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Lietuvoje vieši Lenkijos prezidentas 

Naujasis Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski. Roko Medonio (ELTA) nuotr 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Val
das Adamkus bei Lech Kaczynski 
deklaruoja siekį tęsti dvišalį bendra
darbiavimą. 

„Galiu tvirtai pasakyti, kad Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai, bendra
darbiavimas ir ateities požiūris į Eu
ropą, mūsų valstybių vaidmenį joje, 
sutampa. Mes tęsime mūsų bendra

darbiavimą labai tvir tu pagrindu, 
kuris jau eilę metų egzistuoja", — 
bendroje spaudos konferencijoje su 
Vilniuje viešinčiu L. Kaczynski an
tradienį sakė V.Adamkus. 

Savo ruožtu, Lenkijos vadovas 
pabrėžė, kad jo viešnagę Vilniuje ly
di „specifinė atmosfera". 

V. Adamkaus nuomone, pirmoji 
Lenkijos vadovo viešnagė Lietuvoje 
„yra optimistiška ir puiki pradžia". 

Pasak V. Adamkaus , susitikime 
su Lenkijos vadovu buvo apžvelgti 
dvišaliai santykiai, valstybių vaid
muo tarptautinėje arenoje. 

Taip pat pažymėta, kad abi ša
lys, išnaudodamos narystę Europos 
Sąjungoje ir NATO, ka r tu gali turėti 
stiprų balsą tarptaut inėje bendruo
menėje. Prezidentas L. Kaczynski 
pažadėjo padaryti viską, kad Lietu
vos ir Lenkijos santykiai būtų ge
riausi dviejų šalių istorijoje. 

V. Adamkus taip pat akcentavo, 
kad kai kurie klausimai laukt i nebe
gali ir jie bus sprendžiami „labai 
aukštame lygyje". Tarp tokių klau
simų jis paminėjo lietuviškų ir len
kiškų pavardžių rašymą. 

Europietis 
turėtų mokėt i 

bent dvi 
užsienio kalbas 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — 
Dauguma šalies gyventojų pritaria, 
jog kiekvienas-Europos Sąjungos gy
ventojas, be savo gimtosios, turėtų 
mokėti dar bent dvi užsienio kalbas. 

Kaip rodo bendrovės „TNS Gal
lup" atlikta gyventojų apklausa, taip 
mano 69 proc. apklaustųjų. 

Paklausti, kokių kalbų turi mo
kytis vaikai, beveik visi apklaustieji 
(93 proc.) renkasi anglų kalbą, šiek 
tiek mažiau negu pusė (43 proc.) — 
rusų kalbą ir trečdalis ( 34 proc.) — 
vokiečių kalbą. 

Prancūzų kalbą nurodė tik 6 
proc. apklaustųjų. 

Anot „TNS Gallup" pranešimo, 
šiuo metu daugiausiai Lietuvos gy
ventojų, be savo gimtosios kalbos, 
moka rusų kalbą. Šia kalba gali su
sikalbėti 79 proc. Lietuvos gyvento
jų, angliškai kalba 26 proc. apklaus
tųjų. Europoje anglų kalbą (kaip ne
gimtąją kalbą) moka 34 proc, o rusų 
— vos 5 proc. gyventojų. 

„TNS Gallup" tyrimų direkto
rius Mindaugas Degutis sako, jog 
pastaraisiais metais kinta motyvai, 
skatinantys žmones mokytis už
sienio kalbų. 

„Prieš 4 metus net 47 proc. ES 
gyventojų teigė, kad viena iš pagrin
dinių priežasčių mokytis užsienio 
kalbą Nukelta į 6 psl. 

Ragina neleisti eksperimentų su 
kamieninėmis ląstelėmis 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — Ka
talikų ir evangelikų liuteronų vysku
pai ragina valstybės vadovus nepri
tarti medicinos eksperimentams su 
embrionų kamieninėmis ląstelėmis. 
Bažnyčių hierarchų teigimu, tokie 
eksperimentai pažeidžia žmogaus 
teisę gimti. 

„Gerbiant negimusio žmogaus 
teisę gyventi, bet kokia intervencija į 
embrioną, kuri pažeidžia jo integra
lumą ar baigiasi jo mirtimi, yra mo
raliai neleistina. Embriono kamieni-
nių ląstelių paėmimas yra susijęs su 
jo žūtimi, kai tuo tarpu yra žinomi 
alternatyvūs šaltiniai išgauti ka-
mieninėms ląstelėms, kurios sėk

mingai taikomos gydymui ir nekelia 
jokių moralinių prieštaravimų", — 
rašoma Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus bei 
Evangelikų l iuteronų bažnyčios 
vyskupo Mindaugo Sabučio kreipi
mesi, kuris išplatintas antradienį. 

Vyskupai kreipimesi į preziden
tą, Seimo pirmininką bei ministrą 
pirmininką išsakė savo poziciją, jog 
valstybė neturėtų pr i tar t i žmogaus 
embrionų sunaikinimui, išgaunant 
embriono kamienines ląsteles. 

Vyskupų nuomone, valstybė taip 
pat neturėtų leisti naudoti tyr imams 
Europos Sąjungos f inansuojamų 
programų pinigų. 

Seimas nep r i t a rė EBSW ve i k lą 
ty rus ios komis i jos i š v a d o m s 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — 
Seimas antradienį po pateikimo ne
pritarė vasario pradžioje darbą bai
gusios praėjusiame dešimtmetyje 
bankrutavusio ir milijonus indėlių 
gyventojams negrąžinusio susivieni
jimo EBSW veiklą tyrusios parla
mentinės komisijos išvadoms. 

Už tai, kad Seimas toliau svars
tytų išvadas, balsavo 42 Seimo na
riai, prieš — 32, o susilaikė 13 parla
mentarų. Balsavusiųjų prieš ir susi
laikiusių parlamentarų buvo dau
giau negu balsavusių už, todėl iš
vadoms nepritarta ir jas nutarta to-

EBSW vadovas Gintaras Petrikas 

bulinti. 
Komisija nustatė , kad vos ne vi

sos valstybės institucijos t inkamai 
nekontroliavo N u k e l t a į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

„Sutinkame, kad šis klausimas 
yra greitai spręstinas, tai nėra klau
s imas, kuris turė tų kelti įtampą 
tarp valstybių. Sveikinu Seimo nusi
statymą tą klausimą vėl iškelti", — 
kalbėjo V. Adamkus. 

Spaudos konferencijoje L. Ka
czynski sakė, kad abiems valsty
bėms aktualius energetinius projek
tus — elektros tilto, atominės elek
tr inės trečiojo bloko statybos, Len
kijos bendrovės „Orlen" dalyvavimą 

Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Vieniems — žmogžudys, 
kitiems — didvyris. 
Sugrįžo teisybė. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Jaunimo centro narių 
susirinkimas. 
Vasario 16-oji paminėta 
Lemonte. 
Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
Mūsų virtuvė. 
Sauliai šventė Užgavėnes. 
Religinis koncertas. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 

< 3 ^ 
Draugininkų suvažiavimas 

Cleveland 
2005 m. LSB ir LSS drauginin

kų suvažiavimas įvyko spalio 28-30 
d. gražiame Cuyahoga Valley Na
tional Pa rk netoli Cleveland miesto. 
Suvažiavimą globojo „Pilėnų" tunto 
tunt ininkas v.s. Remigijus Belzins-
kas ir „Neringos" tunto tuntininkė s. 
Virginija Rubinski , su Cleveland 
Skaut in inkių draugovės pagalba. 
Registracijos ir ki tus administra
cinius darbus atliko s. Julija Wendt. 
Programą pravedė LSB Vadovų 
lavinimo skyriaus vedėjas v.s. Gin
taras Plačas, jo pavaduotojas s. To
mas Dundzila ir LSS/LSB skyrių 
vedėjai. 

Kadangi mūsų sąjungoje j au 
daug metų nesame turėję drau
gininkų suvažiavimų, pagrindinis 
šio suvažiavimo tikslas buvo susi
pažint i , pasikalbėt i , pasidalinti 
mintimis bei geriau suprasti įvairių 
vietovių veiklos pasisekimus ir bė
das. Dalyvavo vadovai iš Los Ange
les, Chicago, Detroit , Cleveland, 
Toronto, Washington DC, ir Ro-
chester miestų. Visi suvažiavo į 
Cuyahoga Valley parką penkta
dienio vakare ir buvo sesės Julijos 
bei brolio Remigijaus šiltai priimti, 
pavaišinti Cleveland Skautininkių 
draugovės paruoštais užkandžiais. 

Šeštadienio ryte dalyvius žadino 
beauštančios malonios rudens die
nos saulės spinduliai. Apsirengus 
uniformomis, užvalgę skanių pus
ryčių, visi rinkosi parko „Education 
Center" salėje pradėti diskusijas. 
Suvažiavimą atidarė ir sveikinimo 
žodžius ta rė LSS vyriausia skau
tininke, v.s. Dalia Trakienė ir LSB 
vyriausias skautininkas, v.s. Romas 
Rupinskas. Brolis Gintaras pravedė 
susipažinimą, brolis Tomas surašė 
lentoje, ko kiekvienas tikisi iš šio 
suvažiavimo, ir visi susiskirstė į 
diskusines skiltis. Vyko brolio Tomo 
pravestos skilčių diskusijos apie 
įvairių vietovių rūpesčius ir pa
sisekimus. Po pirmų kelių nedrąsių 
žodžių, dalyviai entuziastiškai pra

dėjo savo grupių nariams pasakoti 
apie savo veiklos pasisekimus ir įdo
mias mintis. Juo toliau diskuta
vome, tuo daugiau įdomių veiklos 
minčių išgirdome. Baigus mažų gru
pių diskusijas, visi susirinko į vieną 
ratą ir pasidalino savo grupinių 
diskusijų rezultatais. Visi rašė šias 
mintis savo užrašų knygutėse ir 
klausinėjo apie jų smulkmenas. At
rodo, kad suvažiavimo dalyviai gavo 
daug gerų minčių patobulinti savo 
sueigų ir stovyklų programas bei 
didesnį užsidegimą išmėginti šias 
mintis grįžę į savo miestų veiklą. 

Veiklos bėdų ir minčių diskusi
joms pasibaigus, suvažiavimo daly
viai susiskirtė pagal jų vadovaujamų 
vienetų skautų amžiaus šakas ir 
diskutavo programinius bei pažan
gumo programų reikalus. Jaunes
niųjų skautų vadovų diskusijas 
pravedė Seserijos paukštyčių sky
riaus vedėja ps. Onutė Gecevičienė ir 
Brolijos vilkiukų skyriaus vedėjas 
ps. Vytenis Lietuvininkas. Skautų 
vadovų diskusijas pravedė Seserijos 
skaučių skyriaus vedėja ps. Rūta 
Ozers ir Brolijos vyriausio skau
tininko pavaduotojas, s. Edis Leipus. 
Prityrusių skautų vadovų diskusijas 
pravedė Brolijos prityrusių skautų 
skyriaus vedėjas ps. Algis Tamošiū
nas ir Seserijos prityrusių skaučių 
skyriaus vedėja s.. Rasa Conklin. 
Seserijos vyresnių skaučių skyriaus 
vedėja ps. Alvida Rukuižienė pra
vedė diskusijas skautų vyčių ir 
vyresnių skaučių vadovams. 

Tai buvo pirmas kartas, kai 
skyrių vedėjai turėjo progos susi
pažinti su draugininkais ir drau-
gininkėmis, kurie vadovauja įvairių 
vietovių vienetams. Iškilo daug įdo
mių klausimų ir pasiūlymų bei pa
geidavimų. Geriau supratome, kokių 
pakeitimų draugininkai nori ir ko
kios medžiagos jiems trūksta. Grei
tai pastebėjome, kad visi kiti turi 
panašius rūpesčius ir klausimus. 
Pradėjome sudaryti ateities darbų ir 

MARGUČIŲ MARGINIMAS 
Filisteriai akademikai rengia priešvelykinį margučių dažymo ir 

marginimo vakarą. Fil. Liudas Volotka visus mokys vašku marginti 
kiaušinius. Kviečiame visus akademikus ir draugus išmėginti savo 
talentus, dažant ir marginant margučius. Atsineškite gerą ir darbingą 
nuotaiką, o visi marginimui reikmenys bus parūpinti. Vakaras vyks 
penktadienį, kovo 24 d., 6:30 vai. vak., Pasaulio lietuvių posėdžių 
kambaryje. 

Apie dalyvavimą prašome pranešti fil. Danguolei Bielskienei tel. 
630-789-8248, ei. pašto adresas: bielskus@sbcglobal.net 

arba fil Daliai Urbutienei tel. 708-448-6881. 
Pr. 

projektų sąrašus. Geriau suprato
me, kas vadovams yra svarbu ir kas 
ne. Šios diskusijos taip pat davė 
Brolijos ir Seserijos vyriausiems 
skautininkams progos tiesiogiai 
pasikalbėti su draugininkais ir ge
riau suprasti jų rūpesčius bei veik
los padėtį. 

Pavalgius pietus, dalyviai turėjo 
truputį laiko pasivaikščioti parko 
takeliais, pasidžiaugti rudens me
džių lapų spalvomis ir pasigrožėti 
įvairiais upeliais, akmenų formaci
jomis bei kriokliais, kurie puošia šio 
didžiulio miško gamtą. Oras buvo 
labai šiltas ir net nebereikėjo megz
tinių ir švarkų. Grįžę dalinomės 
įspūdžiais ir pasakojome, kokius 
gyvius užtikome ar nufotografavome 
savo „kelionėse". 

Po pietų pertraukos dalyviai vėl 
susirinko į savo skyrių grupes 
diskutuoti vienetų bėdas ir veiklos 
kliūtis. Turėjo progos sužinoti, kaip 
kiti vadovai yra išsprendę panašias 
problemas ir gauti pažadų iš skyrių 
vedėjų, kad bendromis jėgomis 
stengsimės išspręsti tas problemas, 
kurios atsiranda visose vietovėse. 
Grįžę atgal į centrinę salę, dalyviai 
klausėsi sesės Dalios ir brolio Romo 
pašnekesio apie „Duty of Care" — 
jaunimo apsaugos programos gaires, 
kurias Brolija ir Seserija suredagavo 
ir patvirtino metų pradžioje. Kilo 
daug klausimų ir didelis susidomėji
mas apie draugininko pareigas šių 
gairių įgyvendinimui. Visi gavo 
video juostas ir tolimesnius nurody
mus parsivežti į savo vietoves ir 
pasidalinti su kitais vadovais. 

Brolis Gintaras pravedė grupinį 
užsiėmimą „Vadovų lavinimas drau
govėse" tema. Kiekviena skiltis 
diskutavo, kaip jie lavina savo jau
nus vadovus savo vienetuose. Tada 
kiekviena skiltis pasirinko atstovą, 
kuris pasidalino grupinių diskusijų 
rezultatais su visais suvažiavimo 

dalyviais. Brolis Gintaras susumavo 
visų išreikštas mintis ir pasidalino 
savo vadovų lavinimo pasiūlymais, 
ragindamas visus kreipti daugiau 
dėmesio ir pastangų lavinti mūsų 
jaunus vadovus — skiltininkus, pa
vaduotojus, instruktorius bei kitus. 
Taip pat trumpai papasakojo drau
gininkams apie praeitos vasaros 
„Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų mokyk
las Kanados „Romuvos" stovykla
vietėje bei skiltininkų kursus, kurie 
įvyko rudenį Dainavos stovykloje. 
Ragino visus vadovus duoti jau
niems vadovams, kurie lankė šiuos 
kursus , daugiau progų pritaikyti 
įgytas žinias ir išbandyti savo 
vadovavimo gabumus. Prašė, kad 
bendromis jėgomis stengtumės tobu
linti šiuos vadovus ir kurti tvirtesnę 
ateitį mūsų skautų organizacijai. 

Nukelta į 9 psl. 
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SUGRĮŽO 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Ar iš tikrųjų taip gali būti? Ar ši 
politinė veidmainė drįstų parodyti 
pasauliui spalvą kaitaliojančias savo 
akis? 

Sako, kad išdrįso. Apie tai skel
bia spauda' paskutinę sausio savaitę 
Europos Tarybos Parlamentinė 
Asemblėja (ETPA, ne ES parlamen
tas) pasmerkė masinius žmogaus 
teisių pažeidimus, įvykdytus totali
tarinių komunistinių režimų. (XXI 
a., 2006.02.03) Tai bent. Po tiek 
metų prakalbo politiniuose keliuose 
pasiklydusi Europa. 

Tarp smerkusių turėtų būti ir iš 
Anglijos, ir iš Prancūzijos, ir iš kitų 
Vakarų Europos valstybių politikų. 
O iki šiol nė viena „pavyzdinė" de
mokratija nebuvo oficialiai komuniz
mo pasmerkusi. Gerai žinojo, kaip 
sparčiai dirbo sovietų mėsmalė.. 
Žinojo, kad miškuose, dvarų par
kuose, tyrlaukių duobėse buvo laido
jami nužudyti politiniai nepaklus
nieji. Gal teisinsis, kad nieko nebuvo 
girdėję ir apie gulagus? Ir girdėjo, ir 
žinojo, bet tylėjo. Tai štai kaip tada 
atrodė gražuolė teisybė, apgauli 
invalidė. Gaila, kad ir šiandien ne 
visi Europos iškilieji politikai girdi ir 
mato. Už žmogų naikinusių komu
nizmo darbų pasmerkimą balsavo 92 
nariai, o 42 pasisakė prieš. Buvo ir 
tokių, kuriems atrodė gerai, kad 
mėsmalė sukosi, gerai, kad ji būtų 
nesisukusi: keturiolika šių šalta-
kraujų, nematančių ir negirdinčių 
bėdulių, susilaikė. Už pasmerkimą 
balsavusi didelė dauguma liudija, 
kad jai yra būtina Europoje apgy
vendinti dorą politinę teisybę. Be-
principinis savanaudiškas valsty
bingumas žmogaus teisių nesaugo, 
nors jas ir vertintų. 

Daugelis šiandieninių Rusijos 
politikų dėl nutarimo supyko, ypač 
S. Riabkov, užsienio reikalų minis
terijos Europos bendradarbiavimo 
departamento direktorius. Kodėl? 
Juk pasmerkti totalitariniai komu
nizmo režimai, ne V. Putin „demok
ratinė" Rusija. Gal buvo paliestos šių 
politikų slaptos mintys, kuriose jie ir 
Baltijos valstybes skandina? Gal 
netiki, kad komunizmas kada nors 
pažeidė žmogaus teises? Ar jie būtų 
tokie ignorantai? Kas gali paneigti 
Katynės žudynes, kur per kelias die
nas sušaudyta apie dvidešimt tūks
tančių žmonių? Šį faktą patvirtino 
ne viena tarptautinė komisija. Kas 
apgins komunizmą dėl tyčiomis 
įvykdyto bado Ukrainoje pereito 
šimtmečio trečio dešimtmečio pra
džioje, pražudžiusio apie dešimt mi
lijonų žmonių? O Červenė? O Rainių 
miškelis? O gulagų kapinynai? Ma
siniai žmogaus teisių pažeidimai, 
įvykdyti Sovietų Sąjungos, yra ne 
teisių pažeidimai, bet žudynės. Buvo 
holokaustas, buvo bolševikinė mės
malė, buvo šie du Dvidešimtojo am
žiaus šėtonai, tik chamelioninių akių 
politinė teisybė raudonosios pabai
gos ilgai nepastebėjo. 

Švelniais žodžiais aptartus 
„žmogaus teisių pažeidimus", jau yra 
sunku jaunesniems žmonėms gerai 
suprasti. Kai mirtis įsimeta į savo 
šeimą, gerai žinome, kas yra mirtis, 
paėmusi artimą asmenį. Bet kai 
girdime apie įvairias tolimas nelai
mes, faktą įsidėmime, bet jo neper
gyvename taip, kaip jį pergyvena 
nelaimės paliestieji. Tai ką reiškia 
trėmimai Sibiran gimusiems jau po 
trėmimų? Išvežė senelį, dėdę, tetą? 
Nerealūs žmonės tie nukentėjusieji 

TEISYBĖ? 
giminaičiai, nematyti, nepažinti. 
Nepažintas bolševikų tardymuose 
nukankintas kaimynas. Mums ne
pažintas ir turgaus aikštėje numes
tas lavonas, nors tai buvo mūsų vy
resnio pusbrolio lavonas. Supranta
me, kad šitai įvyko, nes apie tai kal
bama ir rašoma, tačiau apie tai ži
noti yra viena, pergyventi — kita. 
Kai savas kailis svyla, jaučiame 
skausmą, o kai svetimas dega, su-
uodžiame tik blogą kvapą. 

Žmogaus teisių pažeidimui buvo 
daug baisesni, kaip taria šie žodžiai. 
Ir daug žalingesni, kaip įsivaizduoja
ma. Bolševizmas ypač didelius nuos
tolius padarė lietuvių tautai. Jis pra
žudė daug žmonių ir pakirto ją mo
raliai. 

Prieš okupacijas Lietuvoje gyve
no tautinė bendruomenė. Šios ben
druomenės nariai (tik su mažomis 
išimtimis) stengėsi nepažeisti kai
myno, nelaimėje jam padedi, manda
giai su juo bendrauti, visuomeninę 
gerovę laikyti asmeniška gerove. 
Žemė, aplinka, visa gamta sentimen
taliais ryšiais jungėsi tėvynės są-
vokon. Bolševikinė okupacija šią 
darną suardė, suniekindama žmo
nes. Tautinės bendruomenės ir jos 
narių tarpusaviu ryšių mažai liko. 

Kai anksčiau kur nors pasaulio 
platybėse pasiklydęs lietuvis sutik
davo lietuvį, jie abu pasijausdavo lyg 
artimi giminės. Šiandien lietuvis 
nuo lietuvio bėga. Kai į Ameriką 
kėlėsi iš Vokietijos DP stovyklų pa
bėgėliai nuo komunizmo, čia jie vie
nas kitam, jei žinojo, nurodinėjo dar
bus, ėjo pas viršininkėlius ir kever
zota anglų kalba prašinėjo, kad mai
šus nešioti, griovius kasti, restorane 
indus plauti priimtų ir jo pažįstamą. 
Šių dienų imigrantai darbus par
davinėja savaitinių ar net mėnesinių 
uždarbių kaina. Štai vienas tų lietu
vių, jau stipriau besilaikąs, susirū
pino, kad jam reikia pagalbininko. 
Tiek daug čia atvykusių, tariau, ras
ti bus lengva. „Šitų nė vienu nepa
sitikiu, nė vienu", — atsakė man do
ras lietuvis. 

Lietuvoje, kiek suprantame, vi
suomeninio solidarumo taip pat nė
ra. Lietuviai apgaulingai pardavinė
ja lietuvaites užsienin prostitucijon. 
Grobstomos nuosavybės, į ūkius, į 
namus neįsileidžiami buvę savinin
kai arba jų teisėti įpėdiniai. Suk
čiaujama, sukčiaujant net žudoma. 
Piliečiai plėšia valstybę, valstybė 
skriaudžia savo piliečius ir juos 
skirtingai traktuoja. Korupcija ten 
yra aukščiausias tvarkos įstatymas. 
Kai kurių politikų elgesys sukelia 
šiurpą, tačiau jie begėdiškai savo 
veiksmų nesivaržo ir rinkimuose 
sėkmingai žeriasi balsus. Nevogti? 
Cha, tai juokdarių kalba. Rūpintis 
šeima? Cha, cha. Kelinta žmona, ke
lintas vyras, vaikai ir čia, ir ten, ir 
pas gimines, ir pas senelius, ir alka
ni gatvėse. Pagaliau: kodėl vadintis 
žmona ir vyru, jai sugultinių vardas 
yra moderniškesnis? Nauja mada, 
naujas žodis, naujas išprotėjimas, už 
pragarą gilesnis naujas pasididžiavi
mas. Vienoje užtvaroje avelės ir ba-
roniukai, zoologinės sektos triumfas. 

Ar ši lietuvių tauta, ar ši Lietu
vos valstybė istorijoje nesusigaudo ir 
nesupranta, kokią ateitį lemia anar
chija ir amoralumas? Viliamės, kad 
ilgai taip nesitęs. „Lietuvoje yra 
jaunų žmonių, kurie puikiai supran
ta, kokioje situacijoje mes esame, jie 
kol kas neturi galimybės telktis ir 
veikti, nes yra blokuojami įvairiais 
įmanomais būdais. Juos blokuoja 

DANUTĖ B 

Vieniems -
kitiems -

Giltinė nepaiso nei titulų, nei 
asmens socialinės padėties. 
Jos dalgis vienodai kerta ir 

geruosius, ir bloguosius; ir didžiuo
sius, ir visai nereikšmingus. Tik 
kažkodėl tie didieji yra dažnai įsi
tikinę, kad jie visagaliai, nemirtin
gi ir visiškai nepriklauso nuo gam
tos dėsnių... 

Praėjusios savaitės šeštadienį 
Giltinės dalgis nukirto vieną žy
miausių praėjusio šimtmečio pa
baigos žmogžudžių — buvusį Ju
goslavijos prez. Slobodan Miloše-
vič. Jis be gyvybės ženklų rastas 
savo vienutėje kalėjime, kur už
darytas teismo eigos metu už savo 
dangaus keršto šaukiančius kruvi
nus darbus, ypač genocido veiks
mus, vadinamojo Balkanų karo 
(1990 m.) laikotarpiu. Tarptautinis 
Jungtinių Tautų tribunolas jau 
ketvirti metai nagrinėja Milosevič, 
vadinamo „Balkanų skerdiko" var
du, bylą, iki šiol kainavusią šimtus 
milijonų dolerių. Savo pirmlaike 
mirtimi Milosevič visgi ,,bylą 
laimėjo". Galbūt ir gerai, kad ji vis
gi pasibaigė (nors ne taip, kaip ti
kėtasi), nes Hagos tribunolas dirba 
labai lėtai ir ne visuomet veiks
mingai. Pvz., iš 161 asmens, apkal
tinto nusikaltimais prieš žmoniją, 
nuteisti tik 32. O du didžiausi nu
sikaltėliai, kurių įsakymu 1995 m. 
liepos mėnesį Srebrenica vietovėje 
išžudyta tūkstančiai musulmonų 
vyrų ir jaunuolių, tebesidžiaugia 
laisve. 

Milosevič jau kurį laiką ne
galavo širdimi ar kažkuriomis ki
tomis ligomis, tačiau jo mirtis buvo 
netikėta. Tarptautinė komisija, su
daryta iš olandų, belgų ir serbų 
gydytojų, skrodimo metu rado, kad 
Milosevič širdies infarktą iššaukė 
vaistai, kurie iš esmės jam nebuvo 
prirašyti. Manoma, kad jis tuos 
vaistus gavo „aplinkiniais keliais" 
ir vartojo savo noru, tikėdamasis 
sudaryti sunkiai sergančio vaizdą, 
tuo prailginant teismo procesą ir 
galbūt išvengiant užtarnautos mir
ties bausmės. Maskva pareikala
vo, kad skrodimo duomenis galėtų 
patikrinti Rusijos gydytojai (Mi
losevič tikėjosi, kad galbūt jam bus 
leista išvykti į Maskvą ir praleisti 
savo likusias gyvenimo dienas 
„tremtyje"). 

darbdaviai, politiniai oponentai, ofi
cialioji valstybės politika". (Prof. R. 
Ozolas, „Pasaulio lietuvis", 2006, nr. 
2) Tai viltį žadinantis išsitarimas. 
Tačiau reikia kol kas rimtai susi
rūpinti, nes štai ką taria Jadvyga 
Damušienė („Pasaulio lietuvis", š.m. 
sausis): „...savo amžiaus kelyje tokių 
nemalonių valandų nesu išgyvenusi 
nė vienoje gyventoje valstybėje, kaip 
patyriau čia savo numylėtoje tėvynė
je. Tai yra: tiesos žodžio vengimas, 
melagingas įrodinėjimas akivaiz
džiam melui pateisinti, atviras kelias 
melui, veidmainystei ir nedoro gyve
nimo visuotinas pripažinimas ir spau
doje, ir vyriausybės sluoksniuose". 

Tautos suniekinimas, ją atskie-
džiant azijatišku berniškumu, yra 
blogesnis už žmogaus teis pažei
dimus. Nelengva bus grįžti pne žmo
niško savitarpio santykiavimo, bus 

NDOKIENĖ 

žmogžudys, 
- didvyris 

Verta paminėti, kad Rusijos 
komunistai šį pirmadienį buvo 
susirinkę prie JAV ambasados 
Maskvoje prisiminti ir apgailėti 
Slobodan Milosevič. Panaši reakci
ja, pasklidus žiniai apie buvusio 
„Balkanų skerdiko" mirtį, pasi
reiškė ir buvusioje Jugoslavijoje. 
Daugelis „Jugoslavijos patriotų" 
yra įsitikinę, kad Slobodan Milo
sevič yra jų tautos didvyris, savo 
tvirta ranka galėjęs išlaikyti vie
ningą valstybę, kurią gerbė pa
saulis ir kuria didžiavosi jos pilie
čiai... (Rusijoje panašiai tebekalba
ma ir apie Staliną.) 

Vienas labiausiai neišaiški
namų žmonijos elgesio dėsnių yra 
tai, kad tautų skerdiką nuo did
vyrio skiria tik vienas žingsnis. 
Istorija mums duoda daug pavyz
džių, net iš palyginti nesenų laikų: 
Hitleris, Stalinas, Pot Poi, Saddam 
Hussein ir daugybė kitų, kurių są
rašas yra labai ilgas ir labai kru
vinas. Kiekvienas jų smurtu, bai
me, šantažu ir kitais būdais suge
bėjo ne tik sukurti savo „blogio 
imperiją", bet įtikinti nemažą dalį 
jos eilinių, iš esmės taikių ir dorų 
piliečių aklai vykdyti baisiausius 
smurto veiksmus prieš diktato
riaus nurodytą gyventojų dalį. 

Visgi anksčiau ar vėliau „blo
gio imperijai" ateina galas. Deja, 
tik nedaugelis jų valdovų pat
raukiami stoti prieš teisėjus ir at
sakyti už savo baisius darbus. 
Tokio viešo apkaltinimo išvengė ir 
Stalinas, ir Hitleris, ir kiti anks
tesnieji despotai. Šiuo metu Bag
dade vyksta Irako diktatoriaus 
Saddam Hussein teismas, kuriame 
jis, kaip ir Slobodan Milosevič, lai
kosi labai išdidžiai, arogantiškai, 
šaiposi iš teisėjų, kaltintojų ir teis
mo procedūros apskritai. Ir Hus
sein tebeturi savo ištikimų pase
kėjų Irake, kurie tvirtina, kad 
„prie Saddam Hussein buvo gy
venti geriau, ramiau". (Argi mes 
negirdime tokių pat pasisakymų iš 
laisvos Lietuvos, kai tam tikra da
lis gyventojų dar tebesiilgi buvusių 
komunistinių laikų?) Jiems Hus
sein, nepaisant akivaizdžių įrody
mų, tebėra didvyris. Ar jis buvo 
„Irako skerdikas", turės įrodyti 
teismas. 

sunku sunaikinti finansinių klanų ir 
netašytų naujų buržujų šėlsmą bei 
įtikinti visuomenę, kad pirčių mo
ralė, įvesta paklusnių sovietinių 
auklėtinių, ateitin neveda. Kas aps
kaičiuos šią komunizmo žalą, pada
rytą lietuvių tautai? Tautos dvasia 
bręsta lėčiau kaip jos žmonės, kartų 
kultūrinė pažanga šuoliuoti nemoka. 
Tik regresas moka įsibėgėti, kaip lie
tuviams parodė paskutinysis pus
šimtis metų. 

Padėtis Lietuvoje yra pavojinga. 
Dainuojanti revoliucija ir Baltijos 
kelias šiandien atrodo lyg šviesūs 
sapnai. Kada palaido gyvenimo bū
das taps tamsiu sapnu, kurį atei
nančios kartos laikys neįtikėtinu? 
Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt, o ne kokia azi
jatiška palaida gentis. 
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KOLEGIJA NEDUODANTI JOKIŲ 
MOKSLO LAIPSNIŲ 

AR TAMPAME STIPRESNI? 
Ar tampame stipresni, ar silp

nesni savo tautos ateities gyvenime? 
Skaitant apie Žemaitės laikų nesu
tarimus visuomenėje, taip pat ir 
1918 metų nepriklausomybės laiko
tarpio tarpusavio negeroves, savo 
saulėlydžio dienomis dažnai pa
galvoju: kokią teks palikti savo lietu
višką bendruomenę? Ar ateities 
karta (kartos) vis dar neišsivaduos iš 
praeities nuoskaudų, nesantaikų, 
puikybės, tuščios garbės? Juk anų 
laikų vieni kitiems susipriešinusių 
jau seniai nebeliko... Kai matai savo 
brolius ir seseris dėl kažkokių as
meninių reikalų nesutariančius, 
būna graudu ir nejauku... 

Ar išgelbės mus Bažnyčia, me
nas, literatūra, muzika ateityje? O 
juk turime tiek daug gražaus lietu
viško jaunimo! Galgi jie suras tai, 
kas mus vienytų, o ne skirtų? 

Ir kaip tada atrodys jiems mūsų 
gyvenimas pasaulinėse katastrofose, 
kurios jau ir dabar visiems grasina? 

Ypač skaudina šie, paskutinė
mis dienomis pasirodę, nepagrįsti 

kaltinimai, šmeižtai vieninteliam, 
beveik šimtmetį per visokias negan
das tvirtai išsilaikiusiam, dien
raščiui „Draugui". 

Negarbingi anoniminiai tvirtini
mai su keršto bruožu, nepasirašytais 
vardais, tarytum dar gyventume 
bolševikiniame laike. Juk turime at
virą tribūną, bendruomenės susi
rinkimus, tad, nepaisant ideologi
nių ar asmeninių įsitikinimų, kal
bėkime visuomenėje, žiniasklaidoje, 
o ne prisiklausius nepagristų gandų, 
ieškodami užkulisiuose kaltininkų. 

Jeigu žmogus turi labai stiprius 
įsitikinimus ir iš geros valios norėtų 
ką nors pakeisti arba įtaigoti ben
dram lietuvybės labui, kodėl jis ar ji 
negalėtų drąsiai paskelbti savo var
do? Tas, kuris slepia savo identitetą, 
slepia savo negeras intencijas. 

Jeigu sugrįžtų šiandien istorinis 
Kristus, ar neturėtų rankoje botago, 
ar neišvarytų iš mūsų sąžinės pre-
kėjų nešvarias mintis ir jausmus? 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

KAI REIKIA PRASYTI 
Turbūt ne vienas sutiktumėte, 

kad kartais yra žymiai lengviau 
duoti nei prašyti, tačiau yra gyve
nime momentų, kada be žmogaus 
pagalbos neišsiversi. Tai ir šįkart 
norėčiau kreiptis į mielus „Draugo" 
skaitytojus pagalbos, tuo pačiu pri
mindama apie straipsnį, išspausdin
tą 2005 m. birželio 11 d. apie vieną 
Lietuvos dukrą, gatvės muzikantę, 
Marytę Gudavičienę Cron (straips
nis: Su armonika per gyvenimą"), 
kuri jau ir taip likimo nuskriausta, 
nes gimė atšiauriose klimatinėse są
lygose, Sibire, kur buvo ištremti jos 
tėveliai, palaidojusi savo du, vos tik 
gimusius vaikelius, o po to ir vyrą, 
jau čia, Amerikoje, nenustojo džiaug
tis gyvenimu ir savo puikia armo
nikos muzika, kuria pradėjo domėtis 
nuo šešerių metų, linksmina Miami 
gyventojus. 

Tačiau likimas taip susiklostė, 
kad Marytė, neseniai prieš kokius 
du mėnesius, buvo diagnozuota tu
rinti krūties vėžį. Teko atsisveikinti 
su vešliais, lyg rugių pėdos, plau
kais, tačiau šypsena ir optimizmas 
vis dar neapleidžia šios visko mačiu
sios moters. Nors ji jaučiasi ir ne
kaip, nes atlieka chemoterapijos pro
cedūras, tačiau iš paskutiniųjų eina 

prie savo numylėto „Rascal House" 
restorano, kur vakarais nors pora 
valandų groja puikias lietuviškas, 
žydiškas ir ispaniškas melodijas. Ir 
nieku gyvu neišsiduoda, kad serga 
labai sunkia liga. O savo jau beveik 
nuplikusią galvą kruopščiai maskuo
ja, kažkada senais laikais įsigytu 
peruku. 

Mieli skaitytojai, aš jos vardu 
norėčiau padėkoti jau anksčiau 
atsiliepusius į „Drauge" išspausdin
tą straipsnį apie spėjusius įsigyti 
Marytės Cron kompaktinę plokštelę. 
Jeigu jūs ir dabar galėtumėte padėti 
šiai moteriai nelaimės metu ir norė
tumėte įsigyti jos muzikinių įrašų ar 
tiesiog paremti keliais doleriais, ar 
šiltais žodžiais, ji būtų be galo jums 
dėkinga. 

Iš anksto jums visiems dėko
jame ir linkime jums puikios svei
katos. Adresas: Marytė Gudavičie-
nė Cron, 2903 N. E. 163th 
Str. #401, N.M.B. FL. 33160. 
Tel. 786-344-2582 Banko sąskaita; 
Bank of America FL7-989-01-01, 
125-178th Street, Sunny Išles, FL 
33160, ABA-026009593 SWIFT, Acct 
#004434417702. 

Aušrinė Kinkienė 
Miami, FL 

Visada smagu skaityti mūsų 
lietuviškos spaudos veteranės Sta
sės Semėnienės rašinius. Kartais 
perskaičius norisi dar ką pridėti. 
Taip įvyko šį kartą su jos rašiniu 
,,Kolegija tikrai verta paramos" 
(„Draugas", 2006.02.22). Ten plačiai 
cituojamas padėkos laiškas, vienos 
geradarės gautas iš Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje. 

Ten iš gauto laiško cituojama, 
kad jų pastangų rezultatai ir skai
čiai juos guodžia, nes per palyginti 
trumpą laiką tikrai nemažas skai
čius jaunų dvasininkų, baigusių 
kolegiją, gražiai darbuojasi savo 
vyskupijose Lietuvoje. Čia tuoj kyla 
klausimas: baigusių kokią kolegiją? 
Nors aiškiai nepasakoma, bet su
daromas įspūdis, kad galvoje turėta 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Ro
moje baigimas. 

Tas klausimas mane kamuoja 
jau eilę metų ir apie tai pernai*teko 
plačiau rašyti per du „Tėviškės 
žiburių" (Toronto, Kanada) nume
rius (2005.06.14 ir 06.21). Ten buvo 
bandyta išsiaiškinti, ar ta pagarbi 
vieta Romoje yra kolegija, seminari
ja, ar bendrabutis? Pavyko išsiaiš
kinti, kad tai nėra mokslo laipsnius 
duodanti kolegija, nors, metams bė
gant, spaudoje buvo matyta apra
šymų, kad toks ir toks yra baigęs Šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje. Taip pat 
pavyko išsiaiškinti, kad ten tikrai 
nėra seminarija, nes visi ten dabar 
gyvenantys yra jau įšventinti kuni

gai arba vienuolės. Anksčiau ten 
buvo seminaristų bendrabutis, kur 
jie gyveno ir tuo pačiu studijavo 
moralinį bei dvasinį auklėjimą. 
Prel. L. Tulaba, kolegijos steigėjas ir 
40 metų ten rektoriavęs, aprašy
damas Šv. Kazimiero kolegijos 50 
metų sukaktį, guodėsi: „Antras 
apgailėtinas įvykis kolegijoje, taip 
bent man atrodo, yra apsisprendi
mas siųsti į Romą ir kolegiją ne se
minaristus, bet kunigus. Taigi, ko
legija tam tikra prasme tampa jau 
ne kolegija, o institutas ar ben
drabutis" („Draugas" 1995.11.30). 
Panašiai rašė ir prel. E. Putrimas. 
Anot jo, dabar ten apsistoję kunigai 
gyvena bendruomeninį gyvenimą, 
vadovaujant kolegijos dvasios tėvui 
prel. Stasiui Žiliui. 

Stasė Semėnienė su malonumu 
prisimena savo 1968 m. dešimties 
dienų „apsistojimą kolegijoje". Ten 
turėjusi švarų, su visais patogumais 
kambarį, o valgykloje seselių buvo 
maitinama tris kartus į dieną. Ro
mos lankytojams ji tą vietą reko
menduoja ir dabar. Reikia spėti, kad 
ji buvo apsistojusi Villa Litua-
nia viešbutėlyje, o ne vadinamojoje 
kolegijoje, arba tada seminaristų — 
dabar kunigų — bendrabutyje. Kiek 
suprantu, ten yra du pastatai: Villa 
svečiams ir vadinamoji kolegija arba 
bendrabutis dvasininkams bei vie
nuolėms. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

NUOSTABIAI RAŠO 
Jau seniai esu Saulės Jauta

kaitės slapta garbintoja dėl jos 
nuostabiai puikių rašinių „Drauge". 
Ji nemedžioja temų amerikiečių 
laikraščiuose, nei neperkrauna sta
tistikos duomenimis iš knygų — už
tat jos straipsniai saviti, originalūs, 
įdomūs, verti dėmesio. Ji meniškai 
sugeba sugriebti skaitytojo susido
mėjimą ir pajėgia jį sulaikyti iki 
paskutiniojo sakinio taško. S. Jau-
tokaitė nesigarsindama bei kukli, 
įžvalgiai seka lietuviškąją spaudą ir 
pastebėtas klaidas komentaruose 
kultūringai, švelniai jas atitaiso ir 
įstato į tiesias vėžes. Dažnai stebina 
jos aukšto lygio nusimanymas mu
zikoje. Ji gali rašyti svarias recenzi
jas toje srityje bei literatūriniame 
užsimojime. 

Štai, kad ir paskutiniame savo 
straipsnyje apie Wolfgang Amadeus 
Mozart J)raugo kultūriniame priede 
ji pateikė ne įprastą sausą kur gimė, 
kada mirė biografinį puslapį, bet 
„sultingą", žavų „Wunderkind" žy
dinčio vaikystės atvaizdą, ryškų 
genialaus kompozitoriaus nutapytą 
portretą. Smagu buvo skaityti, kad ji 
pastebėjo ir nepamiršo suminėti 
„garsiųjų" labai skanių šokoladinių 
„Mozartkugeln", kuriuos buvo gali
ma nusipirkti ir Čikagoje Kedzie 
gatvėje prie 63-ios vokiečio parduo
tuvėje (ir Vokietijoje juos pamėgdžio
jo bei gamino). Tas S. Jautokaitės 
straipsnis itin vertingas ir lygus ne
išblėstančiai vertei aplankius W. A. 
Mozart „Geburtshaus" (namas, kur 
jis gimė. Salzburg mieste, Austrijoje 
ir dabar po daugel metų atminty bei 

akyse įsirėžė net jo smuikas). 

S. Jautokaitės straipsnis pri
verčia susimąstyti, kaip nuostabiai 
talentingą muzikos kūrėją — genijų 
kompozitorių dažnai aplenkdavo 
laimė. Mannheim mieste, Vokieti
joje, jis rimtai susižavėjo vokietaite 
Aloysia Weber, tėvui griežtai nepri
tariant ir išsiunčiant jaunuolį į 
Paryžių. Vėliau Mozart vedė Aloysia 
seserį Constanze. Net ir popiežiaus 
apdovanotas „Aukso pentino" ordi
nu, Mozart vargingai gyveno savo 
tėvynėje. 

Muenchene, Vokietijoje, yra 
Bayerische Staatsoper, kuriame yra 
ir kita salė — Cuvilliestheater — 
nedidelis (500 sėdimų vietų) žavus, 
jaukus teatras ir jame nuolat yra 
Mozart operos bei koncertai, kur 
nepaprastai sėkmingai dainavo mū
sų žymi operos solistė (net buvusi 
Metropolitan operos solistė New 
York) Lilija Šukytė (Lilian Sukis). 
Vestibiulyje visos sienos buvo nuklo
tos josios nuotraukom — portretais, 
operos pagrindinių vaidmenų rolėse 
ir pan. L. Šukytė taip pat dėstė mu
ziką Austrijos mieste Graz esan
čiame Mozarteum institute. Abejuo
se teatruose dainavusi Lilija Šukytė 
anuo metu buvo laikoma tikra pri
madona. 

Beje, nors Čikagoje išgyvenau 
52 metus, bet neturėjau garbės as
meniškai pažinti talentingosios Sau
lės Jautokaitės. Linkėtina tik, kad ji 
dažniau praturtintų „Draugo" pus
lapius bei pradžiugintų mielus skai
tytojus savo aktualiais, prasmingais 
straipsniais. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Marytė su savo akordeonu 
R. Kinkos nuotr 

„ D R A U G A S i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Išeivi jos I r L i e t u v o s Jungtis; 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švy turys i r sargas! 
Prenumeruokime ir s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " ! 
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PAVASARĮ GRĮŽTANTYS PAUKŠČIAI 
NE VIEN TIK LAIMĘ GALI ATNEŠTI 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Nuo vaikystės dienų daugeliui iš 
mūsų šie girdėti liaudies dainos pos
mai apie lekiantį gulbių pulkelį ir 
šiandien tarsi primena tų mielų, 
grakščių paukščių artimą ryšį su 
žmogumi, jo aplinka. Tikriausiai 
niekam nebūtų atėję į galvą mintis, 
jog kada nors šių taurių sparnuočių, 
apdainuotų tūkstančių dainų, eilė
raščių posmuose bei padavimuose, 
teks saugotis kaip vieno iš didžiau
sių pavojingos paukščių gripo ligos 
platintojų... Daugiau nei prieš gerą 
pusmetį pasaulyje netikėtai atsir
adusi ir vis labiau įsisiautėjanti ši 
baisioji liga jau privertė žmoniją 
atokiau laikytis ir nuo daugelio kitų 
paukščių. Auštant pavasariui kiek
vienas iš mūsų iki šiol su nekantru
mu laukdavome sugrįžtant gandrų, 
vieversėlių ir aišku, lietuviškiausio 
paukščio - gulbės... Tačiau ar šian
dien kas nors gyvena tokiu laukimu, 
ko galime tikėtis iš paukščius puo
lančio gripo H5N1, keliančio realų 
pavojų ir žmogui? Šie klausimai tu
rėtų jaudinti susirūpinuosius ne tik 
savo sveikata, bet ir laukinių spar
nuočių likimu. 

Neaplenks ir mūsų krašto 

Pasak gamtos žinovo ir specia
listo Arūno Pranaičio, daugelis rim
tų Europos ir pasaulio ornitologų 
organizacijų, drauge su medicinos, 
veterinarijos specialistais, pastaruo
ju metu itin aktyviai analizuoja šią 
opią, vis labiau globalėjančią prob
lemą, tiria padėtį. „Orintologai ne
abejoja, kad paukščių gripo virusas 
pasklis po visą Europą ir pasieks 
Lietuvą. Nepamirškime, jog esame 
labai svarbiame sparnuočių migra
cijos kelyje. Mūsų šalyje, kaip ir 

kitose Baltijos rytinio kranto valsty
bėse, susikerta ir iš Viduržemio jū
ros baseino, taip pat iš Vakarų Euro
pos ar net Sibiro link vedantys mi
gracijos srautai", - teigė gamtinin
kas A. Pranaitis. 

Milijonai paukščių per atei
nančius porą mėnesių praskris pro 
Lietuvą. Taigi, naivu būtų tikėtis, 
kad visi jie plasnos sveiki. Tačiau, 
pasak A. Pranaičio, neverta ir kelti 
panikos, žinant tokias aplinkybes. 
Jei laikysimės jau nustatytų rei
kalavimų dėl naminių paukščių ir 
žinosime kaip elgtis su kritusiais, 
virusas mums nebus toks baisus. 

Lietuviškos gulbės labiau 
sės lesnės 

Gamtos žinovo A. Pranaičio tei
gimu, pravartu žinoti, į kurių spar
nuočių elgesį pirmučiausia derėtų 
atkreipti dėmesį. Aišku, daugelio 
specialistų akys neatsitiktinai kryp
sta į gulbes ir kitus vandens paukš
čius. Mūsų pašnekovas paaiškino, 
jog gulbės linkusios gyventi ar t i 
žmogaus, neretai tuose pačiuose tel
kiniuose kaip ir naminiai paukščiai. 
Yra šiokia tokia tikimybė, kad ap
sikrėtė stambesni paukščiai išgyve
na ilgiau nei smulkesnieji, tad gali 
išlikti gyvi visą kelionės į perim-
vietes laikotarpį. 

„Gulbės - vadinamieji artimieji 
migrantai, todėl bent mūsų kraštą 
turėtų pasiekti net ir apsikrėtusios. 
Kaip tyčia tos mūsų gulbelės, beje, ir 
tik dalis mūsiškių, žiemojančių Bal
tijos jūroje, dėl šaltesnės žiemos šie
met greičiausiai buvo priverstos 
trauktis toliau į vakarus, prie Da
nijos ar Vokietijos krantų, kur yra 
pagrindinės Europos gražuolių 
žiemavietės", - sakė A. Pranaitis. 

Tūkstančiai gulbių renkasi prie 

Lietuviškos gulbės yra labiau sėslios, nuo gimtų vietų toliau neskrenda net ir šal
tomis žiemomis. Antano Tumėno nuotr. 

Riugeno, kitų Vokietijos salynų tad 
paukščių apsikrėtimo vieniems nuo 
kitų tikimybė labai didelė. Kaip be
būtų liūdna, j au ne tik ten, bet ir 
kaimyninėje Lenkijoje pastarosio
mis dienomis aptiktas paukščių vi
rusas , pavojingas žmogaus gyvybei. 
Ornitologų nuogąstavimu, kuo ilgiau 
gulbės tuose kraštuose pasiliks, tuo 
daugiau ir apsikrės. Tačiau, laimė, 
kad dauguma lietuviškų ilgakaklių, 
vis dėlto beveik niekur neskrenda, 
žiemavoja savame krašte, tad jei ir 
rasime kur kritusią gulbę, žiemo
jusią toje pat vietoje, tikėkimės jog ji 
bus mirusi nuo kitų ligų ar bado... 

Pavojus ir re t i ems 
p lė šrūnams 

Dar apie 30 kitų rūšių vandens 
paukščių, skrisdami į perėjimo vie
tas , praskrenda pro gulbių žiema
vietės, kuriose dažniausiai ir ran
dama pavojingos ligos židinių. Lau
kiai, antys, komoranai būtent yra iš 
jų. Būt ina pr imint i ir stambiųjų 
rūšių kirus. J ie dažnai lesa atvirose 

vietose kritusius kitus paukščius ir 
taip gali užsikrėsti... 

„Visų šių paukščių skaičiai ge
rokai nukentėtų, jei gripo virusas 
stipriai paplistų. Jeigu kas bloga 
nutiktų retiems plėšriesiems paukš
čiams - ereliams, vanagams, kurie 
taip pat nepraleidžia progos pasigar
džiuoti nusilpusiais ar kritusiais 
sparnuočiais, būtų išties didelė ne
tektis", - samprotauja gamtos žino
vas A. Pranaitis. 

Iš gre ta žmogaus gyvenančių 
sparnuočių kol kas įtartini tik kar
veliai, nors užsikrėtusių gripo virusu 
jų iki šiol niekas neaptiko. Ornito
logų nuomone, visa laimė, kad šie 
paukščiai yra sėslūs, tad jei ir ap-
sikrėstų tai vieni iš paskutiniųjų. O 
apie apsikrėtusius gandrus irgi 
niekur neteko girdėti. Šiuo metu jie 
jau turėtų būti praskridę Vidurže
mio jūros regioną ir, jeigu nesusi
durs su vandens paukščiais ir at
plasnos neužsikrėtę, nesibaiminda
mi galėsime džiaugtis šių, prie žmo
gaus arti gyventi įpratusių, ilgas
napių kalenimu. 

Kai jis neteko sąmonės, pakabino už kojų ant greta 
augančio medžio ir vėl spardė. Nukentėjusįjį, taip 
ir neatgavusi sąmonės, nešame į automobilį, gul
dome ant neštuvų, sutvarstome, leidžiame vais
tus... Kad ir kaip stengiamės, Meteckas ištiktas 
komos, į nieką nereaguoja. 

— Dar yra antras! — priėjusi prie mūsų, ne
drąsiai kalba moteris ir nurodo į artimiausią sody
bą. — Mes paslėpėme jį, nes būtų užmušę. Tas ant
rasis — Vladas Česiūnas, sporto meistras, buvęs 
bokso čempionas. Ir šis ištiktas komos, kalba kažką 
nesuprantama, blaškosi... Nešame ir jį į mūsų 
automobilį. Kadangi „Latvijoje" neštuvai tik vieni, 
šį pasodinome krėsle ir visu svoriu „pakabiname" 
ant mano peties. Kol, įjungę žiburėlius, nulekiame 
trisdešimt kilometrų į Raudonojo Kryžiaus ligo
ninės priimamąjį, nebejaučiau nei peties, nei 
rankos —ji visai užtirpusi! Svarbu, kad mūsų mui
tininkai gyvi ir jau pradeda atsipeikėti! Kaip po 
darbo aplankau „savo" muitininkus, jie manęs 
nepažįsta ir nieko neprisimena, bet kai papasakoju 
viską, dėkoja su ašaromis akyse. 

Nespėjus išeiti iš priimamojo skyriaus, budinti 
seselė praneša, kad mūsų ieško dispečerė, nes pa
kartotinai skambino iš Muitinės departamento, 
prašydami skubiai vykti į Medininkų užkardą. 
Muitinėje gaisras, o kas atsitiko su budėjusiais 
muitininkais, niekas nežino! Dispečerė prašo mus 
nuvažiuoti ir į Medininkus, nes mums iš miesto — 
arčiau, be to. esame dviese. Greitosios pagalbos 
darbuotojai daugiausia vietiniai lenkai ar baltaru
siai, ne tik bijo, bet ir nepritaria tam, kas Lietuvoje 
vyksta. Kai bus išžudyti Medininkų muitininkai ir 
policininkai, rajono greitoji į įvykio vietą visai ne
išvyks, kvietimą perdavė Vilniaus miesto greita
jai. 

Tą ankstų rytą manęs darbe dar nebuvo. Bu
dėjusi dispečere nusprendė neišsiųsti brigados. 
Vilniaus rajono savivaldybės ir poliklinikos admi
nistracijos buvau apkaltinta už šį įvykį aš. Su ma-

PARTIZANO DUKTĖ 
II dalis 

TERESĖ 
TUMĖNA1TĖ-PABERALIENĖ 

Nr. 14 

nimi susidoroti tuomet nepavyko, nes tos pačios 
dienos popietę savivaldybės nariai buvo paleisti, 
buvo įvestas tiesioginis vyriausybės valdymas ir 
paskirtas vyriausybės įgaliotinis Artūras Merkys. 
Jis man padės tolimesniame darbe, pasiūlys mano 
kandidatūrą į pirmąjį Atkuriamąjį Seimą. Bet visa 
ta ikus vėliau... 

Si naktis išliks mano atmintyje visam gyveni
mui. Vel pasijuntu tarsi pokario metais. Nak

tis šilta, ypatingai graži, šviesi su dangumi keliau
jančia mėnulio pilnatimi, melsvoje migloje dūluojan
čiais miškais, miegančiais kaimais... Kartu — lau
kimas kažko šiurpaus, grėsmė, kybanti čia pat ore, 
o gal — kelyje ar miškelyje. Iki Medininkų — apie 
trisdešimt kilometrų. Kelias tiesus, tad neriame, 
kiek įkabina mūsų „Latvija". Vairuotojas raukosi, 
Marytės veidas pablyškęs ir susikaupęs. Aišku, vai
ruotojas pyksta, kad tenka važiuoti be eilės, užuot 
pailsėjus. Deja, jis man pavaldus ir privalo tylėti. 

Kelias visai tuščias: žmonės be būtino reikalo 
vengia važinėti naktimis. Toli horizonte matome 
tai aiškiau plykstelėjusią, tai priblėstančią gaisro 
pašvaistę, kuri kraupiu rausvumu nušviečia 
netoliese dūluojančius miškelius ir kelią... 

Artėjame prie Medininkų. Važiuojame į tikrą 
baisų sapną ir nežinią... Prie užkardos nėra jokio 
kaimo tik tankus miškas, lyg siena plyti aplinkui. 

Ten gali slėptis bet koks nusikaltėlis. Pats vidur
naktis! Staiga priekyje išvystame sunkvežimį: jis 
važiuoja labai lėtai, tiesiog slenka priekyje mūsų. 
Neprivažiavęs muitinės kokį šimtą metrų, sunk
vežimis sustoja. Nori ar nenori, tenka jį lenkti. Pas
tebiu, kad dengtame sunkvežimyje sėdi ginkluoti 
vyrai, tamsoje žybsi cigarečių ugnelės. „Omonas"! 
— be žodžių susižvalgome su Maryte: aplinkui — 
nė gyvos dvasios, tik rausvai žėruojanti gaisravietė, 
išmėtyti svylantys daiktai, popieriai, drabužiai. 
Prie pat gaisro automobiliu privažiuoti negalime. 
Teko išlipti ir eiti pėstute, apžiūrėti gaisravietę, 
ieškoti nukentėjusių ar žuvusių. Be žodžių pamoju 
Marytei, liepiu pasilikti mašinoje. Išlipu ir nesi
dairydama, lėtu žingsniu einu gaisravietės link. 
Viena akimi stebiu netoliese tarsi vaiduoklį riog
santį tylų sunkvežimį. Ar šaudys? Juk jiems visai 
nieko nereiškia paleisti vieną kitą automatų salvę į 
mus ir automobilį, pastumti arčiau gaisravietės, 
inscenizuojant nelaimingą atsitikimą. Šiems, sė
dintiems dengtame sunkvežimyje, žmogaus gyvybe 
visai nieko nereiškiamiems nesvarbu, kad mes me
dicinos darbuotojai. Juk padedame jų priešams, 
kuriuos jie degina ir žudo! Be to, naktis, nėra jokių 
liudininkų, išskyrus didelį blyškų mėnulį, pakibusį 
virš mūsų galvų. Apžiūriu gaisravietę, aikštelę už 
jos. Nieko nėra! Galbūt žmonės spėjo pasislėpti 
miške, gal jiems kas nors pranešė apie Lavoriškių 
muitinės likimą? Na, ačiū Dievui! Grįžtu į automo
bilį. Apsisukame ir lėtai grįžtame, pravažiuojame 
pro nelemtą dengtą sunkvežimį, kito kelio nėra. Jis 
tebestūkso tyloje, lyg būtų jame visi išmirę, tik 
žybčioja jame cigarečių ugnelės... Paliekame jį ir 
„duodame garo", kiek kojos įkabina! Viskas baigėsi 
laimingai, o galėjo... Rytuose jau švinta dangaus 
pakraštys, rausvas menulis, apkeliavęs šios nak
ties dangaus kelią, leidžiasi už Pavilnio kalvų... 
Ryški Aušrinė dega rytuose, savo grožiu nustelb
dama kitų, jau blėstančių žvaigždelių spindesį. 

Bus daugiau. 
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Premjeras siūlo Turniškių bustus 
parduot i aukcione 

Pasieniečiams paskirtos nuobaudos 

Vienas iš pastatų Turniškėse, dėl kurių kilo „Turniškių skandalas". Eltos nuotr. 

Vilnius , kovo 14 d. (BNS) — 
Premjeras Algirdas Brazauskas siū
lo parduot i į tar t inomis sąlygomis 
valdininkų įsigytus butus prestiži
niame sostinės Turniškių rajone. 

Komentuodamas skandalą, in
terviu Lietuvos radijui premjeras sa
kė, kad šis nekilnojamasis tu r t as tu
rėtų būti parduotas aukcione. 

„Mano nurodymu bus sudarytos 
darbo grupės , kaip išeiti iš padėties, 
kaip panaikint i visą šį miestelį, pa
liekant t ik ta i tuos, kur iems ten prik
lauso būti", — sakė A. Brazauskas. 

„Kol kas niekas nepasakė jokio 
recepto, išskyrus kritiką", — pridūrė 
jis. 

Premjero nuomone, Turniškių 
rajone esančius pas ta tus būtų gali
ma privatizuoti, užt ikr inus valsty
bės vadovų— prezidento, premjero, 
užsienio ambasador ių rezidencijų 
apsaugą. 

A. Brazauskas dar praėjusią sa
vaitę pareiškė, kad jei būtų nutar ta 
nacionalizuoti bu tus ir kai kurį kitą 
Turniškių turtą— apie 50 mažyčių 

trijų, keturių, penkių butų namelių 
— juos reikės konkurso tvarka 
išparduoti, sudarius komisiją. 

Seimas penktadienį pradėjo lai
kinosios parlamentinės komisijos su
darymo, kuri tirs sandorius Turniš
kių rajone, procedūras. Turniškių 
skandalui aiškintis sudaryta 12 Sei
mo narių laikinoji parlamentinė ko
misija. Jos pirmininke paskirta Dar
bo partijos frakcijos seniūnė Loreta 
Graužinienė, jos pavaduotoju — kon
servatorius Antanas Matulas. 

Komisijai pavesta ištirti, ar ži-
niasklaidoje paskelbta informacija 
apie statybas Turniškėse atitinka 
tikrovę, išsiaiškinti prezidento rezi
dencijos įkeitimo bei Turniškių ra
jone atliktos pastatų rekonstrukcijos 
aplinkybes. 

Komisija tirs, kokiomis aplinky
bėmis buvę prezidento patarėjai Ed-
minas Bagdonas ir Rytis Muraška 
bei kiti asmenys įsigijo asmeninėn 
nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Tur
niškėse, ar minėtų bei kitų asmenų 
veiksmais buvo pažeisti įstatymai. 

Europietis turėtų mokėti bent dvi... 
Atkelta i š 1 psl . 
yra jos panaudojimas atostogų užsie
nyje metu. 2005 metais j au tik 35 
proc. apklaustųjų nurodė šią prie
žastį kaip vieną pagrindinių", — ci
tuojamas M. Degutis pranešime. 

Pasak M. Degučio, 2005 metais 
net 32 proc. apklaustųjų nurodė, kad 
pagrindinė priežastis mokytis naujų 
kalbų yra jų vartojimas darbe ir ko
mandiruotėse į užsienio šalis. 

Tyrimo duomenimis, didžiausi 
pokyčiai, ver t inant kalbų reikalin-

* Lenkijoje v y k u s i a m e pres
t i ž in iame „Po land Open* graikų-
romėnų i m t y n i ų turnyre sidabro 
medalį iškovojo devyniolikmetis Eu
ropos čempionato prizininkas Lai
mutis Adomaitis, finalinę kovą pra
laimėjęs Azijos vicečempionui iš Ja
ponijos. Pirmojoje svorio kategorijos 
iki 84 kg kovoje L. Adomaitis įveikė 
Denis Nikolajev iš Izraelio, vėliau 
nugalėjo lenką Andzej Javvorsk ir ru
są Bairamomed Kugakov. Lemiamą 
kovą finale Lietuvos imtynininkas 
pralaimėjo devyneriais metais vyres
niam japonui Matsumoto Shingo. 

* Ital ijoje vykus io se Tarptau
t inės spor t in ių šok ių federacijos 
(IDSF) „Grand Slam" serijos var
žybose antrąją vietą klasikinių šokių 
programoje užėmė Kauno „Sūkurio" 
komandos pora Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė. Turnyro nugalėtojais 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) — 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT) antradienį baigė patikrini
mą dėl prieš dvi savaites pasienyje 
su Rusija įvykusio incidento, kuomet 
susivienijimo „Rubicon group" va
dovai per Nidos pasienio kontrolės 
punktą pravažiavo išvengę doku
mentų ir daiktų patikrinimo. 

Penkiems pareigūnams dėl šio 
įvykio skirtos drausminės nuobau
dos. 

Pasak VSAT atstovo spaudai Ro
ko Pukinsko, nustatyta, kad punkte 
dirbę pasieniečiai aplaidžiai vykdė 
savo pareigas. Dviem šio punkto pa
reigūnams skirti griežti papeikimai, 
dar vienam — papeikimas. 

Be to, drausminė nuobauda — 
įspėjimas — skirta Neringos užkar
dos vadui bei vienam Pakrančių ap
saugos rinktinės valdininkui. 

Plačiau šio tarnybinio patikrini
mo rezultatų VSAT nekomentuoja. 

Antradienį patikrinimo išvados 
perduotos svarstyti Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komite
tui. 

Kovo 3-osios vidurdienį iš verslo 
kelionės Kaliningrade grįžtantis 

gumą, susiję su darbu užsienyje. Net 
27 proc. apklaustųjų ES nurodė, kad 
galimybė dirbti užsienyje yra svar
bus motyvuojantis veiksnys mokytis 
naujos užsienio kalbos. Tai 9 proc. 
punktais daugiau nei 2001 metais. 

Skelbiama, jog populiariausios 
ES šalyse ir toliau išlieka anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbos. 

77 proc. gyventojų į klausimą, 
kokių dviejų užsienio kalbų turėtų 
mokytis vaikai, atsakė, kad anglų, 
33 proc. — prancūzų. 

tapo italai Domenico Soale ir Goia 
Cerasoli, o trečioji vieta tarp 93 porų 
atiteko Vokietijos šokėjams — Sasha 
bei Natasha Karabei. 

* Partijos i šs ia iškino st ip
riausius krepšinio aikštelėje — 
opozic inės Liberalų ir centro są
j u n g o s (LiCS) surengtą politikų 
krepšinio turnyrą laimėjo valdan
tieji valstiečiai liaudininkai. Antrąją 
vietą iškovojo liberaldemokratai, 
trečią — valdantieji socialliberalai. 
Turnyro rengėjų LiCS komanda liko 
penkta. 

* Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers" komanda NBA 
reguliariojo sezono rungtynėse 
namuose 97:83 įveikė Orlando „Ma-
gic" krepšininkus. Lietuvis šiose 
rungtynėse nežaidė. 21 tašką nuga
lėtojams pelnė Anthony Johnson ir 
Danny Granger. 

prabangus „Rubicon" automobilis 
įžūliai kirto Rusijos-Lietuvos sieną. 
Automobilio nesugebėjo sustabdyti 
nei muitininkai, nei pasieniečiai. 
BMW sėkmingai pasiekė Smiltynės 
keltą, persikėlė per Kuršių marias, 
pravažiavo Klaipėdą ir nurūko Vil
niaus link. 

Patys verslininkai aiškino Nidos 
pasienio poste neaptikę nė vieno pa
sieniečio, o „visi užkardai buvo pa
kelti", todėl tęsė kelionę toliau. Kaip 
automobilis pralekia per postą, nu
filmavo vaizdo kameros. 

Toks įžūlus sienos pažeidimas 
Nidos pasienio kontrolės poste užfik
suotas pirmą kartą. 

Dėl neteisėto sienos kirtimo 
VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė 
atlieka ikiteisminį tyrimą. Įtarimai 
šioje byloje pateikti susivienijimo 
„Rubicon" valdybos pirmininkui An
driui Janukoniui, vienos iš „Rubicon 
group" įmonių vadovui Žilvinui La
pinskui bei „Rubicon" valdybos na
riui Linui Samuoliui. 

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už 
neteisėtą valstybės sienos kirtimą 
gresia bauda, areštas arba iki dvejų 
metų nelaisvės. 

Lietuvoje vieši Lenkijos prezidentas 
Atkelta iš 1 psl. 
„Mažeikių naftos" pirkime — jis ke
tina aptarti su premjeru Algirdu 
Brazausku. 

Susitikimo metu V. Adamkus 
pakvietė Lenkiją prisijungti prie tri
jų Baltijos šalių, pasirengusių kartu 
statyti trečiąjį Ignalinos atominės 
elektrinės bloką. „Energetinė nepri
klausomybė — tai mūsų politinės 
nepriklausomybės garantija", — pa
brėžė prezidentas. 

Pritardamas V. Adamkaus min
čiai L. Kaczynski pažymėjo, kad ši 
problema yra viena svarbiausių dvi
šaliuose santykiuose. „Tai išsprendę 
galime kalbėti ir apie naujo atomi
nės jėgainės bloko statymą", — sakė 
Lenkijos vadovas. 

Kalbėdamas apie prastą susi
siekimą tarp abiejų valstybių sosti
nių ir stringančius greitkelio „Via 
Baltica" ir geležinkelio „Rail Bal-
tica" projektus, Lenkijos prezidentas 
tikino, kad tam nėra „politinio po

būdžio priežasčių, svarbiausia prie
žastis — lėšos". 

Paklaustas apie situaciją kaimy
ninėje Baltarusijoje, L. Kaczynski 
sakė matantis ten pažangą, tačiau 
kartu pridūrė, jog tai „nėra lūžio 
laikotarpis". 

Savo ruožtu, V Adamkus pa
brėžė, kad Lietuvos ir Lenkijos pozi
cija yra labai aiški — Baltarusijoje 
„iki demokratijos dar labai toli". 
„Bet šiuo metu stebėsime, žiūrėsi
me, kaip tas procesas vystysis ir po 
rinkimų bus galima konkrečiau iš
sakyti", — sakė Lietuvos vadovas. 

Susitikimo metu V. Adamkus ir 
L. Kaczynski bei jų žmonos pasikeitė 
dovanomis — Adamkai pirmajai 
Lenkijos porai įteikė dailininko Ro
lando Mociūno tapybos darbą „Vil
nius" ir rankų darbo staltiesę, o pa
tys gavo vitražą su paskutiniojo ge-
diminaičio Žygimanto Augusto at
vaizdu bei sidabrinę cukrinę, pa
puoštą gintaru. 

Seimas nepritarė EBSW veiklą tyrusios... 

Atkelta iš 1 psl. 
praėjusiame dešimtmetyje veikusio 
susivienijimo EBSW ir taip sudarė 
sąlygas nusikalstamai šios finansi
nės struktūros veiklai. 

Reikiamų veiksmų nelegaliai 
EBSW veiklai užkirsti nesiėmė Lie
tuvos bankas, Valstybinė mokesčių 
inspekcija, Finansų ministerija, kai 
kurie Vidaus reikalų ministerijos pa
daliniai. 

Taip pat pripažinta, kad EBSW 
neteisėtai veiklai nesutrukdė nei 
Seimas. 

Jis nepakankamai kontroliavo 
valstybines institucijas, atsakingas 
už finansų rinkos priežiūrą, taip pat 
vėlavo priimti reikiamus įstatymus 
ir jų pataisas, užkertančias kelią pi
nigų rinkimui iš žmonių. 

Komisija Vyriausybei siūlo ap
svarstyti galimybę kompensuoti gy
ventojų prarastas lėšas vienoje iš su : 
sivienijimo įmonių — Kauno holdin
go kompanijoje, o Generalinei proku
ratūrai ir Policijos departamentui 
siūloma aiškintis, kur šiuo metu gali 
būti EBSW neteisėtai iš juridinių ir 

fizinių asmenų pasisavintos lėšos bei 
kitas turtas. 

Komisija savo išvadose nurodė 
vos tris tuometinius valstybės parei
gūnus, kurie buvo artimai susiję su 
EBSW, ir išbraukė aštuonių anks
čiau neoficialiai minėtų asmenų, ku
rie, dirbdami valstybės tarnyboje, 
esą galėjo dirbti ir susivienijimo 
naudai, pavardes. 

Išvadose neapibrėžta nei konk
reti šių asmenų kaltė, nei kokią at
sakomybę jiems reikėtų taikyti. 

Nuo 1992 iki 1995 metų EBSW 
susivienijimo bendrovė KHK iš gy
ventojų surinko daugiau nei 344 
mln. litų. Investicinei bendrovei san
taupas patikėjo 15,600 žmonių, ku
riems ji skolinga apie 80 mln. litų. 

Tačiau Vyriausybės atstovai sus
kubo pareikšti, kad Vyriausybė ne
ketina kompensuoti Kauno holdingo 
kompanijoje ir panašiose bendrovėse 
indėlininkų prarastų lėšų. 

Finansų ministras Zigmantas 
Balčytis įsitikinęs, kad nėra galimy
bių atlyginti indėlininkų patirtą ža
lą, rašo „Lietuvos žinios". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 

Mirė žymiausias estas pasaulyje 

Lennart Meri 
Eltos nuotr 

Talinas, kovo 14 d. (BNS) — Po 
sunkios ligos Taline mirė nepriklau
somybę atkūrusios Estijos preziden
tas Lennart Meri. 

Pranešime sakoma, kad buvęs 
prezidentas, diplomatas, rašytojas ir 
filmų kūrėjas, kuriam buvo 76 me
tai, mirė antradienį 3 vai. 40 min. 
ryto vietos laiku Talino centrinėje 
Magdalenos ligoninėje. 

Pernai rugpjūtį L. Meri, kuris 
Estijos prezidento pareigas ėjo dvi 
kadencijas nuo 1992-ųjų iki 2001-
ųjų, buvo išoperuotas piktybinis 
smegenų auglys. 

Dienraščio „Postimees" duome
nimis, buvęs prezidentas ilgai sirgo 
onkologine liga, naviko metastazės 
pasiekė ir smegenis. L. Meri svei
katos būklė smarkiai pablogėjo per
nai, tačiau po atliktos smegenų ope
racijos jis jautėsi kur kas geriau. 

1990-1992 metais L. Meri buvo 
užsienio reikalų ministras ir suvai
dino svarbų vaidmenį derantis dėl 
Estijos diplomatinio pripažinimo po 
žlugusio 1991-ųjų rugpjūčio pervers
mo Maskvoje. 

Estijos valstybės vadovas Ar-
nold Ruutel, kreipdamasis į šalies 
gyventojus antradienį pareiškė, kad 
L. Meri buvo „žymiausias estas pa
saulyje" ir išliks estų tautos atmin
tyje kaip ryški ir savita asmenybė. 

Pasak A. Ruutel, per devynerius 
savo prezidentavimo metus jis dirbo 

siekdamas, kad būtų atkurta ir vals
tybės vadovo institucija, ir sukurta 
Estijos valstybė plačiąja prasme — 
ir idėjos, ir vertybių sistema. 

Lennart Georg Meri gimė 1929 
metų kovo 29 dieną karjeros diplo
mato, kuris vėliau atsidėjo William 
Shakespeare kūrybos vertimams, 
šeimoje. Vaikystėje jis su tėvais iš
vyko iš Estijos ir mokėsi užsienyje 
— devyniose skirtingose mokyklose. 

1941 metais L. Meri šeima buvo 
represuota ir sovietų valdžia ją iš
trėmė į Sibirą, kur būdamas 12 me
tų būsimas prezidentas pradėjo 
dirbti miško kirtavietėje. Šeštojo de
šimtmečio pradžioje šeima sugrįžo į 
Estiją, 1953 metais L. Meri su pa
gyrimu baigė Tartu universiteto is
torijos fakultetą. 

Sovietų valdžia neleido L. Meri 
dirbti pagal specialybę, ir j is buvo 
priimtas į seniausią Estijos teatrą 
„Vanemuine" dramaturgu. Vėliau L. 
Meri režisavo radijo spektaklius Es
tijos radijui. 

Beveik ketvirtį amžiaus L. Meri 
vienas ir su kolegomis keliavo po 
sunkiausiai pasiekiamas Sovietų 
Sąjungos vietoves, susipažindamas 
su mažų Sibiro tautelių kultūra, ste
bėdamas kylantį konfliktą tarp 
Maskvos administruojamos ekono
mikos ir vietos gyventojų poreikių. 

Sugrįžus iš šių kelionių pa
rašytos L. Meri knygos ir sukurti fil
mai prasimušė pro „geležinę uždan
gą" — knygos išverstos į 12 kalbų. 

Uždraustas rodyti Sovietų Są
jungoje filmas „Paukščių Tako vė
jai", sukurtas bendradarbiaujant su 
Suomijos ir Vengrijos kinematogra
fininkais, pelnė kino festivalio New 
York sidabro medalį. 

L. Meri nesiliovė vertęs — jis 
padėjo Estijos skaitytojams atrasti 
Graham Greene ir Aleksandr Solže-
nicyn kūrinius. Jo literatūrinė veik
la labai padėjo estų tautai išsaugoti 
savo savitumą totalitarinio sovie
tinio režimo metais. 

Kūrybinė L. Meri veikla tolydžio 
ir logiškai peraugo į politinę — nuo 
1988 metų jo iniciatyva buvo 
įsteigtas Estijos institutas ryšiams 
su Vakarais plėtoti. 

Baltarusija nelaukia rinkimų pripažinimo 
Minskas , kovo 14 d. (,,Reu-

tersTBNS) — Baltarusijos vyriausy
bės nedomina, kaip prezidento rin
kimų demokratiškumą įvertins Va
karai , ir nebaugina galimos ekono
minės sankcijos, pareiškė Baltaru
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gej Martynov. 

Baltarusijoje sekmadienį vyks 
prezidento rinkimai, kuriuose, be A. 
Lukašenka, dalyvaus susivienijusios 
opozicijos kandidatas Aleksandr Mi-
linkevič, opozicionierius buvęs Bal
tarusijos valstybinio universiteto 
rektorius Aleksandr Kozulin ir lo
jalus valdžiai parlamento deputatas 
Sergej Gaidukevič. 

Nemažai Europos Sąjungos (ES) 
ir JAV politikų jau pareiškė, kad rin
kimai Baltarusijoje nėra sąžiningi ir 
teisingi ir negali būti pripažinti, nes 
opozicijos kandidatai neturi lygių su 
A. Lukašenka galimybių agituoti. 

„Liaudies pasirinkimui nereikia 
užsienio pripažinimo. Tai — svar
biausias principas. Baltarusijos val
džia nelaukia šio pripažinimo ar ne
pripažinimo iš užsienio. Pareiškimai 
dar iki rinkimų, kad rinkimai neva 
nelaisvi, neva suklastoti, rodo, jog 
diagnozė jau seniai paruošta ir mūsų 
'kontrpartneriai' laukia tik rinkimų 
fakto, kad tai paskelbtų", — sakė S. 
Martynov. 

Pasak jo, Vakarų politika del 
Baltarusijos neefektyvi, nes per pra
ėjusius dešimt metų nedavė rezul
tatų, ir todėl abiem šalims reikia 
pradėti derybas ir abiem padaryti 
nuolaidų, kad santykiai pagerėtų. 

Baltarusija sako, kad pagerėjus 
politiniams santykiams bus galima 
efektyviau bendradarbiauti su ES 
nusiginklavimo, užsienio prekybos, 
kovos su nusikalstamumu bei netei
sėtos migracijos klausimais. 

E U R O P A 

BELGRADAS 
Serbijos teismas antradienį pa

naikino Slobodan Miloševič našlei 
išduotą arešto orderį, suteikdamas 
jai galimybę dalyvauti savo vyro lai
dotuvėse, jei jis būtų laidojamas Ser
bijoje, pranešė vienas velionio serbų 
vadovo partijos pareigūnas. S. Milo
ševič žmona Mira Markovič, norėda
ma išvengti kaltinimų dėl piktnau
džiavimo valdžia, 2003 metais pabė
go į Rusiją. Manoma, kad sumažė
jusi Socialistų partija mėgins pasi
naudoti S. Miloševič laidotuvėmis 
savo politiniams interesams. 

PARYŽIUS 
Prancūzija jau šiais metais keti

na pradėti savo darbo rinkos atvėri
mo darbininkams iš naujų Europos 
Sąjungos (ES) procesą, tvirtina ša
lies premjeras Dominiąue de Ville-
pin. Pasak vyriausybės vadovo, dar
bininkams iš aštuonių Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių taikomi apri
bojimai bus „laipsniškai ir nuosek
liai" panaikinami, ypatingą dėmesį 
skiriant darbo jėgos stokojantiems 
sektoriams. Konkretus planas bus 
parengtas pagal susitarimą su Pran
cūzijos profsąjungomis, kurių dau
guma pritaria nedelsiamam visų ap
ribojimų panaikinimui. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Amerikiečių pr i ta r imas prezi

dento George W. Bush darbui yra 
smukęs iki 36 proc. — tai naujas 
nuosmukio rekordas, nustatytas per 
bendras CNN, „USA Today" ir „Gal-
lup" apklausas, tačiau šis skaičius 
nedaug skiriasi nuo kitų pastarojo 
meto apklausų rezultatų. Apklausa 
parodė, kad sumažėjo G. W. Bush 
pritariančių amerikiečių skaičius, 
kuris vasario pabaigoje ir kovo pra
džioje buvo 38 proc, ir kad neprita
riančiųjų jo darbui liko tiek pat — 
60 procentų. Naujausia CBS apklau
sa rodė, kad G. W. Bush darbui pri

tar ia 34 proc. amerikiečių. 

NEW YORK 
Alabama valstijoje nusta tytas 

jau trečias nuo 2003 metų šalyje gal
vijų spongiforminės encefalopatijos 
(GSE), dar žinomos galvijų kempin-
ligės pavadinimu, atvejis. Karvė su 
šiuo susirgimu buvo aptikta dar pra
ėjusią savaitę. Ligai nustatyti, buvo 
atlikti keli tyrimai, patvirtino JAV 
žemės ūkio departamentas. Pasak 
departamento, kitų galvijų ar žmo
nių užkrėtimo pavojaus nėra. 

AZIJA 

BANKOKAS 
Tūkstančiai Tailando gyventojų 

antradienį susirinko prie ministro 
pirmininko Thaksin Shinawatra re
zidencijos, kad pareikalautų jo atsis
tatydinimo, o protestuojančiųjų va
dovai žada neiti iš aikštės, kol prem
jeras nepasitrauks iš užimamo pos
to. Iš pradžių taikioje protesto akci
joje dalyvavo daugiau kaip 100,000 
žmonių, bet vėliau minia sumažėjo 
iki 10,000. Dauguma jų įsitaisė prie 
pagrindinio kelio, vedančio vyriau
sybės rezidencijos link. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakiečių policija per pasta

rąsias 24 valandas Baghdad ir ap
link jį surado daugiau kaip 80 nu
žudytų žmonių, kurie buvo nušauti 
ar pasmaugti. Tai paskatino nuogąs
tavimus del naujo tarpkonfesinio 
smurto protrūkio. 27 vyrų, kurie tik
riausiai buvo pakarti, kūnai anksti 
antradienį rasti automobilyje, pas
ta ty tame Baghdad vakariniame 
Chadra rajone. 

GAZA 
Vienas palestiniečių kovotojų 

atstovas spaudai antradienį perspė
jo JAV ir Didžiosios Britanijos pilie
čius išvykti iš palestiniečių teritori
jų, nes kitaip jie gali būti pagrobti, 
keršijant už Izraelio ataką prieš Va
karų Kranto kalėjimą. Palestiniečių 
vadovas Mahmoud Abbas antradienį 
taip pat pasmerkė Izraelio ataką 
prieš kalėjimą Jerichone ir pareiškė, 
kad dėl jo yra atsakingi Didžiosios 
Britanijos bei JAV sargybiniai, kurie 
turėjo užtikrinti kalėjimo saugumą. 
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MUSl/ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

JULIJOS PASTABA 

Radau įdomų straipsnį apie kokoso riešutus. Manau, kad jis labai tinka 
į „Mūsų virtuvė" skyrelį, todėl šį kartą pateikiu tik vieną receptą ir kviečiu 
pasiskaityti apie šį naudingą ir r„riešutuką". 

SUSIPAŽINKITE SU KOKOSU 
Ko gero, j au tada, kai pirmasis 

vyras su moterimi atsidūrė negyve
namoje saloje, jie žinojo apie stebuk
lingą kokoso jėgą. Ištisus tūkstant
mečius tropikų šalių gyventojai nau
dojo kokosų pieną ir aliejų tam, kad 
suteiktų plaukams žvilgesio, o oda 
atrodytų sveika. Ir jei Kleopatra bū
tų gyvenusi „Bounty" saloje, kur 
auga daugybė laukinių kokosų, ka
žin ar ji būtų praususis asilės pienu? 

Ir štai prieš kiek laiko aliejumi 
turtingas kokosas staiga pateko į 
nemalonę. Dietologai reikliai ėmėsi 
tvirtinti, kad jis per daug kaloringas. 
Per didelis riebalų kiekis, porino jie, 
yra kenksmingas. 

Šiuo metu įsigalėjo kita nuo
monė, ir požiūris į kokosą pasikeitė. 
Jis vėl šlovės viršūnėje, apie jį pri
rašyta nesuskaičiuojama daugybė 
bestseleriais tapusių knygų. 

Turtingas r i e šutas 

Tropikų šalyse, kur kokosas — 
pagrindinis produktas, buvo paste
bėta: nepaisant kaloringo maisto, 
vietiniams gyventojams iki pat se
natvės pavyksta išsaugoti lankstu
mą ir lieknumą. Dietologų nuomone, 
unikali kokoso sudėtis greitina me
džiagų apykaitą „vidinio riebalini-
mo" sąskaita — kokosų aliejų reko
menduojama vartoti siekiant page
rinti virškinimo sistemos darbą. 

Tyrimais buvo patvirtinta, kad 
kokoso riebiosios rūgštys, o ypač lau-
rino aliejus, mažina daugelio ligų 
riziką. „Laurino aliejus turi didžiulę 
reikšmę sveikatai", — tikina daktarė 

Džoana Kabara. — Riebalai, įeinan
tys į kokosų aliejaus sudėtį, giminin
gi tiems, kurių yra motinos piene, 
jiems būdingos tokios pat savybės". 

Tropikų riešutas taip pat pasižy
mi ir priešmikrobinėmis savybėmis. 
Jis saugo nuo virusų ir kovoja su 
grybelinėmis infekcijomis, tokiomis 
kaip candida albians. Kokosų aliejus 
naudojamas kaip drėkinamoji plau
kų, veido> kūno odos kaukė. Kokosas 
padeda įveikti širdies ligas, diabetą, 
gelbsti nuo depresijos ir avitami-
nozės. 

Sanskrito kalboje kokoso palmė 
vadinama kalpa vriksha, „medis, 
visko suteikiantis gyvybei". Indijoje 
šventikai „išrašo" šio medžio vaisių 
moterims, norinčioms turėti kūdikį. 

Už gryną pinigą 

Europiečiai apie kokosą išgirdo 
1555 metais. Žodis „kokosas" kilo iš 
ispanų ir portugalų „coco", „bež
džionės snukis". Ispanų ir portugalų 
keliautojams atrodė, kad trys „aky
tės" apatinėje šio egzotiško riešuto 
dalyje daro jį panašų į beždžionę. Ni-
kobarų salose, esančiose Indijos van
denyne, kurios ne per seniausiai nu
kentėjo nuo cunamio, iki pat XX 
amžiaus kokosai buvo valiuta. Be to, 
daugelyje vietovių iki šiol kokosas 
yra labai vertingas atradimas. 

Nuo galvos iki kojų 

Kokosas — stiprus antioksidan
tas, jis labai naudingas plaukų ir 
kūno grožiui. Kokosų aliejus t inka 

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. 

T A D P R A Š O M E A P S I L A N K Y K I T E ! 
6312 S. Harlem Ave. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. -10 vai. v. 

V —VI 10 vai.r. - 12 vai. v. 
VII 10 vai.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška Starką $23.99! 

normaliai ir probleminei odai. Jis ko
voja su akne, sudirgusia oda ir turi 
gydomųjų savybių. 

Jei sutrūkinėjo pėdų oda, ge
riausia išeitis — prieš miegą jas 
patrinti kokosų aliejumi ir apsimau
ti medvilnines kojines. Jau rytą bus 
matyti rezultatas. Tą patį galima 
padaryti ir su rankomis. 

Norint suteikti plaukams žvilge
sio, kokosų aliejų reikėtų panaudoti 
kaip kaukę: tirštai ištepti galvos odą 
ir plaukus iki pat galiukų, o po to 
ištrinkti galvą šampūnu — plaukai 
taps lygesni ir paklusnesni, jie ims 
žvilgėti ir bus stiprūs. Azijos šalyse 
moterys iki šiol plaukus trenka su 
kokosų pienu. Vietoj šampūno jos 
naudoja tirštesnį, o vietoj balzamo 
ima skystesnį ne visai sunokusio 
riešuto pieną. 

Pieno upės 

Kokosų pienas ir aliejus labai 

populiarūs „spa" procedūrose. Viena
me „spa" centre Maurikijaus saloje 
atliekama vyniojimo į kokosus pro
cedūra; oda nutr inama kokosų 
minkštimu, po to galvos oda įtrina
mą kokosų aliejumi. Bali saloje oda 
valoma kokosų drožlėmis. Saldžių 
kvapų mėgėjams į kokosų pieno 
vonią pilama vanilės arba ambros. 

Ką daryti, jeigu, kaip kokiame 
nuotykių filme, jūsų lėktuvas nutūps 
negyvenamoje tropikų saloje? Tu
rintiesiems buteliuką kokosų alie
jaus nėra ko baimintis. Būdamas 
vienas iš botaninių pasaulio stebuk
lų, kokosų aliejus bus ideali drėki
namoji priemonė — veidui, kūnui, 
p laukams. O jei tokio buteliuko 
neturite? Tuomet belieka nusiskinti 
kokoso riešutą, jį perskelti ir naudoti 
pagal paskirtį. Kol atvyks gelbėtojai, 
j ū s atrodysite taip puikiai, kaip 
niekada. Laimė, gamta turi paruo
šusi atsakymus net į pačius suk
čiausius klausimus. 

Viščiukas su apelsinais ir imbieru 
1 vid. dydžio apelsinas 
4 šaukšteliai (ne kupini) krak

molo 
1/4 šaukštelis imbiero (ginger) 

miltelių arba 1 šaukštelis šviežios 
tarkuotos imbiero šaknies 

1 puod. sumažinto riebumo ir 
sūrumo viščiuko sultinio 

2 šaukštai sumažinto sūrumo 
sojos padažo 

2 šaukštai cbili padažo 
1/4 šaukštelio aštrių pipirų 

padažo (bot pepper sauce) 
1 sv. be odos ir kaulų viščiuko 

krūtinėlių, supjaustytų maždaug 1 
colio dydžio gabaliukais 

2 sutraiškytos česnako skiltelės 
1 šaukštas aliejaus 
2 puod. brokolių „žiedukų" 
1 vid. dydžio raudonasis pipiras, 

supjaustytas plonomis juostelėmis 
1 vid. dydžio geltonas pipiras, 

supjaustytas plonomis juostelėmis 
1/2 puod. stambiai sutarkuotų 

morkų 
1/3 puod. graikinių riešutų 
3 puod. karštų virtų ryžių 
Visų pirma nutarkuoti apelsino 

žievelę, padėti į šalį. Nulupti apel

siną ir išdalinti skiltelėmis Mažame 
dubenėlyje sumaišyti imbierą ir 
krakmolą. Įmaišyti sultinį, sojos, 
chili, aštrių pipirų padažą ir apelsi
no žievelę. Padėti į šalį. 

Didelėje keptuvėje įkaitinti alie
jų, pakepinti viščiuką su česnakais, 
kol gražiai apkeps - 2-3 min. Sudėti 
brokolius, pipirus, morkas ir pake
pinti 5 min., kol daržovės suminkš
tės, bet ne per daug. Įmaišyti sul
tinio ir prieskonių mišinį, maišant 
pakepinti apie 2 min., kol sutirštės. 
Nuimti nuo liepsnos, įmaišyti riešu
tus ir apelsino skilteles. Patiekti su 
virtais ryžiais. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel . 847-980-7887 , 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
TBhz=r- First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". „decks". „gutters",plokšti ir 
..shingle" stogai; cementas. 

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

(VAIRUS 
• Moteris ieško darbo žmonių slaugoje Gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną, o savaitga
liais pastoviai Tel. 773-863-8473. 

• Moteris e~,"~ "a-tz ";-. zz«e •" c e * ^ r a 
sava U i d tną arba šieisti atostogų Tel. 773-

' Motens ieško darbo senelių priežiūroje 6 
dienas per savaitę Patirtis, gera anglų kalba, 
automobilis Tel. 708-484-1214 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773-SS5 9500 

::¥:¥:W:W... •• :W:-:::WS: 
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SKAUTYBES KELIAS 
Atkelta iš 3 psl. 
Po šių diskusijų brolis Remi

gijus ir sesė Virginija pravedė atvirą 
forumą ir diskusijas dalyvių iškel
tomis svarbiomis temomis. Disku
tavo ir surašė, ko draugininkai tikisi 
iš LSB ir LSS vadijų; kokie yra 
trūkumai, kokios pagalbos ir išteklių 
trūksta; kliūtis, kurios trukdo drau
gininkų pastangas ir darbus; bei 
kitus reikalus. Iš šių diskusijų pra
dėjo susidaryti ateities darbo planas 
Brolijos ir Seserijos vadijoms. Taip 
pat kilo įdomių pasiūlymų ir pasisiū
lymų padėti išspręsti bendras bėdas. 

Mūsų suvažiavimo šeimininkai, 
brolis Remigijus ir sesė Virginija, 
pavaišino visus dalyvius skania, 
lietuviška vakariene. Dalindamiesi 
savo dienos įspūdžiais ir toliau tęs
dami susipažinimą vieni su kitais, 
vadovai vaišinosi ir visoje valgykloje 
tik šurmulys. Padėkojome broliui 
Remigijui, sesei Virginijai ir Cle-
veland Skautininkių ramovei už 
vaišes ir grįžome prie diskusijų. 

Po vakarienės broliai Gintaras 
ir Tomas pravedė „back to basics" 
užsiėmimus. Dalyvių skiltys atliko 
tuos pačius užsiėmimus, kuriuos 
kursantai atlieka Skiltininkų kur
suose ir „Ąžuolo7„Gintaro" mokyklo
je. Tomas pravedė „Statome idealų 
žmogų" užsiėmimų apie pagrindinį 
skautybės tikslą — tvirto charakte
rio lavinimą. Kiekviena skiltis 
sukūrė, jų manymu, idealų žmogų iš 
įvairių charakterio ypatybių. Tada 
kiekviena skiltis pasidalino savo 
„žmogaus" ypatybėmis su kitais. Iš 
šių diskusijų kilo geresnis suprati
mas, kad skautų vadovas ir vadovė 
turi dėti pastangas per savo veiklą ir 
programas stiprinti įvairias jau
nuolių charakterio ypatybes ir dau
giau dėmesio kreipti į praktišką 
mūsų skautų įstatų įgyvendinimą 
savo veikloje. 

Gintaras pravedė „Kelionė iš 
Chicago į Los Angeles" šeimos 
atostogų užsiėmimą. Kiekvienas 
dalyvis gavo Amerikos žemėlapį ir 
du sąrašus: vieną užsiėmimų, ku
riuos šeima atlieka beplanuodama 
šeimos kelionę; antrą su įvairiais 
skilčių sistemos dėsniais. Dalyviai 
turėjo palyginti abudu sąrašus ir 
nuspręsti, kurie šeimos atostogų 
planų punktai geriausiai atitinka 
skilčių sistemos dėsniams. Pasibai
gus individualių užsiėmimų laikui, 
dalyviai sudarė savo skilčių bendrus 
sąrašus ir juos pristatė visiems 
suvažiavimo dalyviams. Baigiant šį 
užsiėmimą brolis Gintaras išdalino 
savo „atsakymus" šiam uždaviniui ir 
trumpai paaiškino savo interpretaci
ją kaip veikia skilčių sistema. 
Visiems priminė, kad skiltininkas 
yra pati svarbiausia skilčių sistemos 
dalis ir kad labai svarbu duoti 
visiems kitiems skilties nariams 
pareigas... Ir tas pareigas įgyvendin
ti. Gerai veikiančioje skilčių sistemo
je draugininkas yra patarėjas ir 
duoda skilčiai pagalbos, patarimų. 
Skiltininkai planuoja draugovių 
veiklą ir yra atsakingi už jos įgyven
dinimą. Tokiu būdu įgyja vadovavi
mo patyrimo ir stiprina pasitikėjimą 
savo gabumais. 

LSS Katalikų dvasios vadas 
kunigas v.s. Gediminas Kijauskas, 
SJ, atvyko į suvažiavimą iš Cleve-
land ir aukojo Mišias. Dalinosi savo 
mintimis apie skautų vadovus ir 
ragino visus dalyvius grįžti į savo 
vienetus, dirbti skautų lavinimo dar
bus su nauju entuziazmu. Po Mišių 

suvažiavimo dalyviai sugiedojo kun. 
Kijauskui „Ilgiausių metų" ir pa
linkėjo jam daug laimės, geros svei
katos, švenčiant savo kunigystės 
judiliejų. 

Grįžus į pagrindinę salę brolis 
Edis Leipus pravedė diskusijas apie 
draugininko pareigas ir kompetenci
jas. Skiltys diskutavo ir surašė 
kokios yra draugininko pareigos ir 
savo sąrašus pristatė visiems su
važiavimo dalyviams. Tada jų min
tys buvo susumuotos į vieną bendrą 
sąrašą. Brolis Tomas užbaigė šias 
diskusijas su „savęs įvertinimo ins-
trumento„ (self-evaluation instru-
ment) sudarymu, naudojant pačių 
dalyvių pasiūlymus, ir pravedė šios 
suvažiavimo dienos programos įver
tinimą. Iš šio įvertinimo rezultatų 
buvo matyti, kad dalyviai buvo gan 
patenkinti programa bei diskusi
jomis. Programos pravedėjai ir LSB, 
LSS VS-kai įsidėmėjo surašytus 
pageidavimus ir įtraukė juos į ryto
jaus dienos programą. 

Pasibaigus diskusijoms, sesė 
Virginija pravedė linksmą, skau
tišką laužą. Po laužo suvažiavimo 
dalyviai ėjo miegoti. Iš Cleveland 
atvykę skautai vyčiai ir suvažiavime 
dalyvaujantys skautai vyčiai iš kitų 
vietovių dalyvavo Remigijaus sū
naus, Vėjo Belzinsko, skautų vyčių 
įžodyje. Pasveikinus brolį Vėją, iš 
įžodžio grįžtančią vyresnių ir jaunes
nių skautų vyčių grupę lydėjo greta 
bebėgantis kaukiančių „coyote" pul
kas. Pasivaišinus sesių paruoštais 
pyragais ir šilta kava, pavargę 
suvažiavimo dalyviai krito į lovas ir 
tuoj pat užmigo. 

Antra suvažiavimo diena išaušo 
tokia pat graži kaip ir pirmoji. Tie, 
kurie sugebėjo atsikėlė anksčiau ir 
iškeliavo parko takeliais fotografuoti 
stirnas bei kitus gyvius, kurie take
lių pakraščiuose ieškojo pusryčių. 
Kiti norėjo nufotografuoti beauš-
tančios saulės blizgančius spindu
lius tarp rudens miško rausvų, gel
tonų ir rudų lapų. Dar kiti skubėjo 
užfiksuoti rytmečio šviesoje krioklių 
krintančius vandenis. Visi džiaugėsi 
šios vietovės gamtos grožiu ir ra
mybe. Tikrai puiki ir tinkama vieta 
— skautų vadovų suvažiavimui. 

Po pusryčių dalyviai vėl susis
kirstė šakomis ir su savo skyrių ve
dėjais diskutavo ir planavo savo 
draugovėms tinkamą skautišką 
veiklą. Tęsė vakar dienos pradėtas 
diskusijas; pradėjo naujas diskusijas 
vakaro ar rytmečio metu kilusiomis 
mintimis bei dalinosi naujai sugal
votais pasiūlymais. Sekmadienio 
rytas buvo paskirtas kaip tik tiems 
reikalams. Draugininkai norėjo ge
riau išsikalbėti, užmegzti artimes
nius ryšius su kitų vietovių vadovais 
ir pasidalinti visų atsivežta medžia
ga. Brolis Gintaras išdalino naujai 
išleistą „Draugininkų žinyną" kiek
vieno tunto atstovams, sesė Dalė ir 
brolis Tomas pasidalino savo atvež
tais sueigų minčių archyvais, taip 
pat daugelis kitų dalyvių atsivežė 
savo pasisekusių sueigų planus bei 
administracijos pavyzdžius. Kilo įdo
mios diskusijos ir didelis susidomėji
mas bevartant šią medžiagą. Kiek 
medžiagos turėjome, tiek stengėmės 
išdalinti ar pasidalinti su kitais. 
Tikėjomės, kad galėsime padėti kitų 
vietovių draugininkams ir drau-
gininkėms sustiprinti bei paįvairinti 
savo skautišką veiką. 

Suvažiavimas baigėsi grupinė
mis nuotraukomis gamtoje, gražioje 

ARAS 2LIOBA. M.D 
AKiųuGOS-CHiRuRG^A 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-322C 

Vidaus ligos 

VIDAS o. NEMICKA3. M.D 
KARDKDLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NA3. M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 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 

VALIO! 
VĖL GEROS 

PALŪKANOS! 

ATSIDARYKITE 
9IŲ MĖNESIŲ 
SERTIFIKATĄ 

IR GAUSITE 4.75% APY 

ŠĮ SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI 

LENOER 

Member 
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laužavietėje; sesės Dalios ir brolio 
Romo atsisveikinimo žodžiais, pa
dėkomis broliui Remigijui, sesei 
Julijai, sesei Virginijai ir Cleveland 
Skautininkių draugovei už taip 
gražiai suruoštą suvažiavimą. Prieš 
išsiskirstant \ savo miestus, visų 
dalyvių pageidavimu, buvo nutarta 
2006 m. rudenj vėl turėti panašų 
suvažiavimą toje pačioje vietoje. 
Brolis Remigijus jau yra užsakęs 
Cuyahoga Valley Educational Cen
ter šių metų lapkričio 3-5 d. savait

galiui antrajam mūsų draugininkų 
suvažiavimui. Tikimės, vėl visi su
važiuoti ir atsivežti kitus savo 
vietovės vadovus, kurie nedalyvavo 
2005 m. suvažiavime. Šį kartą grįši
me su didesniu entuziazmu ir pasi
dalinsime šių veiklos metų bei sto
vyklų pasisekimais. Vėl diskutuo
sime draugininkams svarbias temas, 
pasidžiaugsime gražia rudens gamta 
ir užmezgsime naujas draugystes. 

Dalyvis 

http://6918W.ArcherAve.Sts.5ir6
http://www.illinoispain.com
http://www.firstpersonalbank.net
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JAUNIMO CENTRO 
METINIS SUSIRINKIMAS 

VASARIO 16-OSIOS 
PAMINĖJIMAS LEMONTE 

Vadovaujantis inkorporavimo 
dokumentų reikalavimais, kad bent 
vieną kartą į metus būtų sušauktas 
narių susirinkimas, šios organizaci
jos tarybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus šį reikalavimą išpildė vasa
rio 26-tą dieną. Metinis susirinki
mas įvyko Jaunimo.centre, Čiurlio
nio galerijos patalpose. Tarybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus, pa
sveikinęs susirinkusius šio centro 
narius ir rėmėjus, pakvietė kun. A. 
Gražulį, SJ, sukalbėti palaiminimo 
maldos. Po maldos pristatė susirin
kimo programą, kuri buvo priimta 
be pataisymų. Tarybos pirmininkas 

' trumpai apibūdino praėjusių metų 
nuveiktus darbus ir pabrėžė, kad su 
jėzuitais, ir valdybos nariais ir esan
čiomis įstaigomis buvo malonu ben
dradarbiauti. 

Kiek ilgesnį pranešimą pateikė 
valdybos pirmininkė Milda Šatienė, 
pranešdama, kas buvo nuveikta pra
ėjusiais metais ir kas dar liko ne
padaryta. Nuoširdžiausią padėką 
išsakė Lietuvių fondui, už suteiktą 
paramą, be kurios, nebūtume galėję 
atlikti pataisymo darbų. Ačiū nuo
latiniams nariams ir rėmėjams, nes 
kai kurie iš jų gyvena labai toli 
nuo šio lietuvybės centro, bet savo 
įnašais jį remia, prisimindami, „žy
dėjimo" laikus, kada buvo sunku 
rasti patalpas susirinkimams. 

Nors daug lietuviškos visuo
menės narių išsikraustė į „žaliuo
jančius" priemiesčius ir eilinėmis 
savaitės dienomis kabinetai yra 
tušti, bet veikla čia nemažėja. Daug 
patalpų yra užėmę archyvai, o šeš
tadieniais veikiančiai lituanistinei 
mokyklai pamokoms pritrūko pa
talpų šiuose svetinguose namuose. 
Ačiū tėvams jėzuitams, kad jie už
leido patalpas kai kurioms litu
anistinės mokyklos klasėms. 

Iš pranešimų buvo galima paste
bėti, kad Jaunimo centras labai 
stengiasi išlaikyti pastatus gerame 
stovyje, kad lietuviai ilgai galėtų 
naudotis jo patalpomis. Jaunimo 
centro valdyba labai džiaugiasi turė

dama moterų vienetą, kuris priside
da prie išlaidų apmokėjimo. Apie 
moterų vieneto veiklą ir suteiktą 
pagalbą pranešė kasininkė Nijolė 
Kaveckienė, kuri valdyboje eina ir 
kartotekos vedėjos pareigas. Šiam 
darbščiam vienetui vadovauja Anelė 
Pocienė. 

Klausymų ir sumanymų metu 
pasisakė Rita Šakenienė ir Ligija 
Tautkuvienė, paberdamos keletą 
pasiūlymų skaidresnei veiklai. Joms 
atsakė tarybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus ir valdybos pirm. Milda 
Šatienė, pasiūlydami kreiptis į raš
tinę darbo metu, kur bus išklausy
tos. Jaunimo centro valdyba mielai 
laukia patarimų veiklos pagyvini
mui. Jonas Tamulaitis paklausė 
kun. A. Gražulio dėl Jaunimo centro 
ateities. Kun. A. Gražulis, einąs 
jėzuitų vienuolyno vyresniojo pa
reigas, išimtinai pabrėžė, kad kol 
Jaunimo centras bus reikalingas 
lietuvių visuomenei, o ypač litu
anistinėms mokykloms, ir lietuvių 
visuomenė ją rems, nereikia galvoti 
apie uždarymą. 

Buvo pravesti rinkimai į tarybą. 
Trims kandidatams sutikus likti 
valdyboje, ketvirtuoju nariu buvo 
iškrinktas Jurgis Vidžiūnas. 

Buvusiems Kontrolės komisijos 
nariams sutikus likti komisijoje, 
susirinkimo dalyviai vienbalsiai 
patvirtino vienerių metų kadencijai 
Joną Spurgį, Antaną Valavičių ir Fe
liksą Lukauską. 

Pasibaigus visiems darbotvar
kės klausimams, sugiedojus „Lie
tuva brangi", susirinkimas buvo 
baigtas. Tarybos pirmininkas visus 
pakvietė pasisvečiuoti. 

Reikalaujant nuostatams buvo 
sušauktas tarybos narių susirinki
mas, kur buvo renkami tarybos 
pirmininkas ir jo sekretorius. Su
sirinkime dalyvavo 12 tarybos narių, 
kurie balsavimu perrinko kitų metų 
kadencijai Vaclovą Momkų tarybos 
pirmininko, o Antaną Paužuolį 
sekretoriaus pareigoms. 

Antanas Paužuolis 

Renginys prasidėjo Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koplyčioje prieš 
šventąsias Mišias, koncertuojant 
Misijos mišriam chorui, vadovauja
mam choro vadovės ir dirigentės 
Jūratės Lukminienės. Gausiai susi
rinkę iškilmingoms Mišioms, skir
toms 88-osioms Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimui, dalyviai klau
sėsi gražiai ir jautriai mišraus choro 
atliekamas dainas — kompozito
riaus Abariaus „Aras", Bernardo 
Brazdžionio žodžiais, ir tautine 
daina tapusią „Kur bėga Šešupė" ir 
kitas. Šventų Mišių metu labai įdo
mų ir pamokantį pamokslą pasakė 
kunigas Ignas Urbonas. 

Taip garbusis mūsų kunigas 
visiems priminė Lietuvos ambasado
riaus Vatikane kunigo Stasio Gird
vainio 1941 m. birželio 23 dieną 
atsiųstą Lietuvos žmonėms laišką, 
kuriuo jis visiems lietuviams primi
nė, jog lietuvių tauta ir Lietuvos 
Respublika niekuomet neišsižadės 
Nepriklausomybės ir laisvės, kad 
mūsų lietuvio gyslose per amžius 
teka ir tekės vienos seniausios ir 
garbingiausios Europos tautos lietu
viškas kraujas ir kad Lietuvos did
vyrių dvasia niekuomet neleis su
nykti nepriklausomai Lietuvai. 

Po šv. Mišių Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas tęsėsi PLC 
didžiojoje salėje. Pagrindinį prane
šimą padarė ilgametis Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės vadovas, 
aktyvus visuomenininkas, daug nu
veikęs kovojant už Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimą Bronius Nai
nys. Prelegentas pasirinko įdomią 
temą apie atkurtos Lietuvos Nepri
klausomybės per 16 metų nueitą la
bai sudėtingą politinį ir ekonominį 
kelią. Autorius pažymėjo, kad per 
pastaruosius nepriklausomos Lie
tuvos metus labai nusmuko partrio-
tinis auklėjimas, kad Lietuvoje dau
giau 50 proc. Lietuvos piliečių su il
gesiu prisimena buvusius soviet
mečio laikus. Lietuva — Europos 
Sąjungos ir NATO narė. Lietuvos 
Respublikos rytinės sienos tapo ir 
Vakarų Europos sienomis, ir jas 
saugo tarptautinės karinės pajėgos. 
Lietuvai Europos Sąjunga skyrė 37 
milijonų eurų pagalbą Lietuvos 

ūkio, kultūros atgavinimui. „Lietuva 
gyvuoja ir gyvuos, tik būkime tikrais 
lietuviais visur ir visada", — sakė 
pranešėjas. 

Susirinkusius gražiai ir trumpai 
pasveikino Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Regina Naru-
šienė. Lietuvos Respublikos Genera
linis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius savo sveikinamajame 
žodyje Lietuvos Valstybingumo 88-
ųjų metinių proga pasakė: „Jei 
nebūtų Vasario 16-osios, nebūtų ir 
Kovo 11-osios. O jei nebūtų Kovo 11-
osios, tai nebūtų ir šiandieninės 
Lietuvos — Europos Sąjungos ir 
NATO gynybinio bloko narės. Ar ne 
įdomu, kad Lietuvos sienas saugo 
Lenkijos, Vokietijos kariai. Lietuvių 
tautos tvirtybė savo istorijos žino
jime ir gerbime. Išeivija ir Lietuva — 
viena tauta". 

Čikagos County departamento 
vadovė Maria Pappas taip pat at
siuntė savo nuoširdžius pasveiki
nimus Lemont Lietuvių Bendruo
menės susirinkimo dalyviams. Žy
mios tautinės šventės proga Lietu
vių fondas paskyrė 2005 metų pre
miją Montessori mokyklėlei „Žibu
rėlis". Premiją įteikė LF atstovė 
Alina Blekienė, kuri pasakė: „Lietu
va bus gyva, kol bus gyvas nors vie
nas lietuvis, tad stenkimės kuo 
ilgiau išsaugoti lietuvybę kur bebū
tume". Meninėje dalyje dalyvavo 
lietuvių tautinių šokių kolektyvas 
„Spindulys", vadovaujamas Rasos 
Poskočimienės ir Maironio litu
anistinės mokyklos moksleiviai. 

Prie šventiškai papuošto stalo 
svečiai vaišinosi skaniais lietuviš
kais patiekalais ir dar ilgai kalbėjo 
apie atgimstančią Lietuvą, išgra-
žėjusį mūsų senąjį Vilnių, prisiminė 
laikus, kai prieš — 60 metų turėjo 
bėgti iš tėvynės, kaip palengva 
kūrėsi Amerikoje. Gražiai ir įdomiai 
iškilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės 88-ųjų metinių minė-jimą 
organizavo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Lemonto skyrius, 
vadovaujamas Irenos Vilimienės ir 
jos darnus visuomenininkų kolekty
vas. Didelė ir nuoširdi padėka Jums, 
gerbiamieji visuomenininkai. 

Algirdas Vitkauskas 

SAULIAI ŠVENTE 
UŽGAVĖNES 

jaunimo centro pavasarinėje murjeie. kuri vyko kovo 4-5 dienomis, vaikus 
i ' -ksr-rinr • ; j o k d a r \ s Vytautas Vizgirda Indrės T i junėl ienės nuotr 

Vasario 26 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė suruošė Užgavėnes. 

Buvo truputį šaltoka, tačiau 
šaltis nebuvo labai „piktas". J Už
gavėnes susirinko gražus būrys tau
tiečių. 

Algimantui Barniškiui grojant, 
laikas prabėgo labai puikiai. Buvo 
gražus būrys šokėjų. Šokome tango, 
valsą. Turėjome progos polkai šo
kant gerokai sušilti. Sukomės ir 
ratelyje. Buvo labai linksma. 

Visi užsigavėjo, visi valgė Anelės 
Ramanauskienės keptą kugelį, vir
tinius bei „Racine" kepyklos — 
cepelinus. Buvo labai skanu! 

Vytauto Didžiojo šaulių vadė 
Aldona Balčiūnienė labai gražiai 
viską tvarkė ir maloniai aptarnavo 
išalkusius. Dar virtuvėje talkininka
vo Ema Venskienė. 

Atsimenu Lietuvoje tą dieną 
/: .onės persirengę visokiomis kau-
kėmis vaikščiojo po gatves ir gąsdin
davo. Taip pat ruošdavo šokius. 

(Panašiai kaip čia per Hollovveen). 
Kas buvo labai ištroškęs, galėjo 

atsigaivinti bare. Bare buvo televizo
rius, per kurį rodė lietuviškas 
telelvijos laidą: rodė lietuviškus fil
mus, bei koncertą iš Lietuvos. 

Stebėdami lietuvišką vaizda
juostę, staiga pasijutom tarsi Lie
tuvoje. Buvo malonu matyti ir 
pajausti vėl tą Lietuvos šilumą. 

Laikas skubėjo. Prasidėjo ir visų 
laukta loterija. Loteriją pravedė 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vadas Juozas Bagdžius ir talkinin
kės Ela Juodienė bei Monika Gudai
tienė. Buvo nemažai ir laimingųjų. 

Loterijai pasibaigus, publika 
pradėjo skirstytis. Visi skubėjo į 
namus. Sekmadienis pasibaigė — 
rytoj ne šventa (taip sakoma). 

Valio! Lai gyvuoja Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė ir kiti jūros 
Šauliai. 

Stase Viščiuvicnė 
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
IU OZAS GAILA 

„... Jonas Šoliūnas mirė Čika
goje. Viens po kito, viens po kito, 
daugiausia vyrai...", skaitau per 
internetą gautą Nijolės Dėdinienės 
laišką. Prieš keliolika metų tokios 
žinios būčiau apstulbintas, o dabar, 
perskaitęs tai žmonai, murmtelėjau 
„Tai kū aš čia dar veikiu?"... 

Apsipratome su mirtimis. Prieš 
trylika metų ir man gydytojai davė 
50 procentų galimybę išgyventi de
šimti metų, bet va, aš dar skaitau be 
akinių, nors akių gydytojai nustatė, 
kad jau prasidėjusi „macular dege-
neration", mašina važinėju kaip 
aštuoniolikmetis, laiptais kopiu šo
kinėdamas, tačiau visiškai apsipra
tęs, kad bet kurią dieną bus mano 
eilė. Keisčiausia, kad kai tik sužinau 
apie kokio savo pažįstamo mirtį tuoj 
įninku tvarkyti savo įvairius po
pierius, rašinėti atsiminimus, tvar
kyti namą, kad žmonai būtų leng
viau parduoti. Bet po to vėl grįžtu į 
senąją vagą, tar tum dar ilgai gy
venčiau... 

Su Jonu Šoliūnu susipažinau 
1948 m., kai anglų zonoje mus iš 
įvairių mažų stovyklų atkraustė į 
Diepholzą. Daugumą sudarė atkel
tieji iš Gross Hesepe ir Dedelstorfo 
stovyklų, tad ir naujos gimnazijos 
branduolys buvo tų stovyklų moki
niai ir mokytojai. Viename klasės 
suole („galiorkoje") atsidūrėme: 
Jonas — „Jasius" Šoliūnas, Vytas — 
„Vitkis" Leveckis iš Dedelsdorfo, 
Antanas — „Amas" Bobelis, ir a š — 
Juozas — „Juzė" Gailevičius iš Gross 
Hesepes. Gyvenimas stovykloje virte 
virė: paskaitos, minėjimai, organi
zacijų šventės, sporto varžybos. 
Mūsų ketverto „galiorka" buvo visos 
gimnazijos veikimo centras. Ideo
loginiai buvome suskilę: Antanas su 
Vytu — skautai, o aš su Jonu — 
aktyvūs ateitininkai ir gana aštriai 
susikibdavome, tačiau mus visus 
jungė sportas, na ir įvairiausios 
išdaigos gimnazijoje, kurios gimdavo 
mūsų „galiorkoje". Jono ir Vlado 
„Grigo" Šoliūnu žinioje buvo vienin
telis krepšinio kamuolys stovykloje 
(gautas iš Amerikos ateitininkams), 
taigi laukdavome Jono, kad galė
tumėm žaisti krepšinį. Žaisdami 
stengėmės nesupykinti jo, kad pa
siėmęs kamuolį neišeitų iš aikštės. 
Vienos Jono kojos pėda buvo nenor
maliai išsivysčiusi, jis primindavo ne 
padu, bet pėdos šonu, taigi eidamas 
šlubčiodavo. Kad bato šono ne
nudėvėtų, jis prie bato šono pri
tvirtindavo skardos gabalą, kuris 
keldavo siaubą žaidžiantiems kartu 
su juo. Nusidėvėjusi skarda būdavo 
kaip tarka ir besivaržant dėl kamuo
lio krepšinio aikštėje, Jonas ne vie
nam nutarkuodavo blauzdą. Kai 
Jonas išgirsdavo kokią pašaipą dėl 
savo kojos, j is tuoj pasiūlydavo 
pasirinkti penkis sportus, įskaitant 
ir kliūtinį bėgimą, ir pažiūrėti, kas 
išeis laimėtoju. Kiek pamenu, laimė
tojų prieš jį neatsirasdavo. Iš tikro 
Jonas buvo geras sportininkas. Su 
broliu Vladu buvo geriausi stovyklos 
stalo tenisininkai, o Jonas, nors ir su 
negalia, gerai žaidė ir krepšinį, ir 
tinklinį. 

Prasidėjusi emigracija išskyrė 
mus. Aš likau vienas iš paskutiniųjų 
Diepholze. Mane stipriai siuntiniais 

rėmė Vytautas Vygantas, nors pats 
studijavo Brooklyne ir sunkiai ver
tėsi. Pradžioje su daug kuo susira
šinėjau, bet Jonas buvo vienintelis, 
kurio pirmame laiške radau įdėtą 
dolerį. Atvykęs į Ameriką karts nuo 
karto susitikdavau su Jonu, bet kai 
jis, baigęs studijas ir įsidarbinęs 
„Sočiai Security" įstaigoje buvo ku
riam laikui atsiųstas į Baltimorę ir 
apsistojo pas mano tėvus, o aš dar 
studijavau, tai nemažai laiko pra
leisdavome kartu. Abu buvome kie
toko būdo ir ganėtinai ušsispyrę 
savo įsitikinimuose. Mano motina 
buvo sumušta ir apiplėšta juodojo, 
mano žmonos abu tėvai taip pat 
buvo juodųjų sumušti ir apiplėšti. Iš 
tikrųjų, tai tuo laiku tirštai lietu
viais gyvenamoje gatvės daly nebuvo 
nei vienos šeimos, kurios narys 
nebūtų buvęs sumuštas ir apiplėš
tas. Taigi, pokalbiuose su Jonu nepa
gailėdavau karčių žodžių juodųjų 
rasei, o jis karštai ją gindavo. Tuo 
laiku Amerikoje tebevyko segregaci
ja, o Maryland valstija, būdama ant 
Mason-Dixon linijos ir pilietinio 
karo metu rėmusi pietiečius, griežtai 
jos laikėsi. Nors juodiesiems ne
reikėjo autobusuose sėdėti gale kaip 
Alabamoje, bet autobusų stotyje ir 
kitose vietose jiems buvo atskiros 
patalpos ir tualetai. Į kino teatrus, 
restoranus, viešbučius, parkus, jie 
buvo neįleidžiami, o paplūdimiuose 
buvo užrašai, kad žydai ir spalvotieji 
nepageidaujami. Jonas tuo nepa
prastai piktinosi ir anot jo segregaci
ja viešajame gyvenime ir darbuose 
buvo juodųjų nusikaltimų priežasti
mi. O aš įrodinėjau, kad Baltimorės 
cukraus fabrike, kur mano tėvas ir 
būrys kitų lietuvių, tarp jų mes stu
dentai: broliai Dėdinai, A. Meidūnas 
ir aš vasaromis dirbome, atlyginimai 
visiems buvo vienodi, bet lietuviai 
daug daugiau užsidirbdavo, nes 
juodieji, gavę penktadienį algą, daž
nai nepasirodydavo darbe visą sa
vaitgalį, sudarydami lietuviams ga
limybę dirbti po dvi ar net tris pa
mainas, užsidirbant pusantro karto 
daugiau. 

Po kelių metų Jonas vėl buvo 
atkeltas į Baltimorę. Aš jau buvau 
sukūręs šeimą ir išsikėlęs į užmiestį, 
kur netoliese Jonas išsinuomojo 
butą. Veik visus savaitgalius jis pra
leisdavo pas mus. Aš buvau įsitaisęs 
tikrai pavydėtiną muzikos sistemą, 
tad mudu daug laiko praleisdavome 
klausydami muzikos. J is visada 
atsinešdavo vieną plokštelę, kurioje 
buvo „Pearlfishers" tango ir turėda
vau jam leisti pasiklausyti po kelis 
kartus. Išeidamas visada plokštelę 
išsinešdavo, nors bute neturėjo ant 
kojos klausytis, o savaitgaliui atėjus 
vėl ateidavo su t a plokštele. Ir taip 
šeštadieniais, sekmadieniais važiuo
davome žaisti tinklinio, vakarais 
gurkšnodavome kavą besiklausyda
mi muzikos, na ir nenustodavome 
gvildenę rasinės temos. Susipyk-
davome. Piktas j is išvažiuodavo, bet 
atėjus savaitgaliui vėl jis atvykdavo 
pas mane. Vėl kava, „Pearlfishers" 
tango ir spalvotieji... 

Gimnazijoje Diepholze savo kla
sėje nei aš, nei Jonas nebuvome geri 
mokiniai. Sakyčiau buvome viduti
niokai. Iš tikro, tai geriausios mo
kinės buvo merginos. Gross Hesepe 
gimnazijoje mūsų klasėje pirmoji 

Diephoziečiai Cleveland 1952 m. Iš kairės: Jonas Šoliūnas, Pranas Zaranka, 
Juozas Gailevičius (Gaila), Janina Šoliūnaitė (Matulionienė), Algis Vosylius, 
Antanas Polikaitis, Antanas Račka. 

buvo D. Pyragiūtė, nors dar mūsų 
bernų frontą atlaikydavo Antanas 
Bobelis, Diepholze pirmavo Baltu
tytė. Ir man, ir Šoliūnui nesisekė 
kalbos, ypač vokiečių ir... lietuvių. 
Džiaugdavomės gavę trejetus. O 
lietuvių kalbos mokytojai, išskyrus 
nuolaidų rašytoją J. Jankų, buvo 
negailestingi netaisyklingai lietuvių 
kalbai. P. Butėnas, A. Tamulynas, A. 
Samusis be gailesčio rašė mums tre
jetus, net pagražindami „geležinke
liu". Bet ta ipjau nutiko, kad iš mūsų 
klasiokių tik Jonas ir aš pradėjome 
dažniau rašinėti į spaudą. Aš ra
šinėjau iš bėdos. Kai pradėjau ak
tyviai veikti LB, reikėjo garsintis 
spaudoje. Garsinti ne tik save, bet ir 
kitus bedirbančius, ir apskritai ginti 
LB nuo dr. K. Bobelio vadovaujamo 
ALTo ir VLIKo puolimų. Bedirb
damas laisvoje Lietuvoje, panūdau 
skaitytojus supažindinti su savojo 
krašto niuansais. Jonas Šoliūnas 
nuo studentavimo laikų tapo tikru 
žurnalistu. Jis visada į viską žvelgė 
kritiškai, tad ir jo rašiniai, nors buvo 
įdomūs ir aktualūs, bet daugeliui 
skaitytojų per aštrūs. Todėl, kai jis 
įsidarbino „Draugo" redakcijoje ir 
kvietė mane aktyviai bendradar
biauti, kažkaip nujaučiau, kad ilgai 
ten neužsibus, bet nemaniau, kad 
išsiskyrimas bus toks skaudus ir 
jam, ir „Draugui". Manding, išeivijos 
abejingumą rasinei diskriminacijai 
Amerikoje jis tapatino su rasizmu. 
Jis kažkaip nesuprato, kad lietuviai 
gynė savo gyvenamus rajonus ar 
bėgo iš jų, net pigiau parduodami 
savo sunkiu darbu įsigytus namus, 
ne rasizmo vedini, bet ieškodami 
saugaus gyvenimo sau ir savo 
vaikams. Gal ir rasiniai mišrią šei
mą jis sukūrė, norėdamas šokiruoti 
lietuvių visuomenę, o gal patyręs 
nelaimingą meilę. Prasidėjus spalvo-
tojų išsilaisvinimo sąjūdžiui, Jonas 
skrido dalyvauti jų demonstracijose 
Alabamoje. Skrido į tas demonstraci
jas ir kun. K. Pugevičius iš Balti
morės, o grįžęs iš ten pyko ir gėdino 
mane ir kitus LB veikėjus, kad pa
tys pabėgę nuo priespaudos, ga
lėjome būti tokie abejingi kitiems 
prispaustiesiems. Sunku man buvo 
.prieštarauti ar nesutikti su tuo 
senosios emigracijos atstovu, taip 
kaip aš prieštaraudavau Jonui. Bet 
labiausiai Jono žodžius atsiminiau, 
kai Vilniuje nuėjau aplankyti Šv. 
Jokūbo ligoninėje gulinčio sunkiai 

sumušto R. Mieželio. V. Adamkus 
tik ką buvo išplovęs jo kruvinus 
plaukus, o jo nuo smūgių ištinęs vei
das buvo nusėtas mėlynėmis. Žvel
gdamas į jį, tar tum girdėjau Balti-
morėje tartus Jono žodžius: „Ar tu, 
Juze, manai, kad jei tave sumuštų 
ne juodosios rasės žmogus, bet lietu
vis, tau mažiau skaudėtų?" Ak, koks 
teisus buvo Jonas. Šiandieną, kai 
vaikėzai Lietuvoje sumuša ir api
plėšia vienkiemiuose gyvenančius 
senukus, ne tik jiems, bet ir man, 
nors nesumuštam, daug daugiau 
skauda, nes tai daro lietuviai. Bet 
nebuvo teisus Jonas, kad plėšimai, 
žudymai vyksta iš vargo, neturto. 
Šiandien Amerikoje juodieji tu r i 
visas galimybes siekti mokslo, su
kurtos įvairios programos j iems 
padėti nuo kūdikystės iki senatvės, 
tačiau jų vykdomi nus ika l t imai 
žymiai viršija įvykdytus baltųjų. J u k 
būna naktų, kai Balt imorėje j ie 
nušauna daugiau savųjų, nei Irake 
vadinami teroristai Amerikos ka
reivių. 

Paskutinį kartą su Jonu Šoliūnu 
susitikau, kai jis ap lankė mane 
dirbantį Seime Vilniuje. Kalbėjome 
ir apie savo šeimas, ir apie išeiviją, ir 
Lietuvą. Stengėsi j is mokyti savo 
sūnų ir dukrą lietuviškai, siuntė į 
jaunimo stovyklas, tačiau sakėsi 
jautęs priešiškumą iš lietuvių. Lie
tuvoje jis šelpė savo gimtinės 
mokinius. Beeidami į Seimo kavinę, 
prie lifto į tuometinę Prezidentūrą, 
sutikome Ingridą Stasaitę-Bublienę. 
Na ir prasidėjo mūsų prisiminimai iš 
stovyklinio gyvenimo, iš ateitininkų 
suvažiavimų, apie Joną, laimėjusį 
gražiausių kojų konkursą... Juokė
mės, kvatojome tokioje rimtoje 
įstaigoje, kad net praeinančios rim
tos Seimo darbuotojos smalsiai žvel
gė į tokius linksmus „amerikonus", 
ypač į Ingridą su didžiule skrybėle... 

1999 m. balandžio mėn. nuo ast
mos priepuolio uždusus Jono sūnui 
Lukui, paskambinau jam, guodžiau 
jį ir tai buvo paskut inis mūsų 
pokalbis. 

Tikiu, kad su Jonu susitiksiu 
ten, kur nėra nei ras inės , nei 
kitokios nelygybės, prieš kurią jis 
taip pasisakė šioje žemėje. Neabe
joju, kad jis ten ir sus i ras savo 
mėgstamą plokštelę, o aš — pate
foną. Pakiš man plokštelę tardamas: 
„Pagrok man, Juze, gabaliuką iš 
'Perlų žvejų' ". 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
T M E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
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APYLINKĖSE 

• K o v o 18 d., šeštadienį , 6 vai. v. 
teatro sambūris „Žaltvykslė" teatro 
mėgėjus vėl kviečia atvykti į Jauni
mo centrą pasižiūrėti Augustino 
Griciaus komedijos „Palanga". 

• K o v o 19 d., sekmadienį , 1 vai. 
p.p. Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores bus lietuviškos pamaldos. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po pamaldų įvyks Nepri
klausomybės šventės minėjimas, 
kuriame kalbės LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. Meninę programą atliks kank
lių ir skudučių ansamblis „Gabija", 
vadovaujamas Genės Razumienės. 
Po programos — kavutė. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šioje šventėje. 

• K o v o 19 d., sekmadienį , 6 vai. v. 
Ziono evangelikų liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard Ave. Oak 
Lawn, IL 60453, vyks ekumeninės 
meditacijos ir pokalbis „Dvasinis 
snaudulys ir dvasinis budrumas". 
Kviečiame visus nesust ingusius! 
Klausysimės Taize liturginės muzikos, 
kalbėsimės žemiškomis temomis. 

• J a u n u šeimų dėmesiui! Ne daž
nai pasitaiko tokių progų, kai kartu 
su tėveliais gali pasidžiaugti vaikai. 
Tokia proga bus kovo 19 d. 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Toronto teatro ko
lektyvas rodys vaidinimą „Bulvinė 
pasaka". Nepraleiskite puikios pro
gos pažiūrėti spektaklį ir pabūti kar
tu. Bilietus galėsite įsigyti prieš 
spektaklį nuo 1 vai. p.p. Bilieto kai
na — 10 dol. Vaikams iki 10 metų 
įėjimas nemokamas. Kviečia ir ren
gia LB Kultūros taryba. 

• A t e i t i n i n k ų n a m ų va ldyba 
kviečia visus atitrūkti nuo kasdieny
bės ir atvykti į Gavėnios rekolekci
jas šeštadienį, kovo 25 d. Susikau
pimą praves kun. Arvydas Žygas. 
Registracija — 9 vai. r. Bus klauso
masi išpažinčių. Susikaupimas baig
sis 4 vai. p.p. šv. Mišiomis. Prašome 
iš anksto užsiregistruoti pas Ireną 
Polikaitienę tel. 630-257-2022 arba 
e-paštu: www.jpolikaitis@aol.com 

• B a l a n d ž i o 1 d., š e š t ad ien į , 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL, kviečia į renginį „Postmo-
dernus tea t ras — pasaulio veidro
dis", skirtą išeivijos dramaturgo ir 
kritiko Kosto Ostrausko 80-mečio 
jubiliejui. Prof. Violeta Kelertienė 
pasakos apie dramaturgo gyvenimo 
kelią ir jo asmenybę, dr. Dalia Ci-
dzikaitė apžvelgs dramaturgo kūry
bą, tea t ro sambūris „Žaltvykslė" 
vaidins vienaveiksmę dramą „Gy
veno kartą senelis ir senelė...", paro
da supažindins su K. Ostrausko 
gyvenimu ir kūrybine veikla. Tiki
mės, jog renginyje dalyvaus Kostas 
Ostrauskas. 

• Balandžio 2 d. po 10:30 vai. ry
to Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje vaikučiai 
galės marginti margučius. Kviečia
me šeimas kartu su vaikais dalyvau
ti šv. Mišiose, o po jų ateiti į parapi
jos salę, kur vaikams vyks užsiėmi
mai, bus kavutė. Marginę tą dieną 
margučius, Velykų rytą vaikai turės 
progą juos nunešti prie altoriaus. 

• Balandžio 2 d. po 11 vai. r . šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių centre vyks 
a. a. Onos White juvelyrinių pa
puošalų varžytinės. Ši moteris, 2005 
m. iškeliavusi Amžinybėn, visą savo 

turtą paliko Lietuvoje atstatomiems 
Valdovų rūmams. Atvykite ir pasi
naudokite proga įsigyti įvairių juve
lyrinių dirbinių (perlų vėrinių, 
auksinių, sidabrinių ir gintarinių 
žiedų, apyrankių, segių) itin palan
kiomis kainomis. Negalintys daly
vauti varžytinių dieną, papuošalus 
apžiūrėti ir savo kainą pasiūlyti (už
pildyti „Absentee Bid Form) galės 
PLC kovo 19 d. po 11 vai. r. šv. Mi
šių. Renginį organizuoja Valdovų 
rūmų paramos komitetas JAV. 

• B a l a n d ž i o 9 d. — Verbų s e k m a 
dienį — 1:30 vai. p.p. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje skam
bės prancūzų kompozitoriaus Theo-
dore Dubois sakralinė kantata „Sep
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Programoje dalyvaus: solistai Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Linas Sprindys, Algimantas Bar-
niškis, vargonininkė Solveiga Palio
nienė ir smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė bei fleitistė Deborah Ver-
done. Ruošia LB Lemonto apylinkės 
valdyba. Bilietus prašome užsisa
kyti tel. 708-974-0591. 

• Balzeko l i e tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje balandžio 22 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p. rengiama dvasinės 
atgaivos popietė. Joje susitiksite su 
„Lietuvių balso" knygos konkurso 
pirmos premijos laureate dr. Aldona 
Vasiliauskiene, kuri atvyksta iš Lie
tuvos. Popietę organizuoja LB Kul
tūros taryba, ALTas ir Romos kata
likų federacija. 

• Š i ų me tų du pirmuosius ge
gužės mėnesio savaitgalius vyks 
rinkimai į JAV LB XVIII tarybą. As
menys, norintys kandidatuoti į Ta
rybą, prašome skambinti JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkei Aušrelei Sa-
kalaitei tel. 630-243-6302 arba su
sisiekti su savo apylinkės pirmi
ninku/e. Anketas reikia pristatyti 
iki kovo 19 dienos. 

• K o v o 19 d., s ekmad ien į , po 9 
vai. r. šv. Mišių Ateitininkų namuo
se įvyks Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas. Jame bus pristatytas 
2005-2006 metų veiklos iššūkis: „Gy
venkime, kurkime, veikime per Kris
tų". Kun. Kęstutis Trimakas bus 
pagrindinis kalbėtojas tema „Dina
miškasis Ateitininkijos trikampis". 
Po paskaitos komentuos Vainis Alek
sa (Literatūra ir gyvenimas), dr. 
Petras Vytenis Kisielius (Gyvybės 
kultūra ir gyvosios dvasios sąjūdis) 
ir dr. Linas ir Rima Sidriai (Gyve
nimo vertė ir šeima). Trumpą me
ninę programą atliks Aldona Zails-
kaitė ir Nerijus Šmerauskas. Muzi
kiniai intarpai parinkti Dar iaus 
Polikaičio. Ateitininkai ir lietuviš
koji visuomenė kviečiama dalyvauti. 

• L i e t u v o s labdaros fondo a t s 
tovybė JAV nuo š. m. vasario 27 d. 
vykdo šiuos tikslus: lėšų rinkimo 
akciją Černobylio (Ukraina) au
koms. Čekius siųsti: Representetive 
in USA (Cert. No. A-01) of Lithua-
nian Charity Fund „Our Coast", pa
žymint Saving Lives Chernobyl Vie
tinis adresu: 7856 Santa Monica 
Blvd., West Hollywood, CA 90046: 
kreipimąsi į visas JAV medicinines 
įstaigas dėl Černobylio aukų ne
mokamo profilaktinio sveikatos pa
tikrinimo ar gydymo. Taip pat skel
bia konkursą geriausiam pašto žen
klui (meno kūriniui, suvenyrui, pa
linkėjimui, eilėraščiui) tema „Čer-
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By Vytautas Kiova 

SOthjĄnntversary 

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
PREMJERA 

įvyks sekmadienį, 
ba landžio 3.0 d. 3 vai. p .p . 

M o r t o n gimnazijos 
auditorijoje, 

2401 S. Austin Bouievard, 
Cicero, l t 

Bilietus į Vytauto Klovos 
operą „Pilėnai" galima įsigyti 
„Seklyčioj", 2711 W. 77 st 
Street Chicago, IK tel. 773-476-
2655. Bilietai parduodami pir
madieniais — ketvirtadieniais 
nuo 9 vai r iki 4 vai. p.p. ir šeš
tadienį nuo 10 vat.r, iki 2 vai. 
p.p. Penktadieniais bilietai ne
bus pardavinėjami. Užsakymus 
raštu prašome siųsti Uthuanian 
Opera of Chicago, Inc., 3222 W. 
66th Place, Chicago, IL 60629, 
tel 773-925-6193. Bilietų kainos 
nuo 25 iki 50 dol Asmenys auko
ją 250 dol gaus 2 bilietus į ope
ros spektaklį ir 2 pakvietimus į 
pokylį. Aukoję 150 dol — p o vie
ną bilietą į spektaklį ir į pokylį. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Verbų kūrimo pamokos 
Dailininkės Ramunė Razevidenė, Virginija Morrison ir 
Rasa Ibianskienė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

kovo 19 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. mokys daryti verbas 

Atsineškite žirkles, dž iov intų 
augalų ir gėlių, kurių galite įsigyti 
parduotuvėje „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 regis
tracija te l . 773-582 6500. 

nobyliui — 20" sukurti. Siųsti iki 
balandžio 26 d. Aktyviausi pro
gramos dalyviai bus apdovanoti sper 
cialiais Lietuvos Respublikos pri
zais, atžymėti spaudoje ir konferen
cijos leidinyje. Bet kuri Jūsų pagal
ba — mums džiaugsmas. Tad ne
atidėliokime. Tel. pasiteiravimui: 
323-957-3771, 661 Jo 9-9544. 

• 2006 m. v a s a r i o 23 d. Švč . 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio
je sutvirtinimo sakramentas suteik
tas Tomui Daniel Nedveckiui, Mat-
thew Walter Sapikui, Johnny Mark 
Shimkus, Agnei Marijai Skučaitei, 
Arūnui Juozui Solomskui ir Deivy-
dui Petrui Solomskui. 

http://www.jpolikaitis@aol.com

