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Lietuva Velykas šventė kaip niekad ilgai 

Velykų šventė Vilniuje. Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 18 d. (ELTA) nos buvo ne tik šeštadienis bei sek-
— Lietuva šiemet Velykas šventė madienis, bet ir pirmadienis bei an-
kaip niekad ilgai - vyriausybės tradienis. 
sprendimu visuotinės nedarbo die- Švenčių proga ir sostinėje, ir ki

tose šalies vietovėse netrūko įvai
riausių renginių. 

Antrąją Velykų dieną buvo gali
ma smagiai praleisti Rumšiškėse. 
Liaudies buities muziejuje Rumšiš
kėse j au nuo 1990 m. kasmet vyksta 
spalvingos šventės, kuriose atgyja 
senieji papročiai, kur galima pajusti 
ir gamtos atbudimą, ir protėvių, pa
likusių tokią Velykų papročių gausy
bę, dvasią. 

Antrąją Velykų dieną Vilniuje 
surengta velykinė „Didžiausio mar
gučio" šventė. Iškilminga eisena Ge
dimino prospektu keliavo į margučių 
ridenimo šventę Katedros aikštėje. 
Ten vyko įvairiausi pasilinksmini
mai , koncertai , užsiėmimai vai
kams. 

Sostinės Vingio parke per Vely
kas iškilo rekordinio dydžio metali
nė „DNR Velykų spiralė". Šis stati
nys buvo papuoštas 125 margintais 
stručio kiaušiniais. Kalvystės šedev
ru vadinamą dar nematytą rekordi-

Moksleiviai — politiškai apsišvietę 
Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) 

— Vis daugiau Lietuvos moksleivių 
yra politiškai išprusę, rodo tyrimas. 

Palyginus kovo-balandžio mėne
siais ir anksčiau praėjusių metų spa
lį nevyriausybinės organizacijos 
„Gelbėkit vaikus" iniciatyva atliktas 
apklausas paaiškėjo, kad Lietuvos 
moksleivių žinios apie šalies politinį 
gyvenimą tapo išsamesnės. 

Į klausimą, kokia institucija Lie
tuvoje leidžia įstatymus, kovą atlik
tos apklausos metu teisingai atsakė 
10 proc. daugiau vaikų nei spalio 
mėnesį — 58 proc. apklaustųjų. 

Tiek pirmojo, tiek antrojo tyrimo 

metu absoliuti dauguma vaikų žino
jo, kas yra Lietuvos prezidentas (ati
tinkamai 92 ir 94 proc. apklaustųjų). 

Kiek daugiau nei pusė apklaus
tų vaikų (50.6 proc. j žinojo kiek vals
tybių sudaro Europos Sąjungą, pa
našus procentas (46 proc.) apklausos 
dalyvių teisingai į šį klausimą atsa
kė ir spalio mėnesį. 

Nors vaikų nuomonės dėl jų in
dėlio į pilietinį šalies gyvenimą iš
siskyrė, tačiau abiejose apklausose 
išryškėjo neigiamas požiūris į val
džią. Vaikų, ateityje svajojančių tap
ti politikais, skaičius išliko toks pats 
— apie 20 proc. 

Socialliberalams sunku 
apsispręsti dėl ministrų 

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) 
— Naujosios sąjungos vadovas, iš 
Seimo pirmininko posto atstatydin
tas Artūras Paulauskas sako, jog so
cialliberalai bandys atsižvelgti į vi
sas nuomones dėl dviejų partijos mi
nistrų galimybės likti dabartinėje 
koalicinėje Vyriausybėje. 

Tačiau A. Paulauskas pripažįs
ta, kad partijai tokį sprendimą pri
imti būtų sunku. Po A. Paulausko 
atstatydinimo socialliberalams pasi
traukus iš koalicijos, partija atšaukė 
užsienio reikalų ministrą Antaną 
Valionį ir socialinės apsaugos ir dar
bo ministrę Viliją Blinkevičiūtę. 

Užsienio reikalų ministras A. 
Valionis šiuo metu yra išvykęs į už
sienį. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė V Blinkevičiūtė premjerui 
Algirdui Brazauskui įteikė atsista
tydinimo prašymą, tačiau šis nesku
ba jo tenkinti. 

Antanas Valionis 
URM nuotr. 

Dėl užsienio reikalų ministro A. 
Valionio, prezidentas pageidauja, 
kad jis pareigas eitų mažiausiai iki 
gegužės 2-4 dienomis Vilniuje vyk
siančios Baltijos bei Juodosios jūros 
regionų šalių vadovų konferencijos. 

Prokuratūra: 
„lavonų ve rs lo " 

nebuvo 
Vilnius , balandžio 18 d. (BNS) 

— Vilniaus apygardos prokuratūra 
ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 
padėjo tašką praėjusių metų pabai
goje plačiai nuskambėjusioje vadi
namoje „lavonų verslo" ir greitosios 
pagalbos medikų istorijoje. 

Pareigūnai , apklausę dešimtis 
asmenų ir surinkę visą reikiamą in
formaciją iš įvairių įstaigų, praėjusį 
t rečiadienį nusprendė : Greitosios 
medicinos pagalbos medikai nepar
davinėjo informacijos privačioms 
bendrovėms apie mirties atvejus. 

Šis tyrimas užtruko kelis mėne
sius — nuo praėjusių metų lapkričio 
iki praėjusio trečiadienio. Tądien 
Vilniaus apygardos prokuratūra nu
tarė nu t raukt i tyrimą ir konstatavo, 
kad nebuvo padaryta veika, turinti 
baudžiamojo nusikaltimo ar nusi
žengimo požymių. STT ikiteisminio 
tyrimo pareigūnai apklausė Greito
sios medicinos pagalbos stoties 
(GMPS) medikus, slaugytojus, laido
jimo paslaugas teikiančių bendrovių 
atstovus. 

Buvo išanalizuota sutartis, pasi
rašyta ta rp Vilniaus GMPS ir vienos 
ritualinių paslaugų bendrovės. Nu
statyta, kad sutar t is neprieštarauja 
į s ta tymams ir poįstatyminiams tei
sės aktams. Prokuratūra nustatė, 
kad GMPS įstatai leidžia stočiai 
gauti pinigus pagal sutartį. 

Viena bendrovė į Vilniaus 
GMPS kas mėnesį pervesdavo po 
tūkstant į litų už suteiktą informaci
ją apie mirusius žmones. Dėl tokio 
susitarimo pyko kitos ritualines pa
slaugas teikiančios bendrovės. 
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nį statinį organizavo ir finansavo 
pramoginių renginių bendrovė „A. 
Nomeika ir draugai". Pirmąją Vely
kų dieną vykę spiralės montavimo 
darbai truko net dvi valandas, o va
kare neįprastas statinys buvo įspū
dingai apšviestas. 

Dvi dienas Vingio parke vilnie
čiai galėjo stebėti Velykų bobutės 
burtus, ridinėti margučius. Ten pat 
vyko originaliausių kovos su paukš
čių gripu metodų demonstravimas, 
išrinktas Margučių karalius. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Ar ne per greitai 
kapituliuoj ame? 
JAV LB XVIII Tarybos 
rinkimai. 
Sekretorius iš minios: 
ata Balys Raugas. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Lietuvos etninės kultūros 
leidiniai mokslinėje 
bibliotekoje. 
Mūsų virtuvė. 
Valdovų rūmų renginys — 
varžytinės. 
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SKAUTYBĖS KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

* 3 S B ^ 

/ / DUBYSOS" DRAUGOVE 
AUŠROS/VARTŲ/KERNAVĖS" 

TUNTAS 
/ / 

„Dubysos" draugovės skaučių 
pirmutinė žiemos iškyla įvyko 2006 
m. sausio 14-15 d. Sesės išvažiavo 
po pamokų iš Jaunimo centro ir grį
žo sekmadienio vakare. Iškyla vyko 
Michiana Shores, Michigan valstijo
je. Skaučių skiltį sudaro 1 prityrusi 
skautė kandidatė, 4 skautės ir 5 
skautės kandidatės. Iš šių sesių, 8 
dalyvavo iškyloje, kartu su vado
vėmis Stefute, Maryte ir Onute. 

Atvykusios į iškylos vietą, sesės 
pasiklojo miegmaišius ir išėjo pasi
vaikščioti gamtoje. Ėjome pagal Mi
chigan ežerą, kur dideles bangos 
trankė į krantą. Po to sesės stebėjo 
medžius ir gyvūnus. Susitiko kai
myno šunį ir nusijuokė, kai vadovės 
paerzino, kad jos turės vakarienę 
susirasti miške ir atsinešti virimui 
vandens iš ežero. Šeštadienio vakarą 
skautės žiūrėjo filmą ir diskutavo, 
kaip 10 skaučių įstatus įgyvendino 
filmo veikėjai. 

Sekmadienį visos dalyvavo šven
tose Mišiose kaimyninėje bažnyčioje. 
Po to pažaidėme du pasitikėjimo 
žaidimus prie ežero. Pirmame žaidi
me sesės buvo suporuotos. Vienai 
sesei akys buvo uždengtos. Pora 
turėjo savo „aklą" sesę žodžiu lydėti, 
kad jos nepagautų išrinktos sesės. 
Antrame žaidime visų sesių akys 
buvo uždengtos ir jos stovėjo viena 
paskui kitą, susijungusios rankomis 
ant pečių. Paskutinioji sesė galėjo 
matyti ir turėjo pečių spaudimais 
nurodyti sesėms, kur eiti. Nebuvo 
galima kalbėti. Po pietų sesės pa
sirinko naują skilties vardą, „Darbš
čios bitės". Jų naujas šūkis: „Darbš
čios bitės sunkiai dirba. Bzz, bzz, 
bzz". 

Svarbiausia, skautės supynė 
stipriausias draugystes. Visos pasi
darė žiedus savo kaklaraiščiams iš 
įvairių karoliukų, kurie simbolizuoja 
stiprius šios draugystės ryšius. 

Štai sesių įspūdžiai: 

Skautė kandidatė Milda Bar-
taš iū tė : 

— Man labai patiko skaučių iš
kyla. Aš labai linksmai ir įdomiai 
praleidau laiką. Žaidėme prie Mi
chigan ežero, skaniai valgėme, 
darėme rankdarbį, kalbėjome ir ben
dravome su draugėmis. Norėčiau dar 
kartą aplankyti Michigan valstiją. 

Skautė Greta Karvelytė: 
— Man patiko žaidimai, kuriuos 

žaidėme prie ežero. Pirmas žaidimas 
nelabai patiko, bet antras labai 
patiko. Buvo labai sunku miegoti, 
nes mes daug šnekėjome. 

Skautė kandidatė Viktorija 
Kulbokaitė: 

— Man labiausia patiko, kai 
ėjome prie ežero ir žaidėme žai
dimus. Man patiko rankdarbiai. 
Taip pat man patiko valgyti „pizza". 

Skautė kandidatė Miglė Sla-
vikaitė: 

Pasiklydęs skautas! 

Padėkite šiam skautui surasti 
kelią į savo palapinę! 

„Dubysos" draugovės sesės iškylauja. 

— Man labai patiko vieta, kurio
je apsistojome. Man labai patiko 
užsiėmimai, žaidimai, rankdarbiai. 
Man buvo labai smagu praleisti 

laiką lauke ir žiūrėti „TV". 

- • . • . • . • . . • . - . • - • . • • . • . • • • ' • • . • • • - ' . 
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Jauniausieji skautų bro
lijos nariai — vilkiukai (Iš 
kairės): Paulius Vitas ir 
Zenius Liubinskas, Ka
ziuko mugėje, PLC, Le-
monte . 

Informaciją pateikė 
s. fil. Onutė Gecevičienė 

KVIETIMAS 
Paskutinių kelių mėnesių metu 

vyko Lietuvių skautų sąjungos 
vadovybės rinkimai, po kurių turime 
naują, jaunatvišką skautijos tarybą 
ir energingą naują tarybos pir
mininką, v.s. fil. Gintarą Plačą. 
Iškilminga pareigų perdavimo su
eiga įvyks š.m. balandžio 29 d. Bočių 
menėje, Pasaulio lietuvių centre. 
Pradžia 12:30 vai. p.p. Kviečiame 
visus skautiškos šeimos narius, ypač 
mūsų skautininkiją ir pareigūnus, 
dalyvauti ir kartu su mumis pasi
džiaugti šiose ypatingose iškilmėse, 
parodydami solidarumą mūsų tarpe 
ir pareikšdami parama naujai mūsų 
tarybai bei jos vadovams. 

v.8. fil. Rimantas Griškelis 
LSS Tarybos pirmininkas 
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JAV LB XVIII TARYBOS 
RINKIMAI 

Šiemet vyks JAV LB XVIII 
Tarybos rinkimai. Iš JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos kandidatuoja 
24 kandidatai. Apygardoje yra trys 
rajonai. Pirmajam rajonui priklauso 
Illinois valstijoje esančios apylinkės, 
išskyrus Waukegan ir Eas t St. 
Louis, IL: 

Kandidatuoja 18, balsuoti už 12 
Bronius Abrutis (gimė 1966 

spalio 10 d. Vaitkuose, Plungės raj.), 
vyr. redaktorius, leidėjas. 

1994 m. Plungėje įsteigė laik
raštį „Plungė", buvo jo vyr. redakto
rius. 

1998 m. atvyko į JAV. 2000 m. 
Čikagoje įsteigė savaitraštį „Ame
rikos lietuvis", iki šiol yra jo leidėjas 
ir vyr. redaktorius. 

Kėlė savo kandidatūrą JAV LB 
Tarybos rinkimuose 2003 m., bet li
ko kandidatu. 2004 m., po tarybos 
narės B. Jasaitienės mirties, tapo 
tikruoju tarybos nariu. Dalyvavo 
JAV LB Tarybos narių suvažiavi
muose Phoenix, AZ (2004 m.) ir 
Detroit, MI (2005 m.). Priklauso JAV 
LB Tarybos Finansų komisijai. 

Bendruomeninė veikla: 2004— 
2005 m. — Pasaulio lietuvių centro 
(Lemont, IL) tarybos narys. 

Vedęs. Su žmona Sandra augina 
tris vaikus. 

J ū r a t ė B u d r i e n ė JAV LB 
Bendruomenės XVII Tarybos prezi
diumo sekretore, Lietuvių fondo 
Tarybos narė. Vadovavusi šokių šven
tėse, dirbusi socialiniame skyriuje. 

Danguo lė I lg inytė 
Aš esu Lietuvių Bendruomenės 

narė jau daug daug metų. Praeityje 
esu buvusi Brighton Parko apy
linkės valdybos sekretorė bei daugelį 
metų ir šiuo metu, esu valdybos na
rė. Praeityje esu buvusi Vid. Vakarų 
apygardos valdybos sekretorė. Jau
nystėje lankiau ir baigiau lituanis
tinę mokyklą, šokau tautinius šo
kius. Šiuo metu priklausau „Daina
vos" ansambliui — jau daugelį metų 
(praeityje esu buvusi ansamblio 
pirmininkė ir dabar esu valdybos 
narė). Dirbu „Senior Undenvriter" 
gyvybės apdraudos kompanijoje. 
Mano asmeniškas gyvenimas sukasi 
aplink lietuvišką ratą. Kai tik galiu 
— visur padedu, jei kas prašo ir yra 
reikalas. 

Romualdas Kašubą gimė Kau
ne. Baigė Miuncheno lietuvių gim
naziją. Studijavo University of 
Illinois Urbanoje, kurį baigė, gau
damas visus akademinius laipsnius 
mechanikos inžinerijoje. US Army 
veteranas. 1962—1986 dirbo Cle-
veland, Ohio, aeronautikos pramo
nėje ir Cleveland State universitete 
profesorium bei mechanikos fakulte
to vadovu. 1986, kuriant inžinerijos 
kolegiją Northern Illinois univer
sitete, buvo pakviestas dekanu. 2004 
metais išėjus į pensiją, universitetas 
suteikė „Dean Emeri tus" titulą. 
Taip pat yra Lietuvos Mokslų aka
demijos užsienio narys bei Kauno 
Technologijos universiteto garbės 
daktaras. Aktyvus JAV LB narys 
Lemont ir Cleveland. Su savo orga
nizacine patirtim norėtų įsijungti į 
JAV LB veiklą ir planavimo darbus. 

Algis Kazlauskas 
Gimė Raseiniuose. Mechanikos 

inžineriją baigęs Australijoje, MBA 

Čikagoje. Šešių vaikų tėvas. 
Aktyviai dalyvauja Lietuvių skautų 
sąjungoje. Dabartinis Amerikos 
Lietuvių katalikų federacijos Čika
goje pirmininkas, buvęs Lietuvių 
Bendruomenės Lemonto apylinkės 
pirmininkas ir dabartinės tarybos 
narys. 

Kun. Jaunius Kelpšas 
Apie save: Aš gyvenu Čikagoje 

nuo 2000 m. vasaros, esu Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para
pijos kunigas. LB veikloje dalyvauju 
nuo pat atvykimo, Brighton Parko 
apylinkėje. Esu JAV LB Tarybos 
narys ir LB Religinių reikalų tary
bos narys. 

Rūta Kuncienė 
Istorikė, Pedagoginio lit. institu

to direktorė. 

Nijolė Nausėdienė 
Esu baigusi Kauno KPI, elek

tronikos inžinieriaus specialybę. 
1969 m. emigravau į Braziliją ir 
gyvenau San Paulo mieste. Ten įsto
jau į Macenzie universitetą ir per
laikiau inžinierės egzaminą. Dirbau 
,,Serete" inžinerinėje firmoje kom
piuterių skyriuje. Brazilijoje prela
tas Pijus Ragažinskas tuoj pat mane 
įtraukė į lietuvišką veiklą. Mokiau 
tautinius šokius, su jaunimu pas
tatėme vaidinimą, mokiau lietuvių 
kalbą. Į JAV atvykau 1972 m. su 
Brazilijos grupe dalyvauti Jaunimo 
kongrese. Pergyvenusi didelę auto
mobilio avariją, buvau stipriai su
žalota ir negalėjau grįžti atgal į 
Braziliją. Lietuviai mane labai glo
bojo ir aš visada būsiu už tai dėkinga 
organizacijoms ir pavieniams as
menims. Vos tik pradėjus vaikščioti 
su ramentais, buvau pakviesta 
mokytojauti į parapijinę lietuvišką 
mokyklą Marąuette Parke. Net
rukus mane pasikvietė ir K Done
laičio mokykla, kurioje dirbau 16 
metų. Vėliau mokytojavau Čikagos 
mokykloje ir Lemonto Maironio mo
kykloje. Kunigo Kuzminsko buvau 
pakviesta sekretoriauti Religinės 
šalpos organizacijoje. Dirbau su 
skautais, pravedžiau užsiėmimus su 
bebriukais. Dirbau su ateitininkais, 
priklausiau valdyboje. Sekretoria
vau LB Kultūros valdyboje. LB Le
monto apylinkės pirmininko G. Ka
zėno buvau pakviesta dirbti sekre
torės pareigoms jo vadovaujamoje 
valdyboje. Sekretore išbuvau 6 me
tus. Pirmininkui R. Kronui pasi
t raukus iš pareigų, man buvo pasiū
lytos pirmininkes pareigos. Per me
tinį susirinkimą LB nariai šį pasiū
lymą vienbalsiai priėmė. Pirmi
ninkės pareigose išbuvau dvi kaden
cijas. Šiuo metu darbuojuosi LB 
Kultūros valdyboje. Nuo pat įsikūri
mo „Vaiko vartai į mokslą" esu šios 
organizacijos valdyboje. Buvau šios 
organizacijos vicepirmininke. Pri
klausau žurnalistų sąjungai. Man 
visados buvo mielas lietuviškas 
visuomeninis darbas, aš ir toliau 
norėčiau daugiau pasidarbuoti LB 
veikloje, todėl ir išstačiau savo kan
didatūrą į LB Tarybą. 

Juozas Polikaitis 
JAV LB Socialinių tarybos 

pirmininkas, JAV LB Švietimo rei
kalų tarybos narys, Revizijos komisi
jos narys. JAV LB Tarybos narvs. 
PLB seimo narys 

DANUTE BINDOK1ENE 

Ar ne per greitai 
kapituliuojame? 

Tik maždaug savaitė beliko 
iki Čikagos Lietuvių operos 
šventės — V. Klovos „Pilė

nų" premjeros. Mažiau, kaip trys 
mėnesiai — iki visų užsienio lietu
vių kultūros ir solidarumo mani
festacijos — VIII dainų šventės. 
Visi gerai suprantame, kad tokio 
masto šventės savaime neišdygsta, 
lyg grybas po l ietaus. Pagarba 
rengėjams ir švenčių dalyviams, 
paaukojusiems daug laiko, darbo, 
rūpesčių, kad šventės įvyktų. O iš 
mūsų, eilinės publikos, nieko dau
giau nereikalaujama, tik nepalikti 
salėse tuščių vietų, tik ateiti ir 
pasidžiaugti. 

Visi esame bent kiek susi
pažinę su „Pilėnų" siužetu — apie 
narsius lietuvius, kurie verčiau 
sutiko mirti, kaip pasiduoti kry
žiuočiams. Tokių Lietuvos istorijos 
epizodų nereikia net ieškoti legen
dose ar senovėje —jų pakankamai 
rasime ir „mūsų laikais" (prisi
minkime partizanų kovas, trem
tinius, politinius kalinius). Tačiau 
„Pilėnai" yra istorinis epas, tad 
tikimės scenoje pamatyti atitin
kamas tam laikotarpiui dekoracijs, 
choristus bei solistus apsirengu
sius maždaug taip, kaip įsivaiz
duojame anų laikų lietuvių ap
rangą. 

Kas atsitiktų, jei „Pilėnų" vei
kėjai į sceną susirinktų su džin
sais, berankoviais marškinėliais, 
kasdieniniais drabužiais — kaip 
kas išmano? Nors arijos ir choro 
partijos skambėtų taip pat puikiai, 
operos turinys nuo aprangos tikrai 
nepasikeistų, bet visgi iš salės 
išeitume kažkaip nusivylę. 

O kaip su Dainų šventės da
lyvių apranga? J au kuris laikas 
girdime gandus, kad šiemet nus
pręsta a ts isakyt i tautinių dra
bužių. Choristai dėvės šiai progai 
pritaikytus rūbus ar kitą aprangą, 
kuri bus publikai maloni staigme
na, o choristams — didelis pa
lengvinimas. Mat tvirtinama, kad 
neseniai iš Lietuvos atvykusieji 
turi per daug įsikūrimo išlaidų, 
kad galėtų įsigyti tautinius dra
bužius šventei. Jeigu bus reika
laujama tai padaryti, jie atsisako 
dalyvauti (choristų skaičius dėl to 
gerokai sumažėtų). Rengėjai, per
nai susirinkę Dainavoje, pateikė 

kitą aprangos projektą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. 

Žinoma, ne rūbai svarbu, o 
pati šventė, po tokios ilgos, net 15 
metų, pertraukos vėl ruošiama. 
Tai neturėtume paleisti iš akių, 
diskutuodami, ar dera atsisakyti 
tautinių drabužių, ar rengėjai ne 
per greitai kapituliavo. Galime 
suprasti ir naujuosius lietuvius 
imigrantus — juk dainų šventės 
Lietuvoje buvo ruošiamos ir oku
pacijos laikais, ir jau atkūrus ne
priklausomybę. Milžiniškas cho
ristų skaičius (apie tokį net negalė
tume susapnuoti užsienyje) mar
guodavo, kaip gėlių darželis vasa
rą, o dainos skambėjo darniai ir 
galingai. Taigi, ne tautiniai drabu
žiai „padaro" šventę, o atlikėjai! 

Antra vertus, reikėtų šiek tiek 
atsižvelgti ir į tradicijas. Kai 1956 
m. Čikagoje buvo suruošta pirmoji 
Dainų šventė (per vasaros karš
čius, nevėsinamoje salėje), jos 
dalyviai buvo neseniai atvykę iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje — 
tuščiomis rankomis. Jiems taip pat 
reikėjo įsikurti svetimame krašte, 
susirasti darbą, leisti vaikus į 
mokslą, išlaikyti šeimą. Iš tėvynės, 
karo siaubo vejami, išbėgę „kaip 
stovi", retas išsivežė taut inius 
rūbus. O visgi chorai — ir vaikai, ir 
jaunuoliai, ir suaugusieji — į salę 
įžygiavo, pasipuošę taut iniais 
drabužiais. 

Tiesa, jie nebuvo „autentiški" 
(tokių priekaištų girdime ir dabar), 
bet kitataučiai to nežinojo ir vis 
tiek gėrėjosi lietuviškų raštų mar
gumu, rūbų puošnumu. Siuvome, 
skolinomės, pritaikėme amerikie-
tiškas, primenančias lietuviškus 
audinius, medžiagas ir niekas ne
siskundė, kad tai per didelė pra
banga. 

Be abejo, ginčų dėl Dainų 
šventės drabužių dar nemažai 
girdėsime, bet, kaip amerikiečių 
patarlė sako: „neišliekime kūdikio 
su vandeniu, kuriame jį mau
dėme". Dalyvaukime šventėje su 
pakilia nuotaika, džiaukimės, kad 
ji vėl gali įvykti, sveikinkime 
renkėjus ir choristus, nepaisant, 
kokie bus jų rūbai. Svarbu, kad jie 
dalyvaus ir „užsikrės" lietuviška 
šventės nuotaika, kurios jau nie
kas negalės ištrinti iš atminties. 

Marija R e m i e n ė 
Daugelį metų esu veikli JAV 

Lietuvių Bendruomenėje. Pagrin
dinės pareigos LB: Dešimtoje Krašto 
taryboje buvau išrink' . kontroles 
komisjos pirmininke. Be to. buvau ir 
dabar esu LB Krašto tarybos nare. 
Pirmininkavau ir esu surengusi 2-jų 
Tautinių šokių švenčių ir vienos 
Dainų šventės didžiuosius pokylius. 
Suorganizavusi eilę koncertų, knygų 
sutiktuvių, Poezijos dienų, meno 
parodų. Šiuo metu baigiu 3-čią 
kadenciją (devinti metai) JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininke. Trečią 
kartą išrinkta į PLB seimą, kuris 
vyks Vilniuje. Taryboje reikia tokių 
asmenų, kurie yra įrodę susirūpi
nimą Lietuvių Bendruomene ir kurie 
konkrečiai dirba, nesiekdami gar
bes, sau pasitenkinimo ar pelnyto 
„amžino" gyvenimo enciklopedijoje. 

R i t a Š a k e n i e n ė 
Atvykau į Ameriką 1991 m. 

Įsijungiau į lietuvišką veiklą, dirbau 
. :Kranto" apylinkės valdyboje. Taip 
pat buvau išrinkta į tarybą 2000— 
2003 kadencijai. Dabar priklausau 
JAV LB Socialinio skyriaus valdy
bai, vadovauju „Seklyčiai", pravedu 
popietines programas trečiadieniais. 
Sekretoriauju JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyboje. 

Milda Šat ienė 
Gimė 1950 m. Lietuvoje, Pa

nevėžyje. Baigusi Panevėžio viduri
nę mokyklą, įstojo į Vilniaus univer
sitetą. Vilniaus universitete baigė 
Ekonomikos fakultetą, įsigijo ekono
mistės specialybę. 3 metus dirbo Vil
niaus Naftos produktų tiekimo val
dyboje ekonomiste. Ištekėjusi 1978 
m. atvyko \ Čikagą. Nukelta j 9 psl. 
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VASARIO 16 DIENA 
DABAR IR TADA 

LIKIMO IRONIJA 
Šaltojo karo metu okupantai 

rusai įrengė didelį oro uostą Zokniuo
se, netoli Šiaulių. Iš ten ji planavo 
„tvarkyti supuvusius Vakarus". 

O dabar jau dveji metai iš Zok
nių oro uosto kasdien kyla NATO 
naikintuvai, kurie saugo Estiją, Lat
viją ir Lietuvą nuo... rusų! 

Po tris (o dabar po 4) mėnesius 
Baltijos valstybes dengė belgai, da

nai, norvegai, britai, amerikiečiai, 
vokiečiai, lenkai, o šiuo metu Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos laisvę 
saugo šaunūs Turkijos lakūnai . 

Kremliuje KGB pulkininkas Pu-
tin ir visa jo gauja pyksta, n i r š ta ir 
draskosi, bet jie nieko negali pa
daryti. Ar tai ne likimo ironija? 

Antanas Kl imas 
Rochester, NY 

KODĖL IŠJUOKIAMI 
GIRTUOKLIAI? 

Botago Jums! Straipsnis „Drau
ge" (kovo 21 d.) apie alkoholizmą 
iliustruotas kar ikatūra girtuoklio, 
gulinčio ant parko suolo su buteliu 
rankose. Nuo kada alkoholizmas yra 
pašaipos objektas, o ne rimta liga? 
Kas toliau? Karikatūra džiovininkų 
choro, bandančio iškranksėti „Ant 
kalno mūrai"? O gal drebanti porelė, 

šokanti „Parkinson's polką"? 
Tokią užgaunančią ka r ika tū rą 

tikėčiau matyti tik Lietuvos šlamš-
tinėje spaudoje, bet ne „Drauge". 
Nemanau, kad straipsnio autor ius 
dr. Just inas Pikūnas galvoja, jog 
alkoholizmas yra tik juokas. 

Charles (Karolis) R u p l ė n a s 
Chicago, IL 

DĖL NARYSTĖS KURATORIJOJE 
Kadangi dėl mano narystės Va

sario 16-osios gimnazijos kuratorijo-
je (Board of Directors) buvo kilęs 
viešas konfliktas' su gimnazijos 
direktoriumi Andriumi Šmitų ir jo 
rėmėjais, kurie mano narystę neigė, 
norėčiau pranešti apie dabartinį sa
vo statusą. 

Š.m. vasario 16 d. Vokietijos 
vyskupų konferencija paskyrė nau
juoju Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovu kun. V. Vaitie
kūną. Kaip reikalauja kuratorijos 
s ta tu tas , jis pranešė kuratorijos 
valdybai, kad nuo šiol jis pats kura-

torijoje atstovausiąs sielovadai. Tik 
VoTcietijos lietuvių katalikų sielova
dos vadovas turi teisę tokį spren
dimą priimti. Jo nutarimu baigiasi 
mano narystė gimnazijos kuratorijo-
je, kuri prasidėjo mano paskyrimu 
2004 m. birželio mėnesį. 

Būdas, kuriuo A. Šmi tas ir jį 
palaikantis prel. E. Putr imas bei kiti 
mėgino mane iš kuratorijos išs tumti 
teisiškai nepagrįstais pareiškimais, 
neigiančiais mano narystės teisė
tumą, buvo neetiškas ir neteisėtas. 

Darius U d r y s 
Los Angeles, CA 

TIKĖJIMAS IR MOKSLAS 
Šių metų balandžio 5 d. 

„Drauge" vedamajame „Kai norima 
išmatuoti, kas yra neišmatuojama" 
Danutė Bindokienė rašė, kaip buvo 
stengiamasi sužinoti, ar ligoniai, 
kurie patys meldžiasi, ar tie, už 
kuriuos kiti meldžiasi, greičiau 
pasveiksta už nesimeldžiančius. 
Paskelbtieji rezultatai teigia, kad 
maldos reikšmingumo ligonių atveju 
nepastebėta. Skaitant šį straipsnį 
man tuoj prisiminė internete „Lie
tuvos ryto" dienraštyje skaityta 
naujiena „Amerikos mokslininkas 
paaiškino Jėzaus ėjimą vandeniu". 
Floridos universiteto okeanologijos 
profesorius Doron Nof nuomone, 
Jėzus Kristus Galilėjos ežere ėjo ne 
vandeniu, bet ledo lytimi (gabalu). 
Šis mokslininkas nustatė, jog prieš 
2,6-1,5 tūkstančio metų šiame ežere 
buvo susidariusios tokios hidrologi
jos ir metereologijos sąlygos, kad 
ežero pakrantėse galėjo atsirasti 
ledo gabalas. Nof teigia, kad tuo 
laiku temperatūra nukrisdavo že
miau nulio Celsijaus. Esant tokiai 
temperatūrai susidariusios ledo lytis 
galinčios išlaikyti suaugusį žmogų. 
Doron Nof straipsnyje išspausdin
tame žurnale „Journal of Pa-
leolimnology", (paprasta kalba — 
senų ežerų tyrinėjimas) jis rašo: 
„Aš netikiu, kad kas nors ėjo vande
niu. Esu įsitikinęs, kad toks fenome
nas tur; turėti kokj nors mokslini 
paaiškinimą". Bet jis nepaaiškino. 

kai Jėzus ėjo vandeniu ir pakvietė 
apaštalą Petrą ateiti pas save, kol 
Petras eidamas žiūrėjo į J ė z ų — j i s 
ėjo vandeniu, tik suabejojęs, j is 
pradėjo skęsti. Jėzus jam pasakė: — 
„O žmogau, menko tikėjimo". 

Vienoje televizijs laidoje teko 
išklausyti pasikalbėjimą su filosofi
jos daktare Alice von Hildebrand. 
Kartą viena studentė profesorei pa
reiškė: „Aš esu ateiste. Visur Dievo 
ieškojau ir niekur ne radau , net 
žiūrėjau pro mikroskopą". Profesorė 
jai atsakė: „mano brangioji, ka i tu 
rasi Dievą žiūrėdama pro mikros
kopą, tada aš pasidarysiu ateiste". 

Šiai studentei dar galima at
leisti, ji dar turės daug mokytis. Tik 
reikia stebėtis, kad suaugę, univer
siteto mokslininkai užsiima tokiais 
nelogiškais argumentais , ne t ik 
juokinga, bet ir liūdna, kaip protingi 
žmonės vis labiau nori paneigti Die
vą, apsireiškusį Jėzaus asmenyje ir 
tuo pačiu paneigti kr ikščioniškas 
tiesas. 

Ketvirtadienį, dalyvavau buvu
sios mokytojos laidotuvėse. Kaip tik 
laidotuvių metu atėjo tokia mintis 
— dabar ji viską žino. Kiekvienas iš 
mūsų, atėjus laikui, po mirt ies ir 
mes sužinosime viską. Ir net ikint is 
mokslininkas Doron Nof sužinos, a r 
tikrai Jėzus ėjo vandeniu, ar ant 
ledo gabalo. 

Saulė J a u t o k a i t ė 
Palos Hills. IL 

2006 metais, porą dienų prieš 
Vasario 16, Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą, prezidentas, su
šaukęs iš dešinės ir kairės savo pa
galbininkus, nutarė , kad reikia nus
tatyt i gaires Vasario 16 dienos mi
nėjimui. 

Nuostabu, t ruko 16 metų susi
protėti , kad reikia švęsti tautines 
dienas, švenčiant sukur iama meilės 
ugnis Lietuvai, įžiebiama tautišku
mo liepsnelė jaunimo širdyse ir at
gaivina prigesusią žiežirbą senųjų 
širdyse. 

N u o s t a t a s švęsti Vasario 16 
buvo gal vienas iš patriotiškiausių 
prezidento veiksmų. Viskas sutarta, 
nu ta r ta , užrašyta ir lieka įstatymu. 

Atėjo 2006 metų vasario 16 
diena, prie visų valstybinių įstaigų 
turėjo būti iškeltos trispalvės. Ar 
taip buvo? Kai kurios policijos būs
tinės, kai kurios valstybinės įstaigos 
neiškėlė „neturime vėliavos, kaip 
iškelsime?" Kiti „laiko neturėjo" lyg 
tam reikėtų keletos valandų, o kas 
baisiausia — Lietuvos priešai nu
plėšė keletą vėliavų. Niekas neieško, 
niekam nesvarbu ir, žinoma, nieka
da nusikaltėlių neras. Ar ne gėda 
valdžios vyrams ir Lietuvos policijai? 
O gal ir Lietuva jau kaip laukiniai 
„sudemokratėjo", kad mūsų tautinę 
vėliavą gal ima nuplėšt i , deginti, 
mindyt i purve? Neduok, Dieve, 
mums tokios demokratijos, žodžio ir 
išsireiškimo laisvės, kad nieko šven
to ir neliečiamo nėra. 

Kaip Vasario 16 diena, Neprik
lausomybės diena, buvo švenčiama 
tada, prieš žiaurią rusų okupaciją? 
Garbingo amžiaus žmonės prisime
na tą šventą dieną: 

„Vasario 16 dienos ryte į visas 
mokslo įstaigas rinkosi mokiniai nuo 
mažų pirmaklasių iki paskutiniųjų 
metų universitetų studentų. Ne visi 
rinkosi, svetimtaučiai mokiniai ir 
s tudentai liko namuose. 

Mokiniai , išsirikiavę su t r is
palve priekyje nešančiu mokiniu ir 
mokytojais, gražiai žygiuodavo į 
bažnyčią. Šventos Mišios buvo auko
jamos už Lietuvą, už laisvę, ginant 
kovose žuvusius ir geresnį rytojų. 
Tautinio turinio pamokslą sakydavo 

klebonas. Po Mišių sugiedojus 'Ma
rija, Marija', visi eidavo į aikštę prie 
vėliavos stiebo. Vyrai ir berniukai 
nusiimdavo kepures. Visiems gie
dant Lietuvos himną, ant aukšto 
stiebo iškeliama trispalvė plevėsuo
davo aukštai virš galvų. Mokyklos 
vedėjas ar direktorius pasakydavo 
kalbą įdiegiančią meilę mūsų 
tėvynei. 

Baigus vėliavos iškėlimo apei
gas, visi žygiuodavo atgal į mokyklą. 
Mokiniams grįžus į savo klases, 
mokytojas maloniai padėkodavo už 
dalyvavimą šioje kilnioje Lietuvos 
šventėje, atsisveikindamas pridėda
vo — 'rytoj ryte vėl pasimatysim 
šioje klasėje'. Nuostabu, kad net 
pirmų klasių jaunimas susimąstę, 
ramiai, nebėgiodami išsiskirstydavo 
į namus. Ne vien prie visų valsty
binių įstaigų trispalvės plevėsavo, 
bet ir prie daug privačių namų, gerų 
lietuvių, mylinčių Lietuvą trispalvės 
buvo iškeltos. 

Popietėje visi lietuviai puošdavo 
langus, iš vidaus priklijuodami per
matomą trispalvės juostą, ant pa
langės pastatydavo žvakučių, o virš 
trispalvės juostos languose įstatyda
vo prezidento ir Lietuvos didvyrių 
paveikslus. Sutemus ant palangės 
uždegtos žvakutės peršviesdavo tris
palvę juostą, apšviesdavo paveikslus 
languose. Miestų, miestelių gyvento
jai, vaikščiodami gatvėmis, gėrėjosi 
puikiu vaizdu. Žiūrėjo, kas gražiau 
ir mandriau savo langus papuošė. 
Visa diena iki vėlyvo vakaro buvo 
iškilminga ir dvasiškai stiprinanti. 
Taip buvo ugdoma meilė ir pagarba 
tėvynei Lietuvai. Nors ir labai ma
žai, bet buvo ir 'tamsių langų', tai 
tie, kurie Lietuvos laisvės negerbė, 
daugiausia svetimtaučiai". 

Ir tada jau matėsi, kad Lietuvos 
širdyje gyveno priešai, pilni pa
niekos Lietuvai. Jų niekas neper
sekiojo, tik raudonajam okupantui 
užplūdus Lietuvą iš už tamsių langų 
slypėję priešai lindo į viešumą ir 
perėmė valdžią. Kodėl šiandien ne
galime taip švęsti Vasario 16 dienos? 

Algis Virvytis 
Boston, MA 

APIE CINAMONU KVEPIANČIUS 
NAMUS 

Perskaičiusi Birutės Mar straip
snį 04.01 d. l i teratūriniame priede, 
noriu padėkoti jai už gilias ir pras
mingas mintis. Yra išleista nemažai 
knygų apie Sai Baba, jo skelbiamą 
mokymą, ir jo nuveiktus darbus. 

J i s kalba: „Dievas yra visa api
mančios Meilės versmė. Mylėkite 
Dievą, mylėkite pasaulį kaip Dievo 
drabužį . Meilė išgydo ribotumą, 
neapykan tą ir liūdesį. Meilė iš
vaduoja iš pančių. Meilė visas širdis 
sujungia į vieną švelnią kaip šilkas 
simfoniją. Pasaulis — viena didžiulė 
šeima". 

J i s taip pat duoda atsakymus į 
žmonėms rūpimus klausimus. „Žmo
gus, atėjęs į šį pasaulį verkdamas, 
skirt is su juo turėtų šypsodamas". 
„Koks gyvenimas, tokia ir pabaiga". 
„Meilė — tai sėkla". Atsidavimas 

Dievui — sodininkas. Tikėjimas — 
trąša. Gera draugija — lietus. Gėlės 
— sielos mokslas. Vaisius — 
susiliejimas su Dievu". 

Kaip Birutė Mar aprašo savo 
išgyvenimus kelionės metu į Indiją, 
taip ir S. Kurklietytė bei Vyt. Bub
nys dalijasi patyrimais knygoje 
„Slaptingoji Prema". 

Amerikiečio gydytojo Samuel 
Sandvais išleista knyga „Psichiatras 
ir šventasis" verčia susimąstyti apie 
sielos ir kūno ryšį. 

Norisi baigti jo žodžiais: „Pra
dėkite dieną su meile. Pripildykite 
dieną meilės. Praleiskite dieną mylė
dami. Užbaikite dieną meile. Tai — 
kelias į Dievą". 

Stasė Jagminienė 
Lemont, IL 

„DRAUGAS informuoja , „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos Jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir smrgasl 
Prenumeruokime ir skai tykime „DRAUGĄ"! 
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SKAUTYBES KELIAS 
LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA 

Lietuvių skautų brolijoje 2005 
m. buvo registruoti 848 broliai: 

JAV Vidurio rajone — 299: 
Chicago — 196, Detroit — 69, Cleve-
land — 34; 

Kanados rajone — 164: 
Toronto — 136, Hamilton — 16, 
Montreal — 12; 

JAV Atlanto rajone — 129: 
Boston — 72, New York — 16, 
Worcester — 11, Hartford — 11, 
Washington — 11, Philadelphia — 8; 

Austral ijos rajone — 100: 
Melbourne — 53, Sydney — 32, 
Adelaide — 9; Geelong — 2; 

Europos rajone — 70: London 
- 7 0 ; 

JAV Ramiojo Vandenyno raj. 
— 50: Los Angeles — 50; 

Pietų Amerikos rajone — 25; 
Pavieniai asmenys — 15. 
Iš viso yra 17 registruotų vie

netų, iš jų 10 yra mišrūs vienetai. 
Šakomis brolijos skaičiai atrodo 

taip: 
giliukai — 11; 
vilkiukai/bebriukai — 173; 
skautai/jūrų jauniai — 193; 
prityrę/jūrų skautai — 111; 
skautai vyčiai/jūrų budžiai — 

198; 
skautininkai/j. skautininkai — 

147. 
Vaikai 59 proc, jaunuoliai 23 

proc, suaugusieji 18 proc. 
Narių skaičius, palyginus su 

2003 ir 2004 metais, nemažėja. Kai 
kuriose vietovėse yra padidėjęs, ypač 
pačių jauniausių. 

Bendradarbiavimas su Skaučių 
seserijos vadija šioje kadencijoje 
vyko nepaprastai gerai. Abiejų šakų 
siekiai ir uždaviniai yra tokie patys. 
Dirbant kartu, buvo įgyvendinti šie 
siekiai: 

2003 ir 2004 m. įvyko du tun-
tininkų suvažiavimai. Buvo paruošti 
ir išdalinti visiems tun t in inkams 
konspektai, kuriuose y ra sudė t i 
įstatai ir kitos taisyklės, įvairūs 
sąrašai, nario mokesčio, registracijos 
ir iždų tvarkymo reikalavimai, infor
macija bei kiti svarbūs dokumentai . 

Įvyko dveji skiltininkų kursai : 
2003 ir 2005 m. 

Draugininkų suvažiavimas įvy
ko 2005 m. 

Suruoštos dvi „Gintaro" ir 
„Ąžuolo" vadovų mokyklų stovyklos 
2004 ir 2005 m. 

Į akivaizdinį LSB vadijos posėdį 
vadovai suvažiavo tris kar tus . Dalis 
tų posėdžių vyko kartu su Skaučių 
seserijos vadija, aptar iant bendrus 
reikalus. 

Patyrimo laipsnių ir specialybių 
programos buvo peržiūrėtos abiejų 
šakų vadovų. 

Vadovų elgesio taisyklės („Duty 
of care") buvo išnagrinėtos ir priimtos. 

Paruošta ir priimta nauja pro
grama suaugusiems, norintiems tap
ti vadovais Lietuvių skautų sąjungoje. 

LSB rūpesčia i 
Dar vis t rūksta naujų vadovų. 

Sunku vienetuose ilgiau išlaikyti 
jaunus vadovus, nes dažnai išvyksta 
studijoms į kitas vietoves. 

Per lėtai vyksta tuntininkų pa
sikeitimas. Pareigomis reikia keis
tis, kad vyktų nuolatinis atsinauji
nimas, taip pat reiktų pasikeit i 
mams taisyklių. 

Uždarant vieneto veiklą, turėtų 
būti griežčiau laikomasi t u r t o 
pervedimo taisyklių. 

Atnaujinti ir patobulinti prog
ramas yra sunkesnis darbas, nes nė
ra pakankamai savanorių ar pagal-

„Dariaus ir Girėno" draugovės jaunieji vadovai — skautai vyčiai (iš kairės): 
Linas Aleksiūnas, Antanas Senkevičius, Paulius Ambutas, Jonas Vaičikonis, Matas 
Tamošiūnas. 

bos. Viena priežastis — menkesnis 
lietuvių kalbos mokėjimas. 

Dar reikia pagerinti informaci
jos perdavimo galimybes eiliniams 
vadovams. 

LSB pasisekimai 
Visi brolijos nuostatai buvo 

peržiūrėti ir atnaujinti. Uniformų 
nuostatai pakeisti. 

Brolija dalyvavo LSS jubiliejinė
je stovykloje 2003 m. 

Išspausdinta „Skautybė berniu
kams" knyga. 

LSS vadovų sąskrydyje su Lie
tuvos Skautijos ir Studentų skautų 
sąjungos vadovais dalyvavo brolijos 
atstovas. 

Vis yra nagrinėjama, kaip ge
riau brolijos vadijos žinias ir infor
maciją perduoti vadovams ir nariams. 
Dažniausiai naudojamas ei. paštas, 
tinklalapis (skautai.org) ir „Skautų 
aidas". 

Finansiniai reikalai — nario mo
kesčio rinkimas ir narių registracija 
vyksta be didelių problemų ir laiku; 

kas metai yra paruošiama brolijos 
metinė sąmata ir jos laikomasi; 
finansiškai brolija yra geroje padėty
je. Padėka brolijos iždininkui broliui 
Kaziui Matoniui ir seserijos pirmijos 
iždininkei sesei I renai Markevi
čienei už pavyzdingai atliekamas 
pareigas. 

Visi keturi brolijos sąrašu iš
rinkti LSS Tarybos nariai (broliai — 
Gražutis Matutis, Gintaras Čepas, 
Bronius Naras ir Vytenis Lietuv
ninkas) buvo pakviesti aktyviai 
dalyvauti brolijos vadijoje, nes atsto
vaudami broliją Taryboje, turi žinoti 
kas vyksta pas mus. 

Ryšiai tarp brolijos vadijos ir 
tuntininkų yra artimi, komunikacija 
gera. 

Apskritai brolijoje tarp vadovų 
ir jaunimojaučiasi atgijusi energija 
ir entuziazmas. Žiūrint į dabartinius 
mūsų narių skaičius, tikrai verta 
dirbti toliau, nes yra ateitis. 

v.s. fil. Romas Rupinskas 
LSB Vyriausias skautininkas 

Karvės, avys ganėsi dobiluose, Ristūnas arklys 
vienišai stovėjo, nuleidęs galvą ir žolės neskabė. 
Gyvulys nujautė, kad jis paliekamas laukuose liki
mo valiai ir liūdėjo. 

Martynas, kažką prisiminęs, nuskubėjo į 
daržinę, pravėrė duris. Viduje vyravo prieblanda. 
Žvirbliai, tupėję an t pastogės skersinių svajų, 
purptelėjo ir čirškėdami ėmė skraidyti po visą 
daržinę, suko ratą virš Martyno galvos. 

Viename daržinės gale buvo sukrautas šienas 
žiemos pašarui, kitame — pernykščiai rugių 

šiaudai užėmė visą kampą. Prie durų ant sienos 
kabojo ūkiniai rakandai, pavalkai. Šieno kvapas 
svaigino. Martynas mylėjo žemę, mėgo ūkyje dar
buotis, todėl jo ūkis buvo pavyzdinis, o šiandieną jis 
savo brangiausią turtą — ūkį palieka vėjui šei
mininkauti ir jam suspaudė paširdį. Susiėmęs už 
krūtinės kairėje pusėje, atsisėdo ant pertvaros 
krašto ir susigraudinęs pamąstė: „Atėjo nelemtas 
laikas, kai lietuvis priverstas bėgti iš savo tėvynės, 
kur akys mato...". 

Sunkiai pakilo ir, vilkdamas sumedėjusias 
kojas, priėjo prie sienos, atritino pamatų didoką 
akmenį, kuris buvo tik įstumtas į vidų, pakišo 
ranką, pagraibaliojęs ištraukė popierinius pinigus. 
Tai buvo tie patys trys šimtai doičemarkių, apie 
kuriuos nė žmona nežinojo. Tą paslaptį, už kokį 
darbą jis gavo tuos pinigus, saugojo pamatų akmuo 
dvejus metus. „Pravers kelyje", — pamąstė jis ir 
įsikišo į kelnių kišenę. Kieme sužvengė kinkyti ark
liai. „Arkliai nerimauja, reikia skubėti", — pamąstė 
Martynas, eidamas prie išėjimo. Uždarė daržinės 
duris ir užsklendė stūmoklį. 

— Sveikas, Martynai! — išgirdo jis pažįstamą 
balsą. Atsigręžęs pamatė pro vartus įeinantį 
kaimyną Levą. 

— Sveikas, — atsakė Martynas ir priėjusiam 
paspaudė ranką. Pažvelgė jaunuoliui į veidą; neap-
sikirpęs, šviesūs plaukai siekė pečius, trumpa 
barzdelė, ūsiukai, akys šviesiai rusvos, paraudu-

TOS JUODOS AKYS 
Apsakymas 

ONA MATUIZAITĖ 
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šios nuo nemigo, veidas sulysęs. Martynui buvo 
daug kas aišku, todėl stačiai paklausė. 

— Girdėjau, partizanauji? 
— Karas eina į pabaigą, bet Lietuvoje jis tik 

prasideda, — prikimusiu balsu atsakė Levas. — 
Neleisime rusų prigužėti į mūsų kraštą. Okupantai 
bijos net kojos kelti į Lietuvą. 

— Jie jau Lietuvoje. Vilnius jų rankose, — nes
lėpdamas nuoskaudos, ištarė Martynas ir kreivai 
šyptelėjęs pro tankius, juodus ūsus, pridūrė. — 
Tikėkimės, kad rusai ne amžinai šeimininkaus 
Lietuvoje. 

— Nieko amžino nėra šioje žemėje, bet mes, 
brolau, tos laisvės j au nebeišvysime. — Ir pažvelgęs 
į kinkytus arklius bei vežime sėdinčią šeimyną, 
pasidomėjo. — Matau, į kelionę susiruošėt. Ar toli? 

Martynas nuleido galvą, nebyliai palingavo ir 
patylėjęs prašneko: 

— Nežinau pats... Gal į Vokietiją, o gal dar 
toliau, kaip Dievas duos. — Ir paklausė. — Apie 
savo tėvus nieko nežinai? 

— Nieko, — atsakė liūdnai Levas ir jo veidas 
pasidarė rūstus. Abu minutę pastovėjo tylėdami, 
Levas atsiduso ir padavė ranką. — Sėkmės jums. 
Laimingos kelionės. 

— Ačiū. Ir t au sėkmės nelygioje kovoje, — 
palinkėjo Martynas ir, patylėjęs pridūrė. — Levai, 
ne mes kalti, bet laikmetis kaltas... 

Levas nuėjęs kelis žingsnius, stabtelėjo, pasi

suko ir niūriai tarė: 
— Taigi, kad taip būtų, tai visiems būtų leng

viau gyventi, — mostelėjo ranka ir, apsisukęs nu
skubėjo taku už vartų, link kalnelio, už kurio buvo 
matyti jo gimtųjų namų stogai. 

Martynas pastovėjo, liūdnu žvilgsniu jį palydė
damas. 

Levo gyvenimas nelengvas. Likęs be tėvų de
vyniolikmetis jaunuolis, per visą karą gyveno 

sodyboje vienas, o paskutiniu metu ir jo sodyboje 
neliko. Išėjo į mišką, bet žmonės patyliukais pori
no: „Grybauti", o visi suprato: žmonių šaudyti. 

Martynas plačiai atkėlė vartus, greitais žings
niais priėjo prie vežimo ir, sėsdamas ant „ožio" šalia 
žmonos, sūnų paragino: 

— Jonuk, vikriai šok vežiman, nes paliksime. 
Laikas nelaukia, reikia skubėti. 

— Jei paliktumėte, būtų gerai, — burbtelėjo 
nepatenkintas berniukas, bet pakluso, nenoromis 
pakilo ir priėjęs atsisėdo viduryje tarp motinos ir 
tėvo. 

Martynas persižegnojo, botagu sukirto arklius 
ir vežimas pajudėjo. Dardėdamas išvažiavo iš 
kiemo pro vartus ir pasuko link vieškelio, vedančio 
į Prūsiją. Arkliai susižvengė su ganykloje paliktu 
ristūnu turbūt tokiu būdu gyvuliai atsisveikino. 

Mergaitės su ašaromis paskutinį kartą žvelgė į 
tolstančius gimtuosius namus. Vežimas riedėjo pro 
pažįstamas vietoves, kaimus, paskui save sukel
damas dulkių debesį. 

Nemuną ties Viešvile pasiekė jau sutemus. 
Arklių kanopos įbrido į upę ir vežimas sustojo. 
Ištroškę arkliai godžiai siurbė gėlą vandenį. 

Bėgliai, nesuradę nei tilto, nei kelto, nutarė 
pernakvoti po atviru dangumi, tačiau naktis buvo 
nerami ir kupina pavojų: kažkur toli rytuose kartas 
nuo karto griaudėjo bombų sprogimai, į orą šaudė 
signalinės raketos, protarpiais skrodė dangaus pla
tybes galingų prožektorių ryškios kryžminės 
šviesos, tratėjo automatai... Bus daugiau. 

http://skautai.org
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SEKRETORIUS iŠ MINIOS, 
AtA BALYS RAUGAS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Spalio mėnesio sekmadienį, 
1950 m., rinkosi į Šv. Kazimiero 
parapijos salę Philadelphia, vos į 
Ameriką spėję įsibrauti iš Vokietijos 
stovyklų iš t rūkę t remt in ia i . Kai 
kurie jau buvo spėję pečius aplaužyti 
cukraus maišų nešiojimu, rankas 
susibraižyti valant metalines naftos 
produktų statines, delnus išbaltinti, 
plaunant restoranuose indus, pirš
tus apsidaužyti, lankstant vamzdžių 
rėmus lauko baldams. Buvo ir bedar
bių, vos iš laivo išlipusių. Suėjo 
Tremtinių draugijos susirinkiman 
bei su žmonėmis susipažinti, nes 
buvo suplaukę iš įvairių Vokietijos 
stovyklų, tai kol kas be platesnių 
pažinčių ir draugysčių. 

Prof. A. Salys, Tremtinių drau
gijos p i rmininkas , pasiūlė man 
susirinkimui pirmininkauti , nes iš 
nepažįstamų minios nebūsią kaip 
pirmininką išrinkti. Tik sekretorių 
turėčiau susirasti. Visada galvojau, 
kad visuomeniniam darbui tinka 
kiekvienas, išskyrus t inginius. Ir 
štai atėjo proga šią savo tezę įrodyti. 
Pamačiau netoliese stovintį žvalų, 
jauną vyrą, priėjęs paklausiau, ar 
nesutiktų susirinkime sekretoriauti. 
Sutiko. Tai buvo Balys Raugas, 
neseniai atvykęs, bet jau įsidarbinęs 
ir netoliese nuo manęs apsigyvenęs. 
Tasai susirinkimas ir kaimynystė 
suartino. 

Balys Raugas, Lietuvos kariuo
menės leitenantas, gimė 1914.01.06 
Butkelių km., Dusetų vis., Zarasų 
aps. 1935 m. baigė Utenos gimnazi
ją, o 1938 m. — karo mokyklą. 
Trumpą laiką klausė Vilniaus uni
versitete teisės paskaitų. Pasitrau
kęs nuo antros bolševikinės okupaci
jos ir kelerius metus pabėgėliu pra
siblaškęs Vokietijoje, 1950 m. su 
šeima a ts i rado Philadelphia. O 
šeima — penki asmenys: žmona, du 
vaikai, uošvė ir jis pats. Buvo jau 
laimingai įsidarbinęs staliumi, nors 
prieš t a i , sakėsi, net vinies ne
mokėjęs įkalti. Dabar pyškino plak-

Balys Raugas 

tuku, šeimai duoną uždirbdamas. 
Vėliau New Jersey valstijoje namą 
sau vienas pasistatė (Delran) ir iš 
staliaus virto metalurigijos laboran
tu. 

Pasirodė, kad minioje sekreto
riumi rinkdamasis nepažįstamą, 
gerai pataikiau. Balys Raugas jau 
nuo 1935 m. bendradarbiavo spaudo
je („Trimite", „Kary", kitur), o 1938 
m. su Juozu Kuzma išleido eilėraščių 
rinkinėlį „Balti balandžiai". Tai vyko 
Lietuvoje, nepriklausomybės metais. 
Čia Philadelphia, šis naujas stalius 
jau 1954—1955 m. buvo JAV LB 
apygardos pirmininkas, radijo pro
gramos „Bendruomenės balsas" 
vienas redaktorių. 1973—1979 m. 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininkas, 1984—1992 m. „Kario" 
žurnalo redaktorius. Už tai atgimu
sios Lietuvos kariuomenės vadovy
bės pakeltas į dimisijos majoro laip
snį. B. Raugas — visuomenės dar
buotojas visa širdimi ir visomis 
pusėmis. Prisimenu, kai 1951 m. 
sužinojome apie kažkur New Jersey 
valstijoje rengiamą lietuvių komu
nistų („bimbininkų") išvyką. B. 

BENZINO KAINOS IR 
MAŠINOS GREITIS 

Benzino kainos vėl sukasi apie 3 
dol. už galoną, o vasarą turėtų dar 
pakilti. Daugelis žmonių j au keičia 
savo atostogų planus, nes per bran
giai kainuoja (ypač vairuojant didelę 
susisiekimo priemonę). Tačiau vai
ruotojams JAV susisiekimo žinyba 
primena, kad nustatytas važiavimo 
greitis keičiasi iš valstijos į valstiją 
ir būtina stebėti parašus, kad nerei
kėtų mokėti baudą. 

Karta is policininkai nekreipia 
dėmesio, jeigu mašina važiuoja apie 
5 mylias per valandą (mpv) greičiau, 
nei nustatytu greičiu, bet jį peršokus 
10 ar daugiau mpv, jau galima susi
laukti baudos. Papras ta i arčiau 
miestų ar vietovių, kur į pagrindinį 
greitkelį įsilieja daug kelių, greitis 
yra apie 55 mpv, atviresnėse, toliau 
nuo miestų vietose — 65 ar 70 mpv. 
Kai kuriose valstijose (Arizona, Co-
lorado, Idaho, Montana, Nebraska, 
Nevada, Nevv Mexico, Oklahoma, 
South Dakota, Utah, Wyoming) grei
tis yra 75 mpv. Kaip kiekvienas 
vairuotojas galėtų paliudyti, nepai
sant, koks nustatytas greitis, retai 

kas jo laikosi — visi važiuoja daug 
greičiau. 

Pavasarį kone kiekvienoje vals
tijoje prasideda kelių taisymas, tad 
eismas automatiškai sulėtėja arba 
atsiranda kamščiai. Darbo ruožuose 
paprasta i greitis y ra 45 mpv ir 
daugelyje vietų įtaisyti filmavimo 
aparatai, kurie „įamžina" per grei
tai važiuojančius. Tas skubėjimas 
vairuotojui brangiai kainuoja. 

Beje, Čikagoje ir kai kuriuose 
priemiesčiuose pastaruoju metu prie 
didesnių gatvių sankryžų įtaisyti 
fotoaparatai, kurie „gaudo" važiuo
jančius per raudoną šviesą. Nusi
kaltusiam vairuotojui į namus at
siunčiamos fotonuotraukos, kaip 
įrodymas, kad jis tikrai nusikalto — 
su tokiu įrodymu sunku kam gin
čytis ir prisieina mokėti pabaudą. O 
tos pabaudos — nepigios: pirmą kar
tą kainuoja apie 125 dol., antrą — 
300; trečiąjį kartą — galima netekti 
net vairuotojo teisių. Tad nekreipi
mas dėmesio į eismo ženklus gali 
būti labai nuostolingas. 

ChrScM 

Raugas jau turėjo seną automobilį, 
tad iš vakaro nuvažiavome ieškoti 
tos vietos, kad rytoj galėtume pike
tuoti. Radome ją, vaikštinėdami 
žvalgėmės. Pasirodė šeimininkas ir 
paklausė, ko mes ieškome. Pasa
kėme. Jis užsidegė — pas jį komu
nistų pikniko nebus. Taip ir nebuvo, 
nes rytojaus dieną raudonikių jis 
neįsileido. O mums nereikėjo pike
tuoti. Be to, nuo tada apie „bim-
bininkus" čia jau nieko negirdėjome. 
Raugas nepagailėjo laiko važinėti po 
nežinomas vietas, nes to reikėjo. J is 
neapleido ir savo polinkio raštui. 
Bendradarbiavo „Drauge", sureda
gavo s tambias knygas. Tai „Šv. 
Kazimiero pusšimtis" ir „JAV LB 
trys dešimtmečiai", buvo bebaigiąs 
spaudai ruošti „JAV LB penki 
dešimtmečiai", tačiau, užkluptas 
negalavimų, turėjo priimti Audronės 
Viktorijos Škiudaitės pagalbą. Pats 
yra parašęs „Tėvynės labui". Tai 
pusė beletristinių, pusė visuome

ninių minčių. 
Lietuvoje karininko, Vokietijoje 

pabėgėlio-tremtinio, Amerikoje lie
tuvių visuomenės darbuotojo Balio 
Raugo gyvenimą sutrikdė kelerius 
metus užsitęsę širdies negalavimai, 
nors leido jam sulaukti ilgo 92 metų 
amžiaus. Mirė 2005.05.30. 

Gražiai nuaugęs, tvirtas, darbš
tus ir ištvermingas Balys Raugas 
mokėjo ir gyvenimu pasidžiaugti, o 
jei kaimynams prireikdavo pagalbos, 
ne tik patardavo, bet ir fiziškai 
dirbamas padėdavo, kar tais net 
ištisus vakarus pašvęsdamas. Ta
čiau draugysčių neieškojo. Kartais 
jis net šalindavosi nuo jam paprieš
taraujančių. Patvarumas , pažado 
tesėjimas, sugebėjimai, apsiskaity
mas, raiški kalba — tai tinkamos B. 
Raugo būdo savybės visuomeniniam 
darbui. Savo kelionės metu mūsų 
tarpe a.a. Balys Raugas lietuvių 
visuomenei paliko daug naudingų 
ženklų, ypač LB dirvose. 

LIETUVOS ETNINES KULTŪROS 
LEIDINIAI MOKSLINĖJE 

BIBLIOTEKOJE 
Mokslinė elektroninė biblioteka 

eLIBRARY.LT ir Lietuvos etninę 
kultūrą puoselėjančios organizacijos 
pradeda įgyvendinti projektą, kurio 
tikslas yra priminti Pasaulio lietu
vių bendruomenei apie išsaugotą 
etninės kultūros palikimą, puoselėti 
lietuvių liaudies kūrybą, plėtoti 
tautinę dvasią ugdančius projektus. 

Lietuvos liaudies kultūros cen
tras pateikia tris savo projektus: 

— Elektroninė knyga „Kryždir-
bystė Lietuvoje". J i supažindina su 
kryžiais, koplytėlėmis, naujoviškų 
formų mediniais paminklais, juose 
esančiomis skulptūrėlėmis, papliti
mo ypatybėmis, papročiais bei dau
giau kaip trimis dešimtimis meistrų. 

— Filmų ciklas „Lietuvių kalen
dorinės šventės". Juo siekiama su
pažindinti žiūrovus su pagrindinė
mis lietuvių kalendorinėmis šven
tėmis, jų apeigomis, papročiais, iš
ryškinti bendras visai Lietuvai pras
mes ir parodyti kai kuriuos regio
ninius skirtumus. 

— Lietuvių liaudies instrumen
tinė muzika „Grajyk, grajyk, 
muzikėle..." Šioje kompaktinėje 
ploštelėje geriausi Lietuvos muzi
kantai groja jų pačių labiausiai 
mėgstamas polkas, valsus, maršus ir 
ki tas melodijas, kurios Lietuvos 
regionuose tebeskamba iki šiol. 

Valstybinis dainų ir šokių an
samblis „Lietuva" pristato leidinį 
„Smagiausios lietuviškos polkos". 
Rinkinyje pateikta 30 rinktinių 
polkų ir autentiškų folklorinių me
lodijų. Lietuvių liaudies instrumen
tai, pritaikyti profesionaliojo meno 
reikmėms, stebina pasaulį origina
liais tembrais, meninių ir techninių 
galimybių gausa, unikalia lietuviška 
dvasia. 

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT, Lietuvos liaudies 
kultūros centras ir Valstybinis dainų 
ir šokių ansamblis „Lietuva" sveiki
na Pasaulio lietuvių bendruomenę 
su artėjančiomis šv. Velykomis. Ta 
proga, minėtos organizacijos dovano
ja elektroninės bibliotekos skaityto
jams unikalius leidinius ir kviečia 
tautiečius prisiminti lietuviškas tau

tines tradicijas ir puoselėti lietu
višką dvasią visame pasaulyje. 

eBiblioteka praturtėjo Audriaus 
Matonio ir Raimundo Lopatos knyga 
„Prezidento suktukas", išleista lei
dykloje „Versus aureus". Aktualioje 
politologo ir žurnalisto studijoje ana
lizuojama prezidento Rolando Pakso 
2003-ų metų valdymo krizė: politinė 
terpė, socialinis klimatas, tarptau
tinė reakcija, visuomenės nuotaikos, 
pilietiškumo išraiškos ir kt. 

Primename, kad bibliotekoje jau 
yra ir kitų „Mokslotyros instituto" 
išleistų knygų ta pačia tematika: E. 
Ganusausko „Taikinys Nr. 1" lietu
vių ir anglų kalbomis, A. Liekio do
kumentų rinkinys „Sąmokslo kroni
ka (2003—2004 m.)". 

Taip pat norime pasidžiaugti, 
jog Mokslinė elektroninė biblioteka 
įregistruota Europos interneto do
menų registre domenui „.eu" nau
doti. Š.m. balandžio 10 d. kompanija 
EuroDNS atsiuntė patvirtinimą, jog 
nuo šiol biblioteka galės naudoti 
du aukščiausio lygio interneto 
vardų www.ebib l io teka .eu ir 
www.ebiblioteka.eu domenus. Šie 
Europos interneto domenai bus 
nukreipti į anglišką bibliotekos ver
siją, kuri pastaruoju metu buvo 
prieinama tarptaut in iams dome
nams, taip pat ir ,,.com". 

Mokslinę elektroninę biblioteką 
skaitytojai aplankė apie 145,000 
kartų iš 60 šalių. Aktyviausi skaity
tojai iš Rytų Europos laiko juostų. 
Pastaruoju metu sulaukiame vis 
daugiau skaitytojų iš Šiaurės 
Amerikos žemyno, iš kurių net 4,500 
bibliotekoje lankosi reguliariai. Šiuo 
metu eBibliotekos duomenų bazę 
sudaro per 13,500 skirtinos apim
ties bylų. 

Kontaktinis asmuo: 
Algirdas Aušra 
VšJ Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir 
švietimo centras, direktorius 
Telefonas: (8-5) 248-1536, 
faksas: 248-1629, 
mob. tel. 8-699-16184 
EI. paštas: info@elibrary.lt 

http://www.ebiblioteka.eu
http://www.ebiblioteka.eu
mailto:info@elibrary.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Benediktas XVI savo elgesiu 
užgniaužė kr i t iką 

Popiežius Benediktas XVI 

Vatikanas, balandžio 17 d. 
(„ReutersTBNS) — Kai kardinolas 
Joseph Ratzinger dar nebuvo išrink
tas popiežiumi, jam būdavo klijuoja
mos tokios kandžios etiketės kaip 
„Dievo rotveileris". Praėjus pirmie
siems popiežiavimo metams jis ne
parodė nė mažiausio agresyvumo. 

Iš tiesų, 2005 metų balandžio 19 
dieną popiežiumi išrinktas tylus, 
profesoriško būdo Benediktas XVI 
pasauliui parodė švelniąją žmogaus, 
kuris beveik ketvirtį amžiaus buvo 
pagrindinis Vatikano doktrinos ser
gėtojas, pusę. 

„Žmonės tikėjosi, kad šis griež
tas auklėtojas mėgins grūmoti pirš
tu ir daužys per nagus liniuote, — 
sakė jėzuitų tėvas Tom Reese. — Jie 
buvo susidarę neigiamą jo įvaizdį ir 
nustebo, išvydę besišypsančią, gany
tojišką ir gana žavingą asmenybę 
baltais pasišiaušusiais plaukais". 

Vienas iš tų, kuriuos maloniai 
nustebino naujojo popiežiaus stilius, 
buvo liberalių pažiūrų šveicarų teo
logas Hans Kueng. Jo arši kritika, 
tekusi J. Ratzinger vadovautai Tikė
jimo doktrinos kongregacijai, savo 
laiku dabartiniam popiežiui pelnė 
Didžiojo inkvizitoriaus reputaciją. 

„Iki šiol didžiausi nuogąstavi
mai nepasitvirtino. Jis rado kitokį 
stilių", — teigė šveicaras. 

Iš pradžių visuotinio dėmesio 
centre nejaukiai jautęsis 79 metų 
popiežius dabar atrodo puikiai ap
sipratęs su naujuoju darbu. 

Jis parodė ketinąs popiežiauti 
savaip. Nepaisant didelės pagarbos 

savo pirmtakui, charizmatiškajam 
keliauninkui, kurio kelią šventumo 
link Benediktas XVI nusprendė pas
partinti, pontifikas nemėgina keisti 
romių manierų tam, kad atkartotų 
Jono Pauliaus II stilių. 

„Benediktas XVI yra žmogus, 
kuriam nepatinka balkonai ir mi
nios", — pažymi garsus italų katali
kas rašytojas Vittorio Messori. 

Kartais Jonas Paulius II buvo 
kritikuojamas už tai, kad per daug 
rūpinosi pasaulio problemomis ir 
per mažai — Bažnyčia kaip institu
cija. 

Todėl daug kas tikėjosi, kad Ku
rijoje — solidžioje Vatikano centri
nėje administracijoje — Benediktas 
XVI imsis radikalių permainų. Ta
čiau kol kas jis pakeitė tik kelis 
svarbius asmenis. 

Kai kuriuos konservatyvių pa
žiūrų kata l ikus nustebino popie
žiaus sprendimas vietoj savęs pa
grindiniu tikėjimo doktrinos sergė
toju paskirti buvusį San Francisco 
arkivyskupą VVilliam Levada — 
jiems atrodė, kad didelės miesto gė
jų bendruomenės atžvilgiu šiam ga
nytojui derėjo laikytis griežtesnės 
pozicijos. 

Benediktas XVI netikėtai ištiesė 
alyvų šakelę pagrindiniams katali
kų liberalams ir tradicionalistams: 
susitiko su jau minėtuoju H. Kueng, 
kuris ir toliau kunigauja, nors nete
ko teisės dėstyti katalikų teologiją, 
bei kraštutinės tradicionalistų orga
nizacijos — Šv. Pijaus X brolijos 
(SSPX) — vadovu. 

H. Kueng sako tikįs, kad dabar, 
po metus trukusių apmąstymų, po
piežius Kurijoje imsis didelių per
mainų. 

„Jis pakluso romėnų posakiui 
'primo anno oculus' — pirmaisiais 
metais viską atidžiai stebėk. J i s ati
džiai stebėjo. Tikiuosi, kad antrai
siais metais jis nesustos ir imsis re
formų. Dabar jis turėtų veikti griež
tai", — svarstė H. Kueng. 

Italijos prezidentas atsisakė 
antros kadencijos 

Roma, balandžio 18 d. („Reu-
ters"/BNS) — Kitą mėnesį mandato 
neteksiantis Italijos 85-erių metų 
prezidentas Carlo Azeglio Ciampi 
nesieks likti šiame poste antrai ka
dencijai, o tai įneš dar daugiau ne
aiškumo į keblią politinę padėtį ša
lyje. 

Naujajam prezidentui teks svar
bus darbas — atitaisyti praėjusią sa
vaitę šalį suskaldžiusių rinkimų pa
darytą žalą. Nors rinkimus nedi
deliu balsų skirtumu laimėjo centro 
dešiniųjų vadovas Romano Prodi, ta
čiau nugalėtasis premjeras Silvio 
Berlusconi atsisakė pripažinti savo 
pralaimėjimą ir rinkimų rezultatus. 

C. A. Ciampi pridūrė, kad gegu
žės 18 dieną baigęs prezidentavimą, 
nepasitrauks iš visuomeninio gyve
nimo, o tęs darbą kaip senatorius, 
nes šis postas iki gyvos galvos yra 
suteikiamas visiems buvusiems pre

zidentams. 
Pagal Italijos konstituciją, man

datą naujajai vyriausybei suteikia 
prezidentas. R. Prodi tikėjosi jį gauti 
iš C. A. Ciampi, kol dar nesibaigė pa
starojo kadencija, tačiau kol kas pre
zidentas to neketina daryti. 

Naujasis par lamentas tu rė tų 
rinkti naują prezidentą gegužės 12-
13 dienomis, ir vienas jo galimų lai-
mėjotų būtų buvęs C. A. Ciampi. 

Naujasis prezidentas tu r i su
rengti konsultacijas su visų partijų 
vadovais ir tik po jų skirti asmenį, 
kuris turėtų formuoti vyriausybę. 

Tuo asmeniu beveik be abejonių 
turėtų būti R. Prodi, jeigu tik Italijos 
aukščiausiasis apeliacinis teismas 
nepriims S. Berlusconi skundo dėl 
rinkimų rezultatų klastojimo, tačiau 
tai atrodo mažai tikėtina. Apeliaci
nis teismas šią savaitę turėtų pa
skelbti galutinį nuosprendį. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos parlamentas antradienį 

atmetė opozicijos siūlymą paskelbti 
„miško brolius" ir esesininkus, ka
riavusius hitlerinėje armijoje, „ko
votojais už Estijos išvadavimą". Ko
vo 30 dieną tokį opozicinių partijų 
Tėvynės sąjungos ir partijos „Res 
Publica" siūlymą atmetė ir šalies vy
riausybė. Estijos vyriausybė bei par
lamentas sutiko su Teisingumo mi
nisterijos nuomone, kad „nutarimo 
projektas, priimtas toks, koks dabar 
yra, labai galimas dalykas, sukels 
visuomenėje nesantaiką tarp žmo
nių, kovojusių skirtingose pusėse". 

VARŠUVA 
Žinia, jog buvęs Lenkijos prezi

dentas Aleksandr Kwasniewski per 
trumpą laiką nusipirko prabangų 
butą Varšuvoje ir užmiesčio vilą Ka-
zimierz Dolny kurorte, sudomino 
šios šalies mokesčio inspekciją. Pa
gal dienraščio „Superexpress" pa
skaičiavimus abu pirkiniai prezi
dentinei porai kainavo apie 4 mln. 
zlotų (3.5 mln. litų), tuo tarpu Len
kijai dešimt metų vadovavęs A. 
Kwasniewski daugiausiai galėjo už
dirbti 2 mln. zlotų. Dienraštis „Zycie 
Warszawy" rašo, jog inspekcija pa
tikrins, ar teisingai buvęs preziden
tas mokėjo mokesčius valstybei. 

MINSKAS 
Buvusio kandidato į Baltaru

sijos prezidentus advokatai sieks, 
kad būtų pakeista bausmė jų gina
majam, pareiškė Aleksandr Kozulin 
advokatas Igor Rynkevič. Dabar A. 
Kozulin yra paskirta kardomoji prie
monė — areštas. Advokatas pažy
mėjo, kad iki šios savaitės pabaigos į 
Minsko centrinio rajono teismą bus 
paduotas skundas su prašymu pa
keisti kardomąją priemonę į nesusi
jusią su areštu. Jis taip pat sakė, 
kad „prie skundo bus pridėti žinomų 
Baltarusijos žmonių įforminti laida
vimo raštai, kad paleistas į laisvę A. 
Kozulin nepasislėps nuo tardymo ir 
netrukdys atlikti tyrimo". 

TBILISI 
Keliasdešimt krovininių auto

mobilių su obuoliais ir daržovėmis 
trečią dieną stovi neutralioje Gruzi
jos kelio teritorijoje t a rp pasienio 
kontrolės punkto „Kazbegi" ir Ru
sijos pasienio kontrolės punkto 
„Verchnij Lars". Kaip teigia Gruzi
jos žiniasklaida, sekmadienį buvo 
gautos specialios instrukcijos, drau
džiančios įvežti bet kurią žemės ūkio 
produkciją iš Gruzijos. Nuo šių metų 
kovo 27 dieną Rusijos maisto pro
duktų kontrolės t a rnyba uždraudė 
įvežti iš Gruzijos į Rusiją ir parduoti 
joje vyną ir vyno gamybos medžia
gas, taip pat mineralinį vandenį. 
Stebėtojai sieja šį draudimą su poli
tiniais motyvais. 

J A V 

WASHINGTON, D C 
Vieną JAV Senato pastatų Wa-

shington policija pirmadienį buvo 
apsupusi daugiau kaip 3 valandas, 
nes jame suveikė ju t ik l is , signa
lizuojantis, kad ore yra nervus para
lyžiuojančių dujų. Kaip pranešė JAV 
Kongreso apsaugos tarnyba, prietai
sas reagavo patalpoje, į kurią atve
žamas paštas senatoriams. Tačiau 
ekspertų atliktas pat ikr inimas paro
dė, kad pavojus buvo melagingas. 

NEW YORK 
Rinkoms būgštaujant dėl galimo 

karinio konflikto t a rp JAV ir Irano, 
dėl kurio gali sutr ikt i naftos tieki
mas iš šios Artimųjų Rytų šalies, 
naftos kainos New York ir Londone 
antradienį pasiekė naujus visų laikų 
rekordus. New York WTI rūšies naf
tos kainos ateities sandoriams elek
troninėje prekybos sesijoje pakilo iki 
70.86 JAV dolerio už barelį ir 1 centu 
viršijo 2005 metų rugpjūčio 30 dieną 
pasiektą ankstesnį — 70.85 JAV do
lerio už barelį — rekordą. 

AZIJA 

JAKARTA 
Indonezijos rytuose pirmadienį 

vėlai vakare nuskendo keltas, ku
riuo plaukė apie 100 žmonių, bet 
pranešimų apie žuvusiuosius nėra. 
Išgelbėti kol kas tik du keleiviai. In
donezijos karo laivas naršo po nelai
mės vietą netoli Routo salos, esan
čios už 1,900 km nuo J a k a r t a . 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

ŠVENTĖMS PRAĖJUS 
Tam ir šventės, kad pamirštume 

dietas , cholesterolius ir kitokius 
„perspėjimus", bet šventės jau pra
ėjo ir reikia vėl pagalvoti apie sveiką 
mitybą. Deja, čia t ik pagalvojimo 
nepakanka, būtina praktiškai vyk
dyti. Retoje šeimoje viryklė yra 
„vyro atsakomybė" — dažniausiai 
maistą šeimai gamina moteris, tad ji 
turi ir pasirūpinti, kad patiekalai 
būtų ir skanūs, ir sotūs, ir taip pat 
nekenktų sveikatai. 

Pagrindinė taisyklė lieka ta pa
ti: kuo daugiau daržovių, vaisių; 
mažiau mėsos (ypač riebios), sviesto, 
kiaušinių. Kiek įmanoma — duona 
turėtų būti rupių, visų grūdų miltų, 
ne „pūkinė" ir vien balta. Galima 
puikiai apsieiti su vieno ar dviejų 
procentų riebumo pienu. Vartoti 
kiek galima dažniau alyvų aliejų, 
sumažinto riebumo rūgščią grietinę 
(kurią galima pakeist i be pries
konių jogurtu), sumažinto riebumo 
majonezą, sūrį ir kt . produktus . 
Nebūtina iš pagrindų pakeisti mity
bos, bet -truputį šen a r ten pakeitus, 
patiekalai bus tiek pat skanūs, tik 
sveikesni. Taip pat nereikia ant 
pečių užsikrauti „neįmanomą dietą" 
— tiesa, tuo būdu greitai sumažina
mas antsvoris, bet, dietos laiko
tarpiui pasibaigus, jis vėl „grįžta". 
Specialistai pataria nesigriebti die
tų, bet naudoti sveiką nuovoką ir — 
svarbiausia — sumažinti porcijas, 
taip pat atsisakant nuolatinio krims-
nojimo (skaitant, žiūrint TV, ar šiaip 
iš nuobodumo). 

Stengsiuosi vėl pateikti recep
tus, kurie yra nelabai riebūs, nela
bai saldūs, bet visgi skanūs ir greitai 
pagaminami. 

Višč iuko k r ū t i n ė l ė s 
o r k a i t ė j e 

4 viščiuko krūtinėlės, perpjovus 
per pusę (bus 8 pusės), nuėmus odą 
ir išėmus kaulus 

1 puod. baltos duonos džiū
vėsėlių 

1/2 šaukštelio džiovintų svo
gūnų miltelių (onion powder) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 

(geriausia čia tinka baltieji — 
„white pepper") 

2 šaukštai sviesto 
1 skardinukė ,,Cream o f mush-

room soup" (yra ir sumažinto riebu-
vo) 

1 skardinukė kondensuoto (low 
fat) pieno 

Džiūvėsėlius sumaišyti su drus
ka, svogūnų milteliais ir maltais 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

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

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

pipirais. Sviestą ištirpinti , užpilti 
ant džiūvėsėlių ir sumaišyti. 

Orkai tę įkait inti iki 350° F , 
aliejumi patepti arba išpurkšti kepi
mo indą ir į jį sudėti (viena eile) 
viščiuko krūtinėles. 

Grybų sriubą sumaišyti su kon
densuotu pienu. Užpilti an t viščiuko 
krūtinėlių, o ant viršaus užbarstyti 
paruoštus duonos džiūvėsėlius. 

Kepti 45-50 min., kol mėsa bus 
visiškai minkšta. Patiekti su biriai 
virtais ryžiais. 

V i šč iuko k r ū t i n ė l ė s 
su a n a n a s a i s 

8 viščiuko krūtinėlių pusės, be 
odos ir be kaulų 

1 skardinukė ananasų gaba
liukų, nuvarvinus skystį 

1 šaukštas rudo cukraus 
1/2 puod. obuolinio acto (apple 

cider) 
1 šaukštas sojos padažo 
1/4 šaukštelio džiovinto imbiero 

miltelių (ginger powder) 
1/2 puod. ananasų sulčių iš 

skardinukės 
1 ir 1/2 šaukšto krakmolo 
aliejaus viščiuko apkepimui 
petražolių papuošimui 
truputis miltų 
Įkai t int i orkai tę iki 350° F. 

Riebalais patepti keptuvą. 
Viščiuko krūt inė les pavolioti 

miltuose ir iš abiejų pusių apkepti 
karš tame aliejuje. Sudėti mėsą į 
keptuvą (viena eile, per daug nesus-
paudžiant). 

Sumaišyti ananasus , sojos pa
dažą, imbierą, krakmolą, actą, sultis 
nedideliame puode, uždėti an t leng
vos liepsnos ir užvirti, kad sutirštėtų 
(tai padaro krakmolas). Užpilti an t 
viščiuko krūtinėlių. Kepti 30 min. 
Patiekti su biriai v i r ta is ryžiais, 
papuošiant petražolių šakelėmis. 

L ę š i u k a i ( lent i ls ) 

Visi žinome žirnius ir pupeles. 
Juos dažnai vartojame patiekaluose 
ir tvirtiname, kad tai labai sveika 
valgyti, nes turi daug baltymų bei 
kitų maistingų medžiagų. Lietuviai 
retai pasinaudoja lęšiukų mais
t ingumu ir skonio sk i r t ingumu. 
Tačiau lęšiukai taip pat priklauso 
ankštinių augalų giminei, yra labai 
vertinami Rytų šalyse. Šeimininkės 
sako: nežinau, ką su tais lęšiukais 
daryti! 

Štai vienas receptas. 
12 uncijų krepšelis lęšiukų 
1/2 puod. alyvų aliejaus 
1/2 šaukštelio paruoštų gars

tyčių (prepared mustard) 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
rJmj_ -Į First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas pMMPlfeMH 
• Suo« ,awbu j k^iPrivim.is -.-r ' tu1 

• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

1 skiltelė (ar daugiau — pagal 
skonį) gerai sutrinto česnako 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 puod. vyninio acto (wine 

vinegar) 
keli žali svogūnai, su laiškais ir 

svogūnėliu 
Lęšiukus perplauti šaltu vande

niu, nuvarvint i , supilti į puodą, 
užpilti vandeniu, suberti druską, 
užvirti ir pavirinti apie 12 min., kol 
lęšiukai bus apyminkščiai, bet 
nesusileidę (jie greičiau išverda kaip 
džiovinti žirniai, o ypač pupelės). 

Kol lęšiukai verda, padaryti 
užpilą, sumaišant česnaką, pipirus, 
garstyčias, actą, aliejų. Nuvarvinti 
išvirusius lęšiukus ir an t karštų 
užpilti šį padažą. Smulkiai su
pjaustyti svogūnus ir įmaišyti į 
karštą patiekalą. Patiekti prie mė
sos vietoj bulvių, ryžių ar makaronų. 
Labai t inka prie avienos, jautienos, 
kiaulienos. 

G E R I PATARIMAI 

•Verdant brokolius, nebūtina 
nupjauti ilgus, žalius kotus — jie 
tiek pat skanūs ir maistingi. Kad 
kotai išvirtų kartu su „žiedeliais" ir 
nebūtų kieti, į jų apačią reikia aštriu 
peiliu įpjauti kryžminį pjūvį. Aps
kritai, brokolius reikia virti mažame 
pasūdyto vandens kiekyje (kad 
neapsemtų daržovių) ir virimo laikas 
turi būti labai trumpas — vos tik 
vanduo užverda, pakanka apie 1-2 
minučių. Kai brokoliai per daug 
suminkštėja, yra neskanūs ir įgauna 
„kopūstišką" kvapą. 

•Kad verdami žiediniai kopūstai 
(cauliflower) liktų skaisčiai balti, į 
puodą reikia įpilti truputį pieno. 

•Verdamų kopūstų kvapas 
pranyks, jeigu ant viryklės padėsite 
nedidelį atvirą indelį, pripiltą pa
prasto balto acto, arba į puodą su 
kopūstais įmesite skiltelę citrinos 
(su visa žievute). 

• Niekuomet neplaukite grybų 
(čia kalbu apie pirktinius, baltus iš 
parduotuvės, ne apie surinktus lau
kinius), supylus juos į vandenį. 
Grybai yra kaip kempinė, jie greitai 
prisitraukia vandens ir pažliunga. 

Grybus nuvalykite šlapiu popieriniu 
rankšluostėliu. Jeigu jie yra per 
daug žemėti, nuplaukite iš čiaupo 
tekančiu vandeniu. Beje, geriausi 
grybai yra tie, kurių kepurėlės san
dariai užsidariusios. 

•Jeigu šviežios daržovės, ypač 
salotos, atrodo suvytusios, dėmėtos, 
rudais pakraščiais ir apskritai — 
„pagyvenusios", užpilkite jas šaltu 
vandeniu, į kurį įpilta 2-3 šaukštai 
citrinų sulčių arba balto acto. 
Daržovės vėl atrodys šviežios. 

•Jeigu norite, kad malta mėsa 
(jautiena), skirta mėsainiams (ham-
burgers) būtų sultingesnė — mes vis 
stengiamės pirkti kuo liesesnę jau
tieną, o paskui skundžiamės, kad ji 
sausa — į ją reikia įmaišyti stang
riai išplaktą kiaušinio baltymą: 
vienas kiaušinio baltymas-vienam 
svarui mėsos. 

•Kepant mėsą orkaitėje, geriau 
t inka lėkštas keptuvas (žinoma, ne 
toks lėkštas, kad kepant atsiradęs 
skystis bėgtų per kraštus) , nes 
tuomet karštis geriau pasiekia visą 
mėsos paviršių. 

•Kad, bebaigiant orkaitėje kepti 
mėsą, jos paviršius per daug neap-
džiūtų ir neapdegtų, reikia ant or
kaitės apačios padėti indą su vande
niu. 

•Jei manote, kad jautienos ar 
kiaulienos kepsnys gali būti „kie
tas", nepaisant kiek ilgai kepamas, 
reikia mėsą „suminkštinti", įtrinant 
abi jos puses acto ir alyvų aliejaus 
mišiniu. Mėsą taip marinuoti apie 2 
valandas, laikant šaldytuve. 

•Jeigu pamiršote iš šaldiklio 
išimti viščiuką, o reikia skubiai 
ruošti pietus, galima sušaldytą mėsą 
greitai atšildyti mikrobangėje arba 
panardinus į šaltą vandenį, į kurį 
įpilta 2 -3 šaukštai druskos. Viš
čiukas ne tik greitai atsileis, bet 
mėsa bus labai balta ir skani. Žino
ma, išėmus iš vandens būtina mėsą 
perplauti, kad druska nusiplautų. 

•Šaldytą žuvį patariama atšil
dyti, užpylus pienu. Pienas panaiki
na dirbtinį skonį, kuris kartais atsi
randa, kai žuvis sušaldoma. Piene 
atši ldyta žuvis bus kaip visiškai 
neseniai pagauta. 

mnįmMmų w 
jei išalkę: pavalgydinsime 
Jei ištroškę: pagirdysime 
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime 

Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite 
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia. 

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

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

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

Informacija telefonu 708-594-5622 

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

Taip pat priimame užsakymus [vairiom progom! 

Šio mėnes io „ s p e c i a l " — l i e tuv i ška .Starką S23.99! 
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JAV LB XVIII TARYBOS RINKIMAI 
Atkelta iš 3 psl. 
Nuo pat pirmųjų atvykimo metų 

įsijungė į lietuvišką veiklą. 1981 m. 
pradėjo mokyti Cicero lituanistinėje 
mokykloje, kur buvo paskirta vedė
ja. Vėliau dirbo 15 metų mokykloje. 
Lituanistinėse mokyklose ir 10 metų 
dėstė Pedagoginiame lituanistikos 
institute, kur buvo direktorė. Nuo 
2000 metų priklauso Čikagos Jau
nimo centro tarybai ir yra šio centro 
direktorė. 

Audronė S i m a n o n y t ė 
Žurnalistė, rašo į „Amerikos 

lietuvį", dainuoja ir skambina gita
ra, Lemonto apylinkės narė. 

Pijus S tonč ius 
55 metų, vedęs (Ritą Noreikai

tę), tur i vieną dukrelę Kristiną. 
Gimęs ir užaugęs Čikagoje. Dabar
tinė tarnyba: 10 metų vicepreziden
tas — Corporate Trust Services — 
US Bank. Anksčiau 14 metų patir
ties sąskaitybos ir finansų skyriuose 
didžiausiose Čikagos taupymo ir 
skolinimo bendrovėse (LaSalle-
Talman, Bell Federal ir 2 metus Šv. 
Antano banke, Cicero, su SFO-Chief 
Financial Officer-titulu. 6 metus 
CFO Real Estate ir Not-for-Profit 
įstaigose. 2 metus „Draugo" admi
nistratorius. 33 metų yra sąskaity
bos ir Income Tax paruošimo įstai
gos savininkas. Išsilavinimas: Mas-
ter of Business Administration with 
Honors — DePaul University CPA 
— University of Illinois. 

B i r u t ė Vindaš ienė 
Gimė Kavarske, Ukmergės aps

krityje, užaugo Šiauliuose, gimnazi
ją lankė Kuršėnuose. Į Vakarų Vo
kietiją pasitraukė su tėvais 1944 m. 
spalio 10 d. Pietų Vokietijoje vienus 
metus lankė vokiečių gimnaziją, 
vėliau persikėlė į Memmingen lietu
višką gimnaziją, kurią baigė 1949 m. 
Tais pačiais metais su tėvais atvyko 
į JAV, Racine, Wisconsin. Studijavo 
germanistiką Dominican College, 
Racine, WI, ir Mount Mary univer
sitete Milwaukee, Wi, kurį baigė su 
teise dėstyti vidurinėje mokykloje 
anglų ir vokiečių kalbas, matema
tiką, istoriją ir religiją. Į JAV 
Lietuvių Bendruomenę įstojo 1953 
m. Čikagoje. Pradžioje ji talkininka
vo Marquette Park apylinkės veiklo
je, o vėliau buvo išrinkta tos pat 
apylinkės pirmininke. Tose parei
gose buvo 6 metus, kartu su KV ko
mitetu dirbdama lėšų rinkimo ko
misijoje. Po to metus buvo JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirmi
ninkė. 3 metus dirbo su Birute Ja
saitiene JAV LB socialinių reikalų 
taryboje. Vėl perrinkta į Vidurio 
Vakarų apygardą, jos pirminin
ke dirbo 9 metus. Kartu eidama ir 
XVI JAV LB Tarybos sekretorės 
pareigas 3 metų kadencijoje. Da
bartinėje kadencijoje eina vice
pirmininkės pareigas. JAV LB 
Tarybai priklauso nuo 1982 m. 2003 
m. išrinkta atstovauti JAV LB XI 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seime Vilniuje. 

A n t r a m ra jonu i p r i k l a u s o 
a p y l i n k ė s I n d i a n o s va ls t i jo je : 
East Chicago ir Indianapol i s . 

Kandida tuo ja 2, balsuoti už 
vieną. 

O t o n a s Ba lč iūnas . Dirbu kon
sul tantu. Esu JAV LB Indianapolio 
apylinkės valdybos narys . 

Birutė Vi lut ienė 
Daugelį metų tęsiu JAV 

Lietuvių Bendruomenės veiklą Va
karų Šiaurės Indiana valstijoje. Esu 
i lgametė JAV LB E a s t Chicago, 
Indiana, apylinkės pirmininkė. Nuo 
1987 m. išrenkama į JAV LB tarybą. 
1991—1994 m. buvau JAV LB XIII 
Tarybos prezidiumo vicepirmininkė, 
2000—2006 m. JAV LB XVI ir XVII 
Tarybos prezidiumo sekretorė, 
1994—1997 m. JAV LB Garbės teis
mo narė . Buvau išrenkama atsto
vauti JAV LB Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės VI-XI seimuose. 
Dalyvavau PLB seimuose 1997, 
2000 ir 2003 m. Vilniuje. Esu išrink
ta ats tovauti JAV Lietuvių Bend
ruomenei į PLB XII seimą, kuris 
įvyks šiais metais Vilniuje. 1978 m. 
sėkmingai baigiau studijas ir įsigi
jau biologijos baka lauro laipsnį 
Purdue universitete, ir baigiau Šv. 
Margaritos Medicinos technologijos 
mokyklą. 

T r e č i a m rajonui p r i k l a u s o 
W i s c o n s i n , M i n n e s o t a , W a u k e -
gan, E a s t S t . Lou i s L a k e of t h e 
O z a r k s , M O a p y l i n k ė s . 

Kandidatuoja 4, balsuoti už 2. 

G e d i m i n a s D a m a š i u s , 67 me
tų, buvęs chemijos inžinierius, moks
lus baigęs Purdue ir Northwestern 
universitetuose, dabar pensininkas, 
daug metų ėjęs valdybos pareigas 
Waukegan/Lake County apylinkėje, 
dabar t inės LB Tarybos narys ir 
Prezidiumo vicepirmininkas. 

Esu advokatė, Regina Naruš i e -
nė. JD. Buvusi Waukegan/Lake Coun
ty pirmininkė, steigėja, buvusi pir
mininkė, priklausau JAV Lietuvių ad
vokatų draugijai, tarybos narė bu
vusi dvi kadencijas JAV LB pirmi
ninkė ir JAV LB XVI ir XVII Tary
bos na rė ir Prezidiumo pirmininkė. 

R a m u t i s P l iura , esu CPA. 
Daug metų eina JAV LB Krašto 
valdybos iždininko pareigas, daly
vauja tarybos sesijose. 

D a i n i u s Skr ipkauskas 
Gimiau Panevėžyje, 1957 m. 

1981 m. baigiau W U Medicinos 
fakultetą, t apau chirurgu, Lietuvoje 
išdirbau 13 metų or topedu-trauma-
tologu. 1995 metais emigravau į 
JAV, 2000 metais išr inktas Wau-
kegan/Lake County LB pirmininku. 
2005 metais vėl išrinktas tos pačios 
apylinkės pirmininku. 

Rinkimai vyks gegužės mėnesį. 
Datas ir balsavimo vietas paskelb
sime vėliau. 

SKELBIMAI 
STASYS CONSTRUCTION SIŪLO DARBĄ 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings". 

„soffits", „decks". ..e-.merV nV ko 
...shingle" stogai: cementas. 

da/vmas Tunu darbo draudimą 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

Va ikams re ika l inga 
40 m. ar \ \ r esnė auklė. 

Gyvent i 6 d. savaitėje, v i r t i , \ a l \ t i . 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 6 3 0 - 7 1 5 - 2 8 8 1 , Marina 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
<ARLXX3GAS - 3.RDES _GCS 

"722 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Uetuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliška arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRl DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 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 

Atsisveikinome su 
Aldona 

Ilgūnaite-Brantiene 
Liūdnai nuskam

bėjo telefono skam
butis 2006 m. vasario 
11 d., pranešdamas 
skaudžią mano bran
gios draugės Aldonos 
netektį. Kai išdžiūvo 
ašaros — palengvėjo 
širdis, nes ji daugiau 
nebekenčia.. Liko ra
mi, užmigusi šypse
na, žengiant į amži
nus namus. 

Aldona, mano 
jaunų ir senų dienų 
gyvenimo draugė. 
Kartu lankėme gim
naziją, šokom, daina-

Aldona Ilgunaitė-Brantienė 

ir dainavo Worcester 
„Penketuke", kuris 
tuo laiku buvo popu
liarus. Kurį laiką ji 
buvo vyriausia šei
mininkė Maironio Par
ke, ir jos skaniai pa
gamintais valgiais 
įvairiomis progomis 
vaišinosi Worcester 
lietuviai. 

Sausio 20 dieną 
Aldona ir Juozas 
Brantai šventė 60 me
tų vedybinę sukaktį, 
tik, deja, ji nebuvo 
linksma, nes Aldona 
jau buvo ligoninėje, 

vom ir didelis pasitikėjimas viena dar bandydama kovoti su mirtimi, 
kita išlaikė mūsų draugystę iki liūd- Stebino jos ramybė, susitaikymas su 
no išsiskyrimo. 

J i gimė Kybartuose 1924 vasa
rio 18 d. Čia gyveno, mokėsi ir baigė 
Kybartų Valstybinę gimnaziją. Tu
rėjo gražų balsą, dainavo duetus su 
Birute, šoko tautinius šokius, mėgo 
sportą, žaidė krepšinį JSO koman
doje. Aldona buvo pirmo Kybartų 
miesto burmistro duktė. 

1944 m. spalio mėn paliko tė
vynę. Gyveno Vokietijoje: Plaunen, 
Mittenwald, Dinkelsbuehl, Stuttgart 
—•- Felbach. Dinkelsbuehl vadovavo 
tautinių šokių grupei. Mittenwald 
dainavo duetą su muziku Gaideliu. 
1946 m. sausio 20 d. savo gyvenimą 
surišo su ilgų metų draugu Juozu 
Brantu. Po 2 metų susilaukė pir
magimės dukrytės Ramunės. 1949 
m. atskrido į Ameriką ir apsigyveno 
Worcester, MA. Padidėjo šeima: 
dukra Zita, sūnus Juozas ir jauniau
sia duktė Daina. 6 anūkai džiugino 
jų gyvenimą. 

Aldona buvo jautr i , rūpinosi pa- juoką, didelę 
liktais Lietuvoje giminėmis ir kiek daug draugų 
galėdama visiems padėjo. Gyveni
mo neidelizavo, bet matė tokį, koks 
jis yra. 

J i priklausė Worcester Meno 
megejų rateliui, ilgus metus giedojo 
Šv. Kazimu-io. bažnytiniame chore 

likimu, su Aukščiausiojo valia. 
Kartoju Aldonos vaikų žodžius: 

„Geriausia mūsų mama ir močiutė! 
Augino anūkėlius, įdėdama daug 
meilės ir širdies. Visada stengėsi 
mus išmokyti ir išlaikyti lietuviškas 
tradicijas. Ji labai mėgo šokti ir 
dainuoti. Jos juokas buvo stiprus. 
Mes visi ją labai mylime ir laukiame 
ją vėl pamatyti". Tai nuoširdūs 
žodžiai — išėjusiai motinai. 

Atsisveikinimo pamaldos buvo 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Worcester. 
Jas jautriai pravedė klebonas R. 
Jakubauskas. Gražiai pagiedojo cho
ras savo ilgametei choristei. Jaus
minga nuskambėjo solo , ,Ave Maria". 

Didelis būrys išlydėjo Aldoną į 
amžiną poilsio vietą. Nors pavasario 
nesulaukė, bet šilta, šviesi saulutė 
pasitiko Aldoną Notre Dame kapi
nėse. Iškeliavo į amžinybę ne vie
na: kaip didelį turtą su savimi nu
sinešė skambų anūkėlės Marisutės 

savo šeimos meilę ir 

Mylima drauge, aš tariu Tau 
skaudų „Sudie", su meile ir dė
kingumu, kad buvome kartu. Pa
sitik, kai ateis laikas. 

Danutė Brazdž ion ienė 

file:///al/ti
http://6818W.ArcherAve.Sts.5r6
http://www.illinoispain.com
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

Onos White 
Valdovų rūmams paliktų 

brangenybių varžytinės buvo 
sėkmingos 

Balandžio 2 dieną Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, įvyko iki 
šiol JAV lietuvių padangėje negirdė
tas renginys — varžytinės. Dideliam 
rengėjų džiaugsmui varžytinės 
vykusios per dvi valandas praėjo 
labai sėkmingai — buvo išparduoti 
visi varžytinėse buvę papuošalai. 
Gal ir ne keista —juk tai buvo per
lai, auksiniai, sidabriniai papuošalai 
su deimantais ir kitais brangiais 
akmenimis, taip pat gintariniai bei 
koralų papuošalai ir kt. Žodžiu, 
brangenybės, traukiančios beveik 
visų moterų, o neretai — ir vyrų, 
dėmesj. Juo labiau, kad šio renginio 
metu surinkti pinigai buvo skirti kil
niam tikslui — Lietuvos sostinės 
širdyje atstatomiems Valdovų rū
mams. 

Pirmasis Valdovų rūmų 
paramos komiteto JAV 

renginys 

Sekmadienį po šv. Mišių Pal-. J. 
Matulaičio misijoje į didžiąją salę 
rinkosi žmonės, susidomėję ir pano
rę įsigyti testamentu visą savo turtą 
Valdovų rūmams palikusios a.a. 

Onos Gineitytės-White (apie ją 
„Drauge" buvo rašyta š.m. kovo 31 
d.) brangenybių. Ši moteris, gyve
nusi Venice, Florida, ir iškeliavusi 
amžinybėn pernai vasarą, savo na
mą, santaupas, papuošalus bei kitą 
turtą, kurio vertė apie 300,000 dole
rių, paaukojo Amerikoje veikian
čiam Valdovų rūmų paramos ko
mitetui (VRPK-JAV), kuris renka 
aukas iš JAV lietuvių. 

Komitetui vadovauja Regina 
Narušienė. Būtent jos idėja ir buvo 
surengti minėtas brangenybių var
žytines. Tokiu būdu buvo norima ne 
tik surinkti lėšų VRPK JAV iždui, 
kuris keliaus į Lietuvą ir bus panau
dotas Valdovų rūmų įrengimui bei 
išpuošimui. Varžytinėmis buvo nori
ma taip pat pagarsinti komiteto 
veiklą tarp JAV lietuvių bei paragin
ti ir juos aukoti bei savo testamen
tuose nepamiršti Lietuvos širdyje 
atstatomo valstybingumo simbolio 
Valdovų rūmų. 

Talkino Lemonto LB 
apylinkės valdyba 

Gražiai sutarus su JAV Lietuvių 
Bendruomenės Lemonto apylinkės 
valdyba, jos pirmininkė Irena Vili
mienė ir kiti nariai sutiko padėti. 
Tad varžytines buvo nutarta orga
nizuoti Pasaulio lietuvių centre. 

Spaudos apžva lga 

Pasirodė žurnalo „Skautų 
aidas" antrasis šių metų numeris. 
Žurnalas prasideda v.s. fil. Virgi
nijos Mačiulienės kalbos, pasakytos 
2006 m. sausio 21 d. Akademikių 
skaučių draugovės ir Korp. Vytis 
garbės narių pagerbimo sueigoje išs
pausdinimu. Rašoma apie LSS 
vadovybės rinkimus. Kazys Matonis 
pasakoja apie kelionę Colorado upe, 
spausdinami laiškai iš Anglijos, 
Washington, DC, Philadelphia, To
ronto. Rašoma ir apie įvykius buvu
sius Čikagoje ir dar daug daug kitų 
įdomių istorijų. Kaip visada žurnale 
daug nuotraukų. 

Žurnalo prenumerata metams 
— 10 dol. 

SKAUIŲAIDAS 
VX«» ir*f. M». -,<* «>>*</ 

įyWWWWVVt^M*MMXlwvvvĮrt^WWIWWW«»*»<WW«W<W**«W*WW*<W^MWW<<WW^^ 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras, Lemont, I L, I 
dėkodamas „Draugui" už visus pranešimus apie jo veiklą, atsiuntė 100 
dol. auką su gražiais žodžiais: „Linkime 'Draugui' dar daug sėkmingų j 
metų, dirbant lietuvybės naudai". O „Draugas" linki Pal. Jurgio j 
Matulaičio chorui augti, stiprėti ir džiuginti Viešpatį bei šv. Mišių 
dalyvius savo giesmėmis, kartkartėmis ir platesnei publikai padovano-
jant šaunų religinį koncertą. Dėkojame už auką. 

Balandžio 2-osios popietės renginį 
pradėjo Lemonto LB valdybos pir
mininkė Irena Vilimienė. Ji kreipėsi 
į apylinkės narius bei kitus čia 
susirinkusius svečius (o jų buvo net 
iš kitų valstijų!). Trumpai pris
tačiusi VRPK JAV veiklą, ji suteikė 
žodį šio komiteto pirmininkei R. 
Narušienei. 

VRPK pirmininkė susirinku
siems papasakojo apie dosniąją 
aukotoją — Oną White, Valdovų 
rūmų Vilniuje statybų eigą, bei 
komiteto, telkiančio JAV lietuvių 
aukas, veiklą. Na ir pagaliau pra
sidėjo varžytinės, kurias sumaniai 
pravedė aukcionų srityje nemažai 
patirties turinti Violeta Špokaitė. 

Nuo 2 iki 260 dolerių 

65 itin vertingi papuošalai 
(grandinėlės, žiedai, pakabučiai, 
auskarai ir kt.) iš tauriųjų metalų su 
brangiaisiais akmenimis sulaukė 
ypatingo pirkėjų dėmesio. Ne vienas 
pirkėjas jau iš anksto buvo ap
žiūrėjęs stenduose išstatytus pa
puošalus ir išsirinkęs geidžia-
miausią pirkinį. 

Varžytinės buvo tikrai karštos! 
Pradinė papuošalų kaina (dažniau
siai simboliškai 5 arba 10 dolerių) 
beregint iškildavo dešimt ir daugiau 
kartų. Brangiausiai — po 260 dole
rių — buvo nupirkti auksinis žiedas 
bei vėrinys su deimantais. Pigiausi 
papuošalai buvo nupirkti vos už 2 
dolerius. 

Vertingiausią varžytinių prekę 
(vėrinį su deimantais) įsigijo pati 
VRPK JAV pirmininkė R. Naru
šienė. Viso renginio metu salėje 
vyravo draugiška ir šilta atmosfera 
— kainas kėlė bei papuošalus pirko 
ne tik renginio dalyviai, bet ir jo 
organizatoriai bei pati varžytinių 
vedėja. 

Išpirkti visi papuošalai 

Dideliu pasisekimu galima lai
kyti tai, kad buvo parduoti visi 
varžytinėms pateikti papuošalai. 
Viso buvo surinkta 3,875 doleriai. Po 
renginio kalbinta R. Narušienė sakė, 
kad tai didelis pasisekimas. „Žmonės 
mus priėmė labai gražiai, klausė, 
kada vėl bus toks renginys", — 
džiaugėsi ji. 

Atrodo, jog varžytinėmis liko 
patenkinti ir pirkėjai. Užkalbintos 

Saulius Šimoliūnas, Detroit, MI, ne tik atsilygino už „Draugo" j 
prenumeratą, bet pridėjo dar lygiai tokią pat sumą — 120 dol., dienraščio 
leidybai paremti. Tariame nuoširdžiausią ačiū! 

KIOOOMMOOOOOBOOOO 

Hedwig Kontrimas, Mission Viejo, CA, atsiuntė „Draugui" 5( 
dol. auką. Širdingas ačiū! 

Elena Pur tul is , St. Pe te Beach, FL, apdovanojo „Draugą" 50 doi 
parama. Labai dėkui! 

Juozas Paulius, Waterbury, CT, prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo „Draugui" 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū! 

Aroold J . Chesna, Melrose Park, IL, kartu su prenumeratos pra-
U-Mmo mokesni; atsiuntė r>0 doi auka Labai ačiū' 

• N N N M M M 

moterys džiaugėsi įsigytais pirki
niais ir pastebėjo, kad šios varžyti
nės nedaug skyrėsi nuo matytų tele
viziją. Net iš Indianos atvykusi Do
vilė sakė: „Išleidau, kaip ir buvau 
numačiusi, 250 dolerių. Nusipirkau 
žiedų, auskarus, pakabučių. Nors 
nedažnai turėsiu progų juos nešioti, 
tačiau žinau, kad pinigai bus skirti 
Valdovų rūmams, ir man visai 
negaila". 

Mažiau vertingus papuošalus, 
kurių nebuvo varžytinėse buvo gali
ma įsigyti viso renginio metu prie 
stalų, kur darbavosi VRPK JAV 
narė, Išeivijos lietuvių menės Val
dovų rūmuose komiteto pirmininkė 
Violeta Rutkauskienė. Šio komiteto 
narė Elena Skališienė talkino reg
istruojant nupirktus pa-puošalus bei 
surenkant iš pirkėjų pinigus. 

Padėka t a lk in inkams 

Valdovų rūmų paramos komite
tas JAV reiškia didelę padėką 
visiems talkininkams. Varžytinių 
dalyvius registravo, parengti salę, o 
vėliau — ir pravesti patį renginį 
padėjo Lemonto LB valdyba: Irena 
Vilimienė (pirmininkė;. Ona Pleč-
kaitytė, Birutė Kairienė, Zita Lit-
vinienė, Rimantas Dirvonis, Vytas 
Jagminas, Leonas Juraitis, Romas 
Kronas, Algis Tallat-Kelpša. Tai pat 
dėkojama Pasaulio lietuvių centrui 
bei sumaniai varžytines pravedusiai 
V. Špokaitei. 

JAV lietuviai Valdovų rūmų 
atstatymui gali aukoti per Valdovų 
rūmų paramos komitetą JAV. Če
kius rašyti: Lith. Amer. Comm. Val
dovų rūmai ir siųsti adresu: Valdovų 
rūmai, 5600 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. Visos 
aukos Valdovų rūmams yra nurašo
mos nuo JAV federalinių mokesčių. 

Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV inform. 

Artėja balandžio 30 d. Ta. dieną įvyks Vytauto Klovos „Pilėnai" premjeri
nis spektaklis. Šios dienos su nekantrumu laukia operos mėgėjai, jai ruošiasi 
visas Lietuvių operos kolektyvas. Tai neeilinis įvykis ne tik JAV Lietuvių Bend
ruomenės gyvenime. Ne kiekviena tauta išeivijoje turi savo operą, kuri gyvuo
ja jau 50 metų! Premjerinių rūpesčių rūpestėlių daug. Jau prasidėjo repeticijos 
Morton mokyklos auditorijoje. Kartu su Čikagos choristais repetuoja ir iš 
Lietuvos atvykę choro dainininkai. Su nekantrumu laukiama atvykstant solistų 
iŠ Lietuvos. 

Laimos Apanaviclenės nuotr. Lietuvių operos pirmininko pavaduotojas 
Jurgis Vidžiūnas parodos, skirtos Operos SO-metiui, atidaryme Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 
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PENKMETIS NUO 
AUDRONĖS 

TAMULIONYTES-LENTZ 
MIRTIES 

1944.09.15 — 2001.04.05 
Mano giminaitė Audronė Tamu-

lionytė-Lentz, AON Consulting 
viceprezidentė patarianti firmoms 
Centrinėje ir Rytų Europoje, netikė
tai mirė Vilniuje. Ten įvyko pamal
dos ir vėliau dar vienos pamaldos 
Detroito priemiestyje, kur ji buvo 
palaidota. Susirinko daug jos draugų 
ir pažįstamų, parašyti nekrologai. 

Šiandien jos seni tėvai, Aldona ir 
Robertas Tamulioniai, gyvena St. 
Pete's Beach, Floridoje. Sūnus And
rius MacDonald jos mirties metais 
baigė teisės mokyklą ir vėliau pra
dėjo verstis kaip restoranų savi
ninkas. 

Tačiau prisiminimai apie Aud
ronę išliko ne tik jos artimųjų tarpe. 
2001 metais gegužės mėnesį Else
vier leidykla išleido knygą, pavadin
tą „Succeeding in Busines Central 
and Eastern Europe", parašytą 
Woodrow H. Sears ir Audronės 
Tamulionytės-Lentz. Tai atviras 
žvilgsnis į pokomunistinės galvo
senos stabdžius pažangai. 

Audronė gimė Lietuvoje ir užau
go bei išsimokslino Amerikoje. Ji 
gerai suprato lietuvių išeivių idea
listinę ir kartu praktišką nuotaiką, 
ir prie jos pridėjo savo ištvermę bei 
gerą valią. Ten, kur yra pavergto 
proto duobės, reikia eiti su didele 
kantrybe ir net meile tiems žmo
nėms. Ji pavaizdavo konkrečius 
pasisekimus ir nusivylimus. 

Ši knyga sudomino ekonomistus 
visame pasaulyje. Knyga vartojama 
kaip vadovėlis universitetuose. Ji vis 
perkama ir plačiai cituojama. Ją gal
ima surasti įvairiose bibliotekose. 

Audronė Tamulionytė-Lentz 

Recenzentai aptaria šią knygą 
kaip ekonominę antropologiją, kaip 
teisių susikryžiavimą, kaip „sineąua 
non" vadovą, vakariečiams versli
ninkams išsilaisvinusioje Europoje. 
Kas dar svarbiau, tai skaitytojų 
pasisakymai, jog knyga jiems prak
tiškai padėjo. 

Apskritai, Audronė daug padėjo 
žmonėms ir pravedė naujus kelius 
ekonominei gerovei naujoje Euro
poje. Jos šviesa ne vien tik šildo jos 
tėvus ir sūnų, bet taip pat gydo pra
eities žaizdas. Aš turėjau laimę ją 
arčiau pažinti jos trumpame gyveni
mo kelyje. 

Saulius Šimoliūnas 

A t A 
STEFA GRIKENIENĖ 

ŠIMKŪNAITĖ 
Savo žemišką kelionę užbaigė sulaukusi senatvės. 
Gimė Rygoje, Latvijoje. Gyveno Marąuette Park ir Oak 

Lawn, Illinois. Sveikatai susilpnėjus, persikėlė pas dukterį, 
gyvenančią Cameron, South Carolina. Amerikoje gyveno nuo 
1956 metų. 

Nuliūdę liko: duktė Aušrelė Hinshaw su vyru Edward, 
anūkė Jennifer; seserys Elytė Draudvilienė su šeima Toronto, 
Canada ir Nastutė Remeikienė su šeima Lietuvoje. Liūdi ir kiti 
giminės bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Stefa buvo a.a. Broniaus Grikenio žmona. 
Norinčius atsisveikinti su velione, kviečiame ateiti šeš

tadienį, balandžio 22 d. 9:30 vai. r. į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčią, kur po trumpo lankymo 10 vai. r. bus aukojamos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių a.a. Stefa bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo motinos ir vyro. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Stefos sielą. 

Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
našlaičių globos komitetui. 

Liūdesyje likusi duktė Aušrelė su šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A f A 
IRENA SIRUTIS 

Mirė 2006 m. balandžio 12 d., sulaukusi 84 metų. 
Anksčiau gyveno Čikagoje. 
Gimė Lietuvoje. 
Gedulingos šv. Mišios įvyko Hot Springs, AR, Šv. Jono 

bažnyčioje. 
A.a. Irena bus laidojama 2006 m. balandžio 19 d. Čikagos 

Tautinėse kapinėse šalia savo vyro ir motinos. 

Nuliūdę Hot Springs l ietuviai 

NESUTARIMAI TARP SUTUOKTIN IŲ 
Vyrauja nuomonė, jog dažniau

siai dėl barnių kaltos moterys, esą 
konfliktus sukeliančios dėl smulk
menų. Tačiau, nepaisant to, kokios 
problemos iškyla šeimoje, jas būtina 
išspręsti. 

Ieškodami būdų, kaip padėti 
nuolatiniais barniais savo sveikatą 
alinantiems žmonėms, mokslininkai 
sukūrė konfliktinių situacijų mokslą 
- konfliktologiją. 

Liejasi emocijos 

Užuot besisvaidę ir vienas kitą 
įžeidinėję atsitiktinai į galvą įniršio 
metu atklydusiais kaltinimais, su
tuoktiniai turėtų konfliktus spręsti 
visiškai kitaip. 

Pirmiausia derėtų prisiminti, 
kad barniai - tai emocijų išsilieji
mas. Žmogaus nepasitenkinimas, 
pyktis, nenoras sutikti su partneriu 
yra žmogiški jausmai. Ir jie ne visa
da kyla iš blogos valios. 

Ginčydamasis žmogus dažniau
siai reiškia norą, kad kažkas pa
sikeistų į gerąją pusę ne tik jam, bet 
ir partneriui. Tad jei ginču siekiama 

ne „išlieti tulžį", o nuoširdžiai ką 
nors išaiškinti, yra gerai. 

Gali supriešinti 

Jei sutuoktiniams reikia aiškin
tis svarbų reikalą, kuris gali sukelti 
barnį, ilgam jo nederėtų atidėlioti. 
Priešingu atveju, neišspręstos prob
lemos partnerius gali dar labiau 
supriešinti. 

Jei tų problemų yra susikaupę 
daugiau, nereikia stengtis jų „iš
guldyti" iš karto. Partneris neturi 
pasijusti užpultas, dėl viso kaltas. 
Nes tada kofliktas tikrai bus ne
išvengiamas. 

įvairūs rūpesčiai 

Kartais partnerio žodžiai, prie
kaištai dėl smulkmenų iš tikrųjų 
slepia tikrąsias vaidų priežastis. Net 
gali būti, kad konfliktuojantis ir pats 
gerai nesuvokia tikrųjų savo pykčio 
priežasčių. Juk neretai supykusio 
žmogaus reikia paklausti, ko iš 
tikrųjų jis nori. 

Subjurusi nuotaika gali susida-

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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ryti dėl ilgalaikio lytinio nepasiten
kinimo, nemaloniai slegiančios pas
lapties, ekonominių rūpesčių. Todėl 
būtina nuspręsti, kokia tema pir
miausia su partneriu bus kalbama. 

Prievarta nepadės 

Kad įvyktų rimtas pokalbis jis 
būtų veiksmingas, jį pradedančia
jam reikia tvardytis. 

Pokalbiui derėtų rasti tinkamą 
laiką, apgalvoti, kas ir kaip bus 
sakoma. O svarbiausia - kalbėtis 
turi norėti ir partneris, jo negalima 
prievartauti, nes bus vienpusis 
kalbėjimas. 

Pasitaiko, kad priekaištai tyčia 
metami tada, kai rimtam pokalbiui 
jau nėra laiko. Tokiu atveju partne
ris tikrai nespės nieko atsakyti. 

Nereikia liudininkų 

Kai sutuoktiniai aiškinasi prob
lemas, liudininkai nereikalingi. 
Pokalbio neturi klausytis nei vaikai, 
nei kiti šeimos nariai, juolab drau
gai. Liudininkų pritarimas vienai ar 
kitai pusei tik erzina partnerį. 

Labai svarbu, kad konfliktą 
sprendžiantys partneriai išliktų kiek 
galima vienas kitam objektyvesni, 
atviresni. 

Pirmiausia reikia pasistengti 
pašnekovą pasodinti, nes sėdinčio 

žmogaus agresija pastebimai su
mažėja. Tada jau galima pateikti 
pokalbio klausimą ir leisti partne
riui pasakyti viską, ką jis turi 
pareikšti sprendžiamu klausimu. 

Po to būtinai ramiai pasitei
raukite, ar jis viską pasakė. Tak
tiškai nutraukti pašnekovą galima 
tik tada, kai jis nuklysta į pašalines 
temas, nesusijusias su ta problema. 

Partneriui kalbant, negalima jo 
ironizuoti, specialiai provokuoti, 
priešintis. Juk pokalbio tikslas - ne 
pats vaidas, o aiškumas. 

Rėkti nederėtu 

Jei partneris ūmaus charak
terio, nederėtų prisėsti šalia, ges
tikuliuoti. Tokie veiksmai gali su
erzinti. Geriau pastabas išdėstyti 
neįžeidžiant, tačiau leidžiant paš
nekovui suvokti, kokie nerimti jo 
motyvai. 

Kalbantis reikia paisyti „reg
lamento". Kalbėjimas „iš vieno gar
siakalbio", netinkamas. Perėkus 
pašnekovą, ginčas nebus laimėtas. 

Pastebėjus, kad pokalbis buvo 
naudingas, po kurio laiko (žinoma, 
ne tą pačią savaitę) partneriai gali 
pabandyti kalbėtis ir kita rūpima 
tema. Tačiau nederėtų pamiršti, kad 
vėl reikės ieškoti tam tinkamos pro
gos. 

„Klaipėda" 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• š v . Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta Palai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šeštadie
nį, balandžio 22 d., 9:30 vai. r. se
selių motiniškajame name, 2601 W. 
Marąuet te Rd, Chicago. Mišias 
aukos St. Mary's parapijos, River-
side, IL, kleb. monsinjoras George 
Šarauskas. Įėjimas pro paradines 
duris. 

• A L R K Moterų sąjungos 3 kuo
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia kuopos narių metinį 
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Bus kavutė. 

• Paskai tą „Arkivyskupas Me
čislovas Reinys: mokslo ir tikėjimo 
vienovė" istorikė iš Lietuvos dr. 
Aldona Vasiliauskienė skaitys ba
landžio 22 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Dr. A. Vasiliauskienė, 14 knygų, 700 
straipsnių autorė, atvyksta į Čika
gą. J i su paskaitomis įvairiomis 
dvasinėmis istorinėmis temomis yra 
apkeliavusi daugelį Lietuvos miestų 
ir pabuvojusi už jos ribų. Tai reta 
proga Čikagos ir jos apylinkių lietu
viams išgirsti intelektualinę dvasinę 
paskaitą. Apie Sibiro kankinę, Vy
tauto Didžiojo universiteto psi
chologijos profesoriaus arkivyskupo 
Mečislovo Reinio mokinę Adelę Dir
sytę ir apie psichologinių žinių pri
taikymą gyvenime kalbės kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Šią dvasinę po
pietę organizuoja ir į ją kviečia JAV 
LB Kultūros taryba, ALTas ir 
Amerikos lietuvių Romos katalikų 
federacija. Bus meninė dalis ir pa
bendravimas. 

• Balandžio 23 d., sekmadieni , 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, 
14911 127th Street, Lemont, IL, po 9 
vai. r. ir 11 vai. r. šv. Mišių bus par
davinėjami bilietai į operos spektak
lį „Pilėnai". Bilietų kaina — 25-50 
dol. Savaitės dienomis bilietus galite 
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Tel. pasiteiravimui: 773-476-
2655. Operos valdyba kviečia įsigyti 
bilietus į šį jubiliejinį spektaklį. 

• B a l a n d ž i o 23 d., s ekmad ien į , 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į kūrybinį už
siėmimą „Lietuvių liaudies orna

ment ika architektūroje ir skulptūro
je", kur iam vadovaus dailininkė Ra
m u n ė Razevičienė. Prašome atsi
nešt i spalvoto popieriaus, mažas 
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: 
773-852-6500 (Ramunė). 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 
Pasaul io lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje 
visus kviečia į PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• C i c e r o J ū r ų š a u l i ų k u o p o s 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

• B a l a n d ž i o 23 d., s ekmad ien į , 
2 vai . p.p. Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., savo naują pro
gramą pristatys atlikėjai iš Lietuvos 
Liveta ir Petras Kazlauskai. Duetas 
dažnai dalyvauja įvairiuose labda
ros renginiuose. Ne išimtis ir šis 
koncertas . Atvykdami į koncertą, 
paremsite Lietuvos našlaičius per 
organizaciją „Saulutė". Maloniai 
kviečiame visus į koncertą. 

• B a l a n d ž i o 29 d., š e š tad ien į , 
Čikagos l i tuanist inėje mokykloje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL, vyks naujų mokinių registracija 
2006-2007 m. m. Registracijos pra
džia 9 vai. r. 

• L i e t u v i u o p e r a š v e n č i a savo 
penkiasdešimtmetį. Ta proga stato
ma Vytauto Klovos opera „Pilėnai". 
Spektaklis vyks 2006 m. balandžio 
30 d. Morton gimnazijos auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL. Į 
operos „Pilėnai" spektaklį bus gali
ma nuvykti autobusu. Iš Marąuette 
Pa rk autobusas išvažiuos 1:15 vai. 
p.p. nuo parapijos bažnyčios, 69th 
Street ir Washtenaw Ave. sankryža; 
1:30 vai. p.p. autobusas sustos prie 
Brighton Park bažnyčios, 44th St. ir 
California Ave. sankryža. Bilietus 
kelionei galite įsigyti „Seklyčioje", 
tel. 773-476-2655. Nuo PLC auto
busas išvyks 1:30 vai. p.p. Prašome 
užsisakyti vietas paskambinę tel. 
630-968-0184 arba 630-243-0791. 

• N i j o l ė Lucia p lauku salonas, 
5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL, 
yra „Grožio ir sveikatingumo die-

Virginijos Kochanskytės programa 
„Gyvenimas — tai kaip graži kelionė / / 

Balandžio 21 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. jaunimo centro kavinėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
įvyks dviejų dalių vakaras susitikimas. 
Dalyvaus dainininkė Audronė Sima-
nonytė, Flipp jazz trio ir saksofonis
tas Mindaugas Matkus. 

Balandžio 28 d., penktadienį 
7:30 vai. v. poezijos vakaras ir susi
tikimas su aktore V. Kochanskyte 
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. 
Aktorei talkins Audronė Simano-
nytė. Antroje vakaro dalyje — mu
zika, vynas, pašnekesiai paveikslų 
paunksmėįe. 

Aktorė Virginija Kochanskyte 

Tel. pasiteiravimui: 773-443 8877 (Audronė). 

RdfolilIThi 29 d., šeštadieni, 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
Illinois universiteto profesorius 
GIEDRIUS SUBAČIUS pasakos apie 
lietuviškus motyvus JAV rašytojo 
Upton Sinclair romane „The Jungte" 
(1906 m.). Po paskaitos — vaišes, 
{ėjimas nemokamas. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and D UI 

6247 S. Kedz ie 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 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

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 . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9SOO 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 SLaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Gegužės 5 d., 
penktadienį, 
7:30 vai. v. 
Čiurlionio 
galerijoje 
jaunimo centre 
įvyks 
dailininko 
ERNESTO 
ŽVAIGŽDINO 
parodos 
atidarymas. 
Kviečiame 
visus. 
Adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., 
Chicago. 

nos", kuri ruošiama balandžio 30 d. 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p., rėmėjas. 
Galėsite pasidaryti šukuoseną, ma
nikiūrą, masažą, veido odos valymą, 
makiažą. Už 20 min. patarnavimą 
— 25 dol. Jus aptarnaus profesiona
lės. Kviečiame ne tik moteris, bet ir 
vyrus. Vaišinsime šampanu ir už
kandžiais. Kviečiame užsirašyti iš 
anksto tel. 708-422-5799. Visas pel
nas bus skirtas Lithuanian Mercy 
Lift, krūties vėžio diagnostikos pro
gramai — mamogramų apmokėjimui. 

• M a r ą u e t t e Park Lietuvių na
mų savininkų draugija kviečia visus 
atvykti į vakaronę, kurioje bus 
kalbama imigracines teisės klausi
mais. Imigracinės teisės specialistas 
advokatas Aurelius Butvilas infor
muos apie naujausius pasikeitimus 
imigracinėje teisėje ir atsakys į 
klausimus. Vakaronė įvyks penkta
dienį, gegužės 5 d., 6 vai. v. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street. Bus 
vaišės. Kviečiami visi draugijos na
riai ir svečiai. 

• Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai..v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą 
Nativity BVM Parish vardu, siųsda-
m: Julie Zakarka, 10445 S. Keating 

Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui 773-776-4600. 

• P a l a i m i n t o j o J. Matulaičio mi
sijos komitetas kviečia svečius į kas
metinius Motinos dienos pietus, ku
rie įvyks gegužės 7 d. 12:30 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Vietas kviečiame užsisakyti pas 
Vandą Gvildienę, tel. 630-271-9136. 

• J A V LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy
gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

• „Šokome, šoksime. . . metų 
metelius!" Tautinių šokių grupė 
„Spindulys" šiais metais švenčia 
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m. 
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai. 
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo 
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus 
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10 
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie 
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasai tytei-Petry tel. 
708-349-8432. 




