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Sesė Dovilė pasakoja. 
Lietuvė motina. 
Padėkokime Faustui 
Stroliai. 

2psl. 

Ordinu vaiko 
nepamaitinsi. Didesnę 
paramą gaus 
vargstančios šeimos. 
Kad komunizmo i r 
nacizmo nusikaltimai 
būtu suvokti. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Naujas Renginių 
kalendorius. 

5 psl. 

Nuotaikingas pavasario 
„Sapnas". LB Brighton 
Park pietūs. Šv. 
Kazimiero vienuolijos 
seserys kviečia melstis. 
Psichologės paskaita. 

6 psl. 

Sportas 
* Ant rad ien į s u ž a i s t o s 

ketver ios Nacional inės fut
bolo klubų asoc iac i jos 
(NTFKA) Lietuvos A lygos futbo
lo pirmenybių rungtynės. Sep
tintą pergalę iš eilės iškovojo 
varžybose pirmaujantis Pane
vėžio „Ekranas", namuose 1:0 
įveikęs Kėdainių ..Nevėžio" ko
mandą. Pergalingą įvartį aikš
tės šeimininkams pelnė Vitali
jus Kavaliauskas. 

* Trečią vietą Latvi jos 
šachmatų čempionate užė
mė „Gold Bean" komanda, 
kuriai atstovavo ir Dagnė Ciuk-
šytė. Lietuvaitė sėkmingiausiai 
žaidė prie penktosios lentos, su
rinkusi 5.5 taško iš 7 galimų — 
5 pergales, 1 lygiosios ir 1 pra
laimėjimas. Per septynis turus 
,.Gold Bean" surinko 22 taškus. 

* Pasibaigus k o n t r a k t u i , 
l ietuvis Darius Kaspa ra i t i s 
bei da r keliolika ledo r i tul i 
ninkų, palieka Rusijos ledo ri
tulio aukščiausiosios lygos Ka
zanės ..Ak Bars" komandą. 
2004-2005 m. sezone Kazanės 
iedo ritulininkai čempionato 
ketvirtfinalyje seriją iki trijų 
pergalių 1:3 pralaimėjo Jaros-
lavl ..Lokomotiv" komandai. 

* JAV NBA č e m p i o n ė s 
Detroi t „Pistons" k o m a n d o s 
vidur io puolėjas Ben Walla-
ce trečią kartą per ketverius 
metus pripažintas geriausiai 
besiginančiu krepšininku. 125 
sporto žurnalistų ir televizijos 
komentatorių apklausoje jis su
rinko 339 taškus. 

Naujausios 
žinios 

* Danijos premjeru i pa
reikalavus, k^d Maskva at
s ip rašy tų už Baltijos šalių 
okupaciją, šalyje kilo sujudi
mas. 

A. Brazausko b e n d r a 
žygiai net ik i , jog j is pasi
trauks iš premjero posto. 

* Lietuvos j a u n i m a s švęs 

Medikai susitarė su Vyriausvbe 
Vilnius, gegužes 3 d. (BNS) 

— Medikų atstovai susitarė su 
Vyriausybe dėl darbo užmokes
čio didinimo, todėl gegužės vi
duryje planuotas sveikatos prie
žiūros įstaigų darbuotojų strei
kas atidedamas. 

Sveikatos apsaugos minis
terijoje antradienį įvykusiame 
valdžios atstovų bei medikų su
sitikime pasirašytas susitari
mas, kuriuo įsipareigojama nuo 
gegužės 1-osios medikų algas di
dinti 28 proc. 

Taipogi susitarimą pasira
šiusios šalys įsipareigojo siekti, 

jog sveikatos apsaugos sistemai 
būtų skirta dar -papildomai lėšų 
tikslinant 2005 m. valstybės 
biudžetą, kad iki šių metų spa
lio 30 d. medikų bei slaugytojų 
atlyginimas būtų padidintas 
dar apie 20 proc. 

Susi tar imas dėl medikų 
darbo užmokesčio didinimo, ku
rį pasirašė sveikatos apsaugos 
ministras Žilvinas Padaiga, par
lamentinio Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė Dangutė 
Mikutienė, Lietuvos gydytojų 
sąjungos prezidentas Liutauras 
Labanauskas bei kitų sveikatos 

priežiūros sistemos darbuotojus 
vienijančių organizacijų vado
vai, numato, jog 2006 m. medi
kų algų didinimui bus skirta 
dar 210 mln. litų. 

Vyriausybė taip pat įsiparei
goja 2007 ir 2008 m. gydytojų ir 
slaugytojų darbo užmokestį di
dinti maždaug po 20 proc. 

Pasiekus šį susitarimą, me
dikai nusprendė gegužės 17 d. 
planuotą streiką atidėti. 

L. Labanauskas pabrėžė, 
jog medikai „akciją ne nutrau
kia, o atideda", tačiau patikino, 
jog tuo atveju, jei Vyriausybė 

įgyvendins įsipareigojimus lai
ku, streiko nebus. 

Mažais atlyginimais nepa
tenkin t i sveikatos priežiūros 
sistemos darbuotojai anksčiau 
pagrasino streiku, jei Vyriausy
bė nepatenkins jų reikalavimo 
šiemet 50 proc. padidinti atlygi
nimus. 

Tuo ta rpu Seimo liberalcen-
tristai įsitikinę, jog medikams 
pakėlus atlyginimus galbūt ir 
bus išvengta jų streiko, tačiau 
šalies sveikatos sistemos proble
mų tai neišspręs. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Prezidentūroje pagerbti Lietuvai nusipelnę sport ininkai 
Vilnius, gegužės 3 d. 

(BNS) — Prezidentūroje su
rengta krepšininkų ir krepši
ninkių bei sunkiosios atletikos 
atstovų pagerbimo ceremonija. 

Šalies vadovas Valdas 
Adamkus priėmė Europos vyrų 
krepšinio lygų sąjungos 
(ULEB) turnyrą laimėjusią 
„Lietuvos ryto" vyrų krepšinio 
komandą, Eurolygos moterų 
krepšinio varžybose bronzos 
medalius iškovojusią „Lietuvos 
telekomo" moterų krepšinio ko
mandą bei 2005 m. Europos 
sunkiosios atletikos čempio
nate trečiąją vietą užėmusį Ra
mūną Vyšniauską. 

Už Lietuvos vardo garsini
mą ir nuopelnus sportui, už pa
rodytą valią ir ryžtą siekiant 
pergalių 2004-2005 m. Euroly
gos moterų krepšinio varžybose 
ir ULEB turnyre bei 2005 m. 
Europos sunkiosios atletikos 
čempionate ordino „Už nuopel
nus Lietuvai" Riterio kryžiumi 
prezidentas apdovanojo ..Lietu
vos ryto" komandos žaidėjus 

N u k e l t a į 5 psl . 
Prezidentas Valdas Adamkus džiaugiasi ULEB turnyro nugalėtojų — Vilniaus . 
nėliais. 

.Lietuvos ryto" komandos marški-
Tomo ČemiSevo (ELTA! nuotr 

Milijonų švaistytoją m ė g i n a m a apsaugo t i nuo 
išdavinio Lietuvai 

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) 
— Daugiau nei 81 mln. litų in
dėlininkų lėšų iššvaistymu ap
kaltintas ir nuo teisėsaugos 7 
metus JAV slapstęsis buvęs su
sivienijimo EBSW prezidentas 
Gintaras Petrikas išvis gali būti 
neišduotas Lietuvai. 

Realiausias kelias G. Petri
kui išsigelbėti nuo ekstradicijos 
— JAV teismo sprendimas, kad 
Caiifornia sučiuptas ir Lietuvos 
prašomas išduoti veikėjas turi 
būti vertinamas ne kaip suk
čius, rinkęs indėlius ir jų negrą
žinęs, o kaip skolų nesugebėjęs 
atiduoti nelaimėlis, antradienį 
rašo dienraštis „Respublika". 

Taip pat minima versija. 

kad verslininką gali išgelbėti du 
mažamečiai vaikai, turintys 
JAV pilietybę. 

G. Petrikas JAV federalinių 
tyrimų biuro (FTB) pareigūnų 
buvo sučiuptas lygiai prieš me
tus, gegužės 3-iąją. Tuo tarpu 
senatis dėl EBSW vadovui pri
skiriamų nusikalt imų turėtų 
sukakti jau 2010 metais. 

G. Petriką Lietuvoje gynęs 
advokatas Kazimieras Motieka 
sako nemanąs, kad tai. kuo kal
tinamas buvęs jo klientas. JAV 
būtų laikoma nusikaltimu. Pa
sak advokato, kolegos Ameriko
je padarys viską, kad G. Petri
kui nebūtų taikoma ekstradici-

K. Motiekai labai keistai at
rodo tai, kad Lietuvoje 1996 m. 
suimtas G. Petrikas buvo kalti
namas dėl sukčiavimo, o ekstra-
dicija grindžiama pagal kitą nu
sikaltimą — svetimo turto iš
švaistymą. Anot advokato, bu
vęs jo klientas ne iššvaistė, o dėl 
priežasčių, nepriklausiusių nuo 
jo valios, nesugebėjo grąžinti 
paskolos. 

Aukščiausiojo Teismo sena
tas yra nutaręs, kad „paskolos 
gavėjo veika neužtraukia bau
džiamosios atsakomybės, jei tei
sėtai gauta paskola negrąži
nama dėl nepasisekusio verslo 
ar kitų priežasčių, nepriklau
siusių N u k e l t a į 5 psl . 
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Apyvartos mokesčiu siekta ministro atsistatydinimo? 
Vilnius, gegužės 3 d. 

(BNS) — Atsistatydinantis fi
nansų ministras Algirdas But
kevičius neatmeta galimybės. 
kad kai kurie valdančiosios 
koalicijos politikai, primygtinai 
siūlę naują verslo mokestį rink
ti nuo įmonių apyvartos, siekė 
iš Vyriausybės jį išstumti. 

„Negalėčiau 100 proc. pa
sakyti, kad buvo toks koalicijos 
partnerių užmojis — išmesti fi
nansų ministrą iš žaidimo, bet 
po ilgų diskusijų tokių abejonių 
turiu", teigė A. Butkevičius, pa
žadėjęs kada nors vėliau papa
sakoti apie tai daugiau. 

J is teigė nenorįs viešai kal
bėti apie kažkokias nuogirdas 
jo atžvilgiu arba kad Finansų 
ministerija yra per daug domi
nuojanti. 

„Galėjo būti užkulisiniai 
Politinės tarybos narių susita
rimai dėl mokesčių reformos 
Mokestis, renkamas nuo apy
vartos, yra pasirinktas remian-

Tevynes sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius <d) ir finansų ministras 
Algirdas Butkevič ius . Mykolo Ambrazo 'ELTA) nuotr 

tis politiniais, o ne ekonomi
niais sumetimais", konservato
rių frakcijos posėdyje kalbėjo A. 
Butkevičius. 

Neoficialiomis žiniomis. 

ūkio ministras Viktoras Uspas-
kichas yra išreiškęs norą iš 
kabineto pašalinti jam nepalan
kius asmenis, tarp kurių — ir fi
nansų ministrą 

Savižudę leidęs 
pašarvoti 
vienuolis 
aiškinosi 

kardinolui 
V i l n i u s , gegužės 3 d. 

(BNS) — Dvasininkai aptarinė
ja prieštaringai vertinamą įvy
kį — savižudės pašarvojimą 
bažnyčioje. Vieni „Lietuvos ry
to" pakalbinti kunigai tvirtino, 
kad mūsų šalyje neigiamas 
Bažnyčios požiūris į savižu
džius yra pasenęs, nes laidotu
vių apeigos — tai gailestingu
mo ak t a s mirusiojo art imie
siems. Tačiau kai kurie dvasi
ninkai tvirtino, kad draudimas 
šarvoti bažnyčioje savižudį iš
reikštas Katalikų bažnyčios ka
nonų kodekse. 

Maldos namuose šalyje pa
prastai šarvojami tik garsūs ar
ba religingi asmenys. 

Vilniaus arkivyskupijos ku
rija apie Vilniaus miesto mero 
žmonos sesers Jus t inos Andriu
lytės pašarvojimą Šv. Onos baž
nyčioje sužinojo tik iš spaudos. 
Kurija pareiškė, kad Bernar
dinų parapijos klebono sprendi
mas leisti Šv. Onos bažnyčioje 
pašarvoti nusižudžiusią Vil
niaus mero žmonos seserį pa
žeidė bažnytinę tvarką. Apie tai 
su Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) parapijos klebonu 
Astijumi Kungiu kalbėjosi kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis. 

Žurnalisto Romoje kalbinti 
dvasininkai stebėjosi, kad dar 
yra šalių, k u r taikomi seni 
Bažnyčios įstatymai. 

,, Neleisti šarvoti bažnyčio
je? Tai - atgyvenę draudimai 
Šiais laikais katal ikai , baigę 
gyvenimą savižudybe, nusipel
no Viešpaties gailestingumo". 
sakė jie. 

„Draugo" korespondentas 
keliaus su JAV prezidentu 
C h i c a g o , gegužės 3 d. 

(„Draugo" info.) — JAV prezi
dentas George W. Bush kartu 
su žmona Laura gegužės 6-10 
d. vyksta į istorinę kelionę, ku
rioje per penkias dienas aplan
kys keturias .Europos šalis: Lat
viją, Rusiją, Gruziją ir Nyder
landus. Vizito metu G. W. Bush 
susitiks su minėtųjų valstybių 
prezidentais, Rygoje pietaus ir 
su Lietuvos vadovu Valdu 
Adamkumi. 

Su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu pranešame, jog kar
tu su žymiausių JAV ir pasaulio 
žiniasklaidos priemonių atsto
vais prezidentą kelionėje lydės 
„Draugo" korespondentas Algis 
Zaparackas iš Detroit. J is bus 
vienintelis etninės spaudos 
atstovas bei vienintelis lietuvis. 
kuriam suteikta teisė iš arti 
stebėti G. W. Bush vizitą į Eu
ropą — Lietuvos žiniasklaidos 
priemonės savo žurnalistų pre
zidento palydoje neturės. A. Za-
paracko kelionės įspūdžiai bus 
paskelbti „Drauge". 

Svarbiausi JAV prezidento 
kelionės akcentai — Amerikos 
karių pagerbimas Maastricht 
mieste Nyderlanduose (numa
toma per 10,000 renginio stebė
tojų), susitikimas su Gruzijos 
prezidentu Michail Saakašvili 
Gruzijos sostinėje Tbilisi, kur 

Algis Zaparackas 
..Draugo" archyvo nuotr 

G. W. Bush žada pasakyti kalbą 
10,000 Laisvės aikštėje susi
rinkusių žmonių. Strategiškai 
reikšminga, kad JAV vadovas, 
prieš dalyvaudamas Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos minė
jime Maskvoje, Rygoje susitiks 
su trijų Pabaltijo valstybių pre
zidentais. 

Primename, kad „Draugo" 
bendradarbis A. Zaparackas 
yra Detroit „Lietuviškų melo
dijų"' radijo laidos vedėjas. Jo 
vedama laida transliuojama 
šeštadienio rytais 8 vai. Detroit 
laiku bei girdima internete ad
resu www.wpon.com. 

Buvusio par lamentaro byla 
perduota t e i s m u i 

Vilnius , gegužės 3 d. (BNS/ 
— Generalinė prokuratūra bai
gė tirti ir perdavė teismui bau
džiamąją bylą, kurioje buvęs 
Seimo narys Virginijus Marti
šauskas įtariamas reikalavęs 
kyšio kaip paramos jo rinkimų 
kampanijai. 

Kaltinamasis aktas ir 4 to
mai bylos medžiagos antradienį 
išsiųsti Klaipėdos apygardos 
teismui. 

Į tar iama, kad V. Martišaus
kas, būdamas Seimo nariu, nuo 
2004 m. liepos 17 d. iš Klai
pėdos regiono aplinkos apsau
gos departamento direktoriaus 
Kęstučio Šiliausko tiesiogiai bei 
per tarpininką reikalavo 20.000 
litų kyšio. Šiam sandoriui tarpi
ninkavusiam Albinui Gūžei taip 
pat pateikti įtarimai. 

Tyrimas dėl galimo kyši
ninkavimo Genei alinėje proku
ratūroje buvo pradėtas pernai 
spalį. 

L'ž kyšį V. Martišauskas esą 
žadėjęs atsiimti savo skundą 
aplinkos ministrui Arūnui Kun

drotui dėl K. Šiliausko sukeito 
nelaimingo atsi t ikimo, kurio 
metu buvo sunkiai sužalotas 
žmogus. 

V. Martišauskas neigė rei
kalavęs kyšio ir pinigų perdavi
mą vienoje kavinėje pavadino 
provokacija. 

Įtarimai politikui grin
džiami K. Šiliausko pareiškimu 
apie nusikalstamą veiką, liudy
tojų apklausomis, taip pat slap
ta darytais garso įrašais. 

Dėl įtarimų paėmus kyšį V. 
Martišauskas pernai rudenį Vy
riausiajai rinkimų komisijai 
(VRK) įteikė pareiškimą dėl 
Seimo nario mandato atsisaky
mo ir VRK paprašė nutraukti jo 
Seimo nario įgaliojimus. 

V. Martišauskas 2004 m. ru
denį kandidatavo ir į dabarti
nes kadencijos Seimą. J is buvo 
įrašytas į Liberalų ir centro są
jungos kandidatų sąrašą dau-
giamandatėje rinkimų apygar
doje, tačiau rinkimai V Marti
šauskui susiklostė nesėkmingai 
— sąraše jis liko paskutinis. 

Liustracijos komisi ja nustatė dar 
aštuonis KGB bendradarbius 

Viln ius , gegužės 3 d. (BNS) 
— Naujos sudėties Liustracijos 
komisija daugiau nei per mė
nesį išaiškino keturis kartus 
daugiau su sovietų KGB ben
dradarbiavusių ir neprisipaži-
nusių asmenų, nei tai per be
veik 5 veiklos metus padare nuo 
1999 m. dirbusi saugumiečio 
Vytauto Damulio vadovaujama 
komisija. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", nuo kovo 17 d. komisijos 
nariai peržiūrėjo 12 asmenų by
las. Aštuoni iš jų pripažinti pra
eityje bendradarbiavę su KGB. 
tačiau to nepranešę nuo 1999 
m. veikusiai Liustracijos komi
sijai. 

„Likusių keturių bendra
darbiavimui su KGB įrodyti ko
misijos nariams pritrūko fak
tų", sakė Liustracijos komisijos 
pirmininke. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro vadove Dalia Kuodytė. 

Jos duomenimis, vienas iš 

aštuonių KGB bendradarbiu 
pripažintų asmenų apskundė 
komisijos sprendimą Vilniaus 
apygardos administraciniam 
teismui. Pagal įstatymą ap
skųsti Liustracijos komisijos 
sprendimus asmenys gali per 15 
dienų nuo tada. kai jie gauna 
komisijos pranešimą. 

„Netrukus kreipsimės į ad
ministracinius teismus ir jų pa
klausime, ar komisijos sprendi
mų neapskundė dar trys asme
nys. 15 dienų nuo pranešimų 
jiems įteikimo jau yra praėję, 
todėl, jei teismai nebus gavę 
skundų, galėsime viešinti jų pa
vardes. Jos bus paskelbtos 
'Valstybes žiniose'", sakė D. 
Kuodyte 

KGB bendradarbius Lius
tracijos komisijai pavyko iš
aiškinti, kai buvo viešai kreip
ta?; į gyventojus su prašymu 
pateikti turimą archyvinę me
džiagą apie sovietinio KGR 
veiklą 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.wpon.com
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s. I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago. IL 60629 

Sesė Dovilė 
pasakoja 

Jeigu jūsų darželis džiūsta, 
jei augalai vysta, pasikvieskite 
pas save skautus, nes juos visa
da seka lietus. Tai buvo „Dai-
nučio ir Krauso" Australijos ra
jono stovykloje, kuri vyko Gil-
well Park, Victoria. 

Stebėtina, kad Australijos 
didžioje sausroje ir vasaros 
viduryje stovykla vyko per 
ištisą šaltį ir lietų. Bet tokie 
menkniekiai netrukdė 140 lie
tuviams skautams, suvažiavu
siems iš visos Australijos. Dau
giau kaip 40 skautų stovyklavo 
vien tik iš Sydnėjaus „Aušros" 
tunto. Susirinkę skautai links
mai ir prasmingai stovyklavo, 
nors visi buvo — kaip skau
tams privaloma — pasiruošę 
šaltam ir šlapiam orui. 

Gilvvell s tovyklautojams 
buvo galima išsireikšti skautiš
kais darbais. (Ne kiekvienoje 
Australijos skautų stovyklavie
tėje tiek leidžiama). Todėl var
tai kilo, stovyklinis stalas buvo 
iškastas ir papuoštas Gedimino 
stulpais, rąstais ir virvės virto 
įvairiais stiebais, bokštais ir 
papuošalais, kurie išdygo iš 
minkštos, drėgnos žemės kaip 
nekantrūs daigai po tiek 
lietaus. Vėliavų aikštę puošė 
skaučių rūta ir skautų lelija, 
padarytos iš smėlio ir akmenė
lių. Kad rikiuočių grožiui ir pre
ciziškumui neat imtų ne vietoje 
stovintis stovyklos adjutantas, 
sk.v. G. Antanait is , j am buvo 
specialiu smėliu apvedžiotas 
kvadratats prie vėliavų stiebo. 

Užsiėmimų nepritrūko: sto
vyklautojai — nuo jaunų iki 
vyresnių — iškylavo, davė įžo
džius, žuvavo, gamtą prižiūrėjo 
raudami piktžoles ir rinkdami 
šiukšles, lankė gamtos prieg
laudą, leidosi nuo skardžio. 

važinėjo dviračiais, rinko prezi
dentą, išlaisvino Lietuvą... „Ką 
sakote? Prezidentą rinko? Lie
tuvą išlaisvino?" Kokie darbš
tūs mūsų skautai! Įsivaizduo
kite, kiek jie galėtų pasiekti, jei
gu stovykla vyktų dar savaitę? 

Rimti įvykiai buvo rimtai 
pakartoti ir išvaidinti per 
Lietuvių dieną. Skautai matė 
filmą apie Lietuvos nepriklau
somybės gynimą. Mielas sve
čias, kun igas Antanas Sau-
laitis, SJ, papasakojo visiems 
apie lietuvių partizanų veiklą. 
Tuomet skauta i , įkvėpti tau
tiškumo, visa širdimi įsijungė į 
dienos užsiėmimus. Susiskirstę 
darbo skiltims vieni kūrė Lie
tuvos konstituciją, kiti gynė 
pačių s ta ty tą radijo bokštą, 
treti susuko žinių filmą apie 
bokšto puolimą, dar kiti ruošė 
Lietuvos prezidento ir parla
mento r inkimus , susukdami 
p lakatus pagal gerai žinomą 
Amerikos „dėdė Sam" vaizdą: 
„Landsbergis Want You!" 
Laužo metu rinkimų rezultatai 
buvo suskaičiuoti ir naujieji 
Lietuvos vadovai išaiškėjo: Do-
minic Gakas, Rimas Strunga, 
Jonas Rutkauskas , Andrius 
Jurkšta i t is , Alex Karpavičius. 
Prezidentui Adamkui kyla 
konkurencija... 

Kitomis dienomis stovyklos 
programa visus užėmė pagal 
amžių ir patyrimą. Jaunieji 
skautukai iškeliavo žuvauti. Jie 
visą rytą nepavargdami narstė 
sliekus an t kabliukų ir kantriai 
laukė to staigaus nėrimo, kuris 
reiškia — žuvis! Tai pasitaikė 
tiktai vieną kartą, kai vienam 
laimingam skautui pasiekė iš
traukt i žuvytę prieš grįžtant 
atgal stovyklon. Dabar buvo 
galima nenusiminti ir t ikėti . 

Stovyklos k o m e n d a n t a s v . s . G. A n t a n a i t i s a ikšt* 
s k a u t a i s . 

=u i š s i r i k i avus i a i s 

kas ežere iš tikrųjų kažkas 
plaukioja. Kitos dienos planuo
tas uogavimas neįvyko, nes 
daug prilijo. Spėkit, kur skau
tukai grįžo? Prie kito ežero, į 
kurį tą dieną buvo prileista 
naujų žuvų. Žuvys šokinėjo oru, 
pačios užšokdamos ant meške
riotojų kabliukų. Nepaprastai 
sekėsi ir kiekviena pagauta 
žuvelė buvo paleista atgal į 
ežerą. 

Kitos skautų grupės lanke 
gamtos draustinį, kur matė ere
lius ir vanagus bei susipažino 
su įdomiais var l iaburniais 
paukščiais — „tavvnny frog-
mouths". Nors šie mėsėdžiai 
panašūs į pelėdas, jie yra kitos 
giminės. Drąsi skau tė siūlė 
vienam varliaburniui gardžią 
pelę, bet paukštis nepriėmė arti 
snapo siūbuojančio skanumyno. 
Turbūt nepripratęs ėsti iš sve
timų rankų... Pasiklausę eigulio 
paskaitos apie augalus, skiltys 
darbavosi visą popietę — kas 
išraus daugiausia maišų pikt
žolių? 

Vyresnieji prityręs skautai 
smarkiai dirbo bei prakaitavo 
parko slėnyje, rinkdami žmonių 
išmestas senas padangas. Jie 
surinko, užnešė į kalną ir su
krovė į sunkvežimį 300 padan
gų. Juodas, bet reikalingas dar
bas — bravo mūsų darbštie-
siems skautams! Sunku tikėti, 
kad kiti gali gamtą taip teršti. 

Yra tokia skautų daina 
„Ėjo skautai iškylauti, patyri
mo daugiau gauti". Šioje stovyk
loje ėjo skautai iškylauti —su
šlapti, sušalti, būt ledais aplyti, 
ant šieno miegoti. Mamos — 
nesijaudinkite, jiems tai bnvo 
didelis malonumas ir pasidi
džiavimas! Nors t ik prityrę 
skautai iškylaudami pernakvo
jo, skautai geltonšlipsiai nar
siais didžiavosi sugrįžę į stovyk
lą, kad nužygiavo 18 kilometrų! 

Vyresniųjų nuotykiai užde
gė jauniausių skautų norą iš
kylauti. Vienam vėliavų nulei
dime jaunieji skauta i įteikė 
skundą viršininkui , kad visi 
iškylauja, tik jie ne. Jonas 
Rukšėnas tuoj pat prišoko ir 
pravedė vilkiukam ir paukš
tytėm iškylą vėliavų aikštėje. 
Lyg Hans Christian Anderson. 
jis sekė iškylos pasaką, nu
plėšdamas nuotykius ir vaiz
dus ant didelio išridento po
pieriaus. Vilkai ir paukštės 
keliavo su brolio Jono vaiz
duote ir nei sušlapo, nei pavar
go, nei sušalo, bet vis vien 
labai linksmai iškylavo. 

Paskutinė diena stovykloje 
— giedra! Visada sunku baigti 
smagią stovyklą, o kai išgyven
ta tiek bendrų, šlapių ir įdo
mių nuotykių, beveik neįmano
ma. Paskutinių pamaldų metu 
kunigas A. Saulai t is kvietė 
skautus prisidėti prie dėkingu
mo maldos. Buvo girdėti kuklus 
..ačiū už stovyklą", tada įsidrą
sinęs „ačiū už draugystes", o 
pabaigoje už visus vienas balsas 
tarė „ačiū už viską". 

Sesė Dovilė 

LIETUVE MOTINA 
Ne veltui daug lietuviškų 

dainų bei garsių poetų jautr ių 
eilių yra prirašyta lietuvei moti
nai, iškeliant jos gerumą, 
paslaugumą, ir pasiaukojimą 
savo vaikams. Sakoma, jog su 
kiekvienu gimusiu vaiku Dievas 
siunčia jai vis daugiau malonių, 
sugebėjimo ir patvarumo. Ne
svarbu, ar motina augina vieną 
vaiką, šešis, ar net dar dau
giau, per tas pačias 24 paros 
valandas ji vis suspėja visus 
apvilkti, pamaitinti , pamyluoti 
ir pamokyti. O tam jau reikia 
organizuotumo, meilės ir pasi
aukojimo. Tai prasideda nuo pat 
kūdikio užgimimo, kai mažyliui 
reikia duoti maisto vidury nak
ties, kai per naktis reikia budėti 
prie jauno ligonio, o dieną atlik
ti visus namų ruošos darbus, 
kai su meile reikia pamokyti 
susivaldymo ir geros valios mo
kykloje bei draugų tarpe, per
spėti, kur slypi pavojai gatvėje, 

ar susitikus blogos valios as
menis. 

Motina viską numato, žino 
ir pamoko. Ji dažnai būna kar
tu su savo vaikais, stebėdama 
jų sporto rungtynes, guosdama 
pralaimėjimuose, kar tu besi
džiaugdama laimėjimuose, ar 
vert indama vaikų pažangą pa
žymių knygelėje. 

Dažnai ir lietuvei motinai 
tenka išgyventi likimo smūgius. 
Taip, kaip Šventoji Motina 
Marija be žado stovėjo prie 
savo Sūnaus kryžiaus, maty
dama Jo atpirkimo kančią ir 
mirtį, ta ip ir lietuvė motina 
laimino savo sūnų, išleisdama 
jį į partizanų gretas. Ji puikiai 
žinojo, koks likimas jo laukia. Ji 
taip pat be žado stovėjo miesto 
ar miestelio viduryje, žvelg
dama į sūnaus iškankintą ir 
išniekintą lavoną, negalėdama 
net ištarti dejonės. 

Šiandieną mes matome mu-

A n t a n a s S a u l a i t i s , SJ , su j a u n e s n i a i s i a i s skau ta i 

sų jaunas motinas, kiekvieną 
šeštadienį vežančias savo vai
kus į lituanistines mokyklas, 
skautų ar ateitininkų sueigas ir 
stovyklas, aukojančias savo 
lėšas ir laiką, kad vaikai 
užaugtų lietuviais, išmoktų 
savo kalbos, tradicijų, pažintų 
savo tautos kultūrą. Jų pastan
gos neša gerų vaisių, bet ir čia 
matome motinišką sugebėjimą 
ir pasiaukojimą. 

Nedaug kas pagalvoja, ką 
išgyvena motina savo mylinčia 
širdimi, kol augina vaikus. Tik 
po to, kai dukros pačios tampa 
motinomis grįžta atgal ir kaip 
toje liaudies dainoje išsako: 

Oi, motin, motinėle, 
Močiute sengalvėle. 
Gana pailsai, gana pavargai, 
Kol mane užauginai. 

j . v . s . fil. 
B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 

s k a u t a i dž i aug ia s i sunešę ir suk rovę padangas . 

Rate Kazoka i te b a n d o i iaburn j 

Su s k a u t o vyčio p a g a l b a vi 

50- j i KAZIUKO 
MUGĖ 

CLEVELAND 
Žiemai vis nepasiduodant 

sulaukėme puikių renginių 
mūsų mieste. Kovo 20 d., sek
madienį Dievo Motinos parapi
jos patalpose Cleveland Skau-
tija surengė 50-ją Kaziuko 
mugę. 

Neringos ir Pilėnų tuntai 
šauniai atžygiavo mugės salėn. 
Juos sveikino klebonas vs kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. 
Tuntai atsiliepė garsiu - Vis 
budžiu! Lietuvos Garbės kon
sule p.s. Ingrida Bublienė 
sveikindama įteikė abiem tun
tams tortą su įrašu. Šiemet 
Kaziuko mugės atidarymo 
kaspiną perkirpo s. Zenonas 
Dučmanas, vienas iš pirmųjų 
Cleveland skautybes kurejų. 

Mugės s ta lus dabino vir
tinės riestainių, širdelės, grybe-
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liai, sūriai, gausūs medžio 
dirbiniai ir kt. gėrybės. Skautai 
vyčiai sutelkė kalną loterijos 
laimėjimų ir platino sieksniais 
jos bilietus. 

Parapijos svetainėje visu 
laukė skanūs pietūs ir stalas su 
tortais. Pavalgę grįžome didžio-
jon salėn. Ten stebėjome Ne
ringos t. skaučių vaidinimą, pri
tarėm jų dainoms. 

Pabaigai skautai vyčiai 
pravedė jų loterijos traukimus. 
Laimėtojų šypsenos rodė jų 
džiaugsmą laimikiais. 

Mugę užbaigėme giedodami 
giedant tradicinę - „Ateina 
naktis". Ir vėl mes lauksime 
2006 metų Kaziuko mugės. 

G e r a r d a s J u š k ė n a s 
„Dirva" 2005-04.04.19 

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

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

630-941-2609 

EDMUNDAS VT21NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LiGU GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarKys cants -ž pnemamą kaną. 
Sjs.*tanrntji kabėti an^Skai a t t H M f l M 

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

Chicago. IL 
Tel. 708^22-8260. 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

„Draugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTIĮ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

Padėkokime komp. Faustui Stroliai 
Mielos Sesės ir Mieli Broliai, 

Didelė dalis mūsų kartos ir mūsų skautiškojo jaunimo užau
gome ir subrendome giedodami gražias kompozitoriaus Fausto 
Strolios giesmes ir dainas bažnyčiose, stovyklose, susibūrimuose. 
Dabar jas gieda ir dainuoja mūsų vaikų vaikai. Tinkamiausiai 
kompozitoriui padėkosime, atsilankydami gegužės 15 d. jo kūrybai 
skirtose šv. Mišiose 11 v.r. Pal. -Jurgio Matulaičio misijoje ir 12 v. 
p.p. koncerte lietuvių centre, Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 

Bilietus galima įsigyti Pal. J. Matulaičio misijoje po 11 v.r. šv. 
Mišių ir prie įėjimo. 

Tad iki malonaus pasimatymo! 
Koncerto rengėjų vardu. 

Sesė R i tonė R u d a i t i e n ė 

K.imiU' K e v l u i ū t ė ir v a d o v ė M a r v t ė l t / D u b v s m d r a u g o v e s 2 0 0 5 
( n i ' V i m o i škv ld i c 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


DIDESNĘ PARAMĄ GAUS 
IR VARGSTANČIOS ŠEIMOS 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

P a r a m a b u s į g y v e n d i n t a 
t a r p s n i a i s 

Beveik prieš metus , nuo 
liepos 1-osios dienos pagal 
Vyriausybės programą, buvo 
reformuota socialinių išmokų 
sistema šeimoms, auginančioms 
vaikus. Pasak Socialinės ap
saugos ir darbo ministrės pa
tarėjos I n d r ė s T r a k i m a i t ė s , 
išanalizavus esamos vals ty
binių pašalpų šeimoms siste
mos trūkumus, kitų valstybių 
patirtį ir atsižvelgiant į valsty
bės biudžeto galimybes, buvo 
parengtas ir priimtas naujasis 
Išmokų vaikams įstatymas. 

„Jeigu pagal anksčiau ga
liojančią sistemą šeimos buvo 
remiamos tik dviem atvejais — 
kol vaikui sukanka 3 metukai 
— po 0,75 minimalaus gyveni
mo lygio ( MGLJ per mėnesį ir 
kai šeima augina tris ir daugiau 
vaikų — po 1 MGL, pridedant 
po 0,3 MGL už kiekvieną 
paskesnį vaiką, ir skiriant šią 
pašalpą įvertinus šeimos paja
mas, tai nuo 2004 m. liepos 1 d. 
pasekėme daugumos Europos 
šalių pavyzdžiu ir pradėjome 
įgyvendinti kiekvieno šeimoje 
auginamo vaiko rėmimą nuo jo 
gimimo iki pilnametystės. Šei
moms, auginančioms vieną ar 
du vaikus iki 3 metų, buvo 
palikta anksčiau galiojusio 
dydžio išmoka — 0,75 MGL — 
93,75 Lt, o šeimoms, augi
nančioms tris ir daugiau vaikų, 
ji šiek tiek padidinta — 1,1 
MGL — 137,5 Lt. Vaikams nuo 
3 iki nepilnametystės ir vyres
niems, kol jie studijuoja, bet ne 
ilgiau kaip iki 24 metų, nus
tatyti ,,vaiko pinigai" — 0,4 
MGL dydžio, t.y. 50 litų išmoka 
per mėnesį", — sakė I. Tra-
kimaitė. 

Mūsų pašnekovė atkreipė 
dėmesį į tai, jog šią socialinę 
paramą numatyta įgyvendinti 

ne iš karto, o tam tikrais eta
pais. Norint ją įgyvendinti, 
valstybei kasmet prireiktų iš 
valstybės biudžeto papildomai 
skirti ne mažiau kaip 300 mln. 
litų, o tokių finansinių galimy
bių, deja nėra... Stat is t ikos 
duomenimis, pastaruoju metu 
šalyje yra apie 800,000 vaikų 
iki 18 metų. 

Nuo praėjusių metų liepos 1 
d. vieną ar du vaikus auginan
čioms šeimoms 50 litų išmoka 
per mėnesį mokama nuo 3 iki 7 
metų, o tris ir daugiau vaikų 
auginančioms šeimoms — nuo 
3 iki 18 metų bei studijų laiko
tarpiu, bet ne ilgiau kaip iki 24 
metų. Minėta 50 litų išmoka 
vaikui iki pilnametystės vieną 
ar du vaikus auginančių šeimų 
vaikams numatoma įvesti laips
niškai, atsižvelgiant į valstybės 
finansines galimybes, bet ne 
vėliau kaip nuo 2009 m. sausio 
l d . 

Ministerijos atstovės tei
gimu, Išmokų vaikams įstatyme 
valstybiniu socialiniu draudimu 
apdraustoms moterims suteikta 
teisė išmoką vaikui gauti nuo jo 
gimimo dienos. Beje, anksčiau 
šeimos pašalpa buvo mokama 
pasibaigus vaiko priežiūros iki 
metų atostogoms. Taigi, dir
busi ir išėjusi auginti vaikelio 
mama, gauna ne tik motinys
tės (tėvystės) pašalpą iš Sodros, 
bet ir išmoką vaikui nuo pa t jo 
gimimo dienos. Kita ver tus , 
nėščioms dirbančioms mote
rims įvesta nauja vienkartinė 2 
MGL (250 Lt) dydžio išmoka 
likus 70 dienų iki gimdymo. 
Taip pat nuo šių metų sausio 1 
d. vienkartinė išmoka gimus 
vaikeliui, padidinta nuo 6 MGL 
(750 Lt.), iki 8 MGL (1.000 Lt). 

D idesnė a t s a k o m y b ė 
t ė v a m s 

Pasak Indrės Trakimaitės, 
vaikus auginančios šeimos 
remiamos ne vien tik skiriant 

joms valstybines išmokas už 
vaikus — joms numatyta ir kita 
parama — socialinė pašalpa, 
kai nepasiturinčios šeimos pa
jamos mažesnės už valstybės 
remiamas, kompensacijos už 
būstą, nemokamas vaikų mai
tinimas mokyklose, mokesčio 
už darželį nuolaidos, vaistų, 
mokesčių nuolaidos ir t.t. Vals
tybės parama šeimoms nuolat 
tobulinama ir didinama, sie
kiant, kad ji būtų kuo taikles
nė ir atliktų savo paskirtį — 
padėtų šeimai kompensuoti su 
vaiko auginimu susijusias išlai
das. 

„Kita vertus, nevalia pa
miršti, kad už tai, jog vaikas 
turėtų tai, ko jam reikia, pir
miausia atsakingi tėvai. Valsty
bės išmokų vaikams paskirtis 
— tik prisidėti prie kiekvieno 
vaiko auginimo šeimoje, o ne 
perimti tėvų pareigą juos iš
laikyti. Todėl paramos gavimo 
sąlygos nustatomos tokios, kad 
skatintų šeimą dirbti, ieškoti 
darbo. Išmokų šeimos dydžiai 
derinami su minimalia mėne
sine alga. pensijomis, nedarbo 
išmokų dydžiais. Paramos iš
mokų dydžiai taip pat priklau
so ir nuo valstybės biudžeto 
galimybių", — sakė pašneko
vė. 

Nuo pernai liepos 1-osios 
dienos įsigaliojus Išmokų vai
kams įstatymui skiriant šeimai 
vienkartinę išmoką gimus vai
kui bei mokant išmoką vaikui 
vidutiniškai per mėnesį pa
remiama 266,000 vaikų, t. y. 
35 proc. visų vaikų Lietuvoje. 
Per praėjusį pusmetį paremta 
3,800 nėščių nedirbančių mo
terų, skiriant joms numatytą 
vienkartinę išmoką. Išlaidos 
išmokoms vaikams sudarė 279 
min. litų ir palyginus su 2003 
m. padidėjo 10 proc. Piniginei 
socialinei paramai, mokamai 
įvertinus šeimų turtą bei paja
mas, pernai išleista 134 mln. 
litu. 

Didesnis d ė m e s y s 
nepas i tu r inč ioms 

še imoms 

Nepasiturinčių šeimų vaikų 
nemokamo maitinimo organi
zavimui kasmet skiriama po 61 
mln. litų. Nemokamus pietus 
mokyklose gauna apie 141,000 
mokinių (25 proc. visų šalies 
mokinių), pusryčius — apie 
15,000 mokinių (2,7 proc.) 
Pernai iš valstybės biudžeto 
buvo skirta apie 1 mln. litų 
labiausiai nepasiturinčių šeimų 
mokiniams paremti prieš nau
juosius mokslo metus. Paramą 
gavo apie 40,000 mokinių, t.y. 
7,4 proc. visų bedrojo lavinimo 
mokyklų moksleivių. Vidutiniš
kai vienam mokiniui skirta po 
25,3 Lt. 

I. Trakimaitė priminė, jog 
siekiant apsaugoti socialinės 
rizikos šeimų vaikus ir už
tikrinti išmokų panaudojimą 
jų poreikiams Išmokų vaikams 
įstatyme nustatyta, kad to
kioms šeimoms išmokos tei
kiamos savivaldybių nustatyta 
tvarka. Išmokos socialinės 
rizikos šeimoms gali būti tei
kiamos ir maisto produktais, 
drabužiais, avalyne, higienos 
reikmenimis bei kitomis vai
kams būtinomis prekėmis, tai
pogi kortelėmis, skirtomis pirk
ti maisto parduotuvėse, talo
nais maitinimui. 

Kiekvienos savivaldybės 
taryba nusistato ir pasitvirtina 
Išmokų teikimo socialinės ri
zikos šeimoms tvarką. Daž
niausiai savivaldybėse sudaro
mos specialios įvairių sričių 
atstovų komisijos, kurios pri
ima sprendimą laikyti šeimą 
socialinės rizikos šeima ir pa
čios parenka išmokų mokėji
mo būdą. O tai, pasak I. Tra
kimaitės, veiksmingiau padeda 
užtikrinti, kad vaikui skiriamos 
lėšos atitektų vaikui. 
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KAD KOMUNIZMO BEI NACIZMO NUSIKALTIMAI 
BŪTŲ SUVOKTI IR ĮVERTINTI 

Balandžio 21 d. vyko Seimo 
Tėvynės sąjungos frakcijos na
rio Nacių ir sovietų okupacinių 
režimų nusikaltimams įvertinti 
komisijos pirmininko Emanue
lio Zingerio spaudos konferenci
ja „Nacių ir sovietų okupaciniai 
režimai Lietuvoje — vertybinis 
aspektas", skirta pristatyti ką 
tik pasibaigusio minėtos komisi
jos posėdžio Vilniuje darbą. 
Spaudos konferencijoje dalyva
vo prof. S. Sužiedėlis (JAV) ir 
prof. J. Tauberis (Vokietija), 
šios komisijos nariai, komisijos 
posėdyje skaitę pranešimus. 

E. Zingeris pristatė spaudos 
konferencijoje dalyvavusius is
torijos profesorius — S. Su
žiedėlį iš valstybinio Millers-
ville universiteto JAV, Pennsyl-
vania valstijoje, kuris komisijos 
posėdyje su prof. K. Dikmanu iš 
Vokietijos parengė didelį darbą, 
vieningai priimtą komisijoje; ir 
J. Tauberį iš Turino instituto 
Vokietijoje, kuris daug prisidėjo 
prie medžiagos nuo 1945 m. 
kaupimo Vokietijoje. Abu šie 
mokslininkai tyrinėja nacių 
okupacijos laikotarpio nusi
kaltimus. Kiti posėdžio dalyviai 
— amerikiečiai, izraeliečiai, 
vokiečiai ir kt. — jau vra išvy-
kę. 

įvesdamas komisijos darbą 
į šiandieninį Lietuvos įvykių 
kontekstą, E. Zingeris kalbėjo: 
„Tokią dieną, kai Vilniuje vyk
sta tokie politiniai įvykiai, kaip 
NATO valstybių užsienio rei
kalu ministrų susitikimas, mes 
suprantame, kad dėmesys yra 
NATO. bet be pagrindinio 
dėmens mos turime ir vertybių 
dėmenį, — dėl ko šios valstybės 
yra NATO, t.y. dėl vertybių 

sąjungos. Ir viena iš mūsų stoji
mo į NATO sąlygų buvo namų 
darbai vertybių srityje — 
ryžtingas istorijos puslapių 
išaiškinimas tarp taut in iame 
lygmenyje". 

Anot E. Zingerio, praėjo 
nemažai laiko, kol jo vadovau
jamos Komisijos nacių ir sovietų 
okupacinių režimų nuskalti-
mams įvertinti nariai apsiprato 
su nacių ir sovietų nusikaltimų 
vienoje eilutėje gretinimu. Ko
misijoje veikia dvi pakomisės. 
E. Zingeris veikia daugiau so
vietų, o jo spaudos konferencijos 
kolegos — nacių pakomisijose. 
„Mes atlaikėme spaudimą ir 
išlaikėme abi pakomisijas. kaip 
ir buvo suformuluota preziden
to V. Adamkaus dekrete kuriant 
šią komisiją", — sakė E. Zin
geris. 

Dr. S. Sužiedėlis papasako
jo, kad jo daugelio metų 
tyrinėjimų tema — genocidas 
Lietuvoje, ypač vokiečių oku
pacijos metais. Komisija buvo 
užsakiusi jam darbą apie 1941 
m. vasaros ir rudens įvykius 
Lietuvoje. „Šis laikotarpis 
mums svarbus dėl to, kadangi 
iki tol mūsų istorijoje nebuvo 
tokio masto žudynių per toki 
trumpą laikotarpį — nuo birže
lio iki gruodžio, — sakė profeso
rius. — Per tą laikotarpį buvo 
išžudyta daugiau kaip 120,000 
— 130.000 žmonių Absoliuti 
dauguma — žydų tautybės. 
1941 m. spalio 29 d. Kaune buvo 
įvykdytas l iūdnas rekordas 
Lietuvos istorijoje — per vieną 
dieną nužudyta 10,000 žmonių. 
Sis klausimas sunkus ne tik dėl 
didelių žudymo mastų, bet ir 
todėl, kad vykdytojų tarpe. 

liūdna konstatuoti, buvo nema
žai lietuvių. Kolaboravimo klau
simas, jeigu mes jį taip apibū
dinsime, lietuvių tautai yra 
ypač skaudus ir kontroversiš
kas". S. Sužiedėlis papasakojo. 
kad medžiaga buvo renkama 
įvairių šalių archyvuose ir 
medžiagos esama įvairiomis 
kalbomis. Padėkojęs vokiečių 
kolegoms, geranoriškai padėju
siems jam ieškoti medžiagos, jis 
pridūrė, kad „patys vokiečiai 
istorikai ypač kritiškai vertino 
jų valstybės vaidmenį 1941 m., 
kadangi okupacinis režimas yra 
pirmasis tų nusikaltimų kal
tininkas". Šis lietuvių kilmės 
istoriko dr. S. Sužiedėlio darbas 
šiemet bus išleistas Lietuvoje. 

Prof. dr. J. Taubera, vokie
čių mokslininkas, kalbantis 
lietuviškai, yra vokiečių ir lietu
vių tautų santykių XX a. tyri
nėtojas. Sis laikotarpis verčia 
tyrinėti ne tik Antrąjį pasaulinį 
karą, bet ir Klaipėdos krašto 
istoriją ir apskritai Vokietijos 
politiką Lietuvos atžvilgiu. 
,,Sutinku su prof. S. Sužiedėlio 
nuomone šia svarbia tyrimų 
tema, — sakė mokslininkas. — 
Pasinaudodamas proga norė
čiau pakalbėti apie Vokietijos 
poziciją Antrojo pasaulinio karo 
atžvilgiu. Karas baigėsi prieš 
60 metų gegužes 8 d. Jau prieš 
20 m. Vokietijoje vyko diskusi
ja, ar švęsti kapituliacijos, 
pralaimėjimo ar išsivadavimo 
dieną. Žinote, kad vokiečiams 
karo nuostoliai irgi buvo labai 
dideli, nukentėjo ne tik kariai, 
bet ir civiliai gyventojai. Prieš 
20 m. nuomonė buvo neaiški ir 
skirtinga. Dabar, manau, vi
siškai aišku, jog gegužės 8 d. 

vokiečiams buvo išsilaisvinimo 
diena. Buvo atidarytos naujos 
durys į ateitį. Tai, kad Vilniuje 
vyko NATO konferencija, tai jau 
naujo laiko įvykis. Dar norėčiau 
pabrėžti, kad viskas, kas vyko 
čia karo metu, buvo tragedija, 
nusikaltimai prieš žmogiškumą. 
Ir dar norėčiau pabrėžti — be 
vokiečių ideologijos, be nacių 
nusikaltimų to niekada nebūtų 
įvykę". 

Baigdamas konferenciją 
prof. E. Zingeris pranešė, kad 
komi sija patvirtino tyrinėjimo 
iki 1990 m. kovo 1 1 d . planą. 
Taigi bus nagrinėjami ne tik 
Stalin nusikaltimai, bet visi so
vietų okupacinio režimo nusi
kaltimai. Komisija užsakys tyri
mus, vertus tarptautinio lyg
mens. Kooperuojamasi su žy
miausiais Vakarų universite
tais ir sovietologijos katedromis. 
kad okupacinio laikotarpio 
komunizmo nusikaltimai būtų 
vertinami šiuolaikiškai. Lietu
vos mokslininkai jau yra su
skaičiavę komunizmo nusikal
timų aukas ir rėmimų, žudynių 
mastą įvertinę. Greitai nacių ir 
sovietų okupacinių režimų nu
sikaltimams įvertinti komisijos 
tinklalapyje ši medžiaga bus pa
skelbta ir tarptaut inė visuo
menė galės tarti savo žodį. 
Kitų šalių mokslininkai, komi
sijos nariai, deda pastangas. 
kad komisijos sprendimai pa
siektų kuo platesnę tarptautinę 
auditoriją. kad komunizmo 
nusikaltimai Vakarų visuome
nėje būtų suvokti ir įvertinti. 

Tėvynės sąjungos 
spaudos tarnyba 

DANUTE BINDOKIENE 

Ordinu vaiko nepamaitinsi 

Artėjant Motinos dienai (Lietuvoje ji 
švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį) 
LR prez. Valdas Adamkus pasveikino 

apie 20 daugiavaikių motinų ir jas apdovanojo 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu. Tai, 

.sakysite, nieko naujo: Prezidentūra medalius ir 
ordinus dosniai dalina, tuo parodant valstybes 
padėką bei pagarbą nusipelniusiems saviems 
tautiečiams ir užsienio svečiams. Tačiau, ap
dovanodamas daugiavaikes motinas preziden
tas pasielgė kilniai. Kas gi gali turėti daugiau 
nuopelnų valstybei, tautai, tėvynei, kaip mylin
ti, savo vaikais besirūpinanti motina? Tai jos 
dėka lietuvių tau ta amžius išliko nepalūžusi 
net po sunkiausia istorijos slinkties našta. Mo
tinų pagerbimas — viena gražiausių ir seniau
sių mūsų tautos tradicijų, tad tikimės, kad šios 
apdovanojimo ceremonijos bus tęsiamos kas
met, žinoma, jei Lietuva nepritrūks daugiavai
kių motinų. O tai iš esmės jau nykstantis reiš
kinys. 

Ne tik Lietuvoje, bet apskritai Vakarų 
pasaulyje šeimos pasirenka auginti vieną arba 
du vaikus. Nors dar nelabai seniai, bauginančių 
kalbų apie žmonių perteklių mūsų planetoje pa
veikti, mokslininkai siūlė sumažinti gimimų 
skaičių, tačiau, nepraėjus net keliems dešimt
mečiams, tie patys „žinovai" jau ieško būdų. 
kaip skatinti šeimas gimdyti ir auginti daugiau 
vaikų. Sparčiai senstant ir iškeliaujant į amži
nybę nemažam gyventojų sluoksniui, svarbu, 
kad jį papildytų atžalos, bet gyvenimo sąlygos 
jau pasikeitusios — jaunuoliai daug vėliau su
kuria šeimas, vaikų gimdymą atideda „patoges
niam" laikui, nes visų pirma nori prasigyventi, 
pakeliauti, kopti į karjeros aukštumas. Jauna 
moteris jau nebenori pasilikti namie ir auginti 
vaikus, kaip būdavo anksčiau. Daugelyje vals
tybių tai ir ekonomiškai neparanku, nes pra
gyvenimui būtina turėti du uždarbius — ir 
vyro, ir žmonos. Todėl nenuostabu, kad Vokieti
joje, Prancūzijoje ir kai kuriose kitose valsty
bėse pradėta labiau vertinti daugiavaikes šei

mas, skiriant joms įvairių lengvatų, paskatini
mo ir pagalbos. Lietuvoje, tokių privilegijų dau
giavaikės šeimos dar nedaug tesulaukia, tad, 
auginančios didesnį, būrį vaikučių, jos dažnai 
atsiduria ant skurdo ribos. 

Ne viena Amerikos lietuvių labdaros orga
nizacija ypač daug paramos skiria daugia
vaikėms šeimoms, bet jokia užsienio parama 
negali užkamšyti visų skylių, pro kurias vargo 
akys žvelgia į gausesnių šeimų namus. O jei 
gausią šeimą tenka auginti tik motinai, kai 
tėvas ją palieka, ką tuomet moteris gali daryti, 
kur ieškoti pagalbos? 

Gražu, kad valstybė dalina medalius ir 
ordinus daugiavaikėms motinoms, bet ordinu 
alkano vaiko nepamaitinsi, virpančio nuo šalčio 
neapvilksi, basų kojyčių neapausi... Reikia 
konkrečios paramos kiekvienai šeimai, pasi
ryžusiai auginti vaikus apskritai, o daugia
vaikėms — juo labiau, kad tai būtų paskatini
mas ir kitiems imtis šios kilnios misijos. Jau ne 
kartą nuogąstauta dėl Lietuvos gyventojų 
skaičiaus mažėjimo. Ne vien dėl nedidelių 
šeimų, bet taip pat dėl jaunų žmonių, kaip tik 
tokių, kurie labiausiai savo tautai reikalingi, 
išvykimo į užsienį geresnio gyvenimo ieškoti. 
Nemažai jų sukuria šeimas su kitataučiais, ir 
taip prarandami savo tėvynei, ne tik patys, bet 
ir jų vaikai. Retas kuris grįš namo, net tuomet, 
kai bus „prasigyvenęs". O kas užpildys atsira
dusias tuštumas Lietuvoje, kas atvyks gyventi 
jų vieton? Kodėl valstybė nesiima konkrečių 
priemonių užtvenkti emigracijos srovę, kodėl 
tik kalbama, kad reikia „kažką daryti"0 Jokios 
diskusijos simpoziumuose ar straipsniai laik
raščiuose to nepataisys, jei nebus sudarytos 
palankesnės sąlygos jaunimui pragyvenimą 
rasti savo tėvynėje, jei kiekviena daugiavaike 
šeima nesusilauks tiek paramos, kad galėtų 
garbingai išbristi iš skurdo liūno, o jauni tėvai, 
pamatę valstybės rūpestį, ir patys ryžtųsi 
gimdyti daugiau vaikų. Tai tikriausias lietuvių 
tautos išlikimo laidas. 

ŽVILGSNIS Į GYVENIMĄ 
ALĖ RŪTA 

Nr. 2 

Ir kodėl dabartinėje Lietuvoje mažai bėra to 
jausmo? Artumo kaimynui, savam tautiečiui... 

Žinome, vargai, nepritekliai, svetimųjų įtaka 
pakeičia žmonių būdą. Reikia suprast i tuos 
pasikeitimus, reikia ir atlaidžiai į viską žiūrėti... 
Bet — vėl. 

Ar gali iškęsti nesupykęs, nenustebęs, neap-
sivylęs, kai tavo tėviškėje. Lietuvos kaime, kur 
derlinga žemė, ta žemė nebėra dirbama! Todėl, 
kad ūkininkai negali parduoti produktų (pieno, 
mėsos..) Tai kai kurie jų išeina į artimą miestelį, 
atidaro krautuvėlę ir prekauja vartotais drabu
žiais! „Skudurais" — jų pačių pasakymu. — Kas 
tai? — Valdžia? Žemės ūkio ministerija? Žmonės 
— tinginiai? Nekantruoliai? Irgi greitų pinigų 
norėdami? Tai mums, buvusiems ūkininkų vai
kams, visiškai nebesuprantama. Anų ūkininkų, 
mūsų tėvelių, kurie savomis rankomis, arkliais, 
akėčiomis, vežėčiomis ir šeimas išmaitindavo, ir 
dar vaikus išmokslindavo. 

Ar nebėra talkų tarp kaimynų0 Ar nebėra 
valdžioje nė vieno, kuris nusivoktų apie ūkių — 
kaimų būklę0 

Ar nebėra ir tautinio lietuviško išdidumo, ir 
noro paremti savus? Kodėl neįmanoma parduoti 
savo ūkio produktų, o miesto ponai — poniutės 
didžiuojasi, apkrovę vaišių stalą olandiškais sū
riais, importuotais vaisiais ir t.t.? 

Bet pasauly dar yra kaimynuose dvasinio ry
šio, artumo, pagalbos jausmų. Iš savos tautos 
žmonių ir ne savos tautos. Štai. gyvenant ir mili
joniniuose miestuose, savos gatvės žmonės, kai
mynai, kažkaip atskiria sau artimesnius, ir stab
telėjęs pasikalba ir, nelaimei ištikus, visaip mėgi
na pagelbėti. Tai kaimynai ir draugai, vertingi 
žmonės. O mums, išgirdus, kad ir už kelių ar ke
liolikos gatvių esant lietuvių, jau per parapijas, 
renginius, ar kitomis progomis mėginame glaus
tis — padraugauti. 

Amerikiečiai, ypač per gamtos nelaimes 
(liūtis, gaisrus, žemes drebėjimus! labai jautriai 
ir veiksmingai gelbėja kaimynus, padeda silpnes
niems, seneliams, vaikams.. . Net gyvulėlius 
mėgina išnešt iš liepsnų. Ar kitokiais atvejais — 
džiaugiasi išgelbėję katytę, šunį, arklį... Gai
lestingumu pasižymi jie ir šeimos nariui sunkiai 
sergant ar staigiai mirus. Ateina kaimynas net su 
krepšiu maisto... Ne kad maisto našlė nebe 
turėtų, bet... Kad užeitų, pasakytų paguodos žodį. 
paklaustų, ar nereikia pagalbos. 

Ir jau žymu. kad ir čia gyveną lietuviai *ar ki
tų tautų) tą paprotį perima. Kaimynui reikia pa
gelbėt — bet kaip, bet kuo... 

Su kai kuriais kaimynais galima tapti ir išlik
ti labai gerais draugais. 

Ar nejaudina? — Kaimynė kas rytą paskam
bina vienišai moteriai — tik pasakyt _labą rytą". 
Jei yra kokių žinių, naujienų — pasidalina. Jei 
nėra, tai nors tik „labą rytą" ar vakare — „la
banakt". Jau kiek ir šviesiau tau vienišajam, kad 
kas nors jo ar jos neužmirš. Vienatvė — sunki. 
Vien geras žodis jai kiek palengvina. O jei tai 
vienišajai reikia kokių vaistų ar vitaminų, jei kas 
jų atveža ar atneša. — dar geriau. Tarp tokių 
kaimynių ar kaimynų išsivysto ir draugystė. 

Niekad nebuvę pažįstami vaikystėj nei jau
nystėj, vieni iš kokių Žemaitijų, kiti iš Aukštaitijų 
ar Suvalkų, žiūrėk, pagyvens netoli vieni kitų. 
kad ir ne toje pat gatvėje, žodis po žodžio, apsi
lankymas po apsilankymo... Ir, žiūrėk, anie iš
sikelia' Ir sugalvoja grįžti į Lietuvą... Na, gerai. 
Jiems — gerai! Bet... Po „šimts pypkių" — sako, 
kaip jų pasiilgsti! Kaip pasigendi jų čia buvimo. 
Tuštuma' Tarytum, pusė miesto būtų išsikėlusi... 

Tai jau buvo ne vien kaimynai, ne vien lietu
viai kaimynai, bet ir draugai, širdies draugai. 

Taip yra — tokia žmogaus prigimtis Ne vien 
turtai , ne vien gražios pastogės, lengvai leidžiami 
pinigai, ne išorinis moterų, vyrų ar jų vaikų 
grožis — gabumai, o yra kažkas iš vidaus. Yra. 
kas atstumia, bet dar daugiau yra — kas pa
traukia Ir ne vien patraukia, o jungia visam 
laikui. 

Na. ir kolegos... Sugalvojau ir apie tai užsi
minti. Nes jau tiek mūsų I išeivijoj i kolegų iš< 
Amžinybe, kad lieka tuščiau. tuščiau ir... beveik 
tuščia. 

Kas yra kolegos0 Na. nesiaiškinsim žodžio 
kilmės ar fonetikos — darybos Rašytojai tarp 
savęs vadinamės „kolegomis" Bendradarbiai tur
būt irgi kolegos Bepigu buvo sovietų laikais: ir 
profesorius buvo „draugas", ir melžėja — 
„drauge": taigi, kaip ir kolegos... Bet. aciu Dievui, 
žodis „draugas" susigrąžino savo reikšmę ir vertę 
O tarptautinis žodis „kolega" nieko nekenkia, 
nieko nenužemina, noi paaukština tarp intelek
tualų, tarp bendra darbą dirbančiu ar ta pačia 
kūryba <ar panaši.)' bevarg^tancių. . Ir poetai, ir 
prozininkai — gali buti „kolegomis". 

Bus d a u g i a u . 



DRAUGAS, 2005 m. gegužės 4 cL t reč iad ien is KĄ K. SAJA MĖGINA MULKINTI < 

Laiškai, nuomonių' 

DEL ADV. P. ZUMBAKIO LAIŠKO 
Kadangi „Draugo" balan

džio 24 d. numeryje išspausdin
tam adv. Povilo Žumbakio 
straipsny („Netikslus vertimai 
— suvedžioti bendruome-
nininkai") išskirtinai pavarde 
esu paminėtas aš, noriu ad
vokatui Žumbakiui padėkoti, 
kad jis pasirūpino viešai pa
aiškinti Illinois Not-For-Profit 
organizacijas saistančio įstaty
mo daromą skirtumą ta rp 
komiteto ir komisijos. Išsa-
menis to nurodymas nuo pat 
pradžių būtų buvęs naudin 
gas. 

Kaip JAV LB pakviestas 
Pasitarimų grupės dalyvis (dėl 
ko LB labai gailisi), lapkričio 
mėnesį posėdžiaujant Putna-
me, aš tame įstatyme „komite
tui" ir „komisijai" ta ikomus 
skirtingus reikalavimus atsar
giai paminėjau. Kadangi Pasi
tar imų grupės svarstymų 

pagrindu buvo praėjusiais 
metais fondo Įstatų komisijos 
parengtas fondo įstatų keitimo 
projektas, o tame projekte buvo 
nurodyti komitetai („standing 
committees"), ta mano pastaba 
praėjo negirdomis. Dabartiniai 
fondo įs tatai kalba apie 
„komisijas"', bet reikia sutikti, 
kad tokios organizacijos, kaip 
Lietuvių fondas, įstatuose ge
riau būtų turėti „komitetus". 
Taip tas reikalas iš esmės 
neapsvarstytas ir liko. 

Taigi, kad Illinois įstatyme 
toks skirtumas yra. bent man 
advokato patar imo klausti 
nereikėjo. Tačiau, jei adv. 
Povilas Žumbakis, pro bono, del 
fondo įstatų norėtų patarti ką 
nors, ko nežinočiau, tai laukiu 
ausis pastatęs. 

A r v y d a s B a r z d u k a s 
Falls Church, VA 

KONCERTAS IR PASIŠOKIMAS 
Jau kelintą kartą grįžtu iš 

koncerto su programos atlikė
jais iš Lietuvos labai prastai 
nusiteikusi. 

Nusiperku bilietą į kon
certą, kuris paprastai vyksta 
scenoje. Staiga, programos 
metu. iš įvairių kampų išlenda 
poros, kurios nori pasišokti. 

Gal aš per sena, bet man 
trukdo klausytis dainininkų ar 
kitų programos atlikėjų sceno
je, kai prie jos pradeda savo 
„šokių" meną rodyti — laksty
dami nuo vienos sienos iki 
kitos. Neabejoju, kad jie gerai 
šoka (kaip ir visi lietuviai), bet 
koncerto metu ne vieta. Įsivaiz
duoju sėdinčius pirmoje eilėje, 
visi labai garbūs žmonės, kurie 

pro šokančius t ikrai nemato 
kas vyksta scenoje, o kartais 
būna apspardyti. 

Esu buvusi įvairiuose kon
certuose ir įvairaus žanro, bet 
tokių, „cirkų" niekur nemačiau. 

Gal kas gali paaiškinti iš 
kur tas paprotys? Gal iš rytų ar 
dar iš kur kitur? 

Na, o norintiems pasišokti 
siūlyčiau šokių sales, nak-
t ibarus, ku r visi susirenka 
pasišokimui. 

Koncertų rengėjai turėtų 
mus informuoti ar girdėsime 
koncertą, ar kokį patrypsėjimą, 
matysim. 

Karolina Kubilienė 
Willowbrook, IL 

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

PO ILGESNES PERTRAUKOS 

Seniai besusitikome šiose skiltyse — ..Draugo" redakcija šį 
puslapį užpilde svarbesniais dalykais — laiškais. Sakoma, kad 
visiems labai patinka skaityti ftik. atrodo, ne rašyti) laiškus, bet aš 
ypač džiaugiuosi, kad kai kurie skaitytojai pasigedo ir ..Mūsų vir
tuvės" skyrelio. Taigi, vėl mėginsime bendrauti, virti, kepti, ragau
ti ir dalintis receptais. Bučiau tikrai laiminga, jeigu skaitytojai 
atsiųstų savo receptų (tik jau išmėgintų!!. Mielai spausdinsiu. O 
tuo tarpu — gero apetito! 

Ju l i j a K. 

Kitokia bulvių košė 
Turbūt niekas nesuskai

čiuotų visų receptų, pagal ku
riuos paruošiami bulvių patie
kalai. Nemažai tų receptų turi 
ir lietuviai, nes tai kraštas, kur 
gerai uždera bulves. Bet kartais 
nusibosta vis tie patys ir tie pa
tys receptai. Pvz., bulvių koše, 
kurią valgome prie mėsos ar 
žuvies patiekalų. Tad siūlau pa
mėginti „kitaip paruoštą" bul
vių košę. Gal patiks 

Bulvės su c i t r i nų skon io 
sviestu 

1 lazdelė nesūdyto sviesto 
2 šaukšteliai sukapoto švie

žio rozmarino (rosemary) 
2 šaukšteliai sukapotų švie

žių čiobrelių (thyme) 
1 citrinos sultys 
1 citrinos žievelė (tik gelto

noji dalis; sukapota) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
4 svarai bulvių (nuluptų, 

supjaustytų maždaug 2 colių 
dydžio gabaliukais I 

1 ir 1/2 puod pieno 
Sumaišyti sviestą, citrinų sul

tis, žievele, druską ir pipirus 

Atsakymas į „Valstiečių 
laikraščio" (2005, Nr. 27) 
straipsnį „Joks dovanų kara
lius nenori būti mulkinamas". 

Apgailestaujame, kad rašy
tojas, Kovo 11-osios signataras 
Kazys Saja, paviršutiniškai 
susipažinęs, kelia per Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos spaudą par
tizanų labdaros klausimus, lyg 
mesdamas korupcijos šešėlį 
Lietuvos partizanų vadovybei. 
Abejoja, jau dešimtį metų 
nusistovėjusia ir sėkmingai 
veikiančia Lietuvos Partizanų 
globos fondo veikla prie JAV 
Lietuvių bendruomenės socia
linių reikalų tarybos skyriaus. 

K. Saja, tarsi užhipnotizuo
tas „metraštininko" Romo Kau
niečio išleistų „Aukštaitijos 
partizanų prisiminimų" (ku
riuose daug netikslumų), iške
lia patį autorių ir jo autoritetą, 
kaip pavyzdį, nors pats R. 
Kaunietis nebuvo joks parti
zanas ir LLKS sąrašuose jo 
nėra. Jį pristato aukščiau už 
visus buvusius ir dar gyvus 
Lietuvos partizanus. Ignoruoja 
344 part izanų visuotiniame 
suvažiavime sąmoningai ir 
teisėtai išrinktą vadovybę: 
LLKS prezidiumo pirmininką, 
sričių vadus, devynių Lietuve? 
partizanų apygardų vadus su 
jų pavaduotojais, LLKS štabo 
pareigūnus, etikos komisijos 
narius ir revizijos komisiją su 
jos nariais. Straipsnyje lyg 
peršasi mintis, kad partizanų 
šalpą reikėtų vykdyti pagal 
Kauniečio jam pristatytus 

„Draugo" balandžio 7 d. 
laidoje, pirmame puslapyje, ži
nutėje apie popiežiaus Jono 
Pauliaus II lietuviškas šaknis, 
rašoma, kad „Lietuviškų po
piežiaus šaknų netyrinėjo nei 
lietuvių, nei lenkų istorikai". 
Lengvai galima suprasti, kodėl 
tai buvo. Sovietmečiu lietuvių 
istorikai nebūtų drįsę to daryti 
(nors dabar niekas jiems 
netrukdo), o lenkams nebuvo 
jokio noro tą daryti. Tačiau šiuo 

Dideliame puode užkaisti 
bulves ir pavirti apie 15-20 
min. Nuvarvinti ir palikti tame 
pačiame puode. 

Mažoje keptuvėje įkaitinti 
pieną ir supilti į bulves (galima 
pieną įkaitinti ir mikrobangėje 
krosnelėje). 

Pasilikti apie 2 šaukštus 
sviesto ir prieskonių mišinio — 
visą kitą sukrėsti į bulves ir ge
rai sugrusti. Sudėti bulvių košę 
į dubenį ir ant viršaus uždėti 
pasiliktą sviestą su priesko
niais. 

Bulvių košė su ka r io 
mi l t e l i a i s 

4 svarai bulvių, nuluptų, 
supjaustytų gabalais 

1/2 šaukštelio druskos 
4 šaukštai nesūdyto sviesto 
2 nedideli, sukapoti svogū

nai 
1 šaukštas kario miltelių 

įcurry povvder) 
2 sutrintos česnako skil

telės 
1 šaukštelis sutarkuoto im

biero (ginger) arba 1/2 šaukšte
lio imbiero miltelių 

1 puod. pieno 

Laisvės kovotojų sąrašus, girdi, 
minėtas asmuo geriausiai ži
nąs, kam reikia paramos. 

Pagal LPG fondo nuosta
tus , rėmimo objektas yra 
LLKS organizacija, jos nariai 
part izanai , ryšininkai ir jų 
šeimos. Deja, LPGF vykdoma 
šalpa Lietuvoje yra per maža, 
palyginti su tuo, kiek žmonės 
norėtų gauti ir tiek, kiek jos 
šiuo metu reikia. 

Įdomu, kad kaip tik nese
niai vis labiau užsipuolami 
Lietuvos partizanai, pamiršta
ma didinti jų pensijas, vis labi
au suaktyvėja raudonųjų akci
ja. . Linksniuojama buvusių 
KGB karininkų statusas, balti
nama KGB veikla, perrašinėja
ma istorija. Sunku patikėti , ir 
nežinia, ar ir čia, atsitiktinai ar 
dėsningai, Lietuvos partizanų 
šalpos srityje iškyla KGB 
šešėlis? 

Minėtą K. Sajos straipsnį, 
jo kopiją, persiunčiame Lie
tuvos Laisvės sąjūdžio (LLKS) 
tarybos prezidiumui, kad jis iš 
esmės tuos aukščiau minėtus 
dalykus apsvarstytų ir Lietu
vos partizanų nuomonę pra
neštų rašytojui, Kovo 11-osios 
Akto signatarui Kaziui Sajai. 

Mes, Lietuvos Par t i zanų 
globos fondas, pr i tar iame K. 
Sajos minčiai, kad „Joks do
vanų karalius nenori būti mul
kinamas". 

Lietuvos Par t i zanu 
globos fondo 

(LPGF) va ldyba 

POPIEŽIAUS KILMĖ 
klausimu domėjosi keli išeivijos 
veikėjai, tarp jų kunigai Vytau
tas Bagdanavičius, Vaclovas 
Šarka ir Ladas Tulaba. Keliose 
popiežiaus biografijose minima, 
kad jo motina buvo lietuvių 
kilmės. O dabar, tik dieną po jo 
mirties, CNN. com Interneto 
svetainėje popiežiaus biografijo
je rašoma, kad „Popiežiaus 
Jono Pauliaus II tėvas buvo 
Karol Wojtyla, išėjęs į pensiją 
karininkas ir siuvėjas, o motina 

1/8 šaukštelio ..cayenne" 
pipirų miltelių 

Bulves užpilti vandeniu, su-
berti druską ir virti pusiau už
dengtas apie 15-20 min. 

Sviestą ištirpinti keptuvėje, 
sudėti svogūnus ir maišant pa
kepinti, kol pageltonuos — apie 
10 min. Sudėti kario miltelius, 
česnaką, imbierą ir maišant 
pakepinti apie 1 min. Įpilti pie
ną ir pavirti, kol mišinys su-
tirštės, apie 5 min. 

Kai bulvės bus išvirusios, 
nuvarvinti ir sudėti į tą patį 
puodą. Sugrusti bulves ir pa
mažu įmaišyti prieskonių mi
šinį. Patiekiant į stalą, papuošti 
šviežių petražolių šakelėmis. 

Spanguo l ių py ragas 
Ar prieš žiemos šventes, kai 

parduotuvėse pasirodė šviežių 
spanguolių maišeliai, susigun-
dėte ir kelis nusipirkote, o da
bar jie tebeguli šaldiklyje ir ne-
bežinote. kaip pavartoti0 Pa
mėginkite šį šviežių (arba šal
dytu* spanguolių pyragą. 

3/4 puod. tamsiai rudo cuk
raus 

1 lazdelė sviesto (galima pa
vartoti 1/2 puod. aliejaus) 

2 šaukštai apelsinų sulčių 
(galima pavartoti tris kupinus 
šaukštelius sušaldytų sulčių 
„concentrate"— atšildyti nerei
kia) 

1 šaukštelis cinamono 
1 šaukštelis vanilės priesko

nio 
1/4 šaukštelio tarkuoto 

muskato riešuto (nutmeg) 
1/4 šaukštelio druskos 
2 kiaušiniai (galima pavar

toti be trynių paruoštą kiau
šinių produktą) 

1 puod miltų 
1 kupinas šaukštas krak

molo i bulvinio arba kukuru-

Su pirma pavasario diena 
iš Lietuvos atskrido kultūrine 
kregždele — įdomi bei svarbi 
knyga. Atrodanti gan kukliai 
savo minkštu viršeliu (bet mes 
visi seniai žinome nespręst i 
apie knygą iš jos viršelio), ta
čiau papuošta Viktoro Petra
vičiaus medžio raižinio frag
mentu iš ciklo „Marti iš jaujos". 
300 psl. knygos „Lituanistika 
šiuolaikiniame pasaulyje", iš
leistos Pasaulio lituanistų ben
drijos (PLB), a tsakingas redak-

.torius — Juozas Girdzijauskas, 
o redakcijos kolegiją sudaro: 
Romas Batūra , Sigutė Radze
vičienė, Rita Repšienė, Riman
tas Skeivys, Jo lan ta Zabars-
kaitė. 

Paskubomis pavarčius kny
gą, a t s i sp indi vispusiškas 
turinys. Kaip J . Girdzijauskas 
įžangos žodyje rašo: „2002 m. 
balandžio 4—5 d. Vilniaus Peda
goginiame univers i te te įvyko 
7-oji Pasaulio lituanistų ben
drijos konferencija tema 'Lietu
va Europos istorijos ir kultūros 
kontekste'". Konferencijoje per
skaityti 27 pranešimai, iš kurių 
į šį leidinį pateko 15 pranešimų 
ir 4 tezės (tai pirmoji knygos 
dalis). 

Tarp 19 autor ių mums 
krenta į akis jau pažįstamos 
pavardės: archeologas hab. dr. 
Algirdas Gi r in inkas („Baltai 
Europos ku l tū ros erdvėje"), 
dažnai „Drauge" rašantis dr. 
Libertas Klimka („Mokslo raida 
Lietuvoje XVI-XIX a."), daugel 
knygų rašytoja istorikė dr. 

Emilia Kaczorovvska VVojtyla. 
lietuvių kilmės mokytoja". 

„Li thuania Heritage" žur
nalas apie ta i jau rašė ge
gužės/birželio 1998 numeryje. 
Kurie domisi šiuo klausimu, 
gali tą s t ra ipsnį pasiskaityti 
žurnalo Interneto svetainėje: 
w w w . L i t h u a n i a n H e r i t a g e . 
c o m . 

V a l e n t i n a s R a m o n i s 
Lemont, IL 

zinio) 
1 ir 1/2 šaukštelio kepimo 

miltelių 
1 šaukštelis kepimo sodos 

(baking soda) 
1 puod. sukapotų riešutų 

(vvalnuts arba pecans) 
12 uncijų maišelis šviežių 

arba šaldytų spanguolių 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Sumaišyti visus produktus, iš
skyrus spanguoles ir r iešutus. 
Gerai išplakti. Pamažu įmaišyti 
(šaukštu, ne elektriniu plakik-
liu) riešutus ir spanguoles. Teš
lą sukrėsti į riebaluotą 9x5 colių 
dydžio keptuvą ir kepti 55 min., 
kol pyragas bus gražiai paru
davęs. Norint patikrinti, ar iš
kepęs, į vidurį įsmeigti medinį 
dantų krapštuką: jei iš t rauktas 
bus neaplipęs tešla, pyragas iš
kepęs. Atvėsinti kep tuve 30 
min.. tuomet iškrėsti ant gro
telių ir visai atvėsinti. 

Spanguol ių pyragėl ia i 

Tešla 
4 uncijų dydžio tepamo 

sūrio dėžutė (cream cheese) 
1/2 lazdelės nesūdyto svies

to 
1 puod. miltų 
Įdaras 
J kiaušinis 
3/4 puod. kietai suspausto 

rudo cukraus 
1 šaukštas ištirpyto sviesto 
1 šaukštelis vanilės 
1/4 šaukštelio druskos 
3/4 puod. šviežių arba šal

dytų spanguolių — sukapotų 
2/3 puod. sukapotų grai

kiškų arba kitokių riešutų (vval
nuts. pecans. filberts) 

Kambario t empera tū ros 
sviestą ir sūri sumaišyti su mil
tais Tešlą suspausti į gniužulą, 
suvynioti i plastmasinę pievelę 

VERTINGA KNYGA 
Aldona Vasiliauskienė („Vil
nius — Sv. Bazilijaus Didžiojo 
ordino lopšys") bei kiti. 

Antroje leidinio dalyje — 
2003 m. rugsėjo 26-27 d. Lie
tuvių literatūros ir tautosakos 
insti tute įvyko 8-oji PLB kon
ferencija tema „Senoji/naujoji 
lietuvių kultūra: šiuolaikinės 
koncepcijos". Iš 19 pranešimų, 
perskai tytų konferencijoje, 
šiam leidiniui įteikti 8. 

Mums ypač malonu matyti, 
jog vienintelė iš išeivijos vi
same leidinyje rašo žymioji 
Lituanistikos katedros vedėja 
(Lietuvos VDU vadindavo de
kanu) Illinois universitete Či
kagoje prof. dr. Violeta Keler
tienė („Laisvi ir neįsipareigoję: 
lietuvių postkolonidų nuotykiai 
Europoje"). 

Kitas šiltas jausmas pa-

ir padėti šaldytuve, kad su
stingtų. 

Įkaitinti orkaitę iki 325° F. 
Iš tešlos padaryt i maždaug 1 
colio dydžio kamuoliukus, kiek
vieną kamuol iuką įspausti į 
neriebaluotą „miniature muf-
fin tin" formelę. padarant įdu
bimą įdarui. 

Suplakti kiaušinį su cukru
mi, vanile, sviestu ir druska. 
Šiuo mišiniu pripildyti kiek
vieną įdubimą — iki maždaug 
pusės. Spanguoles sumaišyti su 
riešutais ir mišinį išdalinti į 
kiekvieną formelę po lygiai. 

Kepti 35 min., kol tešlos 
pakraštėliai gražiai paruduos. 
Atvėsinti keptuve. 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
l igonius. Turi rekomendacijas, 
vairuoja. Tel. 773-568-6436. 

* Vyras ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti statybose, senelių ir ligo
nių priežiūroje, turi patirties. 
Vairuoja automobilį. Tel. 219-
983-2760. 

* Moteris ieško darbo (žalia 
korta). Siūlyti įvairius variantus. 
Vairuoja automobil i . Tel. 219-
983-2760. 

* Moteris ieško (perka) darbo 
(nebrangiai) kas antrą savaitgah 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio lietuvių senelių ar vaikų 
priežiūroje. Galiu dirbti darže ir 
sode. Nuo birželio 1 d. galėčiau 
prižiūrėti 3-7 metų mergaitę 
savo namuose. Tel. 708-359-
9641 

kuteno lietuviškąją savigarbą 
bei pasididžiavimą, jog leidiny
je buvo įvertinta vienintelė 
išeivė — viena uoliausių visuo-
menininkių, kultūrininkė, fi
lantrope Marija Remiene. Dr. 
Aldona Vasiliauskienė nepa
gailėjo jai net 26 puslapių savo 
straipsnyje „Lietuvos įvaizdžio 
puoselėtoja Marija Remienė 
Bareikaitė)". Iš jos mes suži

nome (ko nė nenutuokėme), jog 
Marija Remienė yra nuolatinė 
Lietuvos laikraščio JOCĮ am
žius" bendradarbė, taip pat 
rašiusi „Vorutoje". 

Garbė mūsų veiklioms lie
tuvėms moterims, veriančioms 
duris į Lietuvos kultūros 
židinius? 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

SVEIKINIMAS 
Nuoširdžiai sveikinu Le-

monto parapijos tikinčiuosius 
Kris taus Prisikėlimo šventės 
proga. Meldžiu Viešpatį, kad 
išsipildytų Velykų angelo žo
džiai, raginantys mus turėti 
drąsos liudyti Prisikėlusįjį ir 
nešti prisikėlimo viltį mūsų 
dienų žmonėms. Dėkoju vi
siems sutiktiems lietuviams, 
parodžiusiems daug meilės ir 
finansiškai parėmusiems mano 
vykdomus darbus Kauno ar
kivyskupijoje. Iš viešnagės 
Lemonte parsivežiau į tėvynę 
pačius gražiausius įspūdžius. 
Ypač mane sužavėjo tautiečių 

meilė tėvynei ir bandymas jai 
visokeriopai padėti. Ypač buvo 
malonu matyti aktyvius atei
tininkus ir Maironio mokyklos 
mokytojus, visomis išgalėmis 
besistengiančius ugdyti jaunąją 
lietuvių kartą. Meldžiuosi už 
vaikus ir jaunimą, kad išliktų 
ištikimi Dievui ir brangintų 
savo tautiškąsias šaknis. Tegu 
Viešpats apdovanoja visus savo 
gausiomis dovanomis. 

Sigi tas Tamkevič ius , S.J. 
Kauno arkivyskupas 

metropolitas 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, S\ LIKA TOS IR 
GYVYBĖS DRAUDHVIAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 V\est 95th St.. 

F.vergrcen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
- j j j h==- First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBA 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
I-2 mieg. ny ii suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — $770-$810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Ornamentai metai studio seeks 
experienced vvelder/craftsman 

mig/t ig, drafting, shop dravvings 
for custom furniture, stair railings, 
fine art. Please call 847-869-5850. 

Fax resume if available 
to 847-869-5860. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings". 

.soffits". ..decks'. ..gutters".plokšti 
ir ..shingle" stosai: cementas. 

dažvmas. Turiu Jarbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-24! -1912 

VViNDOVV VVASHERS/CUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

Women 1 -3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

time. Make S100+per person, PAID 
DAILY No experien.ee needed, will 
train. Residential onry/suburbs St 

city. Come today & start tomorrovv. 
Pnme Time Window Cleanina. Inc. 
J7J TZolf Rd #208 AHlngton Hts. 

(Arl inaton Office Sauare) 
i90 to ArfHts.Rd, Nort to Golf, SE 
corner Across from Valli Prodoce. 

Ask for Will. 

* Moteris gai 
gegužes 15 d. iki 
Tel. 414-213-7191 
7 vai. vakaro 

paxe ;G* " J O 
birželio 24 d 

, skambinti po 

3801 78:ft Av« Sfteęevfe*, \l *0-1 S3 Te!, f ?Q8-5*9-9680 
fon. 1 70* 599 9ŠŠ2 Tel. t SCO 775 7262 

Re m kitę ir platinkite 
katalikišką spaudą 

DRAUGAS 

http://www.LithuanianHeritage
http://experien.ee


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP !ntertax, ITAR-TASS. BNS 

žmių agentarų pranešimais) 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
DRAUGAS, 2005 m. gegužes 4 d., trečiadienis 

EUROPA 

ROMA 
Italija kritikavo JAV kariš

kius už tai, kad nebuvo nustaty
tos patikrinimo postų Irake tai
syklės, ir nurodė, kad dėl italų 
agento žūties netoli Baghdad 
yra kalti amerikiečių kareiviai, 
budėję prie laikino kelio posto. 
Italijos 52 puslapių ataskaitoje 
dėl minimo įvykio, kurio metu 
buvo nušautas italų žvalgybos 
karininkas Nicola Calipari, sa
koma, kad agentas nebuvo nu
žudytas tyčia, tačiau užginčija
mos savaitgalį paskelbtos JAV 
išvados, kuriomis Amerikos ka
rių veiksmai visiškai pateisina
mi. 

PARYŽIUS 
Prancūzai nedidele persva

ra per gegužės 29 d. numatytą 
referendumą ketina pritarti Eu
ropos Sąjungos (ESj konstituci
jai, rodo naujausi visuomenės 
nuomones apklausos rezultatai. 
Tyrimas parodė, kad už šią su
tartį planuoja pasisakyti 51 
proc. rinkėjų. Tuo tarpu prieš 
dvi savaites atlikta apklausa ro
dė, kad konstitucijai ketina pri
tarti tik 48 proc. prancūzų. 

2004 m. žiniasklaidos 
atstovams buvo vieni pavojin
giausių — pernai visame pasau
lyje darbo metu žuvo 53 žurna
listai, teigiama žiniasklaidos 
stebėjimo organizacijos „Žurna
listai be sienų" („Reporters sans 
Frontieres", RSF) metinėje ata
skaitoje. „Spaudos laisvei atėjo 
sunkūs laikai. Visame pasaulyje 
ji puolama, trypiama, niekina
ma ar ignoruojama", teigia RSF 
savo ataskaitoje. 2004 metais 
žuvusių žurnalistų skaičius yra 
didžiausias nuo 1995-ųjų, pažy
mėjo RSF ir pridūrė, kad pernai 
visame pasaulyje dėl to, kad dir
bo savo darbą, buvo įkalinti 107 
žurnalistai. 

KIJEVAS 
Buvęs Lenkijos prezidentas. 

Nobelio taikos premijos laurea
tas Lech Walęsa tvirtina, kad 
tik jam įsikišus nebuvo pra
lietas kraujas 2004 m. lapkritį, 
per Ukrainos „oranžinę revoliu
ciją". L. Walęsa pareiškė, jog bū
tent jis įtikino tuometinį Ukrai
nos ministrą pirmininką Viktor 
Janukovič, kurį Centrinė rinki
mų komisija pripažino antrojo 
prezidento rinkimų rato nugalė
toju, atšaukti įsakymą panau
doti jėgą prieš Kijevo Nepri
klausomybės aikštėje susirin
kusius demonstrantus. 

karo teismas paskelbs apie L. 
England skirtą bausmę. 

KANADA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Amerikos žvalgybos palydo

vai užfiksavo Šiaurės Korėjos 
teritorijoje numanomą rengimą
si branduoliniam bandymui. 
Pasak žvalgybininkų praneši
mo, JAV žvalgybos tarnybų pa
lydovas nufotografavo didelį 
sunkvežimių, keliamųjų kranų 
ir kitokios technikos aktyvumą 
vienoje Siaurės Korėjos provin
cijų, už 350 km į šiaurės rytus 
nuo sostinės Pyongyan. Prieš 
tris dienas JAV įspėjo Tarptau
tinę atominės energetikos agen
tūrą (TATENA) ir savo sąjungi
ninkes Tolimuosiuose Rytuose, 
kad Siaurės Korėjos valdžia nuo 
šių metų kovo rengiasi įvykdyti 
požeminį branduolinį sprogdini
mą kariniais tikslais. J is gali 
įvykti birželį, mano Amerikos 
žvalgyba. 

FT. HOOD 
JAV kariuomenės rezervo 

karė Lynndie England. pasauly
je išgarsėjusi pasirodžius nuo
traukai iš Abu Ghraib kalėjimo, 
kurioje matyti, kaip ji už pa
vadžio laiko nuogą irakietį kali
nį, teisme prisiėmė kaltę dėl 
septynių jai pateikto kaltinimo 
punktų ir prisipažino žeminusi 
kalinius. Pasak teisiamosios ad
vokato kapitono Jona than 
Crisp, kaltę pripažinusiai L. 
England gresia didžiausia 11 
metų laisves atėmimo bausmė. 
Tikimasi, kad dar šią savaitę 

TORONTO 
Būdamas 63-ejų metų mirė 

vienas iš žinomiausios pasauly
je nevyriausybinės ekologines 
organizacijos „Greenpeace" 
steigėjų Bob Hunter. B. Hunter. 
kuris pastaraisiais metais sirgo 
onkologine liga, mirė pirmadie
nį. Kanados žurnalistas B. Hun
ter septintajame dešimtmetyje 
laikraštyje „Vancouver Sun" 
buvo atsakingas už aplinkosau
gai skirtą skiltį. J is buvo vienas 
entuziastų, kurie 1971 m. rug
sėjo 15 d. nedideliu žvejybos lai
vu „Greenpeace" atplaukė prie 
Alaska krantų protestuoti prieš 
ten amerikiečių vykdomus 
branduolinius bandvmus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranas paskelbė atnaujin

siantis kai kurias branduolines 
veiklas, kurios buvo sustabdy
tos pagal susitarimą su Europos 
Sąjunga (ES), bet nurodė ir to
liau nesodrinsiantis urano bei 
tęsiantis derybas su Europa. 
Tačiau praėjusią savaitę Tėhran 
pareiškė, kad jis nepatenkintas 
derybomis, per kurias ES mai
nais į „objektyvias garantijas", 
jog Iranas nekurs branduolinio 
ginklo, pažadėjo ekonominę, po
litinę ir kitokią pagalbą. 

AFRIKA 

NAIROBI 
Somalio sostinės Mogadish 

stadione nugriaudėjęs sprogi
mas įvyko sprogus bombai, pra
nešė ministro pirmininko Ali 
Mohamed Gedi patarėjas. Kol 
kas nežinoma, nei kas tai pa
darė, nei kokie galėjo būti šio 
sprogdinimo motyvai. Per spro
gimą žuvo septyni žmonės ir dar 
13 buvo sužeisti. 

Medikai susitarė su Vyriausybe 
Atkelta iš 1 psl. 

„Nereformuotai ir vis ma
žiau gyventojų poreikius tenki
nančiai sveikatos sistemai padi
dintos medikų algos gali padėti 
taip pat kaip mirštančiajam su
leisti raminamieji. Jeigu po algų 
kėlimo nebus pradėta esminė 

medicinos sektoriaus reforma, 
šimtai milijonų litų skirtų me
dikų atlyginimams virs lašu, 
kuriuo buvo bandyta palaistyti 
dykumą", opozicinės Seimo Li
beralų ir centro frakcijos prane
šime cituojamas šios frakcijos 
seniūnas Algis Čaplikas. 

Pasak liberaicentristų pra
nešimo, sveikatos sistema yra 
..gilioje moralinėje, vadybinėje 
ir finansinėje krizėje", tad bū
tina imtis esminių permainų, 
reformuojant šią sistemą dides
nio viešumo, skaidrumo, racio
nalaus išteklių naudojimo link. 

Prezidentūroje pagerbti Lietuvai nusipelnę sportininkai 

Atkelta iš 1 psl. 
Tomą Delininkaitį, Simą Ja
saitį, Robertą Javtoką. Harry 
Mujezinovič, Tyrone Nesby, An
drių Šležą, Robertą Štelmaherį 
bei komandos trenerį Tomislav 
Mahorič. 

Ordino „Už nuopelnus Lie
tuvai" Riterio kryžiumi buvo ap
dovanotos „Lietuvos telekomo" 
krepšinio komandos žaidėjos 
Irena Baranauskai tė . Katie 
Douglas, Sandra Valužytė, Ri
ma Valentienė bei komandos 
treneris Algirdas Paulauskas. 

Ordino „Už nuopelnus Lie
tuvai" medaliai įteikti „Lietu
vos telekomo" komandos trene
riui Alfredui Vainauskui, „Lie
tuvos ryto" generaliniam direk
toriui Jonui Vainauskui ir sun
kiaatlečiui R. Vyšniauskui. 

Sveikindamas sportininkus 
V. Adamkus pažymėjo, kad savo 
valia ir pastangomis „Lietuvos 
rytas" bei „Lietuvos telekomas" 
dar kartą išsklaidė abejones dėl 
Lietuvos krepšinio pranašumo 
Europoje, dar kartą įrodė, kad 
tautos ir valstybės fizinė bei 

dvasine galia priklauso ne nuo 
gyventojų skaičiaus ar materia
linės gerovės. 

„Už šį laimėjimą jums dėko
ja visa Lietuva. Prisidedu prie 
tų padėkos žodžių, džiaugiuosi 
kartu su jumis ir linkiu, kad dar 
ilgus metus 'Lietuvos ryto' var
das keltų pelnytą pagarbą ir 
pripažinimą visame krepšinio 
pasaulyje. Kartu su jumis 
džiaugiasi ir didžiuojasi Lietu
va, visam pasauliui dar kartą 
įrodžiusi esanti galingo krepši
nio valstybė", sakė V. Adamkus. 

Milijonų švaistytoją mėginama apsaugoti nuo išdavimo Lietuvai 

Atkelta iš 1 psl. 
nuo jo valios, neturėjus išanks
tinio tikslo paskolos negrąžinti". 

įkalinimą dėl skolos drau
džia ir Žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos konven
cija: „Niekam negali būti atim
ta laisve vien todėl, kad jis ne
įstengia įvykdyti kokios nors su
tartinės prievolės". 

Jei G. Petriko advokatas 
JAV, su kuriuo susirašinėja K. 
Motieka, teismą įtikins, kad jo 
klientas viso labo tik negrąžino 
skolos dėl nuo jo nepriklausiu
sių priežasčių, suimtasis gali 
būti neišduotas Lietuvai. 

K. Motieka tikina, kad Lie
tuvos valstybinio komercinio 
banko (LVKB) tarybos pirmi

ninku buvęs G. Petrikas neatsa
ko už banko operacijų vykdymą 
(kartu ir už paskolų išdavimą). 
Pagal įstatymus už tai atsakin
ga banko valdyba. Todėl, pasak 
advokato, G. Petrikas negali bū
ti kaltinamas banko tur to iš
švaistymu, nes tas tur tas jam 
nebuvo patikėtas. 

G. Petriko vadovaujamas 
susivienijimas EBSW su dide
lėmis palūkanomis skolindavosi 
pinigus iš žmonių ir bankų. Už 
gautas lėšas Rytuose pirkdavo 
žaliavas ir perparduodavo Va
karuose. Sutrikus atsiskaity
mams Rytuose ir kilus ekono
minei krizei Lietuvoje. EBSW 
patyrė milžiniškus nuostolius 
Išsekus susivienijimo lėšoms, li

ko negrąžinta 80 mln. litų. 
Los Angeles sulaikytas G. 

Petrikas gyveno kartu su savo 
drauge Joana Kripaityte, grožio 
konkurso „Mis Lietuva — 93" 
dalyve. 

J. Kripaityte iš Lietuvos 
dingo 1999-aisiais. Ji su G. Pet
riku susilaukė sūnaus ir duk
ters. 

G. Petrikas kaimynams Los 
Angeles prisistatydavo iš Rusi
jos emigravusiu boksininku. 
Hollywood bulvare tariamasis 
rusas turėjo akinių nuo saulės 
ir suvenyrų parduotuvėlę, jis 
apibūdinamas kaip malonaus 
būdo. Rūkydamas su kaimy
nais jis pasakodavo, kad į Los 
Angeles persikėlė iš Las Vegas 

2005 METAI 
G e g u ž ė 

G e g u ž ė s 8 d., sekmadienį: 
Maldos ir a tmin imo diena 
Lietuvai Šv. Vardo katedroje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

G e g u ž ė s 15 d., sekmadie
nį: muz. Fausto Strolios muzi
kines kūrybos koncertas PLC 
Lietuvių fondo salėje, Lemont, 
IL. Koncerto vadovas — muz. 
Alvydas Vasait is . Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

G e g u ž ė s 21 d., šeštadienį: 
Gen. T. Daukanto J ū r ų šaulių 
plaukiojimo sezono atidarymo 
„ P a v a s a r i n i s pasi l inksmini
mas" J aun imo centro kavinėje. 

—Lietuvos įstojimo į NATO 
ir Europos Sąjungą sukakties 
paminėjimas Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
Brighton Park. Pradžia 6 vai. v. 

G e g u ž ė s 22 d., sekmadie
nį: Aisčio knygos sut ik tuvės 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
mont, IL. Rengia JAV LB Kul
tūros ta ryba . 

—Tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" koncertas su kapela 
„Sodžius" Jaun imo centre. Pra
džia 3 vai. p.p. 

G e g u ž ė s 30 d., pirmadienį: 
tradicinės mirusiųjų prisimini
mo i šk i lmės Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse prie Steigėjų 
paminklo. Pradžia 12 vai. 

Birže l i s 

B irže l io 5 d., sekmadienį: 
Atei t ininkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje; 10:30.v.r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

—Ateitininkų namų gegu
žinė Ate i t in inkų namų sode. 
Pradžia 12 vaL p.p. 

—BALFo cepelinų pietūs 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje tuojau po 10:30 vai. r. 
Mišių. Rengia BALFo Marąuet-
te Pa rk skyrius. 

B i r ž e l i o 12 d., sekmadienį: 
Gedulo ir Vilties dienos pami
nėjimas PLC didžiojoje salėje. 
Pradžia 12 vai. Rengia JAV LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

—Birželių t rėmimų pami
nėjimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Ruošia ALTo 
Čikagos skyrius. Vėliavų pakė
limas 10 vai. r. parapijos aikštė
je; Mišios 10:30 vai. r. bažnyčio
je, po Mišių parapijos salėje 
akademinė dalis. 

B i r ž e l i o 19 d., sekmadienį: 
JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos gegužinė PLC kiemelyje. 
Pradžia po 11 vai. r. Mišių. 

Birže l io 26 d., sekmadienį: 
Tėvo dienos pagerbimas PLC. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Liepa 

L i e p o s 10 d., sekmadienį: 
Lemonto LB apylinkės gegužinė 
Pasaulio lietuvių centro sodelyje. 

L i e p o s 17 d., sekmadienį: 
Lietuvių taut inės sąjungos Či
kagos skyr iaus ruošiama ge
gužinė Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

L i e p o s 24 d., sekmadienį: 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. Pra
džia 12 vai. 

Rugpjūt i s 

Rugpjūčio 14 d., sekma
dienį: Beverly Shores Lietuvių 
klubo metinė gegužinė Litua
nikos parke , Beverly Shores, 
IN. 

—Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos metinė gegužinė 
(piknikas) Ateit ininkų namų 
sodelyje. 

—Lemonto LB apylinkės 
gegužinė PLC sodelyje. 

Rugpjūč io 21 d., sekma
dienį: „Draugo" metinė vasaros 
šventė t. marijonų sode, Čika
goje. 

Rugpjūč io 28 d., sekmadi
enį: ALIAS Čikagos skyriaus 
gegužinė Marchertų sodyboje, 
Michi anoje. 

Rugsėj i s 

Rugsėjo 11 d., sekmadienį: 
Pasaulio lietuvių centro gegu
žinė. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: 
„Rudens derliaus pietūs" PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 
v. p.p. Rengia „Vaiko vartai į 
mosklą". 

Spal i s 

Spa l io 8 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC 
didžiojoje salėje. Ruošia Pal. 
Jurgio Matulaičio misija. Pra
džia 12 vai. 

S p a l i o 7, 8 ir 9 d. 
Amerikos Lietuvių taut inės 
sąjungos suvažiavimas Balzeko 
Lietuvių kul tūros muziejaus 
patalpose. 

Spal io 15 d., šeštadienį: 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
metų jubil iejaus šventė Eu-
ropean Crystal Banąuet Center, 
Arlington Heights, IL. Ruošia 
Waukegan/Lake County LB 
apylinkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spal io 16 d., sekmadienį: 
„Draugo" metinis pokylis. 

Spalio 21-22 d. Amerikos 
Lietuvių kongresas Čikagoje. 
Ruošia ALTas. 

Lapkrit is 

Lapkričio 13 d., sekmadie
nį: madų paroda, PLC didžiojoje 
salėje. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Lapkričio 20 d., sekmadie
nį: Lietuvos kariuomenės 87 m. 
a tkūr imo sukakties paminėji
mas Šaulių namuose. 

Lapkričio 27 d., sekmadie
nį: Tilžės Akto 87 metų sukak
t ies iškilmingas minėjimas 
Šaulių salėje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Gruodis 

Gruodžio 3—4 d., šeštadie
nį ir sekmadienį, kalėdinė mugė 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Abi dienas pradžia 9 vai. 
r. 

Gruodžio 4 d., sekmadienį: 
J a u n i m o centro tradicinė 
vakarienė JC didžiojoje salėje. 

Gruodžio 18 d., sekmadie
nį: kūčios Pasaulio lietuvių cen
tre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gruodžio 31 d., šeštadienį. 
Naujų metų sutikimas Pasaulio 
lietuvių centre. Pradžia 8 vai. 
vak. 

Girtų beždžionių išdaigos 
Viename Indijos kaime 

siautėjo girtos beždžiones, „pri-
siragavusios" specialiai fermen
tuoto gėrimo. Iš mar ihuanos 
lapų pagamintą likerį primatai 
pagrobė iš kaimo gyventojų, 
kurie ruošė jį vienai religinei 
šventei. Priblokšti Baralapok-
hari ka imo gyventojai apsvaigu
sias beždžiones vaikė lazdomis 
ir ki tais įrankiais. 

Nuo gyvūnų nukentėjo trys 
žmones. J iems reikėjo gultis į 

ligoninę, pranešė _The Times of 
India". 

Alkoholinis marihuanos 
lapų gėrimas „pana" per Orijos 
Naujųjų metų šventę aukoja
mas hinduistų dievams. Kaimo 
gyventojai jį laike puoduose 
šalia savo trobelių, pažymėjo 
vienas pareigūnas. 

Beždžionės, kurios nuo like
rio nusigėrė, jau grįžo į mišką. 

(VK) 

A t A 
TADAS KĘSTUTIS RŪTA 
Mirė 2005 m. gegužės 2 d. 4:30 v. p.p. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Tatjana, posūniai — 

(gyvenantys Lietuvoje.) Misiulis Evaldas su šeima, Misiu-
lis Ovidijus su šeima, brolis Antanas Rūta su žmona Me-
lane ir vaikais Karisa su šeima, Mišel su šeima, Elison, 
Mykolas su šeima, Melane sesuo Nensi su šeima, Alė Vol-
kovienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. Mirusio gedi 
draugai, pažįstami ir bendradarbiai. 

A.a. Tadas buvo sūnus a.a. Onos (Šembrotaitės) ir a.a. 
Stasio Rūtų. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužes 4 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave„ Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužes 5 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A t A 
SABINA RUCHAITĖ 

HENSON 
Mirė 2005 m. balandžio 30 d. 
Gyveno Oak Brook, anksčiau Bridgeport, IL. 
Nuliūdę liko: dukros Joan su vyru Allen Cius, Fran-

cine Brown, Rosemarie su vyru Daniel Brown, Bernadette 
su vyru Sonny Hart, Maria su vyru James (CPD) Ade, 18 
anūkų, 8 proanūkai, draugas Bruno Klimavičius. 

A.a. Sabina buvo žmona a.a. John, duktė a.a. Antano 
ir Tekios, sesuo a.a. Sylvia Zaniauskas, a.a. Anthony ir 
a.a. Walter, uošvė a.a. Raymond Brown. 

Sabina buvo prezidentė ir narė „The Sisters of St. 
Francis Auxiliary", narė Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios choro, „The Sisters of St. Casimir 
Auxiliary", Lietuvos Vyčių kuopos Nr. 36 narė, Lietuvių 
moterų susivienijimo narė, priklausė Lietuvos šauliams, 
„The St. Theresa Society" bei dar daugeliui kitų organiza
cijų. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gegužės 2 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave„ Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyko antradienį, gegužės 3 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė buvo atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 
www.suntimes.com 

Brangiai motinai 

A t A 
ALEKSANDRAI ČEREŠKIENEI 

mirus, jos dukrą. Lietuvos Dukterų draugijos 
valdybos narę, sesę MILITA LAURAITIENĘ ir 
jos artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Lietuvos Dukterys, Chicago, IL 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ atminkime savo testamente. 

Viskas dėl vedybų 

Indijoje vienas 18 metų 
vaikinas dvi dienas tūnojo 
šulinyje, kad priverstų savo 
tėvus surast i jam nuotaka. 
Džhartkhando Latkio mieste
lyje gyvenantis Rajesh ne
kantravo kuo greičiau vesti, 
nes šeimas sukūrė visi jo 
draugai. 

Teigiama, vaikinas supyko 
ant savo tėvų. kad šie visai 
nesistengė jį apvesdinti. Ne
matydamas kitos išeities. 

Rajesh įšoko į šulinį ir grasino 
nusižudysiąs, jei tėvai nesuras 
jam žmonos. Galiausiai vaikino 
tėvai priėmė vestuvių pasiū
lymą iš kaime gyvenančios 
šeimos. 

„United News of India" 
pranešė, kad Rajesh iš šulinio 
išlindo po dviejų parų ir vienoje 
hinduistų šventykloje, dalyvau
jan t keliems svečiams, vedė 
savo nuotaką 

<VK> 

http://www.suntimes.com
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Čikagoje ir apylinkėse N U O T A I K I N G A S PAVASARIO VAKARAS „SAPNAS / / 

AUTOBUSAI Į PAMALDAS UZ 
Lietuvą Šv. Vardo katedroje, 
gegužės 8 d., organizuojami iš 
įvairių Čikagos apyl inkių. 
Autobusai vyks iš Marąuet te 
Park, Brighton Park, Cicero bei 
Lemont. Norinčius kviečiame 
registruotis iš anks to „Sek
lyčioje", tel. 773-476-2655, 
ALTo būstinėje, tel. 773-735-
6677 ir Lemonto LB apylinkės 
Soc. reikalų skyriuje, tel. 630-
243-8611. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja motina Marija Kaupa i tė 
butų paskelbta palaimintąja . 
Mišios bus aukojamos šį šešta
dienį, gegužės 7 d.. 9:30 v.r. se
selių motiniškame name, 2601 
West Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kunigas Edward 
Udovic, CM, Development 
Director, De Paul Universitv. 
Chicago. Prašome dalyvauti . 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ 
stovykla įvyks šią vasarą birže
lio 29 - liepos 4 dienomis. 
Kviečiame visus a t e i t i n inkus 
aplankyti naują sve ta inę 
www.a te i t i s .o rg / jub . Ten ra
site visą informaciją, regis
tracijos anketas , ir ga lės i te 
užpildyti narių apklausos an
ketą. Taip pat galėsite pavar
tyti nuotraukas iš 1975 metų 
Jubiliejinės stovyklos. Apsilan
kykite. 

GEGUŽĖS 9 D., 7 V.V. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, įvyks 
psichologės Violetos Messinos 
paskai ta , tema: „Tarpusav io 
santykiai tarp šeimos, aplin
kinių ir mus supančio pasaulio. 
Raktas į sėkmingą gyvenimą". 
Po paskaitos bus a t sakoma į 
klausimus. Įėjimas nemoka
mas, suteikiant finansinę auką 
paremti Lietuvos vaikų aukštos 
sąmonės mokyklų įkūrimą. 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
dalyvauti Mišių aukoje Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
gegužės 15 d., sekmadienį , 
12:15 v.p.p., kuriose klebonas 
kun. Anthony Markus minės 
kunigystės 25-metį. Gegužės 22 
d. po 9 v.r.. 10:30 v.r. ir 12:15 
v.p.p. Mišių, mokyklos kolekty
vas visus kviečia va i šėms į 
parapijos salę. pagerbiant kle
boną Anthony jo kunigystės 25-
etyje. 

PRELATAS EDMUNDAS PUTRI 
MAS. Lietuvos vyskupų konfe
rencijos delegatas išeivijos sie
lovadai, a tvyksta į Lietuvos 
aukų ekumenines pama ldas , 
kurios vyks sekmadienį, gegu
žės 8 d., 3 v.p.p. Čikagos Šv. 
Vardo katedroje. 

ŠVČ M. MARIJOS GIMIMO 
bažnyčioje gegužės 8 d., sekma
dienį, po 10:30 v.r. šv. Mišių 

Marąue t t e Pa rk ir Čikagos 
Pietvakarių LB valdyba kviečia 
visus į parapijos salę, paminėti 
Motinos dieną ir įstojimo į ES 
bei NATO metines. Programoje 
da lyvaus mokytojai: Jolanta 
Banienė, Loreta Karsokienė ir 
Mindaugas Matkus. Religinius 
kurinius atliks mokiniai: Berta 
Brazdeikytė , Emilija Rasins-
kaitė, Erika Lisina, Gabrielius 
Šedys, Indrė Genevičiūtė, Ra-
faela Šedytė, Gediminas Gra
šys. Taip pat dalyvaus Jūratė ir 
Rimas Grabl iauskai . Vėliau 
organizuotai autobusais vyk
sime į Ekumenines pamaldas, 
kurios vyks Švento Vardo kate
droje. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis ruošiami Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 7 d., 8 
v.r. Pamaldos įvyks po Kristaus 
Dangun žengimo šventės prieš 
pat Motinos dieną. Kokią 
reikšmę galime tame įžvelgti? 
Atsakymas į šį klausimą - tai 
šių pamaldų tema. Visus nuo
širdžiai kviečiame. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 6 
V.V. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėj imo parapijos salėje, 
Brighton Park vyks šventė, 
sk i r t a Lietuvos penkiolikos 
metų nepriklausomybės jubi
liejui, vienerių metų įstojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą 
sukakčia i . Šventėje dalyvaus 
Lietuvos ambasadorius Vygau-
das Ušackas. 6 v.v. - kokteiliai, 
6:30 v.v. - vakarienė, 7:30 v.v. -
programa, kurią at l iks Algi
man tas Barniškis, veiks baras, 
šokiai. Parapijos adresas: 2745 
West 44 gatvė, Čikaga. Bilietus 
užsisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
valdyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
Katalikių moterų sąjungos 3-oji 
kuopa ruošia pabendravimo 
pietus šeštadienį, gegužės 14 d., 
1 v.p.p., „Seklyčioje", 2711 VV. 
71st Street, Chicago, IL. Nuo
širdžiai kviečiame visų kuopų 
nares , draugus dalyvauti šiuose 
pabendravimo pietuose. Apie 
dalyvavimą pranešti A. Leščins
kienei, tel. 773-582-7452. 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s 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, l emont , n . 

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 

6136 S Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas Raštines Čikagoj? ir 

Woodririį;p 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

** lt/VIJCW.% 
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IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

«&le tfZroChragr., U.fmv, 
(iahmos konsultanios šeštadieniais 

Su dainininkais Liveta ir 
Petru Kazlauskais Lietuvos 
vaikų globos būrelio „Saulutė" 
JAV Rytinio pakraščio atstovai 
Robert Dūda, Ginger Houghton, 
Larry Ashman ir Ernie Smith 
bendrauja Lietuvoje, ypatingai, 
kai populiarieji dainininkai jų 
prašymu labdaringai, be atly
ginimo koncertuoja įvairiuose 
vaikų globos namuose. Kaz
lauskams atsidėkoti Dūda no
rėjo juos pasikviesti paviešėti 
JAV ir tuo metu, per savo kole
gas, suteikti Petrui reikiamą 
medicininę pagalbą. 

„Saulutei" parašius iškvie
timą, JAV konsulatas Vilniuje 
neišdavė vizų. Liveta suorgani
zavo protesto akciją prie kon
sulato, kas privertė JAV kon
sulatą dar kartą viešai paaiš
kinti vizų davimo procedūrą, 
pabrėžiant, kad į JAV atvyks-
tantieji pažeidžia taisykles, ne
grįžta ir t a s sudaro įtarimų ir 
sunkumų pasitikėti vizų pra
šančiais. Tačiau Robert Dūda 
nepasidavė, nuvyko į Vilnių ir 
tada pasisekė Petrui gauti vizą. 
Dūda globoje Petrui buvo atlikti 
tyrimai ir atitinkamas gydy
mas. 

Tada Robert Dūda nutarė 
Kazlauskams išrūpinti „artist's 
visa", kad abu galėtų atvažiuoti 
į JAV be kliūčių ir savo talen
tais ne tik pradžiugintų žiūro
vus, bet ir prisidėtų prie 
„Saulutės" pastangų rinkti lė
šas vargingai gyvenantiems 
Lietuvos vaikams. Be to, suor
ganizuotas nemokamas padė
kos koncertas atsidėkoti gydy
tojams ir ligoninių darbuoto
jams, kurie per Robert Dūda ir 
Ginger Houghton eilę metų 
rinko medicininę labdarą Lietu
vai ir ją siuntė „Lithuanian 
Mercy Lift" talpintuvais. Dau
gelis gydytojų su Dūda ir 
Houghton buvo važiavę į Lie
tuvą ne t ik tą labdarą dalinti, 
bet ir labdaringai atlikti įvai
rias savo srities operacijas. 

Esame dėkingi, kad savo 
žinias apie tokių vizų gavimo 
procedūrą su Dūda sutiko pasi
dalinti Lina Kaminskaitė Mic
kevičienė, kuri rudenį į JAV 
koncertuoti buvo iškvietusi 
Valstybinį Vilniaus styginių 
kvartetą. 

Esame dėkingi, kad visų 
pastangas ir tikslą įvertindami, 
balandžio 16 d. vakarą Čikagos 
ir apylinkių lietuviai gausiai 
atvyko į Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte didžiąją salę. 
Besiklausant pamėgtų ir naujų 
dainų ne vienas jungėsi dai
nuoti drauge ir ne vienam kojos 
virpėjo pasišokti, bet šokėjai 
būtų užstoję žiūrovams vakaro 
žvaigždes, tad teko pasitenkinti 
pašokant širdyje arba salės 
pakraštyje. 

Prie bilietų darbavosi Aušra 
Šaulienė, Jūra Gvidienė, Leo
nora Ligamerienė, o prie durų 
bilietus .tikrino Aurelija Kriau
čiūnienė. Gėrimais vaišino 
Romas Kronas, Algis Saulis, 
Gediminas Damašius ir Edis 
Ligameris. Laimingus bilietė
lius loterijai platino Baniutė 
Kronienė (kuri buvo ir vakaro 
fotografė), Danutė Barienė, Jū
ratė Maurukienė, Raminta 
Marchertienė, Aušrelė Saka-
laitė. Laimėjusiems fantus iš
dalino Nijolė Kašubienė ir 
Danutė Dirvonienė. Dainininkų 
CD plokšteles pardavinėjo Lilija 
Jasaitė, „Saulutės" marškinė
lius Vilma Boyer. Stalus vaka
rui dengė Aušra Šaulienė ir Ba
niutė Kronienė, o „Saulutės" 
narės sunešė užkandėlių. 

Robert Dūda lydimi, Liveta 
ir Petras Kazlauskai ketvirta
dienio vakare atskrido į Čika
gos Midvvay oro uostą. Kad su
tilptų svečiai ir jų manta, oro 
uoste su savo mašinomis juos 
pasitiko Aušrele Sakalaitė ir 
Indrė Tijūnėlienė. Bolingbrook 
La Quinta viešbutyje apsistojo 
mašinas išsinuomavę Nancy ir 
Larry Ashman, Lois ir Ernie 

: & f i i : i : % :•'.:: :v: 
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- :Iutes~ JAV Rytinio pakraščio savanoriai Larry ir Nancy Ashman, Ginger Houghton ir Robert Dūda PLC. 
Lemont, „Saulutes" labdaros vakare ..Sapnas". 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

LB Brighton Park 
pietūs 

Balandžio 17 d., tuojau po lie
tuviškų Mišių, visi rinkomės į Mo-
zerio salę, kurioje turėjome ska
nius pietus — Palmyros Gilie-
nės paruoštus cepelinus ir Salo
mėjos Daulienės keptą kugelį. 

Dirbome visos jau nuo 7 vai. 
ryto. Virtuvėje darbavosi Valė 
Railienė ir Birutė Juodvalkienė. 
Čia kvepėjo dešros su kopūstais 
ir visus t raukė pasigardžiuoti. 

Mūsų Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapija labai 
gerai laikosi. Mes džiaugiamės, 
kad mūsų išretėjusias gretas 
užpildo jauni lietuvaičiai. Per 
šv. Velykas buvo pilnutėlė baž

nyčia, taigi, jei ne trečioji ban
ga, tai mūsų bažnytėlė būtų 
tuščia. O dar taip neseniai mū
sų buvo tiek daug! Deja, laikai 
keičiasi, gyvenimas skuba. 

Turime tris kunigus. Tai 
klebonas Tony Koys, kun. Maxas, 
ir mūsų visų mylimas kun. 
Jaunius Kelpšas. Kun. J. 
Kelpšas sutraukia naujuosius 
ateivius. Mūsų vargonininkas 
Algimantas Barniškis vadovau
ja chorui, kuris, jo dėka, gieda 
labai gražiai. Beveik kiekvieną 
sekmadienį nuo 8 vai. ryto 
turime kavutę. 

S. Viščiuvienė 

Ieško giminių 
Angelė Radžiūnaitė-Jak-

činskienė prašo pagalbos su
rasti jos tolimus giminaičius. Ji 
rašo: 

„Prieš du metus pas mane 
buvo atvažiavę alytiškiai. Jie 
neseniai buvo viešėję Amerikoje 
pas gimines ir ten sutiko 
žmones, kurie taip pat ieškojo 
tolimų giminaičių Lietuvoje, ir 
prašė padėti surasti juos. 

Jie ieškojo savo pusseserės 
Anelės Sakavičiūtės-Radžiū-
nienės, gyv. Marijampolės raj.. 
Sangrūdos apl., Radziškės km. 

Kadangi paminėjo, kad 
Anelės mergautinė pavardė 
Zdanytė, ta i aš sakiau, kad 
tikriausiai ne ta - mano mamy
tės pavardė buvo Sakavičiūtė. 
Visą laiką po to, kai jie išvažia
vo, galvojau, ir prisiminiau, kad 
seniai, kai man buvo 13 ar 15 
metų, mano mama gaudavo 
laiškus ir juos rašė į Ameriką 
pusseserėms ir pusbroliams. 

Mano mamos teta Saka
vičiūtė, tikriausiai jau seniai 
išėjusi Anapilin, gal būt ir pus
seserių bei pusbrolių jau nebėra 
gyvųjų tarpe. 

Tai turėjo būti Magdalena 
ir Adelė, bei Juozas ir Leonar
das Sakavičiai. Jie tada gyveno 
Baltimorėje. 

Norėčiau suras t i bent jų 
vaikus, antros eilės pusbrolius 
bei pusseseres, arba, jei jie dar 
gyvi, Magdaleną, Adelę, Juozą 
ir Leonardą Sakavičius. 

Anksčiau turėjau brolį Vi
dą, kuris 1974 m. tragiškai žuvo 
autoavarijoje. 1987 m. mirė 
mano tėvelis Juozapas Radžiū
nas, o po metų 1988 m. -
mamytė Anelė Sakavičiūtė-
Radžiūnienė, todėl dabar esu 
visiškai viena. Galbūt, jei jie 
atsirastų, būtų įdomu pa
sklaidyti senas nuotraukas 
kartu - jų daug išlikę, pasida
linti prisiminimais apie mano 
a.a. mamytę Anelę." 

Adresas : 
Lie tuvos R e s p u b l i k a 
Mar i jampolės a p s k r i t i s 
Kalvari jos sav iva ldybė 
Sangfrūdos sen iūn i j a 
Naujųjų Alksnėnų kaimas 
tel. 370 61 489350. 
Angelė Radž iūna i t ė -
J a k š č i n s k i e n ė 

Smith (kuris prieš kelis metus 
su Dūda apvažiavo JAV ir su
rinko septynis kraujo apytakos 
aparatus, kuriuos išsiuntė kar
diochirurgui Benečiui), o Dūda, 
Kazlauskai ir Ginger Houghton 
J. ir D. Tijūnėlių namuose, Le
mont. 

Penktadienio ir dalis šešta
dienio buvo skir ta turizmui, 
kurio metu buvo aplankyti ne 
tik Čikagos muziejai, miesto 
centras, bet ir lietuviams reikš
mingos apylinkės, įskaitant Šv. 
Kazimiero kapines. Prieš išvyk
stant antradienį . Kazlauskai 
rado laiko pabendrauti su krikš
to dukrele Monika ir jos tėve
liais Rasa ir Kęstučiu, su ku
riais nuvyko net ir į ALTV 
jubiliejinį pokylį. 

Buvo įdomu sužinoti, kad 
Liveta Tauragėje studijavo 
žemės ūkio elektrifikaciją, vė
liau dirbo skaičiavimo mašinų 
gamykloje ir, baigus kursus 
Kaune, kontroliere liftų valdy
boje. Gal todėl taip saugiai 
jautėmės liftu kildami į Han

cock pastato 96-tąjį aukštą! 
Petras studijavo Tallat-

Kelpšos muzikos mokykloje, 
triūbos klasę. Jis — kompozito
rius, dainoms kuriantis muziką 
ir žodžius. Kai ūmios ligos 
pakirstas mirė Livetos vyras, ji 
liko su vienerių metų dukryte. 
Prieš dvidešimt metų sukūrę 
šeimą, Liveta ir Petras yra dar
nus duetas ne tik scenoje, bet ir 
realiame gyvenime, kuris ne 
visuomet buvo žiedlapiais klo
tas ir ne kartą teko nugalėti 
kasdienybės kelyje pasitaikiu
sius grumstelius. 

Savo ypatingą vardą Liveta 
gavo dėka tėvelio dėdės, kuris 
mėgo išgalvoti nepaprastus var
dus. Tad šeimoje atsirado Li
veta ir jos seserys Laneda ir 
Hotena. Dabar mėgstamos dai
nininkės vardu pavadinta ne 
viena mergytė Lietuvoje. 

„Saulutė" dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie vakaro sėk
mės — žiniasklaidai („Drau
gas", „Amerikos lietuvis", „Mar
gutis II", „Studija R", ALTV), 

bilietų platintojams, („Sekly
čia", Pal. J. Matulaičio baž
nyčios vestibiulyje). 

„Saulutė" dėkoja garso ope
ratoriui Virgiui Švabui ir rengi
mo rėmėjams: (Danutė ir Algi
mantas Liaugaudai, Anne ir 
Paulius Sidriai, dr. Petras V. 
Kisielius, adv. Vytenis Lietuv
ninkas, dr. Vita Valadkienė, 
Milda Jakštienė, Gražina, Lai
ma ir David Bruane, Jonas A. 
Miglinas, dr. Vytas Siliūnas, 
Chipain's Finer Foods, Vladė ir 
Bronius Siliūnai, adv. Robertas 
Blinstrubas, Renata ir Stepas 
Žiliai, dr. Aras Tijūnėlis, Angelė 
Poškaitienė, adv. Rimas Do-
manskis. 

Lietuvos vaikai ženkliai pa
jus šiltą pavasario vakarą susi
rinkusių nuoširdumą. J iems 
nereikės širdyje kartoti Kaz
lauskų dainos žodžius „Paguos
ki, vėjau, nors tu mane..." nes 
žinos, kad už tolimo Atlanto yra 
tie, kurie ilgam bus šalia. 

I n d r ė Ti jūnėl ienė 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas Adomavičius švęs savo 10 metų 
kunigystės jubiliejų. Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos mūsų 
mylimam kunigui. 

Kun. Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių lietuviams. Per keletą metų dirbdamas 
pastoracinį darbą Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos parapijiečiais. Jo 
jautri paguoda ir pardąsinimo žodis ne vieną stiprino išlydint savo artimus į Amžinybe. Kunigo 
nuoširdumą ir tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje, atnešdami krikštyti 
vaikus, ar ateidami santuokos sakramentui. 

Šia, kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapijiečius ir draugus pagerbti kunigą ir 
atvykti į šventinius pietus, kurie vyks gegužės 22 d., 5 v.v. pokylių salėje. Vietas rezervuoti prašom 
iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-403-7334, 708-532-6553. 

Gegužės 1 d., Morton gimnazijos auditorijo
je, Cicero, vyko sportinių šokių kolektyvo 
„Žuvėdra", atvykusio iš Lietuvos, pasirody
mas. Koncertą organizavo JAV LB Kultūros 
taryba, Amerikos lietuvių televizija ir 
„Bičiulystė". 

Jono Kuprio nuotraukose akimirkos iš koncerto. 

http://www.ateitis.org/jub

