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STT vadovas: t a r n a u t o j a i ir toliau ims kyšius

Lietuvos pareigūnai nevengia kyšininkauti.
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) —
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STTj
vadovas Povilas Malakauskas teigia,
kad korupcijos neįmanoma išgyvendinti nesutvarkius valstybės admini-

stravimo ir nepakeitus visuomenės
savimonės.
„Neturėkime iliuzijų — medikai
ims, nes užsidirbti šiandien, turint
šeimą ir po dešimties metų mokslų

Moterys jaučiasi diskriminuojamos
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) —
Lietuvos moterys darbo rinkoje jau
čiasi diskriminuojamos, joms suda
romas nelygias sąlygas teigia pastebintys ir vyrai, rodo viešosios nuo
monės ir rinkos tyrimų bendrovės
„TNS Gallup" atliktas Lietuvos dar
bo rinkos tyrimas.
„Prie migracijos ir mažėjančio
darbuotojų lojalumo savo darbovie
tei prisidėjo dar vienas neigiamas
reiškinys: darbo rinkoje vis labiau
jaučiama diskriminacija dėl lyties",
— pranešime spaudai sakė „TNS
Gallup" projektų vadovė Loreta Pau
lauskaitė.
Vos 37 proc. Lietuvos gyventojų

mano, kad vyrai ir moterys turi vie
nodas sąlygas konkuruoti darbo rin
koje.
Tyrimo metu net 67 proc. mo
terų teigė, kad moterims sudaromos
nevienodos sąlygos priimant į darbą,
57 proc. moterų manė, kad dirbančių
moterų darbo sąlygos yra prastesnės
nei vyrų.
Nelygybę lyčių pagrindu pastebi
ir vyrai — 40 proc. jų mano, kad mo
terims yra sunkiau įsidarbinti ir
joms sudaromos darbo sąlygos yra
prastesnės nei vyrams. Vertindami
savo konkurencingumą darbo rinko
je, vos 4 proc. vyrų manė esantys dis
kriminuojami dėl savo lyties.

K a t a l i k ų Bažnyčia smerkia
Muhammad karikatūras
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) —
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius smerkia pranašo Muhammad
k a r i k a t ū r a s publikavusią žiniasklaidą.
„Spaudos laisve negalima pri
dengti tyčiojimosi iš žmogaus arba
religijos, todėl aukštų Europos Są
jungos (ES) pareigūnų ir ka: kurių
šalių vadovų laikysena man, švel
niai tariant, nesuprantama. Politi
kai turėjo aiškiai įvardyti, kad tai
yra blogis ir to blogio netoleruoti,
nes tai gali atsigręžti prieš juos pa
čius", — sakė arkivyskupas.
Vakarų Europos žiniasklaidoje
išspausdintos islamo religijos pra
našą Muhammad pašiepiančios ka
rikatūros iššaukė neramumus Siri
joje ir Libane, kurie išaugo į smurto
proveržį ir kai kurių Vakarų valsty
bių ambasadų padeginėjimą.

Sigitas Tamkevičius
S. Tamkevičiaus nuomone, klai
dą padarė ne tik karikatūras spaus
dinę laikraščiai, bet ir jų gynėjai.
„Spaudoje neturėtų būti šaipo
masi iš religinių simbolių ir to, kas
vienai a r kitai religijai yra šventa.
Tai užgauna daugybę žmonių", —
pabrėžė S. Tamkevičius.

gaunant 800 litų, neįmanoma. Arba
jeigu verslininkas nusiperka už porą
milijonų litų sklypą Vilniaus centre
ir jeigu jam sudaromos kliūtys ten
pastatyti viešbutį, jis negali to pa
daryti per metus arba du, o jeigu jis
dar pinigus pasiskolino ir negali
grąžinti — jis irgi duos kyšį", — an
tradienį „Transparency Internatio
nal" Lietuvos skyriaus (TILS) būs
tinėje surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė STT vadovas.
P. Malakausko nuomone, išgy
vendinti korupciją įmanoma tik sut
varkius valstybės administravimą ir
„pakeitus žaidimo taisykles".
Jis taip pat teigė netikintis, kad
bausmės sustabdytų korupciją.
„Kartais susikoncentravimas
tiktai į baudimą problemą pagilina
ir pasunkina, o ne sprendžia iš es
mės. Deja, lietuviai nori 'kraujo'.
Raktas yra — šalinti blogas žaidimo
taisykles", — sakė jis.

Policijos
vadovas nenori
būti tyrimų
objektu
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) —
Policijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius nenori b ū t i
vertinamas visuomenės nuomonių
apklausose.
Tuo tarpu apklausų rengėjai tei
gia negalį išbraukti policijos vadovo
pavardės iš apklausų lentelių, nes
tai esą priklauso nuo apklausų už
sakovų valios.
„Aš keletą kartų esu prašęs 'Vilmorus' vadovo, kad nebūčiau verti
namas tarp politikų, nes nesu politi
kas. Policijos sistema yra depolitizuota, taip pat ir jos vadovas — ge
neralinis komisaras. Aš esu prieš
tai, tačiau manęs neklauso", — sakė
policijos vadovas V. Grigaravičius.
Antrą kadenciją vadovauti poli
cijai teikiamas V. Grigaravičius jau
ilgą laiką yra populiariausių visuo
menės veikėjų vertinimų viršūnėje,
tuo pačiu V. Grigaravičius minimas
ir politikų populiarumo apklausose.
Visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų centro „Vilmorus" sausį at
liktos apklausos duomenimis, popu
liariausių politikų lentelėje V. Gri
garavičius buvo septintas.
Policijos vadovo vertinimą poli
tikų populiarumo apklausose ne
kartą anksčiau yra kritikavęs Vi
daus reikalų m i n i s t r a s G i n t a r a s
Furmanavičius.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto pirmininko J u l i a u s Sabatausko teigimu, būtų korektiška
paties
Nukelta \ 6 psl.

STT užsakymu bendrovės „TNS
Gallup" atlikta apklausa rodo, kad
vis daugiau Lietuvos piliečių mano,
jog korupcijos mastai Lietuvoje per
pastaruosius penkerius metus smar
kiai išaugo.
Remiantis t a r p t a u t i n ė s nevy
riausybinės organizacijos „Transpa
rency International" Lietuvos sky
riaus (TILS) sukurtos metodologijos
principais buvo apklausti 1,009 gy
ventojai
Nukelta \ 6 psl.

Šiame
numeryje:
Skautybės kelias.
Mažutėlių papiktinimas.
Sąžiningumo ir
skaidrumo reikalavimai
neturi senaties.
Skaitytoju laiškai ir
nuomonės.
JAV LB Krašto valdybos
svetainė.
Mūsų virtuvė.
Apdovanoti muzikinės
kultūros veikėjai.
Vertinimo komisija
baigia skaityti konkurso
kūrinius.
V a l i u t ų santykis
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2652 W. 65 Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-7089

2005 m. LSS vadovybės
rinkimo rezultatai
Akademikų sąrašu į Tarybą
išrinkti: v.s.fil. Virginija Mačiulie
nė, v.s.fil. Rimantas Griškelis, ps.fil.
Auris Jarašūnas, s.fil. Vytenis Lie
tuvninkas; kandidatas — ps.fil.
Rimas Pečiulis.
Brolijos sąrašu \ Tarybą iš
rinkti: v.s.fil. Kazys Matonis,
s.vrv.s.fil. Gintaras Plačas, v.s.fil.
Kęstutis Ječius, v.s.fil. Gintautas
Taoras; kandidatas — v.s. Bronius
Naras.
Seserijos sąrašu \ Tarybą
išrinktos: v.s. Marytė Utz, j.s.fil.
Rūta Kirkuvienė, j.s.fil. Virga Ri
meikienė, v.s. Irena Markevičienė;
kandidatė — s. Rūta Sušinskienė.
ASS: (a) pirmininke drauge
su (b) pavaduotoju išrinkti: (a)
v.s.fil. Zita Rahbar; (b) s.fil. Vytenis
Kirvelaitis.
Brolijos: (a) vyr. skautinin
kas drauge su (b) vyr. skautininko
pavaduotoju: (a) v.s.fil. Romas Rupinskas; (b) s. Edis Leipus.
Seserijos: (a) vyr. skautinin
ke drauge su (b) vyr. skautininkės pavaduotoja: (a) v.s. Dalia
Trakienė; (b) s. Jūratė Vallee.

ASS sąrašu Garbės gynėja
išrinkta s.fil. Jūratė Variakojienė.
Brolijos sąrašu Garbės gynė
ju išrinktas s.fil. Gražutis Matutis.
Seserijos sąrašu Garbės gynė
ja išrinkta j.v.s. Genovaitė Treinienė.

Kanados rajono vadas

v.s. Romas Otto (kairėje) ir i Brolijos Tarybą išrinktas

s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas.

Į Garbės teismą išrinkti: v.s.
Gediminas Deveikis, j.s. fil. Justinas
Kirvelaitis, v.s. Giedrė Stankūnienė,
v.s.fil. Tadas Dabšys; kandidatė —
v.s. Albina Ramanauskienė.
Į Kontrolės komisiją išrink
tos: v.s. Rasa Karvelienė, v.s. Vilija
Nasvytytė-Klimienė, s. Audra Reivydienė.
Rajono vadais išrinkti:
Atlanto (Atlantic) v.s. fil. Naida
Šnipaitė-Johnson;
Australijos (Australia) v.s. fil.
Henrikas Antanaitis;
Europos (Europe) v.s. Vincen
tas O'Brien (neišrinkti liko v.s. Vla
das Gedmintas ir ps. Mikei Ludwig);
Kanados (Canada) v.s. Romas
Otto;
Vidurio (Central) j.s. Dana Mikužienė;
Ramiojo vandenyno (Pacific)
v.s.fil. Vytenis Vilkas.

2005 m. LSS vadovybės rin
kimo suvažiavimo dalyviu siūly
mai referendume:
(2) išversti į anglų kalbą Paty
rimo laipsnių programas — už pasi
sakė 157, prieš 42, susilaikė 26;
(4) Taryba privalo viešai pa
skelbti dalyvių pasisakymų svarsty
mo rezultatus — už 181, prieš 12,
susilaikė 28;
(7c) į skautiškas programas
įvesti susipažinimą su elementaria
žurnalistika — už 132, prieš 35, su
silaikė 56;
(8) sujungti Brolijos ir Seserijos
vadijas — už 100, prieš 104, susilai
kė 22;
(11) paaiškinti Tarybos pirmi
ninko pavaduotojo pareigas — už
175, prieš 6, susilaikė 40;
(13) Taryba finansuoja tinklalapio sukūrimą ir išlaikymą — už 162,
prieš 13, susilaikė 42;
(14) vieną kartą metuose pa-

Akademinio skautų sąjūdžio garbės nariai
Akademinis skautų sąjūdis yra
bendros Lietuvių skautų sąjungos
išeivijos veiklos šaka. Tai studijuo
jantis jaunimas, ankstyvoje jaunys
tėje dalyvavęs skautiškoje veikloje,
norintis toliau veikti pagal skautijos
ideologiją. Pradėję studijas univer
sitetuose jsijungia į Akademinį skau
tų sąjūdį. Asmenys, anksčiau nebuvę
skautais ir įsijungę į ASS eiles, turi
praeiti nustatytą programą. Akade
minis skautų sąjūdis susideda iš tri
jų skyrių: a) Akademinė skaučių
draugovė; b) berniukų Korp! Vytis; c)
mokslus baigę Akademinio sąjūdžio
nariai — filisteriai. Kiekviena šių
organizacijų veikia savarankiškai ir
turi savąsias valdybas, bet visos trys
sudaro Akademinį skautų sąjūdį ir
išsirenka valdybos pirmininką. Val
dybos pirmininkas/ė su savo valdyba
koordinuoja bendrą šių trijų skyrių
veiklą.
Jaunieji akademikai, studijuoją
universitetuose, neužmiršta ir skau
tiškos veiklos, dalyvauja skautų
draugovių, tuntų ir sąjungos veiklo
je. Jie taip pat įsijungia ir į visuo
meninę veiklą. Jauniesiems akade
mikams padeda ir mokslus baigę,
buvę šių organizacijų nariai — filis
teriai.
Akademinė skaučių draugovė ir
skautų Korp! Vytis valdyba, norė
dama atsidėkoti veikliesiems šios
organizacijos nariams, pakelia į
Garbės narius, kaip padėką už jų
įdėtą darbą šioms organizacijoms ir
nuveiktus darbus visuomenei. Nusi
pelniusių asmenų pakėlimas į Garbės narius įvyko 2006 metų sausio

skelbti „Skautų aide" sąjungos
sudėtį — už 202, prieš 7, susilaikė
15;
(16) šalia Tarybos pirmininko
turėti ir Pirmijos pirmininką, kuris
turi būti atsakingas Tarybos pir
mininkui; abu pirmininkai renkami
Tarybos narių — už 58, prieš 110,
susilaikė 55;
(17) panaikinti Atlanto, Vidurio,
Ramiojo vandenyno ir Kanados ra
jono vadų pareigas, paliekant Aus
tralijos ir Europos vadus — už 75,
prieš 113, susilaikė 38.
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Akademinio skautu sąjūdžio šventėje 1964 m — Garbės s a r g y b a prie p a m i n k l o
jaunimo centro sodelyje Iš kairės Yolanda Zubinienė, Liudas V o l o d k a , Algis
Volodka. Danguolė Bielskienė
f N u o t r iš asmeniško archyvo)

21 dieną Pasaulio lietuviu centro,
Lemont, „Bočių" menėje. Sesės ir
broliai akademikai iš ankstaus ryto

triūse menėje ruošdamies: iškilmin
ga: s u ė j a i
N u k e l t a i 5 psl
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SĄŽININGUMO IR SKAIDRUMO
REIKALAVIMAI NETURI
SENATIES TERMINO
ANDRIUS KUBILIUS
Tėvynės sąjungos pirmininkas,
opozicijos v a d a s
Seimo EBSW k o m i s i j a aiškiai
įvardijo valdžios a t s a k o m y b ę
Seimo EBSW komisijos išvados,
nors jos dar nėra galutinai patvirtin
tos, nes Seimas neapsisprendė, nėra
tokios beviltiškos, k a i p pateikia
spauda. Nors nėra tiesiogiai įvar
dinta A. Brazausko a r A. Šleževi
čiaus atsakomybė, bet atskleistas
bendras faktinis kontekstas, kuris
akivaizdžiai {vardija tuometinės val
džios atsakomybę. Pacituosiu bai
giamąsias išvadas:
„5. EBSW grupės aktyvios veik
los laikotarpiu nebuvo parengti,
pateikti ar priimti teisės aktai, susi
ję su investicinių akcinių bendrovių
transformavimu į investicinius fon
dus ir holdingo įmones bei kiti teisės
aktai, reglamentuojančių tokių in
vesticinių akcinių bendrovių veiklos
kontrolę ir Lietuvos piliečių inves
ticinių lėšų apsaugą bei panaudoji
mo kontrolę investicinėse akcinėse
bendrovėse. Tai leido tokioms gru
pėms kaip EBSW nekontroliuojamai
manipuliuoti Lietuvos piliečių inves
ticinėmis ir piniginėmis lėšomis,
nevaržomai supirkti didžiulį kiekį
valstybės įmonių, kuriose dirbo de
šimtys tūkstančių darbuotojų ir
privesti dalį įmonių prie bankroto;
6. Nei viena valstybės institucija
nesiėmė reikiamų priemonių, kad
būtų užtikrinta teisinė Lietuvos
piliečių pinigų, valstybės turto ap
sauga ir finansų bei apskaitos siste
mos kontrolė privatizuojant ir val
dant valstybei nuosavybės teise
priklausantį turtą. Komisija pagrįs
tai mano, kad EBSW grupė, daly
vaudama valstybinio turto privatiza
vimo procese veikė nevaržoma, nebi
jodama teisinės atsakomybės ir
nebaudžiama.
7. Aktyvi EBSW grupės veikla ir
naudingi tai grupei valdžios institu
cijų sprendimai a r b a ribojančių
sprendimų priėmimo atidėliojimas
ar neveikimas ir buvusios padėties
toleravimas byloja apie Lietuvos
Respublikos Seimo ir Lietuvos Res
publikos Vyriausybės palaikymą
EBSW grupės interesų".
Valdžios atsakomybė aiškiai
įvardinta. Nereikia spėlioti, kas tuo
metu buvo valdžioje: prezidentas A.
Brazauskas ir LDDP dauguma
Seime, paskyrusi partijos pirmi
ninko A. Šleževičiaus vyriausybę.
Komisija akivaizdžiai n u s t a t ė jų
atsakomybę ir nereikia nuvertinti
komisijos darbo, nes tai yra naudin
ga tiems patiems LDDP įpėdiniams.
Be abejo, ir Brazauskas, ir tuo
metinės LDDP vadai, aktyviai vei
kiantys ir šiandieninėje politikoje,
neigė ir neigs savo atsakomybę už
EBSW veiklai s u d a r y t a s sąlygas.
Neigs ir savo finansinius ryšius su
EBSW ar atskirais susivienijimo
veikėjais. Ar jie meluoja, gali atsa
kyti tik G. Petrikas. Jis Amerikoje, o
visa kita buvo seniai. Iš tiesų, gali
ma teigti, kad tai yra seni dalykai ir
stebėtis, ko čia tie konservatoriai vis
kimba. Tačiau blogai yra ne tik tai,
kas įvyko prieš 10-12 metų, bet ypač
blogai yra tai, kas vyksta dabar:
potencialus aukščiausiojo lygmens
politikų galimas melas.
Neseniai TV3 parodytas repor
tažas apie Banevičiaus, Petkevičiaus

ir kitų asmenų liudijimus, kad prieš
1992 metų rinkimus LDDP buvo
susijusi su G. Petriku, kad G. Petri
kas finansavo rinkimų kampaniją,
reikalauja aiškumo. Ir Banevičius, ir
Petkevičius gali atrodyti nepatikimi
liudytojai, galima abejoti, ar verta
aiškintis 1992 metų rinkimų kam
panijos finansavimo detales, tačiau
negalima ramiai žiūrėti į galimybę,
kad šiandien ministras G. Kirkilas ir
premjeras A. Brazauskas galbūt at
virai meluoja, neigdami Banevičiaus
paliudijimus. Kas teisus — ar leidė
jas Banevičius, ar viską neigiantis
ministras G. Kirkilas, gali nustatyti
tik teismas. Noriu priminti, kad
šiandieninis ministro ar premjero
galimas melas yra žymiai rimtesnė
problema nei tas, kas finansavo
LDDP rinkimų kampaniją 1992 me
tais. Viešas politikų melas gali būti
traktuojamas kaip jų priesaikos su
laužymas.
Sąžiningumo ir skaidrumo
reikalavimai neturi
senaties termino
„Draugystės" byloje aiškėja daug
naujų detalių. Kai kurios iš jų yra
svarbios ir leidžiančios kitaip vertin
ti kai kuriuos žymiai svarbesnius
pastarųjų penkerių metų reiškinius
nei vien tik kažkokios „Draugystės"
privatizavimas. Paaiškėjo,
kad
„Draugystės" reikaluose ypač svarbų
vaidmenį suvaidino tikra „draugys
tė". Brazausko ir Paleičiko draugys
tė. Būsimoji Brazauskienė atstovavo
Paleičiko „Vaizgai", pastarajai 2000
m. iš valstybės įsigyjant „Draugys
tės" akcijas; Butrimas dar 1998 m.
dalį savo turimų akcijų taip pat par
davė „Vaizgai". Toks bendras Bra
zauskų ir Paleičikų verslas labai ge
rai paaiškina, kodėl A. Brazauskas
1998—1999 metais, valstybei parda
vinėjant „Mažeikių naftos" akcijas,
taip rūpinosi „Lukoil" reikalais ir
taip priešinosi Vyriausybės siekiui
pasirašyti sutartį su „Williams" ben
drove. Mes tuo metu skaudžiai pra
laimėjome karą „Lukoil" (ir dabar
dar jaučiame to pasekmes), o dabar
aiškėja, kaip ir kiek „Lukoil" atsily
gino savo propagandinės kompanijos
realizuotojams Lietuvoje. Aiškėja,
kokiais būdais jis siekė savo interesų
realizavimo ir kaip tame dalyvavo
aukšti Lietuvos politikai.
Tai, ką matome šiandien, tai,
kas aiškėja apie neseną praeitį, yra
visiškai priešinga tam, ko iš poli
tikos ir politikų tikisi piliečiai. 2006
m. gruodžio 10-12 dienomis mūsų
užsakymu „Vilmorus" kompanija
atliko išsamų visuomenės vertybių
tyrimą. Į klausimą, „kuo politinės
partijos/politikai Jus erzina labiau
siai", net 53.7 proc. apklaustųjų
pasirenka atsakymą, kad politikai ir
partijos „eina į valdžią pasipelnyti, o
ne tarnauti Lietuvai". Lygiai taip
pat į klausimą, „kokios trys savybės
politikui svarbiausios", net 75 proc.
apklaustųjų renkasi atsakymą „at
sakomybė", o 61 proc. renkasi „są
žiningumą", visi kiti atsakymai stip
riai atsilieka (trečias populiariau
sias atsakymas „padorumas" — su
rinko tik 32 proc. balsų). Atsakant į
klausimą, „ko labiausiai tikitės iš
politikų, už kuriuos balsuojate", tarp
populiariausių trijų atsakymų yra
„pažadų vykdymas" ir „sąžiningu
mas, skaidrumas".
Sąžiningumo ir skaidrumo rei-
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Mažutėlių papiktinimas...
J ė z u s , g y v e n d a m a s Žemėje,
ypač mylėjo vaikus, nepraleisda
mas progos su jais pabendrauti,
s u a u g u s i e m s s t a t y d a m a s juos
pavyzdžiu ir griežtai perspėdamas,
kad mažutėlius papiktinusių lau
kia amžina bausmė: geriau jiems
būtų, jei po kaklu kas parištų gir
nų akmenį ir paskandintų į j ū r ų
gelmes... Prisimenant Jėzaus gai
lestingumą, užuojautą ir nuolat
skelbiamą Dievo meilę, tai labai
griežtas tų „mažutėlių papiktintojų" pasmerkimas.
Tačiau, matyt, Jėzaus perspė
jimas nedaug reiškia kai kuriems,
prisiekusiems visą savo gyvenimą
paaukoti Dievui, skelbti Jo Gerąją
naujieną ir parodyti žmonėms ke
lią į D a n g a u s karalystę. Kai vis
nesiliauja nauji kaltinimai kata
likų dvasininkijai už jaunimo ir
net vaikų prievartavimą ar kitaip
papiktinimą, eilinis tikintysis ne
žino nei kaip į tai reaguoti, nei kuo
tikėti. Daugelis šiandien į kiek
vieną kunigą žvelgia su nepa
sitikėjimu (ar ir jis „toks", tik dar
nesučiuptas?) ir mano, kad jų sie
lovados d a r b a s dvelkia veidmai
niškumu.
Kai Katalikų Bažnyčios hierar
chija Amerikoje j a u yra išleidusi
apie vieną milijardą dolerių, besi
stengdama atlyginti kunigų ištvir
kavimo aukoms, kai kelios arki
vyskupijos privestos prie bankroto
ribos ir priverstos uždarinėti para
pijas bei mokyklas dėl pinigų
stokos, kaip į tokią „veiklą" turi
žiūrėti tikintieji? Nepadeda įtiki
nėjimai, k a d dvasininkai yra tik
žmonės, su visomis žmogiškomis
ydomis, j a u s m a i s , geromis ir blo
gomis būdo savybėmis.
O visgi didžioji dalis katalikų
įstengia matyti skirtumą tarp silp
navalio žmogaus veiksmų ir visa
galio Dievo malonės. Kaip kitaip
jie apskritai prisiverstų lankyti
bažnyčią, p r i i m t i s a k r a m e n t u s ,
tikėti?
Mėgstama dabar sakyti, kad
žiniasklaida, sužinojusi apie kata
likų kunigo iškrypimą ir nusikal
timus, juos nuolat kartoja, tiesiog
jais mėgaujasi, o pro kitų religinių
bendruomenių dvasininkus arba
nedvasininkus (jų, deja, dažnai pa
sitaiko), k a l t i n a m u s panašiais nu
kalavimai neturi senaties termino.
Ir net jei teisėsauga dėl objektyvių
priežasčių j a u yra nepajėgi teisiškai
įvertinti politikų atsakomybės vie
name ar k i t a m e epizode, politinės
atsakomybės įvertinimą turi duoti
patys politikai. Todėl ir EBSW, ir
„Draugystės" istorijos politinis ver
tinimas turi aiškią ir svarbią pras
mę. Tai j a u šiandieninių politikų
atsakomybės klausimas: sąžiningai
ir atvirai įvertinti praeities klaidas
ar nusikalstamą aplaidumą, dėl ko
Lietuvos žmonės patyrė didžiulių
nuostolių. Tik taip galime sugrąžinti
žmonių tikėjimą, kad Lietuvos poli
tikai gali būti sąžiningi ir atsakingi.

K o n s e r v a t o r i a i ir s a u
taiko t o k i u s pat r e i k a l a v i m u s
Šioje vietoje gali iškilti klausi
mas, o kaip konservatoriai, iš kitų

sižengimais,- praeina galais pirštų.
Galbūt iš dalies tai ir tiesa, bet
visgi faktas lieka faktu: daug ku
nigų (ir net aukštesnio rango kata
likų dvasininkų) pasinaudoja žmo
nių, ypač vaikų ir jaunimo, pasi
tikėjimu, pagarba, kad galėtų pa
tenkinti savo žemiausius įgeidžius.
Be abejo, tai nėra nauji reiški
niai, tik pastaraisiais metais išryš
kėję, atsikračius „neliečiamumo ir
paslapties" sindromo. Pradėjus
šiems nusikaltimams iškilti viešu
mon, pasipylė jų tikra epidemija,
nes žmonės, anksčiau bijoję ar nedrįsę praverti burnos, prisipažino
vaikystėje-jaunystėje buvę šių
nusikaltimų aukomis. Tačiau dar
labiau neramina faktas, kad ir po
viso to išviešinimo vis atsiranda
kunigų, įsitikinusių, kad „niekas
nesužinos" (kaip neseniai įvyko
vienoje Čikagos parapijoje). To
kiems nusikaltėliams turėtų būti
taikomos kur kas skaudesnės
bausmės, negu eiliniams žmo
nėms, nes kunigo nusikaltimas
apima daug didesnį aukų ratą:
visą parapiją, visą katalikų ben
druomenę. Nesunku suskaičiuoti
jų nuskriaustus vaikus ar jaunuo
lius, bet kas suskaičiuos tikinčiuo
sius, dėl tokio dvasininkų elgesio
praradusius tikėjimą, nusigręžu
sius nuo Bažnyčios, nuo Dievo?
Daugiausia kaltinami kunigai
homoseksualai, tačiau čia neturėtų
būti nei kalbos apie dvasininko
„lytinius polinkius". Jaunuolis,
prieš kunigo šventimus jau turėtų
gerai suprasti (tikėkimės, kad taip
yra) savo pažadus laikytis skaisty
bės. Tad koks čia skirtumas, ar jis
homoseksualas, ar ne? Nei vienas
žmogus gyvenime neišvengia pa
gundų, bet tam yra priesaikos, pa
žadai, moralė, Dievo įsakymai —
ginklai, kurie padeda tas pagun
das nugalėti. Kodėl kunigai, kurie
geriau kaip eiliniai žmonės turėtų
šias tiesas žinoti (juk kitiems jas
nuolat skelbia), jomis nesinaudoja,
o vaikosi savo įgeidžius? Gėda
kunigus ruošiančioms instituci
joms, kad leidžia pasirinkti dva
sininkijos luomą ištvirkėliams,
silpnavaliams, savimeiloms! Gėda
dvasininkams, kurie paniekina
Kūrėjo įsakymus ir pasiduoda savo
geiduliams.

reikalaujantys atsakomybės ir sąži
ningumo, a r sau taiko tokius pat rei
kalavimus? Gali iškilti klausimas,
kaip ten Kubiliui su jo uošve, jos
anksčiau vadovauta Katalikų moky
tojų sąjunga ir jos valdomais Augustijonų vienuolyno pastatais Vilniaus
senamiestyje? Man j a u atsibosta
aiškinti, kad aš su tuo nieko bendra
neturiu. Tiesiogiai lyg ir niekas ma
nęs nekaltina, bet vis tiek stengia
masi sudaryti vaizdą, kad ir „Kubi
lius toks pat". Neapsikęsdami tokių
nuolatinių bandymų susieti mane su
uošvės visuomenine veikla, mes su
tarėme ir J. Razma dar praėjusių
metų lapkričio mėnesį kreipėsi į
Generalinę prokuratūrą, klausda
mas, ar nebuvo pažeistas viešasis in
teresas Vilniaus savivaldybei Kata
likų mokytojų sąjungai suteikiant
teisę valdyti vienuolyno patalpas ir
šiai organizacijai valdant šias patal
pas.
Nukelta į 11 psl.
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TAI KUR EITI?
Pirmi metai Amerikoje, taigi,
pirmą kartą švęsiu čia ir Vasario
16—ąją. Gyvenau Vilniuje, tai būda
vo didelės iškilmės, ypač kaip prezi
dentu tapo Valdas Adamkus. Pagal
„seną tradiciją", ruošiuosi dalyvauti
ir čia vyksiančioje Nepriklausomy
bės dienos šventėje. Tik negaliu ap
sispręsti, kur? Tiek daug čia pas jus
tų kvietimų, net galva svaigsta... Vi
si sako, kad tik jų ruošiama šventė
yra pati pagrindinė, pati geriausia.
Truputį juokinga, bet turbūt čia
tokia mada (kol nesu gerai susipaži
nusi, neturiu teisės savo nuomonę

išsakyti).
Kadangi dirbu šešias dienas ir
neturiu daug laiko, savo išeiginę
norėčiau prasmingai panaudoti lie
tuviškiems reikalams. Aš neklausiu
,,Draugo" redakcijos, kur švęsti Va
sario 16-ąją, tik stebiuosi, kad čia
lietuviai negali visi drauge tą pras
mingą šventę praleisti, o būtinai
kiekviena grupė atskirai. Ir dar sa
ko, kad mes Lietuvoje esame susi
skaldę!
Iveta Arlauskaitė
Chicago, IL

PRASMINGI
STRAIPSNIAI
Labai malonu skaityti „Drauge"
kun. Viktoro Rimšelio, MIC, straip
snius. Lengvu, suprantamu stiliumi,
jis išsako gilias krikščioniškas
tiesas, kurios taip pridera katalikiš
kos minties laikraščiui. Popiežius
Benediktas XVI kalbėdamas pa
saulio žiniasklaidai palinkėjo drąsos
sakyti tiesą, ji negali tarnauti pati
sau ar vaikytis vien pelno, bet priva
lo jaustis atsakinga už bendrąjį gėrį
ir propaguoti žmogiškas vertybes.
Kun. Rimšelio straipsniai kaip tik
atitinka šiai šv. Tėvo minčiai. Jo
straipsniai yra tikra atgaiva, išsi
skirianti iš įvairių nusibodusių poli
tikų rietenų ir kitų kasdieniškų,
paviršutiniškų straipsnių.
Kun. Viktoro Rimšelio straips

nius nusiunčiu į Lietuvą, kur juos
perskaitę, dalijasi su kitais, nes ten
taip trūksta krikščioniškos spaudos.
Gal perskaitę šiuos straipsnius, iš
katalikiškos Lietuvos, jiems nerei
kės važiuoti į Tibetą pas Dalai Lama
ar į Indiją pas Buda, kad susirastų
save ir savo karmą (indų filosofijoje
— žmogaus veiksmų etinių padari
nių visuma, nuo kurios priklauso, į
kokią būtybę jis persikūnys po mir
ties).
Tad linkiu kun. Rimšeliui svei
katos, ištvermės ir ateityje mus pra
džiuginti krikščioniškos minties,
išmintingais straipsniais.
Saulė Jautokaitė
Palos Hills, IL
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Palm Beach, FL, LB apylinkės p i r m . Kęstutis Miklas (kairėje) ir LR ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas minint LB apylinkės 30 metų sukaktj.
Jono Stankūno nuotr.

KURMIAI
Tai gyvūnai, kurie vengia dienos
šviesos ir laikosi po velėna. Kadangi
jie yra Viešpaties sutvėrimai, tai
gamtai jie naudingi. Deja, jie taip
pat daro žalos. Tą gerai žinome, ypač
jei stengiamės išlaikyti gražias
pieveles prie namų.
Lietuviškoje spaudoje taipogi tu
rime pakankamai kurmių. Jie ven
gia pasirašyti po savo straipsniais ar
laiškais. Vieni naudoja inicialus,
kiti slapyvardžius. Kažin kodėl? Jei
išreiški savo tvirtą nuomonę, nejau
gi nenori, kad skaitytojai tikrai ži
notų, kas tu esi? Sakoma, kad rašan
tieji yra žinomi ir tuo galbūt sutin
kama su jų išreikštomis mintimis.
Bet ar tikrai tie rašantieji pažįstami,
ypač kai apie juos jų apylinkės
skaitytojai nieko nežino? Jei autoriai
kam nors asmeniškai užmeta, ar ką
nors rekomenduoja kokiai organi
zacijai, tai esu tikras, kad skaitytojai
norėtų žinoti, kas jie yra. Be abejo
skaitytojai norėtų žinoti ar priklau
sai tai organizacijai, ar esi tos orga
nizacijos veiklus narys ir t.t. Kodėl
bijoti? Kurmius užmušame kastu
vais. Skaitytojai tokio pajėgumo
neturi. Pirmieji krikščionys nebijojo
prisipažinti, kad jie yra krikščionys.
Kai kurie siūlymai organizaci
joms „kurmių" laiškuose yra naudin
gi. Jei jie yra tos organizacijos nariai
ir jiems trūksta informacijos apie
organizaciją, lengviausias būdas yra
kreiptis į tą organizaciją. „Draugo"
dienraštyje kas dieną yra visokios
informacijos apie viską. „Draugui"
informaciją pristato organizacijos,
reikia tik atidžiai skaityti. Narius

informuoti yra kiekvienas organi
zacijos tikslas, nes su informacija
tikimasi gauti papildomų aukų.
Organizacijos savo nariams, kurių
tikslius adresus organizacija turi,
kasmet siunčia įvairios informacijos.
Kaip pasiekti kitus ir juos įtraukti į
bet kurios organizacijos eiles? Ar per
spaudą, kurią, deja, ne visi skaito?
Laiškų rašytojai rekomenduoja
pasimokyti iš amerikietiškų organi
zacijų. Ar skaitytojų tarpe yra kas
nors išnagrinėjęs, kiek pinigo išlei
džia amerikietiškos organizacijos dėl
„mass mailing"? Tą darbą atlieka
profesionalai už didelius pinigus, ne
savanoriai, kurie aukoja savo laiką
ir dar apmoka išlaidas. Čia susidaro
proga bet kam išsamiai ištyrinėti ir
savo duomenimis pasidalinti su
skaitytojais.
Štai viena rekomendacija. Kiek
vienas, kuris ką nors rekomenduoja
per spaudą, turėtų pasisiūlyti, kaip
jis prisidės savo siūlymus įvykdyti.
Kiekvienas rašantis, kadangi sugeba
rašyti, turėtų raginti skaitytojus
paremti tą ar kitą organizaciją.
Naujausias kurmis
Redakcijos pastaba. Asmuo,
pasivadinęs šiuo slapyvardžiu, nori
atkreipti dėmesį į būtinybę laiškus
pasirašyti. Labai retais atvejais lei
džiame (jei žmogus gerai pažįstamas
redakcijai) išspausdinti be parašo.
Šis „kurmis" atsiliepia į laišką,
spausdintą š.m. sausio 25 d. dėl pa
likimų. Beje, „Naujausias kurmis"
yra tikrai mums ir lietuviškai visuo
menei pažįstamas.

GERI STRAIPSNIAI
Visuomet pirmiausia ieškome
Alekso Vitkaus straipsnių. Jie įdo
mūs ir, kaip sakoma, eina su gyve
nimu. Labai patiko straipsnis pra
ėjusią savaitę apie autorių atsimi
nimus ir kaip jie stengiasi „prisi
minti tai, ko nebuvo". A. Vitkaus
straipsniai tikrai verti dėmesio ir
visuomet stebina savo įžvalgumu,

faktų surinkimu. Ačiū, kad spausdi
nate, ačiū jam, kad rašo.
Beje, mano pavardė irgi Vitkus.
Gaila, kad nesu jo giminaitis (seniau
buvo Vitkevičius, bet pakeičiau, kai
gavau Amerikos pilietybę).
Antanas I. Vitkus
Naperville, IL

KVEPIA STABMELDYSTE
Skaitant Nijolės Nausėdienės
parašytą knygos „Miškai ir mes" įver
tinimą, kyla daug klausimų. Ar ne per
daug yra garbinami medžiai? Vieno
je vietoje rašoma, „kad reikia nusi
imti prieš medį kepurę", kitoje vieto
je, „kad reikia atsiklaupti prie ąžuo
lo — stiprybės altoriaus", tai Gedimi
no Isoko žodžiai. Šie žodžiai reiškia
nusižeminimą medžiams, gal tai dary
davo mūsų senoliai gilioje senovėje?
Kiekvienas galvojantis asmuo
sunks, k,K] rr.iškai yra laba; reika
lingi. Jie daigina sielą, teikia prieg

lobstį ir taip pat reguliuoja orą, bet
mišką garbinti tikrai nėra reikalo.
Aš manyčiau, kad nusiėmimas
kepurės ir atsiklaupimas būtų nu
sikaltimas prieš katalikų tikėjimą.
Ačiū Nijolei Nausėdienei už ra
šytojos I. Šalkauskienės knygų apie
Lietuvos miškus iškėlimą. Pabuvoti
ąžuolyne ar miško pakraštyje yra
labai sveikintina, ypač reikalinga
miesto gyventojams, tik nereikia
miško „sudievinti".
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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SKA UTYBES KELIAS
Akademinio skautų sąjūdžio garbės nariai
Atkelta iš 2 psl.
Asmenys, n u m a t y t i pakelti į
Garbės narius buvo pristatyti Aka
deminio skautų sąjūdžio suvažiavi
mo metu, kuris įvyko 2005 metais
spalio mėn. ir slaptu balsavimu
patvirtinti eigai. Akademinė skaučių
draugovė ir Korp! Vytis nariai į gar
bės narius „kelia" atskirai, nutarus
j ų organizacijos nariams.
Iškilmingai sueigai pirmininka
vo fil. Julija Plačaitė (Kudirkienė),
Skaučių draugovės centro valdybos
pirmininkė ir fil. Moacir P. de Sa
Pareira, Korp! Vytis Centro valdybos
vicepirmininkas. Abudu korporantai
pasidžiaugė gausiai susirinkusiais
ASS nariais pagerbti iškiliuosius
korporacijos narius.
Sugiedojus Lietuvos himną, bu
vo pradėta sueiga. Sesė Julija per
skaitė pavardes narių, anksčiau pa
keltų į Garbės narius ir prašė tė
vūnų pristatyti susirinkusiems ASS
nariams paskirtą filisterę, apibūdin
ti jos nuveiktus darbus. Pristatymas
vyko šia tvarka: vs. fil. Danutę Eidukienę (dėl labai rimtų priežasčių
nedalyvavo) pristatė fil. Bielskienė,
v.s. fil. Haliną Plaušinaitienę apibū
dino fil. Zita Rahbar, ASS valdybos
pirmininkė atvykusi net iš Los An
geles, fil. Adą Sutkuvienę pristatė
jos jaunystės bendradarbe vs. fil.
Ritonė Rudaitienė, vs. fil. Virginiją
Mačiulienę, dalyvaujančią visuose
skautiškuose darbuose, pristatė vs.
fil. Lidija Griauzdienė.
Fil. M. P. de Sa Pereirai, Korp!
Vytis centro valdybos vicepirminin
kui perskaičius garbės narius esan

čius korporacijos eilėse buvo pris
tatytas vs. fil. inž. Leonas Maskaliūnas. Brolį Leoną pristatė s. fil.
inž. Jonas Variakojis. Vs. fil. prof.
Algio Avižienio ir fil. generolo Jono
Kronkaičio, jiems esant Lietuvoje,
pakėlimas bus atliktas vėliau.
Kiekvienam pakeltam į Garbės
narius buvo įteikti gražiai įrėminti
žymenys ir kiekvienas gavęs pager
bimą turėjo ką nors papasakoti iš
gyvenime patirtų veiklos nuotykių.
Garbės narius ir susirinkusius
akademikus sveikino vs. fil. inž.
Rimas Griškelis, Skautų sąjungoje
einąs Tarybos pirmininko pareigas.
Jis savo sveikinime pabrėžė, kad
laiko tėkmėje daug kas keitėsi ir kei
sis, mums akademikams yra užde
dama pareiga visada būti įvykių
priekyje ir padėti jaunimui ateinan
čiam į skautų eiles jungtis į visuo
meninę veiklą ir neskaičiuoti ką
gauni iš jos, bet ką gali jai duoti.
ASS valdybos pirmininkė vs. fil.
Zita Rahbar palinkėjo naujiesiems
garbės nariams sėkmingai talkinti
skautėms ir skautams ir tuo pačiu
metu skatinti šiuos jaunuolius įsi
jungti į Akademinio skautų sąjūdžio
eiles. J ų taip pat laukia lietuvių
visuomenė, nebūkite jai abejingi.
Prie
sveikinimų
prisijungė
Skaučių draugovės pirmininkė s. fil.
Julija Plačaitė (Kudirkienė), Korp!
Vytis pirmininkas fil. M. de Sa Pereira ir Filisterių centro valdybos
pirmininkas s. fil. adv. Vytenis Kirvelaitis.
„Skautų aido" vyriausia redak

Lees Ferry vietovė, kur prasidėjo mūsų kelionė
upe, yra buvusi sena, per upę žmones ir vežimus
keldavusio kelto vieta. John Lee valdė keltą, kol
1877 metais jis buvo apkaltintas žmogžudyste ir
nubaustas mirties bausme. Po to keltas vis tiek
veikė net iki 1929 metų. Pastačius Marble Canyon
tiltą, keltas liko nebenaudojamas, o platus
paplūdimys dabar tarnauja tokių turistinių kaip
mūsų laivų pakrovimo vieta. Sakau laivai, o gal
turėčiau juos vadinti plaustais ar plūdėmis, nes
jie ne mediniai, kaip kadaise mjr. Powell tokiais
plaukė, bet g a n a lengvi guminiai (neoprene),
pripučiami pontonai, kurių viduryje buvo pato
gios, ir m a t y t sustiprintos guminės grindys.
Matau daug kitų maišų ir specialių dėžių, kuriose
yra virtuvės įrankiai ir įvairus maistas, kurio
mums turės užtekti dviem savaitėms, nes pakeliui
j u k nebus jokios galimybės to maisto prisidurti.
Pastebėjau kelias meškeres. Pasirodė, kad žvejoti
upėje leidžia, bet medžioti negalima. Visi užsivilkome privalomas gelbėjimosi liemenes.
Jau plaukiame

P

asikrovus, Randy, mūsų laivo kapitonas, įbri
do į vandenį, įsirėžęs stumtelėjo jį į upę, ir
štai mes jau plaukiame upės palyginant nesmar
kioje srovėje, pro negiliame vandenyje matomus
akmenis ir uolas. Tuojau pastebiu, kad priešingai
nebuvo paprasti irkliniai laiveliai, čia mūsų įgulos
nariai irkluoja akylai žiūrėdami į priekį, panašiai
kaip ir Venecijos gandoljeriai. Štai pirmas nedi
delis upės slenkstis, Randy pasuka laivą stat
menu kampu, ir pro čia praplaukiame nepakėlę
nei mažiausių purslų. Matyt prityręs upės jūrei
vis, pagalvojau.
Jau pirmas intakas, Paria upelis, kurio pilkai
rusvu bentonitu padažyti vandenys įsilieja į Colorado upės švarią žalsvos spalvos srovę. Prap
laukiame po apačia aukštojo Marble Canyon tilto,
a n t kurio j u d an t y s automobiliai atrodo kaip žais
liukai, o ten besižvalgantys turistas kaip take
liukai. Tiltas greitai lieka mūsų užpakalyje, mes

torė vs. Elena Namikienė, apdovano
ta „Geležinio Vilko" ordinu, visiems
gavusiems pakėlimus įteikė gėlių ir
palinkėjo nepailsti s k a u t i š k a m e
darbe. Gėlėmis taip pat buvo ap
dovanota fil. Julija Kudirkienė (Pla
čaitė) už jos įspūdingai pravestą iš
kilmingą sueigą.
J ū r ų skautijai švenčiant 70 me
tų jubiliejų, visus dalyvius sveikino
Jūrų skaučių skyriaus vedėja Virga
Remeikienė. Prisijungė prie sveiki
nimo vs. fil. Romas Viskanta ir fil.
Vizgirda.

NUOSTABUS RENGINYS LIETUVOJE
Septintasis Akademinio skautų
sąjūdžio (ASS) garbės narės Vincės
Jonuškaitės-Zaunienės vardo kon
kursas—koncertas ruošiamas Vilniu
je 2006 m. balandžio 6-7 d. Konkur
sas vyks balandžio 6 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p.-5 v.p.p. ., o koncertas
balandžio 7 d., penktadienį, 6 vai. v.
Lietuvos muzikos ir teatro akademi
jos Didžiojoje salėje. Vincės Jonuš
kaitės-Zaunienės k o n k u r s u s
su
mokslo premijomis įsteigė ASS Vy
dūno fondas. Galima džiaugtis, kad
tarp laimėjusių konkursus, jau yra
kylančių žvaigždžių. Neseniai pre
miją laimėjusi Amik Gregorian,
atliko pagrindinį Violetos vaidmenį
„Traviata" operoje, Naujųjų metų
išvakarėse.
Kaip praneša Vincės Jonuškai
t ė s - Z a u n i e n ė s konkurso-koncerto
rengėjai, šiuo metu tariamasi dėl
konkurso-koncerto paskelbimo, bei
vertinimo komisijos sudarymo. Kaip
ir anksčiau, tikimasi, kad studentai
skautai atliks daugumą ruošos dar
bų, kad pakvies kitas studentų orga

COLORADO UPE PER
GRANO CANYON
ALEKSAS VITKUS
Nr.3

Prisimintini vs. fil. V. Bražėno
dainos žodžiai: „Mūsų mintys skren
da baltu vyčiu, o krūtinė puošia leli
ja, dainą jauno ilgesio supintą teiš
girsta kilnioji žmonija".
Iškilminga sueiga baigta t r a 
dicine studentų daina „Gaudeamus
igitur". Valdybų pirmininkai visus
dalyvius kvietė prie paruošto pasi
svečiavimui stalo. Reikia pasi
džiaugti, kad jaunimas ir vyresnieji
tęsia iš Lietuvos atsivežtas tradici
jas.
Antanas P a u ž u o l i s

nizacijas ir paragins šia proga
pabendrauti.
fil. Edmundas Kulikauskas, VF
įgaliotinis ir t.n. Ramunė Matule
vičiūtė, Korp! Vytis ir ASD pirmi
ninkė kartu su pranešimu atsiuntė
ir malonų kvietimą visiems iš už
sienio tuo metu viešintiems Lietu
voje šiame Vincės Jonuškaitės var
do konkurse—koncerte dalyvauti.
Šalia Vincės Jonuškaitės-Zau
nienės mokslo premijos (geriausiai
studentei) Lietuvos muzikos aka
demijoje, Akademinis Skautų Sąjū
dis skiria mokslo premijas dar ir ki
tų garbės narių vardais: Kauno tech
nologijos universitete — prof. Igno
Končiaus (fizikos mokslui), Klai
pėdos universitete — prof. Stepono
Kolupailos (geodezijos, hidrologi
jos/hidraulikos mokslams), Vilniaus
universitete — Sofijos Čiurlionienės
(lietuvių kalbos ir literatūros moks
lui) bei Vytauto Didžiojo universitete
— Broniaus Kviklio (švietimo moks
lui).
fil. Ritonė R u d a i t i e n ė

valdomą upę, ir drąsūs keliautojai negalėjo žinoti,
kokie netikėtumai jų laukdavo. Pavojingi kriok
liai, stačios bauginančios aukštos granitinės kaip
kalėjimo sienos, uolos, pervalkai (portage), netik
tos povandeninės uolos bei sūkuriai ir dideli
akmenys. Pasitaikydavo ir rimtų nelaimių, ap
virtę ar beveik nuskendę laivai, pasitraukimas
trijų Powell komandos narių, kai jiems pradėjo
trūkti maisto, o niekas negalėjo numatyti kada
bus kelionės galas. Deja, tie trys atsiskyrę nuo
Powell vyrai buvo indėnų nužudyti, gal ir dėl to,
kad beveik badaujanti visa komanda vieną dieną
turėjo progos pavogti indėnų sodintus dar ne visai
nunokusius moliūgus. Savo atsiminimuose Povvell
rašo, kad „niekada vyrai nevalgė tokių skanių vai
sių, kaip tie žali moliūgai".
Sužinoję apie šį galima sakyti tikrą gamtos
stebuklą, Grand Canyon tarpeklį, Povvell keliu
pasekė ir kiti keliautojai, geologai, botanistai ir
net nerealūs svajotojai, kaip Robert Brewster,
kurie norėjo ten statyti geležinkelį. Ir tik 1938
metais keliautojas Norman Neville už neblogą at
lyginimą pradėjo Colorado upe plukdyti turistus.
Iki 1949 metų pro Grand Canyon jau buvo prap
laukę apie šimtas drąsuolių. Ar ir mes skirsime
save prie panašių drąsuolių?
Bus daugiau.

staiga pasisukame ir įplaukiame į pirmą tarpeklį.
Iš abiejų pusių pilkai, rusvai, baltai ir rudai nus
palvintos plikos stačios uolėtos sienos. Atrodo lyg
kokia vaivorykštė. Mes visi dairomės ir gėrimės
tuo vaizdu, lyg visai nebijodami vieno kito
nediduko upės slenksčio, pro kurį laivas pašok
damas praslenka, tik menkai suvirpėjęs. Nors
mes čia esame daug žemiau negu Flagstaff mies
tas, čia nėra jokio sniego. Oras atrodo visai pa
kenčiamas. Aš įkišu pirštą į srovę, ir man atrodo,
kad vanduo vis dėlto dar labai šaltas.
Randy šia upe jau daug metų vežiodavo
prekes, ir jis prisimena laikus, kai dar nebuvo
pastatyta Glen Canyon užtvanka, kai tirpstantis
sniegas gegužės ir birželio mėnesiais pripildyda
vo upę taip, kad galinga
srovė nešdavo sunkiai
suvaldomą laivą ir rei
kėdavo labai rūpestin
gai vengti retkarčiais
nuo aukštų uolų į van
denį įslenkančių uolų
nuolaužų.
Galima įsivaizduoti.
kiek prieš daugiau kaip
šimtą metų (1869 Povvell komanda
turėjo
vargo bandydama suval
dyti savo sunkius medi
nius laivus. Tais laikais
nebuvo jokiu užtvankų,
tramdančiu sunkiai su Artėjame prie „Badger Creek" slenksčiu

DRAUGAS, 2006 m. vasario 8 d., trečiadienis

J. Basanavičiaus tėviškė
p e r ė j o valstybės ž i n i o n

J. Basanavičiaus tėviškė
Ožkabaliai ( V i l k a v i š k i o r.),
vasario 7 d. (ELTA) — Tautos patri
archo Jono Basanavičiaus tėviškėje
Ožkabalių kaime (Vilkaviškio r.) pa
sirašytas turto perdavimo-perėmimo
aktas, kuriuo memorialinės sodybos
kompleksas perėjo Marijampolės ap
skrities viršininko administracijos
žinion.
Iki šiol J. Basanavičiaus tėviškė
buvo Vilkaviškio krašto muziejaus
padalinys ir lėšos jam išlaikyti buvo
skiriamos iš Vilkaviškio rajono savi
valdybės biudžeto.
Vilkaviškio rajono savivaldybė
jau seniai prašė šį muziejų perimti
valstybės žinion, nes tinkamai iš
laikyti jį iš savo lėšų buvo sunku.
Šių metų sausio 16 dieną Vyriausybė

Gedimino Svitojaus (ELTA,) nuotr.

tokį nutarimą priėmė.
J. Basanavičiaus sodybos kom
pleksą sudaro sodyba, kluonas, klė
tis bei 67 hektarus užimantis ąžuo
lynas. Nuo 1996 metų sodybos kom
pleksą prižiūrėjo Vilma bei Antanas
Klimai, čia ir gyvenę. Pasikeitus so
dybos statusui bus siekiama papil
dyti muziejų, rūpintis, kad ši aplin
ka t a p t ų patrauklesnė, priviliotų
daugiau turistų. Svarstoma įdarbin
ti daugiau žmonių.
Sodybos šeimininkai Klimai,
tvarkę lankytojų registraciją, paste
bėjo, kad muziejui atėjo laikas keis
tis, nes besidominčių juo skaičius
ėmė sparčiai mažėti. 1999 metais
sodybą aplankė 7,788 žmonės, o per
nai — tik 4,700.

Indo jūreivio mirties priežastis
širdies problemos
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) —
Indijos piliečio tiesioginė mirties
priežastis buvo miokardo infarktas.
Tai nustatė antradienį skrodimą
atlikę teismo medicinos ekspertai
Klaipėdoje.
Ar indų jūreivis Shaikh Rafikque iš tikrųjų nesirgo paukščių gri
pu, bus nustatyta Lietuvos AIDS
centro virusologijos laboratorijoje.
Pirmadienį apie vidurdienį mi
rusio 61 metų indų jūreivio skrodi
mas buvo atliktas Teismo medicinos
instituto Klaipėdos skyriuje antra
dienį. Skrodimą, kuris truko dau

giau nei dvi valandas, atliko keturi
teismo medicinos ekspertai.
Mirusiojo palaikų audinių mė
giniai buvo iš karto išvežti į AIDS
centro virusologijos laboratoriją.
Pirminę diagnozę, jog jis galėjo
sirgti paukščių gripu, greitosios me
dicinos pagalbos stotis antradienį at
šaukė, pakeitusi ją į mažiau konk
rečią „biologinės mirties" diagnozę.
Su Liberijos vėliava plaukiojan
čio krovininio laivo „Ocean Wind"
įgulos narys mirė pirmadienį prieš
vidurdienį greitosios medicinos pa
galbos automobilyje.

* Keturis m e d a l i u s Vokieti
joje v y k u s i o s e E u r o p o s t a e k v o n do p i r m e n y b ė s e , k u r i o s e dalyva
vo beveik 900 s p o r t i n i n k ų iš 20
šalių, iškovojo Vilniaus „Tornado"
klubo nariai. Aukso medalius pelnė
Jonas Adomaitis, Romanas Ciabro ir
Artūras Lubinskis, o sidabro apdo
vanojimą iškovojo Artiomas Korotkovas. Čempionate buvo išrinktas
geriausių turnyro kovotojų dešim
tukas, į kurį pateko bei prizu - pa
žintine kelione į Pietų Korėją — bu
vo apdovanotas J. Adomaitis.
* Tokyo (Japonija) „Saitą Super" arenoje R e m i g i j u s Morkevičius p a s a u l i o K-l MAX b u š i d o
kovotojų turnyre jau aštuntą kovos
sekundę nokautavo japoną Shingo
Garyu. Tai buvo trumpiausia K-l
MAX turnyrų istorijoje kova, po ku
rios R. Morkevičius įgijo teisę vadin
tis K-l čempionu. Kita K Merkevi

čiaus kova vyks kovo 10 dieną Vil
niuje „Siemens" arenoje, K-l MAE
Europe GP turnyre prieš Europos ir
Vokietijos profesionalų čempioną De
nis Schneidmiller.
* S ė k m i n g a i ITF serijos „Internazionali della F r a n c i a Corta" m o t e r ų teniso turnyrą, kurio
prizų fondą sudaro 25,000 dolerių,
Italijoje pradėjo Lina Stančiūtė. Vie
netų varžybų šešioliktfinalyje Lie
tuvos tenisininkė 6:4, 6:4 nugalėjo
ukrainietę Oksana Liubcova.
* N B A Žydrūno Ilgausko bei
Martyno A n d r i u š k e v i č i a u s Cleveland „Cavaliers" k o m a n d a pir
m a d i e n į namuose 89:86 nugalėjo
Milwaukee „Bucks" krepšininkus. Z.
Ilgauskas šiose rungtynėse pelnė 13
taškų, atkovojo 7 ir perėmė 1 ka
muolį, atliko 5 rezultatyvius perda
vimus, blokavo 5 varžovų metimus
bei surinko 3 pražangas.

STT vadovas: tarnautojai ir toliau ims kyšius
Atkelta iš 1 psl.
ir 519 verslo įmonių vadovų.
Naujajame „Lietuvos korupcijos
žemėlapyje 2005" tiek gyventojai,
tiek verslo atstovai korupciją nurodo
kaip vieną iš svarbiausių šiuolaiki
nės visuomenės problemų. Už korup
ciją gyventojams svarbesnė visuome
ninė problema yra tik maži atlygini
mai bei nusikaltimai ir smurtas, o
verslui už korupciją aktualiau tik
emigracija iš Lietuvos.
P a p r a š i u s s p o n t a n i š k a i įvar
dinti institucijas, kurios, jų nuo
mone, yra labiausiai korumpuotos
Lietuvoje, gyventojai d a ž n i a u s i a i
minėjo sveikatos apsaugos sistemos
institucijas (58 proc), policiją (47
proc), Seimą (38 proc), teismus (36
proc).
įmonių vadovai kaip labiausiai
korumpuotas vardino policiją (38
proc), teismus (35 proc), sveikatos
apsaugos institucijas (34 proc), savi
valdybes (31 proc), Seimą (30 proc),
Vyriausybę (24 proc).
Gyventojų ir verslininkų nuomo
nės sutapo dėl korumpuotumo svei
katos apsaugos sistemoje, policijoje,
teismuose, Seime ir Vyriausybėje.
Verslininkai dažniau nei gyventojai
dar minėjo savivaldybes bei privati
zavimo tarnybas.
Lyginant atskirų valdžios šakų
korumpuotumo vertinimus su 2002
bei 2004 metų tyrimų duomenimis,
smarkiai išaugo Seimo, Vyriausybės
(abiejų maždaug dvigubai) bei teis
mų vertinimas kaip labai korumpuotų. Taip pat stebimas ir akivaiz
džiai sumažėjęs Prezidentūros ko
rumpuotumo vertinimas, lyginant
su 2004 metų pavasariu.
Dauguma Lietuvos gyventojų ir
įmonių vadovų mano, kad kyšis pa
deda išspręsti problemas ir ketina
ateityje tokiu būdu „spręsti" savo

problemas. Kiek optimistiškiau nu
teikia tik tai, kad didžioji dalis jau
nosios kartos (15-29 metų) atstovų
netiki, jog kyšis gelbsti.
33 proc Lietuvos gyventojų ir 23
proc. įmonių vadovų, manančių, kad
kyšio davimas problemų nespren
džia, vis dėlto teigia, jog kyšį duotų.
Lyginant su 2004 metais, mažėja
skaičius verslininkų, žadančių duoti
kyšį, bet auga skaičius tai pasiruo
šusių daryti gyventojų.
Tarp labiausiai kyšininkaujanČių įmonių išsiskiria statybų įmonės,
įmonės, turinčios nuo 11 iki 50 dar
buotojų, bei įmonės, kurių 2004 me
tų apyvarta buvo nuo 1 mln. iki 5
mln. litų.
Apklausos duomenimis, populia
riausias kyšio dydis — 50 ir 100 litų,
tiek, pasak apklausos, mokama me
dikams poliklinikose ir ligoninėse,
kelių policijai, priešgaisrinės apsau
gos inspektoriams bei transporto
priemonių techninę apžiūrą vykdan
tiems specialistams.
Tačiau „TNS Gallup" atstovai
teigė, kad vienas Utenos gyventojas
neįvardyto miesto savivaldybei nu
rodė mokėjęs 40,000 kyšį.
„Lietuvos korupcijos žemėlapyje
2005" buvo skaičiuojami kyšininka
vimo indeksai, leidžiantys sugretinti
institucijas pagal kyšių prievartavi
mo, kyšių mokėjimo dažnį ir kyšių
efektyvumą. Lietuvos gyventojai tei
gia, kad jiems dažniausiai apie norą
gauti kyšį leido suprasti kelių polici
joje, respublikinėse bei vietos ligoni
nėse, apskričių viršininkų adminis
tracijose.
Apklausos dalyviai liudijo, kad
šiose institucijose jie dažniausiai ir
kyšininkavo. Absoliutūs korupcijos
čempionai yra kelių policininkai, ku
riems kyšius mokėjo 52 proc. su jais
tvarkiusių reikalus gyventojų.

Policijos vadovas nenori būti tyrimų objektu
Atkelta iš 1 psl.
V. Grigaravičiaus atžvilgiu, jei jo pa
vardė būtų išbraukta iš politikų ver
tinimų lentelių.
Visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų centro „Vilmorus" direkto
rius Vladas Gaidys patvirtino, jog
policijos vadovas yra prašęs išbrauk
ti jį iš politikų vertinimų lentelių.
„V. Grigaravičiaus argumentai
buvo rimti, kad jis nėra politikas, jis
to nenori ir j a m to nereikia. Tačiau
t a s pareigybes, kurios yra vertina
mas užsako apklausų užsakovas —
tai yra dienraštis 'Lietuvos rytas', ir
ši redakcija mano, kad šios pareigy
bės labai svarbios Lietuvoje", — sakė

V Gaidys.
Pasak „Vilmorus" vadovo, anks
čiau yra buvęs panašus atvejis, kuo
met iš vertinimų lentelių prašėsi bū
ti išbraukiamas buvęs Valstybės
saugumo departamento vadovas Me
čys Laurinkus.
Lietuvos policijos generaliniu
komisaru V. Grigaravičius penkerių
metų kadencijai buvo paskirtas 2001
metų vasario 1 dieną. Iš viso jo sta
žas policijos sistemoje — 29 metai.
Sociologinių
apklausų
duo
menimis, V. Grigaravičius yra vienas
populiariausių viešų asmenų, nors
visuomenė turi nemažai priekaištų
dėl policijos darbo.

E. Gentvilas raginamas atsistatydinti
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) —
Apie pasitraukimą iš Liberalų ir cen
tro sąjungos (LiCS) paskelbusį Eu
genijų Gentvilą liberalcentristai ra
gina atsisakyti ir Europos parlamen
to nario mandato.
„Mes manome, kad po tokio pa
sitraukimo iš partijos būtų moralu
atsisakyti ir europarlamentaro man
dato, nes šnekėti apie moralę — vie
na, o elgtis moraliai — kita. J u k par
tija jį iškėlė. Žinoma, ir paties E.
Gentvilo įdirbis buvo nemažas, bet
tai buvo mūsų partijos iškeltas kan
didatas", — sakė LiCS pirmininko
pavaduotojas Algis Čaplikas.
LiCS valdybos posėdyje grei
čiausiai bus pritarta E Gentvilo pa
sitraukimui is partijos

E. Gentvilas Europos Parlamen
to (EP) nariu buvo išrinktas kaip liberalcentristas. Antroji LiCS iškelta
ir į EP išrinkta yra ekonomistė Mar
garita Starkevičiūtė.
Pasak A. Čapliko, LiCS statute
yra nuostata, kad partijos narys, at
sisakęs narystės partijoje arba pa
šalintas iš jos, turi atsisakyti visų
politinių pareigų. Si statuto nuosta
ta, anot A. Čapliko, „yra žinoma vi
siems partijos nariams, taip pat ir E.
Gentvilui".
Tačiau E. Gentvilas sakė neži
nąs apie tokius partijos statuto rei
kalavimus ir kartojo nesijaučiąs li
kęs skolingas prieštaringai vertina
mo sostinės mero Artūro Zuoko va
dovaujamai LiCS.
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

George W . Bush nori mažinti
socialinių programų finansavimą
Washington, DC, vasario 7 d.
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas
George W. Bush pasiūlė didinti išlai
das gynybai, pristabdyti pagyvenu
sių žmonių sveikatos apsaugos pro
gramos „Medicare" plėtojimą ir su
mažinti kelių kitų vidaus programų
finansavimą.
2007 finansinių metų 2.77 trln.
JAV dolerių biudžeto projektu sten
giamasi nuslopinti respublikonų ne
rimą dėl didelio biudžeto deficito, bet
jį nedelsdami užsipuolė demokratai,
kurie teigia, kad G. W. Bush blogo
tvarkymosi našta pirmiausia guls
a n t pagyvenusių ir dirbančių ameri
kiečių pečių.
Kongrese, kuris jaučia politinį
spaudimą prie lapkritį įvyksiančius
rinkimus, įtakingas respublikonas
senatorius Arlen Specter sakė, kad
prezidento siūlymas mažinti išlaidas
sveikatos apsaugai ir švietimui yra
„skandalingas". A. Specter vadovau
j a Senato komitetui, kuris prižiūri
išlaidas tokioms programoms.
Jis ypač kritikavo Baltųjų rūmų
raginimą likviduoti vieną kovos su
narkotikais programą ir naują virkš
telės kraujo kamieninių ląstelių ban
ką, taip pat — siūlomą nacionalinių
sveikatos apsaugos institutų, ligų
kontrolės centrų ir švietimo progra
mos „Head Start" ikimokyklinio am
žiaus vaikams iš nepasiturinčių šei
mų finansavimą.
Pagal G. W. Bush planą būtų pu
se procento sumažintas savarankiš
kų programų, nepriklausančių na
cionalinio saugumo sistemai, finan

kų bazių būtų perkeltos į naujas zo
nas, turinčias strateginę reikšmę",
— pabrėžiama dokumente. Daugu
m a siūlymų bus įgyvendinti per
ateinančius šešerius metus.

AZIJA
EUROPA
MINSKAS
Bendras Baltarusijos opozicijos
k a n d i d a t a s Aleksandr Milinkevič,
kuris ketina mesti iššūkį dar vienos
kadencijos siekiančiam dabartiniam
šalies vadovui, paragino kitą rinki
muose dalyvaujantį kandidatą pa
dėti j a m įgyvendinti šį siekį. „Iš tie
sų esu bendras kandidatas, bet tos
opozicijos dalies, kuri moka ir nori
vienytis. J ą sudaro absoliuti daugu
m a s t r u k t ū r ų — ir politinių, ir vi
suomeninių", — sakė A. Milinkevič
ir paminėjo prie susivienijimo neprisidėjusią A. Kozulin socialdemokra
tinę partiją „Gromada", su kuria te
bevyksta derybos. Rikimuose dar ke
tina balotiruotis ketvirtas kandida
tas, Sergej Gaidukevič, kuris yra da
bartinio prezidento šalininkas ir jau
mėgino savo galimybes prezidento
rinkimuose 200 metais.

TOKYO
Japonijos imperatoriaus Akihito
sūnaus Akishin žmona laukiasi tre
čiojo vaiko. Šios naujienos pasirodė
tokiu metu, kai šalyje diskutuojama,
ar leisti moterims paveldėti impera
toriškąjį sostą, ir galėtų pakreipti
šių debatų eigą. Imperatoriškųjų rū
mų agentūra patvirtino, kad 39 me
tų princesė Kiko, kuri turi dvi duk
teris, vėl yra nėščia. Imperatoriško
joje šeimoje nuo 1965 metų negimė
nė vienas berniukas. Sosto įpėdinis
princas Naruhito ir jo žmona prin
cesė Masako turi vieną vaiką — ket
verių metų dukterį princesę Aiko.

savimas. Prezidentas nori sumažinti
ar panaikinti 141 programą, pir
miausia — švietimo, vėžio tyrimų ir
tvarkos palaikymo bendruomenėse
programas.
Tačiau G .W. Bush pasiūlė rekor
dinį 439.3 mlrd. JAV dolerių — 4.8
proc. didesnį nei pernai — gynybos
biudžetą. Be to, Baltieji r ū m a i sieks
papildomo finansavimo karo veiks
mams Irake ir Afganistane.
Prezidentas dar kartą paragino
respublikonų dominuojamą Kongre
są jo pasiūlytą mokesčių sumažini
mą paskelbti nuolatine priemone,
KARIBAI
nors šiemet ir prognozavo federali
nio biudžeto deficito padidėjimą iki
PORT AU PRINCE
423 mlrd. litų. Šiemet deficitas b u s
Haityje antradienį prasidėjo
daugiau kaip šimtu milijardų dides
prezidento rinkimai — šios nera
nis nei 2005 finansiniais metais.
mios šalies gyventojai iš 32 kandida
G. W. Bush sakė, kad sprendi
tų
turi išrinkti žmogų, pakeisiantį
ANKARA
mas nepratęsti jo pasiūlyto mokes
Šešiolikmetis Turkų moksleivis, buvusį prezidentą J e a n Bertrand
čių sumažinimo prilygtų mokesčių
Aristide, kuris 2004 metais atsista
kuris įtariamas nužudęs katalikų
padidinimui, bet Kongreso demokra
kunigą, policijai pasakojo, kad jį pa- tydino ir pabėgo iš šalies. Numano
tai mano, kad jo planu maskuojamas
finansinių problemų mastas, igno ] veikė musulmoniškąjį pasaulį pa m a s laimėtojas yra buvęs preziden
piktinusios pranašo M u h a m m a d ka t a s ir J. B. Aristide globotinis Rene
ruojant ilgalaikį 2001 ir 2003 metų
Preval, kurį remia daugelis netur
r i k a t ū r o s . Italų k u n i g a s Andrea
mokesčių sumažinimo poveikį, ku
Santoro sekmadienį buvo nušautas tingųjų ir kuriuo nepasitiki Haičio
ris, jei tai būtų atnaujinta, 2012smulkiojo verslo elitas ir buvę išfor
savo bažnyčioje Trabzono mieste,
2016 m, atsieitų 1.5 trln. dolerių.
muotos armijos karininkai. R. Pre
esančiame prie Juodosios jūros. Sis
Senato demokratų vadovas Harval pergalė galėtų sudaryti sąlygas
įvykis sukrėtė Turkiją ir Vatikaną.
ry Reid biudžeto projektą pavadino
Policija anksčiau antradienį Trabzo- J. B. Aristide grįžti į Haitį ir galbūt
„amoraliu ir neatsakingu".
suerzintų JAV, kuris pastarąjį kalti
ne dėl šio nusikaltimo areštavo 16
Demokratai tikisi, kad per lap
no despotizmu.
metų moksleivį.
kričio rinkimus padarys galą respub
likonų
dominavimui
abejuose
Kongreso rūmuose, ir deficito klau
ARTIMIEJI RYTAI
JAV
simą laiko G. W. Bush ir jo sąjungi
ninkams nepalankia tema, kurios
TEHRAN
WASHINGTON, DC
pastarieji stengiasi vengti.
Irano didžiausias nacionalinis
JAV administracija numato už
daryti 300 JAV karinių bazių užsie valstybinis laikraštis į Europos ša
lyse publikuotas pranašo Muham
nio šalių teritorijoje. Kaip pažymima
mad karikatūras reagavo antradienį
gynybos biudžeto projekto, kurį pre
paskelbdamas k a r i k a t ū r ų Holozidentas George W. Bush pateikė
kausto tema konkursą. Pasak dien
Kongresui, paaiškinamajame rašte,
tačiau apklausos rodo, kad naujoko
bazės bus uždarytos pagal JAV gink raščio „Hamshahri", konkurso tiks
laukia sunki kova.
las — patikrinti žodžio laisvės, kuria
luotųjų pajėgų, esančių užsienyje,
„Jis toliau pažengė nei aš, kai
daugelis Europos laikraščių rėmėsi
perdislokavimo planą. „Šios inicia
pradėjau siekti prezidento posto", —
skelbdami pranašo Muhammad ka
tyvos tikslas yra tas, kad mūsų gin
sakė J. Carteris vyresnysis.
rikatūras, ribas.
kluotosios pajėgos iš šaltojo karo lai
Šiltai sutiktas buvęs preziden
tas dalijo žmonėms autografus ir
prašė balsuoti už jo sūnų. „Pažįstu
Jack nuo pat jo gimimo. J a m nerei
kia daug patarinėti dėl politikos: jis
www.atlantkexpresscorp.com
pats man padėjo tapti prezidentu",
— teigė jis.
„Jis žino, ką daro. Antras da
lykas, kurį tikrai žinau apie J a c k ,
Ocea, IF 'i'.;',
kad jis niekada niekam nemeluos",
Krovin-u gabenimas
— sakė Jimmy Carter, atkartoda
laivu i visas pasaulio šalis.
w
mas savo paties pažadą, duotą per
prezidento rinkimų kampaniją prieš
30 metų.
Kroviniu gabenimas
Jei Jack Carter pavyks laimėti,
lėktuvu visas pasauiio šalis
jis papildys ilgą iškiliausių JAV poli
Air Freight
> M •* < ' »
r*^.i
tikų vaikų sąrašą.
Automobiliu pirkimas bei
Dabartinio prezidento G. W.
I siuntimas į visas pasaulio šalis.
Bush šeima yra sėkmingiausia Ame
rikos politinė dinastija. G. W. Bush
Kroviniu pervežimas
tėvas taip pat šeimininkavo Baltuo
visoje Amerikoje.
siuose rūmuose, o respublikonų pre
zidento senelis Prescott Bush buvo
Trucking
Small Packaaes
JAV senatorius.
Smulkiu siuntiniu siuntimas oei
Kita gerai žinoma šiuolaikines
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje
Amerikos politikos šeima — KenneEstijoje. Baltarusijoje bei Ukraro.e
dy — tebėra aktyvi politikoje. Jai
šiuo metu priklauso ir California gu
bernatorius Arnold Sdnrarzenegser,
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 UI. 1 708-599-9680
vedęs šio klano atstovę.
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1800-775-7363

Jimmy C a r t e r sunūs sieks
senatoriaus posto
Carson City, vasario 7 d.
(„ReutersTBNS) — 58 metų demok
ratas Jack Carter, buvusio JAV pre
zidento Jimmy Carter sūnus, oficia
liai paskelbė sieksiantis patekti į
JAV Senatą. Tai bus pirmas jo ban
dymas užimti renkamo pareigūno
postą.
Nevados valstijos sostinėje kar
tu su savo tėvais užlipęs ant scenos,
J. Carter kalbėjo tomis pačiomis te
momis, kurios padėjo iškilti jo tėvui
ir 1976 metais pelnė jam demokratų
nominaciją į prezidentus bei pergalę
prezidento rinkimuose.
„Viskas, ko mums reikia, tai su
sigrąžinti pamatines amerikietiškas
vertybes ir turėti naują vadovybę",
— plačiai šypsantis ir kartu su kelių
šimtų žmonių minia plojant jo tėvui,
sakė J. Carter. Jis kritikavo George
W. Bush administraciją dėl invazijos
į Iraką, slapto klausimo valstybės vi
duje ir receptinių vaistų programų.
Jack Carter, kuris yra vienas iš
keturių vaikų, 1976 metais aktyviai
dalyvavo savo tėvo rinkimų kampa
nijoje, bet savo profesinę veiklą su
siejo su verslu. Jis gyveno Bermudų
salose, kur užsiėmė investicijų vers
lu, o prieš trejus metus persikėlė į
Nevadą.
J. Carter iš Nevados senatoriaus
posto sieks išstumti šioje valstijoje
užaugusį respublikoną John Ensign,

1-800-775-SEND
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1 ir 1/2 šaukštelio kepimo sodos
(baking soda)
1 šaukštelis
vanilės
(vanilla
extract)
Gerai riebalais ištepti kepimo
skardą (tikrai — skardą, nes ji nebus
kišama į mikrobange, o tik pavarto
jama paruoštai tešlai išdėstyti).
Dideliame dubenyje sumaišyti cuk
rų, kukurūzų sirupą, druską ir rie
šutus. Pakaitinti
mikrobangėje
aukščiausia temperatūra 8-10 min.,
kol gražiai paruduos. Kepimo metu
kartą ar du kartus pamaišyti.
Išėmus iš mikrobangės, įmaišyti
kepimo sodą ir vanilę — tyrė bus
putojanti ir šviesi. Nedelsiant tyrę
išversti ant paruoštos skardos ir
išskirstyti kiek galima plonesnių
sluoksneliu (kitaip saldainiai nebus
traškūs). Atvėsinti ir sulaužyti
nedideliais gabaliukais.

MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K

SV. VALENTINO DIENAI
Kitą savaitę švęsime Šv. Valentino dieną. Sakoma, kad šioje šalyje ta
proga parduodama daugiausia saldainių ir šokolado (net daugiau kaip
Motinos dienai). Bet daugelis, atidarę labai jau gražiai įpakuotus šoko
ladukus — nusivilia: per saldūs, prikrėsti kažkokios neaiškios košės,
neskanūs...
O jeigu pamėgintume pasigaminti savo saldainių? Ypač, jei galima
pasinaudoti mikrobange viryklėle ir nesirūpinti, k a d prisvils puodas, reikės
ilgai stovėti prie viryklės ir galop visas „eksperimentas" tiks tik šiukšlių
dėžei.
Š o k o l a d i n i a i ketvirtainiukai
( C h o c o l a t e fudge)
Tai vienas mėgstamiausių šia
me krašte šokoladinių patiekalų —
kažkas t a r p torto ir saldainio. Pa
vartojant mikrobange, labai lengvai
pagaminamas ir visuomet gerai pa
vyksta.
3 puod. nelabai saldžių (semisweet) šokoladinių saldainiukų (cho
colate chips)
1 skardinukė
(14 unicijų) su
tirštinto, pasaldinto pieno (sweetened condensed milk)
1/4 puod. sviesto
1 puod. kapotų (ne per smulkiai)
graikinių riešutų
(walnuts)
Visus produktus, išskyrus riešu
tus, sudėti į didelį dubenį, tinkantį
mikrobangei. Vidutinio aukščio (medium) temperatūra pakaitinti, vieną
kartą pamaišant, kol šokoladukai
visiškai ištirps — apie 3-5 min. Iš
imti iš mikrobangės (atsargiai, šoko
lado tyrė bus labai karšta), įmaišyti
riešutus ir supilti į gerai riebalais
išteptą keturkampį indą — 8x8 colių
dydžio. Laikyti šaldytuve, kol visiš
kai atšals ir sukietės, po to su
pjaustyti mažai ketvirtainiukais.
Užuot graikinių riešutų, galima
pavartoti ir kitus, pvz., „pecans",
„filberts" (lazdyno), o taip pat vieną
puod. šokoladinių saldainiukų pa
keisti „peanut butter-chips", tuo
met saldainiai t u r ė s subtilų žemės
riešutų skonį.

1/4 puod. stipraus likerio
1 maišelis — 6 uncijų dydžio —
pieniško šokolado gabaliukų
(milk
chocolate-chips)
3 šaukštai
grietinėlės
arba
„half-and-hair
Sviestą įdėti į nedidelį dubenėlį,
ištirpyti mikrobangėje (apie 1-2
min.). Išimti iš viryklėlės, įmaišyti
cukrų, riešutus ir likerį. Palaikyti
šaldytuve, kol sustings.
Iš paruoštos „tešlos" suvolioti 1
colio diametro kamuoliukus. Išdė
lioti a n t skardos ir vėl padėti į šaldy
tuvą.
Sumaišyti šokoladukus su grie
tinėle, pakaitinti mikrobangėje, kol
visiškai ištirps (1-2 min.). Išėmus
' gerai išmaišyti, kad masė būtų lygi,
žvilganti. Šiuo mišiniu apvarvinti
paruoštų saldainių viršų. Palaikyti
šaldytuve, kol sukietės.
P a s t a b a : rankdarbių (craft)
parduotuvėse galima pirkti mažų
popierinių formelių saldainiams.
Jeigu norime kam padovanoti ar net
patiekti į stalą savo pagamintus sal
dumynus, išdėsčius juos formelėse ir
galbūt net gražiose dėžutėse, atrodo
labai patraukliai.

V y š n i n i a i ketvirtainiukai
1/2 puod. rudo cukraus
(su
spausto)
1/2 puod. sviesto
1 kiaušinis
1/2 šaukštelio vanilės
3/4 puod. miltų
1/2 puod. skaldytų kviečių mil
P r a n c ū z i š k i šokoladiniai
tų (whole wheat flour — parduoda
saldainiai
1 (12 uncijų dydžio)
maišelis mi, kur ir paprasti miltai)
nelabai saldžių šokoladinių
saldai
1/8 šaukštelio maltų
kvapniųjų
niukų (semi-sweet chocolate chips)
pipirų (allspice)
1 puod. maltų graikinių riešutų
1/8 šaukštelio,
arba
mažiau,
(ground
walnuts)
tarkuoto m uskato (nutmeg)
3/4 puod. sutirštinto,
pasaldyto
1/16 šaukštelio
druskos
pieno (condensed sv/eetened milk)
1/2 puod. kapotų riešutų
1 šaukštelis
vanilės
1 stiklainiukas
(12 uncijų) vyš
1/16 šaukštelio
druskos
nių uogienės
papuošimui—
kapotų
riešutų,
1/2 šaukštelio tarkuotos citrinos
tarkuoto kokoso riešuto arba malto žievelės
cukraus
3 šaukštai malto cukraus
Suberti šokoladukus į dubenėlį,
Rudą cukrų ir kiek suminkštytą
tinkamą mikrobangei. Pakaitinti vi sviestą išplakti elektriniu plakikliu,
dutinio aukščio temperatūra apie kol pasidarys šviesus ir purus. Įmuš
2 - 4 min., kol šokoladas visiškai ti kiaušinį, supilti vanilę ir plakti,
ištirps, dukart pamaišant. Išimti iš kol tešla bus lygi. Sumaišyti visus
mikrobangės, įmaišyti maltus riešu miltus, druską ir prieskonius. Įmai
t u s , kondensuotą pieną, vanilę, šyti į tešlą kartu su kapotais riešu
druską. Atvėsinti 5 min.
tais. S u k r ė s t i tešlą į riebaluotą
Kai „tešla" kiek atvės, iš jos ga keturkampį (8x8 colių dydžio) kepi
minti mažus, apie 1 colio skersmens, mo indą, tinkamą mikrobangei. Kep
k a m u o l i u k u s , kiekvieną pavolioti ti vidutinio aukščio (medium) tem
kapotuose riešutuose, kokoso drož peratūra 5-10 min., kol viršus sukie
lėse arba maltame cukruje. Išdėstyti tės. Jeigu mikrobangėje kepimo
a n t riebaluotos skardos ir palaikyti metu indas pats nesisuka (nėra „cašaldytuve, kol visiškai atšals ir su rousel"), tuomet ji reikia 2-3 kartus
stings.
per tą laiką pasukti, kad visa tešla
iškeptų vienodai.
Saldainiai s u likeriu
Vyšnių uogienę sumaišyti su cit
1/2 puod. sviesto
rinos žievele ir užtepti ant iškepusių
4 puod. malto cukraus
saldainių viršaus. Palaikyti ko! v:
1 puod. smulkiai sukapotų rie -iškai atves ir užbarstyti maltu cuk
šutų (nesvarbu
kokių)
rumi nebūtina;. »•; kas nemėgsta

per daug saldžiai). Prieš patiekiant,
palaikyti 4 vai. (arba per naktį) šal
dytuve, supjaustyti mažais ketur
kampi ūkais.
Riešutinio sviesto
traškučiai
1 puod. cukraus
1/2 puod. šviesaus
kukurūzų
sirupo (light corn syrup)
1/16 šaukštelio
druskos
1—2 puod. žemės riešutų,
be
druskos ir kevalų (rudos žievelės ant
riešutų
nesvarbu)
1 šaukštas
sviesto

Dieviški saldumynai
2 puod. cukraus
1/3 puod. vandens
1/3 puod. šviesaus (light) kuku
rūzų sirupo
1/8 šaukštelio druskos
2 kiaušinių baltymai
1 šaukštelis vanilės (galima var
toti ir kitokius prieskonius,
pvz.,
migdolų, citrinų, apelsinų, romo ir
pan.)
1/2 puod. kapotų riešutų
Sumaišyti cukrų su vandeniu,
sirupu ir druska. Uždengti. Pakai
tinti mikrobangėje aukščiausia tem
peratūra 5 minutes. Gerai pamai
šyti, tuomet vėl įkišti į mikrobange
— jau neuždengtą — ir kaitinti
aukščiausia temperatūra 4-6 min.
(geras būdas patikrinti, ar pakanka
mai ilgai kaitinta: kai mažas gaba
liukas tešlos, įmestas į šaltą van
denį, pavirsta kietu grumuliuku).
Atvėsinti 3-4 min.
Išplakti kiaušinių baltymus iki
stangrumo ir vienoda čiurkšlele pilti
į cukraus mišinį, tuo pačiu metu jį
plakant elektriniu plakikliu, kol
masė pradės kietėti ir praras žvil
gėjimą. Įmaišyti vanilę ir riešutus.
Pakabinus šaukšteliu, išdėlioti a n t
vaškuoto popieriaus ir atvėsinti.

SKELBIMAI
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

SIŪLO DARBĄ

Reikalingos manikiūristės
SPA Constantine salonams Oak
Park, Downers Grove, Batavia...
Reziume siųsti fax. 708-233-5944

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks\ „gutters",plokšti ir
..shmele" Mocai. cementas.
.ia/MTias runų darbo draudimą
S. Benetis. tel. 630-241-1912

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
rlrapn^ri

Bus.
Res.

First Landmark Realty

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

ĮVAIRUS
* Moteris, kalbanti angliškai, turinti patirties,
vairuojanti, atliekanti masažą, ieško (perka)
darbo su grjžimu namo arba. gali gyventi
kartu. Tel. 708-275-5940.
* 2 moterys ieško žmonių priežiūros darbo
gyventi kartu 7 dienas savaitėje Turi žalią
kortą, vairuoja. Buitinė anglų kalba Tel 630788-7325.
* 52 m. moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, tvarkyti jų namus, gyventi kartu. Tel.
630-967-8819.
' Vyras, turintis žalią kortą, rekomendacijas,
vairuojantis automobilj, gali atlikti masažą ir
ešKc da'bo prižiūrėti pagyvenusius žmones.
T :
e "38-822-623C
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Akių figų spedaftstai

LB Krašto valdybos

svetainė

ARAS 2^iOBA. M.D,
AKiL ^ G O S - Oii.RURGK-A
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

www.javlb.org LithuanianUSA@yahoo.com

JAV LB visuomeniniai
reikalai
Artėjant Lietuvos nepriklauso
mybės dienai, š. m. sausio 27 d. vė
lyvą vakarą įvyko telekonferencija
visuomeninių reikalų klausimais.
Dalyvavo JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkė Asta Ba
nionytė, LB
apylinkių/apygardų
pirmininkai: Algirdas Dapkus, Cape
Cod. MA; Vida Meiluvienė, St. Petersburg, FL; Tomas Plečkaitis, New
Haven, CT; Danutė Balčiūnienė, Ca
pe Coral/Fort Myers/Naples, FL; Vy
tautas Alksninis Connecticut ir Ry
tinė Connecticut; Aušrelė Sakalaitė,
Vidurio Vakarų; Liuda Rugienienė,
Michigan bei Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė; vicepirmi
ninkė bendruomenės plėtotei dr.
Elona Vaišnienė ir JAV LB įstaigos
vedėja Jūratė Mikšėnienė.
Asta Banionytė pristatė, kas yra
daroma visuomeninių reikalų srity
je ir kaip turėtumėm veikti per Ne
priklausomybės minėjimus bei po jų.
Dėl imigracijos: JAV Senate ir
Atstovų rūmuose yra du vienodi
įstatymų projektai dėl imigracijos į
JAV. Atstovų rūmuose (H.R.2330)
įstatymo projektą pristatė Arizonos
atstovas Kongrese James Kolbe, čia
projektas turi 18 rėmėjų. Senate (S.
1033) projektą pristatė Arizonos se
natorius John McCain. Senate įsta
tymo projektas turi 7 rėmėjus. Nors
ir JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba pasisako už šį įstatymo pro
jektą, nes vienas iš svarbesnių Bend
ruomenės tikslų yra padėti JAV
nelegaliai gyvenantiems lietuviams
legalizuotis, tačiau norėtų matyti
jame daug pakeitimų, kadangi įsta
tymo projektas daugiau orientuotas į
imigrantus iš Meksikos, Pietų ir
Centrinės Amerikos.
Dėl JAV vizų. Kad ir kaip norė
tume remti vizų panaikinimą, netu
rime tam galios. Norint, kad Lietu

Vidaus ligos

vos piliečiams būtų panaikintos vi
zos, JAV reikalauja gerokai mažes
nio nelegaliai Amerikoje pasilie
kančių lietuvių skaičiaus.
Vasario 16 rezoliucijos. Apy
linkių pirmininkai kaip ir anksčiau
prašomi Vasario 16-osios rezoliucijas
perskaityti nepriklausomybės minė
jimų metu ir dalyviams priėmus
siųsti senatoriams, bei Kongreso
atstovams. Ten, kur dėl kokių nors
priežasčių negalima viešai pristatyti
rezoliucijų, pirmininkai gali jas pa
sirašyti ir siųsti savo Kongreso ats
tovams bei senatoriams apylinkės
vardu.
Ne vienas telekonferencijos da
lyvis paminėjo, kad jau eilę metų
siunčia rezoliucijas savo valdžios
atstovams ir negauna jokio atsako.
Banionytė patarė: susisiekite su jų
raštinėm, paminėkite, kad negavote
atsakymo ir paprašykite susitikimo.
Sudarykite delegacijas iš įvairių pro
fesijų atstovų, pažymėkite jų parei
gas. Tokiu būdu valdžios pareigūnai
į jus žiūrės ne tik kaip į etninės or
ganizacijos narius, bet ir kaip į skir
tingų profesinių organizacijų atsto
vus. Einant pas valdžios atstovus
paruoškite klausimus, kuriuos norė
tumėte aptarti. Pasidomėkite su ko
kiais projektais lankomas valdžios
atstovas daugiausia dirba.
Šiuo metu stipriai didėja Rusijos
grėsmė Lietuvai, todėl lankant se
natorius ir Kongreso atstovus išsa
kykite susirūpinimą šiuo klausimu.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kas da
roma Europoje komunizmo nusikal
timų reikalu. Visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkė pažadėjo pa
ruošti
klausimus — „Talking
points" apie Rusijos didėjančią grės
mę bei imigracijos įstatymo projektą,
pasiruošimui einant pas valdžios
atstovus.
•

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danus už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
Jei sulauksite atsakymo iš savo
valdžios atstovų, atsiųskite kopijas
ir Krašto valdybai. Jūsų patogumui,
rezoliucijas galite rasti JAV LB tinklalapyje http:www.lietuviubendruomene.org
Vasario mėnesį Arizona bei
Connecticut senatoriai McCain ir
Lieberman lankysis Lietuvoje. Būtų
puiku, jei senatoriams grįžus su jais
pasimatytų Arizona ir Connecicut
LB apylinkės nariai, paprašytų pasi
dalinti įspūdžiais.
Pirmininkams buvo priminta,
kaip turėtų būti skirstomi minėjimų
metu surinkti solidarumo įnašai:
apylinkė savo ižde pasilieka — 35
proc; apygardai siunčia — 20 proc;
Krašto valdybai siunčia — 45 proc;
(iš kurių KV 15 proc. siunčia Pa
saulio lietuvių bendruomenei).
Solidarumo įnašas — 10 dol.
kiekvienam sulaukusiam 18 metų.

VIDAS J . NEMICKA& M.D.
KARDOL0GAS-S1RDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRJ DALLAS PRUNSKJS, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgln: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EfcGrove: 847-718-1212
www.illinoispaJn.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609
Telekonferencijos metu Krašto
valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė
paminėjo, kad KV 2006 paskelbė
JAV Stovyklų metais. Dainavos sto
vykla švęs 50 metų jubiliejų. Šįmet
atsiminsim ir masinius trėmimus į
Sibirą. Lietuvos jaunimas kartu su
Pasaulio lietuvių bendruomene
organizuoja kelionę į masinių trė
mimų vietas ir kviečia JAV LB pri
sidėti bei siųsti savo jaunimo ats
tovus į šią kelionę. Labai svarbu,
kad jaunimas žinotų mūsų tautos
išbandymų vietas bei brangią Lietu
vos istoriją.
Buvo iškelta mintis šiais metais
rengti politinę konferenciją ar sa
vaitgalinę stovyklą politinės temos
rėmuose.
Parengė
Jūratė Mikšėnienė
JAV LB įstaigos vedėja

•v

TRADICINE SEIMŲ ŠVENTE
Sausio 8 d. daugelis šeimų
rinkosi į tradicinę - šeštąją Šiaulių
vyskupijos šeimų šventę. Ji, kaip ir
kiekvienais metais, prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Per pamoks
lą ganytojas kalbėjo apie šeimas,
kuriomis Dievas taip pasitiki, kad
leidžia joms dalyvauti pasaulio kūri
mo darbe. „Jums tenka ypatingas
vaidmuo", - sakė vyskupas kreip
damasis į šeimas. Kad išlaikytų savo
šeimas tikėjime, meilėje ir tikroje
laimėje, šeimų tėvams ganytojas
linkėjo būti tvirtiems kaip šventasis
Juozapas. Motinos buvo palyginos su
saule, meilės žvilgsniu, darbais ir iš
tikimybe kurstančia savo šeimos ži
dinį.
Po šv. Mišių Šiaulių vyskupas su
šeimomis dalyvavo iškilmingoje
eisenoje iš katedros į kino ir kultūros
centrą „Saulė", kur prasidėjo šven
tinė programa „Sutaikykite žmones
su gyvybe". Temos reikšmę atskleidė
šventės sumanytojas ir puoselėtojas
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu
lis. Vyskupo teigimu, kiekviena šei
ma turėtų džiaugtis kiekviena atei
nančia gyvybe. „Galime nustebinti
pasaulį meile ir ištikimybe", - sa

kė jis.
Renginį vedė Hubertas ir Alma
Dapkai. Šeimų šventės išsiskyrė
gausia ir įvairia menine programa.
Šiaulių miesto administracijos pava
duotojas Justinas Sartauskas sakė,
kad „menas, sportas, muzika, daina,
šokis yra tai, kas vienija mus, kas
mus įkvepia geresniems siekiams".
Šventės dalyviams pasirodė nema
žas būrys įvairių kolektyvų. Tai šv.
Cecilijos religinės sakralinės muzi
kos ansamblis (vadovė Rolanda Kalakauskienė), Šiaulių miesto jauni
mo choras „Atžalynas" (vad. Marija
Žibutienė), šokio ansamblis „Žel
menėliai" (vad. Aldona Masėnienė),
vaikų choras „Ro-ko-ko" (vad. Rasa
Kauneckaitė), Šiaulių miesto kul
tūros centro tautinių šokių ansamb
lis „Kalatinis" (vad. Vanda Verkulienė). Šiaulių dramos teatro aktorės
vaidino ištrauką iš spektaklio „Plie
ninės Magnolijos". Atskira pro
grama buvo parengta mažiausiems
šventės dalyviams. Su vaikais ben
dravo brolis Mykolas, atvykęs iš Tiberiados bendruomenės, taip pat
tėvas Algis Gudaitis, SJ.
Apie tai, kaip susitaikyti su
gyvybe, kalbėjo svečias iŠ Vilniaus,

teologijos licenciatas kun. Ričardas
Doveika. Prasmingiausi žodžiai šei
moje, anot jo, yra „ačiū, kad esi". Jais
atskleidžiama šeimos esmė. Pra
nešimo metu buvo svarstomas klau
simas, kodėl gyvybė yra gėris. Kun.
R. Doveikos teigimu, žmogaus veide
visada spindi Dievo šlovė, todėl nė
vienas žmogus negali tapti našta.
Pasiremdamas popiežiaus Jono
Pauliaus II žodžiais, svečias teigė,
kad kiekvienas esame įpareigoti tar
nauti gyvybei.
Apie gyvybės puoselėjimą, kiek

vieno vaiko indėlį kalbėjo ir šeima iš
Kauno, auginanti šešis vaikus.
„Jaučiuosi laiminga, kad turiu juos
visus", - sakė apie patirtus sunku
mus kalbėjusi šeimos motina. Seimo
narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisi
jos pirmininkė Rima Baškienė sakė,
jog visiems reikia dirbti kartu, kad
krikščioniškosios vertybės sugrįžtų į
šeimas, kad šeima taptų vertybe,
kad pareiga ir atsakomybė būtų
suprantamos pačia giliausia prasme.
Bažnyčios žinios,
2006 m. Nr.l
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yįenįnįelįs

lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau
-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė ,,Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėms, draugams ir pensininkams.
,,DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja
jau beveik šimtmetį.
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APDOVANOJIMAI JAV LB MUZIKINES
KULTŪROS VEIKĖJAMS
Žvarbus oras penktadienį nesu
laikė žmonių vykstančių į Lietuvos
Respublikos generalinį konsulatą
Čikagoje. Žiniasklaidos atstovai bu
vo pakviesti į neeilinę Šventę — pats
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus, grįždamas iš atos
togų Meksikoje, užsuko į Čikagą
įteikti apdovanojimus žinomiems
Lietuvių Bendruomenės muzikinės
kultūros puoselėtojams. Apdovano
tųjų tarpe operos solistai Dana Stan
kaity tė, Aldona Stempužienė, Jonas
Vaznelis ir Čikagos Lietuvių operos
valdybos pirmininkas, dainininkas
• Vaclovas Momkus. Į nedideles kon
sulato patalpas kartu su artimai
siais apdovanojimų atsiimti atvyko
trys iš keturių (J. Vaznelis šiuo metu
yra Lietuvoje). Generalinis konsulas
Arvydas Daunoravičius perskaitė
prezidento įsakus dėl apdovanojimo
skyrimo, o LR prezidentas įteikė Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro kryžių Či
kagos Lietuvių operos valdybos pir
mininkui, JAV LB veikėjui Vaclovui
Momkui už nuopelnus Lietuvai ir pa
galbą Lietuvai integruojantis į trans
atlantines ir europines struktūras.
Danai Stankaitytei ir Aldona
Stempužienei Lietuvos prezidentas
įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordino Karininko kry
žių už nuopelnus Lietuvai. Tokiu pat
apdovanojimu buvo pagerbtas ir J.
Vaznelis.
Visi apdovanotieji daug nusipel
nę Lietuvai. Nors ir gyvendami toli
už jos ribų aktyviai dalyvavo visuo
meninėje veikloje. Savo koncertais
garsino Lietuvos vardą.
Dana Stankaitytė pradėjo dai
nuoti „Dainavos" ansamblyje, kur jos
balsą pastebėjo Stepas Sodeika. Nuo
1958 prasideda jos karjera operoje,
kuri tęsiasi iki 1984 metų. Solistė
daug prisidėjo prie Čikagos Lietuvių
operos gyvavimo. Daug metų šio ko
lektyvo pastatymuose D. Stankai
tytė dainavo pagrindines partijas.
Paskutinį kartą kaip solistė Čika
goje dainavo „Dainavos" ansamblio
50-mečio koncerte. Dar po dviejų
metų — 1987-aisiais diriguojant
Jonui Aleksai dainavo Lietuvoje.
Jos lyrinį — dramatinį sopraną
aukštai vertino tiek lietuvių, tiek
amerikiečių kritikai. „Pati myli
miausia Aidos partija iš D. Verdi
operos 'Aida'", — į klausimą apie
mylimiausią vaidmenį atsako D.
Stankaitytė.
„Dainavau apie žemę, kryžių, ir
smutkelių... apie gėles iš šieno,
aguonėlę, naktį šnabždančius me
džius... ir mergaitės dalią", — rašo

savo trumpoje biografijoje
kita
apdovanotoji — Aldona Stempužienė
(Butkutė). Dar besimokydama Lie
tuvoje susižavėjusi garsiuoju Kipru
Petrausku bei soliste Vince Jonuškaite nutarė, kad jos gyvenimo tiks
las — dainuoti. Atsidūrusi Vokietijo
je įsijungia į Čiurlionio ansamblį. At
vykusi į Ameriką studijuoja daina
vimą pas tokias garsias dainininkes
kaip Lila Robeson ir C a r m e l a Caffarelli. Laimėjusi keletą konkursų
įsitraukia į aktyvią koncertinę veik
lą. Koncertuodama a p l a n k ė ne tik
Šiaurės, Pietų Ameriką, bet ir Euro
pą. Daug gražių atsiliepimų apie jos
dainavimą galima r a s t i to meto
spaudoje. Jos kūryba buvo pažįsta
ma ir Lietuvoje gyvenantiems melo
manams. Nuo 1992 m e t ų A. Stem
pužienė vadovauja Cleveland radijo
programoms „Tėviškės garsai".
Dainininkas J o n a s Vaznelis
dainavimo pradėjo mokytis d a r Lie
tuvoje, vėliau Vokietijoje. Atvykęs
Čikagon tęsė savo p a m o k a s pas Joną
Butėną. Dalyvavo „Dainavos" an
samblio pasirodymuose, Čikagos
Lietuvių operos pastatymuose. Yra
apvažiavęs daugelį Amerikos lietu
vių kolonijų, koncertavo Kanadoje
bei amerikietiškai auditorijai. Jo
gražaus tembro, p l a t a u s diapazono
balsas palikdavo neišdildomą įspūdį.
Ir šiuo metu J. Vaznelis yra
aktyvus Lietuvių B e n d r u o m e n ė s
narys, dalyvauja įvairioje lietuviško
je veikloje.
Daugelis mūsų laikraščio skaity
tojų pažįsta Vaclovą Momkų. Jis ne
tik dainininkas, bet ir J a u n i m o cen
tro direktorių tarybos pirmininkas,
Čikagos Lietuvių operos valdybos
pirmininkas. Gal mažai k a s prisime
na, kad V. Momkus buvo šeštosios —
1983 m.— ir septintosios —1991 m.
— Dainų švenčių Čikagoje rengimo
komiteto pirmininkas. O k u r dar
pareigos pareigėles, kurioms išvar
dyti reikėtų nemažai laiko.
Džiugu, kad L i e t u v a gražiai
įvertina ir lietuvių gyvenančių ne
gimtojoje žemėje darbus. Kur begy
ventume — Lietuvoje a r Amerikoje,
Europoje ar Azijoje, mes esame Lie
tuvos vaikai. Dirbdami lietuvybės
baruose, mes visi stengiamės išlai
kyti lietuvybę, g a r s i n t i Lietuvos
vardą, saugoti mūsų senąją kultūrą.
Lietuvos Respublikos prezidento V.
Adamkaus atvykimas a s m e n i š k a i
įteikti apdovanojimus užsienio lietu
viams ne tik apdovanotųjų pager
bimas, bet ir gera p a s k a t a jaunajai
kartai įsijungti į lietuvišką veiklą.
Laima A p a n a v i č i e n e

Į apdovano'ima
Stankaitytė, Vac

generafiniame Konsulate Čikagoje atvyko (iš kairės) Dana
\A,
įkus ir Aldona Stempužienė.

Po apdovanojimo - „Ilgiausių metų" LR prezidentui Valdui Adamkui.

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius (trečias iš kairės) po
a p d o v a n o j i m u įteikimo (iš kairės) Vaclovui Momkui, Danai Stankaitytei ir
Aldona Stempužienei
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A. Stempu/iene

kairojp ir D

Stankaitvto
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LR prezidentas Valdas Adamkus po apdovanopmo įteikimo Danai Stankaitytei
Laimos Apanavicienes nuotraukos
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Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2006 m. vasario
sulaukusi 90 metų, mirė

6 d.,

Su giliu netekties liūdesiu pranešame, kad 2006 m. vasario
4 d. mirė

AtA
TERESĖ NORKIENĖ

AtA
JOHN CLARK CONNOLLY

Gimė Lietuvoje, Kybartuose.
Nuliūdę liko: jos brolio a.a. Vinco Dragūnaičio žmona Ada
su 5 vaikais ir jų šeimos; pusbrolis Fabijonas Brazaitis su
šeima; pusbrolis Martinas Siemonaitis su šeima, giminaitis Vin
cas Balanda su žmona ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje.
A.a. Teresė buvo a.a. Petro Norkaus žmona.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 9 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime.

Gyveno Čikagoje, IL.
Nuliūdę liko: žmona Regina J ū r a t ė Šaparaitė-Bagdonienė,
sūnūs John Connolly su žmona Claire ir jų vaikai Dominic,
Grace, Madeline; Michael Connolly, Raimondas ir Paulius Bag
donai; sesuo Angelą Harriet; uošviai dr. Vytautas ir Genovaitė
Musoniai, Reginos seserys dr. Vita Aukštuolienė su vyru Ri
mantu ir jų vaikai Kęstutis, Algis, Lina ir Vytautas; Dalia
Goodman su vyru dr. Dale ir jų vaikai Danielius ir Julytė; Rūta
Braziūnienė su vyru Vytautu.
J o h n bus pašarvotas antradienį, vasario 7 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 v.v. Cumberland Funeral Chapel, 8300 West Lavvrence
Avenue, Norridge, IL. Tel. (708) 456-8300, web: http://
vvrsvw.cumberlandchapels.com/FuneralHome/
Atsisveikinti su John kviečiame Cumberland Funeral Cha
pel koplyčioje 7 vai. vak., antradienį, vasario 7 d. ir 9 vai. ryto
trečiadienį, vasario 8 d.
Šv. Mišios bus aukojamos trečiadienį, vasario 8 d. 10 vai.
ryto St. Eugene Church, 7958 West Foster Ave., Chicago, IL. Po
šv. Mišių John bus palaidotas Acacia Park Cemetery and Mausoleum, 7800 West Irving Park Road, Hanvood Heights, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse, o negalinčius atvykti, prašome mintimis
ir maldom palydėti mylimą John į amžinybę. Vietoj gėlių,
prašome jo vardu paaukoti Lietuvos Vaikų Globos būreliui
„Saulutei".

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Brady Gili FH. Tel. 708-636-2600

AtA
SESUO M. LOURDA
PAULAUSKAS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. vasario 5 d., Šv. Kazimie
ro seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago,
IL, sulaukusi 85 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Philadelphia,
Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; dukterėčia J u d i t h Gomolka su šeima iš Broomall, PA; sūnėnas Albert Raguckas su
šeima iš Gouldsboro, PA, kiti giminės ir artimieji.
Velionė pašarvota trečiadienį, vasario 8 d. nuo 3 v. p.p. iki 7
v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago,
IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 v.v.
Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, vasario 9 d. 9:30
v.r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių se-suo M. Lourda bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už se
selės sielą.
Šv. Kazimiero seserys ir P a u l a u s k a s artimieji

•

SĄŽININGUMO IR SKAIDRUMO
REIKALAVIMAI NETURI SENATIES TERMINO
apsvarstytas. Bent jau man gyveni
Šiomis dienomis prokuratūra mas tikrai būtų ramesnis.
Nesu Katalikų mokytojų sąjun
atsakė, kad ji dėl galimų įstatymų
pažeidimų savivaldybės veiksmuose gos atstovas spaudai, nesu su ja
kreipėsi į teismą. Aš nesiruošiu ver niekaip susijęs, išskyrus tai, kad esu
tinti nei savivaldybės veiksmų, nei vedęs ir turiu uošvę, apie KMS veik
KMS veiklos, nei tuo labiau uošvės lą žinau labai nedaug, tačiau esu
visuomeninės veiklos, tačiau manau, pasiruošęs atvirai atsakyti į visus,
kad geriausia būtų, jeigu vienuolyno galinčius kilti klausimus. To
patalpos ar KMS apsisprendimu, ar reikalauja politikos sąžiningumo
teismo sprendimu būtų sugrąžintos atsakomybės principai, kuriuos mes
Bažnyčiai, valstybei ar savivaldybei puoselėjame.
ir jų panaudojimas būtų iš naujo
Atkelta iš 3 psl.

\f

ALKOHOLIS VEZIO PRIEŽASTIS
Kaip ir rūkymas bei lėtinės li
gos, alkoholio vartojimas yra svarbi
kai kurių rūšių vėžio atsiradimo
priežastis, pirmadienį pareiškė mok
slininkai. Pernelyg daug geriant
svaigiųjų gėrimų, padidėja rizika su
sirgti burnos, gerklų, stemplės, ke
penų, storosios žarnos ir krūties vė
žiu. Tai taip pat gali būti susiję su
skydliaukės ir plaučių vėžiu.
„Alkoholis, kaip vėžio priežastis,
nepakankamai rimtai vertinamas
daugelyje pasaulio regionų, — inter
viu žurnalui „The Lancet Oncology"
pažymėjo Tarptautinės vėžio tyrimo
agentūros (IARC) direktorius Paolo
Boffetta. — Didelės dalis susirgimų
vėžiu šiandien yra susijusi su alkholio vartojimu, ir ši dalis auga dauge
lyje regionų, ypač Rytų Azijoje ir
Rytų Europoje".
P. Boffetta ir Mia Hashibe, rem
damiesi įvairiais tyrimais, pažymi:
juo daugiau suvartojama alkoholio,
tuo didesnė rizika susirgti vėžiu.
Drauge jie pažymėjo, kad geriau
nuosaikiai išlenkti taurelę nei vi

Nuliūdę artimieji

siškai atsisakyti alkoholio, nes jis
naudingas širdies ir kraujagyslių
ligų profilaktikai.
„Visiško alkoholio atsisakymo,
nors tai ir yra naudinga vėžio kon
trolės atžvilgiu, negalima rekomen
duoti, kalbant aplamai apie visuo
menės sveikatą, ypač šalyse, kur
dažni širdies ir kraujagyslių ligų
atvejai", — nurodė P. Boffetta.
Užuot visiško atsisakymo vyrai
ir moterys turėtų riboti išgeriamo
alkoholio kiekį, kad turėtų naudos
išvengdami pavojų, sako mokslinin
kai. „Naujausioje Europos rekomen
dacijų dėl vėžio prevencijos versijoje
rekomenduojama vyrams per dieną
išgerti dvi taureles ar taures (prik
lauso nuo gėrimo rūšies), o moterims
— vieną", — sakė P. Boffetta. Pasau
linės sveikatos organizacijos (PSO)
duomenimis 2000 metais išsivysčiu
siose šalyse dėl alkoholio mirė
185,000 vyrų ir 142,000 moterų, bet
mirties išvengė 71,000 vyrų ir
277,000 moterų.
BNS

KAŽKADA KVĖPAVOME AUSIMIS
Evoliucijos pradžioje mūsų au
sys galėjo tarnauti kaip kvėpavimo
organai — tokią išvadą padarė
mokslininkai, išnagrinėję suakme
nėjusią žuvį, kurios amžius gali siek
ti 370 mln. metų.
Biologus evoliucijos specialistus
suintrigavo tai, kaip sudėtingi sen
soriniai organai galėjo išsivystyti iš
struktūrų, kurios senuosiuose orga
nizmuose atliko visiškai kitas funk
cijas — tai tikra mįslė.
Ausis — palyginus nesudėtingas
organas. Todėl mokslininkai Martin
Brazeau ir Per Ahlberg iš Švedijos
nusprendė nuodugniau panagrinėti
„Panderichthys" — maždaug metro
ilgio monstro, kurio liekanos saugo
mos Rygos gamtos mokslų muziejuje
— ausis primenančias struktūras.
„Panderichthys" buvo žuvis,
tačiau ji jau siejama su ankstyvai
siais keturkojais, kurie galiausiai
išsiropštė į sausumą ir davė pradžią
dabartiniams stuburiniams gyvū
nams. Tyrėjai išsiaiškino, kad žuvies
galvoje esančios kaulinės struktūros

turi ir žuvims, ir keturkojams bū
dingų bruožų. Toks akivaizdus evo
liucinio perėjimo įrodymas pribloškė
mokslininkus.
Dauguma senovės žuvų turėjo
siaurą kanalą, jungusį kaukolės
skliautą ir burną. Jis remiasi į ilgą
kaulą, vadinamą „hyomandibula",
kuris taip pat prilaiko žiauną. Ke
turkojų analogiškas kaulas gerokai
mažesnis ir yra arčiau ausies kaule
lio, vadinamo kilpa, kuris padeda
perduoti garso bangas į kaukolę.
Mokslininkai išsiaiškino, kad „Pan
derichthys" minėtas kanalas yra ne
siauras, o platus ir tiesus.
Jau anksčiau pasigirsdavo prie
laidų, kad senovėje mūsų ausys
atliko tam tikrą funkciją kvėpavimo
procese. Remiantis naujaisiais duo
menimis, mokslininkai daro prie
laidą, kad išplatėjusi anga tarp kau
kolės ir burnos galėjo tarnauti „Pan
derichthys" kaip kvėpavimo kana
las, kurį turi dabartiniai rykliai ir
elektrinės rajos.
BNS

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
TME

L I T H U A N I A N
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APYLINKĖSE
• D a n t ų g y d y t o j u sąjungos m e 
tinis narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario 9 d., 12 vai. ad
resu: 8803 S. Harlem Ave. Susirin
k i m a s svarbus: bus aptariama meti
nė veikla, skaitomi Lietuvoje šelpia
mų kolegių padėkos laiškai. Valdyba
prašo visas nares dalyvauti.
• V a s a r i o 11 d^ šeštadienį nuo 11
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos Nepriklausomybės dieną Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje su
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies
m e n u i . Dalyvaus LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, J r . Meninę programą
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol.
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erikalynncook@att.net
• V a s a r i o 12 d., s e k m a d i e n į , po
11 vai. r. šv. Mišių Pal. J. Matulaičio
bažnyčioje vyks „Pašvęstojo gyveni
mo pristatymas". Programoje skam
bės giesmės, vyks t r u m p a konferen
cija, matysite Lietuvoje sukurtą doku
mentinį filmą, išgirsite atsakymus į
klausimus. Kviečiame atvykti visus
tikinčiuosius, ypač jaunimą, tėvus.
• V a s a r i o 1 2 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Maria gimnazijos patalpose
įvyks Lietuvos Nepriklausomybės
dienos minėjimas. Šv. Mišios bus
aukojamos 10:30 vai. r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po
šv. Mišių parapijos salėje bus pietūs.
Visi turės progos pasivaišinti prieš
vykstant į programą.
• Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 d. 1 vai. p.p. Maria
gimnazijos auditorijoje, Marąuette
P a r k . Kalbės Kongreso narys Thaddeus McCotter iš Detroit ir politolo
gas Darius Udrys iš California. Me
ninę programą atliks solistai Nida
Grigalavičiūtė ir Algimantas Barniškis. Lietuvos šauliai ir ramovėnai
10 vai. r. Vasario šešioliktosios pro
ga iškilmingai pakels vėliavas Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos aikštė
je, dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv.
Mišiose ir paminėjimo programoje.
10 vai. r. pamaldos taip pat vyks
evangelikų liuteronų Tėviškės baž
nyčioje ir 11 vai. r. Ziono evangelikų
liuteronų bažnyčioje. Visus gausiai
dalyvauti kviečia Amerikos Lietuvių
Tarybos Čikagos skyrius.
• J a u n i m o c e n t r o Vasario 16-os
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas
V a i č e k a u s k a s . Sveikins Pat Michalski, Cook County atstovė etni
n ė m s grupėms. Meninę programą
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija", vadovė Genė Razumienė. Vaišes ruoš Moterų klubas.
Maloniai visi kviečiami.
• V a s a r i o 18 d. 1 vai. p.p. Rockford Lietuvių klubas (716 Indiana
Ave., Rockford, IL 61102) kviečia pa
minėti Nepriklausomybės dieną. J u s
linksmins tautinių šokių kolektyvas.
Galėsite paskanauti įvairių patie
kalų. Įėjimas — 5 doi , vaikams iki
10 metų — 2 dol. Tol pasiteiravi
mui: 815-871-7969.

• L B Lemonto apylinkės valdyba
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r.
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius
Nainys. Po iškilmingos dalies bus
meninė programa, pietūs, šokiai.
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai.
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591.
• V a s a r i o 19 d. Šiaurės Vakarų
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa)
švęs Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430
Broadvvay, Merrillville, IN 46410.
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario
12 dienos prašome skambinti: 219884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219996-6516 (Mildred Jagiella).
• Lietuvos Dukterų d r a u g i j o s
visuotinis metinis susirinkimas
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Bus renkama nauja valdyba.
Visos narės ir viešnios kviečiamos
gausiai dalyvauti. Pabendrausime prie
kavutės ir užkandėlių. Atvykite.
• J A V LB Waukegan-Lake Coun
ty apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą
ir Šeimos šventę. Pagrindinis kalbė
tojas — JAV LB Krašto tarybos
narys Gediminas Damašius. Meni
nėje programoje dalyvaus j a u n a
pianistė iš Lietuvos Sondrita Beinarytė ir Gedimino lituanistinės mo
kyklos moksleiviai (direktorė Irena
Rutkauskienė). Po minėjimo vyks
Šeimos šventė. Minėjimo metu bus
telkiamos aukos JAV LB Krašto
valdybos veiklai paremti. Kviečiame
visus aktyviai dalyvauti.
• V a s a r i o 26 d., sekmadienį, 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) Donatas Pečiūra pristatys ir
rodys lietuvių vaidybinį filmą „Vel
nio sėkla" (režisierius Algimantas
Puipa, 1979 m., trukmė — 70 min.)
Filme, pastatytame Petro Cvirkos
apsakymo motyvais, senojo Lietuvos
kaimo fone svarstoma visada ak
tuali sumaterialėjimo, nužmogėjimo
problema. Filmuojama buvo Utenos
krašto Varniškių dviejų sodybų kai
me (Tauragnų sen.). Scenarijus —
Vytauto Žalakevičiaus. Filme vaidi
n a Kostas Smoriginas, Eugenija
Pleškytė, Vytautas Paukštė, Vidas
Petkevičius. Šis filmas pelnė Są
junginio kino festivalio Dušambė
prizą. Įėjimas nemokamas. Tel. pa
siteiravimui 773-582-6500.
• Pavasarinė mugė J a u n i m o
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti
įvairiausių gerybių. Vaikams bus
žaidimai, loterija, juokdarys dova-

Spaudos apžvalga
Pasirodė pirmasis 2006 metų
žurnalo „LITHUANIAN HERITAGE"
numeris. J a m e kaip visada daug
įdomios medžiagos. Šį kartą skaity
tojų dėmesį patrauks įdomus Albert
C. Cizikauskas rašinys „The Song
never Dies" apie italų kompozitorių
Amilcare Ponchielli ir jo sukurtą
operą „I Lituani". Įdomus ir Gloria
Kivytaitės-O'Brien rašinys apie
Kęstutį bei tos pačios autorės Stasio
Lipskio straipsnio „Birutės laidotu
vės" vertimas į anglų kalbą. Daug
diskusijų turėtų sukelti Evaldos
Jakaitienės rašinys apie lietuvių
kalbą (vertė taip pat G. KivytaitėO'Brien). Skaitytojas galės pasi
skaityti apie naująjį Vilnių, Pažais
lio vienuolyną, susipažins su lietu
vių kilmės fotografe Jennifer Virškus iš Colorado, kuri šiuo metu gy
vena ir dirba Lietuvoje.
Ž u r n a l a s gausiai

iliustruotas

LITIUJANIAN
«(»«< "••"""'"flMįSmfc::
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nuotraukomis.
P r i m e n a m e žurnalo skaityto
jams, kad „Lithuanian Heritage" lei
džiamas 6 kartus per metus. Prenu
meratos kaina metams — 29.95 dol.

B i r u t ė Šonta, gyv. Chicago, IL, už „Draugo" išleistą kalendorių ir
kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 70 dol. auką. Esame nuoširdžiai
dėkingi.
Egidijus N. Radvenis, Glendale, CA, už „Draugo" kalendorių
atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū!
J u o z a s Kazlauskas, Waterbury, CT, ne tik dėkoja „Draugui" už
kalendorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį, bet savo padėką sutvirtino
50 dol. auka. Širdingai ačiū.

Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
T e l . 773-776-8700
T e l . 708-237-0488
Toli free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Š e š t a d . 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
T e l . 312-580-1217
135 S LaSaDe #2300 Chicago IL 60803
Galimos konsultacijos šeštadieniais
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai.
p.p. bus meninė programa: tautinių
šokių grupė „Suktinis" (vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę.
• Literatūriniam konkursui, kurį
finansuoja dr. Jonas Adomavičius,
buvo atsiųsta 20 kūrinių. Vertinimo
komisija j a u baigia juos skaityti.
Laureatams premijų įteikimas vyks
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo (Kovo 11-osios) šventėje kovo 12
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus dalyvauti mums visiems
brangioje šventėje.
• Nuoširdžiai kviečiame Jus
atvykti į ..Kugelio balių", kuris įvyks
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir VVoodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Da
lyvaus šokių grupė „Vyčiai" , vadovė
Lidija Ringienė, steigėjas F r a n k
Zapolis. Klausysimės plokštelių
įrašų, įamžinusių Amerikos lietuvių
atliekamą liaudies muziką. N a ir
skanausime kugelį, mėgausimės lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais,
o desertui skanausime šakotį. Įėjimo
kaina suaugusiems — 17 dol.,
vaikams iki 16 metų — 10 dol. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Undi
nė Uogintaitė).
• K o v o 19 d., s e k m a d i e n į , 1 vai.
p.p. vyks lietuviškos pamaldos Šv.
Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN.
Šv. Mišias aukos k u n . A n t a n a s
Gražulis, SJ. Tuoj po pamaldų įvyks
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Kalbės generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravičius,
meninę programą atliks kanklių ir
skudučių ansamblis „Gabija", vado
vė Genė Razumienė. Po programos
— kavutė. Beverly Shores lietuvių
klubas maloniai kviečia visų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvauti
šioje šventėje.

