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Lietuva padarė pažangą kovoje su netolerancija

Lietuvai pareikšta priekaištų dėl nepakankamos tolerancijos romams.
Perica Mandic nuotr.

Vilnius, vasario 2 1 d. (BNS) —
Lietuva padarė pažangą kovoje s u
rasizmu ir netolerancija, bet vis d a r
neužtikrina tinkamo elgesio su tau-

Politiniai
kaliniai siūlosi
„susimestif//
V. Uspaskicho
kalbos kursams
Vilnius, vasario 2 1 d. (BNS) —
Darbo partijos vadovo Viktoro Us
paskicho darkyta lietuvių kalba pa
sibaisėję buvę politkaliniai i r trem
tiniai šiam politikui siūlo pradėti
lankyti lietuvių kalbos k u r s u s . *
Jei milijonierius V. Uspaskichas
į šiuos raginimus neatsižvelgs, Lie
tuvos politinių kalinių i r tremtinių
sąjungos Kauno s k y r i a u s nariai iro
nizuodami siūlosi surinkti pinigus
kursams apmokėti.
„Jei tamsta, Viktorai Uspaskichai, b ū d a m a s t u r t i n g a s žmogus,
neturite pinigų lietuvių kalbos kur
sams, mes Kauno miesto politiniai
kaliniai ir tremtiniai, sumesime po
centą", — rašoma K a u n o politinių
kalinių ir t r e m t i n i ų i š p l a t i n t a m e
pranešime.
V. Uspaskichas politkaliniams
atsikirto, jog s u r i n k t a s lėšas priim
tų, tačiau, tikėtina, jos b ū t ų panau
dotos kitai paskirčiai.
„Kodėl a š t u r i u žaisti kitų žai
dimą? Jeigu kažkas nori susimesti
pinigus — tegul, m e s p r i i m a m e mie
lai rėmėjus. Puikiai s u r a s i m e būdų,
kad jų pinigus panaudotume", — sa
kė V. Uspaskichas.
Kauno politkaliniai ir tremtiniai
šį pareiškimą išplatino reaguodami į
V. Uspaskicho viešus pareiškimus,
esą gerai lietuviškai nemoka nei ša
lies prezidentas Valdas Adamkus,
nei šalies gyventojai.

tinėmis mažumomis.
Tai teigiama Europos Tarybos,
kurią sudaro 46 šalys, įkurtos Europos komisijos kovai su rasizmu ir ne

tolerancija (ECRI) trečiojoje ataskai
toje apie Lietuvą.
Kaip rašoma ataskaitoje, n u o
2003 metų balandžio 15 dienos, kuo
met buvo pateikta antroji ECRI ata
skaita apie Lietuvą, daugelyje nuro
dytų sričių buvo padaryta pažanga:
kovos su rasine diskriminacija teisi
nė sistema buvo sustiprinta priėmus
Lygių galimybių įstatymą. Šiuo tei
sės aktu taip pat buvo numatyta iš
plėsti Lygių galimybių kontrolie
riaus kompetenciją, į ją įtraukiant
ne tik diskriminacijos dėl lyties, bet
ir dėl rasinių, etninės kilmės bei re
liginių motyvų.
Taip pat buvo imtasi tam tikrų
priemonių stiprinant tautinių ma
žumų teisę mokytis savo gimtąja
kalba; inicijuojami tautinių mažu
mų, ypač romų, integravimo į darbo
rinką projektai; toliau tobulinami
veiksmų planai, skirti tautinių ma
žumų integracijai gerinti.
Tačiau, kaip konstatuojama

Užsienio specialiųjų tarnybų kelias
f Lietuvą — per energetiką
Vilnius, vasario 21 d. (BNS) —
Užsienio specialiosios tarnybos akty
vina savo veiklą ir per verslą bando
prasiskverbti į valdžią. Energetika ir
toliau nurodoma kaip vienas p a 
traukliausių objektų užsienio specia
liosioms tarnyboms.
Valstybės saugumo departamen
to (VSD) generalinis direktorius Ar
vydas Pocius, kalbėdamas apie už
sienio valstybių specialiųjų tarnybų
veiklą Lietuvoje, interviu LNK tele
vizijai užsiminė ir apie „pastebimą
g a n a didelį aktyvėjimą", naudoja
m u s naujus poveikio būdus, rašo
„Verslo žinios".
VSD vadovas taip pat teigė, jog
kai kurios valstybės siekia, kad Lie

tuva nebūtų visavertė ES bei NATO
narė ir priimtų sprendimus veikia
ma tų valstybių. Užsiminta, kad taip
veikti bandoma ir per verslą.
Lietuvos verslo darbdavių konfe
deracijos generalinis direktorius Da
nas Arlauskas, VSD veiklos pra
džioje buvęs šio departamento vado
vo pavaduotoju, sakė, kad specialio
sioms tarnyboms savo tikslų geriau
siai siekti per energetiką.
Atidžiau siūloma stebėti ir kitus
infrastruktūros objektus. D. Arlaus
kas atkreipia dėmesį į galimas grės
mes, jei „Lietuvos geležinkelius" pri
vatizuotų Rusijos, su kuria dabar
konkuruojama dėl krovinių srautų,
įmonė.

ataskaitoje, kai kurios dar anksčiau
Lietuvai pateiktos rekomendacijos
nebuvo įgyvendintos arba buvo įgy
vendintos tik iš dalies.
Pabrėžiama, k a d galiojančios
nuostatos dėl kovos su rasizmo ap
raiškomis, įskaitant rasinės neapy
kantos kurstymą, akivaizdžiai nu
kreiptą prieš žydų, romų ir čečėnų
bendruomenes, buvo taikomos ne
pakankamai.
Nukelta \ 6 psl.

Skautybės kelias.
Koks kilnus pavyzdys!
Ar prez. Bush pažeidžia
JAV įstatymus?
Kolegija tikrai verta
paramos.
Tavo vardas — Lietuva.
Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
Mūsų virtuvė.
Apie namus ir benamius.
Ruošiamės 8-ajai
dainų šventei.
Solistė vėl žavės operos
mėgėjus.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.898 LT
1 EUR — 3.452 LT
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S u n k i a i serga J. I v a n a u s k a i t ė
Vilnius, vasario 2 1 d . (BNS) —
Vieną žymiausių šiuolaikinių Lietu
vos rašytojų 44 metų Jurgą Ivanaus
kaitę užklupo sunki liga.
Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", pirmuosius nugaros bei kojos
skausmus moteris pajuto prieš ket
verius metus. Tačiau medikai ilgai
negalėjo nustatyti tikrosios diagno
zės. Pastaruosius metus rašytojai
j a u teko vartoti skausmą malšinan
čius vaistus.
Praėjusių metų lapkričio pabai
goje Vilniaus mažajame teatre skai
tytojams pristačiusi naujausią savo
romaną „Miegančių drugelių tvirto
vė", rašytoja pateko į medikų ran
k a s . Vilniaus greitosios pagalbos
universitetinėje ligoninėje pacientei
iš kojos buvo pašalintas auglys.
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J a u mėnuo, kai J. Ivanauskaitė
gydosi Švedijoje. Šioje šalyje lietu
vių rašytojai buvo atlikta onkologinė
kojos operacija. Jos laukia dar viena
sudėtinga plaučių operacija.
Nukelta į 6 psl.
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

OD&

DĖMESIO „SKAUTYBES KELIO"
skaitytojams ir
bendradarbiams:
Ilgametei, uoliai ir pareigingai „Skautybės kelio" redaktorei sesei Irenai
Regienei stipriau sunegalavus, į talką sutiko ateiti jauna, sumani ir talen
tinga skautė, ps. Aušra Jasaitytė-Petry.
Visą „Skautybės kelio" medžiagą prašome siųsti jos adresu: 8830 Magnolia Court, Orland Park, IL 60462, tel. 708-349-8432; el-paštas:
a usra67@sbcglobal.net
Reikalui esant, galite siųsti ir į „Draugo" redakciją, pažymint, kad tai
„Skautybės keliui" (el-pašto adresas:
redakcija@draugas.org)
Linkime sesei Irenai greitai pasveikti ir grįžti prie „Skautybės kelio"re
dagavimo, o sesei Aušrai sėkmės, apsiėmus šį nelengvą darbą. Esame jai
nuoširdžiai dėkingi už talką „Skautybės keliui".
Danutė Bindokienė
„Draugo" vyr. redaktorė

VILKIUKAI IR PAUKŠTYTĖS
IŠKYLAUJA
Š. m. vasario 4 d., „Lituanicos"
tunto vilkiukų ir „Aušros vartų/
Kernavės" tunto paukštyčių drau
goves iškylavo Lemonto policijos sto
tyje.

Olivija Petry
antspaudus.

,paudi ia

Stotyje juos sutiko policininkė
George, kuri sesėms ir broliams
aprodė ir paaiškino, kas policijos sto
tyje yra daroma.
Jiems buvo parodytas kompiute
rių kambarys. Čia policininkė Geor
ge paaiškino, kad kiekvienas nusi
kaltimas yra registruotas ir laiko
mas šiuose kompiuteriuose.
Buvo parodyta ir paaiškinta,
kokia procedūra vyksta, kai atveža
nusikaltėlius. Sesės ir broliai, kartu
su tėveliais, aožiūrėjo kalėjimus.
Apėję kalėjimą, vilkiukai ir
paukštytės turėjo progos pamatyti,
kaip jų pirštų antspaudai skiriasi
nuo kitų. Policininkė George pa
aiškino, kaip policininkai sugauna
nusikaltėlius, naudodamiesi jų pirš
tų antspaudais. Visi stebėjosi, jog jų
antspaudai skyrėsi nuo draugų
pirštų antspaudų.
Iškyla baigėsi, kai policininkė
George kiekvienam broliui ir kiek
vienai sesei padovanojo po specialų
Lemonto policijos ženkliuką.

P"-St'J

Sese Aušra

„KOLDŪNŲ" VAKARAS
Čikagos tuntai praneša, kad penktadienį, vasario 24 d., 5:30 vai. v.,
gaminsime skaniausius „koldūnus" tradicinei Kaziuko mugei.
Kviečiame tėvelius, seses ir brolius atvykti ir padėti. Nors ir dirbsime,
bet taip pat smagiai, skautiškai praleisime vakarą. Prašome atsivežti gerą
nuotaiką. Juo daugiau darbininkų, tuo daugiau „koldūnų" pagaminsime, ir
tuo smagiau vakaras praeis. „Koldūnų" gaminimas vyks Lemonte, Pasaulio
lietuvių centro virtuvėje.
Turint klausimų, prašome skambinti savo vieneto tuntininkei/tuntininkui:
„Aušros Vartų/Kernavės" tuntas — ps. Aušra Jasaitytė-Petry, tel. 708349-8432;
„Nerijos" tuntas —jps. Laima Bacevičienė tel. 708-614-9292;
„Lituanicos" tuntas —jbps. Robertas Jokubauskas tel. 815-838-8136.

„AUŠROS VARTŲ/KERNAVES"
TUNTO TĖVELIAMS IR SESĖMS
DĖMESIO!
Artėja tradicinė Čikagos lietu
vių skautų Kaziuko mugė, kuri vyks
sekmadienį, kovo 12 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Kaziuko mu
gė yra vienintelis lėšų telkimo vajus,
kurį skautai suruošia per ištisus
metus.
Su Kaziuko muge yra susiję ir
darbai. Kviečiu visus ir visas pri
sidėti prie šių darbų: dirbti valgyklo
je, ar kavinėje, ar vaikų žaidimų
kambaryje. Mums Jūsų pagalba yra
labai reikalinga. Be Jūsų pagalbos
mugė nepasiseks.
Prašyčiau, kad sesės dalyvautų
šv. Mišiose 9 vai. r. Po to Kaziuko
mugės atidaryme. Dalyvaujame su
tvarkingom išeiginėm uniformom.
Išeiginė uniforma yra tokia:
BSA (Boy Scout of America) palai
dinė su atitinkamais ženkliukais,
tamsiai mėlynas sijonas, kūno spal
vos ilgos kojinės, juodi arba tamsios
spalvos batai ir atitinkamas kak
laraištis.
BSA palaidines galite įsigyti
„Boy Scouts of America" parduotu
vėse arba šiose parduotuvėse:
Teacher's Delight, 15609 S. 94th
Ave, Orland Park, IL 60462, tel.
708-226-1340; Sportstation, Ine,
7060 W 171st Str., Tinley Park, IL,
708-429-0500; Pat's Hobbies &

„SKAUTYBES
KELIO"
tęsinys 5 psl.
mmmmmBmmmmmsmm—

Crafts, Ine, 5730 W. 95th Str., Oak
Lawn, IL, 708-424-6131.
Ženklelius įsigyti galite per savo
draugovės vadoves.
Taip pat kviečiu į „kodūnų" ga
minimo vakarą, kuris įvyks penkta
dienį, vasario 24 d., PLC virtuvėje,
Lemont. Pradžia 5:30 vai. v.
Turint klausimų, prašau kreip
tis į savo vadoves ar galite paskam
binti man tel. 708-349-8432.
Vis budžiu!
ps. Aušra Jasaitytė-Petry
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto
tuntininkė
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AR PREZ. BUSH PAŽEIDŽIA
JAV ĮSTATYMUS?
ir reikalaujančių Kongreso pritari
mo. Be to, po 9/11 įvykių Kongresas
Jau kuris laikas ginčijamasi dėl buvo pravedęs rezoliuciją, sutei
palyginti neseniai į viešumą iškilu kiančią prezidentui galią naudoti
sio fakto, kad prez. Bush, vedamas reikalingą jėgą, kovojant prieš glo
savo tvirto noro ir pasiryžimo apsau balinį terorizmą. Atrodo, kad tuo
goti Ameriką nuo teroristinių iš naudodamasis, Bush ilgainiui sutiko
puolių, panašių į tą lemtingą 2000 NSA (National Security Agency,
m. rugsėjo 11-os dienos įvykį parei kurią juokdariai vadina „No Such
kalavusį apie 3,000 žmonių gyvybių, Agency) vadovybei duoti leidimą
yra leidęs įvairioms Amerikos seki pasinaudoti jos plačiu kompiuterių
mo ir žvalgybos organizacijoms kaip tinklu ir galinga satelitų technologi
CIA, FBI ir NSA, sekti telefoninius ja, pagal kurią pasiklausymas tele
piliečių pasikalbėjimus, negavus įs foninių ir panašių pasikalbėjimų gali
tatymais tam reikalaujamo teismo būti atliekamas bevieliu elektroni
niu būdu, nereikalaujančiu seno
leidimo.
Ar tai leistina ir ar tai galima viško vielinio prisijungimo (wirevadinti legalia kova prieš terorizmą? tapping). Agentai tuo ir pradėjo gau
Nuomonės skiriasi, ir daugiausia siai naudotis.
prezidentą puola demokratai, o
Deja, apie tai sužinojo „New
bando aiškintis ir jį ginti — respub York Times", ir 2005.12.16 paskelbė
likonai ir pagal pravestas piliečių spaudoje. Kilo triukšmas, kuris vyk
apklausas, nemažas procentas eili sta iki šiol. Demokratai ir net kai
nių amerikiečių, bijančių dar vieno kurie respublikonai kaltina prezi
panašaus į 9/11 teroristinio išpuolio. dentą už 1978 m. FISA įstatymo
Kad geriau suprastume šį ginčą, pažeidimą, tuo tarpu kai dauguma
būtų ne pro šalį pažiūrėti į ankstes respublikonų ir pats prezidentas bei
nę Amerikos istoriją.
jo vyriausias prokuroras Alberto
Gonzales bando tai pateisinti, aiš
kindami, jog toks įstatymo nesilaiky
Teisės ar s a u g u m a s ?
mas yra konstituciškai pateisina
Kai prieš maždaug 30 metų t a r p mas, kadangi prezidentas yra „ComSovietų Sąjungos ir JAV dar vyko mander-in-Chief. Gonzales dar pri
vadinamasis šaltasis karas, abi mena, kad Kongresas, vos trys die
pusės viena kita nepasitikėjo ir ban nos po 9/11 antpuolio, leido prezi
dė savo priešininkų planus bei veiks dentui „naudoti bet kokią jėgą prieš
mus pažinti, s u p r a s t i , naudojant 'ai Qaeda' ir visus jos pagalbi
visokiausius šnipinėjimo metodus. Ir ninkus". Tas įstatymas, kuris tapo
niekas nesistebėjo, jei CIA ar kokie žinomas kaip „Patriot Act", nors
kiti agentai nelegaliai klausėsi, sa daugelio liberalesnių politikų ir
kysime kokio Amerikoje gyvenančio laikomas prieštaraujančiu Konstitu
KGB agento ar jo sėbrų telefoninių cijai, yra dar neatšauktas. Tęsiantis
terorizmo pavojui, neatrodo, kad
pasikalbėjimų.
Kad išvengtų piliečių teisių taip praplėstos prezidento teisės gali
pažeidimų, jau tada, 1978 m., Kong būti greitai atšauktos. Konstitucija
resas pravedė vadinamąjį FISA (Fo- ar ne, žmonės yra linkę tikėti, kad
reign Intelligence Surveillance Act) tik laikinai paaukos savo teises, kad
įstatymą, pagal kurį bet koks Ame apsaugotų nuo teroristų savo gyvybę
rikoje gyvenančių žmonių telefoni ir turtą.
nių ir kitokių pasikalbėjimų slaptas
klausymasis galėjo būti leistas tik
Pavyzdžiai iš Amerikos
pagal tam tikro teismo leidimą ar
istorijos
įgaliojimą (warrant). Vykstant šalta
jam karui, Amerikos saugumo agen
Ar tikrai prez. Bush laužo
tai gaudavo tokį leidimą be didelių Amerikos įstatymus? Jei ir taip, tai
sunkumų, ir niekas nesiskundė dėl visa Amerikos istorija rodo, kad jau
pažeidimo laisvės ar teisių, kurios nuo pat valstybės pradžios Amerikos
buvo garantuotos pagal dabar taip prezidentai visuomet pasirinkdavo
dažnai minimą Konstitucijos IV kelią, kad laimėtų bet kokį karą, ar
pataisą (1791), kuri skamba maž išlaikytų vieningą valstybę, net jei ir
daug taip (laisvas vertimas): „Žmo reikėdavo laikinai, kartais gal ir
gaus teisė būti saugiam, įskaitant jo nereikalingai, atsisakyti kai kurių
asmenį, namus, dokumentus ir kito teisių. Prezidentas Bush nesiskiria
kią nuosavybę, nuo nepagrįstos kra nuo kitų buvusių prezidentų. Jis no
tos ar arešto, negali būti paneigta, ir ri apsaugoti Ameriką ir jos žmones,
leidimas tai atlikti gali būti suteikia kad ir brangia laisvės netekimo
mas tik įrodžius galimą tam prie kaina. Paminėsiu tik kelis istorinius
žastį, po priesaika ar patvirtinimu, faktus.
pažymint vietą, kur bus daroma kra
Kai 1798 m. prancūzai pagrasi
ta, ir kokie asmenys galės būti su no jaunos Amerikos valstybės lai
imami ar daiktai konfiskuojami".
vininkystei, prez. John Adams pra
Ta teisė amerikiečių yra taip vedė atitinkamus įstatymus, ir
branginama, kad net po 9/11 teroris nesidrovėjo tų įstatymų priešininkus
tinio išpuolio 2001 m. Bush vykdo apkaltinti esant išdavikais, netu
moji valdžia net ketverius metus rinčiais teisės kritikuoti prezidento
nedrįso viešai prisipažint, ar net a r Kongreso!
bandyti pateisinti tos teisės laužy
Prasidėjus pilietiniam karui,
mo. Vyko gana gyvos diskusijos tarp kuris grasė suskaldyti nedalomą
vykdomosios, įstatymdavystės ir Amerikos valstybę į dvi, Abraham
teisėsaugos valdžios kaip tą teisę Lincoln savo vardą Amerikos istori
išlaikyti, kartu ir bandant tai balan joje užsitarnavęs kaip prezidentas,
suoti su valstybės saugumo reikala kuris išlaisvino juoduosius ameri
vimais. Kiek galima prezidentui kiečius nuo vergijos, ir taip pat iš
duoti veikimo laisvės, nepažeidžiant laikęs Ameriką nesuskilusią į dvi
pagrindinių Konstitucijoje pilie griežtai viena kitai priešingas vals
čiams duotų laisvių?
tybes, jau 1861 m. rado reikalą pa
Prez. Bush gerai žino, kad JAV naikinti „Habeas corpus" teisę, pagal
Konstitucijos 2-as straipsnis duoda kurią pilietis galėdavo savo skriau
jam gana plačių veikimo teisių, nors das pateikti teismui.
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Koks kilnus pavyzdys!

ALEKSAS VITKUS
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žiemos olimpiada. Vieniems
a t l e t a m s p a s i s e k a laimėti
m e d a l i u s , kiti varžybų aikštėse
a t r a n d a tik kartų nusivylimą, kai
dėl akimirkos klaidos a r nelaimin
go atsitikimo žlunga viltys pasiek
ti laimėjimą.
Lietuviai net nesitikėjo geriau
pasirodyti šiose žaidynėse, tad gal
būt ir nusivylimo mažiau. Kiek
d a u g i a u galimybių laimėti buvo
Lietuvos šokėjų ant ledo porai, bet
po netikėto parkritimo programos
metu, pasiliko aštuntieji laimėtojų
lentelėje. O kaip būtų nuostabu
girdėti grojant Lietuvos himną ir
matyti a n t aukščiausio stiebo pa
kylant trispalvę, kai laimingajam
mūsų atletui ant kaklo užkabina
mas aukso medalis... Bet tai iš
esmės nelabai svarbu, palauksime
vasaros olimpinių žaidynių, kurio
se lietuviai (bent krepšininkai)
visuomet geriau pasirodo.
Nelabai šį kartą sekasi ir ame
rikiečiams, nors jie į Turiną atvyko
pilni gražiausių vilčių, svajonėse
žvilgant aukso ir sidabro meda
liams. Tiesa, turime ir laimėtojų,
tačiau, m ū s ų nuomone, iš visų
amerikiečių, laimėjusių medalius,
išsiskiria vienas, pasižymėjęs to
kiu kilniu elgesiu, kad jo pavyz
džiu t u r ė t ų pasekti daugelis at
letų.
Amerikos olimpinis komitetas
savo žymiesiems atletams, aukso
medalių
laimėtojams,
skiria
25,000 dol. dovaną (Lietuvoje
medalių laimėtojai taip pat dosniai
apdovanojami). Be abejo, tokia
pinigų s u m a bent iš dalies paden
gia pasiruošimo olimpiadai išlai
das, k u r i a s besitreniruodami turi
sumokėti iš savo kišenės (retais
atvejais jie suranda didžiųjų pra
monės a r prekybos įmonių rė
mėjus). Niekuomet anksčiau ne
teko girdėti, kad laimėtojas šios
piniginės dovanos atsisakytų, ar ją
kam padovanotų. Bet taip atsitiko,
kai amerikietis Joey Cheek, greito
jo čiuožimo čempionas, laimėjęs
aukso medalį 500 metrų čiuožimo
lenktynėse, gautą 25,000 dol. su
mą atidavė vargingiems vaikams
Afrikoje, Azijoje ir Vidurio Ry
tuose.
S a k o m a , kad čiuožėjas Joey
Cheek tikrai suprato ir konkrečiai

Pirmojo pasaulinio karo metu
prez. Woodrow Wilson valstybės
pareigūnams leido t r a u k t i į teismą
bet ką, kuris kritikavo vyriausybę ar
jos vedamą politiką. Panašiai atsi
tiko ir II pasaulinio karo metu, kai
prez. Franklin D. Roosevelt leido
FBI direktoriui J. Edgar Hoover be
jokių suvaržymų naudotis nelegaliu
telefoninių pokalbių pasiklausymu.
Prisiminkime, kad Roosevelt, dauge
lio amerikiečių laikomu vienu žy
miausiu JAV istorijoje, išsigandęs ne
tikėto (?) Pearl Harbor užpuolimo ir
Japonijos pavojaus, neteisėtai sukišo
110,000 japonų kilmės amerikiečių į
koncentracijos lagerius, kurie buvo
švelniau pavadinti „detention" a r
„internment" stovyklomis.
Kai po Roosevelt buvusio prezi
dento H a r r y S. Truman kadencijos
metu kilo Korėjos karas, Truman,
s u p r a s d a m a s kritišką karinę padėtį,

įprasmino olimpinius idealus, pa
sitenkindamas medaliu, o laimėji
mo džiaugsmu pasidalindamas su
vaikais, gyvenančiais didžiausia
me skurde, nežinantiems, kas yra
vaikiškas juokas, neturintiems ga
limybių savo karčią kasdienybę
užmiršti žaidimo ar sportavimo
įkarštyje. Greitojo čiuožimo čem
pionas kreipėsi į Olimpinį komi
tetą, kad leistų pinigus paaukoti
labdarai. Jo noras buvo išpildytas.
Šioje šalyje įvairių sporto ko
mandų žaidėjai, ypač patys ge
riausi, gauna milžiniškas algas.
Nemažai jų dalį pinigų skiria lab
darai, įkurdami vaikams sporto
stovyklas, remdami įvairias mo
kyklines ir pomokyklines progra
mas, o užsieniečiai stengiasi pa
dėti savo kilmės kraštui.
Amerikos, ypač NBA, koman
dose jau žaidžia ir nemažai lietu
vių. Kaip būtų prasminga, kad
mūsų tautiečiai, kuriems per pas
tarąjį
dešimtmetį
nusišypsojo
laimė žaisti JAV krepšinio koman
dose ir uždirbti milijonus dolerių,
pasektų šiuo kilniu pavyzdžiu ir
bent nedidelę dalį savo uždarbio
paaukotų ne kitų valstybių a r
žemynų vaikams, bet lietuviu
kams.
Girdint, kad kuris NBA lygos
žaidėjas lietuvis pasirašė sutartį
už kelis milijonus dolerių, kyla
mintis: ar iš tiesų žmogui reikia
tiek pinigų? S u p r a n t a m a , jam
krepšinio komanda moka už puikų
pasiruošimą, gerą pasirodymą
aikštėje. Bet jis neturėtų pamiršti,
kur įsigijo tą pasiruošimą, kas jį
išmokė, kur iškilo į „žvaigždes",
kad tapo vertas tų milijonų. Tik
retas lietuvis krepšininkas dalį
uždarbio investuoja į savo tėvynės
ateitį —jos vaikus, jaunimą. Retas
ryžtasi paremti tėvynę, parody
damas padėką už tai, ką jam yra
davusi. Tiesa, yra tokių, kurie
investuoja į verslą, įkuria krep
šinio mokyklas, padeda pastatyti
sporto stadionus, bet tai išimtys.
Kai vis daugiau lietuvių sporti
ninkų išvyksta žaisti užsienio
komandose ir gauna milžiniškus
atlyginimus, jeigu bent kiek tų
pinigų investuotų į savo gimtąją
šalį, joje gyvenimas, ypač jaunimui
ir vaikams, stipriai pasikeistų.

nelaukdamas Kongreso pritarimo,
pasiuntė Japonijoje buvusius ame
rikiečių dalinius priešintis Š. Ko
rėjos komunistų pradėtam puolimui.
Karui vykstant, jis nelegaliai norėjo
suvalstybinti visą Amerikos plieno
pramonę, bet Aukščiausias teismas
jam to neleido.
Po to buvo dar eilė Amerikos
prezidentų, kurių kai kurie nutari
mai dar ir šiandien mums yra sun
kiai suprantami. Nesivaržė Ameri
kos prezidentai kritiškoje padėtyje
imtis žingsnių, kurie, jų nuomone,
buvo būtini Amerikai, nors tuo ir
buvo pažeidžiamos kai kurios pi
liečių teisės.
Prisiminkime prezidentą Richard M. Nixon ir jo garsųjį, 1972 m.
prasidėjusį, Watergate politinį skan
dalą, kuris 1972.08.09 privedė prie
Nixon atsistatydinimo, pirmo Ame
rikos istorijoje.
Nukelta j 9 psl.
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irmomoflšs,
ĮfepimOTi-taTaa,
VASARIO 16-0SI0S GIMNAZIJOS
KURATORIJOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS
Kun. Kelmeliui pralaimėjus bylą
prieš Vasario 16-osios gimnazijos
kuratoriją, jis ir D. Udrys bando
visuomenę įtikinti, kad jie vis tiek
teisūs, savaip interpretuodami fak
tus. Todėl Vasario 16-osios gimnazi
jos kuratorijos valdyba jaučia pa
reigą pareikšti:
Kun. Kelmelis rinko medžiagą
apie savo darbo kolegas ir apie taria
mas negeroves gimnazijoje ir, neap
taręs savo surinktos informacijos su
gimnazijos vadovybe ar su savo kole
gomis mokytojų posėdžiuose, skleidė
ją toliau. Per metinį kuratorijos
suvažiavimą 2004 m. birželio 5 dieną
jis pateikė savo „kritiką" ir kuratorijai, kurios keli nariai reikalavo dis
kutuoti mokytojus ir auklėtojus lie
čiančias problemas bei pedagoginius
klausimus mokytojų konferencijoje.
Mokytojų posėdis yra aukščiausias
mokyklos organas. Jeigu mokytojas
pastebi kokias nors negeroves, jis
privalo apie jas pranešti vadovybei
arba pateikti jas svarstyti mokytojų
posėdyje Negalima nuo direktoriaus
ir mokytojų informacijos slėpti ir
skleisti ją toliau. Tačiau mokytojų
posėdyje kunigas atsisakė diskutuoti
šiuo klausimu ir. norėjo uždrausti
apie tai išvis užsiminti mokytojams.
Pagaliau, pagrasinęs viską skelbti
spaudoje, išėjo iš posėdžio. Kadangi
toks elgesys nepriimtinas, Vasario
16-osios gimnazijos
kuratorijos
valdyba 2004 m. liepos 8 d. atleido
kun. Kelmelį iš darbo.
Atleistas apskundė gimnaziją
darbo teisme. Kun. Kelmelis buvo
1995 m. vyskupo Matulaičio atsiųs
tas į gimnaziją, iš pradžių dvejiems
metams. Vyskupas šį leidimą, kuni
gui pačiam prašant, vis pratęsdavo
dvejiems metams, pasilikdamas sau
teisę jį atšaukti kiekvienu metu.
Mainco vyskupijos prašymu, vysku
pas J. Matulaitis atšaukė kun.
Kelmelį iš Vokietijos 2004 m. spalio
31 d. Kun. Kelmelį atšaukus, for
malus atleidimas iš darbo nebebuvo
reikalingas. Todėl kuratorijos valdy
ba atsiėmė atleidimo raštą, išmokėjo
kun. Kelmeliui jam priklausančią
algą, iš viso 9,918.24 eurų.
Kun. Kelmelis tuo nepasitenki
no. Jis tęsė bylą, reikalaudamas, kad
darbo teismas priverstų direktorių jį
priimti atgal į darbą, nepaisant
vyskupo atšaukimo. Jis būtų sutikęs
bylą nutraukti tik tada, jeigu kura
toriją jam būtų sumokėjusi vienerių
metų algą ir būtų leidusi jam toliau
gyventi gimnazijos bute. Kuratorijos
valdyba su tuo nesutiko.
Darbo teismas, 2005 m. vasario
22 d. apsvarstęs susiklosčiusią pa
dėtį ir remdamasis kuratorijos atlei
dimą atšaukiančiu raštu, konstata
vo, kad darbo sutartis nenutraukta.
Tuo ir baigėsi byla. Kun. Kelmelis
šitą sprendimą dabar skelbia savo
laimėjimu.
Tačiau teisėjas aiškiai pasakė,
kad ne šio teismo reikalas spręsti, ar
vyskupas leis kunigui dirbti gimna
zijoje, ar ne. Kun. Kelmeliui teismo
nebuvo priskirta jokia kompensaci
ja, kaip teigia kunigas ir D. Udrys.
2005 m. vasario 1 d. į gimnaziją
buvo atsiųstas naujas kapelionas,
bet kun. Kelmelis nepasidavė. Jis
prašė vokiečių vyskupą, kad \\ su

grąžintų. Kartu per savo advokatą
jis reikalavo iš gimnazijos, kad ji pa
prašytų vyskupo Matulaičio jį su
grąžinti. Jis arba jo atstovas kuratorijoje, D. Udrys, bandė per internetą ir per spaudą daryti spaudimą
gimnazijos kuratorijai, kad ši sugrą
žintų kunigą. Kai kuriems kuratori
jos nariams D. Udrys net bandė
daryti tiesioginį spaudimą, grasin
damas apie juos paskelbti jiems
nemalonius dalykus, jeigu jie jo
neparems kuratorijoje.
Kai iš niekur tinkamos pagalbos
nesusilaukė, kun. Kelmelis gimnazi
jos kuratoriją vėl padavė į teismą.
Dabar jis reikalavo, kad gimna
zija jam sumokėtų 33,000 eurų kom
pensaciją už prarastą darbą. Skundo
rašte Kelmelis aiškino, kad vysku
pas jį atšaukęs dėl gimnazijos kal
tės. Gimnazija jį atleidusi be pag
rindo. Jo nuomone, jis savo darbą atlikdavęs tvarkingai, jam darbas gim
nazijoje patikęs. Jis gimnazijoje tu
rėjęs gerą butą, gavęs gerą algą, bu
vo gerai išmokęs vokiečių kalbą ir
aktyviai įsijungęs į vokiečių visuo
menę. Vokietija tapusi jo antrąja tė
vyne. Jis čia ir toliau būtų norėjęs
dirbti, bet dėl gimnazijos kuratorijos
kaltės jis turėjęs grįžti į Lietuvą ir
dabar turįs dirbti be algos, nes kuni
gai Lietuvoje gyveną tik iš aukų.
Darmstadto darbo teismas 2006
m. sausio mėn. 10 d. apsvarstė visas
kun. Alfonso Kelmelio atšaukimo iš
gimnazijos aplinkybes ir nusprendė
atmesti jo skundą bei visus jo rei
kalavimus. Teismas nesutiko su
kun. Kelmelio aiškinimais, kad jis
buvęs atleistas be pagrindo. Jeigu
gimnazijoje buvę negerovių, tai jas
reikėję pirma aptarti su kolegomis
mokytojų posėdyje ir su vadovybe,
prieš pranešant apie jas toliau.
Todėl, teismo nuomone, kuratorijos
valdyba turėjo rimto pagrindo skųs
tis vyskupui. Teismo teigimu, kura
torijos valdyba neprivalo prašyti
vyskupo, kad jis kun. Kelmelį vėl
sugrąžintų į gimnaziją.
Teismo sprendimas neapskun
džiamas. Teismo išlaidas turi pa
dengti kun. Kelmelis.
Paskelbus teismo sprendimą
spaudoje, pasipylė D. Udrio ir kun.
Kelmelio laiškai, kuriuose vėl karto
jami tie patys nepagrįsti kaltinimai,
grasinama dangaus ir žemės kerštu,
cituojami sakiniai be ryšio ir 1.1.
Kaltinami ne tik gimnazijos direkto
rius, bet taip pat Vasario 16-osios
gimnazijos kuratorijos valdybos na
riai, Lietuvių Bendruomenė, net re
daktoriai — vienu žodžiu, visi, kurie
nėra kun. Kelmelio ir D. Udrio nuo
monės.
Kuratorijos valdyba atmeta vi
sus kun. Kelmelio ir p. Udrio kalti
nimus, liečiančius tariamą lietuviš
kumo išnykimą gimnazijoje. Vasario
16-osios gimnazija atlieka savo dar
bą tvarkingai. Ji buvo ir yra svarbus
lietuvių švietimo ir kultūros židinys
Vakarų Europoje. Lietuviai mokiniai
auklėjami lietuviškoje dvasioje, mo
kosi lietuvių kalbos ir literatūros,
Lietuvos istorijos ir geografijos. Lie
tuvių kalba dėstoma tikyba ir muzi
ka visose klasėse, o kai kuriose kla
sėse ir kit; dalykai, kaip istorija, bio
logija :r geografija. Minimos visos

svarbios Lietuvos istorinės datos,
švenčiamos lietuviškos šventės,
puoselėjami lietuviški papročiai,
folkloras. Mūsų mokiniai reprezen
tuoja Lietuvą vokiečių ir prancūzų
tarpe ir kelia Lietuvos įvaizdį už
sienyje.
O vokiečius mokinius stengia
masi, kiek įmanoma, daugiau supa
žindinti su Lietuva. Kai kurie net
mokosi lietuvių kalbos.
Taigi, visi kun. Kelmelio ir D.
Udrio skleidžiami gandai, kad lietu
viškumas gimnazijoje baigia išnykti,

yra neteisingi, o sąmoningai sklei
džiami siekiant suklaidinti rėmėjus
ir tokiu būdu sužlugdyti gimnaziją.
Kviečiame nepasitikėti tariamais
gimnazijos „draugais", kuriems aki
vaizdžiai daugiau rūpi jų reputacija
ir kerštas negu gimnazijos ateitis.
Vasario 16-osios gimnazijos
kuratorijos valdyba
Dr. Vilius Lėnertas, pirmininkas
Petras Nevulis, vicepirmininkas
Andrius Šmitas, direktorius
2006 m. vasario 12 d.

PASTABA DEL STRAIPSNIO
„VASARIO 16-0SI0S SIGNATARAI"
Laimos Apanavičienės straips
nis „Vasario 16-osios signatarai"
labai geras, bet reikalingas šio pa
pildymo: keturi signatarai — Ste
ponas Kairys, Jonas Vileišis, Myko
las Biržiška ir Stanislovas Naruta
vičius, protestuodami prieš Tarybos
daugumos pasiūlytą 16-osios vasario
Akto tekstą, pasitraukė iš Tarybos.
Petras Klimas savo atsiminimuose,
nors tuos keturius vadina „maiš
tininkais", bet jiems pritardamas,
įtikino Tarybos daugumą, kad būtų
priimtas Tarybos mažumos Vasario
16-osios Akto tekstas, iš kurio buvo
išmestos visos vokiečių okupantams

padarytos nuolaidos ir kad 16-osios
vasario posėdžiui pirmininkautų
Jonas Basanavičius. Daugumai iš
pildžius šias dvi sąlygas, mažuma,
keturi „maištininkai", sugrįžo į Ta
rybą ir visa Taryba vienbalsiai priė
mė mažumos Stepono Kairio sureda
guotą ir Jono Vileišio surašytą 16osios Vasario Akto tekstą. 27 metų
signataras Petras Klimas šiame pro
cese parodęs savo ankstyvus diplo
matinius sugebėjimus, Laimos Apa
navičienės straipsnyje buvo teisingai
įvertintas.
Dr. Jonas Valaitis
Willow Springs, IL

„PREZIDENTŲ DIENA"
Prieš dešimt dienų, vasario 12,
suėjo 197 metai nuo vieno žinomiau
sių Amerikos prezidentų 16-ojo Abraham Lincoln, gimimo. O šiandien,
vasario 22 sueina 274 metai nuo
George Washington, pirmoje Ame
rikos prezidento, gimimo. Deja, tų
dviejų reikšmingų dienų Amerikoje
daug kas jau nebeprisimena, nes jas
šiandien atstoja dirbtinai sukurta
visų „Prezidentų diena".
Kiekvienas Amerikoje gimęs
vaikas per ištisus metus mokykloje
yra emocingai supažindinamas su
Lincoln gyvenimu: kaip jis gimė ne
turtingoje šeimoje, kaip jis mokėsi
prie žvakės šviesos, kaip jis jaunas
neteko savo motinos, ir kaip jis pats
save, per savo ryžtą, užsispyrimą ir
energiją, išleido į mokslus ir poli
tikos viršūnes.
Panašiai ir George Washington
yra amerikiečių didžiai gerbiamas
už jo ilgų metų kovą prieš anglus,
prisimenant, kad tą kovą laimėjus,
1789 metais jis buvo elektorių
kolegijos vienbalsiai išrinktas pir
muoju Amerikos prezidentu. Dė
kinga už jo žygius amerikiečių tauta
vėliau jį pradėjo populiariai vadinti
„Amerikos valstybės tėvu".
Ilgus metus amerikiečiai šventė
abiejų šių žymiųjų prezidentų gimta
dienius, ir tik 1983 metais Kongre
sas pravedė įstatymą, kuriuo abu
prezidentai turėjo pasitenkinti viena
bendra švente, atstojusia abiejų pre
zidentų gimtadienius. Buvo pasi
rinktas trečias vasario mėnesio pir

madienis, kuris šįmet sutapo su va
sario 20, o šventė pavadinta „Presidents' Day". Kodėl?
Neseniai mirė garsaus taikingo
sugyvenimo ir žmogaus teisių kovo
tojo baptistų pamokslininko Martin
Luther King, Jr. našlė Coretta Scott
King, kurios laidotuvėse dalyvavo
net keli buvę, o ir dabartinis prezi
dentas George W. Bush. Nors atsi
sveikinimo kalbose įvairūs kalbėto
jai ją gyrė už „nepailstamą" jos kovą
dėl jos žuvusio vyro idealų, būdama
gyva, ji labiausiai pagarsėjo, kai jai
pavyko įtikinti prezidentą Reagan
priimti nutarimą —paskelbti jos vy
ro Martin Luther King gimimo dieną
federalinė švente, kuri yra tapusi
privaloma visos Amerikos švente.
Pasirinkę patogų savaitgalio pirma
dienį, šįmet ją šventėme sausio 16
dieną.
Šitaip padaugėjus federalinių
švenčių skaičiui, politikai nutarė,
kad reikia kaip nors tai pataisyti, ir
jie nusprendė iki tuomet švęstas
prezidentų George Washington ir
Abraham Lincoln gimimo dienų
šventes sujungti į „Prezidentų die
ną", kurią šįmet šventėme vasario
20, „patogų" pirmadienį. Taip dr.
Martin Luther King, o gal labiau jo
žmonos Coretta Scott King pastangų
dėka mes gavome naują šventę,
arba, kaip dabar Lietuvoje paprastai
sakoma — išeiginę — ar — „Pre
zidentų dieną".
Aleksas Vitkus

TAIKLŪS MOKINĖS
ŽODŽIAI
Ačiū už sausio 27 d. išspausdin jau, kaip labai čia tinka jaunosios
tą Kretingos mokinės Rosanos autorės žodžiai, jog „išplovus" iš
Lukauskaitės eilėraštį „Kai ištremsi lietuvių kalbos nosines ir „iššlavus"
kalbą". Perskaičius jį, prisiminė kitus ženklus, „...pamatysi, / Kad
prieš kurį laiką „Draugo" skiltyse kalbi modernia naujųjų technologijų
vykusios diskusijos dėl kontrover šnekta, /Kurioje nebėra vietos .nei
sinio pasiūlymo supaprastinti lietu žmogui, nei Dievui..."
vių kalbą, kad ji geriau tiktų kom
Raimundas Kiršteinas
piuteriniam naudojimui. Ir pagalvo
Rochester, NY
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SKAUTYBES

KELIAS

SKAUTŲ ŠVENTE
S k a u t ų ruoštos tradicinės Kū
čios įvyko 2005 m. gruodžio 11 d. Šv.
Andriejaus parapijos salėje. Šv. Mi
šios tą sekmadienį, taip pat buvo
aukojamos skautų intencija.
Salė išpuošta vainikais, žalumy
nais, o eglutė scenoje papuošta šiau
dinukais ir apšviesta lemputėmis. Ši
eglutė čia stovės visą Kalėdų laiko
tarpį, nes d a r įvyks lietuviškos mo
kyklos metinė šventė — Kalėdų eg
lutė, ir visiems parapijiečiams bus
smagiau pabendrauti, kurie čia ren
kasi po lietuviškų Mišių.
K a l ė d i n ė muzika ir giesmės
skleidžia šventišką nuotaiką. Sve
čiai, kurie užsisakę iš anksto vietas,
sodinami prie stalų, o kiti — dar nori
pasišnekučiuoti su rečiau matomais
pažįstamais. Stalai puikuojasi įvai
riais tradiciniais Kūčių patiekalais,
kuriuos paruošė mamos ir vadovės.
Šv. Andriejaus parapijos klebo

nas kun. P. Burkauskas sukalbėjo
maldą ir pašventino valgius, o jo
paruoštą gilesnį šventės apmąs
tymą skirtą šiai progai, perskaitė
ps. D. Mironaitė. Visą Kūčių progra
mą pravedė s. Laima Bagdonavi
čienė (vietininkė). Kūčioms įpusėjus,
skautai suvaidino „Juokdario pa
saką", kurią parašė ir režisavo ps.
Rasa Britain (Bobelytė). Visi artistai
gerai atliko savo roles, bet ypač gerai
pasirodė Kristukas Akerley — Juok
darys ir Aleksandra Britain — ka
ralaitė. Po vaidinimo skautai ir sve
čiai jungėsi į bendrą kalėdinių gies
mių giedojimą, kurioms akompana
vo J. Cox akordeonu, E. Kamerauskas ir gitara prisijungė J . Kasinskas.
Skautai ir svečiai susikibę ran
komis sugiedojo „Lietuva brangi" ir
„Ateina naktis". Linkėdami gražių
Kalėdų švenčių, skirstėmės namo.
D. S u r d ė n i e n ė

Prof. dr. Vytauto Černiaus
knygą pasitinkant
Vydūno fondas kviečia visus
apsilankyti ir susipažinti su vertin
ga, įdomiai parašyta ir lengvai skai
toma, neseniai išleista knyga „Žmo
gaus vystymosi
kelias". Knygos
autorius, dr. Vytautas Černius,
Temple universiteto profesorius ir
Vytauto Didžiojo universiteto vizi
tuojantis profesorius, rašo apie žmo
gaus gyvenimo tarpsnius nuo vai
kystės iki brandos. Knyga taikoma
ne tik pedagogams, bet taip pat tė
vams, organizacijų vadovams ir vi
siems, kurie domisi gyvenimo tėkme.
„Žmogaus vystymosi kelias"
knygoje rašoma kaip elgtis su vai
kais, kaip suprasti berniuką ir mer
gaitę? Kaip padėti jiems augti?
Pavojingiausias žmogaus amžiaus
tarpsnis yra paauglystė. Ką daryti?
Koks skirtumas tarp jaunų ir vidu
tinio amžiaus žmonių? Kokios jų ver
tybės? Iki kokio amžiaus formuojasi
intelektas? Kas iš tikrųjų „kuria"
žmogų — genai ar aplinka? Ar seni
žmonės laimingi?
Apie visa tai, be to, apie žmo
gaus prigimtį, discipliną namuose ir

Prof. dr. Vytautas Černius

mokykloje, vaikystės, paauglystės,
jaunatvės, viduramžio ir senatvės
erdvę, apie meilę, laimę, dvasingu
mą, apie vidutinio amžiaus žmonių
rūpesčius, kaip ruoštis vyresniam
amžiui, kas yra mūsų gyvenimo „va
riklis" ir dar daug daugiau, rasite
šios knygos puslapiuose.
Knygos „Žmogaus vystymosi ke
lias" pristatymas bus vasario 26 d.,
sekmadienį, 12:30 vai. p.p., Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Po trumpos meninės
programos vyks vaišės ir pasisve
čiavimas. Visa esate laukiami!
Ritonė Rudaitienė

VYDŪNO FONDE

Linksmai nusiteikę broliai ir sesės kūčių m e t u . Iš kairės: A. Bagdonavičiūtė, L.
Bagdonavičienė, A. Britain, L. Šaičiūnaitė, V. Vansant, D Mironaitė ir A.
Surdėnas.

T ^ " a i kiekvienam mūsų išdalino po gelbėjimosi
J-Vjuostą, dingtelėjo ne visai rami mintis: „O, ar
mus žada bei tikisi pamurkdyti šaltoje upėje?!" O
jau būti po kriokliu — teko tai gyvenime patirti!
Meksikos kurorte Acapulco yra piramidės architek
tūrinio pavidalo viešbutis „Princess". Jo egzo
tiškame sode prie pastato yra populiarus baras, ku
riame, gaivindamasis šaltu gėrimu, sėdi lyg po
kriokliu — o čia pat panosėje prieš tave drimba
vandens srautas — „krioklys"! Na, ir mes neap
sirikome! Mūsų laivuką taip mėtė ir vėtė, kad
daugelis mūsų grįžo viešbutin šlapi kaip sulyti
viščiukai, nors visi turėjo lietpalčius (buvo perspėti
jų būtinumu)... Ar buvo tas plaukimas ko vertas?
Visiškai užtikrintai — taip! Tai nuotykis, kurio
niekada gyvenime nepamirši! Juo arčiau slinkome
(o iš tikrųjų mus upė stūmė) prie Velnio gerklės,
tuo buvo baugiau... Ar apsėdusi baimė pagaliau
nugalėjo? Nepasakytume, jog širdis buvo visiškai
ramutėlė... Tačiau, nebuvo taip siaubingai baugu,
kai prieš daugelį metų trise valtyje lindome į
Mėlynąjį groto Capri saloje, Italijoje (o ten išvy
dome lyg iš apačios peršviečiamą nuostabaus mė
lynumo, anais laikais Lietuvoje vadinamo „lazurkos", spalvos vandenį!); nei plaukiant pasaulio
ilgiausia Nilo upe tikru autentišku egiptiečių
„felucca", stebint žavingą saulėlydį buvusioje
faraonų karalystėje; nei plaukiant ilgiausiu
Norvegijos fjordu Sogne (gėrintis nuostabia gamta);
nei taip j a u neseniai plaukiant Naujosios Ze
landijos fjordu Milford Sound (pasigėrėtinai
„niurku" besiverčiančiais delfinais bei ant baltų
uolų saulėje tingiai besišildančiais ruoniais), čia
buvo beveik visų siaubingiausia, o vis tik gal būtų
visų reikšmingiausia, norint pasigirti savo vaikai
čiams! O jaudinančiai puikų plaukimą banguo
jančia upe apdovanojo milijono vertas vaizdas!
Visas balto vandens okeanas vartaliodamasis atbil
da per pasaulio plačią lūpą, pasinerdamas žemyn
ant tropiniais žalumynais dengtų uolu ir pasius-

• Fil. Giedrius Židonis dėsto lie
tuvių kalbos kursą Adomo Mickevi
čiaus vardo universitete Poznanėje
(Lenkijoje). Jo prašymu, Vydūno fon
das sudarė lietuviškų knygų siuntą
universiteto bibliotekai. J a u išsiųsta
14 dėžių, kuriose sudėtos 700 rink
tinių knygų. Dar yra ruošiama kita
14 dėžių siunta. Siuntimo išlaidas
apmokėjo Vydūno fondas.
• 40 stipendijų išsiųsta Vil
niaus, Vytauto Didžiojo, Šiaulių ir
Klaipėdos universitetų studentams.
Pirmenybė yra duodama Sibiro
tremtinių ir Nepriklausomybės kovų

PIETŲ AMERIKOS
PUOŠNUMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ
Nr. 5
damas aukštyn į padangę vaivorykštės purslų
debesis iš griaustiniu drebinančios bedugnės
apačioje! Ach, nepakartojamas vaizdas ir neį
manomas jį vaizdžiai aprašyti bei perduoti skaity
tojui! Reikia pačiam patirti!
ūtų tikrai nedovanotina nuodėmė nepaminėti
Tautinio parko, atrodančio lyg rojaus sodo,
Aukščiausiojo sukurto pirmiesiems žmonėms —
Adomui su Ieva. Tik Čia, deja, niekur nematėme
obels. Iš ryto prieš pusryčius eidama į plaukimo
baseiną parke, orchidėjos, peteliškės, varlės,
driežai, papūgos, garniai, beždžionės — visa aug
menija bei gyvūnija — atsibudo, paskleidė spalvas
ir gyvybę po visą parką — savąją viešpatystę...!
Įvairiaspalviai paukšteliai čiulba ulba, čirškia,
suokia, va, ten lyg tai lietuviškasis genys kalentų,
tik nesigirdi lietuvaitės gegutės kukavimo; kai kam
galbūt tai pasigirstų it nežmoniškai nesuderinta
„kakafonija", o muzikos mylėtojams, tai skambėjo
tarsi melodingiausia paukščiukų simfonija...!
Plaukiojant baseine, toji rytinė „muzika" tiesiog
„nešė ant sparnų", primindama, kai Tangier
mieste, Maroke, plaukiojant viešbučio sode
baseine, stiprūs žydinčių jazminų krūmų kvapai
tiesiog maloniai svaigino... Na, o augmenija čia —
turtinga bei įvairi: besidriekianti nuo pusiau
lapuočių iki atogrąžų augalų. Taipogi akivaizdžios
gausios priešybės: orchidėjos auga šalia pušų (ne
stebina, nes toji gražuolė gėlė žinoma, „parazite",

B

dalyvių vaikams. Stipendijos yra
skiriamos 2005/2006 mokslo me
tams.
• „Mūsų vyčio" žurnalo leidimą
ir redagavimą perėmė Vilniaus aka
demikai skautai. Jo leidimą finan
suoja ir Vydūno fondas. J a u yra gau
tas naujas žurnalo numeris. Apie tai
rašysime vėliau.
• V. Jonuškaitės-Zaunienės var
do vokalisčių septintas konkursas
įvyks Muzikos Akademijoje Vilniuje
balandžio 6-7 d. Bus atrinktos trys
laimėtojos, kurioms teks garbės var
das ir piniginės premijos.

bambukai — greta palmių medžių, o bežiedės
samanos šalia spalvingųjų begonijų. Čia ir paukš
čiai pasižymi geriausia „statyba". Nuostabą sukėlė,
pamačius ant medžio iš abiejų pusių kabančius
ilgus, siaurus „maišus", lyg kokius cilindrus.
Pasirodo, tai — lizdai. Juodas, varnos didumo, su
raudonais pasparniais paukštis juos sulipdė tokius
gilius, kad niekas nepasikėsintų ir nepasiektų jo
sudėtų kiaušinėlių.
ode vyksta ir juokingai dramatiški nuotykiai.
Ne vieną jų pastebi akylesnis turistas. Sėdint
atvirame ore gražioje terasoje, gurkšnojant popie
tinę arbatą su pyragėliais, pamatėme lapuočių me
dyje tupinčius tris „gracijas" — beždžiones. Viena
jų kramtė kažkokį vaisių, kita lupo žievę nuo žalio
vaisiaus su raudonu ruožu, o trečioji smalsiai krai
pė galvą, žvalgėsi į turistus tarsi stebėdamasi kas
tai per „beždžionės" stebi jas? Staiga antroji bež
džionė sviedė savo apelsino didumo vaisių tiesiai
ant turistės, stovinčios po medžiu, galvos. Reikėjo
tik pamatyti anos kupinas išgąsčio bei nuostabos
akis?! Beždžionės, atrodo, labai draugiškos, ne
paiso ir nebijo žmonių. Afrikoje, turistei sėdint ant
suoliuko parke, beždžionė nušoko nuo medžio ant
šiukšlių dėžės, esančios visai netoli sėdinčiosios,
nusviedė dangtį ir pradėjo šniukštinėti sau prieš
piečių. Aha, ir Costa Rica pajūrio kurorte bež
džionė iš pušies mėtė kankorėžius į čia pat baseine
plaukiojančią turistę.
Labai malonų bei atmintiną nuotykį teko
išgyventi, kai Iguassu viešbutyje sutiktas kita
tautis išreiškė visą tiradą pasigėrėjimo, pasidi
džiavimo apie prof. Vytautą Landsbergį bei jį
išgarbino! Tačiau tai verta parašyti atskiru straips
niu. Tai tiesiog istorinis įvykis, kurį amerikietis
advokatas išgyveno Parlamento rūmuose kartu su
prof. Vytautu Landsbergiu tą Lietuvai lemtingą
dieną.

S

Pabaiga

DRAUGAS, 2006 m. vasario 22 d., trečiadienis

namuose — ,/101 ragana

Raganos ir jų autorė Ona Yalickienė.
Vilnius, vasario 2 1 d . (ELTA) —
Artėjant Užgavėnėms, Vilniaus mo
kytojų namuose atidaryta tautodai
lininkės iš Telšių Onos Valickienės
lėlių paroda ,,101 ragana".
Tai jau trečioji autorės paroda
apie raganas, kurioje galima susipa-

Eltos nuotr.

žinti su įvairaus dydžio ir charakte
rio piktosiomis burtininkėmis. Tel
šiškė tautodailininkė, naudodama
įvairią techniką ir pasitelkdama pla
čią vaizduotę, raganas kuria jau ke
lis dešimtmečius.
Paroda veiks iki kovo 3 dienos.

Svarstomi planai nustumti žemės
ūkio ministrę
Vilnius, vasario 21 d. (BNS) —
Kol dėl įtakos paskirstant būsimus
Europos Sąjungos milijardus stum
dosi premjero Algirdo Brazausko va
dovaujami socialdemokratai bei Vik
toro Uspaskicho vedama Darbo par
tija, nesnaudžia ir kiti koalicijos
partneriai.
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko vadovaujami socialliberalai
politikos užkulisiuose ėmė skleisti
žinias, kad Darbo partija jau siekia
perimti iš valstiečių liaudininkų va
dovės Kazimiros Prunskienės jos va
dovaujamą Žemės ūkio ministeriją.
Si institucija didelę paramą iš Briu
selio gauna tiesiogiai.
K. Prunskienė apie tokį galimą
įvykių posūkį kalbėjo atsargiai, nors
jo ir neatmetė, rašo „Lietuvos rytas".
Teigiama, jog Darbo partija už
imti žemės ūkio ministro postą sie
kia mėgindama išardyti Valstiečių
liaudininkų frakcijos gretas Seime ir
viliodama kai kuriuos jos narius.
Pasak šaltinių, tuo atveju, jeigu
10 narių turinti frakcija sumažėtų

bent keliais nariais, Darbo partija
galėtų oficialiai pareikšti, jog K.
Prunskienė jau turi per mažai para
mos Seime, kad galėtų vadovauti mi
nisterijai.
Vienas pagrindinių pretendentų,
siekiančių užimti K. Prunskienės
postą, socialliberalų žiniomis, yra
Seimo Kaimo reikalų komiteto pir
mininkas, Darbo partijos atstovas
Jonas Jagminas.
„Nieko negirdėjome", — šitaip
apie galimą Žemės ūkio ministerijos
perėmimą „Lietuvos rytui" kaip su
sitarę kalbėjo ir V Uspaskichas, ir J.
Jagminas.
K. Prunskienė taip pat aiškino,
jog oficialiai apie tai nieko nebuvo
kalbėta ir tokioms koalicijos partne
rių pretenzijoms nėra pagrindo.
„Tačiau tokios pretenzijos, jeigu
jos būtų, manęs visiškai nenustebin
tų. Partnerių norai dažnai peržengia
jų turimos įtakos ribas, o preten
dentų į ministrus visada buvo ir te
bėra", — pareiškė ūkio ministrė K.
Prunskienė.

* Baltarusijos atvirojo spor
t i n ė s g i m n a s t i k o s Čempionato
nugalėtoja daugiakovėje tapo
Vilniaus Ateities vidurinės mokyklos
dvyliktoke Jelena Zanevskaja, kurią
treniruoja Irina Katinienė.
* Lietuvos i l g ų nuotolių bė
g i k ė Živilė B a l č i ū n a i t ė laimėjo
keturioliktą kartą Italijoje vy
kusį pusės maratono bėgimą Fera
roje, nuotolį įveikusi per 1 valandą
13 minučių ir 19 sekundžių. 2005
metais šiame bėgime Italijoje Lie
tuvos bėgikė užėmė antrąją vietą.
* Prancūzijoje tęsiasi tarp
t a u t i n i s „L'oper d e Cappelle le
Grande 2006" š a c h m a t ų turny
ras, kuriame tarp 629 dalyvių rung
tyniauja ir septyni Lietuvos atstovai
Iš lietuvių genausiai sekasi aštuo

nioliktą vietą užimančiam Šarūnui
Sulskiui, kuris surinko 3.5 taško iš
keturių galimų ir yra šešiolikos
šachmatininkų grupėje, kurie vos
pustaškiu atsilieka nuo pirmaujan
čių ukrainiečių — Aleksandr Mojsejenko ir Aleksandr Gološčapov. Po
2.5 taško turintys Dagnė Ciukšytė ir
Aloyzas Kveinys užima atitinkamai
86-ą ir 126-ą vietas.
* Lietuvos tenisininkė Lina
S t a n č i ū t ė Tennessee valstijoje
(JAV) v y k s t a n č i o WTA serijos
„Regions Morgan Keegan & the Cellular South Cup" moterų teniso tur
nyro, kurio prizų fondą sudaro
175,000 JAV dolerių, šešioliktfinalyje 3:6, 2:6 pralaimėjo korto šeiminin
kei Lisa Raymond ir pasitraukė iš
tolesnių vienetu varžybų.

Lietuva padarė pažangą kovoje su netolerancija
Atkelta iš 1 psl.
Taip pat konstatuojama, kad ne
paisant iniciatyvų, kurių buvo im
tasi, Lietuvoje gyvenantys romai ir
toliau yra skriaudžiami, kenčia nuo
išankstinio nusistatymo ir diskrimi
nacijos įvairiose srityse ir vis dar ak
tyviai nedalyvauja su jais susijusių
sprendimų priėmimo procesuose.
Kaip teigė Tautinių m a ž u m ų ir
išeivijos d e p a r t a m e n t o direktorius
Antanas P e t r a u s k a s , romų integra
cijos problema yra ne tik Lietuvos,
bet ir visų Europos Tarybos šalių.
Anot A. Petrausko, kitose šalyse
romų padėtis yra d a r blogesnė nei
Lietuvoje.
„Balkanų valstybėse, Čekijoje,
Rumunijoje, Vengrijoje, Rusijoje,
Moldovoje, Kazachstane romų padė
tis kur kas blogesnė. S i a m e konteks
te mes tikrai atrodome gerai, nors
tai ir nepasiteisinimas", — kalbėjo
A. Petrauskas.
Anot jo, daugiausiai priekaištų
Lietuva sulaukia dėl r o m ų gyve
namo būsto problemų.
ECRI ataskaitoje taip p a t paste
bima, kad prieglobsčio įstatymų ir
praktikos srityje buvo įvykdyta svar
bi reforma, kuri, n e p a i s a n t įgyven
dintų teigiamų priemonių, sumažino
pabėgėlių apsaugą.
ECRI teigia esanti susirūpinusi
dėl antisemitizmo atvejų Lietuvoje.
Ataskaitoje taip pat atkreipiamas
dėmesys į kai kurias žiniasklaidos
priemones, prisidėjusias k u r i a n t
mažumų grupių n a r i a m s priešišką
atmosferą.
Tautinių m a ž u m ų ir išeivijos de
partamento vadovas pripažįsta, kad

Lietuvoje vis dar pasitaiko antisemi
tizmo atvejų.
A. Petrausko teigimu, laikui bė
g a n t antisemitizmo atvejų pasi
taikys vis mažiau.
„Aš manau, kad čia yra laiko
klausimas. Bendrasis mūsų kultūros
kilimas ir santykiai t a r p žmonių yra
laiko klausimas. Vien prievarta ar
pamokslais pažangos nepadarysi,
jeigu nepraeis laikas. Si padėtis kei
sis, kaip keitėsi kitur. Niekur kitur
viskas neatsirado staiga — neatsira
do pagarba žmogui, neatsirado tole
rancija", — savo nuomonę dėstė jis.
Ataskaitoje ECRI rekomenduoja
Lietuvos valdžios institucijoms imtis
tolesnių priemonių kai kuriose srity
se — patvirtinti Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsau
gos konvencijos protokolą Nr.12 dėl
diskriminacijos uždraudimo apskri
tai; tinkamai įgyvendinti dabarti
nius įstatymus prieš rasizmo apraiš
kas, įskaitant rasinės neapykantos
kurstymą; sureguliuoti baudžiamuo
sius įstatymus prieš rasistinį nusi
kalstamumą.
Be to, Lietuvos valdžios institu
cijoms rekomenduojama, glaudžiai
b e n d r a d a r b i a u j a n t su romų ben
druomenėmis, toliau tobulinti jų in
tegracijos strategijas ir užtikrinti
pakankamą šių strategijų finansavi
mą bei įgyvendinimą.
Valdžios institucijos raginamos
užtikrinti, kad ribojantys įstatymai
arba praktika netrukdytų prieglobs
čio prašytojams pasinaudoti teisėmis
kreiptis dėl apsaugos ir ją gauti; taip
pat — griežtai kontroliuoti visus an
tisemitizmo atvejus.

S u n k i a i serga J. I v a n a u s k a i t ė
Atkelta i š 1 psl.
Paklausta, kaip sekasi kovoti su
sunkia liga, J. Ivanauskaitė tik per
davė tokius žodžius: „Apie m a n e bus
arba nekrologas, arba labai geras
straipsnis, jeigu pasveiksiu".
J. Ivanauskaitė yra išleidusi 15
knygų. Tarp jų — populiarumą ne
tik Lietuvoje pelniusius r o m a n u s
„Mėnulio vaikai", „Ragana ir lietus",
„Placebas", „Pragaro sodai", „Sapnų
nublokšti".
J. Ivanauskaitė y r a aistringa ke
liautoja.

1993-1995 metais ji keliavo po
Indiją, Nepalą ir Tibetą, studijuoda
ma budizmą ir Himalajų kultūrą.
Dar kartą į šiuos k r a š t u s Jurga pa
t r a u k ė 1998 metais. Kelionėje ji pra
leido ištisus metus.
Šios įsimintinos kelionės rašy
toją įkvėpė sukurti knygas „Ištrem
tas Tibetas", „Kelionė į Sambalą" bei
„Kelionių alchemija".
Pagal profesiją J. Ivanauskaitė
— dailininkė. Tuometiniame Lietu
vos dailės institute ji baigė grafikos
specialybę.

Lietuvos atstovai — tik septinti
Drobiazko ir Povilas Vanagas laisva
j a m e šokyje surinko 95.19 taškų ir
u ž ė m ė šeštąją vietą, o bendroje
įskaitoje su 183.21 taškų liko septin
toje vietoje.
Po pirmosios ir po antrosios
rungties lietuviai buvo aštunti.
Aukso medalius iškovojo Rusijos
atstovai Tatjana Navka ir Roman
Kostomarov, surinkę 200.64 balo. Po
dviejų pasirodymų pirmavusiems
r u s a m s už laisvąjį šokį teisėjai skyrė
101.37 taškų (1 vieta).
Sidabro medaliai atiteko ame
rikiečiams Tanith Belbin ir Benj a m i n Agosto (196.06 taškų), bronzos
— ukrainiečiams Jelena Grušina ir
Ruslan Gončarov (195.85 taškų).
Beje, antrosios vietos nugalėto
jas B. Agosto yra gimęs ir augęs Či
M. Drobiazko ir P. Vanagas
kagoje.
Eltos nuotr.
Iš viso varžybose dalyvavo 24
Turinas, vasario 21 d. (ELTA)
poros, o po dviejų šokių septinta bu
— Pirmadienį XX-osiose žiemos
vusi Kanados pora Marie-France
olimpinėse žaidynėse Turine < Italija I Dubreuil ir Patrice Lauzon del čiuo
medalius išsidalino šokių a n t ledo
žėjos traumos pirmadienį varžybose
poros Lietuvos atstovai Margarita
nebedalvvavo
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

C. Rice p r a d e d a k e l i o n ę
p o A r t i m u o s i u s Rytus
Cairo, vasario 2 1 d. („ReutersTBNS) — JAV valstybės sekreto
rė Condoleezza Rice antradienį
Egipte pradėjo savo kelionę po Ar
timųjų Rytų šalis, tikėdamasi pasi
naudoti Washington draugiškų ara
bų šalių įtaka sprendžiant Irano ir
palestiniečių islamistų judėjimo
„Hamas" keliamas problemas.
C. Rice praėjusią savaitę sakė,
kad Egiptas, Saudo Arabija ir kitų
arabų šalių vyriausybės turėtų pa
raginti „Hamas" pripažinti Izraelio
valstybės egzistavimą ir atsisakyti
ginkluotos kovos.
Tuo tarpu Egipto prezidentas
Hosni Mubarak pataria, kad JAV ir
Izraelis turėtų duoti daugiau laiko
„Hamas", kad jis galėtų apsispręsti
dėl savo politinės pozicijos.
C. Rice ir H. M u b a r a k susitiki
mas turėtų įvykti trečiadienį.
Kitaip nei Washington ir Izrae
lis, H. Mubarak taip pat mano, kad

rorino 2006
* Turino ž i e m o s o l i m p i n ė s e
žaidynėse išdalijus p e n k i s me
daliu komplektus, k o m a n d ų ri
kiuotėje su tais pačiais 18 medalių
pirmojoje vietoje liko Vokietijos spor
tininkai — 7 aukso, 7 sidabro ir 4
bronzos. Ypač sėkmingai pastarosio
mis dienomis rungtyniavo Austrijos
atletai. Jie laimėjo net 3 aukso ir du
bronzos medalius ir komandų rikiuo
tėje pakilo į antrą vietą, kurią dalija
si su JAV sportininkais — abiejų ko
mandų sąskaitoje po 7 aukso, 5 si
dabro ir 3 bronzos medalius. Taip
pat 7 aukso medalius turi i r į ket
virtą vietą nukritusi Rusija, tačiau
jos sąskaitoje tik du sidabro ir 5
bronzos apdovanojimai. I š viso me
dalius olimpiadoje pelnė 23 šalių
sportininkai.
* Kanados l e d o ritulininkės
apgynė olimpinių č e m p i o n i ų ti-

EUROPA
BERLYNAS
Vokietijoje viruso H5N1 sukelto
paukščių gripo atvejų antradienį pa
daugėjo iki 103, pranešė šalies ve
terinarai, kurie nurodo, kad visi šie
atvejai, išskyrus du, buvo užregis
truoti vienoje Baltijos jūros saloje.
Tuo tarpu pareigūnai perspėja, kad
paukščių gripas gali išplisti ir Vokie
tijos paukštynuose. Pranešama, kad
22 nauji laukinių paukščių užsikrė
timo šia liga atvejai nustatyti Rugen
saloje. Dviejuose Mecklenburg-Pomerania rajonuose buvo paskelbta
nepaprastoji padėtis, kuriai esant
prireikus galima pasitelkti armiją.

„Hamas" galėtų būti organizacija,
kuriai geriausiai galėtų pavykti pa
siekti taiką su žydų valstybe.
Gerus darbinius santykius su
„Hamas" palaikantis Egiptas taip
pat nepritaria JAV grasinimams nu
traukti finansinės paramos Palesti
niečių savivaldai, nes tai gali pa
stūmėti palestiniečius prie, H. Mu
barak žodžiais, „ekstremizmo".
Pranešama, kad Egiptas siūlys
C. Rice nedaryti jokių skubotų
sprendimų dėl „Hamas".
Egiptas pasakys C. Rice, k a d
tarptautinių tarpininkų ketvertas,
kurį sudaro JAV, ES, Rusija ir Jung
JAV
tinės Tautos, turėtų siekti atgaivinti
Izraelio ir palestiniečių derybas.
MILWAUKEE
Tačiau kol kas nei „Hamas", nei
JAV p r e z i d e n t a s George W.
Izraelis nerodo didelio susidomėjimo
Bush ragina atnaujinti šalyje atomi„kelio gairių" planu.
Susitikime su arabų žurnalis i nių elektrinių statybą ir mažinti ša
tais C. Rice pripažino, kad Egipto ry lies priklausomybę nuo užsienio
energijos tiekėjų. Tai jis pareiškė
šiai su „Hamas" yra labai naudingi.
viešnagės Milwaukee mieste metu.
Pasak prezidento, JAV neturi būti
„užsienio valstybių, kurios gali mū
sų nemėgti, įkaitėmis". „Lygiai prieš
metus statyti atomines elektrines
norėjo tik dvi bendrovės", — teigė
M. Mottaki taip p a t pripažino prezidentas. „ D a b a r šių elektrinių
faktą, kad nacistai sunaikino milijo ; statybomis domisi j a u devynios ben
nus žydų, nors 2005 metų gruodį M. drovės. Jos svarsto galimybes statyti
19 naujų atominių elektrinių". JAV
Ahmadinejad pavadino Holokaustą
šiuo metu veikia per 100 atominių
„mitu".
Iranas įtariamas tuo, jog gamina elektrinių, tačiau naujos elektrinės
branduolinį ginklą, bet teigia, kad jo i nestatomos nuo 8-ojo dešimtmečio.
branduolinė programa įgyvendina Atominėms elektrinėms tenka dau
giau kaip 20 proc. JAV suvartojamos
ma tik taikiais tikslais.
Europos Parlamento užsienio elektros energijos.
reikalų komitetui M. Mottaki, kurio
žodžius vertė vertėjas, sakė: „Mūsų
RUSIJA
draugai Europoje pabrėžia, kad toks
nusikaltimas buvo įvykdytas. Dėl to
MASKVA
nesiginčijame, tik sakome, kad, tei
singai kalbant apie tokį šiurpų įvykį,
Maskva a n t r a d i e n į
perspėjo
reikia klausti, kodėl už tai turėtų
Stokholmą, k a d praėjusią savaitę
mokėti musulmonai?"
švedams s u ė m u s rusų mokslininką,
Islamistinio judėjimo „Hamas", kuris kaltinamas šnipinėjimu, gali
kuris praėjusį mėnesį laimėjo pales pablogėti abiejų šalių santykiai.
tiniečių parlamento rinkimus, politi Švedijos t e i s m a s apkaltino žemės
nis vadovas pirmadienį lankėsi Teh
ran, kur susitiko su Irano aukščiau
siuoju vadovu ajatola Ali Khamenei.

Iranas nebenori ištrinti
iš žemėlapio
Briuselis, vasario 21 d. („ReutersTBNS) — Tehran nepageidauja,
kad Izraelis būtų „ištrintas iš pasau
lio žemėlapio", pirmadienį pareiškė
Irano užsienio reikalų ministras Manouchehr Mottaki, k u r i s pridūrė,
kad Irano vadovas buvo neteisingai
suprastas.
Irano prezidentas Mahmoud Ahmadinejad 2005 metų spalį pareiškė,
kad „Izraelis turi būti ištrintas iš že
mėlapio". Jo žodžiai, kuriuos išplati
no valstybinė naujienų agentūra, su
kėlė pasipiktinimo audrą visame pa
saulyje.
„Niekas negali pašalinti šalies
iš žemėlapio. Europoje neteisingai
suprantamas mūsų prezidento tei
ginys", — sakė ministras spaudos
konferencijoje, netrukus po pasaky
tos kalbos Europos Parlamente.
„Jis kalbėjo apie režimą. Mes
teisiškai nepripažįstame šio režimo",
— pridūrė jis.

z u u b m . v a s a r i o 'A'l d., t r e č i a d i e n i s

tūlus. Pirmadienį Turino olimpi
nių žaidynių moterų ledo r i t u l i o
turnyro finale Kanados rinktinė 4:1
nugalėjo Švedijos komandą, kuri
Salt Lake City bronzą iškeitė į Tu
rino sidabrą. Nugalėtojų gretose pa
sižymėjo Gillian Apps (3:15), Caroline Ouellette (12:13), Cherie Piper
(28:58) ir Jayna Hefford (30:27).
Garbės įvartį švedėms pelnė Gunilla
Andersson (45:24). Bronzos meda
lius laimėjo JAV rinktinė.
* Turino ž i e m o s o l i m p i n i ų
žaidynių auksą vyrų b i a t l o n o es
tafetėje — 4 po 7.5 km — antra
dienį iškovojo vokiečiai Ricco Gross.
Michael Roesch. Sven Fischer ir Michael Greis. distanciją įveikę per 1
vaiandą 21 minutę 51.5 sekundes
Sidabro medalius pelne Rusijos ko
manda 1:22:12.4 . aplenkusi bronzą
pelniusią Prancūzijos rinktinę

ūkio genetikos laboratorijoje Švedi
joje dirbusį rusą šnipinėjus nenuro
domos užsienio šalies naudai ir su
kėlus grėsmę šalies ginkluotosioms
pajėgoms. Ketvirtą dešimtį metų ei
nantis vyriškis, kurio pavardė nemi
nima, buvo suimtas universitetinia
me Upsala mieste, esančiame į šiau
rę nuo Stokholmo.

Irano derybininkai antradienį
išvyko iš Maskvos, bet apie kokią
nors pažangą dėl Rusijos pasiūlymo
sodrinti iraniečių uraną Rusijos te
ritorijoje nieko neskelbiama. Rusija
uraną sodrinti bendroje su Iranu
įmonėje pasiūlė siekdama sušvel
ninti tarptautiniu mastu kilusį su
sirūpinimą, jog Tehran ketina kurti
branduolinį ginklą. Sis pasiūlymas
laikomas paskutine galimybe suma
žinti įtampą, atsiradusią dėl Tehran
branduolinių ambicijų ir Vakarų sie
kių skelbti sankcijas. Aukštas Irano
pareigūnas Tehran sakė, kad dery
bos bus pratęstos Irano sostinėje.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Irako perkėlimo ir migracijos
ministrė per antradienio išpuolį
prieš jos automobilį, kurio metu bu
vo susprogdinta ant kelio padėta
bomba, liko gyva. Vienas Suhaila
Abd Jaafar sekretoriato darbuotojas
sakė, kad per sprogimą niekas ne
nukentėjo, bet policija nurodė, kad
buvo sužeisti trys apsaugininkai.
Kol kas neaišku, ar tai buvo pasikė
sinimas būtent į šios ministrės gy
vybę.

AZIJA
GUINSAUGON
Po žemės nuošliauža palaidota
me Filipinų kaime gelbėtojai, ieš
kantys maždaug 1,400 dingusių
žmonių, beveik pasiekė pradinę mo
kyklą, bet paieškos operacijos vado
vai sakė, kad antradienį jokių gyvy
bės požymių nebuvo pastebėta. Šim
tai gelbėtojų iš mažiausiai penkių
valstybių dirba purvo užpiltame
Guinsaugon, k u r padėtis po smar
kaus praėjusios nakties lietaus pasi
darė d a r pavojingesnė. Neprogno
zuojama, kada bus atkastas nese
niai klestėjusių ūkininkų kaimas.
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Paruošia Julija K.

SALTO ORO PATIEKALAI
Kai žiema vis nesiruošia atleisti savo varžtus, karšti, kvepiantys pa
tiekalai sušildo ne tik kūną, bet pataiso ir nuotaiką. Pasinaudokime šiais
„vaistais", kai šaltis ir žiemos monotoniškumas pradės per daug spausti.
Jautienos pietūs
2 sv. liesos jautienos,
supjausty
tos nedideliais
gabaliukais
1 puod. raudono
(burgundy)
vyno
1 skardinukė
(jei šaldyti —
maišelis) mažų, „perlinių"
svogū
nėlių (pearl onions)
1 šaukštas sojos padažo
1 šaukštas
Worcestershire
pa
dažo
1 šaukštas alyvų aliejaus
1 šaukštas česnako miltelių arba
3 smulkiai sukapotos česnako skil
telės
1/4 puod. vandens
1 nedidelė
skardinukė
su
pjaustytų juodųjų alyvuogių (sliced
black olives)
1 maišelis plačių plokščių ma
karonų (wide egg noodles)
1 skardinukė
konservuotų
gry
bų galvučių
(galima
vartoti
ir
šviežius grybus — 8 uncijų dydžio
dėžutę)
Sudėti mėsą \ keptuvę su čes
nakais, aliejumi, sojos ir Worcestershire padažu. Pakepinti, kol mėsa
paruduos. Įpilti 1/4 puod. vandens ir
patroškinti uždengus apie 30 min.
(jeigu vartojami švieži grybai, sudėti
ir grybus).
Mėsą iš keptuvės sukrėsti į
puodą, supilti vyną, suberti svogū
nus, alyvuoges ir grybus, jeigu jie iš
skardinukės. Uždengti ir pavirti ant
labai mažos liepsnos apie 1 vai.
Jeigu retkarčiais pamaišant atrody
tų, kad pasidaro per sausa, įpilti
truputį vandens, jautienos sultinio
(galima iš kubelių) arba dar kiek
raudono vyno.
Kol mėsa verda, paruošti ma
karonus pagal nuorodas ant maiše
lio. Patiekti \ stalą ant virtų ma
karonų.
Šiuo patiekalu gali pasisotinti
maždaug 8 asmenys. Jeigu mažiau
valgančiųjų, dalį jo galima padėti
kitiems pietums arba net sušaldyti
( m a k a r o n u s bei mėsą atskiruose
indeliuose) vėlesniam laikui.

2 šaukštai sumažinto
saldumo
(low sugar) abrikosų uogienės
1 šaukštas svogūnų miltelių
2 šaukštai vandens
Įkaitinti orkaitę iki 350° F.
Išdėstyti viščiuko krūtinėles rieba
lais išteptame arba išpurkštame
keptuve ir kepti 20 min.
Kol viščiukas kepa, sumaišyti
likusius produktus ir po 20 min.
kepimo vienodu sluoksniu mišiniu
aptepti viščiuko krūtinėles. Kepti
dar 10 min., kol mėsa bus visiškai
iškepusi.
P a s t a b a . Šį patiekalą galima
paruošti ir mikrobangėje (nereikės
kaitinti orkaitės): sudėti (vienu slu
oksniu) mėsą į mikrobangei tinkamą
indą, uždengti plastmasine plėvele ir
aukščiausia t e m p e r a t ū r a kepti 8
min. Nuvarvinti atsiradusį keptuve
skystį. Ant viščiuko viršus užpilti
paruoštą prieskonių mišinį ir kepti
dar 2-3 minutes. Kepant mikro
bangėje, viščiuko krūtinėles reikėtų
supjaustyti smulkiau, kad geriau ir
greičiau iškeptų. Mėsa iškepusi, kai
pradūrus sultys yra skaidrios, mėso
je nėra rausvumo. Šiais laikais būti
na, ypač paukštieną, gerai iškepti,
kad nesusirgtume nuo joje pasi
taikančių bakterijų (pvz., e-colli ar
salmonella).
Orkaitėje k e p t o s
viščiuko k r ū t i n ė l ė s

6 be kaulų ir odos viščiuko krū
tinėlės
2 puod. be jokių
prieskonių
jogurto (galima vartoti ir be riebalų
— „fat free"— rūgščią grietinę)
1/4 puod. citrinų sulčių
3 šaukšteliai
Worcestershire
padažo
4 šaukšteliai salierų sėklų (celery seeds)
1 šaukštelis druskos
1 skiltelė smulkiai sukapoto čes
nako
1/2 šaukštelio maltų pipirų
2 šaukšteliai paprikos miltelių
2 puod. „corn flakes" (žinoma, be
cukraus)
V i š č i u k a s su a b r i k o s a i s
1/2 puod. sviesto arba per pusę
1/4 puod. aliejaus ir 1/4 puod.
1 sv. be kaulų ir odos viščiuko sviesto, pakaitinto kartu ir sumaišy
krūtinėlių
to
1/4 puod. sumažintų
kalorijų
Nuplauti viščiuko krūtinėles,
,,French" salotų užpilo (low calorie)
nusausinti, perpjauti į dvi dalis (tu

rėsime 12 gabalų)
Dideliame dubenyje sumaišyti
jogurtą (arba grietinę) su citrinų sul
timis, Worchestershire padažu, sa
lierų sėklomis, paprika, maltais pipi
rais, česnaku ir druska. Į šį mišinį
sudėti mėsą ir pavolioti, kad gerai
pasidengtų visos pusės. Uždengti,
padėti į šaldytuvą ir palaikyti per
naktį.
Įkaitinti orkaitę iki 350° F.
Išimti viščiuką iš marinado, kiek
vieną gabalą pavolioti „corn flakes"
trupiniukuose, išdėstyti l ė k š t a m e
kepimo inde vienu sluoksniu. Ištir
pdyti sviestą (arba sumaišyti su alie
jumi) ir vienodai užpilti a n t visų
viščiuko gabalų. Kepti neuždengtą
55-60 min,, kol mėsa bus iškepusi,
minkšta ir gražiai parudavusi.
Ž u v i s k e p t a su g r y b a i s
1 vid. dydžio svogūnas,
suka
potas
1/4 puod. sukapotų
petražolių
(šviežių)
1 puod. šviežių, plonai supjaus
tytų grybų
1/4 puod. sviesto
1 ir 1/2 sv. žuvies (bet kokios)
ūle
1/2 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
1/4 puod. balto, nesaldaus vyno
1/2 puod. lieso pieno
1 šaukštas miltų
1/2 šaukštelio paprikos miltelių
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 3uose šaukštuose sviesto, nuolat mai
šant, pakepinti svogūnus, grybus ir
petražoles, kol svogūnai suminkš
tės.
Pusę žuvies filė išdėstyti rie
baluotame keptuve, apibarstyti
druska ir pipiras, tuomet ant žuvies
vienodu sluoksneliu uždėti pakepin
tas daržoves. Uždėti likusius žuvies
filė, apibarstyti paprikos milteliais,
ir smulkiai sukapotais likusio
sviesto gabaliukais. Kepti neuždeng

tus 15 minučių. Po to žuvį išimti iš
keptuvo, pasiliekant keptuve atsira
dusį skystį.
Nedideliame puode įkaitinti
pieną, sumaišytą su miltais, supilti
visą skystį iš keptuvo ir pavirti, nuo
lat maišant, kol sutirštės. Užpilti
padažą a n t žuvies, įkišti į orkaitę ir
pakepinti d a r 5 minutes. Prieš partiekiant į stalą, papuošti petra
žolėmis ir, galbūt, užbarstyti ant vir
šaus dar truputį paprikos miltelių.
Labai skani žuvis
su riešutais
1 sv. žuvies filė
1/2 puod. balto, nesaldaus vyno
1/2 puod. viščiuko ar žuvies sul
tinio
1/2 šaukštelio
druskos
keli lašai „cayenne" pipirų
Padažas
2 šaukštai
aliejaus
2 šaukštai miltų
1/4 puod. lieso pieno
1/4 puod. sultinio
(viščiuko,
daržovių ar žuvies)
1/2 puod. balto vyno
1/2 šaukštelio
druskos
1/2 puod. kapotų
graikinių
riešutų
(walnuts)
1/8 šaukštelio baltųjų pipirų
Įkaitinti orkaitę iki 325° F.
Sudėti žuvį į riebaluotą kepimo indą,
užberti d r u s k a
ir
apšlakstyti
„cayenne" pipirais. Uždengti folija ir
kepti 20 min., kol žuvis bus minkšta.
Kai žuvis kepa, paruošti padažą:
įkaitinti aliejų keptuvėje ant mažos
liepsnos, įmaišyti miltus ir pakepin
ti apie 45-50 sek., bet saugoti, kad
miltai neparuduotų. Sudėti priesko
nius, įpilti pieną, sultinį ir vyną.
Maišant pavirti, kol padažas su
tirštės. Tuomet sumažinti liepsną,
suberti riešutus ir pavirti 1 min.
Kai žuvis bus iškepusi, išdėlioti
ant lėkštės, užpilti padažu ir pa
puošti šviežiomis petražolėmis.

SKELBIMAI
PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

GREIT PARDUODA
First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. MgT. 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

•
•
•
•
•

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

Skdbimu skyriaus tel. 1 77* SBS 9505

SIŪLO DARBĄ

STASYS

Reikalingos manikiūristės
S PA Constantine salonams Oak
[ Park. Dmvners Grove. Bata\ia...
Reziume siusti fa\. "08-233-5944

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
,.soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ĮVAIRUS
• 45 m vyras esko senelių priežiūros darbo
- gyvenimu ar su grjžimu Kalba angliškai,
ja ^o ; a *w' qe'a~-e^c^e^dac-as ' e 3 ' 5 5C5-5453

nuo 4:30 v.p.p. iki 5 3 0 v. ryto. Atlyginimas
moteriai be anglų kalbos $ 50/d , su anglų
kalba ir automobiliu $ 70/d. Tel. 630-9150628

* Motens <zž«z da-br ž ~ c ~ ų slaugoje Gali
sa><es' oe' «^.-a sava'es ~ e " a z sava-gaa s oaG'cv a ' e "~3 3 5 3 - 8 4 "

* Moteris, turinti patirties ir gerą rekomen
daciją, perka darbą prižiūrėti pagyvenusius
žmones Gali gyventi kartu Nekalba angliš
kai, nevairuoja Tel 630-850-6985.

'Ieškome ^ o ' ^ ' s f / se' 2 . a ^ j s C"" '
Ar
5 ^ D<et^:ar~e °' a^'ea
~g;v Ka^ba ~earba
but;^a Oarbas su gyve r
se-g;
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KOLEGIJA TIKRAI VERTA
PARAMOS
Vasario 16-oji — pati svarbiau
sioji didžioji (neskaitant religinių)
Lietuvos šventė (kartu su Kovo 11ąja). Už lango — dangus su žeme
maišėsi — snaigės iš džiaugsmo šo
kinėja, žaidžia, dūksta, kad net iš vi
sų pusių puste pučia, o angelai pri
tardami ne tik „savo pūkinius pata
lus krato", bet juos išvertę tiesiog
t r e n k t e žemėn trenkia. Iš anksto
pranašautą nuo 6 iki 10 colių sniego
užtikrintai gausime. Net pavyzdin
gai nuo sniego vos tik nuvalytos gat
vės, bematant stora balta antklode
vėl užsidengia. O grožis neišpasaky
tas! Tikrai dieviškai skaidri, aki
nančiai balta P a s a k o s karalystė!
Tiktai žavingas raudonas kardino
las, tas žiemos paukštis, tupėdamas
baltame berže, tarsi valdovas soste,
k a r t u su savo visiškai paprasta,
rudoka pačia, džiaugiasi Aukščiau
siojo pasiųsta žiemos puošmena. Oje,
o Madison, "VVisconsin, lietuviams
pūga sumaišė visus planus — pri
vertė paskutinę minutę atšaukti šį
vakarą Nepriklausomybės atkūrimo
šventę.
Lyg šviesos pragiedrulį atnešė
apsnigtas laiškanešys laišką iš dr.
Janinos Bortkevičiūtės- Jakševičienės. Ji pasiuntusi didelę auką (toji
dosnioji „krikšto motina" dalija į
visas puses, nors pati garbaus am
žiaus pensininkė) Kalėdoms Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijai Romoje,
gavo iš jos padėkos laišką. Jis taip
jautriai paveikė, jog nutariau jį išti
sai visą perduoti mieliems dien
raščio skaitytojams:
Ponticio Collegio Lituano S.
Casimiro Via Casalmonterrato, 20
00182 Roma, Italia.
Išreiškus nuoširdžiai šiltus pa
dėkos žodžius, laiške rašoma: „...šiuo
metu aukos kolegijai yra ypatingai
prasmingos ir reikalingos, nes,
Italijos valdžios priversti prisitaikyti
prie Europos Sąjungos naujų įsta
tymų bei standartų, buvome privers
ti daryti Villa Lituania kapitalinius
remontus. Projektai y r a tikrai su

dėtingi ir be galo brangūs. Darbai
jau prasidėjo praeitų metų lapkričio
mėnesį. Tikimės pavasario metu
juos galutinai užbaigti. Kol kas dar
turime verstis kaip mokame ir gali
me. Tikimės, kad su Dievo pagalba,
kuri iki šiol mūsų neapleido, ir su
ištikimų geradarių bei bičiulių para
ma kaip nors išsikapstyti. Lietuvos
Episkopatas tuos darbus laimina,
nes kolegija Romoje yra neeilinės
reikšmės mūsų Bažnyčiai ir tautai.
Žinome, kad ne visiems tas gerai su
prantama... Tas šiek tiek apsunkina
mūsų darbą. Tačiau mūsų pastangų
rezultatai ir apskritai skaičiai mus
guodžia, nes per palyginti trumpą
laiką tikrai nemažas skaičius jaunų
dvasininkų, baigusių kolegiją, gra
žiai darbuojasi savo vyskupijose
Lietuvoje. Ir šiais metais turime pil
nus namus. Jaučiam, kad kolegijos
įsikūrimas ir jos nelengvas iki šiol
išlaikymas visiškai pateisina jos eg
zistenciją bei duoda nemažai vilčių
ateičiai. Viskas Dievo rankose".
Minimoji kolegija paliko neišdil
domą įspūdį visam gyvenimui, kai
1968 m., beveik ištisą mėnesį lanky
dama Italiją, dešimtį dienų pralei
dau vien Romoje, apsistojusi kolegi
joje. Ankstyvą rytą, -saulei šviečiant
pro antro aukšto atviro balkono
duris, bažnyčių varpams melodingai
gaudžiant, o paukšteliams pritariant
savo čiulbėjimu dangiškam garbi
nimui, siela prisipildė nuostaba: „Ar
aš čia esu danguje, ar rojuje?" Šva
rus, su visais patogumais kambarys,
o valgykloje seselių priežiūroje pa
ruošti pusryčiai, pietūs ir vakarienės
buvo giliai įvertintos. Patarnavimas
buvo taip pat be priekaišto. Galėjai
lengva širdimi drąsiai, bet kam re
komenduoti ten apsistoti ir sau gė
dos tikrai neužsitraukti. Geri buvo
laikai... Kolegija tikrai verta para
mos bei mūsų geranoriškų aukų šiai
seniai garbingai lietuviškai institu
cijai.
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AKIU U G O S - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-322C
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KARDOOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Vidaus ligos

Stuburo ir s k a u s m o

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
"HRRi DALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

D a n t ų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

Eigm: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EkGitve: 847-718-1212
www.illinoispaJn.com
Chirurgai

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

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

betuvams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St.f Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
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RENKA JUROS IŠPLAUTUS BATUS
Ties Olandijos Terscheling sala į
pakrantę išmesti tūkstančiai sporti
nių batų, kuriuos pametė, krovininis
laivas patekęs į audrą. Tai pritraukė
vietos gyventojų dėmesį, skubėjusių
rasti sau tinkamą dydį.
Paskutinė panaši proga pasipel
nyti šioje saloje pasitaikė maždaug

prieš 15 metų, sakė vietos laikraščio
korespondentė Annemarie Brink.
„Tąsyk tai buvo dėžės su žaislais,
marškinėliais ir apsiaustais nuo
lietaus. Dar ir šiandien po daugelio
metų galima išvysti jais dėvinčius
salos gyventojus" — sakė ji.
„Reuters'VBNS

VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė

AR PREZ. BUSH PAŽEIDŽIA JAV ĮSTATYMUS?
Atkelta iš 3 psl.
Prezidentas buvo kaltinamas
daugybe nelegalių veiksmų, įskai
t a n t ir slaptą Kambodžos bombar
davimą Vietnamo karo metu. Nixon
gal ir norėjo Amerikai gero, bet
„įkliuvo". Gal todėl po jo buvęs prez.
Gerald Ford Nixon išteisino.
Ir (neseniai miręs) populiarusis
prezidentas Ronald Reagan, nors
sėkmingai pradėjęs
vadinamąjį
„Žvaigždžių karą" ir politiką prieš
sovietinį komunizmą, buvo stipriai
k a l t i n a m a s nelegaliais veiksmais
dėl siunčiamų ginklų Iranui. Pelnas
iš to verslo buvo naudojamas padėti
Nikaragvos sukilėliams prieš komu
nistinę Nikaragvos sandinistų vy
riausybę. Abu veiksmai aiškiai prieš
taravo Amerikos oficialiems įstaty
m a m s , bet buvo naudingi Amerikai.
Panašiai kaip ir Nixon, Reagan buvo
dėl to stipriai kritikuojamas.
Prez. H. W. Bush, dabartinio
prezidento tėvas, nors sėkmingai
baigęs šaltąjį karą, buvo kaltinamas
už nelegalų įsiveržimą į Panamos
valstybę, kai jis norėjo iš Panamos
valdžios pašalinti narkotikų prekyba
kaltinamą jos prez. Manuel Noriega.
Tačiau jo p r a d ė t a s (1991.01.17)
k a r a s prieš į Kuwait įsiveržusį Irako

prez. Saddam Hussein turėjo visišką
Kongreso pritarimą, nors jo teisėtu
mu vėliau ir buvo suabejota.
Dvi prezidento Bill Clinton
kadencijos Amerikos užsienio poli
tikoje niekuo nepasižymėjo. Siūloma
sveikatos apsaugos programa ne
praėjo, o pats Clinton buvo apkaltin
tas priesaikos sulaužymu, jį apklausinėjant tik dėl jo santykių su
j a u n a Baltųjų rūmų tarnautoja
Monica Lewinsky.
Kai šiandien daug kas puola
ryžtingai prieš terorizmą kovojantį
prezidentą Bush dėl jo kai kurių tos
kovos metodų, kaip pvz., NSA tele
foninių pokalbių pasiklausymo,
įtariamų teroristų įkalinimo, dar
neturint kaltės įrodymo kalinių
kankinimo ir t.t., prisiminkime čia
minėtą Amerikos istoriją. Du Ame
rikos istorijos šimtmečiai rodo, kad
nors ir piliečių laisvės kai kada
būdavo suvaržomos, pažeidžiamos
a r net sulaužomos, anksčiau ar vė
liau jos būdavo atstatomos. Amerika
niekada netapo ir turbūt netaps kon
troliuojama kokio nors Afrikos ar net
Europos stiliaus kariško diktato
riaus, paneigusio visas pilietines
teises garantuotas Konstitucijos r v
pataisa.

ATSIDARYKITE
9-IŲ MĖNESIŲ
SERTIFIKATĄ
IR GAUSITE 4.75%

APY

ŠĮ SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI

(S
LENOER
Member

\

/

,

Prret - Personai Bark

FDIC

/

Garfield R i d g e
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Buiiding Personai
Rela tionshipsfiM

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Banking

Orland Park
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

Annual Percentage Yield (APY) is effective as of January 24, 2006 and is subject to change without
notice Minimum deposit of $250 is reguired to obtain APY. Additions will not extend term and will
earn šame interest as original deposit.Penalty may be imposed for early windrawals.
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T-VO VARDAS — LIETUVA

Solistė
Nida Grigalavičiūtė
vėl žavės Čikagos publiką

Čikagos padangėje solistė Nida
Grigalavičiūtė pasirodė 1999 metais,
atvyko Lietuvių operos pakviesta ir
debiutavo Georgės Bizet „Carmen"
operoje, Micaelos rolėje. Nuo pirmojo
jos pasirodymo scenoje, Čikagos pub
lika buvo sužavėta jos dainavimu,
puikia vaidyba ir su nekantrumu
laukė kitų jos apsilankymų.
Ilgai laukti nereikėjo, 2001 me
Aukštesniosios mokyklos mokinės šoka „Kepurinę".
tais G. Donizetti operoje „Meilės
Redos Dinsmonienės nuotr.
eliksyras" Nida vėl pasigėrėtinai at
Tiek Lietuvoje, tiek čia, Ame
Scenoje buvę 9 ir 10 klasių mo liko Adinos rolę, o dar po keletos
rikoje, lietuvių telkiniuose nuvilnijo kiniai inscenizuoja Vasario 16-osios metų gėrėjomės jos įtikinančiai
įvairiausi renginiai ir minėjimai akto pasirašymą, vardijamos visų 20 sukurtu Oskaro vaidmeniu G. Verdi
skirti Lietuvos nepriklausomybės signatarų pavardės. Ir vėl mokiniai operoje „Kaukių balius". Tiek pat
paskelbimo dienai — Vasario 16-ajai deklamuoja eilėraščius, skamba dai įspūdinga solistė pasirodė ir perei
ir Nepriklausomybės atgavimo die nos, septintokai ir šeštokai šoka tais metais atlikdama Santucos rolę
nai — Kovo 11-ajai. Ne išimtis ir Mai „Kalvelį". Renginį vainikuoja B. Braz Pietro Mascagni operoje „Cavalleria
ronio (Lemont) lituanistinė mokyk džionio eilėraštis „Aš čia, gyva" ir skel Rusticana".
la. Renginys „Tavo vardas — Lietu biami Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
Šiais metais N. Grigalavičiūtė
va", skirtas šioms datoms paminėti. proga surengto aukštesniosios mo komp. Vytauto Klovos operoje „Pi
Renginys prasidėjo „Kepurinės" kyklos mokinių rašinių konkurso, lėnai" atliks pilies valdovo Margirio
šokiu, kurį atliko dešimtos klasės temomis „Iš praeities tavo sūnūs te dukters Eglės partiją. Jos meile per
mokinės. Tuo metu kai jos šoko, sce stiprybę semia" „Ir šviesa, ir tiesa sunktas balsas, užbūręs Nalšios
noje išsirikiavo dešimtokai ir devin mūs žingsnius telydi", nugalėtojai.
kunigaikštį Rūtenį prie Vilnelės
tokai, bei mažiausieji mokyklos mo
Renginys baigėsi. Nuoširdžiau upės, ne mažiau užburs ir operos
kinukai su trispalvėmis rankutėse. Į sia padėka jo rengėjai — aukštesnio klausytojus Morton mokyklos audi
salę iškilmingai įnešamos JAV ir sios mokyklos mokytojai Vilijai torijoje, kai išgirs Eglę dainuojant:
Lietuvos vėliavos, giedami abiejų Staskevičienei. Jos dėka šis renginys „Būsiu aš tava, jei širdis tavoji, kaip
šalių himnai. Kalbas sako garbingi buvo kiek kitoks nei ankstesniaisiais vanduo tyra... gulbinais pavirtę, lėk
svečiai: kun. Algirdas Paliokas, SJ, metais, nes ji į programą įtraukė sime kartu".
Vidurio Vakarų apygardos pirmi mūsų mokyklos mažiausiuosius mo
Nida Grigalavičiūtė gimė Klai
ninkė Aušrelė Sakalaitė; JAV LB kinukus, kurie pagyvino programą
pėdoje, ten augo ir pradėjo muzikos
Lemonto apylinkės pirmininkė Irena (paprastai programoje dalyvaudavo studijas. 1990 metais solistė baigė
Vilimienė, Lietuvių fondo atstovas aukštesniosios mokyklos ir 6 klasių Klaipėdos konservatoriją, pasirink
Vytautas Vitkus. Programa tęsiama mokiniai. Mokytojos iniciatyva buvo dama vokalo studijas. Tais pačiais
eilėraščio ketureiliu:
surengtas ir aukštesniosios mokyk metais Nida pradėjo dainininkės
los mokinių rašinių konkursas. Taigi karjerą Klaipėdos muzikiniame
Šviesi kaip saulė, kaip daina
dar kartą dėkui V. Staskevičienei ir teatre, kuriame dainavo pagrindines
Šešiolikta vasario.
visiems jai talkinusiems rengiant šią
Tą dieną gimė Lietuva
soprano roles iki jos nepaviliojo Či
šventę.
Tau ačiū, Dieve visagali.
kagos Lietuvių opera. Su simfoniniu
bei kitais orkestrais, solistei taip pat
yra tekę gastroliuoti Lenkijoje, Vo
kietijoje ir Šveicarijoje.
Sukūrusi šeimą ir apsigyvenusi
Čikagoje, Nida entuziastingai įsi
jungė į Lietuvių operos šeimą, tačiau
ji nepamiršo ir gimtosios Klaipėdos,
kaip išvykdama buvo pasižadėjusi.
Vasaromis solistė su dukrele lanko
savo gimtąjį miestą ir ten gyvenan
čią motiną — paviešėdamos pas ją
ilgėliau. Laiko veltui solistė nelei
džia. Ji ir Lietuvoje įsijungia į Klai
pėdos muzikinio teatro vasaros re
pertuarą. Solistė atlieka pagrindi
nius soprano vaidmenis. Klaipėdos
muzikinio teatro lankytojai per va
sarą vėl turi progą gėrėtis savo mies
to žvaigžde — jos puikiu dainavimu
Kamilė Mitkutė ir Jokūbas Baranauskas deklamuoja eilėraštį apie Lietuvą.
ir vaidyba.
Redos Dinsmonienės nuotr.

Nida Grigalavičiūtė atlieka Santucos
rolę Pietro Mascagni operoje „Caval
leria Rusticana".
jono Kuprio nuotr.

Trumpai solistę pristatydami
tuo pačiu kviečiame operos bičiulius
nepraleisti Lietuvių operos gražios
sukakties metais statomos „Pilėnų"
operos, kuri buvo pastatyta ir Lie
tuvoje, nors ir su „pataisymais", iš
karpymais, trukdymais ir tvirtos
rankos priežiūra. „Pilėnai" buvo pas
tatyti okupuotoje Lietuvoje. Sutapi
mas — tais pačiais 1956 metais, kai
Čikagoje gimė Lietuvių opera.
Šį pavasarį, mes girdėsime ir
matysime Čikagoje šią nepamirš
tamą heroinio epo „Pilėnų" operą,
tokią, kokia ji iš tikrųjų yra — be
„politikos". Premjeroje mus žavės
solistė N. Grigalavičiūtė ir visa eilė
kitų solistų bei dainininkais iš Lie
tuvos sustiprintas operos choras, ku
riam diriguos meno vadovas maestro
Alvydas Vasaitis. O režisieriaus
Eligi-jaus Domarko sukurtos mizan
scenos atmintyje žiūrovams paliks
neišblėstančius vaizdus ilgam lai
kui. Daugiau apie „Pilėnų" operą
skaitykite interneto tinklalapyje:
lithoperachicago.org
J. Končius

Ruošiamės dainų šventei
Milžino žingsniais artėja dainų šventės rengėjai ir organizatoriai. O
šventė ,,Atsiliepk daina". Praeis dar jei apsilanko žinomi, gerbiami, cho
keturi mėnesiai, ir iš visų pakraščių riniam menui, muzikai atsidavę
suvažiavę lietuvaičiai sustos į vieną žmonės, tada pritraukti mokinius
jungtinį chorą, kuris savo dainavimu yra žymiai lengviau.
dar kartą įrodys, kad lietuviai —
Neseniai Lemonto Maironio li
daininga tauta. Reikia pasakyti, kad tuanistinėje mokykloje lankėsi „Dai
ši artėjanti dainų šventė sujudino navos" ansamblio vadovas Darius
daugelyje JAV LB vietovių gyvenan Polikaitis ir Čikagiečiams gerai pa
čius lietuvius. Girdime, kad kuriasi žįstamas muzikas Faustas Strolia.
nauji chorai, į seniau dainuojančius Įvyko nuoširdus pokalbis. Manome,
ateina naujos jėgos. Amerikoje esan kad po šio pokalbio į mokyklos chorą
čios lituanistinės mokyklos taip pat įsijungs dar daugiau moksleivių.
ruošiasi dalyvauti dainų šventėje. Juk dainų šventė ne tik dainavimas,
Tiesa, kartais mokytojams sunku bet ir nauji susitikimai, draugai,
įtikinti mokinius, kad jie joje daly pažintys.
vautų. Tada į pagalbą ateina dainų
L. A.

D a n u s P o l i k a i t i s (trečias is k a i r e s ) ir Faustas S t r o l i a ( k e t v i r t a s is kaires) šeštoku
muzikos pamokoje

A u d r o n ė s Elvikienės n u o t r

DRAUGAS, 2006 m. vasario 22 d., trečiadienis

APIE NAIVIUS
IR
BENAMIUS
Kitaip nei kituose namuose, mes
Jie mėgsta žibutes, saulutes ir
rožes. Nerimauja dėl giminaičių nekeliame žmonių per daug anksti,
ligos ir karo. Praeityje - geri pažy leidžiame jiems išsimiegoti. Papras
miai diplomuose, susitikimai su tai devintą valandą ryto visi pabun
dalailama, pergalės profesionalų da, sutvarko kambarį ir eina gerti
konkursuose. Jie tiki, kad kiekviena kavos. Iki 22 valandos galima pri
nauja diena bus geresnė už praė iminėti svečius. Yra galimybė pa
jusią, ir pasirengę priimti visas tiems ruošti maistą. Saugojimo kam
negandas su humoru. Didžiausia era, dušu, skalbimo ir džiovinimo
savo sėkme jie laiko galimybę dirbti mašinomis galima naudotis nemoka
mai.
ir turėti būstą.
- O užsisakyti vietą kitam
Štai toks netikėtas žmogaus be
stogo virš galvos portretas, vaizduo mėnesiui galima?
jamas apklausos, kurią prieš keletą
- Ne, pirmasis atėjęs tą dieną,
metų atliko Šv. Martino namai kai kambarys laisvas, jį ir gaus.
Hateršeime (Vokietija), rezultatai. Į Tačiau pas mus galima iš anksto
klausimus atsako šių namų vadovas viską sužinoti.
Klaus Sterch.
- Ar valstybė moka bena
- Ar įmanoma apibūdinti ti miams išmokas?
- 11 eurų 50 centų per dieną.
pišką žmogų be namų?
- Mano nuomone, ne. Žinoma, Turėdami visus būtinus dokumen
galima kalbėti apie tai, kad 85 proc. tus, jie gali gauti pas mus tuos pini
iš jų yra vyrai nuo 40 iki 60 metų. gus.
Tačiau priežastys, atvedusios juos į
- Kiek dokumentų reikia
šitą kelią, tokios įvairios, kad jų neį surinkti, kad patvirtintum teisę
manoma apibendrinti, rizika tapti į tokią pagalbą?
benamiu tuo didesnė, kuo daugiau
- Trijų, iš kurių vieną galima
neigiamų faktorių išgyvena vienas įforminti pas mus. Tai nesunku
žmogus. Kalbama apie skyrybas, padaryti net tiems, kurie nemėgsta
ligas, nelaimingus atsitikimus. Žmo vaikščioti po kabinetus.
nės atsiduria gatvėje ir dėl ekono
- Ar pas jus yra medicinos
minių sunkumų, lėtinių ir psichikos draudimas?
ligų. Kažkodėl vyrai tokiose situaci
- Kas 14 dienų pas mus lankosi
jose labiau pažeidžiami.
gydytojas. Draudimo benamiai ne
- Gėlės ant palangių, televi turi, tačiau jeigu kuriam nors reikia
pagalbos, mes, suderinę su socialine
zorius, kavos kvapas...
Šv. Martino namams - beveik tarnyba, išduodame siuntimą pas
treji metai. Čia yra biuras, kavinė, atitinkamą gydytoją.
trys kambariai, kuriuose pernakvoti
- Kaip jūsų svečiai leidžia
gali po du žmones. Paprastai vieną laisvalaikį?
jų mes rezervuojame moterims.
- Žiūri televizorių, skaito laik
Kambarį taip pat gali užimti pora. raščius. Mes prenumeruojam tris
Dvi sudedamas lovas galime pas dienraščius, ir jie labai populiarūs.
tatyti papildomai, jei norinčių Retkarčiais kartu einame į teatrus,
nakvoti bus daugiau. Jei visos vietos muziejus. Žaidžiame stalo tenisą,
užimtos, mes pasistengsime susitar rengiame turnyrus, piešiame. Buvo
ti dėl nakvynės su analogiškomis me pramogų parke, futbolo rung
įstaigomis kaimyniniuose miestuose. tynėse. Daugiausia tai nemokami
- Kokios taisyklės galioja renginiai. Tačiau daugelis benamių
tiems, kurie nuspredė būti jūsų nori tiesiog pabūti ramybėje.
svečiai?
- Jūsų namus gerai žino n e
- Pas mus galima pernakvoti iki tik tie, kurie atsidūrė už nor
7 kartų per mėnesį (kituose mies malaus gyvenimo borto...
tuose savos taisyklės, kažkur galima
- Čia gali ateiti bet kuris, pa
pasilikti tik 3 kartus per mėnesį). tekęs į sunkią padėtį. Kas rytą visų
Auksinė mūsų namų taisyklė: ne norinčiųjų laukia nemokami pus
daryk kitiems to, ko nenorėtum, kad ryčiai su kava. Trečiadieniais ir
tau padarytų. Alų ir vyną gerti lei penktadieniais - karšti sotūs pietūs
džiama, tačiau taip, kad netrukdy už 1 eurą. Per metus mūsų paramos
tum kitiems. Jokių barnių! Apskritai sulaukia daugiau kaip 300 žmonių.
mūsų svečiai labai geranoriški.
„Klaipėda"

DARBUOTIS
EKUMENIZMO LABUI
Popiežius Benediktas XVI visus vieną dieną būsime viena", — sakė
krikščionis paragino atkakliai dar jis atkreipdamas dėmesį į Jėzaus
buotis ekumenizmo labui bei už tai pažadą. Kartu popiežius pabrėžė
melstis. Per sausio 22 d. Viešpaties savo pirmosios enciklikos „Deus
angelo malda jis akino nenustoti Caritas est" ekumeninę reikšmę. Jos
drąsos sunkumų bei kliūčių kelyje į tekstas skelbiamas sausio 25-ąją,
krikščionių vienybę akivaizdoje. Apaštalo Pauliaus atsivertimo šven
Tokie išbandymai turėtų ugdyti tės dieną. „Džiaugiuosi, kad jos
kantrumą ir prisidėti prie gilesnės paskelbimas sutampa su Maldos už
broliškos meilės. Sykiu popiežius krikščionių vienybę savaitės pa
išreiškė tikrumą dėl būsimos krikš baiga", — sakė Benediktas XVI.
čionių vienybės. „Nežinome, kaip ir
kada, bet neturime abejoti, kad
BŽ
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Af A
NICHOLAS URBONAS
Staigiai mirė 2006 m. sausio 2 d., sulaukęs 27 metų.
Gyveno Boulder, Colorado.
Gimė 1978 m. kovo 11d.
Nuliūdę liko: mama Virginija Murauskas, brolis Christopher, sesuo Kristin, tėvas Juozas Urbonas, tetos, dėdės, pusse
serės ir pusbroliai.
Nuoširdžiai kviečiame visus, norinčius atsisveikinti su a.a.
Nicholu, susirinkti šeštadienį, vasario 25 d. 11 vai. r. šv. Mi
šioms į Pal. Jurgio Matulaičio misiją 14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439.
Liūdinti šeima

J

Af A
IRENA GERULAITYTĖ VIRKAU
Mirė 2006 m. vasario 19 d.
Gimė Kaune, 1931 m. sausio 23 d.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, broliai Leonardas Gerulaitis
su žmona Renate, Jurgis Gerulaitis su žmona Marika; vyro se
suo Henrieta Vepštienė su vaikais ir jų šeimomis.
Norinčius atsisveikinti su a.a. Irena, kviečiame susirinkti
trečiadienį, vasario 22 d. nuo 3 v. p. p. iki 6 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.),
Lemont, IL.
Vietoj gėlių, prašome jos vardu aukoti Lituanistikos kate
drai Čikagoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir
pažįstamus dalyvauti atsisveikinime.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
w-vvw.petkusfuneralhomes.com

Mūsų mielai draugei, nepailstančiai bendradarbei ir
bendramintei

A tA
IRENAI VIRKAU
mirus, vyrą VYTAUTĄ, brolius LEONARDĄ ir
JURGĮ, svainę HENRIETĄ VEPŠTIENĘ ir jų
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime šioje
skaudžioje netektyje.
A Mackaus knygų leidimo fondas
Metmenys
Santara-Šviesa

Mylimai mamytei

AtA
OTILIJAI MARCHERTIENEI
mirus, jos sūnums VYTAUTUI ir ALGIRDUI su
šeimomis ir visiems artimiesiems, mūsų nuoširdi
užuojauta.

Stasys ir Milda Tamulioniai
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Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
TME
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• 2 0 0 6 m. v a s a r i o 16 d . , ketvirta
dienį, savo namuose Čikagoje ne
tikėtai mirė Valteris Bendikis. Ve
lionis buvo ilgametis "liuteronų evan
gelikų Tėviškės parapijos narys ir
„Draugo" bendradarbis. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau.
• V a c l o v a s Kleiza prašo praneš
ti, kad nuo š. m. sausio 1 d. pa
sitraukė iš garbės konsulo Čikagoje
pareigų.
• Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje vasario 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. v. maloniai kviečia į
tradicinį „Užgavėnių Šiupinį" Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
„Gintaro" salėje. Meninę programą
atliks solistai Nida Grigalavičiūtė ir
Algimantas Barniškis. Akompanuos
Manigirdas Motekaitis. Bus vaka
rienė, šokiai, gros A. Barniškio gru
pė. Stalus prašome užsisakyti iš
anksto tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas).
• Prof. dr. V y t a u t o J. Černiaus
knygos „Žmogaus vystymosi kelias"
sutiktuves PLC Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL,
įvyks vasario 26 d., sekmadienį,
12:30 vai. p.p. Po trumpos progra
mos bus laiko pasisvečiuoti. Kvie
čiame visus dalyvauti.
• J A V LB Waukegan-Lake Čounty apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks Greenbelt Cultural Center, 1215 Green Bay Rd., North Chicago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV
LB Krašto tarybos narys Gediminas
Damašius. Meninėje programoje da
lyvaus j a u n a pianistė iš Lietuvos
Sondrita Beinarytė ir Gedimino litu
anistinės mokyklos moksleiviai. Po
minėjimo vyks Šeimos šventė. Minė
jimo metu bus telkiamos aukos JAV
LB Krašto valdybos veiklai paremti.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
• C i c e r o LB v a l d y b a ir Cicero
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios —
Nepriklausomybės dienos ir Kovo
11-osios — Nepriklausomybės atkū
rimo dienos minėjimą. Minėjimas
prasidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv.
Antano bažnyčioje. Po šv. Mišių visi
rinksimės parapijos salėje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Meninę programą atliks
Alfonso Seniūno muzikinis vienetas.
Rengėjai maloniai kviečia visus
lietuvius iš Cicero ir jo priemiesčių
gausiai dalyvauti.
• V a s a r i o 26 d., sekmadieni, 12
vai. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose, 2417 W. 43-ia
gatvė, ruošiamas Užgavėnių pasi
linksminimas. Šokiams gros Algi
mantas Barniškis, veiks baras, lote
rija, bus skanus lietuviškas maistas.
Visi kviečiami.
• L e m o n t o a p y l i n k ė s valdyba ir
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai.
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje World Relief DuPage
įstaigos
atstovai
kalbės
apie
pasiruošimą Amerikos pilietybei
gauti ir kitais imigraciniais klausi
mais. Kviečiame visus, ypač naujai
atvykusius į šį kraštą, dalyvauti
šiame susitikime.

• K v i e č i a m e v i s u s v a s a r i o 28 d.
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Skanūs blynai ir nuotaikinga S.
Jagminienės muzika!
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ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS
PREMJERA

LITHUANIAN
OPERA
OF CHICAGO

Įvyks sekmadieni,
balandžio 5 0 d. 3 vai. p.p.
Morton gimnazijos

auditorijoje,
2401 S. Austin Boufevard,
Cicero, ti

• K o v o 3 d., p e n k t a d i e n į , 7:30
vai. v . Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 įvyks Algimanto Kezio ir Eugenijaus Krukovskio foto
grafijos parodos „2K2" atidarymas.
Kviečiame visus dalyvauti.
• J a u penkiolika m e t ų šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi, kad Motina Marija Kaupai
tė b ū t ų paskelbta palaimintąja.
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv.
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus
aukojamos šv. Mišios už kongre
gacijos įsteigėją Mariją Kaupaitę.
Taip pat visą kovo mėn. bus mel
džiamasi už seserų globėją šv. Ka
zimierą. Po šv. Mišių pasivaišinsime
ir pabendrausime. Kviečiame visus
atvykti. Tel. pasiteiravimui: 773776-1324.

Bilietus į Vytauto
Klovos
4
operą „Pilėnai * galima įsigyti
„Seklyčioje",
2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, tel. 773-4762655. Bilietai parduodami
pir
madieniais —
ketvirtadieniais
nuo 9 vai. r iki 4 vai. p.p. ir šeš
tadienį nuo 10 val.r. iki 2 vai.
p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami.
Užsakymus
raštu prašome siųsti Lithuanian
Opera of Chicago, Inc., 3222 W.
66th Place, Chicago, IL 60629,
tel. 773-925-6193. Bilietų kainos
nuo 25 iki 50 dol. Asmenys auko
ję 250 dol. gaus 2 bilietus į ope
ros spektaklį ir 2 pakvietimus į
pokylį. Aukoją 150 dol. — po vie
ną bilietą į spektaklį ir į pokylį.

Suaday, Aprii 3<J, 20D6 at 3PM

PILĖNAI
OPERAiN4ACTS
8 y Vytautas Klova
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• A t e i t i n i n k ų n a m ų n a r i ų meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal.
J. Matulaičio misijoje b u s auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.
• L i e t u v i ų fondo pilnateisiai na
riai yra kviečiami siūlyti L F Nomi
nacijų komisijai kandidatus į LF
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiunčiant kandidato/ės vardą, pavardę,
adresą, telefono nr., trumpą biog
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato
kvalifikacijas bei visuomeninę pa
tirtį ir raštišką kandidato sutikimą.
Kandidatais gali būti pilnateisiai LF
nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu,
faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian
Foundation, LF Nominacijų komisi
ja, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
630-257-1647, e-paštas: admin@lithfund.org
• K e t v i r t o j o „ L i e t u v i ų balso"
literatūrinio konkurso, kurio tema
buvo „Branginkime lietuvių tautos
dvasines vertybes", vertinimo ko
misijos nutarimu premijos paskirtos
trims konkurso dalyviams iš Lie
tuvos. Tai Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje gyvenantys kūrėjai. Konkurso
mecenatas — dr. Jonas Adomavi
čius. Vertinimo komisiją sudarė:
Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys,
Stasė Petersonienė, Bronius Raguo
tis, Vytautas Volertas. Konkursas
buvo pakelbtas Lietuvos valstybės
15 metų Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties proga. Premijų įteiki
mas įvyks minint Šešioliktąją Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šventę kovo 12 d. 4 vai. p.p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje iškilmingos
vakarienės metu. Vietas galite už
sisakyti paskambinę tel. 773-7763399 („Lietuvių balso" redakcija).
Kaina — 35 dol. asmeniui. Visus
maloniai kviečiame dalyvauti būsi
moje premijų įteikimo šventėje.
• „ N u o š i r d u s s k a u t i š k a s a č i ū už
Lietuviu fondo nuolatine parama
Lietuviu skautų sąjungai leidžiant
s k a u t u aidą S t e n g s i m ė s būti vert:
•Jusu oaskatmimo". — rašo ..Skautu

Konsulato pranešimas
Š. m. vasario 22 d., trečiadienį, po pietų Lietuvos generaliniame kon
sulate Čikagoje lankysis Illinois valstijos iždininkė Judy Baar Topinka.
Apsilankymo metu J . B. Topinka generaliniam konsului Arvydui Daunoravičiui Įteiks 68,000 dolerių čekį. Šią sumą Lietuvos atstovybei prieš ke
lis dešimtmečius paaukojo Čikagoje gyvenęs Balys Girčys, miręs 1987 m.

J u o z a s Mikulis, Westchester, IL, atnaujino „Draugo" prenumera
tą d a r vieniems metams ir pridėjo 50 dol. auką. Dėkui už dosnumą.
J u l i a J a n o n i s , Chipley, FL, ir toliau lieka „Draugo" skaitytoja, su
prenumeratos mokesčiu dar atsiuntusi ir 50 dol. auką. Labai ačiū!

A l d o n a R i m a s iš Comfrey, MN, rašo: „Gimtadienio proga atnau
jinu 'Draugo' prenumeratą vieniems metams Anelei Rimas..." Ši dosni
mūsų skaitytoja ne tik užmokėjo už dveijų prenumeratų atnaujinimą,
bet pridėjo ir 60 dol. auką. Kaip gerai gyvuotų lietuviška spauda, jeigu
atsirastų daugiau tokių dosnių geradarių mūsų tautiečių. Širdingai
dėkojame!
R e g i n a B a n i o n i s , gyv. Los Angeles, CA, kartu su prenumeratos
pratęsimo mokesčiu atsiuntė „Draugui" 80 dol. auką. Dėkojame už dos
numą ir džiaugiamės ją turėdami savo skaitytojų tarpe.

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 6 0 6 2 9
T e l . 773-776-8700
T e l . 708-237-0488
Toli free 24 hr. 888-77^6742
D a r b o vai. n u o 8 v.r. iki 5 v.v.
Š e š t a d . 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
aido" redaktorė Alė Namikienė.
Visus norinčius prisidėti prie jauni
mo ugdymo skautiška dvasia, no
rinčius paremti skautiška veiklą,
kviečiame tai daryti per Lietuviu
fondą. LF adresas: 14911 127th
Street. Lemont. IL 60439. tel 630257-1616.

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
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
T e l . 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

