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V. Adamkus neteko dviejų patarėjų

Prezidentas Valdas Adamkus (d) ir Užsienio politikos patarėjas Edminas Bag
donas.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Abe- donas ir Rytis Muraška įteikė Valdui
jotinais sandoriais prestižiniame Adamkui atsistatydinimo pareiškisostinės Turniškių rajone įtariami m u s .
prezidento patarėjai E d m i n a s BagPrezidento atstovė spaudai Rita

Paukščių gripas
Lietuvą pasieks
per 10 dienų
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Ve
terinarai prognozuoja, kad paukščių
gripas Lietuvą pasieks per dešimtį
dienų.
„Prognozės nėra optimistinės,
netoli mūsų, už 300 kilometrų, yra
paukščių gripas. Prognozuojame,
kad per dešimtį dienų tokį susirgi
mą tarp laukinių paukščių turbūt
surasime", — sakė Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos di
rektorius Kazimieras Lukauskas.
Antradienį Seime Nacionalinio
saugumo ir gynybos, Sveikatos bei
Kaimo reikalų komitetų vadovai bei
atitinkamų institucijų atstovai įver
tino pasirengimą atremti galimus
paukščių gripo pavojus.
Komitetų vadovai liko patenkin
ti pristatyta institucijų pasiruošimo
atremti paukščių gripą būkle.
Po pasitarimo kalbėję Seimo bei
institucijų atstovai akcentavo, jog
nederėtų kelti panikos, m a t ši liga
visų pirma kelia g r ė s m ę paukš
čiams, o ne žmonėms.
Valstybinės maisto ir veterinari
jos tarnybos direktorius akcentavo,
jog paukščių gripo išvengti nesudė
tinga — reikia laikytis elementarios
higienos.
Baiminantis užkrato iki gegužės
20 dienos uždrausta paukščius lai
kyti lauke.

Grumadaitė sakė, jog prezidentas iš
karto patenkino patarėjų pareiški
mus.
„Nenoriu mesti šešėlio prezi
dentui ir nenorėdamas jokių politi
nių kaltinimų, prisiimu atsakomybę
už tai, k a s įvyko. Todėl ir atsistaty
dinu", — sakė E. Bagdonas.
Anot Prezidentūros pranešimo
spaudai, savo prašymą atsistatydin
ti iš užimamų pareigų patarėjai mo
tyvavo siekiu užkirsti kelią gali
moms politinėms interpretacijoms ir
vertinimams, kurie galėtų pakenkti
prezidento V. A d a m k a u s moraliniam
autoritetui ir jo vykdomai politikai.
Anksčiau Seimo p i r m i n i n k a s
Artūras P a u l a u s k a s pranešė, k a d
prezidentas V. A d a m k u s p a p r a š ė
Seimo sudaryti laikinąją parlamen
tinę komisiją sandorių Vilniaus
prestižiniame Turniškių rajone tyri
mui.
Šalies vadovas paprašė Seimą
sudaryti komisiją, kuri ištirtų Vy
riausybės kanceliarijos valdomos
akcinės komunalinių paslaugų ben
drovės, valdančios valstybės t u r t ą
Turniškių rajone, veiklą.
Tuo pačiu prašoma ištirti ir įta
rimų sukėlusius sandorius, kuomet

Vis l a b i a u t r ū k s t a v a i r u o t o j ų
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Del
neefektyvios vairuotojų rengimo sis
temos daugelis Lietuvos kelių trans
porto bendrovių susiduria su vairuo
tojų trūkumo problema, vairuotojų
stygiumi pradeda skųstis ir kelių
priežiūros bei statybos įmonės, tei
gia Lietuvos nacionalinė vežėjų au
tomobiliais asociacija ,,Linava".
„Norint išlaikyti maždaug 15
proc. augimo tempus, kasmet reikia
apie 3,000 naujų vairuotojų. Tiek jų
Lietuvoje tikrai nėra parengiama",
— sakė „Linavos" prezidentas Algi

m a n t a s Kondrusevičius.
Anot jo, „Linava" j a u atkreipė
Vyriausybės dėmesį į būtinybę orga
nizuoti vairuotojų rengimą vidurinė
se mokyklose, ieškoma galimybių
vairuotojų rengimui ir šios profesijos
populiarinimui panaudoti Europos
Sąjungos lėšas.
„Linavos" įmonių duomenimis,
šiuo metu vienai bendrovei stinga vi
dutiniškai 2.4 vairuotojo. Iš viso aso
ciacijai priklauso 1,148 įmonės, iš
kurių 60 y r a keleivinio transporto
bendrovės.

minėtoji bendrovė, įkeitusi už pas
kolą bankui prezidento rezidenciją,
pastatė ir prekiavo butais Turniš
kėse. Minėti prezidento patarėjai
įsigijo butus šalies vadovo kaimy
nystėje. Kaip teigiama žiniasklaidoje, nekilnojamas turtas jiems buvo
parduotas mažesne nei rinkos kai
na. Buvę patarėjai teigia įsigydami
būstus jokių įstatymų nepažeidę.
Iki darbo prezidento patarėju
karjeros diplomatas E. Bagdonas
buvo
Nukelta į 6 psl.

Skautybės kelias.
Ar europiečiams gresia
išnykimas?
Skaitančioji Lietuva
mažėja.
Skaitytojų laiškai.
Graži šventė Cicero
mieste.
Mūsų virtuvė.
„Bulvinė pasaka"
Jaunimo centre.
„Chicago Tribūne" apie
„Pilėnus".
Pamoka Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.888 LT
1 E U R — 3.452 LT
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Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Sei
mo Liberalų demokratų frakcijos na
rė Aldona Balsienė antradienį įteikė
Vyriausiajai
rinkimų
komisijai
(VRK) pareiškimą, kuriame praneša
atsisakanti Seimo nario mandato.
Kaip sakė VRK pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas, savo pareiškimo
motyvų A. Balsienė nenurodė.
VRK šį A. Balsienės pareiškimą,
anot Z. Vaigausko, svarstys kitą sa
vaitę.
A. Balsienė į Seimą buvo išrink
ta daugiamandatėje apygardoje pa
gal Liberalų demokratų partijos są
rašą.
A. Balsienei pasitraukus iš Sei
mo, jos vietą užims kitas liberaldem o k r a t a s , buvęs p a r l a m e n t a r a s
Dailis Barakauskas.
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Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

Pati A. Balsienė teigė nekomen
tuosianti šio savo pareiškimo ir sa
kė, jog visus pasitraukimo iš Seimo
motyvus
N u k e l t a j 6 psl.
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SKA UTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

JURŲ SKAUTES IR SKAUTAI
IŠKYLAUJA
Patį šalčiausią savaitgalį va
sario mėnesį Čikagos „Nerijos" tunto
jūrų skautės ir „Lituanicos" tunto
jūrų skautai iškylavo Camp Soni
Springs, Michigan, netoli Union
Pier. Štai kelios jūrų skautės rašo
savo nuotykius.

5:30 v.r. Sesės pradėjo pulti mie
gančius brolius.
5:35 v.r. Sesės prižadino brolius,
dainuodamos dainelę „Anksti ry
telį".

Sesių Jūrų skaučių puolimo
nuotykiai per žiemos stovyklą

5:00 v.r. Broliai miega.
5:15 v.r. Broliai knarkia.
5:20 v.r. Broliai toliau miega.
5:25 v.r. Broliai sapnuoja seses.
5:30 v.r. Broliai išsigando iš
girdę keistą triukšmą miške.
5:35 v.r. Broliai lovoje apsivertė
ir užmigdami šaukė: „Uždarykite
duris. Šaltį leidžiate!"
Sesė Irena Balzekaitė

Jūrų skaučių nuotykiai:
5:00 v.r. Sesės atsikėlė.
5:15 v.r. Sesės šiltai apsirengė.
5:20 v.r. Sesės surinko savo
puolimo ginklus (puodai ir šaukštai).
5:25 v.r. Sesės pradėjo slinkti
mišku.

Jūrų skautų nuotykiai:

Žiemos iškylos dalyviai.

Dėmesio Čikagos lietuvių skautų tuntų
sesėms ir broliams!
Tradicinė lietuvių skautų Kaziuko mugė jau šį sekmadienį, kovo 12
d., Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.
Visų tuntų tuntininkai ir akademikai skautai ragina visus dalyvau
ti šv. Mišiose, tvarkingomis uniformomis.
Šv. Mišios įvyks 9 v.r. įžy
giuosime į bažnyčią kartu, su tuntų ir akademikų vėliavomis. Prašome
rinktis 8:45 v.r. bažnyčios prieangyje, kad galėtumėme
gražiai išsiri
kiuoti.
Po šv. Mišių visi kartu
mugės
atidarymui.

nueisime

Kapačinskas kartu su draugininku
užtikrina bei koordinuoja L.S. B.
nustatytos „prit" skautų ir kandida
tų programų pravedimą per sueigas
ir iškylas. Sueigos vyksta kiekvieną
šeštadienį Pasaulio lietuvių centre,
išskyrus atostogų metu ar tuomet,
kai draugovė iškylauja. Iškylos ar
išvykos vyksta kartą per mėnesį.
2005 m. spalio mėnesį gražų
savaitgalį dvi ,.Dariaus ir Girėno"

D ž i a u s ir Girėno d r a u g o v ė Rako miške š.m. sausio mėn. I eil is kairės Algis
T a m o š i ū n a s ( d r a u g i n i n k a s ) . Rimvydas Soliūnas. Mikutis Leipus, Andrius
Markulis, Albinas Liubinskas, Donatas Ramanauskas, Edis Leipus, II eil.: Juozas
Kapačinskas, Kazimieras Soliūnas, Vytas Kapačinskas, Jonas Vaičikonis, Paulius
Leipus, Matas Tamošiūnas, Linas Aleksiūnas.

fondo

salę

Kaziuko

Sesė Aušra

* * *

Ar jūs kada nors pa
galvojote, ar muilo burbu
las gali susprogti lauke,
žiemos metu? Muilo burbu
las nesusprogsta. Mes iš
bandėme ir pamatėme, kad
tikrai muilo burbulas nesu
sprogsta per jūrų skaučių
ir skautų žiemos iškylą.
Buvo labai šalta. Broliai
sukūrė laužą, kuris mus
sušildė. Mes prie laužo suruošėm lauko virtuvę ir ke
pėme persikų pyragėlį
(„peach cobbler"). Mums
žiemos iškyla buvo labai
Žiemos iškylos vadovai.
įdomi.
Sesės Julija Petraitytė ir trenkdami į medžius. Sesėms daug
Vida Ignatonytė geriau pasisekė, jos nenuslydo nuo
tako. Visi laukiame būsimos žiemos
* * *
iškylos.
Žiemos iškyla buvo labai smagi.
Sesė Lina Meilytė
Apsistojome Camp Soni Springs, MI,
— miške. Ten buvo aukštas kalnelis,
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„DARIAUS IR GIRĖNO" DRAUGOVĖS VEIKLA
„Lituanicos" tunto „Dariaus ir
Girėno" draugovėje dalyvauja 16 pri
tyrę skautai ir 8 prityrę skautai kan
didatai. Draugovės vadijoje 5 nauji
skautai vyčiai — Linas Aleksiūnas,
Paulius Ambutas, Antanas Senke
vičius, Matas Tamošiūnas ir Jonas
Vaičikonis. Šie jauni vadovai skatina
brolius draugovėje įgyvendinti per
skautavimą draugovės šūkį, ,,vis
pirmyn — vis aukštyn", o ps. Juozas

į Lietuvių

draugovės skiltys stovyklavo ir iš
kylavo smėlio kopose Michigan ir In
diana valstijose. Dalyviai įkūrė sto
vyklavietę ant Michigan ežero kran
to ir čia jų vadovai su ps. Lino Paužuolio talka pravedė virėjo specialy
bės programą. Abi skiltys, pagal nu
rodytą biudžetą, pačios sustatė val
giaraščius, nusipirko maisto ir ant
laužo paruošė vakarienę bei pusry
čius. „Iron CheF konkurse tarp
skilčių teisėjavo vadovai, kurie nus
prendė, kad skiltis, kurioje prik
lausė „prit" skautai Antanas Paužuolis, Audrius Aleksiūnas ir Albi
nas Liubinskas, ir skautas Dominic
Paužuolis paruošė skaniausią vaka
rienę. Naktį ežero pakrantėj po skau
tiško žaidimo dalyviai su žvaigždynų
žemėlapiais ir teleskopu atliko dalį
užduočių astronomo specialybei įsi
gyti. Vėliau, nors buvo vėsu, skautai
miegojo ne palapinėse, bet po atviru
dangumi mėnulio apšviestame plia
že. Juos globojo sargybiniai Kazi
mieras Soliūnas, Mikutis Leipus,
Marius Stalionis, Rimvydas Soliū
nas ir kiti broliai, kurie pamainom
kūrė laužą ištisą naktį ir užtikrino
visų stovyklautojų saugumą. Kitą
rytą po pusryčių skiltys aplankė In
diana National Lakeshore mokslo
centrą, kuriame mokėsi apie vietinę
gamtą ir Indiana kopų ekologiją.
Paskui visi atliko trumpą, bet ne
mažai jegu reikalaujančią 4 mylių
iškylą per kopas.
Nukelta j 9 psl.
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SKAITANČIOJI
LIETUVA MAŽĖJA
VYTAUTAS VISOCKAS

t a s jūsų dėmesio? Nieks nepasako,
atvirkščiai, aukščiausiomis frazėmis
tie vaikai mulkinami, apgaudinėja
mi, klaidinami, nes autoriams ir lei
dėjams (visų pirma!) vis mažiau rūpi
tos „tikrosios vertybės" ir „dvasinės
erdvės". „...Lietuvos skaitytojo sme
genėlės teršiamos bulvariniais skai
talais, bei euroromanais, propaguo
jančiais banalias vakarietiškas ver
tybes ir buržuazinį gyvenimo būdą...
Jaunoji lietuvių literatūros kūrėjų
karta j a u rašo lygiai taip, kaip ir jų
kolegos, gyvenantys saulėlydžio ša
lyse... Šioje didžiulėje mėšlo krūvoje
kartais ir suspindi koks grynuolis,
tačiau jis pasitaiko retai, netgi la
bai".
Nežinau, kas šių žodžių auto
rius; juos radau mugėje veltui pla
tintame savaitraštyje „Atgimimas",
straipsnyje „Visi į atlaidus". Tai
savotiškas šių metų Vilniaus knygų
mugės įvairių rekordų (daugiau nei
220 renginių, daugiau nei po pusva
landį laukė žinomų Lietuvos ir už
sienio rašytojų autografų ir t.t.)
apibendrinimas, tarsi šaltas dušas,
labai sveikas po keturias dienas tru
kusio prakaitavimo minioje. Minė
tame straipsnyje rašoma: „... ir taip
menkai principinga mūsų litera
tūros kritika kokį mėnesį prieš mugę
ir dar tiek po jos iš viso nežinia kur
dingsta. Leidėjai susiriesdami vie
nas per kitą giria savo produkciją,
publiką apima euforija. Po parodų
rūmus - ir ne vien - pompastiškai
pulkais ir po vieną defiliuoja nuogi
karaliai ir visai nebėr kam į juos
pirštu parodyti".

Šįmet Vilniaus knygų mugėje
lankiausi su studijų draugu, kelių
monografijų, keliolikos knygų ir
knygelių apie gamtą, kraštotyrinių,
turistinių leidinių autoriumi. At
važiavo jis iš Antano Baranausko tė
viškės - mane aplankyti ir pirmą
kartą savo akimis pamatyti kasmet
vis rekordus gerinantį renginį, susi
jusį su daugeliui mūsų neatskiriamu
gyvenimo palydovu — knyga.
Neilgai mes ten užtrukome, o
a t m e t u s kelių šimtų metrų ilgumo
eilę prie kasų, paskui pusvalandį prie rūbinės, ir visai trumpai. Labai
greitai svečias prabilo, kad tokiu
gražiu oru, kai skaisčiai šviečia sau
lė, o medžiai pasidabinę šerkšnu, ne
čia reikėtų stumdytis ir prakaituoti.
Ne - tai ne. Tačiau nuo knygų
pabėgti mums vis dėlto nepavyko.
Beveik iki vidurnakčio mes j a s
„vartėme" neakivaizdžiai. Ir džiau
giamės, ir liūdėjome, neretai - piktinomės. Autoriais, leidėjais, skaity
tojais... Ankstų šeštadienio rytą
draugas išvažiavo, o aš, nors be di
delio entuziazmo, d a r dvi dienas po
kelias valandas mugėje stumdžiausi
v i e n a s , b a n d y d a m a s išsiaiškinti:
džiaugsmo ar nusivylimo „Litexpo"
parodų rūmuose praėjusį savaitgalį
buvo daugiau.
Spaudoje jau skelbiama, kad per
keturias dienas mugę aplankė ma
žiausiai 55 tūkstančiai žmonių. Per
nai - mažiau. Minėtoje eilėje prie
kasų anądien su draugu matėme be
veik vien jaunus, studentiško am
31 proc. Lietuvos knygų ne
žiaus žmones. Mugėje veikusioje me
ninių fotografijų parodoje „Skaitanti skaito. O kiek procentų rausiasi tik
Lietuva" - tas pats, o jeigu tiksliau - toje anonimo minėtoje mėšlo krūvo
tų fotografijų herojai - beveik vien je, ieškodami riebių keiksmažodžių;
vaikai. Kitoje salėje, kūrybinėje stu kiek procentų seilę varvina gėrėda
dijoje „Tu gali sukurti knygą" - vėl: miesi knygine prostitucija, visokiais
tikri, gyvi vaikai rašo, piešia, kar iškrypimais, magijomis? Antra tiek,
po... Reikia tik džiaugtis, kai skaito jeigu ne daugiau. Gal geriau j a u jie
vaikai ir jaunimas, ir aš nuoširdžiai knygų visai neskaitytų. Geriau, tik
tai ne leidėjams. Geriau j a u jie bal
džiaugiuosi.
Tačiau būtų galima surengti ir tose lankose ganytų ne užnuodytas
neskaitančios Lietuvos fotografijų juodas avis, o nuo žiedo ant žiedo
parodą. Tyrimai rodo grėsmingus dūzgiančią kamanę, apie kurios gy
skaičius - 31 proc. Lietuvos n e  venimą mano bičiulis parašė netru
kus pasirodysiančią knygelę; geriau
skaito!
„Mažėja brandžios, intelektua ieškotų atsakymų į daugybę per
lios, klasikinės kultūros vertintojų ir tūkstantmečius atsakytų ir neat
dalyvių, dėlto kenčia ne tik pats sakytų klausimų, kaip tai daro geras
a s m u o , bet ir bendruomenė. Di knygas skaitančioji Lietuva. Ar ji
džiausias valstybės turtas yra pro didelė? O ar didelė universitetinį iš
tingas, dvasingas, darbštus, geban silavinimą turinčioji Lietuva? Visai
tis daryti teisingus sprendimus pi mažytė, palyginus su Jungtinėmis
lietis. Kad jis būtų toks, reikalingas Valstijomis, Japonija: 14 ir 45 pro
išsilavinimas, nuolatinis tobulėji centai, būtent toks santykis mūsų
m a s , tikrųjų vertybių suvokimas. nenaudai. Tačiau valdžios vyrai su
Visos tos išminties lopšys yra knyga. sirūpinę visai ne dėl to: kur dėsime
S k a i t y m a s - didžioji gėrybė, be universitetus baigusius žmones?
kurios gali sunykti žmogaus protas, Leidėjai (ir ne tik jie) nemažai kalti,
o k a r t u su juo - ir valstybės galia. kad geras knygas skaitančioji Lie
Mes privalome grįžti į dvasines tuva mažėja, kad joje vis mažiau ide
erdves, į baltas juodų raidžių lankas, alizmo. Išsivadavome ne tik iš oku
k u r slypi mūsų galia ir likimų sėk pantų priespaudos, bet ir iš daugelio
prasmingam gyvenimui būtinų da
mės".
lykų, be kurių dabar jaučiamės ne
Tai Seimo n a r ė s poetės Dalios jaukiai. Viską perkame ir parduo
Teišerskytės raginimas, kurį per dame, puikiai žinodami, kad yra ne
skaičiau šalia jos iniciatyva sureng įkainojamų vertybių. Būtent?
tos parodos „Skaitanti Lietuva".
Paskutinę mugės dieną iš pat
Su tomis „tikrosiomis vertybė
mis" ne taip paprasta. Man ir mano ryto dalyvavau Lietuvos nepriklau
bičiuliui atrodo, kad tų vertybių somos valstybės atstatymo Akto sig
k a s k a r t vis mažiau. Ir mūsų gyveni nataro, buvusio Lietuvos Respub
me, ir mūsų knygose. Kas pasakys likos Aukščiausiosios Tarybos tiems jauniems eilėje į mugę stovin Atkuriamojo Seimo nario ir pirmi
tiems žmonėms, kad čia čia ir čia - ninko pavaduotojo, dabar - Mykolo
prabangiai įrištas šlamštas, never Romerio universiteto filosofijos pro
fesoriaus Broniaus Kuzmicko kny-

DANUTE BINDOKIENE

Ar europiečiams gresia
išnykimas?

D

a r palyginti neseniai girdė
davome perspėjimus, kad
mūsų planetai gresia gy
ventojų perteklius: praeis pusšim
tis ar kitas ir žmonija užpildys
kiekvieną Žemės kampelį, nebeliks
vietos pasėliams, pradės stokoti
duonos ir kitų būtiniausių kas
dienos reikmenų. Jeigu nebus im
tasi priemonių sumažinti gims
tamumą, vienaip ar kitaip kontro
liuoti žmonių prieaugį, planetos
ateitis atrodo labai niūri. Komu
nistinė Kinija jau seniai buvo pra
dėjusi tą gimstamumo kontrolę,
leisdama šeimai susilaukti tik vie
no vaiko ir taikydama bausmes,
nepaklausiusiems.
Vakarų pasaulis į tuos perspė
jimus taip pat atkreipė dėmesį.
Gimstamumas iš tikrųjų sumažėjo
— daugiavaikės šeimos tapo
išimtis, o nemažai porų apskritai
pasirinko negimdyti ir neauginti
vaikų. Kurį laiką svyravęs ant ri
bos, gimstamumas pagaliau pa
krypo „norima" linkme. Deja, su
mažėjimas ties „nustatyta riba"
nesustojo ir tebeslenka žemyn.
Dabar daugelyje šalių ieškoma
būdų gimstamumo mažėjimą su
stabdyti, galbūt net kilstelėti
aukštyn, nes jis jau atsilieka nuo
mirštamumo ir kyla pavojus, kad
gyventojų demografija netolimoje
ateityje stipriai pasikeis. „Europa
turi susirūpinti, nes kai kurioms
valstybėms gresia išnykimas", —
dabar j a u skelbia tie patys „žino
vai". Vokietijoje, Prancūzijoje,
Italijoje ir kitose šalyse pastaruoju
metu pradėta dairytis būdų pa
skatinti ir įtikinti šeimas turėti
daugiau vaikų. Ne pro šalį būtų ir
Lietuvai šiuo reikalu susirūpinti,
nes gyventojais negausiai valsty
bei gimstamumo sumažėjimas
ypač pavojingas. Bet kaip gali val
stybė, Bažnyčia ar kas kitas ^liep
ti" žmonėms gimdyti ir auginti
daugiau vaikų, jeigu gyvenimo
sąlygos tam nepalankios, jeigu
daugiavaikėms šeimoms niekas
neateina į pagalbą, kad galėtų tuos
vaikus išmaitinti, aprūpinti medi
cinos priežiūra, išleisti į moks
lus?
Nors gimstamumo sumažėji
mas Europos šalyse daugeliui ke
lia rūpestį, tačiau mums svarbiau

gos „Išsivadavimas: užsienio po
litikos epizodai, 1988-1991" prista
tyme. Man labai gaila, man tiesiog
gėda, kad šiuo renginiu, šia knyga
beveik niekas nesusidomėjo. Atėjo
tiktai keli „suinteresuoti asmenys",
signataro bendražygiai: Bronius
Genzelis, Mikalojus Medvedevas,
Vidmantas Žiemelis, Emanuelis Zin
geris, dar vienas kitas. Kalta čia,
žinoma, ne tik netinkamai parinkta
pristatymo valanda, kaltas ir iš
blėsęs domėjimasis „gyva" tautos
istorija. Gal kada, po kelių dešimčių
metų, gailėsimės: turėjome galimybę
„iš pirmųjų lūpų" išgirsti, kaip
sunkiai buvo pasiektas nepriklauso
mos valstybės tarptautinis pripaži
nimas. Knyga apie tai b y l ^ ir po
daugelio metų, tačiau joje nerasime
pristatymo metu pasakytų minčių.

sia yra Lietuvos padėtis. Kai ma
žamečių vaikų motina ar tėvas turi
išvykti į užsienį, kad uždirbtų savo
atžalynui pragyvenimą, kaip gali
ma tikėtis, kad jaunos poros bus
paskatintos susilaukti šeimos? Kai
užsienio lietuvių labdaros organi
zacijos nuolat siunčia (tiesa, labai
kuklią) paramą daugiavaikėms
šeimoms, nors tai turėtų būti vals
tybės pareiga, o jaunavedžiai ma
to, kaip sunkiai žmonės verčiasi,
turėdami kelis vaikus, argi tuo bū
du bus paskatintas gausesnis
gimstamumas? O geriausias būdas
šalyje pagausinti vaikų skaičių,
yra panaikinti įstatymus, įgali
nančius moteris žudyti negimusius
savo kūdikius! Kaip gali negausi
tauta sau leisti tokį žalingą reiš
kinį!
Kai kas siūlo pažvelgti atgal —
kai Lietuvoje ir kitose šalyse ne
trūko daugiavaikių šeimų. Tiesa,
šeimose gimdavo daug vaikų, bet
kiek jų užaugdavo? Didžioji dalis
mirdavo kūdikystėje ir iš to didelio
skaičiaus išlikdavo vienas ar du.
Dabar retais atvejais kūdikiai
miršta. Be to, ypač žemdirbių tau
toje, buvo naudinga turėti daug
vaikų, nes reikėjo darbo jėgos. J a u
nuo mažų dienų vaikai turėdavo
dirbti savo ūkyje arba buvo pasamdomi kitų ūkininkų. Pramonės ša
lyse vaikai dirbo fabrikuose, dirb
tuvėse, net kasyklose. Dabar vai
kai daug ilgiau gali būti vaikais —
mokytis, sportuoti, turėti laisvo
laiko, o moteris veikiau pasirenka
eiti karjeros keliu, nei gimdyti
vaikus. Jeigu ryžtasi tapti moti
na, tai tik sulaukusi vyresnio am
žiaus.
Kai kurios valstybės darbo
žmonių trūkumą stengiasi užpil
dyti imigrantais. Visgi pastebėta,
kad labiau neišsivysčiusiose bei
neturtingose valstybėse gimsta
mumas nėra sumažėjęs (pagal
amerikietišką posakį: vargšai
džiaugiasi vaikais, o turtuoliai —
pinigais). Būgštaujama, kad per
didelė kitataučių įplauka, nors ir
labai reikalinga, atmieš gyvento
jus ir valstybė praras savo tautinę
tapatybę. Amerikai tai nesukelia
pavojaus, nes ji apskritai yra dau
giatautė valstybė, bet Europa jau
rimtai susirūpinusi.

Štai jums ir netektis. Ne iš šio pa
lyginti menko faktelio darau tokius
apibendrinimus: akivaizdu, kad į
abejotinas vertybes vis labiau kryps
ta mūsų žvilgsniai.
O gerų, vertingų knygų ir ma
čiau, ir varčiau labai daug. Tačiau
visos jos turi ir didelį trūkumą - yra
velniškai brangios. Kilnojau net
neturinčią kainos keliolikos cen
timetrų storio „Lietuvos stojimo į
Europos Sąjungą sutartį". Šalia gu
lėjo Lietuvos Sąjūdžio spaudos I ir II
tomai (1988-1991): „Siekiant ne
priklausomybės". Be jų, be tų ant
prasto popieriaus paskubom pri
rašytų lapelių nei apie išsivadavimą,
nei apie Lietuvos stojimą į Europos
Sąjungą nebūtumėm galėję nė pas
vajoti.
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APIE ŠJ BEI TĄ
Visada skaitau laiškų skyrių.
Daug ko išmokstu ir sužinau. Taip
norisi ir man savo trigrašį pridėti.
Kiek temų, kiek minčių.
Štai vasario 8 d. laiškai. Vienas
jų apie Vasario 16 minėjimus, apie
tai kad jų per daug, užtektų vieno.
aplinkos gabalėlį bei pastato išpla Ar visos Lietuvos žmonės turėtų
navimą taisėme pagal finansines ga minėti Vasario 16 vienoje vietoje?
limybes, savo veiklos reikalams.
Mes čia gyvenam išsiskirstę, mums
Gerbiu meno žmonių kūrybą, neįmanoma suvažiuoti į vieną vietą.
bet mums, eiliniams žmonėms, ne Vieni j a u nevairuoja automobilių,
visada menas yra džiuginantis ar su kitiems nepatogu toli važiuoti...
prantamas. Mes renkamės kas pat Buvo laikai, 1950, 1951, 1952 metais
raukia mūsų akį bei džiugina. Atvi kai švęsdavom šią šventę tuomet
rai prisipažinsiu — man čia atvykus vadinamoje Ashland auditorijoje,
gyventi, koplyčia man atrodė keis toli nuo lietuvių
gyvenviečių.
tokai. Kryžius pakabintas ant virvių Važiuodavom autobusais, klausy
man atrodė nepagarbiai. Prieš akis, davom valandomis trukusias kalbas
altoriaus vietoje, mažytis medžio ta ir linkėdavom vieni kitiems, kad
bernakulis, liaudies motyvais, kuk kitais metais švęsime Vasario 16
liai pritaikytas. Na, o kur turėtų būti Lietuvoje. Deja, pasenome, išsiskirs
altorius — aukšta trikampė, su tri- tėme į Čikagos apylinkes. Viskas
kampiniais rėžiniais, rusva tuščia keičiasi. Jeigu visi Čikagos ir apy
siena. Ji man neteikė pasigėrėjimo. linkių lietuviai suvažiuotų į mi
Jaučiausi lyg kokioje susirinkimo nėjimą vienoje salėje, kur jis galėtų
salėje. Galvojau, gal čia kokia freska
tiktų — duočiau tam ir auką.
O šiandien lyg stebuklas — kabo
du dideli spalvoto stiklo, dailininko
Adolfo Valeškos mozaikiniai vit
ražai. Žvelgiant į juos pajunti sieloje
pakilimą, pasigėrėjimą Dievo duotu
spalvingu pasauliu bei iš Dievo ma
lonės duota žmogaus kūryba. Kop
Padėka priklauso Algiui Virlyčios vaizdas nesugadintas, o pagy
vintas. Ačiū misijos kapelionui ir ko vyčiui už įdomų rašinį ir vyriausiai
mitetui suorganizavusiems šią gro redaktorei Danutei Bindokienei už
žybę. Ne tik aš, bet ir kiti parapi šio straipsnio „Draugo" dienraštyje
jiečiai jaučia pakilesnę maldų nuo patalpinimą, prieš apsilankant LR
prezidentui Valdui Adamkui Či
taiką.
kagoje.
Agutė Tiškuvienė
LR prezidentui sustojus trum
Lemont, IL
pam laikui Čikagoje, Amerikos Lie
tuvių televizijos vedėjas Arvydas
Reneckis turėjo galimybę pasimatyti
su garbinguoju svečiu ir gautus
vienas dvidešimtmetis.
atsakymus į klausimus paskelbti
Visi S. Semėnienės straipsniai lietuvių visuomenei.
ir rašiniai yra vertingas įnašas į
Į Arvydo Reneckio užduotus
„Draugo" puslapius, todėl linkime klausimus LR prezidentas Valdas
jai sveikatos, ištvermės, daug dar Adamkus atsakė labai nuoširdžiai.
gražių atostogų į egzotiškus kraštus Jis pažymėjo, kad išeivijos laikraš
ir po to jas aprašyti „Drauge", o čiai labai daug rašo apie įvykius
„Draugo" redakcijai tuos aprašymus Lietuvoje ir pateikia daug patarimų,
spausdinti.
kaip reikalai turėtų būti tvarkomi.
Turiu nuoširdžiai pasakyti, kad
Vitalija ir Andrius Lietuvoje Vyriausybės nariai ne
Zmuizdžiai kreipia dėmesio į duodamus pata
Naperville, IL rimus. J ų (įvairių Vyriausybės dar
buotojų, Seimo ir politikierių) pa
sakymas aiškus. Tvarkomės taip,
kaip mums geriausiai sekasi, nes
apie jų ruošimą, bet ir jiems įvykus. užsienio tautiečiai nepažįsta gyveni
Tai visa paguoda mums, ypač antros mo Lietuvoje.

AR TIKRAI MŪSŲ MISIJOS KOPLYČIA
SUGADINTA?
Ramojus Mozoliauskas „Drauge"
sausio 18-os dienos laiškų skyriuje
rašo: Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčia yra architektūros kūrinys
A-Frame stiliaus". Šalia išvardintos
architektūros trikampių vaizdinės
savybės, teikiančios dvasinę rimtį.
Sutinku su išvardintom archi
tektūros formom, skirtom šiam vie
nuolijos pastatui. Šį palikimą mes
įsigijome savo lietuviškos veiklos
reikalams. Aišku — pastatas puikiai
tarnavo vienuolijos maldos dvasiai.
'Bet gi mes ne vienuoliai ir ne vie
nodai suprantame meną. Tą gražų

būti rušiamas? Kalbama, kad vien
naujų lietuvių ateivių Čikagos apy
linkėse gyvena apie 10,000. Jauni
mas, ruoškite, darykite, mes, seniai
laukiame.
Tai va, atsirado „Naujas kur
mis". Gražu. Sutinku, rašantys tu
rėtų pasirašyti sava pavarde. Ra
šantis turėtų žinoti, kaip savo pasiū
lymus jis sugebės įvykdyti. Sutinku
su „Kurmio" mintimis, tik stebiuosi,
kad, kitus mokydamas, pats to ne
daro.
Kam aukoti? Tik aukokim, orga
nizacijoms vertos paramos. Štai
turim Lietuvių fondą, „Vaikų vartai į
mokslą", „Saulutę", A.P.P.L.E., neužmirškim Lietuvos Dukterų ir Lie
tuvių Bendruomenės, kuri rūpinasi
lietuvybės išlaikymu visame pa
saulyje. Galėtų šios organizacijos
plačiau parašyti apie savo veiklą,
tuomet ir pasirinkimas būtų daug
lengvesnis.
Baniutė Kronienė
Willowbrook, IL

AČIŪ
ALGIUI VIRVYČIUI IR
VYR. REDAKTOREI DANUTEI

VALIO STASEI SEMĖNIENEI
Su malonumu skaitome Stasės
E. Semėnienės straipsnius, kelionių
aprašymus, pasikalbėjimus ir laiš
kus, kuriuose ji, nors kartais iš
reiškia neigiamą nuomonę, visuo
met yra taktiška ir mandagi. Tu
rėjome progos S. Semėnienę ke
liskart sutikti Čikagoje, kai anks
čiau ji darbavosi Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje. Žinome, kad tai
vyresnio amžiaus moteris, bet jos
mąstysena ir pasaulėžiūra tokia jau
natviška, kokios gali pavydėti ne

KAM PRIKLAUSO PALIKIMAS?

Be mažiausios abejonės, vienin
teliam laisvojo pasaulio lietuvių dien
raščio Draugo fondui. „Draugo" ne jaunystės sulaukusiems, nes daugelis
tekus būtų mums labai liūdna, ypač iš mūsų neturime tos aukštos šių laikų
mažesniems lietuvių telkiniams, kurių technologijos mandrų priemonių. Visa
nepasiekia iš tėvynės Lietuvos atvyk tai mums atstoja dienraštis JDraugas"
stančios įvairiausios meno pajėgos, ir koks būtų džiaugsmas ir daugeliui
kuriose skęsta Čikaga, o tų įvairiausių nervai atsileistų, kad ši dovana būtų
rūšių renginių tiek daug, kad praėju paskirta Draugo fondui, tai teisingiau
siais metais kartais sutapo ne tik tos sias tiesos, meilės ir lietuvybės kelias.
pačios dienos, bet ir valandos. O kas tai
Janina Miliauskienė
išreklamuoja — tik JDraugas". Jis
mums pristato visą informaciją ne tik
Worcester, MA

SVEIKINAME „DRAUGĄ"
Kodėl? Kad šeštadienio, kovo 4
d. laidos trečiame puslapyje išspaus
dino dr. Vytauto Bieliausko įžvalgų
straipsnelį „Agonija ir paranoja".
Kadangi tai profesionalaus psicholo
go pasisakymas, jį didžiai vertiname
(mus net privertė skaniai nusijuok
ti). Be to, dr. Bieliauskas išsakė (tik
daug sklandžiau ir geriau) mintis,
kurios mums kilo, gavus tą tariamą
,,Draugo" laišką su aštriais ir
šlykščiais šmeižtais.

Žinokite, mes visuomet buvome
ir esame su „Draugu". Manome, kad
tie šmeižikai prašovė pro šalį ir savo
tikslo suniekinti „Draugą" tikrai
nepasiekė.
P.S. Įdomu, kad ant mums siųs
to laiško buvo užrašyti mudviejų
abiejų vardai, nors mums „Draugas"
ateina tik A. Petras vardu...
Alė ir Vitas Petruševičiai
Chicngo. IL

Prezidentas Valdas Adamkus
sakė televizijos žiūrovams, kad jam
teko skaityti kritiškai parašytą
straipsnį „Draugo" dienraštyje (nei
rašinio pavadinimo, nei autoriaus
nepaminėjo), kuris padarė gerą
įspūdį. Jis pabrėžė, kad prezidentas
neturi daug galių pagal Konstituciją
kovoti su negerovėmis, bet šias
negeroves viešai skelbia lietuvių
visuomenei, kad gyventojai atkreip
tų dėmesį ir per rinkimus pagalvotų
už ką balsuoti.
Reikia tikėti, kad prezidentas
perduos šį rašinį ir radęs progą
padiskutuos su Vyriausybės nariais.
Ačiū Arvydui Reneckiui, išdrįsu
siam pateikti aštrius klausimus, gal
kai kurie nebuvo malonūs Lietuvos
prezidentui.
Padėka priklauso Algiui Virvyčiui už aktualių klausimų iškėlimą,
nors prezidentas i r sakė, kad Vy
riausybės nariai nekreipia dėmesio į
išeivijos rašinius, bet gal „lašas po
lašo prakals" užkietėjusias galvas,
nes Lietuvoje ir Vyriausybėje yra
daug Lietuvą mylinčių valdininkų.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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I
I
I
ieško lietuviškai kalbančių
I
vadovų, nusimanančių apie Lietuvos kultūrą,
I
I
dirbti stovykloje Marlboro, Vermonte
I
nuo 2006 m. birželio 15 d. iki rugpjūčio 30 d.
I
I
I Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir
I prižiūri jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe
I
I su vaikais vasaros stovyklose. Alga $9.12/valandai (40 val./sav.)
I
I Susidomėję turi nueiti į Vermont Department of Labor Career
I
Resource Center arba siųsti reziume anglų kalba pagal valdžios
I
I nurodymus šiuo adresu:
I
I
Job Order 38711
I
Work Force Development Division
I
Vermont Department of Labor
I
P.O. Box 488
l
Montpelier, VT 05601-0488
I
I

I
I
I
I

b
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NERINGOS STOVYKLA
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VALIO!
VĖL GEROS
PALŪKANOS!

RAUDONIS IŠDUODA
LIGĄ
Kaistantys skruostai tik atspin
di emocijas, tačiaus raudonos veido
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o gero pusmečio vėl atsiduriu ligoninėje.
Atsigulu nėštumo išsaugojimui į ginekologinį
skyrių pas buvusį šeimos draugą Alantos gydytoją,
o dabar garsų savo humaniškumu ginekologą
Striupą. Keturi nėštumai iki šio laiko nutrūko su
laukus vos trijų mėnesių... Darbas konsultacijoje,
poilsio stoka, matyt, ir buvo nualinusi organizmą
taip, kad susirgau trombovaskulitu ir vos nenuke
liavau pas Viešpatį... Dabar dėsiu visas pastangas,
kad išnešioti kūdikėlį: jei ne noras turėti vaikutį,
nebūčiau antrą sykį tekėjusi.
Skyriuje turiu visišką laisvę: galiu vaikščioti
po miestą, tik, pasijutus blogiau, privalau grįžti ir
gulti į lovą. Padedu slaugyti pooperacines ligones.
Ir taip praeina ilgi septyni mėnesiai, kol parvažiuo
ju namo ir nusprendžiu nebegrįžti iki gimdymo.
Storulis rubuiliukas sūnus į pasaulį atvyksta
paskutinę spalio dieną, iš žvaigždynų tylos atsineš
damas Skorpiono ženklu pažymėtą likimą, senelio
veido bruožus, vyro išrinktą Šarūno vardą ir
mamos širdies ugnelę... Atkeliavo pradėti savo di
džiąją kelionę per šios žemės kalnus, patirti ir dy
kumos karštį ir ledynų šaltį, iškovoti savo kovas,
apverkti savo klaidas ir įvykdyti Aukščiausiojo
skirtą misiją. Visa tai dar įvyks negreit, o kol kas
— jis mažas rėksnys, atkakliai reikalaujantis savo
dalies — valgyti. Metai lėks kaip balti paukščiai, jis
užaugs, paliks gimtą lizdą ir išeis vykdyti tai, kas
jam skirta, pasuks keliu, kuriuo ėjo mūsų šeima,
patirs persekiojimus ir tremtį toli nuo Tėvynės. Aš
dažnai susirhąstysiu, ar kartais ir likimas nepaveldimas?...
Neįprasta sovietmečiu ilgai auginti savo kūdi
kius: vos ūgtelėjusius žinduklius mama patiki auk
lėti valstybei, nes pati privalo dirbti. Lopšeliai,
darželiai, mokyklos, gatvė... Vaikai nuo pat mažens
tampa visuomeniniais, jiems diegiamas komandinis-kolektyvinis gyvenimo supratimas. Drauge
gultis, keltis, sėsti ant puoduko, valgyti... Jokio
individualumo, jokios iniciatyvos ar savo nuo
monės! Kolektyvinė meilė, kolektyvinė baimė, ko
lektyvinė neapykanta priešui. Kolchozas nuo kūdi
kystės ligi mirties. Auga kolektyvinio darbo robo
tas. Jei išsiskirsi kuo nors iš kitų, nepritarsi ar
nepritapsi, tave pavers nevykėliu... Jei mokykla
nesusidoros, pribaigs proftechnine. Kuri ^aiutmai
apdoros ir išdulkins iš gaivos nereikalingas ideias

,,Veido p a r a u d i m a s susijaudi
n u s ar supykus — normali emocinė
reakcija. Jo neįmanoma kontroliuoti,
nebent žmogus išmoktų valdyti savo
emocijas", — sakė Klaipėdos apskri
ties ligoninės Vidaus ligų diagnos
tikos s k y r i a u s gydytoja Virginija
Jocienė.
Jos teigimu, žmonėms skruostai
pražysta skirtingai. Išgyvenant tam
tikras emocijas veidas kur kas grei
čiau parausta, jei kapiliarai yra ar
čiau odos paviršiaus.
Emocialus veido p a r a u d i m a s ,
anot medicinos centro „Lorna" gydy
tojo dermatologo Vytauto Šakalio,
y p a č būdingas tiems žmonėms,
kurių nervų sistema jautresnė.
„Raudonis nekontroliuojamas,
— kolegei antrino V. Šakalis. — Tai
labai greita reakcija. Susijaudinus
skruostai pražysta per akimirką".

Tačiau V. Šakalis patarė susi
rūpinti, jei skruostai parausta ne
tik dėl emocijų: „Emociniai reikalai
— nieko tokio. Tačiau nuolatinis
r a u d o n i s atspindi vidaus organų
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ar svajones. D a r yra gatvė, k u r išmokstama to, kas
šeimoje — tabu, k u r sužinome apie viską juodžiau
siomis spalvomis. Tėvai užimti, nes darbas — šven
tas, darbas reikalingas tarybinei tėvynei, kuri
vaikais pati pasirūpins... Tiesa sakant, tiek mokyk
lai, tiek tarybinei tėvynei nusišvilpt, kas išeis į
gyvenimą per klasės slenkstį. Iš šių mokinukų ir
išaugs žmonės, kurie, ir atgavę laisvę, nemokės ja
naudotis, nemokės savarankiškai kurti savo gyve
nimą: j u k viskas anksčiau buvo paduota, viskas
gatava! Komunalinis butas, darbas ir atlyginimas,
šlapia dešra ir „Stoličnos" butelis... Jei apsukresnis,
tai ir „deficitų" iš po prekystalio kai kada nusi
griebsi, tokių, kaip žali žirneliai ar kumpio konser
vai!... Kam mąstyti? J u k mąstymas — nesveikas
dalykas! Nebandyk nukrypti nuo materialistinės
ideologijos ir gyvenk pagal ją į sveikatą! Dievas?
Koks dar Dievas; numirsi ir supūsi, kaip katinas!...
teis kiti laikai, o mes stebėsimės, kodėl žmo
nės į valstybės vyrus išsirenka kokj nors
suvirintoją ruselį, kuris net lietuviškai kalbėti
nemoka, o apie mandagumą a r išprusimą — nė pa
galvoti netenka!... Buvusieji komunistai nomen
klatūrininkai taps kapitalistais, o žmonės tikės jų
per penkiasdešimtmetį nuvalkiotais geresnio gy
venimo pažadais... Tie, kurie bent suvoks kas vyks
ta, išbėgs svetur geresnio gyvenimo ieškoti ir vargu
ar sugrįš patyrę, kad yra ir kitoks pasaulis...
Stebėsimės, bet argi galėjo kitaip būti? Prie
valdžios vairo nebus prileista karta, ant savo pečių
išnešusi tremties ir okupacijos kančias, pažemi
nimą, nes piktžoles — gajesnės ir įžūlesnės. Tie,
dėka kur:u Lietuva tapo laisva, bus apdrabstyti
purvais, išjuokti, ju vardas bus juochr.amas. garbe
piešiama prasimanymais ir šmeižta;.- Biogis laba:
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būseną.Tai jau liga — veido rau
donė".
Jo teigimu, šios ligos priežastys
yra įvairios. Žmogaus išvaizdai
kenčiančiam veido raudoniui įtakos
turi karščio ir šalčio poveikis, per
sikaitinimas saulėje, nesaikingas
alkoholio vartojimas, paveldimu
mas.
„Veido raudonė kur kas daž
nesnė tiem žmonėms, kurių kapi
liarai yra odos paviršiuje, {takos turi
ir odos storis. Be to, atrodytų ne
kalta emocinė reakcija taip pat turi
įtakos. Jei žmogaus skruostai nuo
emocijų nuolat parausta, jam taip
pat gali grėsti veido raudonė", —
pasakojo V. Šakalis.
. Jo žodžiais, moterims ir vyrams
veido raudonė pasireiškia skirtin
gais požymiais. Šia liga sergan
čioms dailiosios lyties atstovėms
dažniausiai parausta skruostai ir
kakta, o vyrams — nosis. Nemalonu
ir tai, kad ji gali padidėti.
V. Šakalis sakė, kad žmonės
patys neturėtų gydyti veido rau
donės. Kur kas protingiau kreiptis į
specialistus. „Pirmas kovos žingsnis
— šaldymas. Šaldyti veidą galima
skystu azotu arba angliarūgšte", —
teigė gydytojas.
Jei šis metodas būtų neveiks
mingas, žmogaus išvaizdą gadi
nančios ligos požymius tektų šalinti
lazeriu.
„Klaipėda"

gajus, jis greit neišnyksta! Visa tai dar teks išgy
venti ir mums su sūnumi išvarvinti savo širdies
krauju ir išplauti nuoskaudų ašaromis... ne sykį
užžiebsiu žvakutę Vėlinių Vakarą ant Tėvų ir Se
nelių kapo, braukdama tylią ašarą, kartu ir džiaug
siuosi, kad jie, atidavę savo gyvenimus Lietuvai,
viso to nesulaukė, nemato, o iškeliavo tikėdami,
kad vaikai ir anūkai išvys kitokius laikus, kad
drauge su laisve atgims ir pamirštos tikrosios ver
tybės...
ūnui sulaukus penkių mėnesių, man pasiūlo
mas darbas profsąjungų tarybos žinyboje. Miš
ke, prie Gėlos ežero statomas ryšių profilaktoriu
mas. Statyba dar tik įpusėjusi, reikalinga būsima
vyriausioji gydytoja, kad pasirūpintų medicinos
bloko įrengimais. Darbo valandos nenormuotos, svar
bu atlikti užsakymus medicininei aparatūrai įsi
gyti, stebėti kaip baigiamas įrengti medicinos kabi
netas, izoliatoriai, fizioterapinis skyrius. Vargu, ar
begalėčiau po visų ligų dirbti pediatre apylinkėje,
tad sutinku. Surasiu auklę, o vėliau sūnų galėsiu į
darbą drauge pasiimti. Teks ir darbuotojus pačiai
susirasti. Profilaktoriumas veiks devynis mėne
sius, o vasarą ten būsianti pionierių stovykla, tad
galėsiu dirbti gydytoja arba stovyklos viršininke.
... Ligi profilaktoriumo — geri trys kilometrai.
Kadangi dirbti pradedu pavasarį, į darbą vykstu
kartu su sūnumi. Važiuojame miško takeliu: aš —
pėstute, o sūnus — vežimėlyje. Kol kas ta kelione
tik malonumas! Aplinkui viskas žydi ir kvepia pušų
sakais, ievomis, čiulba paukščiai, kukuoja gegutė.
Viską matau tarsi iš naujo: dar taip neseniai po
sunkios ligos grįžau į gyvenimą!
Sykį ankstyvą rytą, kaip visuomet, su vežimė
lyje miegančiu sūnumi važiuojame įprastu takeliu,
kurį pramyniau miške pati, kad būtų arčiau...
Palengva sklaidosi nakties rūkai, vos palypėjusi už
miškų saulutė žvelgia pro pušų šakas, žėri ant
rasotos žolės ir uogienojų. Nedidelėje bruknienojais
apaugusioje aikštelėje staiga pamatai būrelį šunų.
Jie voliojasi, erzeliuoja tarpusavyje ir, atrodo, labai
užsiėmę savimi. Ir iš kur čia, viduryje miško, atsi
rado šunys? Vilkai!... Juk čia vilkų šeimynėlė; du
suaugę ir keturi paaugliai vilkiūkščiai, kaip du
vandens lašai panašūs vienas į kitą. Minutėlei pa
simetu... Ką daryti? Takelis veda tiesiog pro
vilkus... Grįžti, apsisukti ar drąsiai eiti pirmyn?
Bus daugiau.
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„Ir Žodis tapo kūnu" —taip pavadinta paroda, atidaryta Seimo Parlamento gale
rijoje.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
Vilnius, kovo 7 d. (ELTA) —
Seimo Parlamento galerijoje atida
ryta paroda ,,Ir Žodis tapo kūnu".
Ekspozicijoje — daugiau nei 50
knygų, kurias meniškai įrišo Vil
niaus knygrišiai. Didžiąją eksponatų

dalį sudaro Biblijos draugijos 2005
m. išleistos Šventojo Rašto knygos.
Taip pat pristatytos Mažesniųjų
brolių pranciškonų Provincijolo bib
liotekos knygos ir kiti autoriniai
knygrišių darbai.

laureatai

* Čekijos sostinėje Prahoje
v y k u s i o s e p a s a u l i o dziudo tau
r ė s e i l i n i o e t a p o varžybose daly
v a v o septyni Lietuvos atstovai. Ar
čiausiai medalio buvo Egidijus Žilin
skas, užėmęs penktąją vietą svorio
kategorijoje iki 100 kg. Nesėkmingai
t u r n y r a s susiklostė Mariui Paške
vičiui (100 kg). J i s jau pirmąją kovą
0:5 pralaimėjo būsimajam nugalėto
jui rusui Ruslan Gasimov, o paguo
dos turnyre nusileido ir Ukrainos
sportininkui.
* B a l t a r u s i j o s sostinėje pra
sidėjo ITF serijos „Belarus Lad i e s Open" t e n i s o turnyras, kurio
prizų fondą sudaro 10,000 JAV do
lerių. Pergalingai kvalifikacines var
žybas pradėjo Lietuvos tenisininkė
Irina Cybina, pirmajame rate 6:3,
6:0 sutriuškinusi baltarusę Natalija
Satkovskaja. Dėl vietos pagrindinia
me turnyre I. Cybina susitiks su kita
Baltarusijos tenisininke Maria Meliuk.
* L i e t u v o s jaunimo (iki 20
m e t ų ) f e c h t a v i m o špagomis pir-

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Iš
visų Europos Sąjungos (ES) moterų
Lietuvos gyventojos turi mažiausiai
laisvo laiko.
Anot Statistikos departamento,
Lietuvos gyventojos laisvo laiko kas
dien turi vos 3 valandas 49 minutes
— tai yra mažiausiai iš visų E S šalių
moterų.
Tuo tarpu (kaip rodo 2003 me
tais atliktas laiko panaudojimo tyri
mas, kurio metu buvo tirtas 20-74
metų moterų laiko panaudojimas)
daugiausia laisvo laiko tarp euro
piečių turi norvegės — 5 vai. 51 min.
ir danės 5 vai. 30 min.
Mažai, tačiau šiek tiek daugiau
nei lietuvės, laisvo laiko kasdien turi
ir italės — 4 vai. 8 min.
Tyrimai rodo, kad moterys per

dieną 1 vai. 15 min. mažiau laiko nei
vyrai skyrė mokamam darbui, tačiau
2 vai. 20 min. daugiau — namų ūkio
ir šeimos priežiūrai. Taigi moterys
mokamam ir nemokamam darbui
skyrė vidutiniškai valanda daugiau
laiko nei vyrai ir dėl to turėjo valan
da mažiau laisvo laiko.
Statistikos departamento duo
menimis, šių metų pradžioje Lietu
voje gyveno 1.814 min. moterų ir
1.589 min. vyrų. Moterys sudaro
53.3 procento visų gyventojų, 1,000
vyrų tenka 1,142 moterų.
Lietuvoje moterys gyvena 11 me
tų ilgiau nei vyrai. Moterų tikėtina
vidutinė gyvenimo trukmė — 78 me
tai, vyrų — 67 metai. Tai didžiausias
skirtumas, palyginti su visomis E S
šalimis.

V. Adamkus neteko dviejų patarėjų

se namuose apsigyvenančių valsty
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos ambasadoriumi Italijoje, o bes pareigūnų, jis sulaukė dar šių
R. Muraška dirbo Valstybės saugu metų pradžioje.
mo departamente. Pagal įstatymus,
Parlamentaras taip pat katego
valstybės institucijos savo darbuoto- riškai neigė turįs kokių nors sąsajų
| jus į Prezidentūrą deleguoja, o pasi su butus Turniškėse stačiusia Aly
baigus šalies vadovo kadencijai, jie taus bendrove „Kortas".
grįžta į ankstesnes darbovietes.
Prezidentas V. Adamkus vertin
Užsienio reikalų ministras An damas situaciją, kuri susidarė po
t a n a s Valionis nekomentavo, ką pla dviejų svarbiausių jo patarėjų atsi
mančių Vaitkų už darbų ciklą „Pus nuojama deleguoti iš URM į prezi statydinimo, griežtai pareikalavo,
laidininkių darinių tyrimai radiaci dento patarėjo užsienio politikos kad būtų pradėtas išsamus tyrimas
jai atspariai elektronikai".
dėl Turniškes administruojančios
klausimais postą.
Premija paskirta ir vienam tai
„Mes galime pateikti siūlymą, o akcinės bendrovės veiklos. Tai jis pa
komosios mokslinės veiklos darbui: prezidentas tam gali pritarti arba reiškė antradienį per žiniasklaidos
Valentino Kadūno, Virgilijos Grego nepritarti. Ką mes pasiūlysime — priemones kreipdamasis į Lietuvos
rauskienės, Vlado Katino, Alfredo kol kas anksti kalbėti", — sakė A. žmones.
Radzevičiaus, Rimantės Zinkutės at Valionis.
Prezidentas tvirtino, kad t u r i
lasų ciklui „Lietuvos paviršinių nuo
Kaip pranešė Valstybės kontro būti išaiškintos visų Turniškėse vyk
sėdų geocheminis įvertinimas".
lė, atsižvelgdama į visuomenės su dytų statybų ir sudarytų sandorių
Biomedicinos mokslų sekcijoje sirūpinimą valstybės turto naudoji aplinkybės. Akcentuodamas, k a d
reikšmingiausiais buvo pripažinti mu prestižiniame sostinės Turniškių sieks ne tik parlamentinio tyrimo, jis
šie darbų ciklai: Irenos Eitminavi- rajone, netrukus bus pradėtas vals pabrėžia, kad šiuo klausimu privalo
čiūtės „Dirvožemių ekologinės būk tybinis patikrinimas Vyriausybės domėtis STT bei Generalinės proku
lės bioindikaciniai zoocenoziniai ty kanceliarijos akcinėje komunalinių ratūros pareigūnai.
rimai" bei Vaidučio Kučinsko „Geno paslaugų bendrovėje.
Vertindamas savo dviejų svar
mo įvairovė: lietuviai Europoje".
Kai kurių šaltinių teigimų, Sei biausių patarėjų atsistatydinimą,
Eksperimentinės plėtros srityje mo Audito komiteto pirmininkas šalies vadovas apgailestavo, kad ne
premijuotas Alio Baublio, Loretos apie Vyriausybės kanceliarijos val teko profesionalų, tačiau mano, kad
Ivaškevičienės, Gintaro Kalinausko, domos akcinės komunalinių paslau taip jie pademonstravo demokrati
Eugenijaus Kosinsko, darbų ciklas gų bendrovės vykdomą prekybą ne nėse valstybėse įprastą laikyseną ir
„Išeminės širdies ligos ir dėl jos ki kilnojamuoju turtu Turniškėse neva sektiną pavyzdį Lietuvos politikams.
lusių komplikacijų diagnostikos, in žinojo jau prieš metus.
Prezidentas sakė, kad politikai
tervencinio ir chirurginio gydymo
„Anekdotas", — į tai antradienį ir valstybės tarnautojai turi vado
įdiegimas Širdies chirurgijos centre atsakė A. Skardžius. J i s teigė įta vautis ne vien įstatymais, tačiau
1971-2004 metais".
riąs, jog tokias žinias neva skleidžia jiems privaloma laikytis tvirtų mo
iš postų buvę priversti atsistatydinti ralės ir politinės atsakomybės nor
mų.
prezidento patarėjai.
Prezidento nuomone, principin
Tačiau A. Skardžius pripažino,
jog skundų dėl Vyriausybės valdo gas politikų ir valstybės tarnautojų
menybėse aukso m e d a l i u s iško mos bendrovės vykdomų statybų veiklos įvertinimas privalo t a p t i
vojo vilnietis Jurgis Atroškevičius ir Turniškėse ir dėl naujai pastatytuo įprasta norma.
kaunietė Agnė Ažukaitė. Vaikinų
varžybų finale J. Atroškevičius 15:13
traukiasi iš Seimo
A.
įveikė kaunietį Kristupą Senkų.
Bronzos medaliai atiteko kaunie
čiams Ramūnui Svelniui ir Gotfry Atkelta iš 1 psl.
joti parlamentarės šeimos verslo
dui Krujalskiui. Merginų varžybose paskelbs trečiadienį
rengiamoje skaidrumu.
visa prizininkių pakyla atiteko kau spaudos konferencijoje.
Seimas kartą jau sprendė A.
nietėms, o pagrindiniame finale A.
Liberalų demokratų frakcijos se Balsienės mandato klausimą, kai
Ažukaitė atkaklioje kovoje 15:14 įro niūnas Valentinas Mazuronis taip parlamentarė bandė vienu metu sė
dė savo pranašumą prieš Veroniką
pat atsisakė komentuoti A. Balsie dėti ant dviejų kėdžių — Seimo na
Megėlaitytę.
nės pareiškimą.
rio bei „Solidarumo" vadovės — ne
* Devynioliktą ir dvidešimtą
„Aš rytoj pasakysiu viską, ką ži paisant to, jog Konstitucija draudžia
rezultatyvų perdavimą 49-osiose
nau ir ką manau", — teigė V. Mazu parlamentarui būti susaistytam dar
NHL reguliariojo s e z o n o rungty ronis.
biniais santykiais.
nėse atliko Dainius Zubrus, o jo WaBNS žiniomis, A. Balsienės pa
Tuomet A. Balsienė išsisuko ap
shington „Capitals" klubas namuose sitraukimo iš Seimo priežastys gali kaltinusi savo įpėdinį „Solidarumo"
5:2 nugalėjo New York „Islanders". būti susijusios su profsąjungos „So vadovo poste Petrą Grėbliauską, ne
Po pirmojo lietuvio perdavimo Alek- lidarumas" turto dalybų istorijomis.
va jis be jos žinios po rinkimų į Sei
sandr Ovečkin antrajame kėlinyje
Aldona Balsienei per pusantrų mą ją ne atleidęs iš darbo, kaip pra
įmušė pirmąjį rungtynių įvartį, o po metų Seime ne kartą buvo kilusi šiusi, o ketveriems metams — Seimo
antrojo — antrojo kėlinio viduryje — grėsmė netekti mandato.
kadencijai — išleidęs atostogų.
JeffFriesen antrą kartą išvedė „Ca
Pagal Seimo statutą, parlamen
Seimo etikos sargai šiuo metu
pitals" komandą į priekį — 2:1. D. aiškinasi, ar ji nebandė įtakoti pro taro įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis
Zubrus šiame sezone dar pelnė ir 13 fesinės sąjungos „Solidarumas" tur neatsisako darbo, nesuderinamo su
įvarčių.
tinių sandorių, leidžiantiems suabe Seimo naric nandatu.

A p d o v a n o t i mokslo p r e m i j ų
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Lie
tuvos "mokslų akademijoje Vilniuje
antradienį įteiktos praėjusių metų
mokslo premijos.
Iš viso premijuoti nuspręsta 13
mokslo darbų Humanitarinių ir so
cialinių, fizinių, biomedicinos bei
technologijos mokslų srityse.
Lietuvos mokslo premijų komi
teto sprendimu, humanitarinių ir so
cialinių mokslų sekcijoje premijuo
t a s Leono Gudaičio darbų ciklas „20
amžiaus pirmosios pusės lietuvių li
teratūros ir spaudos palikimo prob
lemos" bei Leonardo Saukos darbų
ciklas „Lietuvių tautosakos žinių
sklaida ir praktinė aktualizacija".
Fizinių mokslų sekcijoje nu
spręsta premijuoti Vilijandą Bagdo
navičių bei Vydą Čekanavičių už
darbų ciklą „Sudėtinių ir išlikimo
statistinių modelių asimptotinė ana
lizė ir taikymai patikimumo teorijo
je", taip pat Eugenijų Gaubą, Vai
dotą Kažukauską, Jurą Požėlą, Ka
rolį Požėlą, Aidžių Šilėną, Juozą Vid-

Lietuvės turi mažiausiai laisvalaikio
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

S o u t h D a k o t a įstatymas gali
paskatinti uždrausti abortus JAV
Č i k a g a , kovo 7 d. („ReutersTBNS) — South Dakota valstijos
gubernatorius Mike Rounds pirma
dienio vakarą p a s i r a š ė įstatymą,
draudžiantį valstijoje beveik visus
abortus, nors tai prieštarauja prieš
33 metus priimtam JAV Aukščiau
siojo Teismo sprendimui legalizuoti
abortus.
Sis į s t a t y m a s sudaro sąlygas
teisinei kovai, kuri truks ne viene
rius metus, prognozavo respubliko
n a s M. Rounds, o abortų šalininkų ir
priešininkų stovyklos jau pradėjo
mobilizuoti jėgas.
Įstatymu, kurį valstijos parla
m e n t a s patvirtino vasario 24 dieną,
b u s u ž d r a u s t a „ d a u g u m a abortų
South
Dakota
teritorijoje", jį
patvirtindamas sakė M. Rounds.
Abortų šalininkų ir priešininkų
kovos teisme gali baigtis nėštumo
nutraukimo praktikos uždraudimu
a r dideliu apribojimu visose JAV; ši
p r i e š s t a t a gali t a p t i vienu svar
biausių JAV politinių gyvenimo veik
snių.
2004 metais JAV prezidentui
George W. Bush laimėti prezidento
rinkimus padėjo ginčas su oponen
tais demokratais moralės ir etikos
klausimais.
Abortai buvo legalizuoti JAV
1973 metais, precedentą sudariusiu
Aukščiausiojo Teismo sprendimu.
Dabar Amerikos dešinieji sieja savo
viltis su dauguma Aukščiausiajame
Teisme.
Teisės į abortus šalininkai iš
organizacijos „NARAL Pro-Choice
America" jau pradėjo rinkti lėšas
brangiai kainuosiančiam teisminiam
mūšiui.
„Prezidentas Bush savo paskyri
mais į Aukščiausiąjį Teismą sukūrė

sąlygas, kurioms esant abortams
nepritariantys įstatymų leidėjai
jaučiasi drąsiau", — sakė organizaci
jos prezidentė Nancy Keenan.
Pasak jos, politikai 11-oje kitų
valstijų ieško galimybių įvesti analo
giškus draudimus. „Sis įstatymas
yra didžiulis pralaimėjimas mote
rims South Dakota ir visoje šalyje",
— sakė ji.
Teisės į abortus apribojimo arba
j ų visiško uždraudimo šalininkai
teigia, kad „negimę vaikai yra la
biausiai pažeidžiami ir bejėgiai
žmonės visuomenėje".
Abortai South Dakota uždrausti
visais atvejais, taip pat ir tais, kai
pastojama po išžaginimo ar po lyti
nių santykių tarp artimų kraujo
giminių.
Gydytojui, padariusiam abortą,
gresia 5,000 dolerių nuobauda ir
penkeri metai laisvės atėmimo.
Tačiau nebaudžiama už kūdikio
mirtį, jeigu jis mirė stengiantis išgel
bėti nėščiosios gyvybę.
Sis South Dakota įstatymas lai
komas priemone priversti Aukščiau
siąjį Teismą iš naujo peržiūrėti 1973
metais priimtą nėštumo nutraukimą
įteisinantį sprendimą.
Panašias teisines priemones
šiemet numatė ir Ohio, Indiana,
Georgia, Tennessee, Kentucky val
stijų įstatymų leidžiamoji valdžia.
Paskutinį kartą tiesioginis iššū
kis bylos „Roe vs. Wade" nuospren
džiui buvo mestas 1992 metais, ta
čiau išnagrinėjęs bylą „Planuotos tė
vystės organizacija prieš Casey"
Aukščiausiasis Teismas pakartotinai
patvirtino, kad teisė į abortą ne
prieštarauja šalies konstitucijai. Ta
čiau tai nereiškia, kad negali būti
suformuluota nauja byla.

Per p r o t e s t o akciją suimta
t a i k o s aktyvistė C. Sheehan
N e w York, kovo 7 d. („ReutersTBNS) — New York pirmadienį
per irakiečių moterų mitingą su d a r
trimis protestuotojomis buvo suimta
taikos aktyvistė Cindy Sheehan, ku
rios sūnus žuvo per karą Irake.
C. Sheehan centrine JAV anti
karinio judėjimo figūra tapo praėju
sią vasarą, kai stovyklavo prie JAV
prezidento Georg W. Bush poilsiavie
tės Texas ir per protesto akcijas buvo
suimta dar mažiausiai du kartus.
Pirmadienį ji prisijungė prie mo
terų iš Irako delegacijos, surengu
sios mitingą prie Jungtinių Tautų
(JT) būstinės ir reikalavusios už
kirsti kelią pilietiniam karui Irake.
Maždaug 20 protestuotojų nuėjo
į JAV misiją Jungtinėse Tautose, kad
įteiktų peticiją su 60,000 parašų,
prašančią nutraukti karą.
Pasak protestuotojų, joms buvo
pasakyta, kad jos galės nusiųsti į pa
statą savo atstoves ir įteikti peticiją,
tačiau jų niekas nepasitiko.
Vienas „Reuters" fotografas tvir
tino, kad pastato viduje apsauginin
kai laikė užvėrę duris, kad į jį nepa
tektų protestuotojos.
Tačiau JAV misijos Jungtinėse

politinę audrą sukėlė savaitgalį pa
sirodę žiniasklaidos pranešimai, kad
premjeras kovo pabaigoje bus priim
tas Vatikane.

Tautose atstovas spaudai Richard
Grenell sakė, kad moterys buvo pa
kviestos į vidų, tačiau pačios atsi
sakė įeiti, kai nė vienam žiniasklaidos atstovui nebuvo leista jų lydėti.
„Mes pakvietėme į JAV misiją
nedidelę grupę, — teigė R. Grenell.
— Tačiau jos nenorėjo atsiskirti nuo
žiniasklaidos".
Tada C. Sheehan ir dar trys
amerikietės atsisėdo priešais pasta
tą ir atsisakė pasitraukti, todėl buvo
sulaikytos.
Irakietėms vis dėlto pavyko J T
būstinėje surengė spaudos konferen
ciją, per kurią paragino JAV išvesti
savo pajėgas iš Irako.
Baghdad ligoninės farmacininkė
Entisar Mohammad Ariabi ašarojo
žurnalistams pasakodama apie Ira
ko moterų sunkumus.
„JAV okupacija sugriovė mūsų
šalį, pavertė ją kalėjimu, — sakė ji.
— Mokyklos subombarduotos, ligo
ninės subombarduotos".
„Dėkojame jums, prezidente
Bush, kad išlaisvinote mūsų šalį nuo
Saddam Hussein. Tačiau dabar
išeikite! Maldauju, išeikite! — prašė

E. M. Ariabi.

EUROPA
PARYŽIUS
Nuo Vokietijos iki Filipinų ir
nuo Liberijos iki Čilės politinę val
džią perėmė naujos kartos moterys,
ir, kaip teigia Prancūzijos prezidento
žmona Bernadette Chirac, vyrams
geriau prie to priprasti. Trečiadienį
pasaulis minės Tarptautinę moters
dieną, ir, nors politiniame gyvenime
toliau dominuoja vyrai, vis daugiau
moterų pasiryžta kilti slidžiais poli
tinės karjeros laiptais. „Ateityje vis
daugiau ir daugiau moterų duos nu
rodymus vyrams. Tai gali kelti jiems
sunkumų, tačiau taip bus", — sakė
B. Chirac.
VIENA
Iranas sutiks tik su dvejų metų
pramoninio masto branduolinio ku
ro gamybos atidėjimu, jei j a m bus
leista vykdyti nedidelio masto sodrinimo tyrimų programą, kurią prižiū
rėtų Jungtinių Tautų (JT) inspekto
riai, sakė vienas diplomatas, arti
mas Irano ir Europos Sąjungos (ES)
deryboms. Europos Sąjungos derybi
ninkai reikalauja visos su sodrinimu
susijusios veiklos 10 metų įšaldymo.
Trys ES valstybės — Prancūzija, Di
džioji Britanija, Vokietija — ir JAV
atmetė idėją dėl leidimo Iranui vyk
dyti nedidelio masto sodrinimo tyri
mų programą ir teigė, kad tokiu at
veju Tehran gali įvaldyti technologi
jas, kurias paskui galės panaudoti
vykdydamas slaptą branduolinių
ginklų programą.
ROMA
Italijos premjeras Silvio Berlusconi nutraukė politinius ginčus
dėl pranešimų, kad jis buvo pakvies
tas pas popiežių Benediktą XVI, ir
sakė, kad priėmime Vatikane neda
lyvaus. „Nesu Europos Sąjungos
parlamentaras. Todėl manęs audien
cijoje pas popiežių nebus", — sakė S.
Berlusconi. Jo komentarai pasirodė
po Italijos centro kairiųjų opozicijos
pareikšto nepasitenkinimo ir spėlio
nių apie popiežiaus įtaką būsimie
siems visuotiniams rinkimams. Šią

ATLANTIC

BERLYNAS
Vokietijos tyrimų institute „Juelich Research Centre" p r i s t a t y t a s
galingiausias Europoje kompiuteris,
kuris yra 15,000 kartų spartesnis už
įprastą namų asmeninį kompiuterį.
IBM sukurto „Blue Gene" versija
pasiekia 46 teraflopų spartą, tai yra,
atlieka 46 trilijonus operacijų per
sekundę. Superkompiuteris leis gy
dytojams, chemikams, biologams ir
medicinos tyrėjams atlikti ypač su
dėtingus skaičiavimus. Pasak IBM,
kompiuteris taip pat gali būti pritai
kytas rengti oro prognozes ar prog
nozuoti pokyčius akcijų rinkose.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV federaliniai kaltintojai pa
reiškė, jog nesvarbu, kad rugsėjo 11osios
sąmokslininkas
Zacarias
Moussaoui atakų metų buvo kalė
jime, ir tvirtino, kad kaltinamajam
turėtų paskirta mirties bausmė, nes
jo melas sudarė sąlygas, kuriomis
žuvo 3,000 žmonių. Tačiau vienas
teismo paskirtų advokatų sakė, kad
mirties bausmė tik p a v e r s t ų Z.
Moussaoui kankiniu, nes daugelis
„ai Qaeda" narių „gyvena tik tam,
kad mirtų". Z. Moussaoui buvo su
imtas mėnuo prieš 2001-ųjų rugsėjo
11-osios atakas, kai sukėlė įtarimų
pilotų mokykloje, kurioje mokėsi.
Kaltintojai teigia, kad būtų buvę ga
lima užkirsti kelią lėktuvų užgrobi
mui, jeigu jis nebūtų melavęs tardy
tojams ir pasakęs, ką žinojo.

ARTIMIEJI RYTAI
JERUZALĖ
Izraelio premjero Yitzhak Rabi n
žudikas, vienutėje atliekantis kalėji
mo iki gyvos galvos bausmę, antra
dienį išsikovojo teisę dirbtiniu būdu
apvaisinti savo žmoną. Teisingumo
ministerija pranešė n u s p r e n d u s i
leisti atlikti tokią procedūrą po to,
kai Yigal Amir kreipėsi į Aukščiau
siąjį Teismą. Pilietinių laisvių žino
vai palaikė Y. Amir, pažymėdami,
kad santuoka ir vaikų auginimas
yra viena pagrindinių teisių.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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MUSl/
VIRTUVE
Paruošia Julija K.

KAIP ATSIKRATYTI ANTSVORIU
Pavasaris jau čia pat. Oras atšils
ir negalėsime per žiemą užsikrauto
antsvorio (oi, kaip nejučiomis tie
svarai prisideda!) paslėpti po šiltais,
storais drabužiais. Kai nebetilpsime
j pernykštės vasaros rūbus, negalė
sime ilgiau teisintis ir save apgau
dinėti: suprasime, kad reikia kažką
skubiai daryti ir tuo antsvoriu at
sikratyti.
Šeimininkės, kurios rūpinasi sa
vo šeimos (o tuo pačiu ir savo) mity
ba, iš tikrųjų yra burtininkės, kurios
gali pagaminti skanų, skalsų mais
tą, bet kur kas sveikesnį, liesesnį. Ir
padaryti tai taip gudriai, kad šeima
visai nepastebės! Tereikia trupučio
pastangų ir kantrybės (ir paslapties
išlaikymo — ko šeima nežinos, nie
kam nepakenks). Štai keletas „ne
kenksmingų" ir lengvų patarimų:
a. užuot riebaus pieno, var
tokime 2 proc. arba net 1 proc. riebu
mo (visiškai liesas, be jokių reibalų
pienas yra tikrai neskanus — t a i
tarsi melsvai baltas vanduo). Ne
reikia pakeisti staiga, bet pamažu,
kad priprastų;
b. užuot rūgščios grietinės, pa
vartokime be jokių prieskonių jo
gurtą arba sumažinto riebumo (2
proc. grietinę); visai be riebalų (fat
free) grietinė patiekaluose netirpsta,
bet galima vartoti, kai reikia grie
tinės tik dėl skonio;
c. sumažinkime cukraus ir drus
kos kiekį. Vieton druskos pavar
tokime daugiau įvairių prieskonių —
kai patiekalas skoningas, niekas
druskos nepasigenda;
d. nuo mėsos prieš gaminant
nupjaustykime visus matomus rie
balus; paruoškime viščiuką be odos
(geriausia vartoti tik krūtinėles),
verdant sultinį sriubai, pasisten
kime nugraibyti visus riebalus (gali
ma palaikyti šaldytuve per naktį,
kai riebalai iškyla į paviršių ir su

kietėja, sultinį atsargiai perkošti per
vielinį sietelį — skystis išbėgs, rie
balai liks ir juos galime išmesti);
e. perkant įvairius konservuotus
produktus, paieškoti sumažinto rie
bumo arba visai be riebalų; tą patį
galima pasakyti apie paruoštus,
sušaldytus produktus.
f. sūrį taip pat pasirinkti be
riebalų arba sumažinto riebumo; už
uot kiaušinių, kur įmanoma, pasi
naudoti be trynių paruoštu kiau
šinių produktu arba vien kiaušinių
baltymais (du baltymai vietoj 1 viso
kiaušinio).
g. vartoti kiek galima daugiau
vaisių ir daržovių, visiškai atsisa
kyti visokių užkandėlių, kuriuos
mėgstame kramsnoti, žiūrėdami TV
programų ar šiaip ką dirbinėdami;
h. vienas lengviausių būdų: ma
žesnės procijos. Pasinaudokime ki
niečių metodu — jie pietums paruo
šia daug įvairių antrinių patiekalų.
Iš kiekvieno indelio įsidėjus į savo
lėkštę po šaukštą, atrodys, kad jau
labai daug privalgėme, nors iš tiesų
maisto kiekis bus nedidelis;
i. nevartokime margarino — jau
geriau kruopelė ar kita sviesto pa
tiekalo skoniui pagerinti, o šiaip —
geriausi riebalai yra alyvų arba
canola aliejus;
j . atsisakykime cukrumi apskre
tusių javainių — užuot to cukraus,
ant javainių užsidekime supjaustytų
bananų, braškių, kelis šaukštus ra
zinų ar kitų vaisių — pakaks saldu
mo ir bus kur kas sveikiau.
Meksikietiškas kiaulienos
guliašas (stew)
1 sv. be kaulų kiaulienos nuga
rinės (nupjaustyti visus riebalus),
supjaustytos nedideliais kubeliais
3 šaukštai alyvų aliejaus
1 didelis sukapotas svogūnas
2 salierų lapkočiai, sukapoti

1 jalapeno pipiras, išėmus sėk
las ir sukapotas
1 sutrinta česnako skiltelė
1 ir 1/2 puod. vandens
1 šaukštas chili miltelių
2 šaukštai rudo cukraus
1/2 šaukštelio druskos
1/4 šaukštelio maltų pipirų
1 (6 uncijų dydžio) dėžutė tirštos
pomidorų košės (tomato pašte)
1 (16 uncijų dydžio) skardinukė
pupelių (kidney beans), perplautų
šaltu vandeniu ir nuvarvintų
1 (15 uncijų dydžio) skardinukė
baltų pupelių (white arba pinto
beans)
1 didelė skardinė sukapotų kon
servuotų pomidorų su visu skysčiu
(chopped tomatoes undrained)
2 šaukšteliai smulkiai sukapotų
šviežių petražolių
Viename šaukšte aliejaus pake
pinti mėsą, kol bus gražiai paruda

vusi. Nuvarvinti aliejų, mėsą išimti
iš keptuvės ir laikyti šiltai. Toje
pačioje keptuvėje, 2-uose šaukštuose
aliejaus pakepinti svogūnus, salie
rus, jalapeno pipirą ir česnaką, kol
daržovės suminkštės. Įmaišyti van
denį, chili miltelius, rudą cukrų,
druską ir pipirus, supilti į keptuvę.
Sudėti mėsą, užvirti, po to sumažin
ti liepsną ir pamažu virti apie 30
minučių.
Sudėti pomidorų košę, pupeles ir
pomidorus, vėl užvirti. Sumažinti
liepsną, uždengti ir pamažu virti dar
20 minučių, kol mėsa bus labai
minkšta. Patiekiant apibarstyti ka
potais petražolių lapeliais.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

Jei išalkę: pavalgydinsime
Jei ištroškę: pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.
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SIŪLO DARBĄ

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Dirbame: I — IV lOval.r. - 1 0 vai. v.
V — V I lOval.r. - 12 vai. v.
VII
lOval.r. - 9 vai. v

Krevetės su žirnelių
ankštimis
2 šaukštai krakmolo (kukurū
zinio arba bulvinio)
1 šaukštelis cukraus
1 šaukštelis viščiuko sultinio
grūdelių (granules) arba 1 sultinio
kubelis
1 šaukštelis sukapotų krapų
1/2 šaukštelio druskos
1/2 šaukštelio tarkuotos citrinos
žievelės (tik geltonoji dalis)
1 puod. vandens
3 šaukštai citrinų sulčių
1 sv. nevirtų, vidutinio dydžio
krevečių, be kiautelių ir be gyslelės
2 puod. šviežių, plonai su
pjaustytų grybų
1 ir 1/2 puod. skersai su
pjaustytų saliero lapkočių
1 vid. dydžio geltonasis arba
raudonasis pipiras,
supjaustytas
juostelėmis
1/4 puod. plonai (skersai) su
pjaustytų svogūno laiškų
1 šaukštas alyvų aliejaus
1/8 šaukštelio maltų pipirų
6 uncijų dydžio dėžutė šaldytų
žirnelių ankščių (snow peas)
2 puod. virtų ryžių
Mažame dubenėlyje sumaišyti
cukrų, krakmolą, maltus pipirus,
sultinio grūdelius (jeigu vartojamas
kubelis — jį sudaužyti į mažučius
gabaliukus), krapus, druską, citri
nos žievutę ir pipirus. įmaišyti van
denį ir citrinų sultis, padėti \ šalį.
Didelėje keptuvėje arba kinietiškame ,,wok" įkaitinti aliejų ir pa
kepinti krevetes, kartu su svogūnų
laiškais, grybais, salierais ir gelto
naisiais (ar raudonaisiais) pipirais
— maždaug 5 min., kol krevetės pa
sidarys nepermatomos. Sudėti atšil
dytas žirnelių ankštis ir pakepinti
dar 1-2 min. (tik ne per ilgai, kad
ankštys nesusileistų).
Dar kartą pamaišyti paruoštą
krakmolo ir prieskonių mišinį (būti
na pamaišyti, nes krakmolas „nusė
da" ant dugno), supilti ant krevečių,
užvirti ir maišant pavirti 2 min., kol
padažas sutirštės.
Patiekti ant virtų ryžių. Galima
papuošti krapų šakelėmis.

GREIT PARDUODA
Jm -

APSILANKYKITE!

6 3 1 2 S. Harlem Ave.
Summit, IL 6 0 5 0 1

Pastaba: pjaustant aštrius pi
pirus arba išimant iš jų sėklas, rei
kėtų užsimauti gumines pirštines,
nes „nudega" rankos. Taip pat pa
sisaugokite, kad nepaliestumėte
„pipiruotomis" rankomis veido, o
ypač akių.

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

Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su darbo patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

PASLAUGOS

Informacija telefonu 708-594-5622
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

— \ !*»*•

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat priimame užsakymus įvairiom p r o g o m !
Šio mėnesio „special — lietuviška

Starką

$23 99!

I

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
\ u T j r r v n Park. II MINII5
| ,i -iix.4:4-Sf.54 "V-5N1-S654

Namų ir ofisų valymas.
Patirtis. Geros kainos.
Sąžiningas darbas.
Tel. 630-788-8912
STASYS 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. Mtrutiv. TH. 630-241-l»i | ;

u r v r i u u r v ^ . zuut> m.

Atkelta iš 2 psl.
Taip pat spalio mėnesį draugovės skautai Mikutis Leipus, Andrius
Markulis, Kazimieras Šoliūnas, ir
Aleksandras Conklin dalyvavo bei
sėkmingai užbaigė L.S.S. skiltininkų kursus Dainavoje. Kursus pravedė vs. fil. Gintaras Plačas, o instruktoriaus pareigas atliko įvairių vienetų jauni vadovai, įskaitant „Dariaus
ir Girėno" draugovės skautus — vyčius Antaną Senkevičių ir Matą Tamošiūną.
Lapkričio mėnesį „Dariaus ir
Girėno" draugovės skautai, kartu
su kitais skautais, atliko gerą dar
belį Pasaulio lietuvių centre — pa
sodino medukų ir augalų centro prie
kinėje dalyje, kur anksčiau buvo pli
kos kalvelės, dabar pušys ir eglai
tės! Tą mėnesį draugovės skautai
dalyvavo „Chicago Area Orienteering Club" varžybose, Palos miške.
Skautas vytis Linas Aleksiūnas sa
vaitę anksčiau draugovės brolius
mokė kaip naudotis kompasu ir atpažinti sutartinius ženklus bei vietoves žemėlapyje. Skautai varžybose
buvo suskirstyti po 2 ir 3, ir tada
išbėgo į mišką su savo kompasais ir
topografiniais žemėlapiais. Visi išbandė savo navigacinius sugebėjimus greitai atrasti 10 įrengtų kontrolinių punktų. Po 1 valandos ir 55
minučių iš draugovės pirmi grįžo
„prit" skautai Julius Lietuvninkas
ir Aleksas Siliūnas. Jie baigė 16-ieji
tarp 28 varžybinių komandų. Po jų
baigė broliai Vytas Kapačinskas ir
Antanas Luneckas (2:22), po jų broliai Dainius Fabianovich ir Rimas
Kapačinskas (2:23). Kiti draugovės
dalyviai vėliau grįžo, bet nesurado
visų kontrolinių punktų. Tačiau visi
išmoko teisingai įvertinti žemės pakilimą bei takų ir upelių painumą
miške. Lapkričio mėnesio pabaigoje
draugovės skautai susirinko vakaronei „prit" skauto Audriaus Aleksiūno namuose, kur įvyko jo susukto
dokumentinio .filmo premjera apie
„Dariaus ir Girėno" draugovės 2005
metu vasaros kelionę dviračiais nuo
Union Pier į Rako stovyklą (222 mylių). Visi žiūrovai teigiamai įvertino
brolio Audriaus kinematografinį
kūrybingumą (filmo kritikai pakėlė
„nykščius į viršų") ir pasiryžimą
baigti komplikuotą projektą.
Gruodžio mėnesį skautai vyčiai
Paulius Ambutas, Matas Tamošiųnas ir Jonas Vaičikonis nepriklausomai suorganizavo ir sklandžiai pravedė orientavimosi užsiėmimus
draugovei Lemonte („urbaneering").
Vadovaujantis jų nurodymais dalyviai atliko įvairių uždavinių tarp
Pasaulio lietuvių centro ir Lemonto
miesto centro ir tokiu būdu susipažino su Lemonto apylinke bei istorija. Skautai užbaigė „urbaneering"
lietuvių savininkų kavinėje, kurioje

._...,,

.

vaišinosi ir išklausė uždavinių rezultatus — daugiausia taškų tarp konkuruojančių brolių surinko ne „prit"
skautai, bet „prit" kandidatai Matas Orentas, Andrius Lietuvninkas
ir Marius Stalionis! Vėliau prieš
Kalėdas, įvyko „Lituanicos" tunto
sueiga Pasaulio lietuvių
centre,
Daugelis „Dariaus ir Girėno" draugovės skautų buvo apdovanoti įvairiomis specialybėmis ir vyresniškumo laipsniais. Pažymėtina, kad tuntininkas j . ps. Robertas Jokubauskas
įteikė 5 nusipelniusiems draugovės
skautams vyčiams vėliavos ordiną ir
9 „prit" skautams pažangumo or
diną. Prieš užbaigiant iškilmingą
sueigą, skauto vyčio Jono Vaičikonio iniciatyva, draugovės skautai
pravedė susikaupimą, prisiminti
skautus, ištremtus ir žuvusius
Sibire.
2006 m. sausio mėnesio pirmoje
draugovės sueigoje skautas vytis
Jonas Vaičikonis, kartu su L.S.B.
vyriausio skautininko pavaduotoju
Edžiu Leipum, pravedė skautamokslį apie žiemos stovyklavimą. Tokiu
būdu 13 draugovės narių pasiruošė
savaitgaliui stovyklauti Rako stovyklavietėje. Ryte, po atvykimo į Raką vėlai naktį sausio 13 d. skautas
vytis Linas Aleksiūnas per trispalvės pakėlimą jaunesniems broliams
apibūdino 1991 metų įvykius prie
televizijos bokšto Vilniuje. Tylos minute broliai pagerbė žuvusius ten už
tėvų žemę. Nors broliai nerado sniego ar šalto oro Rakė, skautai vis
dėlto atliko kiek buvo galima uždavinių įsigyti žiemos stovyklautojo
specialybę. Vs. Donatas Ramanauskas iš Detroit kartu su draugininku
pravedė užsiėmimus miške, o kiti
vyresni vadovai — ps. Juozas Kapačinskas ir s. Edis Leipus — rūpinosi lauko virtuvės ir ūkiniais
reikalais. Skautai vyčiai Jonas Vaičikonis ir Matas Tamošiūnas irgi
pravedė konkursą tarp stovyklautojų surinkti daugiausiai šiukšlių ir
atrasti seniausiai išmestą ar pa
mestą daiktą. Gaila, kad nebuvo
sunku Rako miške rasti šiukšlių, o
„prit" kandidatas Rimvydas Šoliūnas atrado „archeologinį radinį" nuo
1952 metų — „7-up" butelį. Broliai
Paulius Leipus, Albinas Liubinskas, Vytas Kapačinskas, Andrius
Markulis, Mikutis Leipus, Kazimieras Šoliūnas ir kiti žiemos sto
vyklautojai laimingai grįžo namo,
smagiai praleidę savaitgalį Rakė.
Vasario mėnesį L.S.B. vyriaušias skautininkas Romas Rupinskas
dalyvavo draugovės sueigoje ir kal
bėjo apie skautus pasaulyje. Jis supažindino skautus ne tik su Lietuvių
skautų sąjungos istorija bei struktūra, bet ir su skautų organizacijomis Lietuvoje bei tarptautinėje plotmėje. Kitose sueigose skautas vytis
Jonas Vaičikonis pra
vedė geografijos spe
cialybės programą ir
broliai toliau mokėsi
iš savo patyrimų
laipsnių programų.
„Prit" skautai padėjo
vadovams pravesti
skautiškų žaidimų
vilkiukams.
Ateinančiais mė
nesiais, vs. Gintaras
Plačas dalyvaus drau
govės sueigoje ir tuo
_, .. .t
.
metu geriau supa-
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.

VIDAS J. NEMOCAS, M.D.
KAFOOLOGAS-Š1FIDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.teL 773-471-3300

Stuburo ir skausmo

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6

ligos

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

JONAS V.PRUNSKJS, MD
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAKV. RANA.MD

Valandos pagal susitarimą

D a n t ų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angfskai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Surte 2401,
Chicago, IL
T e l . 708-422-8260.

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

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

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

„ D a r i a u s ir Girėno" draugovės „ p r i t " skautai sodina medelius prie Pasaulio
lietuvių centro. Iš kairės: Julius Lietuvninkas ir Aleksas Siliūnas.

den Powell gyvenimu bei skautavimo principais. Draugovės skautai
pasiruoš Kaziuko mugei bei išvykau
su sesėmis — planuojama atlikti
kalnapilio specialybės reikalavi
mus, „indoor rock elimbing" patal
pose, Warrenville miestelyje. Drau
govės skautai irgi atliks iškylauto
jo specialybės reikalavimus per

„high adventure" iškylą prieš skau
tų vasaros stovyklą Rakė. „Prit"
kandidatai tikisi būti pasiruošę
duoti prityrusio skauto įžodį šioje
stovykloje, skirtoje paminėti Rako
stovyklos 50 metų jubiliejų.
ps. fil. Algis Tamošiūnas
„Dariaus ir Girėno" dr-vės
draugininkas

VYDŪNO FONDO APDOVANOJIMAI
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
STUDENTAMS
Šių metų vasario 6 d. Kauno
Technologijos universiteto centri
niuose rūmuose, rektorato posėdyje
vadovaujant rektoriui hab. dr. prof.
Ramučiui Bansevičiui buvo įteikti
Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno
fondo vardiniai apdovanojimai ar
chitektūros studentei Aldonai Macytei ir fizikos medžiagų mokslo stu
dentui Tomui Tamulevičiui.
Šie jauni žmonės ne tik gabūs ir
darbštūs studijose, bet ir pasižymėję
savo veiklumu bei siekimais. Aldo
nai Macytei teko skauto, savanorio
tėvynės gynėjo, statybos inžinieriaus
Juozo Milvydo vardo, o Tomui Ta
mulevičiui — skautų, visuomenės
veikėjo fizikos profesoriaus Igno
Končiaus vardo apdovanojimai.
Apdovanojimus įteikė ir sveiki
nimo žodį tarė fil. Snieguolė Jurskytė, prieš septynerius metus sugrįžusi

į savo gimtąjį Kauną iš Philadelphia.
Ji savo žodyje susirinkusiuosius
trumpai supažindino su Vydūno
fondo siekiais ir veikla, palinkėdama
stipendiatams Vydūno dvasios ir
skautiškųjų vertybių gyvastingumo
kasdieniniame gyvenime.
Ta proga rektorius prof. R. Bansevičius universiteto vardu pasveiki
no laimėtojus, įteikdamas pasižy
mėjimo diplomus.
Iš gaunamos paramos, labiau
siai platinant kalėdinius atvirukus,
Vydūno fondas remia gabius studen
tus ir kituose Lietuvos universite
tuose. Taip pat kasmet pavasarį
kartu su Lietuvos muzikos ir teatro
akademija skelbia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės vardo konkursą
studentėms dainininkėms.
S. Jurskytė
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GRAŽI ŠVENTE CICERO
Cicero parapijoje, visada mini
mos labai svarbios, lietuvių išeivijoje
datos. Sekmadienį, vasario 26 d.,
buvo paminėtos Vasario 16-oji ir
Kovo 11-oji. Šventę organizavo Cice
ro LB pirmininkas Mindaugas Bau
kus ir Cicero apylinkės ALTo pir
mininkas Stasys Dubauskas.
9 vai. ryto parapijiečiai ir svečiai
rinkosi į Šv. Antano bažnyčią pamal
doms. Malonu buvo matyti ir naujų
žmonių veidus, kurie galbūt tik pir
mą kartą apsilankė mūsų gražioje
bažnytėlėje.
Kunigo dr. Kęstučio Trimako
laikomos šv. Mišios ir bažnyčios cho
ro giesmės, teikė ramybę ir dvasinį
pakylėjimą. Mišių pabaigoje, pra
nešėja Vida Kuprytė pakvietė visus į
salę minėjimui.
Kvapnus kavos kvapas, suruošti
švediško stalo, sumuštinių ir saldu
mynų gardumynai kvieste kvietė
visus į vidų.
Salę puošė Lietuvos herbas, Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Svečiams
ir ciceriškiams užteko užkandžių, tar
pusavio kalbų ir šypsenų veiduose.

Pasivaišinus, LB pirmininkas
M. Baukus, paskelbė iškilmingą
minėjimo atidarymą. Visus susirin
kusius pasveikino su švente ir pa
kvietė Aldoną Zailskaitę toliau vesti
šį minėjimą. Buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai, tylos minu
te pagerbti žuvusieji už laisvę.
Kunigas K. Trimakas sukalbėjo
invokaciją prašydamas Dievo suteik
ti stiprybės, išminties ir gerovės.
Aldona Zailskaitė perskaitė 1918
metų Aktą.
Cicero LB apylinkės pirminin
kas M. Baukus pristatė svečią, Šv.
Antano parapijos kleboną James
Kastigar. Taip pat LB Vid. Vak. apy
gardos pirmininkę Aušrelę Sakalaitę, kuri pasveikino susirinkusius
ir buvo pakviesta pristatyti garbingą
svečių LR generalinį konsulą Či
kagoje Arvydą Daunoravičių. Gal ir
ne visi žinojo, jog generalinis kon
sulas jau beveik trys metai yra įsi
jungęs į lietuvišką veiklą Čikagoje.
A. Daunoravičius, pradėdamas kal
bą, visus sveikino ir dėkojo už kvie
timą. Pasidžiaugė gražia parapijos

D r . P. Kisielius, Šv. A n t a n o parapijos klebonas J. Kastigar ir kun. K. Trimakas.
jono Kuprio nuotr.

bažnyčia. Buvo ma
lonu išgirsti, kai ge
neralinis
konsulas
ištarė, jog prieš 88
metus buvo paskelbta
visam pasauliui, jog
mūsų tauta yra gyva.
Ir, kad kitoje Atlanto
pusėje plevėsuoja Lie
tuvos tautinė vėliava.
Kalbėjo, jog didžiuo
jamės savo istorija.
Savo kalboje pami
nėjo, jog investuotojai
geriau pasitiki Lietu
va, negu senosioms
Europos Sąjungos ša
limis. Suteikė infor
maciją apie žemės Cicero LB pirmininkas M Baukus ir Cicero A L T o
grąžinimą Lietuvoje ir pirmininkas S. Dubauskas.
Jono K u p r i o n u o t r .
išmokas kaimo gyven
tojams. Visai nesvarbu ar žemė buvo lietuviškas dainas. Visi plojome, lin
dirbama, ar ne. Taip gražiai apibūdi gavome, buvo tikra šventė.
no Lietuvos pasiekimus ir nuopel
Cicero apylinkės pirmininkas M.
nus. JDaug požymių rodo, kad Lie Baukus padėkojo visiems dalyva
tuvoje gyvenimas akivaizdžiai kei vusiems, kalbėtojams ir muzikan
čiasi į gerąją pusę" — kalbėjo kon tams, na, o Alfonsui Seniūnui taria
sulas.
me išskirtinį padėkos žodį, nes jis
A. Zailskaitė padėkojo konsului atsisakė honoraro. Tai auka LB ir
už labai įdomią kalbą ir suteiktą ALTui. Nuoširdžiai pirmininkas dėinformaciją, o klausytojai atsidėkojo kojo šeimininkėms Mikutei Bikulilgais plojimais. Pabaigoje Cicero čienei, Sigutei Žemaitienei ir kitoms
apylinkės ALTo pirmininkas Stasys padėjėjoms, kurios sunešė tiek daug
Dubauskas, perskaitė rezoliucijas, vaišių.
Kaip ir visada taip ir šį kartą,
kurios bus išsiuntinėtos Lietuvos ir
pabaigoje sugiedojome „Lietuva,
Amerikos valdžioms.
M. Baukus paskelbė pertrau brangi". Tokie minėjimai labai rei
kėlę. Ciceriškiai buvo taip susido kalingi išeiviams, nes daug ko dar ir
mėję generalinio konsulo kalba, jog nežinome. Susieikime, bendrau
šis net pertraukos metu turėjo kime, diskutuokime. Tik tokiu būdu
geriau pažinsime vienas kitą ir
atsakinėti į įvairiausius klausimus.
Po pertraukėlės prasidėjo meni mūsų brangią Lietuvą. Ne šiaip sau
nė dalis. Dar niekada nebuvome Maironis sudėjo į giesmę pačius
girdėję dueto, — Alfonso Seniūno ir gražiausius žodžius, ir įpynė į ją tai,
Artūro Blažuko atliekamų dainų. Ar ką matė ir jautė širdimi.
kas gali būti maloniau lietuviams už
Audronė Bernatavičienė

PAMOKA BALZEKO MUZIEJUJE
Maironio mokyklos trečiokai su
nekantrumu laukė vasario 11 die
nos. Tą dieną Maironio lituanistinės
mokyklos mokiniai ruošėsi praleisti
Balzeko muziejuje. Mokiniams labai
rūpėjo, kas tai per muziejus, kaip at
sirado lietuviškas muziejus Čika
goje, ką jie ten pamatys? Trečiokų
mokytojams kilo idėja suorganizuoti
šią išvyką po to, kai mokykloje apsi
lankė muziejaus direktorė Rita Janz
ir Sigita Balzekienė ir supažindino
mokytojos su muziejaus veikla bei jų
paruošta edukacine programa. Bū
simai išvykai mokytojos išrinko dvi
temas: „Lietuvos kunigaikščiai" ir

Lemonto M lironi

;

„Užgavėnės".
Labai šaltą žiemos rytą mokiniai
su džiaugsmu rinkosi Balzeko mu
ziejuje. Prie įėjimo visus draugiškai
pasitiko muziejaus darbuotojos. Pir
miausia jos pasiūlė apžiūrėti vaikų
muziejų. Čia mokiniai pamatė ir ga
lėjo paliesti riterio šarvus, apžiūrėti
senovinę trobą, pasupti kūdikį lopšy
je ir daug kitų daiktų, kuriuos anks
čiau kiti buvo matę tik nuotraukose.
Po apžiūros pagrindinėje ekspo
zicijos salėje prasidėjo istorijos pa
moka. Čia mokiniai, žiūrėdami į mu
ziejaus eksponatus, klausėsi Ritos
Janz pasakojimo, kada į Lietuvą at-

tuaoistįr"<es m o k y k l o s trečiokai s u s i d o m ė j ę klauso
•^•U/ *-;-|C1UN d a r b u M o i o s Ritos jaru p a s a k o j i m o
!

Bal/eko

keliavo pirmieji gyventojai, kuom jie
vertėsi, iš ko gaminosi darbo įran
kius. Vėliau muziejaus direktorė pa
pasakojo apie Lietuvos didžiuosius
kunigaikščius ir kuo jie buvo ypatin
gi Lietuvai. Mokymo procese ypatin
gai svarbi yra vaizdinė medžiaga.
Mokiniai, matydami senovinius
daiktus, galėjo geriau įsivaizduoti
mūsų tautos garbingą praeitį. Iš
klausę pasakojimo, mokiniai žiūrėjo
trumpą ištrauką iš filmo „Herkus
Mantas" ir pamatė, kaip viduram
žiais žmonės rengėsi, kaip atrodė
vaidilutės.
Prieš prasidedant antrajai pa
mokai, su mokiniais pasisveikinti
atėjo muziejaus įsteigėjas Stanley
Balzekas, Jr. Jis trumpai papasako
jo, kaip gimė idėja kurti lietuvišką
muziejų ir paragino vaikus jau da
bar pradėti kolekcionuoti įvairius
daiktus ir, galbūt, ateityje įkurti sa
vo muziejų.
Po įdomios ir naudingos istorijos
pamokos muziejuje, vaikų ir jų tė
velių laukė kūrybinis darbas. Visi
kas norėjo galėjo sukurti savo UŽ
gavėnitį kaukę. Muziejaus darbuoto
.i a i buvo paruošę kaukių formas ir
daug įvairiausių medžiagų. Kainų
skiautelių bei puošybos J« taiu rei
kalingi) įgyvendinti savo kūrybinę
idėją. O tų idėjų vaikai turėjo tikrai
daug ir puikių. Dailininkės Ramunė
Razevičienė ir Rasa Drianskienč pa
dėjo idėjoms tapti realiomis Užga
vėnių kaukėmis. Trys originaliau

sias kaukes sukūrę vaikai buvo ap
dovanoti paties Stanley Balzeko, Jr.
O kokios Užgavėnės be blynų,
šokių ir dainų. Labai greitai moki
nukų mamos suorganizavo ratelį, ir
visi sušoko keletą smagių šokių,
aišku, nepamiršę pagąsdinti žiemą,
kad ši trauktųsi iš kiemo ir užleistų
vietą pavasariui. Pasivaišinę gar
džiais blynais su uogiene, dar kartą
pasidžiaugę vienas kito kaukėmis,
vaikai ir tėveliai išskubėjo namo,
prieš tai nepamiršę padėkoti už šau
nią istorijos pamoką ir linksmą
Užgavėnių paminėjimą.
Erika Kunickienė
Reda Baranauskienė

Trečiokai u ž s i ė m ė
kaukes

daro

U/gaven'u
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PADĖKA
AtA
GRAŽINA MUSTEIKIENĖ
Netikėtai, 2006 m. sausio 18 d., praradom mūšų gerbiamą ir
mylimą p. G. Musteikienę.
Cia liūdintys likusieji, reiškiame didelę padėką visiems, pri
sidėjusiems išlydėti J ą amžinam poilsiui.
Ypatinga padėka priklauso A. ir B. Slonskiams, J. ir V.
Mikūnams, B. ir G. Biskiams.
Kun. A. Markui ir kun. J. Kuzinskui tariame ačiū už mal
das koplyčioje, apeigas bažnyčioje ir kapinėse.
Dėkojame sol. A. Barniškiui ir vargonininkei J. Grabliauskienei už p. Musteikienės pamėgtas giesmes.
Ačiū atskridusiems iš tolimų vietovių ir visiems, atsilankiu
siems su velione atsisveikinti.
Padėka už pravestą atsisveikinimą koplyčioje — pravedėjui
V. Mikūnui, Z. Juškevičienei, R. Rudaitienei, A. Biskiui, dr. M.
Biskienei, J. Gradinskui.
Taip pat už telegramą iš Lietuvos nuo Šaulių sąj. — pik. lt.
Juozo Sirvinsko ir p. Juodvalkiui laidotuvių metu uniformoje
atstovavusiam Lietuvos Šaulių sąjungą.
Dėkui už šv. Mišių aukas, gėles ir aukas Vydūno fondui.
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: A. Kėželiui, T. Rudaičiui,
A. Dundzilai, P. Povilaičiui, P. Mickui, J. Variakojui.
Ačiū „Camelot" savininkams už jaukų priėmimą ir patarna
vimą pietų metu.
Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui ir Šarūnui Dobilui už
rūpestingumą.
Dėkui!
Liūdintys artimieji

PAMINKLO STATYBA ĮGYJA PAGREITĮ
2007-ųjų vasarą Vilniaus centre, galutinį projektą, įdiegdami pačias
Gedimino prospekte, priešais Lie naujausias apšvietimo, lazerių ir
tuvos Vyriausybės rūmus iškils pa vandens technologijas. Be abejo, iš
minklas didžiajam mūsų tautos sū augo ir statybos kaina, kuri pasiekė
nui dr. Vincui Kudirkai — „Tautinės 3,55 mln. Lt. Vilniaus miesto savi
giesmės" kūrėjui, rašytojui, publicis valdybė nutarė 2006—2007 metais jo
tui, kompozitoriui ir gydytojui. Sta statybai skirti 1 mln. Lt. Tikimasi ir
tybos iniciatorius — Labdaros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa
paramos fondas Vinco Kudirkos var ramos, nes paminklas Lietuvos him
dui įamžinti. Savo surinktomis lė nui ir jo autoriui Vincui Kudirkai sto
šomis fondas apmokėjo konkursą vės būtent prie Vyriausybės rūmų.
paminklui suprojektuoti ir hono
Tačiau lėšų, ypač šiuo metu, dar
rarus
menininkams-architektas labai trūksta, nes jau reikia pirkti
(per 100,000 Lt), skleidė šio įžymaus akmens medžiagą ir vykdyti kitus
žmogaus idėjas ir darbus visuomenė projektavimo bei derinimo darbus.
je. Patriotinį sumanymą parėmė Fondas viliasi, jog tautiečiai, kur jie
nemažas būrys Lietuvoje ir užsieny begyventų, ir toliau rems paminklo
je gyvenančių tautiečių, keliolika statybą.
įmonių, bendruomenių bei visuome
Fondo adresas: Lietuvos nacio
ninių organizacijų. Ypač fondas dė nalinis muziejus, Arsenalo g. 3, LTkingas JAV Juno ir Pompano Beach, 01101, Vilnius. EI. paštas: o.abraiFloridos Lietuvių Bendruomenėms, tyte@xxx.lt Tel. +370-612-02523.
paaukojusioms per 5,000 dol., Ka Svetainė internete http://www.kunados Lietuvių Bendruomenei už dirkosfondas.lt
2,000 dol. paramą bei mūsų tautietei
Kaip paremti fondą?
Alvinai O. Sabanas-Wells, M.D. iš
SEB Vilniaus bankas. Sąskaitos
Michigan valstijos, paaukojusiai Nr. LT597044060001420086. Banko
5.000 dol. asmeninių santaupų dr.
kodas 70440. Įmonės kodas 192040617.
Juozui Sabanui atminti.
Jūra Baužytė
Darbas tęsiamas. Skulptorius
Labdaros ir paramos fondo
Arūnas Sakalauskas ir architektas
Vinco Kudirkos vardui įamžinti
Ričardas Krištapavičius parengė
atstovė spaudai

SAVANORIŲ MOKYMAI
Panevėžio vyskupijos sielovados savanorių komandai ateityje tokius
centre vyko jaunimo lytiškumo ug mokymus numatoma tęsti.
dymo ir rengimo šeimai programos
Programą „Pažink save" 1997
„Pažink save" savanorių mokymai. pradėjo vykdyti Kauno arkivyskupi
Juos vedė jungtinė komanda, sudary jos šeimos centras. Nuo to laiko iki
ta iš Kauno, Vilniaus bei Lietuvos dabar ji gyvavo tik Kauno ir Vilniaus
šeimos centrų jaunimo programų arkivyskupijų šeimos centruose.
koordinatorių ir savanorių. Moky 2005 m. vasarą Kauno ir Vilniaus
mai organizuoti Panevėžio vyskupi arkivyskupijų šeimos centrai bei
jos šeimos centro prašymu.
Lietuvos šeimos centras ėmėsi šios
Renginyje dalyvavo beveik tris programos atnaujinimo ir tobulini
dešimt žmonių. Kai kurie iš jų pa mo. Buvo pradėta rengti programos
reiškė norą tapti Panevėžio vyskupi mokymo medžiaga siekiant sudaryti
jos šeimos centro savanoriais vyk sąlygas ir kitų vyskupijų šeimos cen
BŽ
dant šią programą N'aujai suburtai trams perimti >ią programą.
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AfA
STASĖ NAVIKIENĖ
LAUGŽEMYTĖ
Mirė 2006 m. kovo 6 d., sulaukusi garbaus .82 metų
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Naumiestyje, Tauragės apskr. Atvykusi į
Ameriką apsigyveno Brighton Park, IL, vėliau persikėlė į Oak
Lawn ir savo kelionę baigė Valrico, FL.
Nuliūdę liko: duktė Geraldine J. Wilkins su vyru George;
anūkas John A. Vovak, III ir proanūkai Casey bei Ethan.
Velionė buvo a.a. Petro Naviko žmona, a.a. Roland Naviko
mama ir a.a. Liudviko Laukžemio sesuo.
A.a. Stasė bus pašarvota ketvirtadienį, kovo 9 d. nuo 6 v.v.
iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 10 d. 10 vai. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Stasė bus palydėta į savo
amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www. petkusfuneralhomes. com

AtA
KAROLIS BERTULIS
Mirė 2006 m. vasario 25 d.
Nuliūdę liko: duktė Dzidra „Zee" su vyru Fred Shaputis,
sūnus John K. su žmona Genevieve Bertulis, a n ū k a i Michelle
su vyru Eric McMurtry, Jennifer Shaputis, J o h n P. ir Vince
Bertulis; proanūkai Tzadi Shaputis.
Velionis buvo vyras a.a. Viktorijos.
A.a. Karolis į pensiją išėjo iš „McDonald Engineering", ku
rioje 16 metų išdirbo architektu-inžinieriumi.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 1 1 d . nuo 8:30 v.r.
iki 10:30 v.r. Chapel Hill Gardens South laidojimo namuose,
11333 S. Central Ave., Oak Lawn, IL.
A. a. Karolis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę artimieji
Laidot. direkt. Chapell Hill Gardens South FH.
Tel. 708-636-1200

NAUJAS LIETUVIŲ KATALIKŲ
SIELOVADOS VADOVAS VOKIETIJOJE
Vokietijos Vyskupų konferenci
jos Migracijos komisijos pirm. vysku
pas Josef Voss pranešė, kad jo ko
misija 2006 m. vasario 16 d. posėdy
je priėmė šį nutarimą:
„Vokietijos Vyskupų konferenci
jos Migracijos komisija patvirtina,
kad kun. Alfonsas Kelmelis, gyve
nantis Lietuvoje, nebėra Vokietijos
lietuvių sielovados vadovas, nes jis
yra galutinai atšauktas į savo vys
kupiją. Komisija jį atleidžia iš šių
pareigų.
Vokietijos Vyskupų konferenci
jos Migracijos komisija patvirtina
Lietuvos Vyskupų konferencijos įga
liotinio užsienio lietuvių sielovadai,
prel. Edmundo J. Putrimo paskirtą
kun. Vidą Vaitiekūną, gyvenantį

Dorsten Vokietijoje, lietuvių sielova
dos atstovu lietuvių gimnazijos kuratorijoje. Tuo pačiu Migracijos ko
misija paskiria kun. Vidą Vaitie
kūną — iš pradžių dvejiems metams
— papildomai prie jo lig šiol einamų
pareigų sielovados vadovu lietuvių
kilmės katalikams Vokietijoje.
Kun. V. Vaitiekūnas yra Šiaulių
vyskupijos kunigas. Jis studijuoja
Muensterio universitete, yra Dorstene vokiečių parapijos klebonas ir
aptarnauja Muensterio bei kaimy
ninių vyskupų lietuvius.
Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuviams
katalikams

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą
THE

J
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APYLINKĖSE
• Kovo 10 d. penktadienį, 8 vai.
v. kavinėje „Smilga", 2819 83rd St.,
Darien, IL 60561, vyks vakaras
„Karališka vakarienė", kuriame da
lyvaus anekdotų karalius Raimon
das Šilanskas ir dainininkas Jonas
Domarkas. Tel. pasiteiravimui 630935-5073 arba 630-669-4055.
• K o v o 11 d., šeštadienį, 7 vai. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje
U4RIA USA pristato atlikėją Virgį
Stakėną ir anekdotų karalių Rai
mondą Šilanską. Kviečiame visus į
nuotaikingą koncertą.
• T r a d i c i n ė Čikagos lietuvių
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry).
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją.
•„Lietuvių balso" literatūrinio
konkurso, kurio mecenatas yra dr.
Jonas Adomavičius, pirmoji premija
paskirta autorei, pasirašiusei slapy
vardžiu Močiutė, antroji premija —
Vėjunei -iš Klaipėdos, trečioji —
Giedriui Balandžiui iš Kauno. Lau
reatų tikrąsias pavardes sužinosite
kovo 12 d. atvykę į Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo šešioliktąją
šventę, kuri bus švenčiama Jaunimo
centre kovo 4 vai. p. p. Vakarienei
vietas užsisakyti galite „Lietuvių
balso" įstaigoje, 2624 W. 71st Street
arba tel. 773-776-3399.
• M e t i n i s JAV LB Lemonto
apylinkės susirinkimas įvyks kovo
19 d. 12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti.

• K o v o 25 d., šeštadienį, 9 vai. r.
Akademikai skautai maloniai kvie
čia dalyvauti Gavėnios susikaupime-rekolekcijose, kurios vyks Atei
tininkų namuose, Lemont. Rekolek
cijas organizuoja Ateitininkų sąjun
ga. Susikaupimą ir rekolekcijas pra
ves kun. dr. Arvydas Žygas. Po re
kolekcijų bus klausomos išpažintys,
o 4 vai. p.p. bus aukojamos šv. Mi
šios. Užsiregistruoti paskambinus
Irenai Polikaitienei tel. 630-2572022. Bus renkamas nedidelis mo
kestis išlaidoms padengti.
• K o v o 25 d., šeštadienį, 8 vai. v.
Willowbrook Ballroom salėje koncer
tuos pop muzikos legenda Egidijus
Sipavičius, naujoji lietuviškos estra
dos žvaigždė Violeta Riaubiškytė ir
humoro karalius Vytautas Šapra
nauskas. Bilietus galima nusipirkti
parduotuvėje „Lietuvėlė", Atlantic
Express Čorp. ir „Bravo" kavinėje.
Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000.
arba www.SCENTRAS.com
•Antropologas dr. Vytis Čiubrinskas, Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, atlikęs numatytus dar
bus Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre, kovo 11d. grįžta į Kauną. Š.
m. gegužės mėn. jis numato vėl su
grįžti į Čikagą ir užbaigti knygą apie
lietuvių atvykimą ir įsikūrimą Texas valstijoje XLX a. viduryje.

Kovo 18 d., šeštadienį, 6 vai. v.
teatro sambūris „Žaltvykslė"
t e a t r o m ė g ė j u s v ė ! kviečia a t v y k t i
j Jaunimo centrą pasižiūrėti

Augustino Griciaus komedijos

„ P A L A N G A '/ /
KOVO 1 9 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. PJV
JAUNIMO CENTRE fVYKS
ŠEIMŲ TEATRO SPEKTAKLIS

• K o v o 12 d., sekmadienį, The
Gene Siskel Film Center, 164 N.
State St., Chicago, įvyks Janinos
Lapinskaitės kino filmo „Stiklo ša
lis" pristatymas. Dalyvauja režisierė
ir Roosevelt universiteto prof. Kęs
tutis Nakas. Tel. pasiteiravimui:
773^582-6500 (Rita Janz).

• „Daugybės kultūrų Čikagos
miestas žinomas savo paradais,
eitynėmis, festivaliais, įvairiakalbių
• K o v o 19 d., sekmadienį, 1 vai. aktorių pasirodymais, tačiau etninė
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly opera — retenybė",— rašo korespon
Shores bus lietuviškos pamaldos. dentas Jon Anderson kovo 7 dienos
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra laikraščio „Chicago Tribūne" nu
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri meryje. Straipsnio autorius pasako
klausomybės minėjimas, kuriame ja apie Lietuvių operos Čikagoje sta
kalbės LR generalinis konsulas Či tomą lietuvių kompozitoriaus Vy
kagoje Arvydas Daunoravičius. Me tauto Klovos — „lietuvių Verdi" —
ninę programą atliks kanklių ir operą „Pilėnai", kurios premjera
skudučių ansamblis „Gabija", vado balandžio 30 d., sekmadienį, 3 vai.
vaujamas Genės Razumienės. Po p.p. Morton gimnazijojos auditorijo
programos — kavutė. Maloniai kvie je, 2423 S. Austin Blvd., Cicero.
čiame dalyvauti šioje šventėje.
Straipsnis iliustruotas nuotrauka.
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/ / Toronto atvyksta naujai teatro sambūris „Žalios lankos", kuris
atveža spektakli,,BULVINĖ PASAKA". Pjesę parašė Daiva Čepkauskaitė,
režisavo Dalia Botyrienė. Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" ir parduotu- j
vėįe „Lietuvėlė".
Rengia JAV LB Kultūros taryba.

Draugo fondas gavo dosnią — 1,000 dol. — auką iš Teresės Vaitkūnaitės. Šią auką ji skiria a.a. kun. Viktoro Kriksčiūnevičiaus atmi
nimui, kuris laukdavo ir mielai skaitydavo „Draugą". Draugo fondas
nuoširdžiai dėkingas už dosnią auką.

Verbų kūrimo pamokos
Dailininkės Ramunė Razevičienė,
Virginija Morrison ir
Rasa Ibianskienė
Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje
kovo 19 d., sekmadieny 2 vai. p.p.
mokys daryti verbas
Atsineškite žirkles, džiovintų augalų
ir gėlių, kurių galite įsigyti parduotuvė
je „Hobby Lobby".
Pamokos dalyviai gaus lazdelę, kuri
yra verbos pagrindas ir keletą džiovintų
augalų.
Pamokos kaina suaugusiems 15 dol.,
vaikams — 8 dol. Dviejų ar daugiau as
menų šeimoms bus daromos nuolaidos.
Detalesnė informacija ir registracija
tel. 773 582 6500.

Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
Toli free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 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
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-S85-95O0
——

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

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

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
IMIGRACINES TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135SLaSalle #2300 Chic^jo, IL 60608
Galimos konsultacijos šeštadieniais

