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Pranešime prezidentas kritikavo politikus 

Prezidentas V. Adamkus Seime skaito metini pranešimą. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius , kovo 28 d. (BNS) — Po
litikai kra tos i prezidento Valdo 
Adamkaus metiniame pranešime iš
sakytos kritikos dėl pamintos mora

lės, prisidengiant teise. 
„Lietuva dūsta nuo pavyzdžių, 

kai nusižengusieji padorumui, su
painioję viešuosius ir privačius inte

resus pareigūnai ir politikai lieka 
nenubausti, net viešai nepasmerkti 
ir tvirtina pripažįstantys tik teisinę 
atsakomybę. Noriu pabrėžti: skan
dalingose politikų bylose teisiniai 
argumentai negali tapti apsisaugoji
mo priemone nuo moralinio jų elge
sio įvertinimo", — antradienį, skai
tydamas metinį pranešimą Seime, 
sakė V. Adamkus. 

Savo atsakomybės nemato 

Tuo tarpu nei premjeras Algir
das Brazauskas, nei sostinės meras 
Artūras Zuokas, kurių moralinės at
sakomybės klausimas pradėtas kelti 
dėl įtarimų supainiojus viešuosius ir 
privačius interesus, savęs su prezi
dento kritika nesieja. 

„Nemanau, kad aš kur nors pa
dariau teisinių ar moralinių klaidų. 
Man, kaip vadovui, kaip politikui, 
dirbančiam visą nepriklausomybės 
laikotarpį, asmeniškai jokių morali
nių priekaištų nebuvo išsakyta", — 
sakė premjeras. 

Prezidento V. Adamkaus meti-

Pretendentų į „Mažeikių naftą 
eilėje — trys pirkėjai 

/ / 

Vilnius , kovo 28 d. (BNS) — 
Lietuvos premjeras patvirt ino, kad 
dėl „Mažeikių naftos" akcijų pirkimo 
su Vyriausybe šiuo metu derasi t rys 
galimi pirkėjai, i r daugiau jų nebus, 
„nebent įvyktų stebuklas". 

Pasak Algirdo Brazausko, dėl 
„Mažeikių naftos" akcijų su Vyriau
sybe besiderančių kompanijų finan
siniai pasiūlymai yra panašūs , ta
čiau konkrečiai jų Vyriausybės vado
vas neatskleidžia. 

J i s teigė, jog šie t rys pretenden
tai yra Rusijos naftos milžinė „Lu
koir , Kazachstano valstybinė naftos 

ir dujų bendrove „Kazmunaigaz" bei 
Rusijos ir Didžiosios Britanijos ben
dra įmonė TNK-BP 

A. Brazauskas pabrėžė, jog pa
aiškėjus „Jukos" parduodamų „Ma
žeikių naftos" akcijų kainai, atsirado 
dar du pretendentai, tuo tarpu Len
kijos naftos susivienijimas ,,PKN 
Orlen" derybose, anot premjero, ne
dalyvauja. 

Tuo tarpu „Lukoil" pasiūlymus 
j is vertina kaip rimtus, tačiau atsi
sakė patvirtinti, kad „Lukoil" yra 
vienas real iausių pretendentų į 
„Mažeikių naftos" šeimininkus. 

Seimo p i r m i n i n k a s : Lietuva 
t u r i b ū t i s a u g u m o kūrėja 

Vilnius , kovo 28 d. (BNS) — Mi
nint antrąs ias šalies narystės NATO 
metines Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas ragina būti ne pasyviais 
saugumo vartotojais, o jo kūrėjais. 

„Tapę NATO nariais , galime, ir, 
mano nuomone, tiesiog privalome ne 
tik stebėti ir analizuoti vykstančius 
procesus, bet ir aktyviai dalyvauti 
formuojant viso Siaurės Atlanto su
sivienijimo politiką ir ateities pla
nus", — Lietuvos narystės NATO 
antrųjų metinių minėjime Seime sa
kė A. Paulauskas . 

„Mes drąsiai prisi imame naujus 
įsipareigojimus, nebijodami iššūkių, 
siekiame ne tik būti pasyviais sau
gumo vartotojais, bet ir jc kūrėjais", 

Artūras Paulauskas 
Eltos nuotr. 

— tęsė parlamento vadovas. 
J is akcentavo, jog Lietuva netu

rėtų NATO Nukelta \ 6 psl. 

JAV nusivylė, 
kad nacių 

talkininkas 
nenubaustas 
Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — 

Jungtinių Valstijų vyriausybė pa
reiškė esanti nusivylusi dėl to, kad 
buvęs nacių talkininkas Lietuvoje 
Algimantas Dailidė, nors ir pri
pažintas teismo kaltu, liko nenu
baustas už savo nusikaltimus. 

„Mes nusivylėme, kad Algiman
tas Dailidė nebus nubaustas už savo 
nusikaltimus", — rašoma JAV am
basados Vilniuje antradienį išplatin
tame pranešime spaudai, kuriame 
taip pat pažymima, kad Holokausto 
nusikaltėliai neturi likti nenubaus
ti, „nes teisingumas, kuris vykdo
mas teisinio proceso metu, užkerta 
kelią panašiems nusikaltimams". 

Pranešime drauge sveikinamas 
Lietuvos prokuratūros siekis „įvyk
dyti teisingumą šioje žinomo nusi
kaltėlio byloje". 

Kaip skelbta, Vilniaus apygar
dos teismas pirmadienį pripažino 
kaltu buvusį Lietuvos saugumo poli
cijos darbuotoją A. Dailidę už daly
vavimą nusikaltimuose prieš žydus 
per Antrąjį pasaulinį karą nacių 
okupuotoje Lietuvoje. 

Tačiau ligotą 85 metų nuteistąjį 
teismas pripažino nebepavojingu vi
suomenei, todėl nuo baudžiamosios 
atsakomybės jį atleido. 

Tokį teismo sprendimą taip pat 
sukritikavo ir nacių persekiotojas 
Efraim Zuroff. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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nio pranešimo teiginių apie moralę 
ir atsakomybę sau netaiko ir opozi
cinės Liberalų ir centro sąjungos va
dovas, sostinės meras Artūras Zuo
kas. 

„Jei kalbama apie įstatymus ir 
moralę, tai galiu pasakyti tai, ką ne 
kartą jau esu pareiškęs. Manau, kad 
nei įstatymams, nei principams ne
su nusižengęs. Atvirkščiai, manau, 
kad aš galiu save aiškiai įvardinti 
auka tų priežasčių, kurias šiandieną 
įvardino Nukelta į 6 psl. 

Skautybės kelias. 
Ir vėl užkliuvo Lietuva. 
Visi \ protesto mitingą. 
Skaitytojų laiškai. 
Muzika suvienijo 
skirtingose geležinės 
uždangose gyvenusius. 
Mūsų virtuvė. 
Kovas — malonės mėnuo. 
„Seklyčia" gyvuoja. 
Pirmoji paroda. 
VIII Dainų šventės 
renginių informacija. 
„Draugo" apklausa. 
Dvasinė atgaiva. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.873 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

*oS^v 

DETROITO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

Kaziuko mugė - tai pirmutinis 
pavasaris įvykis lietuvių veiklos ka
lendoriuje. Detroito „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų mugė įvyko sekma
dienį, kovo 5 d., Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame centre. Gau
siai dalyvavo Detroito apylinkės 
bendruomenė, dideli ir maži. 

Pirmiausia visi susirinko para
pijoje šv. Mišiom. Sesės kartu su bro
liais įžygiavo į parapiją rikuote; 
tuntų vėliavos eisenos priekyje. Tuoj 
po šv. Mišių — mugės atidarymas. 
Nekantriai mugės atidarymo lau
kiančius svečius ir skautus pasveiki
no „Baltijos" tunto tuntininkas Sau
lius Anužis. Brolis Saulius pakvietė 
Dievo Apvaizdos parapijos kleboną 
kun. Ričardą Repšį sukalbėti maldą 
ir oficialiai atidaryti Kaziuko mugę. 

Maldą sukalbėjus, atsidarė virtuvės 
langelis, prasidėjo žaidimai, svečiai 
turėjo progos skaniai pavalgyti, ap
žiūrėti ir nusipirkti rankdarbių ir 
prekių. 

Onutė Abarienė ir Lėlė Viskan
tienė, kartu su savo talkininkais, 
skaniai paruošė, kaip ir kasmet, lie
tuvišką maistą. Vyr. skautės taip 
pat prisidėjo prie talkos, prie pyra
gų ir tortų stalo. Mažiausios paukš
tytės greit išpardavė tradicinius 
Kaziuko mugės širdelių sausainius 
ir grybukus. Skautės ir skautai su
ruošė vaikų žaidimus. Prityrusios 
skautės pravedė loteriją. Šioje mu
gėje buvo galima nusipirkti ginta
rinių ir kitų brangenybių, ranki
nukų, įvairių marškinėlių, namuose 
gamintų sūrių, grybų, medžio dro-

Detroito skautai Kaziuko mugėje. 

„Baltijos" tunto tuntininkas Saulius Anužis ir kun. Ričardas Repšys atidaro 
Detroito lietuvių skautų Kaziuko mugę. 

žinių ir daug daugiau gėrybių. 
Svečius pritraukė „Velykinio stalo 
loterija. Šioje loterijoje buvo galima 
laimėti įvairius krepšiukus. Vienas 
krepšys tikrai pritaukė svečių dė
mesį, nes jame buvo Detroito „Pis-
tons" krepšinio komandos varžybų 
bilietai. Šio krepšelio laimėtojai la
bai apsidžiaugė. 

Dėkojame visiems, kurie pri
sidėjo prie Kaziuko mugės ruošos ir 
pravedimo. Ačiū visiems už apsi
lankymą ir paramą šiam ypatingam 
skautiškam renginiui. 

„Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntu tuntininkai 

Brolis Darius Rudis su skautais Romu 
Sonta ir Aleksu Matveku. 

SESE, BUDĖK! 
Pasikalbėjimas su Seserijos 

v.s.t.n. Stefa Gedgaudiene ir tarp
tautinių reikalų vadove Virginija 
Končiene. 

Lietuvos skaučių seserijos vy
riausioji skautininke sesė Stefa 
pabrėžia, jog organizacijai svarbiau
sia yra skautiškų tradicijų tęstinu
mas. Jis buvo svarbus tiek Tarpu
kario, tiek atkurtos Lietuvos Res
publikos metais. Seserijos tikslai — 
išlaikyti tautinį tęstinumą, ugdyti 
asmenybes, kurios žino savo vertę, 
jaučia pareigą ir atsakomybę ir 
kurios tęsia organizacijos tradicijas. 
1999 m. organizacija įregistruota 

Teisingumo ministerijoje. 
Seserija veikia Kauno apskrity

je, Utenos, Ukmergės, Plungės, Pas
valio, Radviliškio rajonuose, Joniš
kėlyje — iš viso yra 10 tuntų. Nau
jas tuntas kuriamas Vilniuje. Iš viso 
yra daugiau nei 1,300 narių. Orga
nizacijos ei. paštas — 

seserija® gmail.com. 
Aukščiausias Seserijos valdymo 

organas yra suvažiavimas, šaukia
mas kas 3 metus. Jame renkama 
vyriausioji skautininke, jos pavaduo
toja, garbės gynėja, 16 žmonių Ta
ryba, 9 žmonių Pirmija. Anot sesės 
Stefos, į Pasaulinės skaučių asocia-

Kun An tanas Saulaitis. S), su skautais L ietuvoje 

cijos (World Association of the Giri 
Guides and Giri Scouts WAGGGS) 
Tarptautinį biurą Lietuvos skautų 
sąjungos Seserija įstojo 1927 m., 
lietuvės buvo vienos iš Pasaulinio 
biuro kūrėjų. 1940 m. Sovietų oku
pacijos metu, skautų veikla Lietu
voje uždrausta. Šiuo metu Seserija 
kandidatuoja vėl tapti tikrąja 
WAGGGS nare. 

Kaklaraiščių spalvos: paukšty
tės ir vilkiukai — raudoni (iki 10 me
tų), skaučių ir skautų — geltoni 
(10—14 metų), prityrusių skaučių ir 
skautų — vyšninės spalvos (nuo 14 
iki 16—17 metų), vyr. sesių — mėlyni, 
skautų vyčių — violetiniai, vadovų 
— žali. Vyresniųjų skautų ir vadovų 
įžodžiai duodami visam gyvenimui. 

Veikla daugiausia vyksta drau
govėse. Taryba susitinka per įvai
rius renginius. Apie juos informaci
ja skelbiama vietinėje spaudoje. 
Seserija mažai bendrauja su kito
mis skautiškomis organizacijomis. 

Norint priklausyti Lietuvos 
skaučių seserijai reikia kreiptis į 
vyriausiąją skautininke sesę Stefą. 

Atsakomasis straipsnis fil. 
Kęstučiui Ječiui. („Draugas" Nr. 33, 
2004.02.18). „Lietuvos skautiškos, 
ir^anizacijos 2 " — trečia dalis. 
Ruošė s.v.senj. Jonas Mikaliūnas. 
2006 m kovas — 2006 m. vasaris. 

Lietuvos skaučių seserija 
LSSes www.wagggsworld.org 
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VISI — Į PROTESTO 
MITINGĄ! 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Pavydžiu prancūzams, nors jų 
valdžios, ypač prezidento, liepusio 
mums patylėti, nemėgstu. Pavydžiu 
jiems ne prezidento, o visuomenės, 
ypač studentų, kurie, regis, yra tikri 
savo šalies piliečiai, ne taip kaip 
mūsiškiai. Mūsiškiai ką — duoda 
kyšius, prieš egzaminus dėstytojams 
neša dovanas, mūsiškiai nusirašinė
ja per egzaminus, o gabesnieji bėga 
į sorbonas ir harvardus ir negrįžta. 
Mūsiškiai studentai neretai viešo
siose vietose elgiasi kaip kokie ne
subrendėliai, mūsiškiai nemyli savo 
tėvynės, savo tautos, savo kalbos. 
Mūsiškiai — tai ne prancūzai: nei 
save jie moka apginti, nei, juo la
biau, „žmones iš gatvės". Jiems rūpi 
tik prisigerti, na dar krepšinis, na 
dar panelės... Pasakysite — nerei
kia taip kategoriškai, būna ir išim
čių. Būna, tačiau jos tik patvirtina 
taisyklę. 

Prancūzijos visuomenės kova 
su monopolijomis, kapital is tais , 
darbdaviais mums gerai žinoma nuo 
sovietinių laikų. Gal ta kova tada 
nebuvo nušviečiama objektyviai, bet 
joks streikas, jokia demonstracija 
nepraeidavo be pėdsakų, be komen
tarų „tiesose" ir „pravdose". Tada 
mes prancūzams pavydėdavome: 
matai, jie gali nedirbti, gali strei
kuoti, gali reikalauti ir išsireikalau
ti! O mes... Mes apie streikus, de
monstracijas bijojome net pagalvoti, 
nes tada buvo blogiau negu šiandien 
Baltarusijoje A. Lukašenkos lai
kais, tada, būkime teisingi, neretai 
elgėmės kaip kokie liurbiai. Ne visa
da. Neretai. Dažnai. 

Tačiau mes tarsi nepastebėjome, 
kad laikai pasikeitė, kad ir mes 
dabar galime, dar galime... Ar ne 
laikas ir mums pasekti prancūzų 
pavyzdžiu? Šimtatūkstant iniuose 
mitinguose skandavome „Gėda"! 
okupantams, „Gėda!" kolaboran
tams, o dabar, kai tie kolaborantai 
mums ant galvų šlapinasi — tylime. 

Yra ko pavydėti Prancūzijos stu
dentams. Jie, ko gero, sustabdys, 
įšaldys Pirmosios darbo sutart ies 
įstatymą, kuris darbdaviams leidžia 
pirmą kartą gyvenime įdarbintą 
jaunuolį iš darbo atleisti labai leng
vai ir be jokių paaiškinimų. Kovo
jančius studentus palaiko įmonių 
darbuotojai, dėstytojai ir moksleivių 
tėvai, taip bent informuoja mūsų 
žiniasklaida. 

Atėjo metas, kai mes, atrodo, 
neturime kitos išeities. Tad — visi 
į protesto mitingą prie Seimo rūmų! 
Tame mitinge reikėtų paklaust i , 
kodėl Seimo vadovai nemato, kas 
dedasi jų valdose, kodėl įvairūs 
pareigūnai naudojasi neteisėtomis 
privilegijomis, jie net šunis vežioja 
Seimo automobiliu, o Seimo resto
rane ir savaitgaliais, ir švenčių die
nomis rengiami pokyliai, net vestu
vės. 

Daugiatūkstantiniame mitinge 
būtų galima pareikalauti atsakomy
bės dėl prieš porą metų kilusį vadi
namąjį žemgrobių skandalą, pasi
baigusį šnipštu, nes nė vienas skly
pas iš buvusių ir esamų Seimo bei 
Vyriausybės narių neatimtas, kai 
kuriais atvejais apsiribota nebent 
drausminėmis nuobaudomis. 

Daugiatūkstantiniame mitinge 
prie Seimo būtų galima pareikalauti 
daug ko, pačių sudėtingiausių da

lykų, nes Seimas, kaip užrašytas ant 
gelžbetonio plokštės šalia rūmų, 
kuriuos apgynėme nūnai jau tolimą 
Sausio 13-osios naktį, — yra „Lie
tuvos širdis". Labai gaila, kad ta šir
dis rimtai negaluoja, kad tame orga
nizme tiek daug sunkiai pagydomų 
ligų (žymiai pavojingesnių, nei šunų 
vežiojimai ar nelegalios puotos), ali-. 
nančių „Lietuvos širdį". Be akty
vios mūsų pagalbos pagerėjimo ne
sulauksime, o visokioms komisijoms 
ligonio sveikata — nė motais. 

Be masinės visuomenės para
mos nieko nebus, — vienoje radijo 
laidoje kalbėjo politologas Antanas 
Kulakauskas. — Mes tik laukiam, 
kad prezidentas, arba Seimas pada
rytų tvarką. Prancūzijos studentai 
nesikreipė į prezidentą, o išėjo į gat
ves. Kodėl mūsų Studentų sąjunga 
protestuoja tik dėl stipendijų? Mūsų 
visuomenė, atskiros jos grupės nesu
siorganizavusios ginti savo reikalų. 

Štai kodėl ir reikia mokytis iš 
prancūzų. Ir žodis „gėda", kuriuo 
kadaise išvijome okupantą, šių die
nų nomenklatūrai būtų per silpnas. 
Ji nežino, ką tas žodis reiškia, ji yra 
begėdė. Tai ir elgtis su ja reikia ati
tinkamai — prancūziškai. Gal jau 
gana begėdžius gėdinti? Viskas da
roma pagal instrukcijas, įvairiausios 
privilegijos įteisintos įstatymais. Ir 
šunys vežiojami įstatymiškai, ir puo
tos keliamos įstatymiškai, ir žemės 
grobiamos įstatymiškai, ir tvoros 
tveriamos įstatymiškai. Kitaip juk 
būtų bent vienas nusikaltėlis nu
baustas, išvytas iš Seimo, iš Vy
riausybės, pasodintas į Lukiškes. 
Kaltų nėra. Tai iš įstatymų leidėjų 
pirmiausia ir pareikalaukime at
sakomybės. O ne iš ūkvedžių.. Kodėl 
valstybę valdo ūkvedžiai? Kodėl 
Artūras Paulauskas nematė, ką 
veikia kregždės, žižienės, virkečiai? 
O Algirdas Brazauskas kodėl leido 
Vyriausybės valdose siautėti ka-
minskams ir račkiams? 

Panašių dalykų reikėtų pa
klausti ir prezidento. Bet čia šiek 
tiek kitokia situacija. Reikia juk 
visuomenei turėti bent vieną savą 
žmogų valdžios viršūnėse, reikia 
vedlio. Kai kas (gal daug kas?) mano, 
kad vedlys galėtų būti Valdas 
Adamkus. Bet jis kažkodėl nesiima 
tokio vaidmens, nors net Turniškių 
skandalas jo populiarumui beveik 
nepakenkė, visuomenė juo vis dar 
tiki. 

„Kartais susidaro įspūdis, kad 
prezidentas baiminąs erzinti no-
meklatūrą, bando ją perauklėti . 
Prezidentas lyg ledkalnio viršūnė 
iškilęs virš tos nomenklatūros, bet 
tai, kas yra po vandeniu, priklauso 
tai pačiai sistemai" (politologas A. 
Navickas). 

Prancūziško tipo kovoms su 
nomenklatūra reikia kitokio žmo
gaus, ryžtingesnio. Gal net ne žmo
gaus, o žmonių. Šiam reikalui labai 
tiktų visuomenės judėjimas „Kitas 
pasirinkimas". Bet kur jis? Niekas į 
mano pašto dėžutę neįmeta šio 
judėjimo leidinio „Baltijos kelias", 
ir apie jį aš nieko nežinau, nieko 
negirdžiu. Labai gaila, bet jo tiesiog 
nėra. Verdama savo sultyse. 

Kodėl mes, žmonės iš gatvės, 
tokie apkiautę? Nesugebame apsi
ginti, nieko neparemiame, prie nieko 
nesišliejame, visko bijome? 

IŠ dirbančiųjų pensininkų val
džia atėmė dalį pensijos. Mes nė 

DANUTE BINDOKIENE 

Ir vėl užkliuvo 
Lietuva 

Visi žinome, kokia Dievo 
dovana yra tu rė t i gerus 
kaimynus, kur ia i s galima 

pasitikėti, pasidalinti vargais ir 
džiaugsmais, o, bėdai išt ikus, 
visuomet rasti pagalbos. Ši taisyk
lė taikytina ne tik asmeniškam 
žmonių gyvenimui, bet ir valsty
bėms. Tačiau Lietuvai su kaimy
nais visais laikais nelabai sekėsi... 

Ne tik didžiosios šalys — Vo
kietija, Rusija — istorijos būvyje 
nuolat taikėsi „išarti ežias" tarp 
Lietuvos ir savo valstybės, bet ir 
mažesnės, ypač Lenkija, tiek klas
ta, tiek ne taip taikiais būdais 
stengėsi pasiglemžti — jei ne visą 
Lietuvą, tai bent jos teritorijos 
dalį. 

Po nepriklausomybės atkūri
mo 1990-aisiais Lietuva visų pir
ma stengėsi pasirūpinti savo sau
gumu, tapdama NATO nare. Bet 
ar dabar Lietuva saugi? Galbūt toji 
narystė jai suteikia tam tikrą ap
saugą nuo Vokietijos ar Lenkijos 
'(vargiai galima pasitikėti Rusija), 
bet kaip su kaimynine Baltarusija? 
Tai kaimynė, su kuria bus neleng
va taikiai sugyventi, nebent Mins
ko politika pasikeis ir ši „pasime
tusi" valstybė paseks kitų, buvusių 
sovietų okupuotų, valstybių pavyz
džiu — pasuks į Vakarus. 

Šiuo metu Baltarusija susilau
kia daug vakariečių dėmesio. Deja, 
tas dėmesys yra tik neigiamas: 
Baltarusiją vadinat dinozauru, o 
jos autokratinį prezidentą — pas
kutiniuoju diktatoriumi Europoje. 

Kai, žlugus sovietų imperijai, 
išsilaisvinusios iš jos varžtų vals
tybės skubėjo atkurt i nepriklau
somybę ir jungtis į vakarietiškąją 
demokratiją, Baltarusi ja pakibo 
kažkur ta rp „senojo ir naujojo 
pasaulio". Ji vienintelė nenugriovė 
komunistinių dievaičių „švento
vių" (Lietuva, deja, jų s ta tulas taip 
pat pasiliko, sustačiusi Grūto 
parke), globos ieškodama ne Va
šingtone, Berlyne, Paryžiuje, Briu
selyje, o Maskvoje. Valstybės vairą 
perėmus buvusiam kolūkio pirmi
ninkui Aleksandr Lukašenka , 
sprendimas buvo padarytas: ne į 
Vakarus, bet į Rytus. 

Žinoma, Maskva mielai paten
kino Baltarusijos prezidento pra
šymą, o jis jau 12 metų aklai seka 

savo globėjos nurodymus ir atvirai 
rodo špygą Vakarų pasauliui, ži
nodamas, kad niekas negali jo 
pajudinti. Kai kovo 19 d. vyku
siuose prezidento rinkimuose Lu
kašenka laimėjo netoli 90 proc. 
balsų, užsienio atsiųsti stebėtojai 
vienbalsiai paskelbė, kad rinkimai 
neteisėt i . Tos pačios nuomonės 
buvo ir nemaža Baltarusijos gy
ventojų dalis, ypač studentija. 
Minske suruoštos protesto akcijos, 
sutraukusios tūkstančius žmonių. 
Kaip Sąjūdžio laikais Lietuvoje, 
kaip nelabai seniai Gruzijoje ir 
Ukrainoje, minios dainavo, giedo
jo, meldėsi ir reikalavo, kad rinki
mai būtų pakartoti, o Vakarų pa
saulis, sulaikęs kvėpavimą stebėjo, 
kada Lukašenka parodys savo 
„kietą kumštį" ir demonstracijas 
užbaigs smurtu. 

Žinoma, taip ir atsitiko: mi
nioms nepaklausius įsakymo išsi
skirstyti, policija areštavo ir į ka
lėjimus sukišo apie tūkstantį žmo
nių, daugiausia studentų. Vienin
telė šiuo atveju staigmena — kodėl 
reikėjo kelių dienų, kol protesto 
akcijos buvo jėga užgniaužtos? 

Atrodo, kad prez. Lukašenka 
ir pats tiki savo propaganda. Jis ne 
tik užsispyręs tvirtina, kad rinki
mai buvo teisėti, kad juose balsavo 
daugiau kaip 93 proc. šalies gyven
tojų, kad opozicijos kandidatui 
Aleksandr Milinkevič nebuvo jo
kios galimybės laimėti, nes j is 
gavęs tik apie 6 proc. balsų. Tad ko 
čia triukšmauti, dėl ko kelti riau
šes? Sakoma, kad — ieškant visuo
met atrandama. Taip ir Lukašen
ka „atrado" protesto akcijos prie
žastį: ją esą suorganizavo Lietuvos 
ambasada, talkinama Ukrainos ir 
Lenkijos piliečių. Na, o Lietuvą 
tokiam žygiui pastūmėjo Vašing
tonas ir NATO, ir Europos Sąjun
ga, davusi jos užsienio reikalų 
ministrui instrukcijas. 

Ir kaip galima Lietuvą laikyti 
„mažu kupsteliu", jeigu ji tokia 
pavojinga „dideliam", Maskvos 
t raukiamam, Baltarusijos veži
mui? Reikia tikėtis, kad tas „kup
stelis" tikrai ilgainiui ir Lukašen
ka pasipūtėlišką autokratiją su
varys į ožio ragą. Tuo būdu ir 
mūsų tėvynės rytuose atsiras ge
ras kaimynas. 

mur mur. Vieniems seniai išmokėjo 
rublinius indėlius, kiti iki šiol juos 
mato kaip savo ausis. Mes tylime. 
Mums atlyginimus už darbą moka 
vokeliuose. Mes ne tik juos imame, 
bet net neparemiame moters, išdrį
susios ateiviui iš Archangelsko tą 
vokelį sviesti į veidą. Mūsų policija 
mus vadina chuliganais ir provoka
toriais, o jos vadą mes laikome vienu 
populiariausių žmonių Lietuvoje. 

Kur mūsų profsąjungos? „Apie 
profsąjungas Lietuvoje girdime tik 
tada, kai jos kariauja už jų valdomą 
turtą. Tarpusavyje persidalija ar 
nepersidalija — tada ir pakyla pu
tos. O žodis „darbininkas" iš viešojo 
leksikono išnykęs", — rašo publicis
tas Gintaras Beresnevičius. J is 
mums siunčia esminę kapitalizmo 
žinią, kuri yra labai p -n ra s t a . 
Pasirinkimas nedidelis: daro^ birža, 

pataisos darbų kalėjimas, mirtis 
arba kelionė kur nors kitur. 

Ir G. Beresnevičius, ir daugelis 
kitų labiau matomų žmonių jau 
supranta, kad kažką reikia daryti, 
nes beveik prieitas liepto galas. 
„Jėgom valdžioje, kuriom rūpi 
respublika, viešas bendras reikalas, 
ir jėgom, kurių esti visuomenėje, 
žiniasklaidoje, būtina veikti nekom-
promisiškai, aktyviai, būtina ieškoti 
sąjungininkų tarp žmonių. Ir tau^a, 
ir visuomenė — tai žmonės. Mes 
dažnai juos paverčiame abstrakci
jomis" (A. Kulakauskas). 

Argi mes prastesni už pran
cūzus? Nepraleiskime progos ne
tylėti, kai tyli teisingumas, kai 
ūkvedžiai valdo valstybę. Nepa
gailėkime jiems bent supuvusių 
kiaušinių, jeigu nesugebame paso
dinti į Lukiškes. 
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APIE ANGELĄ IR SKIAUTES 
Gaila, kad mūsų dienraštį ne-

visad pasiekia vykstančių (bent Či
kagos ribose) ar įvykusių kultūrinių 
renginių, jei ne įvertinimai, tai bent 
aprašymai. Ar negalėtų „Draugas" 
redakciniame kolektyve turėti as
menį, sugebantį stebėti mūsų lietu
viškame gyvenime vykstančias, pa
vyzdžiui, parodas ir jas iš meno per
spektyvos tinkamai įvertinti? Būtų 
ne tik informuojamas skaitytojas, 
bet supažindinamas ir pats meni
ninkas. 

Dabar noriu pasiaiškinti, kodėl 
šia tema išvis rašau. Aplankiusi Lie
tuvių dailės muziejuje vis dar vyks
tančią Inos Nenortienės „Dyksnis 
prie dyksnio" skiautinių parodą, ten 
pat buvau prašyta ką nors apie tai 
parašyti. Bet ir rašyk, žmogau, kada 
apie meną turiu tik „patinka ar 
nepatinka" supratimą, nors žinau, 
kas man yra gražu, kas į mane kalba 
spalvų ir formų kalba. 

Gražiai išleistame lankstinuke 
taip rašoma apie autorę: „Gimusi 
Lietuvoje, I. Nenortienė, kaip ir dau
gelis lietuvių, bėgančių nuo sovietų 
teroro, atsidūrė JAV. Ji — bosto-
nietė. -Nors pagal išsilavinimą yra 
reabilitacijos terapeute, nuo jaunys
tės domisi menu, visą savo lais
valaikį atidavė kūrybai. Domėjosi 
keramika, juvelyriniais dirbiniais, 
emaliu, o nuo 1958 m. jos dėmesį 
patraukė skiautiniai. Jos sukurti 
skiautiniai — netradiciniai. Kiekvie
nas skiautinys, tai tarsi siuvimas be 
taisyklių, jos pačios fantazijos vai
sius. I. Nenortienė pati sugalvoja 
siužetą, numato būsimo kūrinio dydį 
ir tada — adatą į rankas, ir į darbą. 
Taip gimsta spalvoti paveikslai". 

Parodoje 25 darbai, spalvingi, 
linksmi, originalūs. Tai bedantę 
burna juokiasi klounas, tai plasnoja 
niekad neregėti paukščiai, tai iš 
gabalų ir gabalėlių siuvimo mašina 
suzigzaguotos šviečia gėlės. Rodos, 
taip viskas paprasta ir gražu. Tikrai 
reikia talento ir neišpasakytos kant
rybės, kad iš po siuvimo mašinos 
adatos pražystų darželiai, dryžuotu 
kamienu pravirktų medvilniniai 
beržai ar melsvais, lininiais sparnais 
laimintų beveidis angelas. Nežinau, 

kodėl, bet įsimylėjau tą primityvų, 
juodam fone gėlėta suknele švie
čiantį, angelą. Koks buvo nuostabus 
dvasinis pasivaikščiojimas skiau
tinio meno pasaulyje. 

Liuda Germanienė 
Lisle, IL 

Redakcijos pastaba. Labai 
sutinkame su L. Germanienės pa
staba, kad dienraštis turėtų turėti 
asmenį (ar asmenis), apsilankančius 
visuose renginiuose, juos profesiona
liai vertinančius, arba bent apra
šančius. Kad tokių asmenų (ar 
asmens) neturime, yra dvi pagrin
dinės priežastys: finansai ir žmo
gaus, kuris tokį darbą apsiimtų, 
suradimas. Arba — paprasčiau išsi
reiškiant — abi šios priežastys su
eina į vieną tašką: pinigai. Gyvenant 
išeivijoje lietuviškai spaudai ne
trūksta gerų norų, bet nuolat trūks
ta lėšų. Nors turime vieną kitą ben
dradarbį, kuris dažnai įvairius ren
ginius (tame tarpe ir meno parodas) 
aprašo, bet šie žmonės turi kitus įsi
pareigojimus ir ne visur gali daly
vauti. Antra vertus, kartais pakaktų 
ir „patinka ar nepatinka" suprati
mo, tad kviečiame L. Germanienę 
dažniau parašyti. 

AR JAU NUSIKALTĖLIAI SURASTI? 
Negalime nurimti dėl tų šlykš

čių laiškų, prieš kelias savaites iš
siuntinėtų apie „Draugą". Labai 
laukiame žinių, ar gal jau ką nors 
surado9 Gal jau žinoma, kas tokį 
bjaurų, griaunamą darbą atliko? 

Visi mano pažįstami (ne visi, 
deja, laiškus gavo) yra įsitikinę, kad 
tai ne vieno asmens darbas, nes rei
kėjo tiek daug laiškų išspausdinti, 
adresuoti, pabraukti geltonu rašik
liu kai kuriuos sakinius ir, žinoma, 
išsiųsti pirmos klasės paštu. 

Kaip netrukus po to rašė dr. 
Vytautas Bieliauskas, tai tikrai ne
sveiko proto ir labai piktos valios 
žmogaus, suradusio tokių pačių pa
žiūrų talkininkų, darbas. Per netoli 
šešis dešimtmečius gyvenant Ame
rikoje, lietuviškoje visuomenėje to
kio reiškinio tikrai nepasitaikė. Ko
kia čia pasibaisėtina neapykantos ir 
keršto, o gal „beviltiškumo" (kaip ra
šė red. D. Bindokiene viename savo 
vedamajame) apraiška? Kaip giliai 
smukusi vr,-i iiotuviška visuomene. 
arba kai k jnc tos nariai, kari UZM-

ima tokiais žemais darbais! Dieve, 
gink mus ne nuo svetimų, o nuo savų 
priešų! 

Jolanta Vaitkuvienė 
Darien, IL 

Redakcijos pastaba. Kai tik 
bus surastas kaltininkas, ar kalti
ninkai, būtinai paskelbsime — net 
pirmame puslapyje. Šiuo metu visa 
kaltinamoji medžiaga atiduota ati
tinkamoms įstaigoms ir yra tiriama. 
Kadangi laiškai buvo siunčiami su 
„Draugo" atgaliniu adresu, kai ku
rie, nepasiekę adresatų, pašto buvo 
sugrąžinami į „Draugą" — tuo būdu 
atsirado keletas neatidarytų vokų, 
kuriuos saugumo įstaigos labai 
vertina, nes juose tikisi rasti siun
tėjo (ar siuntėjų) pirštų atspaudų. 

Jeigu yra mūsų skaitytojų, kurie 
laiškus gavo ir dar nepasiuntė 
„Draugo" administracijai, prašome 
tai padaryti, nes —juo daugiau laiš
ku, tuo didesnis nusikaltimas ir tuo 
didesm- galimybe, kad nusikaltėliai 
bus surasti. 

PRIEŠAS DAR NEPALEIDŽIA 
MUS IŠ NASRŲ 

Kovo 3 dienos „Drauge" per
skaičius D. Bindokienės rašinį „Bai
lio beviltiškumas" — apie šlykštų 
pasikėsinimą prieš „Draugą", ne
nustebino, bet sukrėtė. Priešas dar 
labai gyvas ir riebus. Pažiūrėkime į 
valdžios „vyrus". Atidžiai sekant 
Lietuvos išsilaisvinimo eigą, matyti, 
kad amžini priešai ir šiandien yra 
priešai. Net tamsi carinė Rusija ži
nojo rašto galią, uždraudė spaudą, 
žudė, trėmė knygnešius, jų vieton 
atvežė Rusijos kolonistus, kurie 
bolševikmetį vykdė okupantų nuro
dymus. Stalino pakalikai, Lietuvos 
išdavikai Paleckis, Venclova ir kiti 
mokslo įstaigose nuo sienų lupo Lie
tuvos didvyrių ir prezidentų paveik
slus, degino knygas, uždraudė laik
raščius, priešas žino, kad plunksna 
yra galingesnė už kardą. 

Piktai nusistatę mūsų priešai 
apkaltino mus įvairiausiomis blogy
bėmis net užsienio spaudoje mums į 
veidą spjaudė. Kodėl mes tylėjome? 
Reikėjo gintis. 

Kovo 4 dienos „Drauge" skaitau 
V. Bieliausko rašinį „Agonija ir 
paranoja" — tai liečia to paties niek
šo laišką apie „Draugą". 

Dr. Bieliauskas papildomai ir 
įdomiai nagrinėja to žmogelio rašinį, 
jo dvasinę būklę, protinę sveikatą. 
Matyti, mūsų priešas nesusivaldė, 
trūko kantrybė, užpuolė vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį „Drau
gą", tikėdamas sunaikinti, papiktin
ti skaitytojus, tokiu būdu pasitar
nauti savo „bosams", nes jis gali 
būti samdytas niekšas, dirbantis ne 
dėl savo „idealų". Normalaus galvo
jimo žmogui tokios bestiališkos 

mintys negali kilti, o jei ir koks 
pamišėlis tokią mintį pakištų nor
maliam žmogui —jokiu būdu niekas 
nesutiktų prisidėti prie to purvino 
darbo. Čia turime reikalą su rimtu 
protiniu ligoniu, tas žmogus pavo
jingas „Draugo" redakcijai, darbuo
tojams ir kievienam lietuviui, jo 
antras žingsnis gali būti fiziškai 
baisus. Toks žmogus turi būti rastas, 
gydomas ligoninėje, už grotų, bet 
nevaikščioti laisvo krašto gatvėse. 

Sergančio asmenybę galima 
nustatyti iš rašinio: kiekvienas dau
giau ar mažiau rašantis naudoja pa
našius žodžius skirtinguose raši
niuose, sukuria savotiškus išsireiš
kimus, sakinių sudarymą, rašinio 
vystymą, pabaigimą. Nenustebčiau, 
kad tas bailys anksčiau yra rašęs 
„Draugui" laiškus, per paskutinius 
mėnesius „Drauge" buvo laiškų su 
priekaištais lietuvių tautai ir spau
dai. Verta susidomėti tų rašinių 
autoriais, gal atsiras siūlo galas, ku
ris nuves į tamsią pogrindžio skylę. 

Kvanktelėję priešai, niekindami 
spaudą jos nenutildys, tik sustiprins 
norą apginti, dar labiau stengtis kuo 
daugiau remti morališkai ir finan
siškai. Raginu visus „Draugo" skai
tytojus kuo skubiau siųsti didelę ir 
nuoširdžią auką „Draugui", neuž
miršti „Lietuvių balso" ir kitų gerų 
lietuviškų laikraščių ir leidinių. 

Kas bus naujas priešo taikinys? 
Už Lietuvos laisvę kovojantys, 
Landsbergis, Lietuvių fondas ar kita 
garbinga Lietuvos įstaiga? Budė
kime! 

Algis Virvytis 
Boston, MA 
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SKAUTYBES KELIAS 
BUDĖK! 

Pasikalbėjimas su LJKS skautų ir skaučių komiteto vadove 
Nijole Stundžyte 

Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjunga pradėjo veiklą 1996 metais. 
J i priklauso Tarptautinei j aunų vy
rų ir (moterų) krikščionių asociaci
jai (Young Women and Men Chris-
t ian Association (YWCA—MCA). 
Lietuvoje Sąjungą sudaro 5 komite
tai: Skaučių ir skautų, Sporto, Pa
auglių dainavimo (Teen Sing), Mo
terų ir Gospel. Lietuvoje, kaip ir 
Švedijoje, skautų ir skaučių komite
tas Sąjungoje aktyviausias. Šiuo me
tu Sąjungos prezidentas yra Mark 
Levašvili, generalinis sekretorius — 
Algirdas Čiukšys. 

S k a u t ų ir skaučių komiteto 
vadovė — Nijolė S tundžyte (tel. 
852731856), mob. tel. 861621366, ei. 
paštas — nijole_stundzyte@yahoo.com). 
Veikloje akcentuojamas prakt in is 
skautavimas , bendraujama su už
sienio skauta is . Dabar aktyviai vei
kia apie 130 skautų Vilniaus aps
krityje, Šiauliuose ir Palangoje. 

Yra a t sk i ros sesių ir brolių 
skiltys, tačiau jos kartu organizuoja 
renginius . Kaklaraiščių spalvos: 
vi lkiukų — raudoni , skaučių ir 
skautų — geltoni, patyrusių skautų 
— vyšniniai, vyr. sesių — mėlyni, o 
skau tų vyčių — violetiniai. Tri

kampis LJKS skautų emblemoje, 
kuri yra ir ant kaklaraiščio, reiškia 
proto, sielos ir kūno derinį. 

Tradiciniai draugovių renginiai: 
rudenį — dienos stovykla, moko
mieji žygiai; žiemą — Advento vaka
ras, bendras projektas Estijos, Lat
vijos, Švedijos, Kaliningrado srities 
skautų — vadovams (sausį), R. Ba-
den-Powell gimtadienio šventimas: 
pavasarį — kovo 8 d. sveikina ma
mas, Šv. Velykų sueiga, Jurginių 
iškyla į gamtą; vasarą — tradicinė 
stovykla „Miško vaikai", vykstama į 
kitų šalių stovyklas (Norvegija, 
Švedija, Prancūzija, Baltarusija). 
Sąjungoje visiems komitetams kar
tu organizuojami mokymai, semi
narai. Bendradarbiauja su LS 
Vilkaviškio „Gražinos" draugove, 
Visagino skautų organizacija — LS 
Visagino tuntu, nuo šių metų — su 
Lietuvos skautų sąjungos Brolija. 
Norint tapti šios organizacijos skau
tu reikia kreiptis į vadovę Nijolę. 

Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungos skautai ir skautės 
(LJKSSS) 

www.skauting.sitecity.ru 
www.ymca.int 

Lietuvos suaugusių skautų bendrija 
(LSSB) 

Pokalbis su sk. vyčiu, Korp! Vytis ir ASD mecenatu 
Romualdu Tupčiausku 2005 m. lapkričio 10 d. 

Pavieniai nariai, kuriems buvo 
ar t ima pirmosios Respublikos me
tais (1922—1923 m.) veikusios Skau
tų paramos draugijos idėja, pradėjo 
burtis nuo 1992 m. Iš pradžių Tarp
taut inė skautų ir skaučių draugija 
(International Scout and Guide 
Fellowship (ISGF)), įkurta 1953 m., 
remti Pabaltijo valstybes priskyrė 
Vokietijai. Po metų, kai jau buvo už
megzti kontaktai su Vokietijos drau
gija, nuspręsta, kad remti LSSB 
turėtų Danijos ISGF draugija, ta
čiau lietuviams buvo labiau priimti
nas vokiškasis veiklos metodas, ku
riuo remdamiesi LSSB nariai labiau 
patys skautauja ar remia skautiją, 
o ne vadovauja. 

Pagal nuostatus, į LSSB gali 
stoti bet kuris buvęs ar ne skautu, 
norintis remti skautus. Teisingumo 
ministerijoje organizacija įregist
ruota 2001. Reikia nurodyti, kad 
tarptaut inė skautų ir skaučių 

draugija pasauliniu mastu yra lyg 
jungianti grandis tarp WOSM ir 
WAGGGS/. 

Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 
apie 50 LSSB narių. Organizacijos 
pirmininkas sk. vytis Romualdas 
Tupčiauskas (romtup@takas.lt) 2002 
m. Lietuvoje suorganizavo ir vadova
vo tarptautinei vyresnių skautų 
stovyklai — Baltref. Šiuo metu 
LSSB „tik vegetuoja". Specialios 
atributikos nėra sukurta, nes kiek
vienas narys naudoja jau turimą 
skautišką atributiką. 

Nuo 1990 m. brolis Romualdas 
leido laikraštį, vėliau žurnalą „Lau
žas", o 1994—1998 m. —žurnalą 
„Skautų aidas". Pokalbį baigėme 
taip: „Čia tiktai paleistas mitas, kad 
skautai susiskaldę! Manau, kad 
skautai yra įvairūs ir kad visi turi 
teisę būti po šiuo dangumi". 

Budėk! Semper parati! Adme-
liorem! 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

T M E L I T H U A N I A N W O R L O-VVI D E D A I L Y 

Išėjusiems pro stovyklos vartus įtarimas, kad 
vyksta kažkas ne taip, staiga sustiprėdavo. Bu
vusius palydovus pakeisdavo labiau ginkluoti ir 
tankiau išsidėstę, daug niūriau atrodantys, su ke
turkampiais durklais ant šautuvų (rusiškai „štiky") 
— NKVD kariai. 

Ne į laisvę išeinantiems tokia palyda reikalin
ga. Nei miško ar kelių darbams tokie 

nereikalingi. Šių naujųjų palydovų priežiūroje ka
liniai iš Kozielsk būdavo susodinami į sunkveži
mius ir nuvežami į artimiausią geležinkelio stotį, 
kur jų laukė iš gyvulinių vagonų sudaryti kalėji-
miniai traukiniai (Stolypinkos). Tie vagonai buvo 
padalinti į skyrius šešiems žmonėms, bet šiuo atve
ju, dėl palyginti trumpos kelionės, į juos buvo 
suvaryta iki 16 lenkų karininkų. Belaisviai juose 
turėdavo praleisti vieną ar dvi naktis. Pakeliui į 
vakarus traukiniai sustodavo Smolenske, kur kai 
kurie kaliniai galėjo būti išsodinami ir nuvežami į 
vietos NKVD būstinę ir ten sušaudomi. Šią „privi
legiją" dažniausiai gaudavo aukštesnio rango 
karininkai, aukštesnieji valdininkai, kunigai ir jau
nesnio amžiaus vyrai, kurie gal per garsiai protes
tuodavo prieš visiškai jiems neįprastas kelionės 
sąlygas. O tos sąlygos buvo tikrai nepavydėtinos. 
Kaip silkių statinėje sukišti, išvarginti be miego, 
kenčiantys šaltį, ištroškę, išbadėję ir kankinami 
nežinios keliavo jie vis arčiau „namų". 

Kažkas yra paliudijęs, kad daug kam ir tie 
gražiai į popierių suvynioti sumuštiniai prieš lipant 
į „stolypinkas" būdavo atimami, kad kitos grupės 
kaliniai jais irgi galėtų pasigėrėti. Galbūt nereikėtų 
atmesti galimybių, kad jie mielai būdavo suvalgomi 
pačių palydovų, kuriems sūdytos žuvies daviniai 
iki kaulo įgrisdavo. Aš asmeniškai esu matęs trum
pai prieš karą su vokiečiais apleistas raudonar
miečių stovyklas apylinkės miškuose, kur milijonai 
musių bei skruzdžių valė be tvarkos primėtytus žu
vų kaulus ir neužkastas kitas atmatas. 

Vos keletą kilometrų į vakarus nuo Smolensko, 
ant Maskva-Minsk-Vilnius geležinkelio linijos, 
yra Gniezdowo stotelė. Čia kaliniai būdavo perso
dinami į keleivinį autobusą, cementu apteptais lan
gais, kuris talpino apie 30 žmonių. Autobusas buvo 
padalintas į penkiolika mažų pertvarų kiekvienoje 
koridoriaus pusėje, tad kiekvienas kalinys turėjo 
atskirą patalpėlę paskutinei kelionei savo gyveni
me. Iki Katyno miško buvo tik keletą minučių 
kelio. Autobusas sugrįždavo prie traukinio kas pus
valandį paimti naują mirčiai pasmerktųjų grupę. 

Autobusui privažiavus Katyno miške buvo ga
lima matyti iš anksto iškastas duob<•.-. K.iliniai po 
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vieną buvo išvedami iš užtvarų prie galinių durų, 
kur juos tuojau pagriebdavo du stiprūs NKVD 
vyrai ir užlaužę rankas už nugaros vesdavo prie 
duobės. Tie, kurie dar pajėgdavo priešintis, būdavo 
užpuolami dar keletos vyrų, kurie, reikalui esant, 
užtraukdavo kalinio paltą ant jo galvos, kad jo 
šauksmų garsą nuslopintų, arba šautuvų buožė
mis, ar durklais „nuramindavo" tokius „išsišokė
lius". Kiti būdavo uždusinami ar nutildomi į jų 
burnas prikimšus pjuvenų, o rankas už nugaros 
surišus virvėmis. Prie duobės kalinio ir jo palydovų 
laukė svarbiausias budelių „troikos" asmuo — eg-
zekutorius. Sakau „troikos", nes prie masinio kapo 
krašto auką stipriai prilaikydavo du vyrai, kai 
trečias, šaudyti pistoletu gerai prityręs budelis iš 
nugaros paleisdavo šūvį į pakaušį. Kulka dažniau
siai išeidavo pro jo aukos kaktą. Šūvis turėjo būti 
paleistas iš labai arti, nes, kaip vėlesni tyrimai pa
rodė, ant aukos kaklo aplink žaizdą buvo rasta 
parako nudegintų žymių. Dėl to yra padaryta iš
vadų, kad šaudytojas turėjo būti ilgą patyrimą 
turėjęs asmuo, gal net specialius kursus baigęs 
NKVD mokyklose. 

Tai dar ne viskas, jei pasitaikydavo tokių, kurie 
nuo vieno šūvio tuojau nemirdavo, keletas 

enkavedistų įšokę į duobę juos pribaigdavo šautuvo 
buože į galvą, šūviu kur pakliuvo arba durklo 
smigiu į krūtinę. Čia ką tik paminėtas durklas bū
davo keturkampis, su grioveliais kiekviename 
šone, apie 40 cm ilgio kieto plieno prietaisas, už
maunamas ant šautuvo vamzdžio — rusiškai „štik" 
vadinamas. Mano asmeniška nuomone, „šukas" 
nebuvo praktiškas ginklas, nes jį kareivis galėjo 
vartoti tik vienam tikslui — priešo nudūrimui; juo 
nei duonos neatsirieksi, nei mėsos neatsipjausi, nei 
medelio nenukirs. (Mes, vaikai, praūžus karo 
veiksmams, vokiečio kario pamestą plokščią durtu
vą vartodavom grybams nuo koto nupjauti.) 

Pagal I.C. Pogonowski ir oficialiai pripažintus 
faktus, Katyne NKVD žudikai buvo ginkluoti vo
kiečių gamybos „VValther" 7.65 mlm. pistoletais ir 
vartojo vokiečių gamybos amuniciją. Šie pistoletai 

pasižymėjo tuo, kad jie turėjo gana žemą atatranką 
(todėl nenuvargindavo egzekutoriaus rankos) ir 
labai greitai pakeičiamą apkabą — priešingai ru
siškiesiems pistoletams ar revolveriams („naga
nams"). Taip pat „Walther" greitai neužkaisdavo. 
Manoma, kad juos sovietams rekomendavo Ges
tapo — specialiai lenkų karininkų žudymui. Juos 
šaudytojai atsivežė čemodanuose tiesiai iš Maskvos 
— NKVD vyriausios būstinės, iš anksto išbandytus 
Liubiankos kalėjimo rūsiuose — egzekucijų ka
merose. 

Katyno kapinyne dauguma lavonų, ypač tie, 
palaidoti „L" formos duobėje, buvo gana 

tvarkingai suguldyti šalia vienas kito ir sukrauti 
keliais sluoksniais. Kituose masiniuose kapuose, 
kurių Katyne buvo rasta aštuoni lavonai daugiau
sia buvo sumesti netvarkingai: susikryžiavę, su
riesti kamuolio formon, su į visas šalis nukrypu-
siom kūno galūnėm. Manoma, kad tie buvo atvežti 
sunkvežimiais iš Smolensko kalėjimo egzekucinių 
kamerų, suversti į duobes ir užkasti. Nėra tikslių 
žinių ar duobės buvo iškastos ir užverstos kokiomis 
nors mašinomis, ar rankomis. Pasibaigus egzekuci
joms (jos truko nuo 1940 m. kovo pradžios iki ge
gužės pradžios), kapinynai buvo apsodinti pušai
tėmis. Šiek tiek daugiau apie Katyno žudynes gal 
teks prisiminti vėlesniuose mano rašinio pusla
piuose, kai ši chronologija prives prie kapinyno at
radimo maždaug trejais metais vėliau. 

3,920 lenkų karininkų žudynės iš Starobielsk 
stovyklos netoli Charkov vyko maždaug tuo pačiu 
metu. Remiantis liudininkų parodymais, dauguma 
šios stovyklos belaisvių buvo sušaudyti NKVD 
Charkov regiono vyr. būstinės rūsiuose. Tai pat
virtina ir labai tiksliai į pakaušį paleisti šoviniai. 
Šie yra palaidoti atskiruose masiniuose kapuose 
Piatikhatki miške. Kiti buvo sušaudomi ten pat 
prie duobių. Atrodo, kad šios žudynes nebuvo taip 
gerai suorganizuotos kaip Katyno miške. Daug 
daugiau žaizdų buvo rasta ant lavonų kūnų. Daug 
kaukuolių buvo peršauta keletu šūvių, kitos kūno 
dalys irgi peršautos šautuvais ar subadytos durk
lais — panašiai kaip Katyne. 1992 metais šis ka
pinynas buvo dar tik maža dalim ištirtas ir aš 
nebandžiau gilintis į šios stovyklos istoriją, nes kol 
kas miesto bibliotekoje neteko rasti vėlesnės 
medžiagos už 1992 metus. Tik dar trumpai apre 
Ostashkov belaisvių stovyklą. 

Ostashkov lageris — su maždaug 5.000-6,000 
belaisvių, apie 150 km į vakarus nuo Kalinin (Tver) 
Stolbnyj ežero saloje, sename stačiatikių vie
nuolyne. Bus daugiau 

mailto:nijole_stundzyte@yahoo.com
http://www.skauting.sitecity.ru
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mailto:romtup@takas.lt
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T e a t r o Š v e n t ė j e n e t r ū k o j u o k o Pranešime prezidentas kritikavo politikus 

Geriausiu aktoriumi išrinktas Arūnas Sakalauskas. Olgos Posaškovos (ELTAj nuotr 

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) — 
Pilnutėlė Nacionalinio dramos teat
ro didžioji salė pirmadienio vakarą 
ovacijomis ir džiaugsmingais šūks
mais sveikino tradicinių teatro apdo
vanojimų — „Auksinių scenos kry
žių" laureatus. 

Tarptautinę teatro dieną į Vilnių 
iš įvairių Lietuvos teatrų suvažiavę 
įvairių kartų teatro kūrėjai netvėrė 
juokais, kai scenoje pasirodė senovės 
graikų teatro chorą ir šokėjus vaiz
davę žinomi Nacionalinio dramos 
teatro aktoriai. Aukščiausias iš jų — 
storapadžiais sandalais avėjęs akto
rius Rimantas Bagdzevičius ceremo
niją vedė dinamiškai ir stilingai, ne
pamiršdamas vis kreiptis į aukščiau
sius dievus ir savo taikliais sąmojais 
keldamas juokų bangas. 

Vytauto Grigolio režisuotoje 
šventėje vokai su laureatų pavar
dėmis leidosi iš dangaus, pririšti 
prie aukso spalvos balionų, o juos 
gracingai gaudė tris teatro mūzas 
virš Nacionalinio dramos teatro fa

sado įkūnijusios šokėjos. 
„Auksiniais scenos kryžiais" pa

sipuošė įsimintinus sezono darbus 
sukūrę menininkai: geriausias sezo
no režisierius Aidas Giniotis, sceno
grafe Vilma Masteikienė, aktoriai 
Arūnas Sakalauskas, Daiva Stubrai-
tė, Vaidotas Martinaitis, Milė Sab-
lauskaitė, Ieva Stundžytė, Inesa Pa
liulytė, balerina Eglė Špokaitė, kom
pozitorius Gintaras Sodeika. 

Kai kurie laureatai negalėjo at
vykti atsiimti apdovanojimo — sce
noje nepasirodė geriausias metų ope
ros solistas Vytautas Juozapaitis, ge
riausio šokio spektaklio choreografė 
Birutė Letukaitė, o sėkmingiausio 
debiuto premiją už Armėnijoje dai
navusią dukrą Asmik Grigorian at
siėmė jos mama, operos primadona 
Irena Milkevičiūtė. 

Padėkos premiją už viso gyveni
mo nuopelnus teatro menui, skirtą 
sunkiai sergančiai režisierei Daliai 
Tamulevičiūtei, priėmė buvusi jos 
kurso studentė, Olga Pasternak. 

Vilniečiai — individualistai, 
klaipėdiečiai — maištininkai 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) — 
Sostinės gyventojai yra individualis
tai, uostamiesčio gyventojai — linkę 
maištauti, o kauniečiai pasižymi 
konservatyvumu, rodo tyrimas. 

Tokį šalies gyventojų vertybinį 
paveikslą pateikia rinkos tyrimų 
bendrovė „TNS Gallup", pirmą kar
tą atlikusi semiometrijos tyrimą. 

Agentūra „Hill & Knovvlton" 
pranešė, jog tyrimo metu šalies gy
ventojų vertybės buvo tiriamos įvai
riais aspektais — pradedant gyvena
mąja vieta ir baigiant įvairių prekių, 

pramogų pasirinkimu. 
Pranešama, jog sostinės gyven

tojų vertybės siejamos su individua
lizmu. Uostamiesčio gyventojai pa
sižymi individualizmu bei polinkiu 
maištauti. 

Skelbiama, jog tyrimas patvirti
no ir Kauno bei Šiaulių gyventojų 
panašumą. Šių miestų gyventojai 
yra labiau priklausomi nuo juos su
pančios aplinkos ir bendruomenės. 
Jiems svarbios emocinės vertybės, 
šilti ir patikimi tarpusavio santy
kiai, svetimas individualizmas. 

* Naujuoju Kauno „Žalgirio" 
komandos vyriausiuoju treneriu 
tapo 39-erių metu buvęs žalgirie
tis Ainars Bagatskis. J is pakeis pir
madienį atsistatydinusį Antaną 
Sireiką. A. Bagatskis šiame sezone 
buvo Rygos „Barons" komandos žai-
džiančiuoju treneriu. Apie naujojo 
vyr. trenerio sutarties terminą ir są
lygas nepranešama. A. Bagatskiui 
talkins šį sezoną Kauno „Zalgirio-A. 
Sabonio mokyklos" komandą, rung
tyniaujančią Nacionalinės krepšinio 
lygos pirmenybėse, treniravęs 44-
erių metų Rimantas Grigas. 

* Baltarusijos sostinėje vyku
siame tarptaut iniame m o t e r ų 
imtynių turnyre trečią vietą užė-

Atkelta iš 1 psl. 
ir prezidentas metiniame pranešime 
— interesų, verslo grupių ir viena
dienių partijų", — teigė A. Zuokas. 
Išklausyti prezidento metinio prane
šimo A. Zuokas buvo atvykęs į Sei
mą. 

Prezidentas V. Adamkus anks
čiau yra netiesiogiai pareiškęs nepa
sitikėjimą A. Zuoku ir paraginęs jį 
atsistatydinti. 

Žodžių n e į r o d o darbais 

Antradienį Se ime perska i tęs 
metinį pranešimą prez identas V 
Adamkus pažymėjo, jog Lietuvoje 
yra puikiai įvaldyta demokrat inė re
torika, tačiau ji dažnai prasilenkia 
su darbais, o Lietuvoje vykstančiuo
se politiniuose ir ekonominiuose pro
cesuose daug kas atrodo dvipras
miška ar net paradoksalu. 

Pasak prezidento, už „viešojo in
tereso" ir „teisingumo" šūkių neretai 
slepiasi savanaudiškumas, cinizmas 
ir siauri partiniai interesai. Todėl, 
anot jo, būtinybė realiai grąžinti vie
šąjį interesą į politiką, į visus jos lyg
menis yra vienas svarbiausių šian
dienos iššūkių. 

J is priminė reikalavęs ir reika
lausiąs, kad, ver t inant politikų ir 
valstybės tarnautojų elgesį, politinės 
moralės kriterijai būtų laikomi ne 
mažiau svariais už teisinius. Pasak 
prezidento, „kilus į tar imams, kad 
asmuo pamynė moralės principus ir 
pakenkė atstovaujamos institucijos 
reputacijai bei prestižui, j is netenka 
autoriteto ir pasitikėjimo, negali vi-
savertiškai vykdyti savo pareigų". 

Būt ina da lyvaut i 
tarptaut inėje pol i t ikoje 

Prezidentas pranešime taip pat 
pabrėžė, kad Lietuva tur i tęsti už
sienio politikos įdirbį, kaip patikima 
Europos Sąjungos ir NATO narė ak
tyviai dalyvaudama taikos atkūrimo 
darbuose Afganistane ir Irake, rem-
dama demokratijos plėtrą geografiš
kai ir istoriškai art imose valstybėse. 

Pasak prezidento, „nuola t 
mums trukdžiusios grėsmės niekur 
neišnyko, esame saugūs, tačiau re
gione ir toliau lieka daug neišspręs
tų problemų". 

„Kai kurie poli t inės realybės 
faktai pačioje ar t imiausioje Rytų 
kaimynystėje kelia nerimą dėl pilie
tinės visuomenės užuomazgų suvar
žymo, dėl nuolat stiprėjančio valsty
bės vaidmens ekonomikos ir viešojo-

mė Darija Minajeva iš Visagino. 
Trenerio Vitalijaus Nagovicino auk
lėtinė pirmoje imtyje nugalėjo Aus
trijos sportininkę, tačiau pusfinalyje 
turėjo pripažinti būsimos turnyro 
nugalėtojos Olga Safina iš Minsko 
pranašumą. 

* Šeštąją vietą Rytų konfe
rencijoje užimanti Šarūno Jasi-
kevičiaus Indiana „Pacers" ko
manda pirmadienį NBA reguliariojo 
sezono rungtynes svečiuose 91:96 
pralaimėjo Miami „Heat" komandai, 
kuri Rytų konferencijoje yra antra. 
Lietuvis šiose rungtynėse žaidė 51 
sekundę, tačiau niekuo nepasižymė
jo. 22 taškus į aikštelės šeimininkų 
krepšį įmetė Stephen Jackson. 

je erdvėje", — sakė V. Adamkus. 
Drauge jis pabrėžė būtinybę palai
kyti dialogą su šių šalių piliečiais. 

Prezidentas ragino Lietuvą už
sienio politikos priemonėmis for
muoti ambicingą bendrą Europos 
atei t ies darbotvarkę, atspindinčią 
Lietuvos nacionalinius interesus: 
Bendrijos atvirumą demokratinių 
reformų keliu einančioms Juodosios 
jūros regiono šalims; solidarumą ko
vojant su tokiais pasauliniais iš
šūkiais kaip tarptautinis terorizmas; 
vieningumą kalbant vienu balsu su 
pasauliu ir su tokiais strateginiais 
Europos Sąjungos kaimynais kaip 
Rusija. 

Ragino atsigręžti į šeimą 

Prezidentas savo pranešime taip 
pat paragino visuomenę ir valdinin
kus „atsigręžti į šeimą" ir jai teikti 
daugiau paramos, o ne eiti lengviau
siu keliu — atimant vaiką iš tėvų. 

Metiniame pranešime šalies va
dovas pažymėjo, jog per pastaruo
sius penkiolika metų vaikų Lietu
voje sumažėjo ketvirtadaliu, ikimo
kyklinio amžiaus vaikų — keturias
dešimt penkiais procentais. 

Pabrėžęs, jog tai — labai grės
mingi skaičiai, prezidentas sakė, 
kad nors apklausos rodo, kad šešias
dešimt du procentai visuomenės la
biausiai pasitiki šeima, tačiau rea
liai daugėja vaikų, augančių nepil
nose šeimose. Anot V. Adamkaus, ne
t rukus toks bus kas antras vaikas. 

Šalies vadovas sakė pastebintis 
„blogą tendenciją", kad ir vykdomoji 
valdžia, ir Seimas taikosi su šia si
tuacija, ir neretai iš įstatymų apskri
tai dingsta tokios sąvokos, kaip „šei
ma", „šeimos atsakomybė", „atsa
komybė vaikams". 

Įvertino nepakankamai 
griežtai? 

J a u pasigirdo ir pirmieji prezi
dento pranešimo politiniai vertini
mai. Pasak Seimo opozicijos vadovo 
Andr iaus Kubiliaus, prezidentas 
Valdas Adamkus metiniame praneši
me akivaizdžiai vengė vertinti da
bart inės Vyriausybės darbą. 

„Prezidentas akivaizdžiai ven
gia vertinti kaip nors šiandieninės 
Vyriausybės darbą, nes, matyt, mes 
galime suprasti, kad aštresnis ir ob
jektyvus vertinimas iš prezidento lū
pų galėtų labai skausmingai atsi
liepti šitos koalicijos tolesniam stabi
lumui", — sakė A. Kubilius. 

Seimo pirmininkas: Lietuva turi būti 
saugumo kūrėja 

Atkelta i š 1 psl. 
„permesti" a t sakomybės už savo 
saugumą. 

„Praėjus dvejiem m e t a m s po 
įstojimo į NATO matau ir problemi
nių klausimų — tai besikeičiąs da
lies politikų ir visuomenės veikėjų 
požiūris į šalies saugumą, įstojus į 
NATO. Pasijutome saugesni ir kai 
kam šalies saugumas ėmė atrodyti 
savaime suprantamas , nereikalau
jantis jokių pastangų", — sakė A. 
Paulauskas. 

Parlamento vadovas krit ikavo 
kalbas, esą reikėtų mažinti — a r 
bent jau nedidinti — finansavimo ša
lies gynybos sistemai. 

„Pasigirdo netgi abejonių dėl pa
laipsniško, nedidelio išlaidų gynybai 
didinimo. Taip kalbėti gali tik žmo
nės, labai nutolę nuo realybės. Tin

kamo gynybos išlaidų finansavimo 
a ts i sakymas reikštų tarptautinių 
įsipareigojimų paneigimą ir ignora
vimą, dėl ko nukentėtų Lietuvos 
kaip patikimo sąjungininko ir part
nerio įvaizdis", — kalbėjo Seimo pir
mininkas. 

Tuo pačiu parlamento vadovas 
džiaugėsi, jog per dvejus narystės 
NATO metus Lietuva įgijo patikimos 
ir patyrusios sąjungininkės reputa
ciją. 

„Per šiuos pora metų įsitikino
me, jog mūsų sąjungininkai pasitiki 
mumis, vertina kaip patyrusius ir 
gerai savo kaimynines šalis pažįs
tančius partnerius, Lietuvos nuomo
nė tampa vis svaresnė sprendžiant 
regioninio ir pasaulinio saugumo bei 
demokratijos plėtros klausimus", — 
sakė A. Paulauskas. 
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Z. Moussaoui sako turėjęs 
va ldy t i penktąj į lėktuvą 

Alexandria, kovo 28 d. („Reu-
tersTBNS) — Zacarias Moussaoui 
pareiškė, kad 2001-ųjų rugsėjo 11-
ąją turėjo į Baltuosius rūmus nu
kreipti penktąjį užgrobtą lėktuvą, ir 
teigė žinojęs, kad kiti du lėktuvai tu
rėjo įsiręžti į New York Pasaulio pre
kybos centro dangoraižius. 

Kalbėdamas teisme, kuris svars
to, ar j am bus paskirta mirties baus
mė, Z. Moussaoui — vienintelis as
muo, apkalt intas JAV dėl rugsėjo 11-
osios atakų, — sakė, kad tarp jo va
dovaujamos mirtininkų misijos vyk
dytojų turėjo būti vadinamasis „ba
tų sprogdintojas" Richard Reid. 

R. Reid 2001 metų gruodį nesėk
mingai bandė susprogdinti „Ameri
can Airlines" lėktuvą, skridusį iš Pa
ryžiaus į Miami. Kiti keleiviai ir įgu
los nariai sutrukdė jam susprogdinti 
bate paslėptus sprogmenis. 2003-
iųjų sausį jam buvo paskirta kalėji
mo iki gyvos galvos bausmė. 

Z. Moussaoui pareiškimas prieš
tarauja tam, ką jis sakė pernai dary
damas kaltės pripažinimo pareiški
mą: kad jis turėjo dalyvauti ne rug
sėjo 11-osios atakose, o antrosios 
bangos „ai Qaeda" išpuoliuose ir nu
kreipti lėktuvą į Baltuosius rūmus. 

Z. Moussaoui teigė nežinojęs 
planuojamų išpuolių datos, kai 2001 
metų rugpjūčio 16 dieną Minnesota 
jį suėmė JAV pareigūnai. J is tvirtino 
žinojęs labai nedaug apie visą bend
rą planą. 

Savo advokato Gerald Zerkin 
paklaustas, ar turėjo dalyvauti rug
sėjo 11-osios atakose, Z. Moussaoui 
atsakė: „Taip, turėjau pilotuoti lėk
tuvą ir pataikyti į Baltuosius rū
mus". 

Tačiau Z. Moussaoui liudijimui 
prieštarauja Khalid Mohammed — 
rugsėjo 11-osios atakų operatyvinio 
organizatoriaus — komentarai. 

Amerikiečių sulaikytas Kh. Mo
hammed, kuris liudija gynėjų ir kal
tintojų patvirtintais rašytiniais pa
reiškimais, teigė, kad Z. Moussaoui 
turėjo dalyvauti antrosios bangos iš
puoliuose, o ne rugsėjo 11-osios ata
kose. 

Z. Moussaoui, kuris nesikalba su 
teismo paskirtais gynybos advoka
tais ir kuris ne kartą bandė juos at
leisti, žadėjo liudyti savo teisme, bet 
gynybos ekspertai yra sakę, kad jis 
tikriausiai baigs tuo, kad bus tarp 

geriausių kaltintojų liudytojų. 
Z. Moussaoui, kuris teisme buvo 

labai ramus ir kalbėjo labai dalykiš
kai, ne taip, kaip anksčiau, kai teis
mo salėje netramdė emocijų, teigė, 
kad 1999 metais jo buvo paklausta, 
ar jis norėtų tapti pilotu mirtininku. 

Iš pradžių jis atsisakęs, bet 2000 
metais sutikęs dalyvauti vykdant šį 
planą. Pasak Z. Moussaoui, jis apsi
galvojo susapnavęs sapną, kaip nu
kreipia lėktuvą į Baltuosius rūmus, 
apie kurį pasikalbėjo su Osama bin 
Laden. 

Jis teigė, kad jo misijoje turėjo 
dalyvauti ir R. Reid, su kuriuo j is 
lankėsi toje pačioje mečetėje Lon
done. Šiai mečetei vadovavo Abu 
Hamza ai Masri, kuris vasario mė
nesį Didžiojoje Britanijoje dėl kurs
tymo žudyti buvo nuteistas kalėti 
septynerius metus. 

Z. Moussaoui teigė JAV nesusiti
kęs nė su vienu rugsėjo 11-osios ata
kų vykdytoju, tačiau sakė bent iš 
veido pažinojęs beveik visus juos, 
tarp jų — vadovą Mohamed Atta. 

„Man niekada konkrečiai nebu
vo pasakyta, kad jie dalyvauja šioje 
operacijoje — sakė jis. — Žinojau, 
kad Mohamed Atta yra kažkaip su ja 
susijęs. Tikrai žinojau, kad bus 
smogta Baltiesiems rūmams ir Pa
saulio prekybos centrui". 

Federaliniai kaltintojai nori įro
dyti, kad Z. Moussaoui melavo FTB 
agentams, kai buvo suimtas trys sa
vaitės prieš rugsėjo 11-ąją dėl įta
rimų, sukeltų pilotų mokykloje. Pa
sak kaltintojų, dėl Z. Moussaoui me
lo rugsėjo 11-ąją žuvo žmonės. 

Z. Moussaoui liudijo, jog melavo 
FTB agentams norėdamas, kad ata
kos būtų sėkmingai įvykdytos. Pa
sak jo, jis kalėjime per radiją girdė
jęs, kad užgrobti lėktuvai įsirėžė į 
Pasaulio prekybos centro dangorai
žius, ir supratęs, kad ataka pavyko. 

Jo advokatai bandė neleisti Z. 
Moussaoui liudyti ir rėmėsi argu
mentu, kad „ai Qaeda" savo narius 
moko meluoti, jei jie yra suimami. 
Tačiau, teisėja Leonie Brinkema jų 
argumentus atmetė. 

Po šio teisėjos sprendimo Z. 
Moussaoui teismui liudijo daugiau 
nei tris valandas. 

Paklaustas, ar atakų motyvas 
buvo noras žudyti amerikiečius, Z. 
Moussaoui atsakė: „Teisingai". 

Teisėtvarkos komitetas pritarė 
imigrantų legalizavimui 

Washington, DC, kovo 29 d. 
(,,Reuters7AP) — Visoje šalyje tebe
vykstant protestams dėl JAV imigra
cinės reformos, pirmadienį vėlai va
kare Senato Teisėtvarkos komitetas 
priėmė nelegaliems imigrantams pa
lankų įstatymo projektą, kuris mili
jonams nelegalų žada „žaliąsias kor
teles" bei JAV pilietybę. 

Teisėtvarkos komiteto nariai 6 
balsų skirtumu priėmė jungtinį de
mokrato Edward Kennedy bei res
publikono John McCain įstatymo 
projektą, kuriame žadama didinti 

sienos apsaugai skiriamas lėšas, su
kurti „svečio" teisėmis dirbančių už
sieniečių kategoriją bei suteikti ša
lyje nelegaliai dirbantiems imigran
tams nuolatinio gyventojo statusą. 

Komitetas taip pat patvirtino 
įstatymą, kuriame numatoma su
kurti „mėlynąsias korteles" žemės 
ūkio srityje dirbantiems nelega
liems imigrantams. 

Sis projektas keliaus į Senatą, 
kur, norint kad jis taptų galiojančiu 
įstatymu, už jį turės balsuoti senato
rių dauguma. 

E U R O P A 

ROMA 
Julija Tymošenko italų dienraš

čiui patvirtino, kad buvęs jos ben
dražygis, Ukrainos prezidentas Vik-
tor Juščenko paves jai vadovauti vy
riausybei, nes kitoks sprendimas bū
tų „politinė savižudybė". „Preziden
tas turi pasirinkti: arba aš, arba 
Viktor Janukovič", — sakė buvusi 
premjerė, kurios žodžius cituoja „La 
Repubblica". V. Janukovič partija 
per sekmadienį įvykusius parlamen
to rinkimus, negalutiniais duomeni
mis, gavo daugiausiai — 30.23 proc. 
balsų, o J. Tymošenko partija, su
rinkusi 22.45 proc. balsų, liko antro
je vietoje. V. Juščenko atėjęs į val
džią paskyrė J . Tymošenko premje
re, bet mažiau nei po metų, tarp bu
vusių bendražygių kilus susiprieši
nimui, ją atleido. 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka, perrinktas kovo 
19 dieną trečiajai kadencijai, iš kovo 
31 dienos nukėlė savo inauguracijos 
datą nenustatytam laikui. A. Luka
šenka pirmą kar tą per pastarąją sa
vaitę antradienį viešai pasirodė ir 
paskelbė, kad įvedė šalyje tvarką. 
„Prezidentas negaišo laiko prezi
dento rinkimų kampanijai —ji vyko 
ramiai.. . Visokios politinės kovos 
baigtos. Salyje įvesta tvarka, kaip ir 
buvo, nepaisant kai kurių klausi
mų", — sakė A. Lukašenka, kurio 
žodžius cituoja valstybinė agentūra. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos vyriausybė 

pristatė kovos su pasaulio klimato 
atšilimu planą, kuriame numatoma 
mažinti š i l tnamio dujų emisijas 
kiekviename ūkio sektoriuje ir nus
tatyti pramonei griežtesnius emisijų 
apribojimus. Pasak vyriausybės, Di
džioji Britanija gerokai viršys pagal 
Kyoto protokolą numatytą užduotį 
iki 2012 metų sumažinti emisijas 
12.5 proc., tačiau neįstengs įgyven
dinti savo tikslo — iki 2010 metų su

mažinti emisijas 20 procentų. Pagal 
naująją programą numatoma iki 
2010 metų sumažinti anglies dvide
ginio emisijas Didžiojoje Britanijoje 
15-18 proc , palyginti su 1990 metų 
lygmeniu. Anksčiau per šį laikotarpį 
buvo planuota sumažinti emisijas 
penktadaliu. 

STOKHOLMAS 
Garsiausias Švedijos šaltojo ka

ro laikų šnipas Stig Wennerstrom, 
Sovietų Sąjungoje gavęs „Erelio" 
slapyvardį, mirė eidamas 100-uosius 
metus. Švedijos karinių oro pajėgų 
pulkininkas S. Wennerstrom buvo 
sučiuptas, kai apie jį pranešė kam
barinė, kurią užverbavo įtarimų tu
rėję Švedijos kontržvalgybos agentai 
ir kuri matė, kaip jos šeimininkas 
savo namo Stokholme pastogėje sle
pia fotojuostas. Už šnipinėjimą So
vietų Sąjungai jis 1963 metais buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, bet 
1974-aisiais už gerą elgesį buvo pa
leistas į laisvę. 

RUSIJA 

MASKVA 
Tehran nesutinka, kad į situaci

ją, susijusią su jo branduoline pro
grama, kištųsi JT Saugumo Taryba, 
ir siūlo Irano teritorijoje įsteigti 
tarptautinį branduolinio kuro cent
rą, sakoma oficialiame Irano val
džios pareiškime, kurį išplatino Ira
no ambasada Rusijos Federacijoje. 
„Toks sprendimas net gali sudaryti 
retą galimybę Tarptautinei atomi
nės energetikos agentūrai (TATE-
NA) įgyvendinti Agentūros projek
tus branduolinio kuro srityje, ir bus 
geriau pasinaudoti tokia galimybe", 
— mano Tehran. „Įsikišus Saugumo 
Tarybai tik padidės įtampa tarp ša
lių, kurios neigiami padariniai ne
bus naudingi niekam", — sakoma 
pareiškime. 

AZIJA 

BEIJING 
Kinijos užsienio valiutos atsar

goms vasarį padidėjus 8.5 mlrd. JAV 
dolerių iki 853.7 mlrd. JAV dolerių, 
šalis atėmė iš Japonijos didžiausios 
pasaulyje užsienio valiutos atsargų 
savininkės vardą. Sausio mėnesį Ki
nijos atsargos pašoko 26.3 mlrd. 
dolerių iki 845.2 mlrd. dolerių. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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Krovimu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
'ektuvu i visas pasaulio šalis 

Air Freight 
lAutorroD'liu pirkimas bei 

siuntimas j visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Sr^uik u siuntiniu siuntimas bei 
p' s t a b a s i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Batą rusi joje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 7W. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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MUSi/ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

DAR VIS GAVĖNIA 
Gavėnia dar tik įpusėjo. Nors 

daba r gal ima kasdien, išskyrus 
penktadienius, valgyti su mėsa, bet 
kai kurie žmonės stengiasi atsiriboti 
nuo mėsiškų patiekalų ir daugiau 
dienų per savaitę. Šeimininkės nu
siskundžia, kad įkyrėjo „serii" recep
ta i , gal galėčiau suras t i kažką 
nauja? 

Geras pakaitalas — blynai (lie
tuviškiau — sklindžiai, bet mes esa
me prie tų „blynų" labai įpratę): bul
viniai, miltiniai, vyniotiniai su varš
ke ar uogomis. 

Virt inukai su varške arba gry
bais. 

Cepelinai (didžkukuliai) su 
varškės įdaru ir grietinės padažu 
(žinoma, be spirgučių). 

Makaronų apkepai: su sūriu ir 
pomidorais, su obuoliais. 

Pica su sūriu. 
Ir, žinoma, vandens gyviai — 

žuvys, krevetės, austrės bei kiti. 
Reikia tik trupučio vaizduotės ir 

kantrybės, o galimybės — neribotos. 
Visi mokame pagaminti maltos 

mėsos kepsnį, ka r ta i s vadinamą 
„zuikiu" (neįsivaizuoju, iš kur tas 
pavadinimas), bet ar kada mėginote 
maltos ž u v i e s kepsn į ? 

2 svarai bet kokios baltos žuvies, 
sumaltos arba labai smulkiai 
sukapotos (galima pasinaudoti „food 
processor") 

2 šaukštai sviesto 
1 didelis, sukapotas svogūnas 
1/2 puod. smulkiai sukapotų 

petražolių lapelių 
1/2 šaukštelio paprikos miltelių 
1/2 šaukštelio druskos 
2 kiaušiniai arba atitinkamas 

kiekis kiaušinių produkto, paruošto 
be trynių 

1 puod. sumažinto riebumo pieno 
1/2 puod. baltos duonos tru

pinėlių (gali būti džiovinti arba 
švieži, bet smulkiai sutrupinti) 

1/4 šaukštelio tarkuoto muskato 
riešuto (nutmeg) 

Sukapotą svogūną pakepinti 
svieste, kol pasidarys permatomas, 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidinss". 

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

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

• • • • • ; . • . . . : • • • ; • • • 

Ske lb imu skyr iaus 

te l . 1 773 585 9 5 0 0 

bet neparuduos. Sumaišyti visus 
produktus, sudėti į gerai riebalais 
išteptą ir folija išklotą keptuvą, ir 
kepti iki 350° F įkaitintoje orkaitėje 
50 min. Prieš patiekiant, palaikyti 
apie 5 min., kol truputį praves ir 
susigers kepsnio sultys. Patiekti su 
biriai virtais ryžiais, bulvių koše 
arba keptomis bulvytėmis. 

R ū k y t a žuvis s u g ryba i s 
Parduotuvėse apstu rūkytos 

žuvies — dažniausiai didžiųjų ežerų, 
vadinamos „chubs" (ji palyginti rie
bi). Jeigu norite šalto patiekalo, 
kuris skanus ir skalsus, pamė
ginkite „chubs" paruošti su grybais 
ir svogūnais. 

2 rūkytos žuvys 
1 šaukštas aliejaus 
1 svogūnas, supjaustytas riti

nėliais 
1/2 sv. šviežių grybų, sup

jaustytų skiltelėmis 
Žuvis nulupti, išimti kaulus ir 

supjaustyti ar suplėšyti nedideliais 
gabaliukais. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudėti 
svogūnus, pakepinti, kol suminkš
tės; sudėti grybus ir pakepinti, kol 
išgaruos keptuvėje atsiradęs skystis 
(apie 5 min.). Nukelti nuo liepsnos, 
visiškai atvėsinti. 

Kai svogūnai ir grybai atvės, 
sumaišyti su paruošta žuvimi. Drus
kos nereikia, nes rūkyta žuvis 
paprastai yra pasūdyta. Patiekti su 
rupia juoda duona. 

Šį patiekalą galima paruošti, 
užuot rūkytų žuvų, panaudojus rū
kytas silkes. 

K e p t o s s t in tos 
Stintos, tai mažos, pilkai sida

brinės žuvytės, angį. vad. „smelts". 
Jos dažniausiai gaudomos ankst i 
pavasarį, kai atplaukia prie ežero 
kranto neršti. Stintų galima parduo
tuvėse rasti šaldytų ir šviežių 
(įdomu, kad tikrai šviežios stintos 
kvepia žaliais agurkais). Dažniau
siai dabar parduodamos iš Kanados 

SIŪLO DARBĄ 

Looking for live-in caregiver in Wisconsin. 
1.5 hour drive from dovvntovvn Chicago. 

Preferably with experience, Drivers 
License, good English, malė or female. 
Creat job for a right person. Cood pay 

and tvvo paid days off per week. Leave a 
message ( 2 0 6 ) - 6 6 6 - 3 7 0 6 or 
email j o b i n w i @ y a h o o . c o m 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su da rbo patir t imi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidaut ina, 

kad kalbėtų rusiškai . 
Te l . 847-980-7887 . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
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 paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

KmMgdMMų wš 
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. 

TAD PRAŠOME APSILANKYKITE! 
6312 S. Harlem A ve. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV lOval.r. - 1 0 vai. v. 

V — VI lOval.r. - 1 2 vai. v. 
VII lOval.r. - 9 vai. v 

Informaci ja te lefonu 708-594-5622 

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

Taip pat pri imame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška „Starką $23.99! 

importuotos stintos, nes sakoma, 
kad Michigan ežero žuvytės užterš
tos pavojingais chemikalais. 

Stintos paprastai „išdarinėtos", 
t.y., nupjautos jų galvos ir išimti 
viduriai, todėl j a s reikia tik gerai 
perplauti ir jau galima kepti arba 
virti. Taip, virti, nes iš šių žuvyčių 
pagaminama labai skani žuvų sriu
ba. Bet visų pirma — keptos stintos. 

1 sv. stintų (galima ir daugiau, 
jeigu daugiau pietaujančių) 

1 puod. miltų 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio baltųjų maltų 

pipirų 
aliejaus kepimui 
Miltus sumaišyti su druska ir 

pipirais. Nuplautas žuvytes pavolio-
ti miltuose ir kepti karštame alieju
je. Stintos labai greitai iškepa, tad 
tereikia kepti 2-3 min., apverčiant 
vieną kartą, kad abi pusės gražiai 
pageltonuotų. 

An t r a vers i ja : 
1 sv. stintų 
1 puod. miltų 
1 suplaktas kiaušinis 
1/4 puod. pieno 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio paprikos miltelių 
Sumaišyti pieną, miltus, kiau

šinį ir prieskonius, į tešlą pamirkyti 
stintas ir kepti karštame aliejuje 3-4 
min. 

Na, o dabar — s t in tų s r i uba . 
1/2 lazdelės sviesto 
2 lauro lapeliai 
2-3 nesutrinti kvepiantys pipi

rai (allspice) 
1/4 puod. susmulkintų petra

žolių lapelių (tinka ir švieži krapai) 
1 šaukštelis druskos 
1 sv. stintų 
4 šaukštai rūgščios grietinės 
1 puod. pieno 
3 puod. vandens 
Vandenį supilti į nedidelį puodą, 

sudėti sviestą, lapelius, pipirus, 
druską, užvirti ir pavirti apie 2-3 
min. Suberti petražoles ir sudėti 
stintas. Užvirti, sumažinti liepsną ir 
pavirti 1 min., kol žuvelės pradės 
atsiskirti nuo kaulų. Nukelti nuo 
liepsnos. 

Dubenyje sumaišyti rūgščią 
grietinę su pienu — gerai išplakti, 

kad nebūtų grietinės kruopelių. Į 
dubenį įpilti 1 samtį skysčio, kuria
me virė žuvelės, sumaišyti su pienu 
ir grietine, tuomet viską supilti į 
puodą. Maišyti atsargiai, kad nesu
irtų žuvelės. Į kiekvieną lėkštę įpilti 
sriubos su žuvytėmis ir patiekti su 
paskrudin ta duona arba duonos 
džiūvėsėliais. Beje, taip pat reikėtų 
kelių servetėlių, nes tai nėra 
„mandagios kompanijos" patiekalas 
— valgant žuvytes kartais reikia 
panaudoti ir pirštus... 

„ V a n d e n s gyviai" su 
p o m i d o r a i s 
1 sv. virtų krevečių 
1 sv. ešeriukų filė (perch) 
1 puod. lieso pieno 
1 puod. miltų 
1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio paprikos miltelių 
1/4 šaukštelio svogūnų miltelių 
(dried onion povvder) 
4-5 šaukštai alyvų aliejaus ke

pimui 
1 sukapotas svogūnas 
1 skardinukė pomidorų sriubos 

(tomato soup) 
2-3 šaukštai ,,shrimp and 

seafood sauce"padažo 
Ešeriukus užpilti pienu ir pa

mirkyti apie 1/2 vai. (pienas panai
kina „žuvišką" kvapą). Miltus su
maišyti su druska, pipirais ir svo
gūnų milteliais. Ešeriukus pavolioti 
į miltų mišinį ir kepti karš tame 
aliejuje, kol gražiai apkeps. Išimti iš 
riebalų ir laikyti šiltai. 

Karštame aliejuje toje pačioje 
keptuvėje pakepinti svogūną, kol 
suminkštės, bet neparuduos. Supilti 
pomidorų sriubą ir ant mažos lieps
nos pakaitinti apie 20 min. Supilti 
„shrimp and seafood sauce"; pakai
tinti, sudėti krevetes (nors jos virtos, 
bet dažnai su uodegaite, tad reikia 
nu t raukt i uodegos kiautelį), su
maišyti. Kadangi pomidorų-svogū-
nų mišinys yra karš tas , užvirti 
nereikia. 

Ešeriukus supjaustyti skersai 
maždaug 1 colio dydžio gabaliukais. 
Ant jų užpilti pomidorus su kre
vetėmis. Patiekti su keptomis bul
vėmis, papuošiant petražolių ar 
krapų šakelėmis. 

mailto:jobinwi@yahoo.com
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„Pink Floyd" muzika 
suvienijo skirtingose 

geležinės uždangos pusėse 
gyvenusius gerbėjus 

Balandžio 12 ir 13 d. Rosemont 
Theatre (5400 North River Road, 
Rosemont, IL) koncertuos legendinės 
britų alternatyvaus roko grupės 
„Pink Floyd" narys David Gilmour. 
Niekam nekyla abejonių, kad „Pink 
Floyd" yra viena žinomiausių ir ger-
biamiausių grupių visoje šiuolai
kinės muzikos istorijoje. Netgi 
nemažai užkietėjusių bet kokios 
roko grupės muzikos priešininkų 
pripažįsta, kad „Pink Floyd" nariai 
buvo ypač talentingi muzikantai. 

Įdomu tai, kad „Pink Floyd" bu
vo ir tebėra ne tik Vakarų Europos 
ar JAV muzikos scenoje. Ši muzikos 
grupė turėjo didelę įtaką dabartinių 
posovietinių šalių kultūriniam 
gyvenimui — tai puikiai atsimena 
tie, kuriems buvo lemta būti pa
augliais ar jaunuoliais sovietinėje 
Lietuvoje aštuntajame ar devinta
jame praėjusio amžiaus dešimtmety
je. „Pink Floyd" albumai, tokie kaip 
„The Dark Side of the Moon", „Wish 
You Were Here", „Animals" (pagal 
George Orvvell apysaką) sovietinėje 
Lietuvoje skambėjo kaip tam tikras 
laisvės, kitokio pasaulio pažadas. 
Grupės muzika — prieš sistemą 
protestuojančių jaunuolių, meninin
kų studijose kuriam laikui vėl buvo 
prisiminta Lietuvai atgaunant ne
priklausomybę. 

išpopuliarėjimą už Jungtinės Kara
lystės ribų aštuntajame dešimtme
tyje. Tuo pat metu prasidėjo mu
zikantų gerbėjams gerai žinomas D. 
Gilmour konfliktas su kitu grupės 
nariu — Roger Waters dėl tolimes
nio grupės likimo bei dėl vadovavi
mo „Pink Floyd". R. Waters 1985 m. 
paskelbė, kad „Pink Floyd" yra 
„nebeegzistuojanti grupė". Tam 
atkakliai priešinęs D. Gilmour ga
liausiai perėmė vadovavimą ir, kri
tikų teigimu, prailgino grupės gyva
vimą ir netgi tolesnį populiarėjimą 
dar bent 10-čia metų. Grupę pali
kus R. Waters, „Pink Floyd" išleido 
didelį pasisekimą turėjusį albumą 
„A. Momentary Lapse of Reason". 

D. Gilmour visų pirma buvo 
pagrindinis grupės gitaristas, tačiau 
jis taip pat yra įdainavęs ir nemažai 
populiarių „Pink Floyd" dainų, taip 
pat šiam profesionaliam muzikantui 
nėra neįprasta groti ir bosine gitara. 
Kaip ne kartą yra prasitaręs D. Gil
mour, jis save laiko „techniškai 
nekokiu muzikantu". Kritikų teigi
mu, D. Gilmour tiesiog nelinkęs de
monstruoti virtuoziškumo, jam daug 
svarbesnė yra melodija. D. Gilmour 
atlikimo technika, tekstai bei muzi
ka gerokai pakeitė. „Pink Floyd" 
veidą — grupė tapo „klasiškesnė", 
sumažėjo nereikalingų natų, muzi
kinis audinys tapo aiškus ir beveik 
tobulas. 

Beje, šiek tiek nukrypstant nuo 
muzikinės temos. Neretai kalbant 
apie roko muzikos žvaigždes ar 
Hollyvvood aktorius jiems prikišama, 
kad jie neva „iš nieko" uždirba mili
jonus dolerių, kai tuo tarpu „pap
rasti" žmonės sunkiai dirba, ir skurs
ta. D. Gilmour atstovauja tai gar
senybių kategorijai, kuri yra tikra 
tokio stereotipo priešingybė. Negana 
to, kad jis nuolat dalyvauja lab
daringuose koncertuose ir regulia
riai aukoja labdarai, 2003 m. mu
zikantas pagarsėjo lygių neturinčiu 
gestu — D. Gilmour pardavė Lon
done turėtų namą ir visas lėšas — 
5.9 mln. dolerių — paskyrė būstų 
statvbai benamiams. 

D. Gi lmour seniau.. 

„Pink Floyd" jau senokai nebe-
koncertuoja kartu, išskyrus tokius 
vienkartinius renginius kaip „Live 
8" Londone 2005 m., kurio metu žy
miausi pasaulio muzikantai siekė 
atkreipti dėmesį į žmoniją kamuo
jančias problemas, tokias kaip ba
das, skurdas ir karai. Taigi D. 
Gilmour yra bene vienintelis akty
viai tebemuzikuojantis „Pink Floyd" 
narys. Koncertuose Čikagoje jis pris
tatys savo naujausią dainų albumą, 
pavadintą „On An Island". Įdomu 
tai, kad vienu kūrybingiausių ir 
įtakingiausių gitaristų laikomas D. 
Gilmour naujajame albume debiu
tuoja ir kaip saksofonistas. 

D. Gilmour gimė 1946 m. kovo 6 
d. Cambridge, Anglijoje. Grojo pės, kurios gerbėjai ilgą laiką gyveno 
keliose roko grupėse, kol 1968 m. atskirti geležinės uždangos, — nuo 
prisijungė prie „Pink Floyd". Jis 50 iki 125 dolerių, 
didžia dalimi atsakingas už grupės Monika Bončkutė 

ir dabar 

Bilietų kaina į legendinės gru-

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXXOGAS-ŠlRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydyto ja i 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, !L 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviška!. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKJS, MD 
TERR1DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RAMA, 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 

Margumynai — 

Mozart muzika naudinga naujagimiams? 
Medikai tyrimų būdu stengiasi 

išsiaiškinti ar klasikinės muzikos 
klausymasis padeda naujagimiams 
atsigauti po traumos, patirtos gim
dymo metu. Sprendimas vykdyti ty
rimą priimtas po to, kai Slovakijos 
rytuose esančioje Kosice—saca ligo
ninėje pradėtas vykdyti naujoviškas 
projektas — naujagimiams per 
ausines grojama Mozart ir kitokia 
klasikinė muzika. Gydytojai įsitiki
nę, kad muzika yra idealus būdas 

išlaikyti kūdikius sveikus ir taip 
atsipalaidavusius po nemalonius 
potyrius sukeliančio gimimo proce
so. Dabar ekspertai, dirbantys Cor-
nell universiteto New York (JAV) 
Weill medicinos kolegijoje tyrimo 
būdu tikisi nustatyti kaip Mozart 
muzikos klausymasis įtakoja nau
jagimių įtampą, širdies susitrau
kimų dažnį ir motorinį aktyvumą. 

BNS 

KATES - DIDŽIAUSIAS 
TARAKONŲ PRIEŠAS 

VIRGINUA SPURYTE 

Jei iš namų norite išguiti 
nepageidaujamus įnamius tara
konus, įsigykite katiną. Šie gyvūnai 
- pats pikčiausias visų vabzdžių 
priešas. 

Vabzdžius 
terorizuoja 

„Su tarakonais kovojome ne 
vienerius metus. Išbandėme dau
gybę priemonių: ir nuodijome, ir 
gaudėme. Niekas nepadėjo. Tada 
mūsų namuose atsirado katinas. 
Po kelių savaičių negalėjome 
patikėti - namuose nebeliko nė 
vieno tarakono", — džiaugėsi klaipė
dietė Rima. 

Veterinarijos gydytojos Nijolės 
Jurevičienės teigimu, toks reiškinys 
- ne stebuklas. 

„Katinai yra plėšrūs. Viskas, kas 
juda, sulaukia katino dėmesio ir 
nuosprendžio būti kankinamiems", -
juokėsi N. Jurevičienė. 

Tarakonai iš namų išnyksta, nes 
jie negali pakęsti katino terorizmo. 

„Mes matome tik kelias aki
mirkas, bet juk katinas tarakonus 
kamuoja visą dieną. Sugadina jiems 
nervus, todėl šie vabalai ir pabėga. 
Tikriausiai dar savo draugams pa
sako, kad į tą butą eiti neverta. Ten 
gyvena katinas", - juokavo veteri
narijos gydytoja. 

Miegojo kartu 
Nuo katinų kenčia ne tik ta

rakonai, bet ir musės, uodai, bitės ir 
vapsvos. Žodžiu, šis gyvūnas yra 
pats didžiausias vabzdžių priešas. 

Tačiau N. Jurevičienė prisipaži
no, kad nėra girdėjusi, ar katinus 
domina skruzdėlės, kurios taip pat 
mėgsta apsigyventi mūsų namuose. 

„Yra ir tinginių katinų, kuriems 
tarakonai - nė motais. Vieno mano 
paciento šeimininkas juokėsi, kad 
tarakonai buvo tokie įžūlūs, kad jų 
mėgstamiausia susibūrimo vieta 
buvo katino guolis. O jis, miegalius, 
net nesistengdavo jų išguiti", -
pasakojo N. Jurevičienė. 

Šuo, veterinarijos gydytojos tei
gimu, vabzdžiais nesidomi, nes jam 
greitai atsibosta. 

Sukelia problemų 
Katinų pomėgis medžioti vabz

džius jiems sukelia ir problemų. 
„Blogiausia yra tai, kad sume

džiotą grobį katės ir praryja. Kartais 
pasitaiko, kad musė buvo apipurkšta 
chemikalais, kurie katinui sukelia ap
sinuodijimą", - sakė N. Jurevičienė. 

Jos teigimu, apsaugoti savo aug
intinį, kad jis neprarytų vabzdžio, 
neįmanoma. Todėl labai svarbu, pas
tebėjus pirmuosius negalavimo po
žymius, kreiptis į veterinarijos gydyto
ją. 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2006 m. kovo 29 d.-, trečiadienis 

KOVAS — MALONES METAS 
Kovo mėnuo dažnai būna pilnas 

gamtos netikėtumų, tačiau kartu jis 
atneša naujų išgyvenimų, ypač ti
kintiesiems. Kovas — Gavėnios me
tas, malonės metas. Gavėnia — tai 
kasmetinis besikartojimo kelias, 
permąstymas gerų ir nemalonių 
dalykų. 

Cicero Šv. Antano parapijoje Ga
vėnios metu kasmet einama pra
mintu taku. Šios parapijos lietuvių 
dvasios vadovas kun. .dr. Kęstutis 
Trimakas kiekvieną Gavėnios ket
virtadienio vakarą veda Kryžiaus 
kelią ir atnašauja šv. Mišias. Jis 
pasirūpina, kad lietuviška bendruo
menė turėtų metines rekolekcijas, 
kad būtų Gavėnios kelionės stebėji
mas, kaip mums gyventi krikščio
niškai, permąstyti savo gyvenimo 
kryptį ir siekius. 

Trys vakarai, kai rekolekcijas 
vedė kun. Antanas Gražulis, SJ, 
buvo ypač prasmingi. Kunigas savo 
tėviška meile ir švelnumu praturtino 
mus ir leido širdimi pajausti Dievo 
artumą, Jo meilę ir ramybę. Visas 
mūsų gyvenimas turi būti nukreip
tas į meilę savo šeimai, artimui, 
tėvynei ir gerajam Dievui. 

Antrą rekolekcijų vakarą Cicero 
lietuvius tikinčiuosius aplankė sve

čias iš Kauno, vysk. Jonas Ivanaus
kas. Su kun. dr. Kęstučiu Trimaku ir 
dr. Arvydu Žygu jis atnašavo šv. 
Mišias. Prieš šv. Mišias norintys 
atliko išpažintį vyskupui. Vyskupas 
Jonas Ivanauskas džiaugėsi lietu
viais, kurie yra lydimi Šventosios 
dvasios ir kvietė toliau eiti tuo keliu. 

Po pamaldų, prie vaišių stalo 
vysk. J. Ivanauskas dalijosi savo 
patirtimi ir žiniomis. Apie vyskupą 
kalbėjo kun. A. Žygas. Vysk. J. Iva
nauskas specializuojai Šv. Rašte ir 
moralinėje teologijoje. Užsiima ne 
tik sielovada, bet ir dėsto Kauno 
kunigų seminarijoje ir Vytauto Di
džiojo universitete. Vyskupas teigė, 
kad rūpinasi prel. Mykolo Kru
pavičiaus palaikų perkėlimu į Lie
tuvą, į Kauno Prisikėlimo šventovę. 
Jis kvietė visus dalyvauti Šiluvos 
400 metų jubiliejuje, kuris 2008 me
tais ruošiamas Lietuvoje. Taip pat 
kvietė nepamiršti Lietuvos ir dažnai 
joje lankytis. 

Vyskupas J. Ivanauskas suteikė 
ganytojišką palaiminimą. Cicero Šv. 
Antano bažnyčios parapijiečiai padė
kojo garbingam svečiui už įdomias 
mintis ir maldas bei įteikė j am 
dovaną. 

Marija Remienė 

Marija Remienė, Jonė Bobinienė, kun. Dr. Kęstutis Trimakas, dr. Petras Kisielius, 
Mėta Gabaiienė, vysk. Jonas Ivanauskas, kun. dr. Arvydas Žygas, Birutė Zala
torienė ir Mikutė Bikulčienė Cicero po susitikimo su vyskupu. 

Aštuntosios 
Lietuvių dainų 

šventės renginių 
informacija 

Už trijų mėnesių skambės 
dainos Aštuntoje Lietuvių dainų 
šventėje. Penkiasdešimt keturi cho
rai iš tr isdešimt miestų ir keturių 
valstybių kruopščiai ruošiasi šiai 
t au tos šventei . Šventės renginiai 
vyks 2006 m. liepos 1—2 d.d. Čika
goje. Pati Dainų šventė bus „Uni-
vers i ty of Illinois UIC Pavilion". 
Dainų šventės būstinė bus „Shera-
ton Chicago Hotel and Tovvers". 
Speciali ka ina Dainų šventės daly
viams bei žiūrovams yra 119 dol. 
nakčiai už kambarį . Kambarių skai
čius su šia specialia kaina yra ribo
tas , todėl paskubėkite užsisakyti 
kambar ius iš anksto. Iš Sheraton 
viešbučio į visus Dainų šventės ren
ginius bus galima nemokamai nu
vykti užsakytais autobusais. 

Visa Dainų šventės informacija 
(renginiai, bilietai, nakvynės ir t.t.) 
y ra Dainų šventės interneto sve
tainėje (www.dainusvente .org) . 
Netur inč ius interneto, kviečiame 
sekti spaudą, kurioje teiksime Dainų 
šventės informaciją. 

Š e š t a d i e n i s , l iepos 1 d. 
Chor i s tu repeticija, nuo 8 vai. 

r. „UIC Pavilion" salėje. 
Mugė, nuo 9 vai. r. „Sheraton 

Chicago Hotel and Towers". 
S u s i p a ž i n i m o v a k a r o n ė ir 

„Jazz Land" koncertas, 8 vai. v. 
„Park West". 

S e k m a d i e n i s , l i epos 2 d. 
Mugė nuo 8 vai. r. „Sheraton 

Chicago Hotel and Tovvers". 
Šv. Miš ios 9 vai. r. „Sheraton 

Chicago Hotel and Tovvers". 
Aštuntoji Lietuvių Dainų šven

tė 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje. 
D a i n ų š v e n t ė s pokyl is 7 v. v. 

„Sheraton Chicago Hotel and Tovvers". 
Bilietus į Dainų Šventę galite 

įsigyti „Ticketmaster" bilietų agen
tūroje (JAV skambinkite tel. 800-
277-1700, Kanadoje tel. 416-870-
8000) arba „UIC Pavilion" bilietų 
kasoje. Pirkdami „UIC Pavilion" 
bilietų kasoje, išvengsite papildomo 
„Ticketmaster" mokesčio. „UIC Pa
vilion" bilietų kasa dirba pirmadienį 
— penktadienį 12 vai. p.p. — 6 vai. 
v., šeštadienį 12 vai. p.p. — 4 vai. v. 
Bilietų kaina — 22-32 dol., suaugu
siems ir 12-22 dol. vaikams iki 12 m. 

Bilietus į susipažinimo vakaronę 
ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti 
užpildę anketą, kurią rasite 
w w w . d a i n u s v e n t e . o r g / b i l i e t a i . 
Susipažinimo vakaronės bilietų 
kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kai
na — 60 dol., suaugusiems, 45 dol. 
jaunimui iki 20 metų ir 30 dol. 
vaikams iki 12 metų. 

Aštuntosios Lietuvių 
Dainų šventės 

organizacinis komitetas 

„ Seklyčia 
gyvuoja 

f f PIRMOJI JAUNOSIOS 
MENININKĖS PARODA 

Šiais metais 20-ąjį gimtadienį 
švęsiantis lietuviškų patiekalų res
toranas „Seklyčia" kviečia visus 
pasisvečiuoti, o ir draugus ameri
kiečius pasikviesti. Laukiame jūsų 
kasdien. 

Virtuvėje dirbanti virėja turi 20 
metų patirtį, malonus patarnavimas 
tikrai neapvils lankytojų. Kviečiame 
atvykti su šeimomis ir pavieniui — 
visi rasite jaukią aplinką ir mėgs
tamą patiekalą. Galite užsisakyti 
vietas prie stalų įvairioms progoms 
atšvęsti, priimsime iki 100 svečių. 
Organizacijos kviečiamos rengti su
sirinkimus, suvažiavimus, temines 
popietes. 

Mūsų restoranas yra Socialinių 
reikalų tarybos padalinys — ne 
pelno siekianti organizacija. Šalia 
yra socialines paslaugas teikiantis 
skyrius, čia pat galite nusipirkti bi
lietus į įvairius renginius, galite 
užsiprenumeruoti žurnalą „Pensi
ninkas", turime lietuviškų knygų 
biblioteką, raštinę su Marųuette 
Park apsaugos ryšiu. Čia įsikūręs 
„Vaikų vilties" ir „Našlaičių " rėmi
mo Lietuvoje komitetai, „Partizanų 
globa". Čia pat gyvena neįgalieji 
vaikai iš Lietuvos, kuriuos nemoka
mai operuoja amerikiečių „Shrin-
ners" ligoninės gydytojai, globoja 

pasišventę lietuviai. Iš čia penkis 
vakarus per savaitę prabyla „Mar
gutis II" radijo laidų vedėjai. Kiek
vieną trečiadienį 2 vai. p.p. rengia
ma jau tradicine tapusi vyresniųjų 
lietuvių pabendravimo popietė. Į 
susitikimus atvyksta kunigai, gydy
tojai, skaitovai, pranešėjai, solistai ir 
muzikai, rodomos vaizdajuostės. 
Kviečiami apsilankyti visi, norintys 
lietuviškos jaukios aplinkos. 

Mūsų restoranas padeda išsilai
kyti šiam labai reikalingam lietuvy
bės centrui. Restoranas veikia 7 die
nas per savaitę nuo 8 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Čia galite papusry
čiauti, papietauti, pasirinkti platų 
patiekalų asortimentą. Galite užsi
sakyti pietus į namus, o didesnėms 
progoms vaišes jūsų švent iniam 
stalui. Tam yra sudarytas atskiras 
valgiaraštis — 11 variantų, ir svar
biausia, labai prieinamomis kai
nomis. 

Laukiami visi, nes savo apsi
lankymu būsite patenkinti ir pa-
remsite „Seklyčią", kuri šių metų 
rudenį Švęs įsikūrimo 20-metį. 

„Seklyčios" adresas: 2711 W. 71 
gatvė, Čikaga, IL 60629, tel. pasi
teiravimui 773-476-2655 arba ve
dėjos Ritos 708- 271-7044. 

Rita S a k e n i e n ė 

Šesatadienį žmonės turėjo kur 
eiti. Jaunimo centre vyko šaunus 
„Sodžiaus" kapelos koncertas, „Wil-
lowbrook Ballroom" salėje žiūrovai 
klausėsi atlikėjų iš Lietuvos koncer
to, na o meno mylėtojai rinkosi į 
Balzeko lietuvių kultūros muziejų. 
Čia vyko jaunos menininkės Ramu
nės Razevičienės parodos „Viskas 
apie moterį" a t idarymas. Lankytojus 
į parodos salę kvietė Rimvydo Pau-
liko ir jo draugo atliekamų muzi
kinių improvizacijų garsai. 

Ant sienų — jaunosios meni
n inkės darbai vien apie moteris: 
moters torsas, moteris su paukš
čiais, moteris duše, moteris medis. 
Tai pirmoji Ramunės asmeninė pa
roda, anksčiau ji savo darbus rodė 
kar tu su kitais meninkais. R. Raze
vičienės darbai atlikti įvairia techni
ka. Tai ir grafika, ir pieštuku daryti 
eskizai, tiesiog rašalu brūkštelėtas 
moters siluetas, spalvotais pieštu
kais , akvarele, kalio permanganatu 
at l ikt i darbai . Atrodo, kad jauna 
menininkė dar tvirtai nenusprendu
si, kokiu keliu pasukti, kokią tech
niką pasirinkti . Bet tas jaunatviškas 
ieškojimas — jaunatviškai gražus. 
„Ramune, kodėl moteris?", — klau
siu jaunąją menininkę. „Todėl, kad 
tik moteris graži, vyras ne Tik mo
ters kūnas, kiino linijos urttJOBi pie
šiamos Be to pati esu moteris Taip 

Ramunės Razevičienės ir Rasa Ibians-
kienė. Ritos Janz nuotr. 

išreiškiu ir savo jausmus", — atsako. 
Rasa Ibianskienė, pristačiusi R. 

Razevičienės kūrybą žiūrovui, at
kreipė dėmesį būtent į moteriškumą, 
į užapvalintą moterišką liniją. 

Pirmos parodos proga norisi 
palinkėti jaunajai menininkei kūry
binių ieškojimu, naujų sumanymų, 
gražių būsimu parodu ir dar ne 
vienn susitikimo su žiūrovais 

Laima Apanavič ienė 

http://www.dainusvente.org
http://www.dainusvente.org/bilietai
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PADĖKA 
Dėkojame prisiminusiems a t a J O N Ą ŠOLIŪNĄ su šv. 

Mišių auka : V. Gvildienei, B. Abromauskienei, J . Mozoliauskie-
nei , J . i r I. Polikaičiams, Liudai Velunui, R. Venclovienei. 

Ta ip pa t dėkojame aukojusiems a t a Jono vardu Leipalingio 
Valančiukams: A.ir V. Valavičiams, L. ir A. Norušiams, I. ir D. 
Budr i ams , M. ir J . Pileckams, M. Kusok, V. Stohr, R. i r J . Ma-
tul ioniams, V. ir A. Šoliūnams. Viso suaukota — $500. 

Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautos žodžius r a š tu ir as
meniškai . 

J o n o š e i m a i r g i m i n ė s 

AMB. V. USACKAS KALBĖJO 
SAUGUMO TEMA 

Š. m. kovo mėn. 22 d. Jungtinių 
Amerikos valstijų (JAV) Kalifornijos 
valstijoje esančiame Monterey tarp
tautinių studijų institute (Monterey 
Institute of International Studies) 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas skaitė pra
nešimą Lietuvos energetinio saugu
mo tema. 

Lietuvos diplomatas pažymėjo, 
kad Lietuvai pasiekus nepriklau
somybę, tapus ES ir NATO nare bei 
įsitvirtinus tarptautinėje bendruo
menėje, vienu aktualiausių klausi
mų valstybei tapo energetinio sau
gumo klausimai. „Šiandien Lietuva 
beveik visą šalyje sunaudojamą naf
tą ir dujas importuoja tik iš vieno 
šaltinio — Rusijos. Nors energetinių 
resursų alternatyvų išplėtimas yra 
brangus, tačiau jis yra neišvengia
mas norint užtikrinti valstybės 
saugumą, bei padėti tvirtus pamatus 
stabiliam ir tolygiam ekonomikos 
augimui", — kalbėjo Lietuvos amba
sadorius. Lietuva, 1990 m. išgy
venusi ekonominę blokadą, o vėliau 
susidūrusi su daugkartiniu naftos 
importo į „Mažeikių naftos" gamyklą 

nutraukimu, su nerimu stebėjo kuo
met š.m. sausio mėnesį Rusija 
nutraukė dujų tiekimą Ukrainai . 
Toks Rusijos žingsnis Lietuvai, o 
kartu ir visai Europai, priminė, kaip 
svarbu yra diversifikuoti energetinių 
išteklių importą, jį padarant maksi
maliai skaidriu", — sakė V. Ušackas. 

V. Ušackas pažymėjo, kad sie
kiant šio tikslo svarbu, kad Amerika 
ir Europa dirbtų drauge. „Istorija 
parodė, kad, kai Amerika ir Europa 
dirba kartu, jos yra stipriausia gėrio 
jėga šioje žemėje. Kaip mes XX a. 
pabaigoje veikdami ka r tu suge
bėjome nugalėti blogio imperiją, taip 
ir šiandien Amerika ir Europa ben
dromis jėgomis turi siekti, kad ener
getinius resursus eksportuojančios 
šalys vadovautųsi normomis, pri
pažįstančiomis skaidrumą, tarp
tautinį bendradarbiavimą bei atvirą 
konkurenciją energetikos sektoriuje, 
nes nuo tokios bendradarbiavimo 
atmosferos didele dalimi priklauso 
ES ir JAV piliečių gerovė", — kalbėjo 
ambasadorius V. Ušackas. 

LR a m b a s a d o s p r a n e š i m a s 

MĖNESINIAME BIULETENYJE 
ATNAUJINTA STATISTIKA 

Kovo 24 d. pasirodė atnaujintas 
ir du su puse karto apimtimi 
padidėjęs Lietuvos banko mėnesinis 
biuletenis. Jame pateikiama pert
varkyta statistinė informacija, sie
kiant patenkinti naujuosius ekono
minės analizės ir Lietuvos vartotojų 
bei ta rp tau t in ių institucijų sta
tistinės informacijos, atitinkančios 
tarptautinius statistikos standartus 
ir palyginamos su Europos Sąjungos 
šalių statistika, poreikius. 

Biuletenyje skelbiama su Euro
pos centrinio banko reikalavimais 
suderinta pinigų finansinių institu
cijų balanso ir pinigų bei palūkanų 
normų statistika. Finansinių prie
monių klasifikavimo, jų įkainojimo, 
ūkio subjektų grupavimo naujoji 
metodika suderinta su Europos 
nacionalinių ir regioninių sąskaitų 
sistema. 

Atnaujintas mėnesinis biulete
nis pasipildė anksčiau ketvirtiniame 
biuletenyje skelbta informacija, 
todėl nuo šiol Lietuvos bankas pas
tarojo neleis. Biuletenio struktūra 
sudaryta, atsižvelgiant į pagrindinių 
pinigų rodiklių skaičiavimo seką, 
todėl patogi analizuojant jų raidą. 
Leidinio pabaigoje pateikiamos var
totojams ypač naudingos metodo
loginės ir techninės pastabos, lei
siančios tiksliai įvertinti statistinius 
rodiklius, teisingai juos interpre
tuoti ir analizuoti. 

Pertvarkyta pinigų finansinių 
institucijų balanso ir pinigų statisti
ka rengiama naujos, išsamesnės sta
tistinės atskaitomybės pagrindu. 
Vartotojų patogumui pagal naująją 
metodiką buvo perskaičiuoti istori
niai statistikos duomenys. 

Kartu su duomenimis apie liku
čius laikotarpio pabaigoje pateikia
mos dvi naujos informacijos rūšys: 
sandoriai per laikotarpį ir metinis 
augimo tempas. Sandorių per laiko
tarpį duomenys parodo tikrąjį srau
tą, nes neapima tokių pokyčių kaip 
paskolų nurašymas, perkainojimas 
dėl kainos ar valiutos ir pan. Metinis 
augimo tempas parodo, kiek procen
tų per metus pakito likučiai būtent 
dėl sandorių, o ne dėl kitokių prie
žasčių. 

Svarbių pokyčių yra pateiktoje 
pinigų finansinių institucijų palū
kanų normų statistikoje. Paskolų ir 
indėlių palūkanų normų statistiką 
papildė duomenys apie paskolų ir 
indėlių likučių sumas laikotarpio 
pabaigoje ir vidutines svertines pa
lūkanų normas. 

Mėnesinio biuletenio elektroni
nis variantas skelbiamas Lietuvos 
banko interneto svetainės skyriuje 
„Leidiniai". Interneto svetainės sky
riuje „Statistika" pateikiama dau
giau statistinės informacijos, ilges
nės laiko eilutės ir pan. 

Rvšitą su v i suomene s k v r i u s 

P r a n e š a m e giminėms, draugams ir paž įs tamiems, kad mūsų 
brangi m a m a 

A t A 
ELENA MAŽEIKIENĖ 

JAUNIŠKYTĖ 
Mirė 2006 m. kovo 27 d., sulaukusi 8 3 metų amžiaus. 
Velionė gyveno Seat t le ir buvo našlė okeanografo Povilo 

Mažeikos. 
Nul iūdę liko: s ū n u s Gediminas Gandis Mažeika su žmona 

L inda i r va ika i s M a n t u ir Kipru; duktė J ū r a t ė su vyru Jeffrey 
Ha r r i son ir va ika i s Maura ir Daina; brolis Kęs tu t i s J aun i šk i s 
su še ima ir d a u g giminių, ir draugų Amerikoje ir Lietuvoje. 

A t A 
Inž. VYTAUTAS MALCANAS 
Mirė 2006 m. kovo 17 d. po trumpos, nars ios kovos su liga. 

Gyveno Seraso ta , FL. 
Buvęs s k a u t a s , gyvendamas Cleveland, OH, pr iklausė 

„Čiurlionio" ansambl iu i , buvo Korp! Plienas narys . 
J o liūdi: žmona Živilė, sūnūs Vytautas ir Mykolas, dukterys 

R a s a ir Vida, 6 anūkėl ia i ; seserys Aldona Gaškienė ir Regina 
Pe t rausk ienė . 

A t A 
JUOZUI GRAUŽIMUI 

ilgamečiui Korp! Neo-Lithuania nariui, nuoširdžiam 
lietuviškos veiklos rėmėjui bei darbuotojui iškeliavus 
į Amžinąją Tėviškę, ilgai jį globojusį brolį VYTAUTĄ, 
jo vaikus DALIĄ KERN ir ALGIMANTĄ GRAUŽINĮ 
bei jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės jų 
liūdesin. 

Albertas ir Janina Griganavičiai 
Marija ir Elvyras Stalioraičiai 

Zigmas Griganavičius 
Vytautas Griganavičius 

Danguolė Griganavičienė 
Šarūnas ir Colleen Griganavičiai 

A t A 
EDUARDUI SKALIŠIUI 

mirus, žmonai ALIUTEI ir giminėms, nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Violeta Avižienė 
Birutė Kožicienė 

Florida 

Margumynai 

J 

• • • • - • • • • 

TELEFONAS IR NUOGALIAI 

Beveik trečdalis Didžiosios Bri
tanijos telefonų turėtojų skambina 
būdami nuogi, rodo neseniai paskelb
tas tyrimas, taip pat atskleidęs, jog 
dažniau kalbėti telefonu be drabu
žių yra linkę vyrai, o ne moterys. 

Tai, kad skambino nuogi, per 
apklausą, kurią užsakė Britanijos 

pašto tarnyba, siūlanti fiksuoto tele
fono ryšio paslaugas, prisipažino 40 
proc. vyrų ir 27 proc. moterų. Tyrimo 
metu buvo apklausta iš viso 1,500 
telefono vartotojų. Apklausa taip pat 
parodė, kad žmonės kartais būna 
tokie užsiėmę, jog net kas dešimtas 
britas yra nuėjęs nuo telefono apara
to ir palikęs skambinantįjį kalbėtis 
su pačiu savimi. BNS 
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APYLINKĖSE 

•Rež i s i er ius Kęstutis Nakas su 
savo studentais stato XIX a. avan
gardinio prancūzų dramaturgo Alf-
red Jarry pjesę „Karalius Ubas" 
(„The Ubu Plays"). Kovo 31 d. ir 
balandžio 1 d. 7:30 vai. v., o balan
džio 2 d. 2:30 vai. p.p. spektaklis bus 
rodomas Roosevelt universiteto 
O'Malley teatre, 431 S. Wabash, 
Chicago, (7 aukštas). Norintys už
sisakyti bilietus, prašome skambinti 
tel. 312-341-3831. 

•Artėjant Kristaus kančią mi
ninčiai Didžiajai savaitei su Velykų 
prisikėlimo viltimi prisiminsime 
mūsų Išganytoją ir Jo Motiną Ži
dinio pamaldose, šv. Mišių aukoje ir 
rožinyje, šeštadienį, balandžio 1 d., 
8 vai. r. Palaimintojo J. Matulaičio 
šventovėje Lemonte. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti pamaldose. 

• Balandžio 2 d., sekmadieni, 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, tuoj po 10 vai. r. lietuviškų šv. 
Mišių, 20-os kuopos sąjungietės ruo
šia skanius lietuviškus pietus. Ga
lėsite išmėginti laimę loterijoje. At
vykdami paremsite Moterų sąjun
gą. Lauksime visų. 

• Š v . Velykų dieną, balandžio 16 
d., 1 vai. p.p. PLC didžiojoje salėje 
vyks Šeimos Velykų šventė. Popie
tėje dalyvauja aktorė iš Lietuvos 
Virginija Kochanskytė, seselė Pran
ciška, dainininkė Audronė Simano-
nytė, šoks Vaikų šokio teatras. 
Mažųjų su margučiais lauks Velykė 
ir jos palyda, „Bravo" kavinė ruoš 
šventinius pietus, kun. A. Paliokas, 
SJ, pašventins Velykų stalą. Kvie
čiame šeimas dalyvauti Velykų 
šventėje. Vietas galite užsisakyti 
paskambinę telefonu 630-964-5965. 

• Lithuanian Mercy Lift ir 
„Nijole Lucia Hair Salon" , 5955 W. 
87th Street, Oak Lawn, IL, balan
džio 30 d, sekmadienį, nuo 10 vai. r. 

iki 5 vai. v. rengia grožio dieną „A 
Beauty and Wellness Event". Visos 
lėšos, surinktos už tą dieną padary
tą plaukų kirpimą, manikiūrą, 
masažą ir kitas procedūras bus 
skiriamos Lithuanian Mercy Lift 
pravedamai prevencinei krūties 
vėžio programai. Tel. pasiteiravi
mui: 708-422-5799 arba galite 
rašyti: allison5204@sbcglobal.net 

•Aštuntosios lietuvių dainų 
šventės proga yra ruošiamas spal
vingas, iliustruotas leidinys, kuris 
apibūdins šventę, repertuarą ir su
pažindins su dalyvaujančiais šven
tėje chorais. Leidinys bus platina
mas Dainų šventės metu, liepos 2 d., 
„UIC Pavilion". Kviečiame visus 
siųsti savo sveikinimus, reklamas, 
kurias norite patalpinti šiame lei
dinyje. Prašome sveikinimus ir skel
bimus įteikti iki gegužės 1 d. Savo 
parama prisidėsite prie Dainų šven
tės pasisekimo. Daugiau informaci
jos galite rasti: www.dainusvente. 
org arba kreiptis į Vaivą Marcher-
tienę (vaiva@dainusvente.org Tel. 
773-539-1476) 

• J a u beveik pusmetį Amerikos 
lietuvių televizijos laidas galima 
matyti ne tik per WFBT 48 kanalą, 
bet ir per kabelinę „Comcast" tele
vizijos 248 kanalą. Kanalą galima 
matyti tik turint skaitmeninį „digi-
tal box", kurį už papildomą 5 dol. 
mėnesinį mokestį kliento prašymu 
prijungia „Comcast" kompanija. Už
sisakant „digital box" reikia pa
brėžti, jog norima išlaikyti turimą 
„Comcast" programą, neprašant jo
kių papildomų paslaugų, už kurias 
reikėtų papildomai mokėti. Daugiau 
informacijos galite gauti paskam
binę į ALTV tel. 708-839-9022 arba į 
savo vietinę „Comcast" kabelinę 
stotį. Nuo šios savaitės siužetus apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą bus ga
lima matyti ir interneto svetainėje 
www.altv.tv 

Lietuvių opera Čikagoje 
švenčia savo SO-metį 

Balandžio 8 d., šeštadienį, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
4 vai. p.p. vyks parodos „Lietuviškai operai — 50" atidarymas. 

Balandžio 30 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Morton gimnazijos 
auditorijoje, 2401 S. Austin Blvd., Cicero, IL, opera „Pilėnai". 

Kviečiame visus atvykti į Lietuvių operos renginius. 
Bilietus į operos spektaklį „Pilėnai" galima įsigyti „Seklyčioje", 

2711 W. 71st. Street, Chicago. Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655. Užsa
kymus paštu prašome siųsti adresu: Lithuanian Opera of Chicago, Inc., 
3222 W. 66th Pi., Chicago, IL 60629, tel. 773-925-6193. 

Dėmesio! 
Lietuvių fondo paramos prašymų anketos, kaip ir 

kasmet, bus priimamos iki balandžio 15 d. 
Anketas galite rasti apsilankę LF internetinėje sve

tainėje www.lithfund.org 
Lietuvių fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 

60439, tel. 630-257-1616. 

Dėmesio: apklausa 
„Draugo" redakcija nori žinoti Jūsų nuomonę ffAr Lietuva 'dėl 

gerų dvišalių santykių su Rusija* turėtų atsisakyti kelti oku
pacijos bei jos metu padarytos žalos klausimą?". Galite plačiau 
pakomentuoti. 

Atsakykite faksu 773-585-8284, e-paštu: redakcija@draugas.org 
arba laišku adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymint, 
kad laišką siunčiate redakcijai. Pasirašyti nebūtina, bet prašytume 
pažymėti, kiek ilgai gyvenate Amerikoje. Atsakymų lauksime iki 
balandžio 15 d. 
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Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 
6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-6500 
BALANDŽIO 2 2 D., 

ŠSŠTADIENL 4 V A I . P.P. 
RENGIAMA 

DVASINES ATGAIVOS POPIETĖ 

joje susitiksite su „Lietuvių 
balso knygos konkurso pirmos 
premijos laureate dr. Aldona Vasi
liauskiene, kuri atvyksta Iš Lietuvos 

Popietę organizuoja 
LB Kultūros taryba, ALTas ir 

Romos katalikg federacija 
$M •IIWWW«WWHM—M1 vmsmt mmmmum\twmwimwm 

Balandžio 28 d., šeštadieni S vai v. Willowbrook Bailroom salėje, 8900 S. 
Archer Rd., Wiffow Springs, IL savo naujausią albumą „Ten" pristatys žino
mas Lietuvos atlikėjas Gytis Paškevičius. Tel. pasiteiravimui: 630-464-5000 
arba www.scentras.com 

Skelbimai 
— — . • 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 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 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773 -585-9500 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSaūe #2300 Chrago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 
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