. Parme-
san. Romano, kurie neturi daug 
skysčio. Paprastai taisyklė to
kia: juo daugiau skysčio pieniš
kas produktas turi (yra minkš
tas), tuo greičiau genda. 

Kiauš in ia i 
Šaldytuve galime kiauši

nius laikyti apie mėnesį, o kar
tais ir ilgiau. Nors jie šiek tiek 
išsausėja, bet lukštas yra gera 
apsauga Beje, niekuomet ne
reikia vartoti kiaušinių (net ke

pimui), jeigu lukštas bent kiek 
įskilęs (net truputį suaižėjęs), 
nes per pažeistą lukštą į kiau
šinį gali įsiskverbti bakterijos. 
Taip pat reikėtų vengti žalių 
kiaušinių, nes dabar jie nebėra 
saugūs ir daug žmonių gauna 
„salmonella" bakterijų. 

Kava 
Kadangi kavos pupelėse yra 

daug aliejų, jos greitai praranda 
savo aromatą, „pasensta", todėl 
sumaltą kavą, gerai uždarytose 
dėžėse arba stiklainiuose, ge
riausia laikyti šaldytuve. Kavos 
pupeles taip pat galima sušal
dyti, jos bus šviežios iki 2 mėn. 

Miltai 
Baltų kvietinių miltų šaldy

tuve laikyti nereikia, bet jie tu
rėtų būti gerai uždaryti, nelai
komi drėgnoje vietoje. Visų 
grūdų kvietiniai miltai ilgiau 
išsilaiko, jei, bent per pačius 
karščius, bus padėti į šaldytu
vą. 

Mėsa, p a u k š t i e n a , žuv is 
Jautiena ir aviena neblogai 

šaldytuve išsilaiko apie 4 -6 
dienas, po to turi būti verdama 
arba kepama. Kiauliena ir ver
šiena turėtų būti sunaudojama 
per 2-3 dienas. (Čia kalbame 
apie nesušaldytą mėsą, laikomą 
tik šaldytuve; šaldiklyje gerai 
supakuotą mėsą galima laikyti 
kelias savaites, net mėnesius.) 

Paukštiena yra minkštesnė, 
kaip raudona mėsa, todėl bak
terijos lengviau prasiskverbia 
pro jos audinius. Ilgiau kaip 1-2 
dienas šaldytuve nereikėtų lai
kyti. 

Dar greičiau genda žuvis ir 
apskritai jūros gyviai. Jeigu 
norime kiek ilgiau nesušaldytus 
palaikyti, pasinaudokime par
duotuvių pavyzdžiu ir laiky
kime krevetes bei įvairias žuvis 
ant susmulkinto ledo, dažnai 
nupilant atsiradusį vandenį ir 
pridedant daugiau ledo. 

Vaisiai i r da r žovės 

Didžioji dalis vaisių ir dar
žovių „mėgsta" šaltą tempe
ra tūrą , bet ne viskas. Atogrąžų 
vais ia i šaldytuve patamsėja , 
susiraukšlėja ir praranda skonį. 
Turbū t visi pastebėjome, kad 
gražūs geltoni bananai, palai
kyti šaldytuve, pajuoduoja, pa
našiai atsi t inka ir su kai ku
riais kitais vaisiais. Apskritai, 
k ie t i vais ia i , kaip obuoliai, 
kr iaušės , išsilaiko ilgiau; įvai
rios uogos greičiau suminkštėja, 
pasidengia pelėsiais, net šaldy
tuve, todėl jos greičiau suvar-
totinos. 

Tą patį galima pasakyt i 
apie daržoves. Morkos, kopūs
ta i , agurkai , ropės, ridikėliai, 
salierai ir pan., jeigu laikomi 
p las tmas in iuose maišel iuose 
a rba indeliuose, gan ilgai išsi
laiko. Nereikėtų šaldytuve 
laikyti bulvių, nes jos apsalsta, 
ka i krakmolas pavirsta cukru
mi. Nelaikykite šaldytuve pomi
dorų, svogūnų, česnakų. Kas 
ki ta , ka i jie supjaustyti. Tuomet 
sudėkite į orą nepraleidžiančius 
indus a r maišelius ir padėkite į 
šaldytuvą. 

Lapinės daržovės — salotos, 
špinatai ir kt. greitai sugenda, 
todėl j a s reikėtų nuplau t i , 
nusausint i ir laikyti plastma
siniuose maišeliuose šaldytuve. 
Tą pa t galima pasakyti apie 
prieskoninius augalus: jie gerai 
ir ilgokai išsilaiko šaldytuve, 
sudėti į stiklainius ar ki tus oro 
nepraleidžiančius indus. 

ĮVAIRUS 

* Reikalingas žmogus-sponso-
rius žaliai kortai gauti. Rei-
kalavimai-USA pilietis arba 
žalios kortelės turėtojas, per 
paskutinius 3 metus būtų dek
laravęs mokesčiams ne ma
žesnes kaip 28,000 USD paja
mas. Už pagalbą atsilyginsiu. 
Tel. 773-671-7987. 

* Moteris perka darbą žmonių 
priežiūroje. Gyventi kartu, patir
tis, rekomendacijos, automo-
bilis.Tel. 708-349-2245, 708-
403-0793. 
* Moteris ieško pastovaus dar
bo tik šeštadieniais su grįžimu 
namo. Tel. 708-220-3202. 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi 
žmonės išsinuomotų vieną 
kambarj su vonia ir virtuve 
VVestmont, Darien, Romeo-
ville, Bolingbrook ar VVoodridge 
rajonuose. Jeigu nuosavame 
name, tai padėtume tvarkyti 
aplinką. Tel. 708-717-6388. 
* Moteris su dokumentais 
ieško darbo Orland Parke. Tel. 
708-717-6388. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

For Rent 
2 bdrm. home 

Vicinity 64 th & Pulaski. 
$1.000 month. 

Call 708-229-1329 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME I LIETUVĄ, LATVIJĄ 
ESTIJĄ, BALTARUSIJA I R UKRAINĄ 

A 
MŪSU IŠTAIGOS: 

8801 S. 78 Tli Ave. BRHX»FV1F.W, II. 60455. Tel:708-599-9680 
Dirbame: Pirm Pertk 3 a ni.-6p.nu Trei iki 1 p.m.. Šek. nuo 8 &m.~ 3 p.m. 

2719 W. 71 Str, C H I C A G O . IL 60629, Tel:773-434-7919 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m.-5p.m.> ŠcSt iki 2 p.m. 

TEL:l-300-775-SSND 
M U S Ų ATSTOVAI: 

U i *M0*a 334 E Santa Arėta. Tėh$iS-$42-l7l9. Ur1:818-731-9777 
Bc»i«Cotffot2391faii Str, LEM ON'L 11.60439. Tcl:63O-257-3300 
Krfym Cbrp. 318 S. RDHVBI^ Road. RMATgC IL. Tel:847-776-7766 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Galių gyventi kartu. 
Nevairuoju. Žalia korta, 
rekomendacijos. Tel. 708-253-
7180. 
* Pagyvenusi moteris ieško 
darbo prižiūrėti senelius. Patir
tis, angių kalba, dokumentai, 
vairuoja. Tel. 773-568-6436. 
* Vyras ieško darbo su gyve
nimu ar su grįžimu. Siūlyti {vai
rius variantus. Tel. 630-915-
9227. 

* Moteris, turinti dokumentus, 
rekomendacijas, ieško pasto
vaus darbo senelių priežiūroje 
su gyvenimu nuo pirmadienio 
iki penktadienio. Kalba lietu
viškai ir angliškai. Pageidauja 
Oak Lawn ar Burbank rajonu
ose. Tel. 708-424-9216. 
* Reikalingas CDL vairuotojas. 
Tel. 815-919-5374. 
* 3 suaugusių asmenų tvar
kinga šeima, nebrangiai išsi
nuomotų 2 mieg. butą Brighton 
Parke. Tel. 773-387-7232. 

* Pagyvenusi moteris ieško 
darbo prižiūrėti senelius. 
Patirtis, anglų kalba, dokumen
tai, vairuoja. Tel. 773-568-6436. 
* Vyras, pilietis, turintis techninį 
išsilavinimą, ieško darbo 
gamyklose ar kompanijose, 
ieškau žmogaus, galinčio 
padėti įsidarbinti gamykloje. 
Siūlyti įvairius darbus. Tel. 773-
436-0816. 

r — — -. — — «. — — — — — — — 
I Gerbiamieji „Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
I „Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
• Spausdiname kovo mėnesio datas ir prašome pažymėti, kada 
J gavote tos dienos „Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
I adreso lipduką ir atkarpą grąžinkite „Draugo" administracijai. 
I Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus pašto 
I įstaigoms ir, galbūt, sutvarkyti dienraščio pristatymą. 
Į Dėkojame už pagalbą. „Draugo" admin is t rac i j a . 

gauta „Draugo" data 

2005 m. kovo 1 d. antradienis 
2005 m. kovo 2 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 3 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 4 d. penktadienis 
2005 m. kovo 5 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 8 d. antradienis 
2005 m. kovo 9 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 10 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 11 d. penktadienis 
2005 m. kovo 12 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 15 d. antradienis 
2005 m. kovo 16 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 17 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 18 d. penktadienis 
2005 m. kovo 19 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 22 d. antradienis 
2005 m. kovo 23 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 24 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 25 d. penktadienis 
2005 m. kovo 26 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 29 d. antradienis 
2005 m. kovo 30 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 31 d. ketvirtadienis 

„Draugas" 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

http://ni.-6p.nu


Pasaulio naujienos 
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EUROPA dūktais taip pat būtina Šiaurės 
Korėjoje ir Irake. 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II 

vėl kalba po gerklės operacijos 
ir demonstruoja proto gyvumą, 
antradieni, aplankęs Katalikų 
Bažnyčios vadovą, sakė įtakin
gas kardinolas. „Šventasis Tė
vas kalbėjosi su manimi vokiš
kai ir itališkai. J i s buvo labai 
žvalus. J i s pasidarbuos su kai 
kuriais dokumentais , kuriuos 
jam atnešiau", sakė kardinolas 
Joseph Ratzinger, Bažnyčios 
mokymo sergėtojas. 

PARYŽIUS 
Prieš septynias savaites 

Irake pagrobta prancūzų žurna
listė Florence Aubenas vaizdo 
įraše, kurį sukilėliai išplatino 
antradienį, desperatiškai mal
dauja padėti. Tai pirmasis pa
tvirtinimas, kad sausio 5 d. pa
grobta 43 metų žurnalistė vis 
dar yra gyva. „Padėkite man, 
tai skubu", sako moteris, tam
siai raudoname fone sėdėdama 
prie krūtinės pritrauktomis ko
jomis i r žvelgdama į kamerą. Iš 
nufilmuotos medžiagos galima 
spręsti, kad ji labai išsekusi. Sa
vo kalboje žurnalistė konkrečiai 
kreipėsi pagalbos į Prancūzijos 
deputatą Didier Jullia. Tačiau 
Prancūzijos Vyriausybė įspėjo 
D. Jullia nesiimti jokių asmeni
nių veiksmų. 

ROMA 
Trisdešimt šešioms pasaulio 

valstybėms dėl konfliktų ir 
prasto oro gresia rimtas maisto 
stokos pavojus ir būtina išorės 
pagalba, teigia Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizaci
ja (FAO). Pasak organizacijos, 
dar vienuolikos valstybių šių 
metų derlius bus kur kas pras
tesnis negu buvo tikėtasi anks
čiau. Daugiausia maisto stoko
jančių šalių, kaip ir anksčiau, 
yra Afrikoje — šiame žemyne 
maisto pagalba būtina 23 vals
tybėms. Azijoje pagalba būtina 
nuo gruodžio 26 d. cunamio nu
kentėjusioms Indonezijai, Šri 
Lankai, Maldyvų saloms, Indi
jai ir Tailandui. Pasak FAO, 
tarptautinė pagalba maisto pro-

L 
WASHINGTON, DC 
Žmogaus teises ginantys ad

vokatai JAV federaliniame teis
me aštuonių buvusių sulaiky
tųjų vardu rengiasi iškelti bylą 
gynybos sekretoriui Donald 
Rumsfeld. Šie aštuoni vyrai 
tvirtina, kad Irake ir Afganis
tane juos kankino JAV kariai. 
Ieškinyje teigiama, kad aukš
čiausi JAV vyriausybės pareigū
nai yra kalti dėl fizinių ir psi
chologinių traumų, kurias ieš
kovai patyrė amerikiečių admi
nistruojamuose kalėjimuose. 
Organizacijos pažymi, kad nė 
vienas iš šių aštuonių vyrų ne
buvo apkaltintas dėl kokio nors 
nusikaltimo. 

„Al Qaeda" vadovas Osama 
bin Laden pasiūlė pagrindiniam 
pasipriešinimo JAV pajėgoms 
Irake organizatoriui Abu Musab 
al-Zarqawi imtis išpuolių pa
čiose JAV, sakė vienas JAV ko
vos su terorizmu pareigūnas. 
Pareigūnas, prašęs jo pavardės 
neminėti, patvirtino, kad „Zar-
qawi buvo pasiūlyta imtis iš
puolių JAV". Gruodžio mėnesį 
O. bin Laden A. M.al-Zarqawi 
paskyrė „ai Qaeda emyru Ira
ke". JAV už abiejų kovotojų gal
vas yra pasiūliusios po 25 mln. 
dolerių. Kai kurių žinovų many
mu, „ai Qaeda", tęsdama kovą, 
yra priversta labiau kliautis ki
tomis panašiomis grupuotėmis. 
Tai galėtų paaiškinti, kodėl O. 
bin Laden galėjo pasiūlyti A. M. 
al-Zarqawi pulti JAV. 

vadovybės priemonėmis prieš 
organizuotą nusikals tamumą, 
kuris šiame regione prie Juodo
sios jūros, atsiskyrusiame nuo 
Gruzijos per 1992-1993 m. sepa
ratistinį karą, yra labai įsišak
nijęs. Užpuolikai į rusų gamy
bos automobilį „Volga", važia
vusį premjero Aleksandr Ank-
vab palydoje, paleido 17 kulkų, 
tačiau premjeras nenukentėjo, 
nes važiavo ne savo, o an t rame, 
vicepremjero automobilyje. 

KATHMANDU 
Per įnirtingus susirėmimus 

su Nepalo kar iuomene žuvo 
daugiau kaip 70 maoistų sukilė
lių. Nepriklausomi šaltiniai au
kų skaičiaus kol kas negalėjo 
patvirtinti. Nepalo užsienio rei
kalų ministras įspėjo pasaulį ar
ba pripažinti plačius karal iaus 
įgaliojimus, arba susi ta ikyt i , 
kad valdžią šioje Himalajų ka
ralystėje užgrobs komunistai . 
Skelbiamas žuvusiųjų skaičius 
yra didžiausias nuo tada, kai 
prieš mėnesį karalius Gyanen-
dra perėmė šalyje visą valdžią ir 
paskelbė nepaprastąją padėtį. 
Netrukus po valdžios perėmimo 
j is pasiūlė maois tams, kur ie 
nuo 1996 m. mėgina nuversti 
monarchiją, besąlygines dery
bas. 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO 2004 
M. AUKŲ VAJUS 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 

SUCHUMI 
Užpuolikai apšaudė Abcha-

zijos respublikos premjero auto
mobilį su palyda, tačiau šio Tbi
lisi valdžios nepripažįstančio re
giono vyriausybės vadovas liko 
gyvas per pasikėsinimą į jo gy
vybę. Pasikėsinimas siejamas 
su griežtomis naujosios abchazų 

BEIRUTAS 
Libaną kankina politinė ne

žinia dėl ateities po masinių 
protestų, kuriuos išprovokavo 
prieš dvi savaites įvykdytas bu
vusio šalies premjero Rafik Ha-
riri nužudymas ir kurie privertė 
pasitraukti jo įpėdinį Omar Ka-
rameh. Protestų prieš vyriau
sybę kampaniją pradėjusi anti-
siriška opozicija sveikino šį 
žingsnį, tačiau pažadėjo nenu
traukti demonstracijų, kol Siri
ja nepasitrauks iš Libano. O. 
Karameh apie vyriausybės atsi
statydinimą paskelbė per parla
mente vykusius audringus de
batus dėl R. Hariri nužudymo. 
Opozicija dėl šio politiko žūties 
kaltina dabartinę vyriausybę ir 
jos politinius šeimininkus Siri
joje. 

Lietuvos valstybės istorijos raidoje siūloma išskirti tris respublikas 

Atkelta i š 1 psl . 
paimame Vytį, mes norime iš 
Rusijos atgaut i Lietuvos Metri
ką, tačiau pačios valstybės, kaip 
tokios, pripažinti mes nenorime. 
Nes norime pradėti Lietuvos 
valstybę t ik nuo vasario 16-
osios, ir ta i netiesiogiai liudija 
tas įvardijimas, kad Pirmoji res
publika — yra tarpukario Lietu
vos valstybė", teigia A Ragaus
kas. 

Jo pasakojimu, tiek Lenki
joje, tiek Prancūzijoje, tiek kito

se valstybėse respublikomis 
įvardijami atskiri valstybės rai
dos laikotarpiai, kuriuose dau
giau a r mažiau vyravo vienoks 
ar kitoks parlamentinis mode
lis. 

Anot istoriko, LDK po Liub
lino unijos 1569 m. iki XVIII a. 
pabaigos visiškai atitinka par-
lamentarzimo modelį, tik parla
mentarizmas buvo bajoriškas. 

Jo manymu, tiek Lietuvos 
valstybės politiniam, tiek istori
niam elitui, tiek visuomeninin

kams reikėtų pamąstyti ir ap
tvarkyti savo istorinės atmin
ties situaciją ir nedaryti jokios 
atrankos. 

„Kaip antai, iš LDK kai ku
riuos aspektus mes paimame, o 
kitus nubraukiame", stebėjosi 
A. Ragauskas. 

Istorikas taip pat pridūrė, 
kad — priešingai nei daug kas 
teigia — faktas, jog Lietuva ir 
Lenkija sudarė bendrą valstybę 
po Liublino unijos — nepanei
gia respublikos buvimo. 

Konservatoriai: KGB rezervo tyrėjai buvo per švelnus 
Atkelta i š 1 psl. 
turėtų privalomai deklaruoti sa
vo į traukimą į rezervą". 

Pa ts Seimo pirmininko pa
vaduotojas A Pekeliūnas kate
goriškai neigia konservatorių 
įtarimus. 

, Absurdas" , sakė Seimo 
Valstiečių i r Naujosios demo
kratijos frakcijos narys, komen
tuodamas konservatorių spėji

mą, jog neigdamas savo įtrauki
mą į KGB rezervą j is komisijai 
melavo. 

Neigdamas įtartinas aplin
kybes, kuriomis dingo jo karinis 
bilietas, A. Pekeliūnas iš kon
servatoriaus R. Dagio šaipėsi, 
jog , j a m visuomet kyla įtarimų" 
ir tvirtino, jog karinis bilietas 
su visu seifu iš jo namų buvo pa
vogtas. 

Jis tikino, jog kariniame bi
liete „įklijos apie įtraukimą į 
KGB rezervą nebuvo; ta i pa
prastas karininko atsargos bi
lietas". 

A Pekeliūnas tvirtino, jog jo 
buvimas dabartinėse pareigose 
nekelia grėsmės nacionaliniam 
saugumui, nes „kaip gali mane 
šantažuoti, jei aš nesu KGB re
zervo sąrašuose". 

A. Kubilius prašo patarėjo ir didesnių patalpų 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Seimo opozicijos vadovas, kon
servator ius Andrius Kubilius 
siekia vienodų teisių su liku
siais Seimo valdybos nariais. 
Tėvynės sąjungai vadovaujantis 
par lamentaras Seime prašo di
desnių patalpų bei patarėjo. Pa
sak A. Kubiliaus, rūpindamasis 
savimi, jis kar tu rūpinasi ir kitų 
Seimo kadencijų opozicijos va
dovais. 

„Pagal Seimo statutą opozi
cijos vadovas taip pat yra Seimo 

valdybos narys, tačiau jis neturi 
tokių darbo sąlygų, kokias turi 
Seimo pirmininkas bei jo pa
vaduotojai. Todėl, man atrodo, 
kad prašymas skirti didesnes 
patalpas bei patarėją yra vi
siškai pagrįstas. Be to, tikiu, 
kad taip geresnės darbo sąlygos 
bus užtikrintos ir kitiems, bū
simiems parlamento opozicijos 
vadovams", sakė A. Kubilius. 

Pasak jo. Seimo opozicijos 
vadovui tenka daugiau darbų 
nei paprastam Seimo nariui . 

prisideda susitikimų su šalių 
diplomatais, ambasadoriais, to
dėl ir tenka prašyti geresnių pa
talpų Seime. 

„Dabartinis mano kabine
tas pasitikti tokius svečius nėra 
t inkamas. Norisi, kad jos tam 
būtų deramos", kalbėjo Tėvynės 
sąjungos vadovas. 

A. Kubiliaus žodžiais, kol 
kas iš Seimo kanclerio sekreto
riato laukiama atsakymo, ta
čiau, anot jo, Seimo valdyba pa
geidavimą vertina palankiai. 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ AUKAS LTSC, KURIS GYVUOJA JŪSŲ 
PARAMOS DĖKA. SU DĖKINGUMU SKELBIAME AUKOTOJU SĄRAŠĄ. 
3000 
Milda Budrienė 
2500 
Rūta Bielskis-Hagmann 
2000 
Vytautas Maželis 
500 
Kazys Ambrozaitis, Gražina Liautaud, Lietuvių Tautinis Kultūros 
fondas, Audrius Plioplys, I. Rašys 
400 
Gediminas Balanda 
300 
Vacys Šaulys 
200 
Vytautas Bieliauskas, Magdalena Stankūnienė 
150 
Juozas Ardys, Jonas Račkauskas, Jr. 
100 
Vysk. P. A. Baltakis, A. Bareika, G. L. Dargis, R. Domanskis, A. ir B. 
Jakštys, S. Jelionienė, R. ir N. Kašubai, J. Marks, G. ir R. Miglinas, V. 
Petrulis, J. Racevičius, A, Regis, A. Sutkuvienė, N. Šumskienė, S. 
Tiškevičius, A. Vanagūnas, J. Vainius, D. Vasys, M. Vilutis, A 
Vosylius, P. Žumbakis. 
50 
A. Balbata, V. Barkauskas, E. Barsketis, T. Bogušas, Brighton Parko 
namų savininkų dr-ja, B. Ciplijauskaitė, A L . Čepulis, L. Giedraitienė, 
A. Grushnys, P. Janušonis, E. Jasiūnas, J. Kučinskas, V. Kupcikevičius, 
H. Laucius, V. Mažeika, E. Pakštienė, L. ir A Ramanauskai, A 
Sakalienė, E. Skrupskelis, A Smilga, N. Udrys, V. ir A Valavičiai, R. 
Variakojytė, A Venclova, E. Vilkas, M. ir J. Vizgirdai 
30 
JAV LB East St. Louis apylinkė, O. A Garimai, K. Keblys, J. 
Lintakas, V. Sinkus, A Varnelis, 
25 
D. ir A Barzdukai, R. Bitėnas, A Brazis, V. A Daulys, A Gečys, M. 
Gelažius, Z. Grybinas, E. Jasaitienė, G. Kenter, E. Kolupailaitė, J. 
Mikulis, V. Musonis, V. Raisys, A ir G. Reskevičius, L Stukas, V. ir 
O. Šilėnai, R. Taunys, D. J. Vidžiūnas, A Žolynas, 
20 
E. Alšėnas, V. ir D. Anoniai, J. Cukuras, A Giedraitienė, J. Kliorys, 
R. Marchertas, M. Motekaitis, A Osteika, K. Stankus, J. 
Tamaševičius, A Vilkas-Stockus 
15 ir mažiau 
A Norvilas, P. Jokubka, G. Karsokas, K. Matonis, B. Navickienė, I. 
Paliulis, E. ir A Paužuolis, E. Radzevičiūtė, L. R. Stukas, P. Visvydas 
W. Matiukas, J. Prakapas 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 2 d., t reč iad ienis 

PADĖKA 
Af A 

dr. BRONĖ BALŠAITYTĖ 
MOTUŠIENĖ 

Mano mylima žmona mirė 2004 m. gruodžio 14 ir bu
vo palaidota gruodžio 18, Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Kęstučiui Trimakui už 
atsisveikinimo maldas laidotuvių namuose, kapinėse bei, 
kartu su kun. Jauniu Kelpša, atlaikytas gedulo šv. Mišias 
ir išskirtinį pamokslą. 

Nuoširdi padėka vargonininkei Vilmai Meilutytei bei 
lietuviškų pamaldų bažnytiniam chorui už giesmes Šv. 
Antano bažnyčioje ir kapinėse. 

Ypatinga padėka Valerijai Čepaitienei, kartu su Ne
kaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seselių rėmėjomis ir 
Amer. liet. R. K. Moterų sąjungietėmis, pravedusiai 
rožinį budėtuvėse. 

Nuoširdi padėka atsisveikinusiems organizacijų var
du: Marijai Rudienei, BALFo centro pirmininkei, Stasiui 
Dubauskui — ALTo, Onai Venclovienei — LBS, Agnietei 
Bigelienei — ALRKMS, Kazimierai Požarniukienei — N. 
P. Švč. M. Marijos seselių rėmėjų. 

Labai ačiū už šv. Mišių skaitinius Juozui Mikuliui, 
vadovavusiam atsisveikinime ir apžvelgusiam velionės 
įnašą BALFo Cicero skyriaus veikloje. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems koplyčioje ir laido
tuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais ir 
per spaudą. Ačiū už atsiųstas gėles iš Čikagos ir Austri
jos, užprašytas šv. Mišias bei gausias aukas šeimai ir 
Bendrajam Amer. liet. šalpos fondui (BALFui). 

Reiškiame gilią padėką karsto nešėjams: Broniui Bi-
kulčiui, Algiui Kirkai, Jonui Krumpliui, dr. Algiui Pau
liui, Antanui Sideravičiui ir Vidui Pauliui, atsisveikinu
siam Paulių šeimos bei močiutės V. Čepaitienės ir visų jos 
anūkų vardu. 

Ačiū Petkus Funeral Home direktoriams už malonų 
patarnavimą. 

Nul iūdęs v y r a s i r ki t i g iminės 

ŠVELNI R O Ž E 
AfA HALINAI 

Pilnavidurė. Tokias rožes ji 
mėgo. Ir jos gyvenimas buvo pil-
naviduris: turiningas ir gražus. 

Nor iu dovanoti rožę jos 
gyvenimiškoms mint ims, ku
riomis i r su manimi pasidalin
davo. 

(Jos visą biografiją po 
Rožinio maldų gražiai išsakė 
dukra i tė Zina Markevičiūtė). 

Po skaudžių netekčių, viena 
a n t r ą užjausdamos, tapome 
„telefoninės" draugės . Kaip 
k i ta ip? Hal ina buvo ligos 
pr ivers ta laikytis vien namų, 
lovos a r kėdės; o aš buvau 
k i t a ip suvaržyta , galėjau ją 
aplankyt i vien telefonu. O ligo
nius reikia lankyti — jie labai 
jaučiasi vieniši. 

P r i e š vienuolika metų 
Hal ina tapo našle: dr. Antanas 
Milaknis mirė gana netikėtai — 
širdimi. Tai i r buvo Halinos 
skaudžiausia netektis, atsivėrė 
vienatvė — kaip bedugnė. Nors 
ji turėjo geriausią šeimą: duk
ter į Vitą, žentą Albiną 
(Markevičius), anūkus — Ziną 
i r Marių . Visi ją mylėjo ir 
prižiūrėjo. Tačiau Halina buvo 
sergant i vien fiziškai, o protą 

iki mirties — šviesų, o sielą — 
tur t ingą, plačią, o minčių 
(rūpesčių — iš meilės) — daugy
bė. J i mąstė ir kalbėjo, ir veikė. 
I r dalį viso, ką ji išgyveno, teko 
ir man (per telefoną — išgirsti, 
pasidalinti...) Už tai ir skiriu tą 
„raudoną rožę" — jos minčių ir 
kalbų srautui. 

Kas j i buvo? Kokia jos 
gyvenimo esmė? 

Trapi, smulki moteris, bet 
diplomuota chemikė, daug metų 
dirbusi savo profesijos srities 
darbą, vėliau padėjusi ir vyrui, 
veterinarijos daktarui, jau 
nuosavoje klinikoje Čikagoj. 
Hal ina buvusi pareiginga, 
punktuali , darbšti. Ir tuo pačiu 
— vaišinga šeimininkė — 
draugams, gera auklėtoja — 
šeimoje. Duktė Vita jau atsilygi
no meile ir globa. Ar daug 
uošvių sugyvena su žentais? 
Halinos žentas Albinas, 
graudžiai atsisveikindamas 
laidojant, pavadino Haliną ne 
uošve, o geriausia jo drauge, jo 
politinių diskusijų dalininke, 
kar ta is — oponente. Beveik iki 
p a t mirties Halina, su jos 
prižiūrėtojos Audronės pagalba. 

kepė šeimai bandeles ir varš-
kinį pyragą, kurį mėgo jos 
anūkas Marius. J i norėjo, ir 
sugebėjo savo šeimą pradžiu
ginti. 

O brolio sūnų Šarūną, kuris 
atsit iktinai atvyko iš Kauno 
prieš ja i mirštant, ji labai 
mylėjo, varguose jo šeimai 
padėjo visomis išgalėmis. Šarū
nas po Rožinio maldų irgi jai 
pasakė širdingą žodį. Pasakė ir 
rašytojas Kazys Saja, visos 
šeimos draugas, atvykęs čia su 
žmona Gražina atostogų. Ir 
jiedu palydėjo Haliną į 
Amžinąsias atostogas pas 
Viešpatį. 

Ar galima ko išmokti per 
telefoną? Galima. Iš pokalbių su 
Halina nemažai sužinojau (apie 
ją), apie vertybes, išmokau būti 
kantresnė, gal ir atidesnė 
kiekvienam žmogui, dosnesnė, 
vertinti dalykus ir žmones pozi
tyviau. 

Sužinojau, kad šelpti reikia 
daugiausia Lietuvos besimo
kantį jaunimą; nes jie — mūsų 
tautos ir valstybės ateitis. 
Halina keletą giminaičių (vyro 
ir savo) išmokslino, keliems — 

TERESA RASTUTIS 
GIEDOJO VIEŠPAČIUI 

1935 meta is , būdama 18 
metų amžiaus, Teresa Rastutis 
pradėjo giedoti Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
chore, kur iam tada vadovavo 
muz . Bonifacas Janušauskas . 
Teresai dalyvaujant parapijos 
chore, jos vadovai buvo šie 
muzika i : Antanas Giedraitis, 
Vladas Bal t rušai t is , Antanas 
Linas, Ričardas Šokas, Riman
tas Mingaila ir Jū ra t ė Grab-
l iausk ienė . Teresa be per
t raukos giedojo parapijos chore 
iki praeitos žiemos, kai sunki 
liga neleido toliau dalyvauti. Iš 
viso — 69 giedojimo metai. 

Teresa Rastutis priklausė 
Šv. Teresės Vaikelio J ėzaus 
draugijai, Šv. Kazimiero seserų 

pagalbiniam vienetui, Dariaus-
Girėno Amerikos legiono pagal
biniam vienetui ir kardinolo 
Mundelein Kolumbo vyčių 
pagalbiniam vienetui. 

Velionė buvo pašarvota' 
Kosary laidojimo namuose, 
Evergreen Park, IL. Laidotuvių 
pamaldos įvyko vasario 19 d. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos šventovėje. Šv. Mišias 
lietuvių kalba atnašavo kun. 
Rimvydas Adomavičius. Var
gonais grojo Jūratė Grabliaus-
kienė. Atliepiamąją psalmę 
giedojo Vaclovas Momkus, o 
parapijos choras atliko giesmes 
— „Graži Marija", „Dangaus 
malonė" ir „Koks Didis Tu". 

Šv. Kazimiero lietuvių ka

pinėse maldas skaitė buvęs 
ilgametis parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Po 
maldų jis pravedė giesmę 
„Jėzau, atmink mane, žengiant 
Tavo karalystėn". Šios giesmės 
autorius yra prancūzas Jacųues 
Berthier (1923—1994). Kun. J. 
Kuzinskas taip pat sukalbėjo 
maldą prieš laidotuvių pietus, 
kurie vyko Hilton viešbučio 
restorane, esančiame prie Ci
cero ir 94-os gatvių. 

Teresos brolis Stanley 
Rastutis daugelį metų buvo 
angliškų Mišių skaitytojas ir 
giedotojas. Dėl metų naštos ir 
sveikatos negalavimų jis turėjo 
šių pareigų atsisakyti. 

Kazys Skaisgirys 

padėjo įkopti į aukštesnes 
studijas; šelpė ir ligotus, 
nelaimių ištiktuosius... Aukojo 
pinigų našlaitynams, bažny
čioms, vienuolynams. 

Mūsų jaunam klebonui. 
atvykusiam iš Lietuvos, 
padovanojo gerą automobilį. 

Halina pati buvo santūri , 
vengė prabangos (nors gyveno 
jų gražiuose namuose), buvo 
dosni kitiems, šeimai, giminėms 
ir svetimiems (ar tolimesniems 
draugams). 

J i mokėjo melstis už 
artimuosius ir už vyrą, ir už 
save; nuolankiai priėmė ir kitų 
maldas už ją. Religinga, nors to 
nedemonstravo. 

Buvo nare šalpos organi
zacijų, jas rėmė. Bet jos 
pagrindinė organizacija, kaip ji 
sakydavo, — Lietuva. Maste 
apie Lietuvą, rūpinosi, parem
davo ir pakritikuodavo, mėgino 
atskirti „grūdus nuo pelų".. Bet 
ne vien politika — ji domėjosi ir 
l i te ra tūra , menu. apskri ta i . 
kul tūra , Lietuvos kultūra — 
buvusia ir ateities. 

Tokia buvo Halina. 
Alė R ū t a 

Popiežius 
primena kankinių 
„kryžiaus kelią" 

Pasak popiežiaus Jono 
Pauliaus II kovoje tarp geno ir 
blogio visada galiausiai viršų 
paims gėris. Per bendrąją 
audienciją Vatikane popiežius 
priminė, jog ..Dievas yra 
žmogiškosios istorijos Vieš
pa ts" ir prikeldamas Kristų 
suteikė tikrumą, kad gėris ga
liausiai nugalės. Šios Kris 
taus pergales dalininkai, anot 
popiežiaus, pirmiausia yra 
kankiniai , kurie, skat inami 
ištikimybes tikėjimui. ..savo 
gyvenime pasirinko kryžiaus 
kelia". 

BŽ 
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Čikagoje ir apylinkėse 
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SV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelst i , kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
pai tė bū tų paske lb ta palai
mintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, kovo 5 d., 9:30 v.r., seselių 
motiniškame name, 2601 West 
Marąuette Road, Chicago. Mi
šias aukos kun igas Ted Os-
trowski, aktyvus ir darbštus Šv. 
Adrian parapi jos klebonas. 
Prašome dalyvauti . 

SEKMADIENI, KOVO 6 D., VY
TAUTO Didžiojo rinktinės ir T. 
Daukanto J ū r ų kuopos šauliai 
ruošia Šaulių organizacijos įkū
rėjo VI. Putvio 76-ųjų mirties 
metinių minėjimą, kuris prasi
dės 10 v.r. šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Nekal to Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke. Po 
Mišių Šaul ių namų salėje 
akademinė dal is , koncer tas , 
pabendrav imas prie kavu tės . 
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

PENKTADIENI, KOVO 4 D., 7 V.V. 
Lietuvių dai lės muziejuje, 
Lemonte, vyks žymios daini
ninkės iš Lietuvos Veronikos 
Povilionienės ir jos ansamblio 
„Blezdinga" koncertas. 

VERBŲ KŪRIMO PAMOKA vyks 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje kovo 6 d., sekmadienį, 
nuo 1 v.p.p. Verbas ku r t i 
mokins dai l in inkės Virginija 
Morrison ir Rasa Ibianskienė. 
Atsineški te žirkles, džiovintų 
augalų ir gėlių, kurių galima 
įsigyti Hobby Lobby parduotu
vėje. Pamokos dalyviai gaus 
medinę lazdelę, kuri yra verbos 
pagrindas ir keletą džiovintų 
augalų. Registracija telefonu: 
773-582-6500. 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. 
MIŠIOS ir rožinis vyks pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje šeš
tadienį, kovo 5 d., 8 v.r. Tai pir
mos tokios pamaldos šiais 
metais ir jos vyks kiekvieno 
mėnesio pirmąjį šeštadienį tuo 
pačiu me tu ir toje pačioje vieto
je. Visus nuoširdžiai kviečiame. 

JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ 
mugė vyks kovo 12 d., šešta
dienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. ir 
sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Galėsi te įsigyti įvairių 
meno ir gintaro dirbinių, knygų, 
gardumynų, margučių, verbų ir 
kitų gėrybių. Bus lietuviškas 
mais tas , šašlykų. Vaikams bus 
ruoš i ama loterija, žaidimai, 
atvyks juokdarys su balionais. 
Prekybininkai užsisako stalus 
skambinant Mildai tel. 708-447-
4501 ir Juozui 773-778-7500. 
Visi kviečiami. 

KOVO 6 D., SEKMADIENĮ, 
LEMONTO apylinkės LB valdy
ba, 12 v.p.p., kviečia į visuotinį 
metinį Lemonto apylinkės na
rių susirinkimą, PLC didžiojoje 
salėje. Išgirsite apie valdybos 
atliktus darbus, bus pateikta 
bendra metinė ataskaita, bus 
renkama nauja valdyba ir klau
simų bei pasiūlymų svarstymai. 
Bažnyčios vestibiulyje yra padė
ta Lemonto LB dėžė į kurią ga
lima įmesti "savo pasiūlymus ir 
klausimus. Prašome tuo pasi
naudoti. 

KOVO 13 D., SEKMADIENĮ, PO 
9 V.R. šv. Mišių, PLC vyks tra
dicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su 
tortais, lietuviškų medžio dir
binių bei kitų rankdarbių. Vyks 
vaikų žaidimai ir linksma lote*-
rija. Kviečiame atvykti ir pa
remti lietuvių skautišką jau
nimą. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NE
KALTO Prasidėjimo Mergelės 
Marijos seselių rėmėjai malo
niai kviečia dalyvauti kovo 6 d. 
metinėje šventėje-vakarienėje. 
2 v.p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurias, uš gyvus ir 
mirusius nar ius , aukos kun. 
Kęstutis Tr imakas . Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. J ū r a t ė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jau
nimo centro salėje kalbės ses. 
Margari ta Bareikai tė , kuri 
atvyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės La imutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę dalį 
atliks sol. Vilija Kerelytė, jai 
akompanuos A. Barniškis. Po to 
bus vakarienė. Pakvietimus į 
šventę galite įsigyti „Sekly
čioje" arba tel.: 708-301-2413, 
773-585-3570. Savo dalyvavimu 
paremsite taip svarbius seselių 
darbus Amerikoje ir Lietuvoje. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". J a u trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

V e l y k a i č i ų m a r g i n i m o p a m o k o s 
vyks Balzeko lietuviu kul tūros muziejuje, kovo 13 d., sek
m a d i e n į , 1 v.p.p. Velykaičius margint i mok ins liaudies 
m e n i n i n k a i Uršulė Astrienė ir Don Astras. Atsineškite 
s v o g ū n ų lukštais dažytų kietai virtų kiaušinių. Skutinėjimo 
pe i l iuka is ir instrukci jomis aprūpins muziejus. Būtina iš 
a n k s t o registruotis tel. 773-582-6500. 

Jaunimo centras senaisiais 
laikais „lūždavęs" nuo jau
nimo, neprarado savo 

reikšmės, nes jo patalpas ir 
dabar užpildo jauni, pilni džiu
gesio jaunuoliai. Šiuo metu 
mokosi virš 300 lietuviukų ir 
Pedagoginio instituto studentai. 
Jaunimas atšventė Vasario 16-
ąją atskirai, Jaunimo centras 
tęsdamas įsisenėjusią tradiciją, 
Vasario 16-ąją švenčia jos 
paskelbimo tikrąją dieną. Šiais 
metais ją šventėme trečiadienį. 
Šventės pasiruošimui daug pas
tangų įdeda valdybos pirmi
ninkė Milda Šatienė ir moterų 
klubo narės. 

Nepriklausomybės atgavi
mui reikėjo paaukoti daug gyvy
bių ir neveltui poetas Maironis 
rašė: „Pirmyn į kovą už Tėvynę, 
už brangią žemę Lietuvos. 
Garbė tėvams, kurie ją gynė. 
Kas dabar už ateitį kovos?" Šios 
garbingos šventės minėjimui 
buvo pakviestas ALTo pirmi
ninkas, adv. Saulius Kuprys. I 
minėjimą taip pat atvyko iš 
Cook apskrities tautinių ma
žumų atstovė Pat Michalski su 
vyru. 

Minėjimą pradėjo J C valdy
bos pirmininkė Milda Šatienė ir 
pakvietė operos solistą Vaclovą 
Momkų sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Čikagos mies
to atstovė Pa t Michalski, Jau-
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Nuotraukoje: Urtulė Astras ir jos marginti velykaičiai. 

nimo centrui įteikė atžymėjimą 
šios šventės proga. Atžymėjimą 
priėmė Jaunimo centro Tarybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus. 
Pa t Michalski pasidžiaugė, kad 
galėjo su vyru Harry dalyvauti 
šioje iškilmingoje šventėje ir 
išbuvo iki minėjimo pabaigos. 

Minėjimą tęsė ALTo pir
mininkas ir visuomenininkas 
Saulius Kuprys. Savo prane
šime jis daug vietos skyrė 
praeičiai, nes tik iš praeitų ko
vų, kunigaikščių veiklos, lietu
viai sėmėsi stiprybės naujoms 
kovoms. Jis. taip pat priminė 
ALTo pastangas Lietuvos iš
laisvinimui. Prisimintini lai
kai, kai Lietuvos partizanai, 
katalikai ir kiti laisvę mylintys 
žmonės kovojo prieš okupantus. 
Išeivija dėjo daug pastangų 
Lietuvos laisvinimui, nes „tas 
nevertas laisvės, kas negina 
jos". 

Šiuo metu Lietuva yra 
NATO ir ES narė, bet t a s dar 
nereiškia, kad Lietuvai nebėra 
pavojaus iš Rusijos. Todėl Lie
tuvoje ir išeivijoje gyvenantieji 
lietuviai neturi nuleisti akių 
nuo Rusijos, kuri vis tyko ją 
susigrąžinti į savo glėbį. 

Poeto Maironio žodžiais: 
„Tas ne lietuvis, kurs Tėvynę 
bailiai, kaip kūdikis apleis, 
kurs pamins ką bočiai gynė per 
amžius milžinų takais", minėji-

Pirmoje eilėje iš kairės: Harry Michalski, Pat Michalski, Milda Šatienė, Vaclovas Momkus. Antroje eilėje: Aušrelė 
Sakalaitė, Saulius Kuprys ir Anelė Pocienė. Zigmo Degučio nuotr. 

mas buvo baigtas. 
Pranešimui pasibaigus me

ninę dalį atliko naujai susikūręs 
ansamblis „Kūmužėliai". Tai 
17-18 šimtmečio dainos, kurias 
dainuodavo tų laikų lietuviai. 
Vadovė Neringa Aleksonis. Kiti 
grupės nariai: Mindaugas Bras-
lauskas, Kamilė Karpytė, Re
gimantas Rimkevičius ir Lina 
Augustienė. Šios dainos žadino 
karžygiškumą to meto lietu

viams. 
Meninę programą užbaigė 

Neringa Aleksonis savo harmo
nizuota daina, kurios žodžius 
parašė A. Strielkūnas, „Mano 
Lietuva". Džiugu, kad atvykęs 
iš Lietuvos jaunimas pamėgo 
senas lietuvių dainas. 

Programai pasibaigus JC 
valdybos pirmininkė Milda 
Šatienė dėkojo visiems, prisi
dėjusiems prie Vasario 16-osios 

paminėjimo. 
Jaunimo centro šeimininkės 

pakvietė visus dalyvius pasi-
vaišinimui. Šioms moterims 
vadovauja darbšti ir sumani 
valdybos pirmininkė Anelė 
Pocienė. 

Susirinkimas buvo užbaig
tas taut ine giesme „Lietuva 
brangi, mano tėvyne". 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

Vilniaus universiteto muzikos ansamblis „Jaunimėlis / / 

Liaudiškos muzikos ansam
blis „Jaunimėlis", pradėjęs savo 
veiklą 1971 m. sėkmingai atsto
vauja Lietuvai ir Vilniaus uni
versitetui daugelyje ne tik 
Lietuvoje vykstančių renginių, 
koncertų ir festivalių. Kolek
tyvas yra laimėjęs ne vieną 
apdovanojimą respublikinėse 
šventėse-varžytuvėse „Grok, 
Jurgeli", respublikinėse liau
diškos muzikos šventėse-kon-
kursuose „Prie ežerėlio". 2001 
m. ir 2003 m. tarptautinėje 
laiudies muzikantų šventėje 
„Linksmoji armonika" kolekty
vas gavo specialią kompozito
riaus Jurgio Gaižausko prizą, 
skirtą geriausiai , profesiona
liausiai muzikuojančiai kapelai. 

2002 m. ir 2004 m. tra
dicinėje kaimo kapelų šventė-

je-varžytuvėse „Grok, Jurgeli" 
gavo Padėkos raštus. 2004 m. 
VI Tarptautiniame meno festi
valyje „Studentiškas pava
saris", už puikų pasirodymą, 
apdovanotas Šiaulių universite
to rektoriaus padėkos raštu. 
Ansamblis dalyvauja Pasaulio 
lietuvių dainų šventėse, 
Pabaltijo šalių studentų festi
valiuose „Gaudeamus". 

„Jaunimėlis" su dideliu 
pasisekimu koncertavo daugely
je Europos valstybių: Vokieti
joje, Rusijoje, Ukrainoje, Len
kijoje, Gruzijoje, Moldovoje, 
Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, 
Uzbekijoje, Čekijoje, Suomijoje, 
Prancūzijoje. Lenkijoje 2002 m. 
gavo Lodzės miesto mero pa
dėkos raštą. Italijoje 2003 m. 
Europeados komiteto ir Nuoro 

miesto mero padėkos raš tus . 
Latvijoje 2004 m. „Europe-
da-41" - Europeados komiteto 
ir Rygos miesto mero padėkos 
raštus. Austrijoje ansamblį rodė 
Baden-Baden televizija. 

Kolektyvo reper tuare yra 
įvairių regionų ir laikotarpių 
muzika. Šiuo metu ruošiamasi 
išleisti kompaktinę plokštelę. 
Muzikantai groja įv. instrumen
tais: smuikais, armonikomis, 
akordeonais, lumzdeliais, bir
bynėmis, kanklėmis, skudu
čiais, skrabalais, ragais, tūba, 
kontrabosu, žvanguliais bei 
mušamaisiais ins t rumenta is . 
Ansambliečiai ne tik groja, 
dainuoja, bet ir šoka, įtraukda
mi savo klausytojus į pasi
rodymų sūkurį. 

.JGUmmeilO koncertas įvyks Jaunimo centre. Čikagoje, kovo 13 d., sekmadienį, 3 v.p.p. Atvykę 

į koncertą turėsite progos pasidžiaugti talentingu Lietuvos jaunimu ir tuo pačiu parem

site lietuvišką spaudą. Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" ir „Drauge". Kviečiami visi. 

Ansamblio meno vadovas Bronislovas Glovickis. 

< LIETUVIU OPERA 

w 

Balandžio 24 
3 vaL p '• 
200" 

.Draugo" skelbimu skyrius te l . 1-773-585 9500 

uu 

Penktadieni, kovo 4 dieną L ie tuviu dailės muziejuje, Lemon te , įvyks Veronikos 
Povilionienės ir Kauno dainos klubo „Blezdinga" da inų vakaras . Vakaro p radž i a — 7 v.v. 

SKELBIM v i 

U SEKLYČIOJE. 2711 W. 71st., St., Chicago, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
C h icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-T7&6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 SI ASafe *23TO O r k ^ . H > «Km 
(ialimos konsultacijos šeštadieniais 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas. Raštinės Čikagoj'- ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Te l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 


