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Kovoje su emigracija — geresnės verslo sąlygos 

Kol valdininkai ginčijasi, kaip kovoti su emigracija, šalyje jau trūksta statybinin
kų. Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS; 
— Lietuvos laisvosios rinkos institu
to (LLRI) žinovai mano, jog valsty
bės institucijos neturėtų ieškoti ta
riamos „panacėjos" nuo migracijos, o 

sudaryti sąlygas dirbantiesiems kuo 
greičiau gauti didesnes pajamas Lie
tuvoje. 

„Norint, kad gerovė būtų kuria
ma ateityje, būtini žingsniai dabar. 

Manome, kad valdžios priemonės 
mokesčių, verslo ir švietimo srityse 
yra būtinybė", — antradienio spau
dos konferencijoje sakė LLRI laiki
nasis vadovas Remigijus Simašius. 

Tokios išvados LLRI priėjo atli
kęs tyrimą „Migracija: pagrindinės 
priežastys ir gairės pokyčiams", ku
riame pateikiamos ir rekomendaci
jos, kaip reikėtų spręsti problemas, 
susijusias su augančia darbuotojų 
migracija. 

„Pagrindines emigracijos prie
žastis galima neutralizuoti tiesiog 
protingais kasdieniais ekonominiais 
sprendimais, arba kitaip tar iant — 
nedarant neprotingų, skubotų eko
nominių sprendimų", — mano LLRI 
vyresnysis ekspertas Giedrius Ka-
dziauskas. 

LLRI žinovai siūlo valdžios ins
titucijoms nekelti politinio tikslo vi
somis įmanomomis priemonėmis 
stabdyti emigraciją, o vertinti ją 
kaip asmeninės laisvės siekti savo 
gerovės išraišką. 

„Kažkada vienas politikas yra 

Atsistatydino Seimo kancleris 
Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 

— Seimas patenkino į „privilegijų 
skandalą" pa tekus io par lamento 
kanceliarijos vadovo Arvydo Kregž
dės atsistatydinimo prašymą. Antra
dienį Seimas 48 par lamenta rams 
balsavus už, 4 — prieš ir 24 susilai
k ius priėmė nutar imą, kuriuo A. 
Kregždė jo prašymu atleidžiamas iš 
Seimo kanclerio pareigų. 

Nutar imu A. Kregždės atleidimo 
diena numatyta pirma jo darbo die
na, pasibaigus nedarbingumo laiko
tarpiui . Po balandžio pradžioje atlik
tos operacijos vis dar besigydantis A. 
Kregždė Seime sprendžiant dėl jo at

leidimo iš parlamento kanclerio pa
reigų nedalyvavo. 

Seimas anksčiau ketino svarsty
ti A. Kregždės atleidimą iš pareigų 
dėl netinkamo jo vadovavimo kance
liarijai, tačiau, gavus atsistatydini
mo prašymą, siūlymo atsisakyta. 

Seimo kanclerį skiria ir iš parei
gų atleidžia Seimas parlamento va
dovo siūlymu. 

Seimo kanceliarijoje kilus skan
dalui dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi „nulėkė" ne tik kai kurių 
pavaldinių galvos, bet kėdę prarado 
ir parlamento vadovo pareigas ėjęs 
socialliberalas Artūras Paulauskas. 

Paminėtos Černobylio katastrofos metinės 
visais nukentėjusiais ir išreiškia gi
lią užuojautą Černobylio aukų arti
miesiems", — rašoma antradienį 
priimtoje rezoliucijoje. 

Rezoliucija Seimas kviečia Lie
tuvos bei kitų Europos Sąjungos ir 
pasaulio šalių vyriausybes neuž
miršti Černobylio katastrofos ir teik
ti aktyvią paramą nukentėjusiems 
likviduojant jos pasekmes. 

1986 metų balandžio 26-osios 
naktį Černobylio branduolinės jėgai
nės ketvirtame energetiniame bloke 
po kelių sprogimų sugriuvo reakto
rius ir į aplinką pateko didelis radio
aktyviųjų medžiagų kiekis. Radioak
tyviomis medžiagomis tuomet buvo 
užterštos milžiniškos Ukrainos, Bal
tarusijos ir Rusijos teritorijos. 

Likviduojant avarijos pada
rinius, dalyvavo maždaug 7,000 Lie
tuvos gyventojų. Iš jų maždaug pusė 
tūkstančio dabar jau mirę. 

Judėjimo „Černobylis" pirmininkas 
Gediminas Jančauskas. 

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr 

Vilnius , balandžio 25 d. (BNS) 
— Minint Černobylio katastrofos 20-
ąsias metines, Seimas priėmė rezo
liuciją, kurioje reiškiamas solidaru
mas su nukentėjusiomis tautomis 
bei reiškiama užuojauta aukų arti
miesiems. 

„Seimas, minėdamas Černoby
lio atominės elektrinės katastrofos 
20 metų sukaktį , solidarizuojasi su 

Lietuva 
pasirengė euro 

įvedimui 
Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 

— Seimas antradienį priėmė Kons
titucijos pataisas, būtinas siekiant 
ateityje nacionalinę valiutą litą pa
keisti euru. Už pataisas per antrąjį 
balsavimą pasisakė 106 Seimo na
riai, prieš — 6, o susilaikė 9 parla
mentarai. 

Iš Konstitucijos Seimas išbrau
kė nuostatą, kad pinigų emisijos tei
sę turės tik Lietuvos bankas — jis 
galės leisti euro monetas, o Centri
niam Europos bankui būtų suteikta 
teisė į visų kupiūrų ir nedidelio kie
kio monetų emisiją. 

Taip pat Seimas papildė Kons
tituciją nuostata, kad Lietuvos ban
ko valdybos pirmininko teisinį sta
tusą bei JO atleidimo pagrindus nus
tatytų įstatymas. Dabar Konstitu
cija numato, kad leisti pinigus gali 
tik Lietuvos bankas, o Lietuvos ban
ko vadovą skiria ir atleidžia Seimas. 

Liberaldemokratų frakcijos na
rys Egidijus Klumbys prognozavo, 
kad apsispręsdama įsivesti eurą Lie
tuva Europoje apsijuoks taip, kaip 
buvo su Europos konstitucija: „Jai 
Lietuva kaip akis išdegusi pritarė 
pirmoji iš Europos Sąjungos valsty
bių". Vėliau Europos konstitucijos 
patvirtinimas likusiose šalyse narė
se įstrigo. 

Liberalų sąjūdžio frakcijos na
rys Vytautas Čepas priekaištavo, 
kad valdžia žmonėms sąžiningai ne
pasako, kad po euro įvedimo galimas 
kainų šuolis. 

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

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

ištaręs, jog 'kam nepatinka, gali iš
važiuoti', tad šiuo metu tai ir vyksta. 
Vyksta tikrasis balsavimas — 'balsa
vimas kojomis'. Mes nedramatizuo
jame padėties dėl emigracijos, bet 
dramatizuojame ją kitais aspektais 
— dėl gerovės kūrimo Lietuvoje", — 
kalbėjo R. Simašius. 

Pasak žinovų, atsižvelgdama į 
tai, kad patys migrantai svarbiausia 
išvykimo priežastimi nurodo mažas 
pajamas ir nedarbą, o valstybinis 
darbo ir Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Verslas ir žmoniškumas. 
Mitai ir tikrovė apie 
Lietuvą supantį pasaulį. 
Ar pagaliau suderinome 
pažiūras LF klausimais. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Pažintis su vienuolynais 
Lietuvoje. 
Projektui reikia 
pagalbos. 
Mūsų virtuvė. 
Ekspedicija į trėmimo 
vietas Sibire. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

KĄ LABIAUSIAI 
VERTINAME? 

Šių metų kovo 6 d. „Verpstės" klaustoji grupė, kurią sudarė 30 
rinkosi į sueigą Danutės Dirvo- mokytojų, išvardino 20 skirtingų 
nienės namuose. Sueigos svečias — vertybių, 2004 m. 28 mokytojų grupė 
dr. Fil. Vytautas Černius, neseniai išvardino 43 vertybes, o mes, „Verps-
pasirodžiusios ir Vydūno fondo pris- tės", šiais 2006 m. išvardinome dar 
tatytos visuomenei knygos „Žmo- daugiau. 
gaus gyvenimo kelias" autorius, pra- Pagal 1991 m. Lietuvoje ap-
*vedė apklausą — tyrimą, kurias ver- klaustųjų duomenis, tuomet svar-
tybes mes laikome svarbiausiomis. 

Dr. Vytautas Černius, buvęs 
Temple universiteto profesorius ir 
Vytauto Didžiojo universiteto vizi
tuojantis profesorius, šia tema ap
klausinėj o dvi Lietuvos mokytojų 
grupes. Mums, buvusioms savo vai-

biausiomis vertybėmis buvo laiko
ma: 1. darbštumas, 2. dorumas, 3. 
teisingumas. Antroje apklausoje, 
2004 m.į vertybės pagal svarbumą 
buvo išvardintos taip: 1. sąžiningu
mas, 2. darbštumas, 3. teisingumas. 
Palyginus 1991 m. ir 2004 m. ap-

Elena (Alė) Namikienė (iš kairės) su Cook apskrities iždininke Maria Pappas, 
kurtos sveikinimą redaktorė sesė Aiė gavo „Skautų aido" 83-iosios sukak
ties proga. Maria Pappas savo laiške rašė, kad „Skautų aidas" tarnauja lietu
viams dviem būdais: suteikdamas svarbią informaciją ir skatina laikytis lietu
viškų papročių, tradicijos, saugoja lietuvybę nuo išnykimo, gyvenant toli nuo 
savo kilmės krašto. 

kų auklėtojoms ir mokytojoms, buvo klausas pastebėta, kad 2004 m. do-
įdomu sužinoti, kokias vertybes mes rūmas buvo paminėtas tik 1 kartą, 
laikome svarbiausiomis? Kiekvienai padorumas tik 2 kartus, teisingumas 
reikėjo ant atskiro lapelio išvardinti daug rečiau, išmintis ir kuklumas, 
tris vertybes. Buvome susirinkę de- visiškai nepaminėti. Vilniaus uni-
vynios, tad šis skaičius buvo padau- versitete 1989—1990 m. būsimų mo-
gintas iš trijų (9x3=27), kad daugiau kytojų (100 moterų ir 100 vyrų) ap-
prilygtų Lietuvoje apklaustųjų gru- klausinėjime lietuvės moters sąvoka 
pių skaičiams. buvo siejama su kuklumu. 

Sužinojome, kad 1991 m. ap- „Verpsčių" labiausiai vertina

mos savybės stipriai liudijo toleran
ciją artimui. Didesnį ir vienodą skai
čių pasisakymų susilaukė: pagarba 
kitiems, draugiškumas, pareigingu
mas, mokslo siekimas ir darbštu
mas. Apklausoje buvo išvardintos ir 
kitos vertybės: švelnumas, atviru
mas, žmogiškumas, lietuviškumas, 
iškalbingumas, sukalbamumas, man
dagumas, sumanumas ir t.t. 

Padarėme išvadą, kad žmonių 
vertybės keičiasi su laiko tėkme ir 
gyvenimo aplinkybėmis. Mūsų ap-

2006—2008 BROLIJOS 
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI 

Vienas neužbaigtų praėjusios nis bus atliktus uždavinius talpinti 
kadencijos uždavinių yra patyrimo skautų tinklalapyje. 
laipsnių ir specialybių pertvarkymas Kitas uždavinys yra brolijos tin-
bei atnaujinimas. Jas reikia pride- klalapio pagerinimas. Dabar broli-
rinti prie šių dienų jaunimo ir vado- jos tinklalapis pasiekiamas per 
vų veiklos sąlygų. Šis uždavinys yra www.skautai.com Tinklalapis bus 
planuojamas atlikti kartu su LS Se- padalintas į dvi dalis. Pirmoji dalis 
serija. Programos yra labai panašios, 
tai gali būti viena bendra. Plačiau 
bus paaiškinta vėliau. 

Patyrimo laipsnių pagrindas bū
tų specialybių įsigijimas. Daug da
bartinių specialybių niekas negvilde
na ir jomis nesidomi. Reikia jas at
rinkti ir palikti tas, kurios yra bū-

bus „Žinios". Pristatysime, ką daro ir 
kaip veikia vienetai. Tai paskatins 
visus brolius ką nors parašyti. Rajo
nų atstovai galės ir turės pasirūpinti 
tokiomis žinutėmis. Žinutės keisis, 
keisis ir nuotraukos. Bus įdomu vi
siems, ypač jaunesniesiems, nes jie 
be kompiuterio šiomis dienomis 

tinos, įdomios ir jiems reikalingos negali apsieiti. Pranešime kas yra 
lietuvybės išlaikymui. Būtinai reikia planuojama: kursai, stovyklos, kon-
atnaujinti ir suprantamai perrašyti kursai, varžybos. Šią dalį sutiko 
patyrimo laipsnių konspektus. koordinuoti v.s. fil. Kęstutis Ječius. 

Už šiuos du uždavinius yra at- Antroje dalyje tilps patyrimo 
sakingi skyrių vedėjai su savo pa- laipsnių programos, specialybės, ins-
kviestais talkininkais. Kitas žings- trukcijos, nuostatai, reguliaminai ir 

t.t. Pavadinimą šiai daliai dar su
galvosime ir laukiame siūlymų. Ant
rą dalį koordinuos s. Edis Leipus. 
Brolijos tinklalapį tvarkys gabusis 
brolis Pranas Pranckevičius. 

Pravesime jaunų vadovų kursus, 
^Ąžuolo" vadovų mokyklą, draugi
ninkų ir tuntininkų suvažiavimus. 

2007 metais Švęsime skautijos 
100 metų sukaktį. Tas pareikalaus 
daugelio vyresnių „pensininkų" va
dovų. Jau dabar kviečiame juos į tal
ką. Vyriausiam skautininkui jau rei
kia paramos-pagalbos. Nelaukite 
pakviečiami. Rekomenduokite kaip 
turėtumėm ir galėtumėm šią sukak
tį paminėti. 2008 metais vyks LSS 
Tautinė stovykla. Tai vienas didžiau
sių uždavinių. 

Budėkime! Gero vėjo! Ad Meliorem! 
v.s. Kęstutis J eč ius 

Vadijos sekretorius 

klausos duomenys toli gražu nėra 
moksliškai tikslūs, bet turėjome 
gerą progą pažvelgti į save, savo 
tėvų, vaikų bei mokinių šiandieninę 
vertybių skalę. Už labai įdomiai pra
leistą popietę esame dėkingos prof. 
dr. Vytautui Černiui. Kas negalėjo 
tai atlikti anksčiau, turėjo galimybę 
įsigyti jo naujai išleistą, su asme
nišku įrašu autografuotą, knygą. 

v.s. Ritonė Rudait ienė 

Broliai skautą Tėvynes didvyriu stovyklo|e 2005-aisiais metais davė skauto 
vyčio izodi 

„Skautybės kelias" nukeltas j 5 psl 
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MITAI IR TIKROVĖ APIE 
LIETUVĄ SUPANTI PASAULI 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Kad lietuviai gali paveikti Lie
tuvą supantį pasaulį, įrodė parti
zaninis karas ir kovo 11-osios bei 
sausio 13-osios įvykiai Molotov-
Ribbentrop paktas ir Jaltos sutartis. 
Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju 
turime stiprėti, ypač dvasiškai, Lie
tuvoje ir tiksliau suprasti pasaulinę 
aplinką, kad galėtume priešintis 
kitų įtakai. 

Rytdienos oro spėjimai būtų 
nepatikimi, jei pranešėjai spėtų, tik 
pradarę langą pažiūrėti, ar lauke 
lyja, ar giedra, nesirūpinant, kokie 
ciklonai kaupiasi tolumoje. Tas pat 
ir su vidaus ir užsienio politikos 
planavimu. 

Aplinkos supratimui ypač gali 
pakenkti įsigalėję mitai. Manau, 
teisingi yra tie, kurie teigia, kad 
mažiau žalos padaro nežinojimas, 
negu „žinojimas" to, ko nėra. Kartą 
girdėjau žmogaus, lankiusio psichiat
rinėje ligoninėje draugą gydytoją, 
nuotykį. Draugams besikalbant, 
lankytojas pastebėjo praeinantį seną 
pažįstamą. „Ką jis čia daro?" — klau
sia lankytojas. Gydytojas paaiškina, 
jog tai vienas iš pacientų, kuris neži
no, kas jis yra. Į lankytojo užtikri
nimą, kad jam, kaip buvusiam pa
ciento bičiuliui, klasės draugui tu
rėtų būti lengva priminti tapatybę, 
gydytojas sutiko, bet pridūrė: „Ta
čiau pirmiausia turėsi jį įtikinti, kad 
jis nėra Napoleonas Bonaparte". 

Tad pirmiausia reikėtų atsi
kratyti mus nuo tikrovės atribo-
jančių mitų. Vieną didžiausių są
myšių diskusijose, manau, sukelia 
keistas, lyg tyčia sukurtas, „demok
ratijos" mitas. Ypač jis kenksmingas 
tuomi, kad tą terminą kiekvienas 
kitaip supranta ir kitaip pristato. 
Mes tą JD" žodį naudojame, užuot 
sakę „savivalda", „laisvė", „laisvės 
sistema", „laisvas kraštas". Svar
biausia, kad vargu ar kas žino bent 
vieną „demokratinę" valstybę, kur 
dauguma turi absoliučią, niekuo ne
varžomą daugumos savivalės galią. 
Yra įvairaus laipsnio respublikų, 
konstitucinių monarchijų, oligarchi
jų, diktatūrų, gal net anarchijų, bet 
ne demokratijų. 

Vyrauja po Niurnbergo Teismo 
paskleistas mitas, kad „naciai yra 
dešinieji". Kiekvienas savos tautos 
garbės gynimas, ar nutautinimui pa
sipriešinimas pasidaro galimas pa
versti nacionalizmu, „dešinumu", 
kas tuoj pat kvepia „nacizmu". Ta
čiau visoks socializmas yra kairus. 
Tad ir nacizmas — „Nacionalinė 
socialistinė darbo partija" — yra 
socialistinė, kairė, kaip ir interna
cionalinis socializmas — komuniz
mas. Liaukimės baiminęsi skelbtis 
esą tautine valstybe ir kelkime aukš
tyn savo trispalvę, neprimesdami jos 
kitoms valstybėms. 

Pasižvalgius Lietuvos Respub
likos horizontuose, tik tyčia užsi
merkus sunku nepastebėti globaliz
mo — Naujos pasaulio santvarkos 
bei valstybes ir tautas į vieną gardą 
suvarančios pasaulinės vyriausybės 
kūrimo reiškinių. Kažkodėl Lie
tuvoje politikų ir žiniasklaidininkų, 
atrodo, vengiama net paminėti žodį 
„globalizmas", nors nevengiama kal
bėti apie „globalizaciją" — neprie
vartinį, nuo seno vykstantį, kultūros 
ir technologijos sklidimo procesą. 

Prisipažinsiu, kad, net atsidūręs 
informacijos šaltiniais pertekusiose 

JAV, ilgai klaidžiojau politinių mitų 
miglose. Maniau žinąs daug ką, ko 
nėra, ir todėl bandymas ką nors 
teigiama nuveikti Lietuvos laisvės 
bylai dažnai buvo lyg gaudymas 
juodo katino tamsiame rūsyje. 

Gal kenksmingiausi, nuo veik
lios politikos JAV antikomunistinę 
įvairių tautų išeiviją į šunkelius 
nuvedantys mitai buvo teigimas, 
kad Sovietų Sąjungai palankią ir 
laisvei, net pačiomis JAV, kenks
mingą politiką įtaigoja ir net vykdo 
„naivuoliai" bei „kvailiai". Pasirodo, 
jog jau prez. Roosevelt laikais, buvęs 
karo ministras Forester buvo 
pasakęs: „Pastovumas (veikloje) nė
ra kvailumo požymis. Jei derybose 
su rusais reikalus sujaukę mūsų 
diplomatai būtų kvaili, bent kartą 
padarytų klaidą mūsų naudai". 
„Vakarų kvailumo" mitas klesti ir 
Lietuvoje. 

Pagaliau, ypač po vieno žymaus 
ir įtakingo globalisto istoriko paslap
ties šydo pradengimo, norintiems 
žinoti tiesą, tikrovė pasirodė visoje 
šviesoje. Prieš tai buvo aišku, kad 
„kažkas ne taip". Tačiau buvo gal
vosūkis — kas, kodėl ir kaip visa „ne 
taip" daro. 

1966 m. pasirodė JAV elito 
istoriko Carroll Quigley 1,300 psl. 
knyga „Tragedy and Hope" (Tra
gedija ir viltis), „mūsų dienų istori
ja". Joje globalistų privačiam klubui 
Council on Foreign Relations (CFR,1 

priklausąs istorikas apie 90 puslapių 
skyrė pasigirti, kaip vieną pasaulio 
valdžią kuriantis JAV užsienio poli
tikos elitas sugeba panaudoti JAV 
vyriausybę ir iždą „Naujai pasaulio 
santvarkai" įsteigti. Jis net pasi
šaipė, kad JAV dešinieji manė, jog 
visa tai daro komunistai. 

Tačiau gal daugiausia pasako ne 
tiek knyga, kiek jos likimas. Kai 
dešinieji užtiko tuos 90 puslapių 
apie CFR ir paskelbė viešumai, ta 
knyga staiga dingo iš knygynų ir bib
liotekų. 15 dolerių vertės knygos 
nebegalėjai pirkti net už 150 dolerių. 
Skaitytojams reikalaujant, autorius 
paprašė leidyklą išleisti antrą laidą. 
Pagaliau žymi JAV leidykla prisi
pažino sunaikinusi knygos plokštes. 
Autorius pareiškė: „Turbūt per daug 
pasakiau". J is nesigynė pri tariąs 
„vienos pasaulio santvarkos" idėjai, 
tik manąs, kad CFR turėtų savo 
siekiais didžiuotis, o ne slėpti juos. 
Tačiau mažai kas žino net tai, kad 
CFR egzistuoja. 

Žinojimo stoka yra daugelio klai
dų pradžia. Kada tik bandydavau 
gauti mano kalbų JAV klausytojų 
nuomonę — kuris žurnalas yra 
įtakingiausias? Dauguma pasisaky
davo už „Time". Tačiau yra žurnalas, 
kuris reklamuojasi žurnalo „Time" 
pareiškimu, kad šis („Foreign 
Affairs"), yra „Pats įtakingiausias 
spaudos leidinys". Ir tik gal vienas iš 
tūkstančių amerikiečių yra apie jį 
girdėjęs. Dar mažiau apie jį žino Lie
tuvoje. O jame tilpo straipsnis, ku
riame buvo aiškinta, kodėl Lietuvoje 
ir kaimynuose valdžioje sėdi tie 
patys, kurie sėdėjo okupaciniais 
metais: Vakarų diplomatai „bijojo 
nacionalizmo" laisvę atgavusiose 
tautose, todėl protegavo kairiuosius. 

Kodėl tas žurnalas yra „pats 
įtakingiausias" (neapsiribojant tik 
JAV), paaiškėja patyrus, kad jį lei
džia pasaulinio globalizmo priedan
gos klubas — CFR. Jų sąjungi
ninkus, Trikraštės komisijos narius 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Verslas ir žmoniškumas 
"Amerikos sostinę kone kasdien 
a tvyks ta aukšt i svečiai, ku-

.riuos maloniai pr i ima JAV 
prezidentas , su te ikdamas progą 
šypsotis fotografams ir TV kame
roms, išsakyti savo rūpesčius ir 
dažnu atveju namo išvykti su 
maišu pagalbos pažadų. 

Tai ,judančioji diplomatija", 
su te ik iant i progą valstybių va
dams susitikti, mandagiai pasi
kalbėt i , asmeniškai susipažinti. 
Tokie susitikimai ir oficialūs vizi
tai, be abejo, duoda daugiau nau
dos negu bendravimas kitokiomis 
susižinojimo priemonėmis. Ne vien 
Amerika, bet visos šalys, net ir 
mažosios, naudojasi šia pasisve
čiavimo priemone. (Prisiminkime, 
kiek po pasaulį važinėja LR prez. 
Valdas Adamkus ir kiek Lietuvą 
aplanko aukštų užsienio svečių, 
įskai tant JAV prezidentą, Vals
tybės sekretorę ir, kaip praneša
ma, numatomą JAV vicepreziden
to atvykimą). 

Dabart inis JAV prezidentas 
George W. Bush ne visada laikosi 
įprastinių „diplomatijos taisyklių" 
ir nevengia kai kuriems svečiams 
priminti apie žmogaus teisių pa
žeidimus jų šalyje ar kitas nege
roves, pastojančias kelią į tikrąją 
demokratiją. Panašiai šiomis die
nomis atsitiko ir komunistinės 
Kinijos prez. Hu Jintao vizito Bal
tuosiuose rūmuose metu. Tik ne 
prez. Bush sujaudino svečią, jiems 
besišypsant fotografams rožių 
darželyje, o viena kinietė iš spau
dos atstovų būrio pradėjusi garsiai 
šaukti , kad Kinijoje persekiojami 
žmonės, draudžiama j iems iš
reikšti savo įsitikinimus. Dar ir 
prieš prez. Hu atvykimą Atstovų 
rūmuose buvo diskutuojama verslo 
su Kinija nelygybė: Amerika iš 
Kinijos importuoja nepalyginamai 
daugiau prekių, kaip eksportuoja
ma į Kiniją iš Amerikos. Washing-
ton, DC, politikus gąsdina 202 mi
lijardų dolerių vertės verslo su 
Kinija deficitas, o tai j au nemaži 
pinigai... Tačiau per didelio triukš
mo dėl to kelti, atrodo, vengiama, 
nes Kinija kvepia žalių dolerių 
kalnais , o norinčių investuoti į 
Kinijos šuoliais aukštyn lekiančią 
ekonomiką, statyti savo dirbtuves 
(su pigia vietinių gyventojų darbo 

jėga), atidaryti parduotuves, ban
kų skyrius, įvairias įmones bei 
plėsti paslaugų rinką — ilgiausios 
eilės. Ir visi šie pramonininkai, 
verslininkai nelabai linkę rūpintis 
Beidžingo režimo įvestais žmogaus 
teisių pažeidimais. Dėl „visagalio 
dolerio" galima parduoti ir sąžinę, 
ir principus, kaip neseniai atsitiko 
su viena didžiausių JAV kompiu
terių firmų (neverta minėti jos 
pavadinimo), kuri davė sutikimą 
komunistinės Kinijos saugumui 
prieiti prie slapčiausių savo klien
tų susirašinėjimų. Nors Amerikoje 
dėl to kilo „triukšmelis", bet grei
tai nutilo. 

Amerika nuolat tvirtina — ir 
saviems, ir svetimiems — kad tai 
neribotų asmeninių laisvių bei 
demokratinių principų šalis. Ypač 
čia dažnai cituojama konstitucinė 
„išsireiškimo laisvė", kurios var
dan kartais leidžiama paskelbti 
arba parodyti daug doram žmogui 
nepriimtinų dalykų. Tačiau kai 
minėtoji kinietė garsiai priminė 
Kinijos prezidentui, mandagiai 
linkčiojančiam prie Baltųjų rūmų, 
kad Kinijoje yra varžomos pagrin
dinės žmogaus laisvės, JAV prezi
dentas daug kartų atsiprašinėjo 
svečio už šį išsišokimą, o moteris 
buvo areštuota. Tiesa, buvo ir dau
giau protestuojančių, bet jų pla
katų negalėjo matyti ir šūkių 
girdėti prez. Hu Jintao. 

Bendrauti ir bendradarbiauti 
su Kinija būtina. Tai ne vien vers
lo ir pelno reikalas, o taikos ir 
saugumo palaikymo būtinybė. Ki
nija keičiasi, galbūt gerąja link
me. Vakarietiškos prekės, filmai, 
muzika, kultūra (nors ir dažnai 
nelabai „kultūringa") turtėjančiai 
Kinijos miestų visuomenei, ypač 
jaunimui, yra labai patraukli. Ko
munistinė sistema, nepaisant Bei
džingo pastangų, pamažu atskie-
džiama ir jau seniai netekusi 
Markso doktrinos atspalvių. 2008-
aisiais vyksianti olimpiada, be 
abejo, dar labiau Kiniją pakeis. Ta
čiau Amerika ir vakarietiškasis 
pasaulis visgi turėtų reikalauti, 
kad Kinija pradėtų gerbti žmogaus 
teises, nepaisant, ar šie reikalavi
mai bus labai populiarūs Bei-
džinge. Jeigu ne Amerika, tai kas 
už žmogaus teises pasisakys? 

europiečius rasime Europos Sąjun
gos vadovų ir varovų eilėse. 

Laimei, yra daug autoritetų, ku
rie baiminasi pasaulinės valdžios. Po
piežius Benediktas XV jau 1920 m., 
matyt, pastebėjo pastangas sukurti 
pasaulio vyriausybę. Jis įspėjo: 

„Pasaulio valdžios atėjimo ilgisi 
visi blogiausi ir iškrypėliški elemen
tai . Tokia valstybė... panaikintų 
visus taut inius lojalumus. Joje ne
būtų pripažįstamas joks tėvo auto
ritetas virš jo vaikų ar Dievo virše
nybė virš žmonių visuomenės. Jei 
tokios idėjos bus įgyvendintos, tai 
neišvengiamai seks dar neregėtas 
teroro viešpatavimas". 

Knygoje apie popiežių Joną 
Paulių II Vatikano istorikas M. 
Martin apie popiežiaus priešinimąsi 
pasaulio nudvasinimui, rašo: „Jis 
žino, kad didžiausia dieviška baus
mė būtų tik balzamas, palyginus su 
nežmoniškumu ir beširdiškumu, su 

tokia bedieviška visuomene, kurią 
sugebėtų sukurti arba lenininis 
marksizmas arba demokratinis ka
pitalizmas". Atseit — jis buvo ir 
prieš Rytų ir prieš Vakarų globa-
lizmą. Dabar gi, komunistai ir kiti 
raudonieji demonstruoja, triukš
mauja tik prieš Vakarų „kapita
listinį" globalizmą. 

Mąstant apie Lietuvą supantį 
pasaulį ir apie globalizmo pavojų 
tautai, nederėtų pamiršti, kad Ru
sija, dar prieš bolševizmą, matyt 
buvo apsikrėtusi globalizmo virusu. 
Ko gero, imperializmas, ramstomas 
panslavizmo ideologija, plėtė Rusiją 
į visas puses. Juk 1799 m. gen. Su-
vorov su rusų armija peržengė Al
pes ir Italijoje kariavo prieš pran
cūzus. 

Naujos pasaulio santvarkos 
kūrėjai tarp kitų masalų atsisakyti 
laisvės žada sukurti „rojų žemėje". 

Nukelta j 5 psl. 
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ĮMUI 

ALKANAS LOKYS DAR MAUROJA 

AR TIKRAI MES TOKIE? 
Julija Gylienė savo laiške „Ko 

mums trūksta?" („Draugas", ba
landžio 12) rašo: „Tai ko susiprieši
nome, ko paskendome pavyde, kerš
te, godume, tuščioje puikybėje, ne
apykantoje vieni kitiems?" 

Ar iš tiesų mes esame tokie 
„šiaudadūšiai", moraliai žlugę žmo
nės, nieko kilnesnio, aukštesnio 
nesiekiančios būtybės, kaip tas pe
simizmu persunktas, išgąsčiu su
krečiantis laiškas teigia? Jei tai 
mūsų visų, anot J. Gylienės, yra 
tikras atvaizdas, ar būtume pajėgę 

.pasiekti ir įvykdyti visus tuos gerus 
darbus, kuriuos nuveikėme: naujų 
lietuviškos architektūros bažnyčių 
statybos, lituanistinių mokyklų, net 
lit. katedros universitete įsteigimo, 
laikraščių, žurnalų bei kitos įvairios 
spaudos įkūrimo, gausybės organi
zacijų įsteigimo, tautinių šokių, 
meno, choro grupių ir net lietuviš
kos operos suorganizavimo, fondų, 
fondelių pasėjimo ir dar daug dau
giau gajų sėklų į lietuvišką dirvą 
bėrimo, besirūpinant savo mylimos 
tautos kultūros, tradicijų bei pa
pročių išlaikymu, juos puoselėjant ir 
nuolatos, lyg šviečiantį ir šildantį 
židinį, žarstant, ugdant. 

Kitu sakiniu J. Gylienė filoso
fuoja: „Tai įrodo neseniai pasirodęs 
tas bjaurus laiškas..." J. Gylienė jau 
antrą kartą mini tą nelemtą ano
niminį laišką, parašytą apie „Drau
gą". Anot vieno išmintingo lietuvio 
advokato, to anoniminio laiško ne

verta svarstyti, nereikia jo sureikš
minti, būtų per daug garbės suteikta 
psichiškai sergančiam niekšingo 
darbo vykdytojui. Tiesingai pasvėrė 
tą pražūtingą darbą tos srities žino
vas, psichologas dr. Vytautas Bie
liauskas savo puikiame straipsnyje 
„Agonija ir paranoja", o Danutė 
Bindokienė vedamajame apie bailio 
beviltiškumą stipriai bei teisingai 
užtikrino, jog tas anonimas mus 
suvienijo, dar tvirčiau pririšo prie 
vienintelio lietuviško dienraščio už 
tėvynės ribų. Visas teisinis reikalas 
yra tos srities prityrusių žinovų 
rankose, tad mums nereikia rūpin
tis.. 

Ką mes visi turime bendra su 
tuo laišku? Visai nieko! Jis — anoni
mas, gal net parašytas nelietuvio, 
nes visiškai neturi lietuvio būdo 
bruožų! Kaip drįstama mus visus 
sumesti į tą pačią pintinę — sveikų 
obuolių pilną — įsviedžiant vieną 
perdėm supuvusį? 

Norėtųsi į Julijos Gylienės laiš
ko antraštę „Ko mums trūksta?" 
atsakyti: kantrybės, pakantos, o — 
svarbiausia — tolerancijos, ne tik 
mums vieni kitiems, bet ir visiems! 

Vertinant kitus, reikia būti itin 
jautriems bei objektyviems: verčiau 
devynis kartus pamatuok, o tik 
dešimtą — nukirpk. Graudu skaityti 
„masinį nuteisimą". 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

DĖL DAINŲ ŠVENTĖS DRABUŽIŲ 
Perskaičius D. Bindokienės ve

damąjį ^Ar ne per greitai kapituliuo
jame?" „Draugas", balandžio 19 d., 
kilo mintis Dainų šventės dalyvėms 
pasiūlyti ir tokią išeitį: dėvėti tau
tinių drabužių ar dryžuotos medžia
gos ilgą sijoną, priekyje perrištą ilga 
tautine juosta. Vilkėti lininę ar 
medvilnės baltą, ilgomis rankovėmis 
palaidinukę ir daug, daug gintaro. 

Tokią aprangą prieš eilę metų 

teko matyti Kr. Donelaičio litu
anistinės mokyklos viename ren
ginyje (minint Kr. Donelaičio ju
biliejų) ir Lietuvoje, dirbant su 
A.P.P.L.E. draugija vasaros kur
suose. Sužavėta ir aš įsigijau tokią 
elegantišką — tautišką aprangą... 
Galėčiau šį drabužį kam nors pas
kolinti. 

Ritonė Rudaitienė 
Lemont, IL 

DAR DEL MEDIENOS 
KAIP NAFTOS PAKAITALO 

Vasario 15 dieną „Drauge" buvo 
įdėtas mano straipsnelis šia tema. 
Ten siūliau etanolį kaip benzino 
pakaitalą gaminti iš medienos, o ne 
iš kukurūzų. Ten nurodžiau FDA 
Medžio produktų laboratoriją (FPL), 
esančią Madison, WI, kaip natūralią 
studijų vietą įgyvendinimui šios 
technologijos praktikoje. Tam mano 
straipsneliui pasirodžius „Drauge", 
dar nežinojau, kad New York valsti
jos gubernatorius Pataki (vienas iš 
galimų ateities respublikonų kandi
datų prezidentūrai) jau paskyrė 200 
milijonų dolerių mano buvusiai 
Alma Mater Syracuse, NY. Pinigai 
būtų panaudojami pastatyti ir 
įrengti didelę tyrimų laboratoriją ir 
joje ištirti, ar etanolio gamyba iš 
medienos apsimokėtų praktikoje. 
Šios vietovės pasirinkimui gal tru
putį nulėmė tai, kad celiuliozės ir 
popieriaus technologijos departa
mento direktorius yra laikomas 
cukraus ir etanolio gamybos iš me
dienos žinovu . Gal padėjo ir tai, kad 
cia yra prisiglaudusi ir tarptautine 
ESPRI tyrimu organizacija, remia

ma ne tik Šiaurės Amerikos, bet 
Europos ir Pietų Amerikos me
dienos apdirbimo pramonės ben
drovių. Kaip ten bebūtų, tai yra dar 
vienas įrodymas, kad mediena yra 
universaliausia žaliava pasaulyje. 
Juk medžio dėka yra galima pasis
tatyti namus, apsivilkti dirbtinio 
šilko drabužiais, pasigaminti maisto 
ir išsigydyti susirgus. Pavyzdžiui, 
neesant aspirino galima pačiulpti 
žilvičio ar karklo žievę, kuri yra 
pilna salicilinės rūgšties (salicilic 
acid). Ir žilvičio lotyniškas pavadini
mas yra salix. 

Medienos produktų laboratorija 
Madison, Wisc. mieste yra federalinė 
įstaiga. Todėl gal užtruktų porą me
tų, iki Amerikos Kongresas nutartų, 
ar verta paskirti didesnę pinigų 
sumą šiai įstaigai, užpykdant Ame
rikos kukurūzų augintojus. Bent aš 
pakeičiau savo nuomonę ir dabar 
balsuočiau už Syracuse, o ne už Ma
dison, Wisc. 

Zenonas Prūsas 
Chilicothe. OH 

Teko skaityti ir girdėti išda
vikiškų pasakymų net iš Lietuvos 
politikų neprotingų burnų: „Nerei
kalaukime atlyginimo už stalinis-
tinės Rusijos padarytą žalą Lietuvai, 
rusai mus pamils". 

Lietuviui tokia kvaila mintis 
negali kilti — dovanoti Rusijai. Ar 
kas nors pasaulyje turi teisę dovano
ti Rusijai už nužudytus, nukankin
tus, ištremtus mirčiai, už Rainių 
kankinius, už Pravieniškių, Panerių, 
Panevėžio, Švendrių kaimo gyvų 
žmonių sudeginimą, Macikų kaimo 
lageryje nukankintus, Tuskulėnai, 
tūkstančiai nužudytų, išniekintų 
partizanų, partizanių, jų rėmėjų... 

Žudoma, kankinama ir naikina
ma buvo visa lietuvių tauta norint ją 
palaužti, surusinti ko caro valdžia 
nepajėgė padaryti. 

Nesuskaičiuojami nuostoliai pa
daryti Lietuvos ūkiui, aplinkai, 
užteršti šimtai tūkstančių hektarų 
žemės, sugriautos sodybos. 

Tokio genocido pasaulis nuo 
tamsiųjų amžių iki šiol dar nematė 
ir nematys ką Lietuva iškentėjo per 
50 metų rusų okupacijos. Visko šia
me lape neišvardysiu, tam reikia 
daug storų knygų. 

Lietuvos istorijoje per amžius šis 
raudonasis genocidas turi būti mini
mas iš karto, šį kartą ugdant tau
tiškumą. 

Kas gali atleisti už nukankinto-
jų kančias, už nužudytus, ištremtus, 

kalintus, palaužtus žmones, išardy
tas sodybas? Nėra ir niekad nebus 
tokio žmogaus ir žmonių, kurie ga
lėtų atleisti Rusijai Lietuvos vardu. 
O tas Maskvos pasiuntinys, prabilęs 
išdavikišku balsu, turėtų būti viešai 
nuplaktas rykštėmis už Sostinės 
vartų ir be kelnių gėdingai išvytas iš 
Lietuvos. 

Beprotystė tikėtis „dovanų" iš 
per amžius alkanos Maskvos. Net 
nei vienos ambasados užsienyje ne
grąžino Lietuvai. Negrąžina KGB 
archyvų. Negrąžina Lietuvos aukso. 
Petrą Raslaną, Rainių žudiką Mask
va paslėpė nuo Lietuvos teisėsaugos. 
Rusija iš Lietuvos išsiuntė žiau
riausią KGB-istą, Nachmaną Du-
šanskį į jo tėvynę, kaltą už Lietuvos 
laisvės kovotojų ir civilių gyventojų 
žudynes. Yra daugybė ilgiausių są
rašų rodančių Rusijos nusikaltimus 
prieš Lietuvą, Lietuvos žeminimą, 
pajuoką. 

Gana juokauti su Maskva, rei
kalaukime, kas yra mūsų ir kas 
mums priklauso. Pokario Vokietija 
atsiprašė visų nukentėjusių nuo hit
lerinės Vokietijos, su kaupu sumo
kėjo visiems, neliko niekam skolin
ga, bet Rusija dar gyvena viduram
žiuose. 

Gaila mums amžinai alkanos 
Rusijos. 

Algis Virvytis 
su visais, 22 šeimos nariais. 

(50 metų Amerikoje) 

DĖL RUSIJOS SKOLOS LIETUVAI 
Į Jūsų klausimą, kaip Lietuvai 

reikėtų laikytis dėl Rusijos okupaci
jos ir jos metu padarytos žalos atly
ginimo, aš manau, kad įkyrus 
reikalavimas, kad Rusija atlygintų 
už okupacijos laikų padarytą 
Lietuvai žalą, skaičiuojamą milijar
dais dolerių, yra nenuosaikus ultra 
patriotų reikalavimas. Man teko 
lankytis Lietuvoje, ir aš mačiau, kad 
keliai Lietuvoje yra beveik tokie pat 
kaip Amerikoje. Aš nemanau, kad 
Lietuva būdama laisva būtų galėjusi 
tokius kelius ištiesti. Atominės elek
trinės jėgainės ir kiti fabrikai yra 
tokios statybos, kurias Lietuva var
gu ar būtų galėjusi pasiekti. Lietuva, 
būdama laisva, niekada nebūtų 
atgavusi Vilniaus ir gal Klaipėdos. 

Jei Europos didžiosios valstybės, 
kaip Vokietija ir Prancūzija, gal dau
giausia dėl benzino priklausomybės 
nuo Rusijos, siekia su ja gerų san
tykių, kodėl Lietuvai reikia su ja 
pyktis? Juk Rusija bet kuriuo laiku 
gali nutraukti Lietuvai benzino 
tiekimą, ir kas tada? Kuriems ga
lams Lietuva teikia prieglobstį če
čėnų ir baldgudžių disidentams? 
Kodėl Lietuvoj, bet ne Anglijoj ar 
Prancūzijoj Baltgudijos disidentai 
įsteigė savo universitetą? Tokias 
paslaugas disidentam paprastai 

suteikia tik didelės valstybės. 
Lietuva prekyboj su Rusija gali 

parduoti savo atliekamus ūkio ir 
pramonės produktus, kurių negali 
parduoti Vakarų valstybėse. Jei 
Lietuva tokios agresyvios politikos 
Rusijos atžvilgiu laikysis ir toliau, 
Vakarų valstybėm ji gali pasidaryti 
rakštis ir, rimtam reikalui ištikus, 
jos gali atsisakyti Lietuvai gelbėti, 
motyvuodamos, kad Lietuva nėra 
pribrendusi vykdyti nuosaikios poli
tikos. 

Dar svarbesnis klausimas: ar 
Rusija, jei ir norėtų, ar galėtų tiek 
milijardų apmokėti visoms jų buvu
sioms okupuotoms valstybėms? Jei 
Rusija dabar atsisako tokį atlygini
mą suteikti, ar nereikia būti diplo
matams, palikti šį klausimą ramybėj 
ir žiūrėti į ateitį, gal Rusijoj atsiras 
toks prezidentas kaip Jelcin ir pats 
pasiūlys kokį nors atlyginimą, bet ne 
tiek milijardų, kiek Lietuva prašo. 
Lietuva tokius didelius reikalavimus 
užsiprašo, lyg eidama į civilinį teis
mą, užsiprašyti daugiausia, kad vė
liau būtų iš ko nusileisti. 

Amerikoje esu išgyvenęs 56 
metus. 

Petras Jokubka 
St. Petersburg, FL 

RESTAURANT 

oiū 
DIDYSIS ATIDARYMAS 

Gegužės 5 d. 4 vai. p. p. 
123 Market St., Willow Springs, IL 60480 

(WiUow Springs Rd. ir Archer Ave šiaurės rytų kampas) 
tel: 708-289-8577 
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SKAUTYBES KELIAS 
2006—2008 LIETUVIŲ 

BROLIJOS VADIJA 

MITAI IR TIKROVE APIE LIETUVĄ 
SUPANTĮ PASAULĮ 

Brolijos vyriausias skautininkas 
v.s. fil. Romas Rupinskas baigia 
sudaryt i šiai kadencijai vadiją. 
Vadijos sudėtis: 

Vyriausias skautininkas — v.s. 
fil. Romas Rupinskas. 

Vyriausio skautininko pavaduo
tojas — s. Edis Leipus. 

Garbės gynėjas — v.s. fil. 
Gražutis Matutis. 

Iždininkas — v.s. fil. Kazys 
Matonis. 

Sekretorius — v.s. fil. Kęstutis 
Ječius. 

Tiekimo skyriaus vedėjas —v.s. 
fil. Gintaras Taoras. 

LSB atstovas LS fonde — v.s. 
Bronius Naras. 

Evangelikų dvasios vadas —v.s. 
kun. Algimantas Žilinskas. 

Katalikų dvasios vadas — kun. 
Antanas Gražulis, SJ. 

„Ąžuolo" mokyklos vedėjas — s. 
fil. Tomas Dundzila. 

Jū rų skautų skyriaus vedėjas — 

j .ps . Robertas Jokūbauskas. 
Jaunesnių skautų skyriaus 

vedėjas — s. fil. Vytenis Lietuv
ninkas. 

Skautų skyriaus vedėjas — ps. 
fil. Juozas Kapačinskas. 

Prityrusių skautų skyriaus 
vedėjas — ps. Algis Tamošiūnas. 

Skautų vyčių skyriaus vedėjas 
— ps. Viktoras Puodžiūnas. 

Atlanto rajono atstovas — s. 
Kazys Adomkaitis. 

Pietų Amerikos rajono atstovas 
— ps. Jorge (Jurgis) Prokopas. 

Kanados rajono atstovas — v.s. 
Romas Otto. 

Ramiojo vandenyno rajono ats
tovas — ps. fil. Juozas Venckus. 

Australijos rajono atstovas — 
v.s. Narcizas Ramanauskas. 

Europos rajono atstovas — s. fil. 
Vladas Gedmintas. 

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
Vadijos sekretorius 

Atkelta iš 3 psl. 
Tą pat 1917 m. bolševikai žadėjo 

rusams. Ir ne vien rusai patyrė to 
„rojaus" vaisius. Tai primena girdėtą 
amerikiečių vaizdingą SSRS eko
nomikos vertinimą. „Adomas ir Ieva 
turėjo būti rusai", — spėja juokda
riai — „Per abu turėjo tik vieną 
obuolį ir du klevo lapus, bet tą vietą 
vadino rojumi". 

Ne vien popiežiai priešinasi 
pasaulio tironijos kūrimui. Žymiau
sias JAV dešinysis (Respublikonų 
kandidatas į JAV prezidentus 1964 
m.), senatorius B. Goldwater pana
šiai apibūdino CFR sukurtos „tarp
tautinės CFR sesutės" — Trikraštės 
Amerikos, Japonijos ir Europos ko
misijos (Trilateral Commission) 
pavojų. 

„Mano supratimu, Trikraštė 
komisija atstovauja gudriai suderin
toms pastangoms užgrobti kontrolę 
ir įsitvirtinti keturiuose galios cen
truose — politiniame, finansiniame, 
intelektualiniame ir bažnytiniame". 
1979 m. jis visai nedviprasmiškai 
įspėja: „Laisvei — dvasinei, politinei, 
ekonominei — neskiriama jokios 
svarbos Trilateristų kur iamame 
sekančiame šimtmetyje", — vadinasi 

— šiame šimtmetyje. 
Tad globalistų mater ia l i s t in i s 

amoralumas ir bet kokia ka ina 
pasaulinės galios siekimas pradeda 
suprasti kitaip nesuprantamus šios 
eros įvykius. Paaiškėja, kodėl Rau
donai Armijai buvo užleistas Ber
lynas ir veik pusė Europos. Paaiš
kėja, kodėl 1943 m. pavasarį nebuvo 
priimta antinacinių sąmokslininkų 
siūlyta Vokietijos kapituliacija Va
karams. Pasidaro supran tama J a l t a 
ir raginimas Lietuvai ir Ukra ina i 
neskubėti su nepriklausomybe. Ne
bestebina ir Schroeder-Putin pak
tas, kaip ir daugybė kitų keistų poli
tinių ėjimų. 

Sugriuvo komunistų pasauliniai 
planai, sugriuvo nacių, kaip sugriu
vo Aleksandro Didžiojo, Cezario ir 
kitų svajonės. Ką žmonės planuoja, 
žmonės, jų tautos, gali sustabdyti . 
Tik reikia atsikratyti mitų ir žinoti 
tikrovę. Tikiuosi šis renginys, su tais 
klausimais dar nesus idūrus iems , 
padės įžvelgti tikrovę ir nukreips į 
veiklą, užtikrinančią laisvę mūsų 
vaikams ir vaikaičiams. 

Siūlau pradėti nuo mūsų tautos 
kovos dvasios ir patriotizmo pakė
limo. 

Nebent esant labai įgudusiu kalniečiu — alpi
nistu, vienintelis būdas pasiekti pačią kalno viršū
nę yra lyniniu (kabeliniu) vagonėliu, kuris užbaigia 
tą kelionę dviem sustojimais (beje, dabar dar yra 
laiptai ir keltuvas iki pirmosios stotelės;. Pirmoje 
stotelėje yra geras restoranas su orkestru, kur va
karais skamba sambos garsai, parduotuvės ir įdo
mus nedidelis mechanizuotų lėlių (marionečių) mu
ziejus. O jau antras vagonėlis užkelia į pačią vir
šūnę. 

Ach, vaizdas nuo viršaus, žinoma, ar bereikia 
ir sakyti — impozantiškai žavus! Lėktuvai, 

pakylantieji iš Santos Dumant oro uosto, atrodo 
kaip miniatiūriniai žaisliukai, o visas Rio yra pa
tiestas po mūsų kojomis, kaip koks žemėlapis. 
Geriausia čia stebėti, aiškino Sigi, saulėlydyje, kai 
didmiestis yra labiausiai viliojantis! 

Tačiau ir dabar jis mums buvo nepaprastai 
žavingas! Sigi suteikė mums trumpą valandėlę 
„poilsiui" — persisunkti atmosfera! (O mes ją ne tik 
įsisiurbėm, įsigėrėm, bet visiškai palikome „girti".) 
Pakartoti jai neteko. Lyg paklusnūs „mokinukai", 
bematant , beveik visi, susėdę ant patogių su 
atramom suolų medžių pavėsyje, stebėjome gražų 
vaizdą apačioje ir aplinkui verdantį šurmulį. Di
džiuliams medžiams šiūruojant, saulutei meiliai 
besišypsant, paukšteliams linksmai čiulbant ul
bant, minios žmonių, kaip kokiuose atlaiduose, tie
siog būrių būriais, it atskirom bangom, užliedavo 
aikštelę. Grupė po grupės ekskursantų, daugiausia 
vietinių brazilų, kai kurie „uniformuoti" — tai visi 
geltonais, tai melsvais marškinėliais su užrašais 
ant krūtinių, slinko paskui savo vadovus. Staiga 
prie šias eilutes rašančios priėjo jauna moteris, 
padėjusi ranką ant jos rankos, besiilsinčios sterblė
je, šypsena spindinčiu veidu, kažką linksmai 
pasakė portugališkai. Pasijutau visiška neišma
nėle, negalėdama jai atsakyti nors malonaus, tiktai 
žinodama vienintelį portugališką žodį „obrigada" — 
„ačiū" (Tai ištarusi, rankomis „kalbėdama" prisi
pažinau nesuprantant, pasisakiau esanti iš Šiaurės 
Amerikos... Nežinomoji, oru pasiuntusi bučinį, 
nuėjo su minia... Netrukus ir vėl panaši scena 
pasikartojo. Iš ekskursantų grupės atžygiavo kiek 
vyresnė moteris ir paėmusi mano ranką kažką 
nuoširdžiai draugiškai portugališkai sakė... Ste
bėjau susitinkančius draugus ar pažįstamus — 
apkabina, pabučiuoja abu skruostus, kaip panašiai 
teko ne tiktai pastebėti, bet ir pačiai patirti Argen
tinoje. Susimąsčiau... Kokie nuostabūs tie brazilai 
ir aplamai pietų amerikiečiai, kaip juos Viešpats 
pamylėjo, suteikdamas jiems tokias nepaprastai 
geras sielas?!... Visiškai nesistebiu, jog dukra jau
nystėje pamilo juos visam amžiui. Kai Nijolė, 
būdama Sao Paulo universitete Fulbright stipen
dininke, gyvendama brazilų šeimoje, patyrusi 
begalinį brazilų nuoširdumą, draugiškumą bei 

RIO - DIEVIŠKOS 
GAMTOS GLĖBYJE! 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.3 

gerumą, pasižadėjo sau vėl sugrįžti atgal pas juos 
Taikos korpuso (Peace Corps.) savanore. Ir tai ji 
įvykdė! Baigusi studijas — gavusi magistro laipsnį 
"VVisconsin universitete — ištekėjusi, kartu su savo 
vyru patraukė į Braziliją TK savanoriais. Tačiau 
net ir skaidriai giedrame danguje yra palšų 
debesėlių. Ir Brazilijoje tebėra (bent prieš 45 metus 
gan stipriai) tarp tų nuostabių „geradūšių" žmonių 
tvirtas klasių pasiskirstymas. Nijolė gyveno mili
jonierių šeimoje (jie buvo fabriko, panašiai kaip 
Čikagoje „Campbell Soup", savininkai; jų giminėje 
vienas Brazilijos prezidentas), turinčioje visą 
„pulką" tarnų: daržininką, vairuotoją (šoferį), vy
resnįjį liokajų, šeimininkę, virėją, tarnaitę, kam
barinę ir dar daugiau. Ponia eidavo su tarnaite į 
turgų apsipirkti: gyvų vištų, vaisių, daržovių... 
Tarnaitė turėjo sekti paskui ponią — negalėjo eiti 
kartu su ja... Nijolei darydavosi bloga laive, lėk
tuve, sėdint ant galinės automobilio sėdynės. Vieną 
sykį, visai šeimai važiuojant automobiliu, Nijolė 
atsisėdo prieky prie vairuotojo. Atsigręžusi į savo 
brazilų „tėvus", pastebėjo jų veidus, virtusius „le
diniais varvekliais"! „Oo, ką aš padariau negera?!" 
— šoko jai galvon. Kelionei pasibaigus, iššokusi iš 
automobilio jų 18 metų duktė Margarita, pasakė: 
— Nijole, niekad nesėdama prie samdyto žmo
gaus!" Jaunuolė, gimusi Lietuvoje, nuo septynerių 
metų augusi JAV, persisunkusi demokratiška dva
sia, svajojanti visam pasauliui tai perduoti, sa
vanoriškai jam tarnaujant, pasijuto lyg karštu van
deniu nuplikyta ir visa tai ji graudžiai išliejo net. 
kelių puslapių laiške savo tėvams į namus... 

Važinėdami autobusu rytą ir tęsdami po pietų, 
išmaišėme visą miestą iš šiaurės į pietus, iš 

rytų į vakarus. Privažiavome Maracana, didžiausią 
visame pasaulyje futbolo (ne amerikietiško, bet 
europietiško, JAV vadinamo „soccer") stadioną su 
200,000 sėdimų vietų žiūrovams. Atrodantis kaip 
koks milžiniškas senovės romėnų koliziejus šiuo
laikiniam 21-mam šimtmečiui, jis buvo statomas ir 
užbaigtas labai skubiai, beveik dvejiem metams 
sukakus, pasaulio taures baigiamosioms žai
dynėms 1950 m. Didieji žaidimai čia paprastai vyk
sta sekmadieniais, 5 vai. po pietų. Brazilams ..pir
moji meilė", be jokios abejonės, yra futbolas! Ir 
šiame stadione pakimba tokia karšta atmosfera. 

savo aistra bei susijaudinimu besivaržanti su pa
miltuoju karnavalu, ir net visų favorite samba. Ap
simoka eiti stebėti varžybų, netgi jei visiškai ne
mėgsti futbolo žaidynių, tvirtino ir patarė mums 
Sigi. 

Grįžtant atgal į viešbutį, Sigi ir vėl aiškiai 
jaučiamu savo pamilto miesto, kaip ji pati 

kiek anksčiau kartą prisipažino, pasididžiavimu 
pasakojo: „žinomas brazilams kaip Cidade Ma-
ranvilhosa (Nuostabus miestas), Rio de Janeiro pi
lasi per kraštus savo spalva, garsu, ritmu, džiaugs
mu, kurie daro jį sinonimišku su karnavalu, laime, 
gražiais žmonėmis... Labai mažai pasaulio vietų 
prilygsta svetingumui bei natūraliam žavingumui, 
kuriuose Rio de Janeiro yra amžinai vystomas, 
įspraustas į siaurą, stebėtinai gražią sritį, tarp 
lietaus miškų padabintų uolų ir jūros, ką daugelis 
vadina pasaulio gražiausia miesto aplinka, Rio de 
Janeiro pulsuoja kaip arterija. Rio prabangių 
brangenybių parduotuvių smaragdai (emeraldai), 
rubinai, ametistai tėra tiktai pradžia, viso pasaulio 
spalvos, čia susitelkusios... Rio apylinkių pir
mykštis puošnumas suteikia didmiesčiui amžiną 
jaunystę — dramatiškus poelgius, kaip, pavyz
džiui, šnekinti visiškai nepažįstamą svetimšalį, net 
nekalbant jo kalba!" Aha, tai dabar man paaiškėjo 
tų dviejų brazilių elgsena kalne... 

Pavakary mums iškėlė vaišes Vantage kelio
nių biuras. Pėstute nuėję į čia pat už kampo esantį 
barą, buvome vaišinami šaltais bei karštais už
kandėliais, net amerikiečių mėgiamom tradicinėm 
karštom dešrelėm, riešutais, traškučiais, saldumy
nais, visokiais priedais — priedeliais ir, žinoma, 
gausybe visokiausių gėrimų... Pakilusi nuotaika, 
klegesys, taurių bei taurelių skambesiai... Tai 
Vantage atsidėkojimas savo klientams. Tačiau čia 
pajutau „diskriminaciją" — buvo pakviesti tik 
antru kartu ar daugiau keliaujantieji su ta agen
tūra. „Pirmokai" — ne (nors jų tebuvo saujelytė...). 
Iš viso Vantage mums pataikavo — lepino: kasdien 
autobuse išdalindavo po vandens butelį (per visą 
kelionę neteko jo nusipirkti), važinėjant vaišindavo 
pyragaičiais, saldainiais ir pan., neskaitant sutiki
mo vaišių bei iškilmingos atsisveikinimo vaka
rienės... 

Žvilgsnis nuo Corcovado kalno 

Kitą dieną vėl pasileidome po visą miestą, 
pabudusį su savo gerokai per 6 mln. cariocas (kaip 
vietiniai Rio de Janeiro gyventojai yra vadinami). 
Tai didžiules tautos — 180 mln. iš esmės „mažas" 
miestas, palyginus jį su tokiu, pavyzdžiui, Tokyo. 
Japonijos sostine, kur per 35 mln. kas rytą bruzda 
— gatvėse nesišypsantys, nesižvalgantys, it nieko 
nepastebėdami, nuolat skubantys japonai. 

Bus daugiau. 
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V Adamkus vieši Armėnijoje 
1 pi 

lovoje $u emigracija — geresnės verslo sąlygos 

Prezidentą Valdą Adamkų su žmona Alma pasitinka Armėnijos vadovas Robert 
Kočiar ian SU Ž m o n a Belą . Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.. 

Jerevan, balandžio 25 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus an
tradienį ryte išvyko dviejų dienų ofi
cialaus vizito į Armėniją. 

Viešnagės metu Armėnijos sosti
nėje Jerevan V. Adamkus susitiko su 
Armėnijos prezidentu Robert Kočia
rian, premjeru Andranik Margarian. 

Kaip pranešė prezidento spau
dos tarnyba, susitikimuose aptartos 
dvišalių santykių perspektyvos, re

gioninis bendradarbiavimas, Armė
nijos vykdomos reformos bei pasiry
žimas įgyvendinti užsibrėžtus euro-
atlantinįus siekius. 

Taip pat pasirašyta dvišalė In
vesticijų skatinimo sutartis. 

Lietuvos vadovas taip pat susiti
ko su Nacionalinės Asamblėjos pir
mininko pavaduotoju Tigran Toro-
jan, lankėsi dailininko Sergej Para-
janov muziejuje. 

Prie ambasados Izraelyje — mitingas 
Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 

—Vilniuje vykstančių statybų aidas 
nusirito iki Izraelio. Pirmadienį šios 
šalies sostinėje Tel Aviv prie Lietu
vos ambasados įvyko nesankcionuo
tas mitingas. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", pusšimtis ortodoksų protestavo 
prieš, jų teigimu, žydų kapinių iš
niekinimą Vilniuje. 

„Jie laikė plakatus, meldėsi. Du 
mitingo dalyviai buvo įleisti į amba
sadą, įteikė prašymą. Mes pažadėjo
me jį perduoti atitinkamoms Lietu
vos institucijoms", — sakė ambasa
dos Izraelyje laikinasis reikalų pati
kėtinis Saulius Jaskelevičius. 

Ambasada įsikūrusi biurų tipo 
pastato dvyliktajame aukšte. Po vi
durdienio mitingą surengę žydai pa
teko tik į apatinį aukštą — juos su
laikė apsauga. Leidimo mitingui ne
turėjusius akcijos dalyvius po pusva
landžio iš pastato išlydėjo policijos 
pareigūnai. 

Ortodoksai autobusais atvyko iš 
Bene Berak miesto, esančio į rytus 

nuo Tel Aviv. 
Anot S. Jaskelevičiaus, šio mies

to gyventojai išsiskiria religingumu 
— griežtai laikosi apeigų tvarkos, 
rengiasi tik pagal senąsias tradici
jas. Tokiuose miestuose šeštadie
niais net ribojamas eismas. 

Lietuvos diplomatinės atstovy
bės gauna jau ne pirmą skundą dėl 
tariamo žydų kapinių niekinimo. 

Vasario mėnesį laišką su pana
šiais reikalavimais Lietuvos amba
sadai JAV atsiuntė šios šalies sena
toriai Hillary Clinton bei Sham 
Brownback. 

Žydų nepasitenkinimą sukėlu
sios statybos vyksta sostinės Rinkti
nės ir Olimpiečių gatvių sankirtoje. 
Čia vietoj buvusio dengto „Žalgirio" 
plaukimo baseino baigiamas statyti 
komercinis ir butų pastatas. 

Specialistai tikina, kad žydų ka
pinės nuo XTV iki XX amžiaus buvo 
ten, kur dabar stovi Vilniaus koncer
tų ir sporto rūmai. Aštuntajame de
šimtmetyje statant rūmus, jos buvo 
sunaikintos. 

* Antradienį Lietuvos futbo
lo federacijos (LFF) Drausmės 
komisija Vilniaus „Žalgirio" fut
bolo komandos vyriausiąjį trenerį 
Igorį Pankratjevą diskvalifikavo 
penkiolikai A lygos rungtynių bei 
skyrė 10,000 litų baudą. Taip įver
tintas „Žalgirio" trenerio elgesys po 
rungtynių balandžio 19 dieną na
muose prieš šalies čempioną Panevė
žio „Ekraną". Vilniečiai rungtynes 
svečiams pralaimėjo 0:2, o nepasi
tenkinimą Viktoro Chileckio teisėja
vimu I. Pankratjevas pademonstra
vo po rungtynių — persirengimo 
kambaryje treneris ranka bei koja 
smogė teisėjui. 

* Pirmąjį pralaimėjimą 2006 
m. pasaulio komandinio stalo te
niso čempionate Vokietijoje an
tradienį patyrė Lietuvos moterų 
rinktinė. Trečiosios grupės G pogru
pio rungtynėse lietuvaitės 1:3 nusi
leido trečiąją pergalę iškovojusiai 

Ukrainos komandai. Po šios nesėk
mės Lietuvos stalo tenisininkės su 
Slovėnijos komanda, kuri antradienį 
3:2 įveikė Izraelį, turi po dvi perga
les ir dalijasi antrą-trečią vietas. 

* Estijoje vykusiose p lanetos 
dziudo taurės eil inio e tapo var
žybose Lietuvos atstovai iškovo
jo du medalius. Vienintelį aukso me
dalį pelnė Lorena Rimavičiūtė. Sun
kiasvoris Žilvinas Linartas ( + 100 kg) 
iškovojo bronzos apdovanojimą, po
grupyje pralaimėjęs Švedijos sporti
ninkui. 

* Be Dariaus Songai los NBA 
atkrintamosiose varžybose žai
džianti Chicago „Bulis" koman
da pirmadienį svečiuose 108:115 
pralaimėjo Miami „Heat" komandai, 
kuri pirmauja Rytų konferencijos 
ketvirtfinalio serijoje iki keturių per
galių 2:0. Pirmadienio rungtynėse 30 
taškų į aikštelės šeimininkų krepšį 
įmetė Andrės Nocioni. 

Atke l ta i š 1 psl. 
jo mainų reguliavimas šiuo metu itin 
in tensyvus , Vyriausybė didžiausią 
dėmesį t u rė tų skir t i ekonominių 
migracijos priežasčių šalinimui. 

„Reikia mažinti verslo ir darbo 
reguliavimą, sudaryt i galimybes 
žmonėms patiems lengviau verstis ir 
mokėti mažesnius mokesčius", — 
kalbėjo žinovai. 

Tarp priemonių, kurių valdžiai 
reikėtų imtis nedelsiant, LLRI žino
vai siūlo sumažint i dabartinį 33 
proc. gyventojų pajamų mokestį ne 
iki Vyriausybės numatytų 24 proc., o 
iki 15 proc , neįvesti naujų mokesčių, 
sudaryt i sąlygas darbuotojui ir darb
daviui dėl darbo laiko, darbo užmo
kesčio ir kitų sąlygų susitarti indivi
dualiai , mažinti kolektyvinių sutar
čių privalomumą bei lengvinti ben
drą administracinę verslo naštą, su
sijusią su licencijomis, leidimais ir 
kontroliuojančių institucijų kiekiu. 

„Siekiant panaikinti pagrindi
m a s emigracijos priežastis, šiuo at
veju— ekonomines priežastis, val
džia turėtų sudaryti sąlygas leng
viau ir paprasčiau verstis žmonėms 

bei įmonėms čia, Lietuvoje", — sakė 
G. Kadziauskas. 

LLRI taip pat siūlo kuo skubiau 
baigti žemės nuosavybės atstatymo 
procesą, reformuoti teritorijų plana
vimą ir savininkui suteikti pagrindi
nes galias spręsti dėl savo nuosavy
bės naudojimo atsižvelgiant į kaimy
nų interesus. 

„Norint, kad į Lietuvą ateitų 
tiek vietinės, tiek užsienio investici
jos, reikia baigti žemės restitucijos 
procesą ir supaprastinti žemės rinką 
reguliuojančius įstatymus: suteikti 
savininkui pagrindimas galias tvar
kytis su žemės sklypais", — mano G. 
Kadziauskas. 

Žinovų nuomone, problemos 
švietimo sistemoje taip pat daro įta
kos migracijai. LLRI teigia, jog aukš
tojo mokslo srityje būtina sukurti to
kias sąlygas, kad gavėjas mokėtų ir 
žinotų tikrąją viešųjų švietimo pa
slaugų kainą. Taip pat derėtų suda
ryti nediskriminacines sąlygas pri
vatiems ir valstybiniams paslaugos 
teikėjams, o švietimo finansavimą 
grįsti „krepšelio", o ne instituciniu 
principu. 

„Boeing" domisi Lietuva 
Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) 

— Lietuva gali sulaukti vienos iš di
džiausių pasaulyje komercinių ir ka
r in ių orlaivių gamintojų — JAV 
kompanijos „Boeing" dėmesio. 

Ūkio ir Susisiekimo ministerijo
se vyko minis t rų susitikimai su 
aukšto rango „Boeing" delegacija. Jų 
metu aptar to JAV kompanijos ben
dradarbiavimo su Lietuva galimy
bės, rašo „Verslo žinios". 

„'Boeing' viceprezidentas Lietu
voje ketina aptar t i bendro pobūdžio 
klausimus, greičiausiai — kompani
jos vaidmenį šioje rinkoje ateityje", 
— sakė JAV ambasados Lietuvoje 

pirmasis sekretorius Anthony Pahi-
gian. Anot jo, „Boeing" ir šiuo metu 
yra Lietuvos rinkoje. 

Šalies aviakompanijos Lietuvoje 
naudoja aštuonis „Boeing 737" tipo 
orlaivius, iš jų 7 yra nuomojami, o 
vienas — nuosavas. Pirmasis „Boe
ing" lėktuvas Lietuvoje buvo užre
gistruotas prieš 14 metų. 

„Tikimės, kad galėtume sudo
minti 'Boeing' galimybėmis Lietuvo
je investuoti, galbūt įkurti čia tyri
mų padalinį. Esama pakankamai iš
silavinusių žmonių, kurie galėtų 
dirbti didelėms kompanijoms", — sa
kė ūkio ministras Kęstutis Daukšys. 

Kur yra piratų rojus? 
Vilnius , balandžio 25 d. (BNS) 

— Jeigu t ikėtume Tarptautiniu in
telektinės nuosavybės susivienijimu 
(International Intellectual Property 
Alliance, IIPA), Lietuva pasaulio 
akyse iki šiol panaši į piratų irštvą. 

IIPA nuo 2001-ųjų kasmet skel
biami duomenys nesikeičia — mūsų 
šalyje muzikos įrašų piratavimas 
siekia 80-85 procentus. 

Bet Lietuvos muzikos industri
jos asociacija (LMIA) teigia, kad to
kie duomenys pateikiami tyčia, sie
k ian t diskredituoti Lietuvos įvaizdį 
ir kenkt i jos versl ininkams, rašo 
„Lietuvos rytas". 

„TNS Gallup" pernai gruodį at
likusi apklausą nustatė , kad Lietu
voje įsigyti nelegalūs kompaktinės 

ploštelės tesudarė 24.7 proc. Nele
galių DVD plokštelių buvo kiek dau
giau — 41.9 proc. 

LMIA viceprezidentas Vytas Si
manavičius teigė nesuprantant is , 
kodėl IIPA teikia tendencingą infor
maciją. 

„Piratavimo lygis krinta, tik už
sieniečiai kažkodėl nenori to pripa
žinti", — teigė jis ir pridūrė, kad 
IIPA nenurodo, kaip ji skaičiuoja pi
ratavimo lygį Lietuvoje. 

V. Simanavičius pridūrė, kad dėl 
tokios statistikos kenčia mūsų šalies 
verslininkai, leidžiantys ir gaminan
tys kompaktines bei DVD plokšteles, 
nes užsakovai sako negalintys ga
minti produkcijos tokioje šalyje, kur 
toks didelis piratavimo lygis. 

Valstybę žeminantis filmas 
Vilnius , balandžio 25 d. (BNS) 

— SSRS ir Stalino laikų simbolikos 
pr ikimštame filme skamba tokie tei
giniai: lietuviai, o ne rusų Čekistai 
t r ėmė filmo autoriaus tėvus; vals
tybę valdo buvę sovietinės Lietuvos 
vadovai ir galbūt net bus įvesta ko
mendanto valanda. 

Nors filmo pradžioje raudonomis 
raidėmis per visą ekraną skelbiama: 
„MADE IN LITHUANIA", „Lietuvos 
žinių" kalbinti žinovai abejoja, kad 
tokį filmą galėjo sukurti Lietuvoje 
gyvenantys ir ją savo tėvyne laikan
tys asmenys. 

Kompaktinę plokštelę su įrašytu 
filmu į „Lietuvos žinių" redakciją at
nešė du rusiškai kalbantys vyrai. 
Vėliau paaiškėjo, kad vienas jų — 
buvusio tremtinio sūnus Jaras Va
liukėnas. Jis titruose pristatomas 
kaip filmo kūrėjas. J . Valiukėnas au
torystės nesigynė, tvirtino mylįs Lie
tuvą, laikąs ją tėvyne. „Mane tėvelis 
išauklėjo lietuvybės dvasia", — rusų 
kalba aiškino J. Valiukėnas. Lietu
voje j is gyvena jau kelerius metus. 

Filmas skelbė, kad čia „liudiji
mai žmonių, susidūrusių su apgaule 
ir Lietuvos valdžios žiaurumu". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentorų pranešimais) 

kuratūra , remdamasi saugumo ka
merų vaizdo įrašu, teigė, kad dėl šio 
nusikaltimo įtariami du vyrai, kilę 
iš Siaurės Afrikos. 

JAV 

Egipte susprogdintos bombos 
su laikrodiniais mechanizmais 

Dahab, balandžio 25 d. („Reu
ters "/BNS j — Egipto Sinajaus pusia
salyje esančiame Dahab kurorte pir
madienio vakarą tikriausiai sprogo 
trys ant žemės padėtos bombos, o ne 
mirtininkų turimi sprogmenys. At
sakomybės už šiuos beveik vienu 
metu įvykdytus išpuolius, per ku
riuos žuvo mažiausiai 23 žmonės, kol 
kas niekas neprisiėmė, bet jų požy
miai rodo, kad juos galėjo įvykdyti 
paslaptinga Sinajaus pusiasalyje įsi
kūrusi grupuotė, kuri 2004 metų 
spalį Taba kurorte į šiaurę nuo Da
hab sprogdino viešbutį „Hilton" ir 
dvi stovyklas, o 2005 metų liepą — į 
pietus esantį prestižinį Sharm ei 
Sheich kurortą. 

Tarp pirmadienį Dahab žuvusių 
žmonių yra vokiečių berniukas ir dar 
du užsieniečiai, pranešė Egipto vi
daus reikalų ministerija. 62 žmonės, 
tarp jų — trys danai, trys britai, du 
italai, du vokiečiai, du prancūzai, 
Pietų Korėjos pilietis, libanietis, pa
lestinietis, amerikietis, izraelietis, 
rusas ir australas, per sprogimus bu
vo sužeisti. 

„Tai buvo bombos su paraku, vi

nimis ir laikrodiniais mechanizmais, 
— sakė vienas pareigūnas, kur is 
prašė jo pavardės neminėti. — Ten 
buvo labai daug žmonių, ir tai padi
dino aukų skaičių". 

Liudininkas Hussein Abdel Rah-
man sakė, kad kelios sekundės po to, 
kai sprogo bombos, nuėjęs į vieno 
sprogimo vietą nematė jokio žuvusio 
žmogaus, kuris galėjo būti sprogdin
tojas mirtininkas. 

„Nukentėjo t ik darbuotojai ir vo
kiečių vaikai, nemačiau jokio sprog
dintojo palaikų", — sakė H. Abdel 
Rahman, kuris sprogimų metu dirbo 
savo mėsos parduotuvėje. 

Taikiniu buvo pasirinktas 80 km 
į šiaurę nuo Šarm ei Šeicho esantis 
nebrangus Dahab kurortas, kuriame 
yra paplūdimys bei nardymo vietos 
ir kurį mėgsta tur is ta i , nereikalau
jantys didelių patogumų. 

Antradienio rytą pajūriu nuties
toje gatvėje, kur įsikūrę daug resto
ranų ir suvenyrų parduotuvėlių, dar 
matėsi kraujo balos ir dėmės. Vidaus 
reikalų ministerija nurodė, kad tai
kiniai buvo res toranas , kavinė i r 
prekybos centras. 

V. Zirinovskij užsipuolė Angl i ją 
Maskva, balandžio 25 d. 

(„Interfax7BNS) — Ultranacionalis-
tinės Rusijos liberalų demokratų 
partijos (RLDP) vadovas Vladimir 
Zirinovskij pavadino Didžiąją Brita
niją pagrindiniu istoriniu Maskvos 
priešu, rezgančiu prieš Rusiją įvai
rias pinkles ir provokacijas. 

„Pagrindinė priešiškų Rusijai 
akcijų štai jau šimtą metų autorė — 
Didžioji Britanija. Ji yra mūsų pa
grindinis istorinis priešas", — pa
reiškė V. Zirinovskij antradienį skai
tydamas politinį pranešimą 18-aja-
me partijos suvažiavime Kremliaus 
suvažiavimų rūmuose. 

Pasak skandalingais pareiški
mais garsėjančio RLDP vadovo, visi 
svarbūs politiniai įvykiai, susiję su 
Rusijos ir Sovietų Sąjungos įvėlimu į 
įvairius karus ir konfliktus, buvo su
planuoti Londone. „Tai pagrindinė 
mano politinio pranešimo mintis", — 
sakė V. Zirinovskij. 

Pasak jo Britanija „įtraukė Ru
siją ir į Pirmąjį, ir į Antrąjį pasauli
nius karus". „1941 metais Hitleris 

jau bombardavo Londoną, o tuometi
nis britų premjeras Winston Chur-
chil vis laukė, kad paakintų jį eiti į 
Rytus", — sakė A. Zirinovskij: 

RLDP vadovas taip pat įsitiki
nęs, kad Britanijos specialiosios tar
nybos parengė ir organizavo pilieti
nius susirėmimus 1991 metų rug
pjūtį. Pasak jo, „britai parengė Mi-
chail Gorbačiov, ir buvo sunaikinta 
visa valstybė". 

Jis taip pat pareiškė, kad britų 
specialiosios tarnybos drauge su JAV 
specialiosiomis tarnybomis parengė 
ir padėjo įvykdyti vadinamąsias 
spalvotas revoliucijas Gruzijoje ir 
Ukrainoje, kad susilpnintų Rusijos 
pozicijas šiuose regionuose. 

„Mūsų oligarchai susirado sau 
prieglobstį Londone. Teroristas Ach-
med Zakajev taip pat ten gavo poli
tinį prieglobstį. Didžiausias mūsų 
šalies priešas Boris Berezovskij sėdi 
Londone", — pridūrė jis, turėdamas 
omenyje vieną čečėnų separatistų 
vadovų ir į Kremliaus nemalonę pa
tekusį verslininką. 

Demonstrantai reikalauja, kad 
Nepalo karalius pasitrauktų 

Kathmandu, balandžio 25 d. 
(„ReutersTBNS) — Nepalo sostinėje 
šimtai tūkstančių mitingo dalyvių 
antradienį švenčia pergalę po šalies 
karal iaus Gyanendra pareiškimo, 
kad jis vėl sušaukia paleistą parla
mentą, tačiau prie rūmų susirinkę 
dešimtys tūkstančių žmonių reika
lauja, kad monarchas išvyktų iš ša
lies. 

Policija demonstrantus sustabdė 
mažiau nei 500 m nuo karaliaus rū
mų, bet smurto protrūkių nebuvo. 
Minia nebandė prasiveržti, tačiau 

plėšė metalines lenteles su karaliaus 
kalbų ištraukomis ir šaukė: „Gya
nendra, vagie, išvažiuok iš šalies". 

Nepalo maoistų sukilėliai, kon
troliuojantys dideles šalies teritori
jos dalis, atmetė karal iaus sprendi
mą vėl sušaukti parlamentą ir pa
skelbė, kad per televiziją pasakyta jo 
kalba buvo apsimetėliška. 

Septynios partijos, vadovavusios 
beveik tris savaites trukusiai kam
panijai prieš monarchiją, naujuoju 
vyriausybės vadovu paskyrė buvusį 
premjerą Girija Prasad Koiral. 

EUROPA 

ATĖNAI 
Graikijos policija antradienį 

ašarinėmis dujomis ramino šimtus 
demonstrantų, kurie žygiavo į JAV 
ambasadą Atėnuose, protestuodami 
prieš šioje šalyje viešinčią JAV vals
tybės sekretorę Condoleezza Rice. 
Prieš protestuotojus, kurie svaidė 
pagalius, akmenis ir butelius su 
benzinu, riaušių policija panaudojo 
ašarines dujas. C. Rice, išvykusi į 
penkių dienų kelionę po Europą, ku
rios metu dar aplankys Turkiją ir 
Bulgariją, susitiko su Graikijos mi
nistru pirmininku Costas Karaman-
lis ir tokias pačias pareigas kaip ji 
užimančia kolege Dora Bakojani. 

VARŠUVA 
Lenkų valdininkams pakako, 

kad jie atsisakytų suteikti politinį 
prieglobstį čečėnei, keturių vaikų 
motinai Umis, piktindamasis rašo 
dienrašt is „Rzeczpospolita". Kaip 
teigiama straipsnyje, iš Čečėnijos į 
Lenkiją lauko karo vado našlė pabė
go 2004 metais. Jos vyras žuvo 2002-
aisiais. Čečėnijos separatistų sukilė
liams, kuriuos Maskva visus be iš
imties laiko teroristais, moteris pa
dėjo virdama valgį ir perdavinėda-
ma žinias. Laikraštis nurodo, kad 
šis atvejis toli gražu ne vienintelis. 
Pastaraisiais metais Lenkijos repa
triacijos ir užsieniečių reikalų valdy
ba priėmė dešimt sprendimų, ku
riais pripažįstama, kad šalyje prisi
glaudę čečėnai įvykdė karo nusikal
timus. 

BRIUSELIS 
Dėl Briuselyje nužudyto pa

auglio įtariami du lenkai, pranešė 
Belgijos žiniasklaida. Sekmadienį 
apie 80,000 žmonių dalyvavo tyliose 
eitynėse per Briuselį, pagerbdami 
17 metų Joe Van Holsbeeck, kuris 
balandžio 12 dieną buvo nudurtas 
centrinėje geležinkelio stotyje. Vie
nas iš įtariamų lenkų — 16 metų pa
auglys — buvo suimtas ir šiuo metu 
yra tardomas. Antrasis lenkas pabė
go į užsienį. Prieš tai federalinė pro-

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pareikalavo, kad atsakingos 
šalies institucijos ištirtų benzino 
kainų augimo priežastis. „Federali
nė prekybos komisija turės išsiaiš
kinti, ar tik benzino kainos nėra ne
sąžiningai manipuliuojamos po per
nykščių uraganų", — pareiškė Bal
tųjų Rūmų spaudos atstovas Scott 
McClellan. Jo teigimu, JAV prezi
dentas ta ip pat nurodė energetikos 
ir teisingumo departamentams ištir
ti „galimą sukčiavimą ir neteisėtas 
manipuliacijas benzino rinkoje". 
Baltųjų Rūmų vadovas „labai aiš
kiai pasakė neketinąs taikstytis su 
kainų sukčiavimais", pabrėžė spau
dos atstovas. 

JAV sostinės priemiestyje suim
tas dvylikametis, kuris įtariamas 
nužudęs savo motiną ir brolį. Po
licininkai du negyvus asmenis — 31-
erių metų moterį ir devynerių ber
niuką — aptiko prie daugiabučio na
mo netoli Washington miesto, Mary-
land valstijoje. „Jis kaltinamas nu
žudymu kaip nepilnametis", — taip 
apie dvylikametį sakė apygardos po
licijos atstovas Clinton Copeland. 
Anot policininkų šis kaltinamasis 
yra jauniausias Maryland valstijoje 
už dvigubą žmogžudystę persekioja
mas asmuo. 

AZIJA 

BEIJING 
Tibeto jaunuoliui, kurį žmogaus 

teisių organizacijos laiko jauniausiu 
pasaulio politiniu kaliniu, antradie
nį sukako 17 metų. Iš visuomenės 
dėmesio Gendun Choekyi Nyima 
dingo prieš 11 metų, kai buvo pa
skelbtas antruoju pagal rangą šio 
Himalajų regiono budistų hierarchu. 
Teigiama, kad nuo tada, kai ištrem
tasis Tibeto dvasinis vadovas Dalai 
Lama pripažino G. Ch. Nyima vie
nuoliktuoju Pančen Lamos persikū
nijimu, jaunuolis gyvena namų areš
to sąlygomis. 
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MUSl/ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K, 

POŠVENTINIAI PAMĄSTYMAI 
VIRTUVĖJE 

Didžiosioms šventėms stengiamės pasigaminti kuo įvairesnių, skanes
nių patiekalų: kepame, verdame, o paskui — svečius vaišiname, patys val
gome. Ir dar ilgokai po švenčių šaldytuvas prikimštas to šventinio maisto 
likučiais: išmesti gaila, valgyti jau nusibodo... Tačiau ilgainiui ir ši problema 
vienaip ar kitaip išsisprendžia. 

Dabar toks keistas laikotarpis: tarytum nuobodu, tarytum kažko lau
kiame ir nesulaukiame, o tas pavasaris tokiais mažais žingsniais ateina. Kai 
metas gaminti pietus, niekaip nesugalvojame — ką ruošti? Viskas atrodo 
arba per ilgai užtrunka, per daug visokių produktų reikia, arba jau tiek daž
nai gaminta, kad nebenorime net girdėti. 

Tą „pošventinį sindromą" ir aš pati jaučiu, todėl pradėjau knistis po 
-savo receptų užrašus, ieškodama ,,ko nors". Kelis patiekalus pamėginau pati 
— šeimai patiko, tad siūlau ir savo skaitytojams. 

Bulvių apkepas 

3 nemažos, geros kokybės bulvės 
1/2 šaukštelio džiovintų čiobre

lių (thyme) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai sviesto (aliejus čia 

nelabai tinka, nes sviestas suteikia 
gerą skonį bulvėms) 

Įkajtinti orkaitę iki 400° F. 
Nulupti bulves ir supjaustyti (sker
sai) maždaug 1/8 colio storio rie
kutėmis. Dubenyje sumaišyti bulves 
su čiobreliais, druska ir pipirais. 
Keptuvėje, kuri tinka ir orkaitei, 
ištirpinti sviestą. Gražiai eilutėmis, 
pradedant nuo kraštų, baigiant vi
duriu išdėstyti bulves, kad riekutės 
truputį dengtų viena kitą. Keptuvės 
dangčiu ar lopetėle suspausti bulves, 
uždengti ir apie 10 min. pakaitinti 
ant viryklės. Po to keptuvę įkišti į 
orkaitę ir kepti uždengtą, kol bulvės 
bus visiškai minkštos, apie 20-25 
min. 

Išėmus iš orkaitės, keptuvės 
viršų uždengti lėkšte ir keptuvę 
apversti. Bulvių apkepą papuošti 
šviežių čiobrelių šakelėmis (jei jų 
neturima, gerai bus ir petražolės). 
Bulvių paviršius bus gražiai ap
kepęs, o viduje bulvės drėgnos ir 
labai skanios. Tinka prie visokių pa
tiekalų. 

Viščiuko krūtinėlės 

6 be kaulų ir odos viščiuko krū
tinėlės 

2 puod. be jokių prieskonių 
jogurto 

1/4 puod. citrinų sulčių 
4 šaukšteliai Worcestershire 

padažo 
4 šaukšteliai salierų sėklų (cel-

ery seeds) 
2 šaukšteliai paprikos miltelių 
1 gerai sukapota česnako skil

telė 
1 šaukštelis (ne kupinas) drus

kos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
2 puod. kukurūzinių javainių 

(corn ūakes), be cukraus ar kitų 
priemaišų trupinėlių 

1/2 puod. sviesto 
Viščiuko krūtinėles perpjauti 

per pusę (bus 12 gabalų), nuplauti, 
nusausinti popieriniu rankšluostė
liu. Dideliame dubenyje sumaišyti 
jogurtą, citrinų sultis, Worcester-
shire padažą, salierų sėklas, pa
priką, česnaką, druską ir pipirus. Į 
tą mišinį sudėti mėsos gabalus, pa
vartyti, kad visi gerai pasidengtų 
marinatu. Uždengti ir palaikyti šal
dytuve per naktį. 

Kitą dieną įkaitinti orkaitę iki 
350° F, išimti mėsą iš marinate 
Kiekvieną gabalą pavolioti kuku
rūzinių javainių trupinėliuose ir 
išdėstyti vienu sluoksniu dideliame, 
truputį aliejumi pateptame, kepimo 
inde. 

Ištirpinti sviestą (tai lengva pa
daryti mikrobangėje) ir šaukštu už-
pilstyti ant visų viščiuko gabaliukų. 

Kepti neuždengtą 55-60 min., 
kol mėsa bus visiškai minkšta ir 
gražiai apkepusi. 

Patiekti su biriais virtais ryžiais 
ir spanguolių uogiene (eranberry 
sauce). 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

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

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773 585-9500 

GREIT PARDUODA 
rC Įp^ - i ^ ' r s t Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• \ uos , r . \ ' b i ; j ka 'p. }v: r ras •.pltui 
• " " j r p i r nkau iame gaunan t pasknla 
• Con^rpnūams nuo ia ida 

Jautienos vyniotiniai 

2 šaukštai sviesto 
1 puod. jautienos sultinio (iš 

skardinukės arba galima pasiga
minti iš kubelių) 

2 puod. paruošto „herb stuffing 
mix" 

1/4 puod. smulkiai sukapoto 
svogūno 

2 sv. gabalas „round steak" — 
maždaug 1/4 colio storio 

1 šaukštelis druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai miltų 
2 šaukštai aliejaus 
1 skardinukė nepraskiestos svo

gūnų sriubos (onion soup) 
Užvirti jautienos sultinį, sudėti 

sviestą ir pamaišyti, kol sviestas 
ištirps. Šį skystį užpilti ant „stuffing 
mix", sudėti sukapotą svogūną* ir 
sumaišyti. 

Mėsą supjaustyti į 8 gabalus. 
Pabarstyti druska ir pipirais. Ant 
kiekvieno gabaliuko uždėti šaukštą 
įdaro, mėsą suvynioti ir surišti 
virvele arba susmaigstyti mediniais 
smeigtukais. Kiekvieną vyniotinį 
pavolioti į miltus. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir 
mėsos vyniotinius iš visų pusių ap
kepti, kol gražiai paruduos. Ant mė
sos keptuvėje užpilti svogūnų sriu
bą, uždengti ir pamažu kepti apie 1 
vai., kol mėsa bus minkšta. Jeigu 
kartais skystis keptuvėje visiškai 
„išnyks", įpilti truputį vandens arba 
jautienos sultinio. 

*Man patinka svogūną, prieš 
dedant į įdarą, truputį pakepinti 
aliejuje, kol suminkštėja — tuomet 
jis gauna švelnesnį skonį, bet galima 
ir nepakepinti, kaip rašoma šiame 
recepte. 

Jautiena — kinietiškai 

1 dėžutė šaldytų kinietiškų žir
nelių ankščių (Chinese pea pods) 

3 šaukštai aliejaus 
1 sv. geros, liesos jautienos, pvz., 

,,beef tenderloin", supjaustytos kiek 
galima plonesnėmis juostelėmis 

1/4 puod. kapoto svogūno 
1 česnako skiltelė, sutrinta 
4 puod. smulkiai supjaustytų 

žiedinių kopūstų (cauliflovver) 
1 puod. sutirštinto jautienos sul

tinio (condensed beef broth) 
2 šaukštai krakmolo 
1/4 puod. sojos padažo 
1/2 puod. šalto vandens 
Sušaldytus žirniukus užpilti 

karštu vandeniu ir atsargiai iš
skirstyti ankštelėmis. Tuoj pat van
denį nuvarvinti. 

2 šaukštus aliejaus gerai įkai
tinti keptuvėje (galima vartoti 
paprastą, elektrinę arba kinietišką 
„wok"). Sudėti pusę jautienos ir nuo
lat vartant labai karštai kepti apie 
1-2 min., arba kol mėsa paruduos. 
Nedelsiant mėsą išimti iš keptuvės 
ir pakepinti likusią jautieną tuo 
pačiu būdu. Išimti, kai iškeps. 

Pakepinti svogūną ir česnaką 
tame pačiame aliejuje. Sudėti žie
dinių kopūstų gabaliukus, supilti 
sultinį. Pavirti, švelniai maišant 
apie 3 minutes, kol kopūstėliai bus 
apyminkščiai. 

Krakmolą sumaišyti su vande
niu ir sojos padažu. Įmaišyti į keptu
vę su žiediniais kopūstais. Sudėti 
paruoštą jautieną ir žirnių ankšte
les. Pavirti, nuolat maišant, kol 
gerai įkais ir padažas sutirštės. 

Patiekti su baltais, biriai virtais 
ryžiais. 

Pupelės su krapais 

2 jautienos sultinio kubeliai 
1 puod. vandens 
2 šaukštai sukapoto svogūno 
1/4 puod. sukapotų žaliųjų 

pipirų 
1/2 šaukštelio krapų sėklų (dili 

seed) 
2 dėžutės (po 9 uncijas kiek

viena) šaldytų šparaginių pupelių 
(green beans) 

Supilti vandenį į puodą, įmesti 
sultinio kubelius, pakaitinti, kol iš
tirps. Sudėti svogūnus, pipirus, kra
pų sėklas, užvirti ir pavirinti 2-3 
min. 

Sudėti pupeles (gali būti ir ne-
atšildytos). Pavirti uždengtas 8-10 
min., bet nepervirti — pupelės turi 
būti tik pradėjusios minkštėti. 

Nuvarvinti ir pateikti karštas 
prie mėsos. 

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. Har lem Ave. 

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

V — V I lOval.r. - 12 vai. v. 
VII lOval.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-5945622 

MĘBSM 
Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 

valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat pri imame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnes io specia l — l ie tuv iška „ S t a r k ą S 2 3 . 9 9 ! 

' 
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AR PAGALIAU SUDERINOME 
PAŽIŪRAS LF KLAUSIMAIS? 

Artėja metinis Lietuvių fondo 
suvažiavimas. Šiais metais suva
žiavimą pasitinkame su viltimi, kad 
pagaliau Lietuvių fondo vadovybei 
yra paaiškėję, jog lietuvių visuo
menė ir toliau nori matyti išlaikytą 
per 40 metų gyvavusią LF ir JAV LB 
organizacinę jungtį. Jei ši prielaida 
yra teisinga, tai norint sukurti LF 
ugdymui taip būtiną visuomeninę 
ramybę, 2004 ir 2005 metų suvažia
vimuose LF direktorių tarybos 
nesėkmingai bandyti pravesti LF 
įstatų pakeitimai privalo būti padėti 
į archyvinę spintą, o spintos raktas 
išmestas pro langą. 

Žvelgiant iš praskubėjusio laiko 
perspektyvos, būtų netikslu tvirtin
ti, kad prieš vienerius ir dvejus me
tus pavasary vyravę visuomeniniai 
šurmuliai nieko gero neatnešė. Tie, 
kurie laikėmės pažiūros, kad il
gamečiai LF ir JAV LB ryšiai priva
lo būti išlaikyti, supratome kiek LF 
yra mums svarbus. Dėl ryšių išliki
mo, tokių, kokius LF kūrėjai buvo 
numatę ir sutarę, ryžomės kovoti. 
Skelbėme pareiškimus, rašėme 
straipsnius, gausiais laiškais redak
cijai užpildėme laikraščių skiltis. 
Delegavome atstovus į pasitarimų 
su LF vadovybe komisiją, telkėme 
balsavimo įgaliojimus, „Drauge" 
užpirkome tada dar didelio formato 
puslapius, kur po atsišaukimais į LF 
vadovybę pasirašė po 500 LF narių. 
Prireikė dviejų metinių LF suvažia
vimų išspręsti tai, ko sudarytos 
komisijos ir sieksniniai straipsniai 
spaudoje nepajėgė pasiekti. Renkant 
naujus narius į LF tarybą suvažiavi
mo dauguma pasisakė už nuosai
kius, LF ir JAV LB organizacinės 
jungties išlaikymui pritariančius, 
asmenis. Demokratiniu balsavimu 
buvo išspręsta keletą metų visuo
menę varginusi, skausminga proble
ma. Pribrendo laikas, separatistinio 
pobūdžio LF įstatų keitimui padėti 
tašką. 

Visuomenėje LF įstatų projekto 
iššaukta suirutė privertė LF va
dovybę ieškoti receptų LF požiūriu 
kritiškiems komentarams atsverti. 
LF valdybai krizės laikotarpyje atėję 
vadovauti Arvydas Tamulis ir ad
ministratorius Ramūnas Astrauskas 
savo ramiu charakteriu ir nuo
saikiomis pažiūromis buvo „dangaus 
atsiųsti". Jų rūpesčiu buvo sutvar
kyti LF narių sąrašai, pašalintos 
„mirusios sielos", taip, kad 2005 
metų LF suvažiavime niekas nega
lėjo priekaištauti, jog „mirusieji" bal
suoja. A. Tamulio valdybai priskirti

nas nuopelnas, kad pagaliau buvo 
atsižvelgta į daugelio metų LF narių 
siūlymus dar prieš LF metinį suva
žiavimą pasiūlyti kandidatus į LF 
Tarybą ir LF Kontrolės komisiją. 
Galime džiaugtis, kad artėjančiam 
2006 metų LF suvažiavimui j au 
turime septynis narių iškeltus kan
didatus į LF Tarybą (Ramūną Ast
rauską, Rimą Domanskį, Rimantą 
Griškelį, Dainą Kojelytę, Almį Kuo
lą, Algirdą Šaulį ir Mariją Mažei-
kaitę-Utz). f Tarybą pasiūlyti kandi
datai sukalbami žmonės, nuosaikūs 
pažiūromis, visi rinktini. Gaila, kad 
tik už šešis galėsim balsuoti! Suva
žiavime Tarybos ir Kontrolės komisi
jos kandidatų sąrašus dar galėsime 
suvažiavimo metu iš vietos papil
dyti. Koks tai skirtumas nuo anksty
vesnių rinkimų, kada LF direktoriai 
iškeldavo kandidatus į LF Tarybą ir 
Kontrolės komisiją, o patys į metinį 
suvažiavimą atvykdavo ginkluoti 
susirinktais gausiais įgaliojimais, 
garantuojančiais savo pasiūlytų 
kandidatų išrinkimą. 

Demokratijos vėjelis pravėdino 
ir LF Pelno skirstymo komisiją. 2005 
metais buvo grįžta prie ankstyvesnio 
3:3 LF ir JAV LB pelno skirstytojų 
santykio, atitinkančio veikiančius 
LF įstatus. Keli pelną skirstę atsto
vai man yra teigę, kad naujoji PS 
k-jos pirm. adv. Daina Kojelytė 2005 
m. paramos skirstymą pravedė pro
fesionaliai, neištęstai, be sarkazmo, 
užgauliojimų ir neskanaus paramos 
prašančių įtarinėjimo. „Baigęs skirs
tymą pasijutau įvertintu, atlikusiu 
savo pareigą. Ankstesniuose skirsty
muose to jausmo neturėjau!", — tada 
teigė man vienas PS k-jos narys. 

Teigiamai tenka vertinti pirm. 
Vytauto Kamanto vadovavimą LF 
Tarybai. Po 2005 metų LF suvažia
vimo jo prieitas sprendimas keletą 
metų nebesiekti LF įstatų keitimo, 
metų laikotarpyje leido LF Tarybai 
atsidėti ryžtingų nutarimų priėmi
mui. Galime suprasti, kad V. Ka-
mantui esant vienam iš LF „savis
tovumo" (be JAV LB žymesnės 
įtakos!) idėjos puoselėtojų, minėtą 
sprendimą nebuvo lengva priimti. 
Visuomenės nepalankių nuotaikų 
tinkamai neįvertinęs ir LF įstatų 
reikale neabejotinai klydęs, V. Ka-
mantas klaidoje neliko. Tai teigia
mas visuomenininko bruožas! Pa
girti V. Kamantą tenka už LF Ta
rybos priimtą sprendimą — skirstant 
2005 metų paramą ribotis stipriai 
sumažinta 750,000 dol. suma. Pra
eityje keletą metų skirstyta vieno 

AX]W ^GOS - CniRuRGiJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-74^-3220 

Vidaus figos 

•VIUASJ. NEMiCKAS V.D 
KARCOLJGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te!.~773-471-3300 

EDMUNDAS V123NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Št& 5 r 5 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
figos 

Dantų gyciytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR! DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. 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 

milijono dolerių suma neatspindėjo 
tikros akcijų biržos veiklos. Pelną 
skirstant buvo priimamas LF pag
rindinis kapitalas, o tai jau pra
silenkė su LF įstatais. Gerai, kad 
nutar ta populistinėmis nuotaikomis 
nesivadovauti ir grįžta prie uždirbtu 
pelnu pagrįsto LF paramos skirsty
mo. 

Teigiamai tenka vertinti ir LF 
Tarybos apkarpytas administracines 
ir reprezentacines išlaidas. Tai leis 
stipriau paremti svarbiuosius lietu
vybės poreikius, nors kartais ir pasi-
gesime LF vadovybės užsakyto stalo 
žymesniuose Čikagos lietuvių ren
giniuose. Sveikintinas ir LF Tarybos 
nu ta r imas paramą žiniasklaidai 
skirstyti per Pelno skirstymo ko
misiją, o ne per LF valdybą. Tai LF 
atpalaiduos nuo įtarinėjimų, kad 
manipuliuojama spauda. Pasigesime 
ir taupumo sumetimais atsisakytos 
dr. Antano Razmos kasmetinės pre
mijos. Kelinti metai nieko negirdime 
ir apie prieš kelerius metus LF 
patarinėti pasisamdytą amerikiečių 
advokatų firmą. Tikimasi, kad maži
nant išlaidas, šios teisinės firmos 
paslaugų yra atsisakyta. Jos samdy
mas — nesusipratimas. Tai būta 
pasityčiojimo iš lietuvybės rūpes
čiais gyvenančių gabių lietuvių 
advokatų. 

2005 metais paaugo naujai į LF 
įstojančių narių skaičius. 2003 įstojo 
vos 37; 2004 tik 54, o 2005 paaugta 

net iki 120. Žemi 2003 ir 2004 
metais įstojusių naujų LF nar ių 
skaičiai atspindi tada vykusį visuo
meninį šurmulį. Tenka pasidžiaugti, 
kad LF Tarybos nariui Vytui Vaitkui 
pavyko mūsų telkiniuose suras t i 
gražų būrį naujų LF įgaliotinių. Su 
viena kita išimtimi, LF atstovais 
parinkti ilgamečiai LB darbuotojai. 
Tai dar vienas įrodymas, kad LF ir 
JAV LB organizacinė jungt is yra 
abipusiai naudinga ir privalo išlik
ti. 

Iš Arvydo Tamulio LF valdybos 
pirmininkės pareigas perėmusi 
Sigita Balzekienė savąja erudicija 
bei taktu neatsilieka nuo jos pirm
tako. Teigiamai tenka vertinti jos 
dviejų dienų trukusį dalyvavimą 
pereitą rudenį Detroit vykusioje JAV 
LB XVII Tarybos trečioje sesijoje, 
kur ji pelnė sesijos dalyvių simpati
jas. Šios Tarybos sesijos metu buvo 
priimtas nutar imas, įpareigojantis 
kiekvieną į JAV LB Tarybą išrinktą 
asmenį, jei jo nesama LF nariu, ne
delsiant tapti LF nariu. Šis nutari
mas turėtų teigiamai atsiliepti į LF 
ir JAV LB santykius. Baigiant šį 
pasidalinimą pažiūromis, primenu, 
kad 2006 metais LF tęsia naujų LF 
narių vajų, su šūkiu „Mes nariai! 
Mūsų tauta — mūsų ateitis!" Iki 
malonaus pasimatymo LF nar ių 
metiniame suvažiavime! 

Algimantas G e č y s 

Margumynai 

JAPONIJOS POLICIJA 
GRĄŽINO PINIGUS 

Vienas japonas verkė iš džiaugs
mo, kai atgavo 5 mln. jenų (120,000 
litų) grynais, kuriuos jo žmona buvo 
netyčia išmetusi kartu su buitinėmis 
šiukšlėmis. 35 metų vyras šiuos pini
gus buvo išsigryninęs iš savo banko 
sąskaitos, tačiau bijodamas, kad jų 
kas nors nepavogtų, paslėpė juos 
šiukšlių maiše, kurį įdėjo į šiukš-
liadėžę, pranešė Japonijos žinias-
klaida. Jo žmona nieko neįtardama 
šiukšlių maišą išmetė, tačiau pra
ėjusį mėnesį jis buvo rastas šiukšlių 
surinkimo punkte prie vieno dau
giabučio Saitamos mieste, į šiaurę 
nuo Tokijo. 

Vietos policija grąžino pinigus, 
kai vyras sugebėjo pasakyti tikslią 
pinigų sumą ir kur juos išsigrynino. 

Daugelis japonų laiko namuose di
deles sumas pinigų, o grynųjų jiems 
dažnai reikia verslo sandoriams. 

„Reuters'TBNS 

JŪREIVIAI VEDĖ 
8 NUOTAKAS 

Aštuoni JAV jūreiviai Floridos 
karinio jūrų laivyno bazėje fiktyviai 
vedė nuotakas iš Lenkijos ir Rumu
nijos, kad gautų papildomų pinigų už 
būstą, rodo iškelti federaliniai kalti
nimai. Moterys su jūreiviais negy
veno, bet ištekėjo tam. kad baletu 
gaut; JAV pilietybe, pranešime spau

dai teigė JAV prokuroras Paul Perez. 
Jiems buvo pateikti kaltinimai 

konspiracija, santuokos klastojimu 
ir melavimu vyriausybei, kad ji pa
pildomai skirtų 35,00 dolerių išlai
doms už būstą. 

Neapmokestinami priedai, moka
mi ne bazėje gyvenantiems jūrei
viams, iš dalies priklauso nuo šei-
mmyninio statuso iš laikomų asme
nų skaičiaus. „Jie vedė šias moteris 
tik tam, kad gautų šiuos pinigus", — 
sakė JAV prokuratūros atstovas 
spaudai Steve Cole. 

Moterims tai pat buvo pateikti 
kaltinimai fiktyvios santuokos su
darymu, be to, policija tiria, ar jos 
nepažeidė imigracijos įstatymų, pa-

• Federalinis tyrimas bu-zvmeio 

vo pradėtas rugsėjį, kai vienas jū
reivis Karinio jūrų laivyno krimina
linių tyrimų tarybai pasiskundė, jog 
kitas jūreivis pasiūlė jam gauti prie
dą, už būstą, jei jis vesiąs vieną len
kę. Pasak jo, jūreivis, atlikęs piršlio 
vaidmenį, iš nuotakos paėmė 6,000 
dolerių. 

Jūreiviai tarnavo orlaivių t rans
porteryje „USS John F. Kennedy" ir 
fregatoje „USS Simpson". Penki jū
reiviai iš laivo „John F. Kennedy" 
jau greit pateko į areštinę, o liku
siems taip pat buvo išduoti arešto 
orderiai. Jei įtariamieji bus pripažin
ti kaltais, jiems už kiekvieną kalti
namąjį punktą grės iki penkerių 
metų nelaisvės. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
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PROJEKTAS 
TĖVĄ STA NIS L O V A S " 

IEŠKO P A R A M O S 

Tėvas Stanislovas. Ši Gintaro Česonio nuotrauka bus publikuojama foto
nuotraukų ir gražiausių minčių albume tėvui Stanislovui atminti. 

Tėvas Stanislovas — neeilinė 
asmenybė, išskirtinis dvasininkas, 
žmogus dar savo gyvenimo metais 
tapęs legenda, vienų nemėgiamas, 
kitų garbinamas ir dievinamas. 
Žmogus,' nepalikęs jam abejingų. 
Tiesiakalbis mąstytojas, netradici
nės elgsenos pamokslautojas, jis visų 
pirma buvo dvasingumo, dvasinės 
gyvybės šaltinis, gebėjęs žmonėse 
įžiebti gerumą, humaniškumą, ge
bėjęs priartėti prie nuskriaustojo, 
suprasti, padėti kitam, atjausti. Šal
tinis, kurio versmės mirtis nepajėgi 
įveikti. Jis gyvas žmonių mintyse, 
atsiminimuose, pasakojimuose, jų 
širdyse. 

Šis projektas — tai dar vienas jo 
gyvasties įrodymas. Tėvo Stanislovo 
nuotraukų ir jo minčių dvasinių 
atodūsių ir maldų rinkinys siekia 
atspindėti paskutines kapucinų vie
nuolio gyvenimo akimirkas, atskleis
ti jo veidą, kasdienio vienuolio gy
venimo realybę,-jo dvasią, darbuo
jantis žmonių bendruomenėje. Tai — 
ne atsiminimų knyga, bet žmogiškas 
vienuolio portretas, gyvas jo žodis ir 
veidas, kurio įtaiga ir galia sklinda 
iš kiekvieno jo mimikos ir minties 
virpesio. Virpėjimo, kuris suteikia 
galimybę ir jo nepažinusiems žvelgti 
į vis tuštėjančio, pasimetusio, nie
kalais užpustyto šiandienos pasaulio 
vartybių gilumą: ieškoti tiesos frag
mentų, atsakymų į ontologinius 
klausimus, atrasti bendražygiškų 
atodūsių aidus, artėti prie sielą 
guodžiančios vidinės pusiausvyros. 
Viso to, kas guodžia, gydo ir rodo 
dvasinio susimąstymo kelią šiandie
nos gyvenimo realijose išsibarsčiu

siam, susipainiojusiam, susižeidu
siam žmogui. 

Fotografo Gintaro Česonio nuo
traukose magiškai skleidžiasi Tėvo 
Stanislovo portretas, kuris lydimas 
paties dvasininko mintijimo frag
mentų atkuria ne kartą žmonių pa
liudytą realybę, akimirkos pagavą — 
nieko daugiau nereikalaujantį norą 
būti šalia. Buvimą, į kurį nukelia 
nuotraukose atgijęs dvasinis Tėvo 
Stanislovo paveikslas. Buvimą, ku
ris peržengia vieno žmogaus ribas ir 
atveria jo sielos rankomis sukurtą 
unikalios Paberžės vietovės feno
meną. 

Leidinį planuojama išleisti 2,000 
tiražu iki 2006 m. gegužės pabaigos, 
minint Tėvo Stanislovo mirties me
tines. Didžioji dalis egzempliorių 
būtų padovanota Paberžės muziejui, 
kur šiuo metu yra kuriama pastovi 
Tėvo Stanislovo atminimą įprasmi
nanti ekspozicija. 120 puslapių aukš
tos kokybės spaudos leidinį sudarys 
3 skyriai: vienuolio portretai, jo 
gyvenimo Paberžės parapijoje frag
mentai, bei surinktos paties tėvo 
Stanislovo išsakytos mintys. Ateityje 
būtų prasminga tikėtis šio leidinio 
vertimo ir į kitas pasaulio kalbas. 

Projekto vykdytojas yra Viešoji 
įstaiga „Meno tvirtovė". Norintys 
prisidėti prie šio projekto įgyvendini
mo, prašome kreiptis: 

VSI „Meno tvirtovė", 
Leliūnų 6—4, Kaunas, 
Lithuania. 
EI. paštas: 
menotvirtove@gmail.com 
Banko sąsk. 
LT 137300010081605049. 

Ieško giminių: 
• • - - . . — — • • • • • m . . - i . , , - i • • • • • i • • • • • 

2002 m. Lietuvoje lankėsi viešnia. Ji buvo atvykusi į Kupiškį, Maironio 
gatvę, kur anksčiau gyveno Jodelio šeima. Minėtoji viešnia fotografavosi 
prie buvusio šeimos namo Kupiškyje. Tačiau dabar ten gyvenanti moteris 
neturėjo mūsų adreso. Mes spėjame, kad į Lietuvą — Vilnių ir Kupiškį, 
galėjo atvažiuoti dėdės Viktoro Jodelio dukra Danutė. Ji turi brolį Evaldą. 
Dėdė Viktoras Jodelis gyveno Čikagoje. 

Mes turime išsaugoję ir kito dėdės Kasper (Casper) Jodelis adresus: 
senesnis — 158 N. Laramie Ave., Chicago 44 IL, vėlesnis — 18355 Dixie 
Hwy., Honeyvvood, IL 60430. Dėdė Kaspar turėjo dukrą Birutę, jos vyras 
Albertas Sogodinas. 

Iš Jodelių šeimos Lietuvoje yra likę gyvi dukra Aldona ir sūnus Egidijus. 
Jodelių šeimos narius JAV labai prašome atsiliepti adresu: Egidijus 

Jodelis, Lazdinėlių g. 6, Raudondvaris, Kauno raj. 54138, Lietuva. Tel. 011-
370-37-549388. Arba paskambinti Nerijui Šmerauskui Čikagoje tel. 773-
857-8847. 

Pažintis su vienuolynais 
Lietuvoje 

Balandžio 2 d., sekmadienį, po 
šv. Mišių į Jaunimo centro kavinę 
susirinko gausus būrys žmonių. 
Amerikos lietuvių sielovadoje (Le-
monte) besidarbuojanti seselė Pran
ciška pristatė naują filmą iš Lie
tuvos „Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyve
nimą". 

Minėtas filmas mums atskleidė, 
kaip menkai dar pažįstame vienuo
liško gyvenimo specifiką, prasmę, 
istoriją, autentiškumą, vienuolių 
pašaukimą bei jų gerus darbus ir jų 
veiklą. Šiuo metu Lietuvoje yra 38 
moterų vienuolijos, kuriose gyvena 
ir tarnauja apie 800 seserų ir 14 vy
rų vienuolijų su maždaug 200 brolių 
vienuolių, iš kurių didesnioji dalis 
yra kunigai, tarnaujantys įvairiose 
sielovados srityse. Iš filmo sužino
jome, kad lietuviškų vienuolijų kūri
masis istorijos tėkmėje siekia laikus 
dar prieš Lietuvos valstybės su
kūrimą. Dar XI amžiuje misionieriai 
vienuoliai pasiekė Lietuvą, o XIII 
amžiuje pažymima, jog gyveno do
mininkonai, augustinai ir cistersų 
vienuoliai. XTV amžiuje į Lietuvą 
atvyksta pranciškonai. XV amžiaus 
pradžioje atvyksta benediktinai, 
pakviesti Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto. Jie apgyvendinami 
Vytauto pilyje Trakuose. Čia jie 
išgyveno apie 400 metų, kol XLX am
žiaus viduryje carinė Rusijos valdžia 
vienuolyną uždarė. Dabar, praėjus 
150 metų, seniausia Europos vie
nuolija vėl labai sėkmingai atsikuria 
Lietuvoje. 2002 metais Palend-
riuose, Kelmės rajone, buvo baigtas 
statyti ir pašventintas Benediktinų 
vienuolynas. 

XX amžiaus pradžioje, atnauji
nant vienuolijas, daug pasidarbavo 
palaimintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Jis atnaujino bebai
giančią išnykti Marijonų vienuoliją, 
o vėliau įkūrė Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių 
seserų kongregaciją bei Jėzaus 
Eucharistijoje tarnaičių kongregaci
ją. XX amžiaus pradžioje iš JAV 
atvykusi sesuo Marija Kaupaitė su 
keletą seserų įsteigia Šv. Kazimiero 
seserų kongregaciją Pažaislyje, Kau
ne. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, Paštuvoje, nedideliame kai
melyje ant Nemuno kranto, važiuo
jant nuo Kauno link Jurbarko, įsi

kūrė seserys karmelitės. Kitoje vie
toje, taip pat ant Nemuno kranto, tik 
jau Paparčiuose, Kaišiadorių rajo
ne, įsikūrė iš Prancūzijos atvykusios 
Betliejaus seserys, gyvenančios pa
gal šv. Brunono kartėziškąją regulą. 
Sostinėje Vilniuje taip pat gyvena 
Prancūzijoje prieš 30 metų įkurtos 
Šv. Jono kongregacijos seserys, kaip 
ir pirmosios dvi aukščiau paminėtos 
vienuolijos, tiesiog klestinčios jau
nais lietuvaičių pašaukimais. Šv. 
Jono broliai Vilniuje apsigyveno šiek 
tiek anksčiau, nei seserys. 1994 me
tais į Lietuvą buvo pakviestos ir Mo
tinos Teresės įkurtos seserys misio
nierės, tarnaujančios vargšams, 
maitinančios benamius mieste 
įsteigtoje valgykloje. Ir tai dar toli 
gražu ne viskas, kas yra Lietuvoje... 

Nors vienuolijos yra labai įvai
rios ir skirtingos, jų nariai atlieka 
tikrus pasišventimo ir artimo meilės 
darbus. Broliai ir seserys dirba su 
šeimomis, lanko nuteistuosius įka
linimo įstaigose, organizuoja jauni
mo maldos žygius. Daug seserų 
imasi globoti gatvės vaikus, jos 
padeda organizuoti skaučių veiklą, 
skiepija krikščioniškas vertybes stu
denčių tarpe ir 1.1. Visos vienuolijų 
bendruomenės remiasi tuo pačiu 
tikėjimu, tuo pačiu Jėzaus sekimu ir 
tarnavimu Dievui bei žmonėms per 
Bažnyčią. 

Filmą pristačiusi seselė Pran
ciška Lietuvoje yra baigusi Šiaulių 
aukštesniąją medicinos mokyklą, 
kur įgijo socialinio darbuotojo medi
cininei globai specialybę. Išvykusi 
pas Dieviškosios Jėzaus Širdies 
pranciškones seseris Kaune, kiek 
vėliau ji Vytauto Didžiojo univer
sitete baigė katalikų teologijos 
mokslus. Lietuvoje seselė Pranciška 
dirbo Kauno arkivyskupijos kurijoje 
Sielovados programų koordinatore, 
padėdama arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui, S J. Dabar, atvykusi į 
Ameriką, ji moko vaikus tikybos ir 
dvasinio ugdymo Čikagos lituanis
tinėje mokykloje Jaunimo centre ir 
Lemonto Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Ji taip pat rengia jau
nuolius Sutvirtinimo sakramentui. 

Pasibaigus filmui seselė Pran
ciška dar ilgai atsakinėjo į susi
rinkusiųjų klausimus bei bendravo 
su kavinės lankytojais. 

Milda Šatienė 

Iš kairės: Jaunimo centro valdybos pirmininkė Mi lda Šatienė, seselė Pranciška ir 
Antanas Paužuolis po f i lmo , Žvilgsnis j Pašvestgju gyvenimą pristatymo Jau
n imo centre. Zigmo Degučio nuotr 

mailto:menotvirtove@gmail.com
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GRAŽUS GYVENIMAS — LENGVA MIRTIS 
Vanda Hriškevičiene-Rees 

(1910—2006) 
Gyvendama 96 — 

tuosius metus, ramiai 
užgeso našlė Vanda, 
nesirgusi, tik senatve 
negaluodama. Savo 
namuose — Santa 
Monica, C A, prie jos 
lovos buvo visi jos trys 
sūnūs ir duktė Lili 
Tremblag. Būdama 
šviesios sąmonės, Van
da prašė pašaukti ir 
kaimynę Daną, kuri 
jai daug padėjo; buvo 

mm t 
| n f > .4:. , 

Vanda Hriškev 
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'SĮ-paĮ 
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idenė-Rees 

Velionė buvo pa
laidota Holy Cross 
kapinėse prie vyro 
Vlado, po labai gražių 
laidotuvių apeigų. 

Saint Monica baž
nyčioje aukojo šv. Mi
šias šios parapijos 
klebonas ir lietuvių 
parapijos klebonas 
kun. St. Anužis, duk
ters Lili pakviestas 
atvyko net ir Švento 
Kazimiero parapijos 
choro nemaža dalis, ir jos prižiūrėtoja 

(apie 10 metų) — Nijolė Vitkaus- giedojo lietuviškas kelias giesmes ir 
kaitė. net Lietuvos himną. Mišių pabaigoje 

Vanda išgyveno gražų, nors solo smuiku grojo „Sveika Marija" 
nelengvą gyvenimą. Buvo religinga giesmę (muz. Onos Metrikienės) 
ir tai perdavė savo visiems vaikams gražiai pagiedojo Stasė Pautienienė, 
ir jų vaikams. Geros širdies, lab- o abiems solistėms akompanavo 
daringa, sugyvenama: visi kaimynai muz. Viktoras Ralys, 
ir daugybė draugų gerbė ją ir Dukters Lili ir jos vyro Don 
mylėjo. Jos vyras Vladas buvo Že- namuose buvo gedulingi pietūs (apie 
maitijos bajoras, išsimokslinęs, ta- 60 žmonių). 
čiau nestiprios sveikatos. Vyrui AtA Vandą pagerbė ateidami 
negalint Amerikoje pritaikyti savo visi kaimynai, visa šeima — vaikai, 
mokslą, dirbant bet kur už mažą at- anūkai ir proanūkai, giminės, drau-
lyginimą, Vanda turėjo pakelti sun- gai. Net ir monsinjoras Torgerson 
kią šeimos išlaikymo naštą. Buvo 
darbšti, kantri ir pavaldi, tai ir 
vaikus pastūmėjo į darbus, į mokslą. 
Visa šeima darbštūs, prasigyvenę. 

apsilankė Saint Monica klebonas 
apsilankė. 

Ilsėkis ramybėje! 
Alė Rūta 

VINCAS TERCIJONAS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Neilgai sirgęs, Vincas Tercijo-
nas mirė 2005 m. lapkriti dar nesu
laukęs 70 metų. Vincas gimė Kaune. 
Su tėvais pasitraukė į vakarus 1944 
m. ir karui pasibaigus gyveno Ha-
nau, Vokietijoje. 1949 m. emigravo į 
Ameriką, apsigyveno Brooklyn, NY. 
Baigęs gimnaziją, savanoriu išėjo į 
armiją, kur buvo pamokytas „Signal 
Core" ir nusiųstas į Alaską. Ten dir
bo prie radaro instaliacijos. Darbas 
jam patiko, gerai sekėsi. Jo techniški 
gabumai buvo gerai įvertinti, nuo
latos buvo siunčiamas į įvairius se
minarus. Ten dirbo 6 metus. 

Po to, dirbdamas įvairiose įmo
nėse, daug keliavo po visą pasaulį ir 
mėgdavo pasakoti apie įdomius atsi

tikimus iš kelionių. 
Grįžęs į New York, vedė ir augi

no šeimą. Mėgdavo fotografuoti, žu
vauti, buvo draugiškas, paslaugus ir, 
kaip žmonės sako, turėjo auksines 
rankas. Visi techniški dalykai jį 
domino. Mokėjo pataisyti paprastas 
mašinas ir komplikuotas komuni
kacijos sistemas. Nuo 1975 m. pra
dėjo dirbti „Contel Ass." kaip sr. 
technikos specialistas ir pakilo iki 
vyriausio inžinieriaus vietos. Išėjęs į 
pensiją, planavo keltis į Floridą. Bet 
deja, nesuspėjo. Nuliūdusi liko žmo
na Alice, sūnus Mathew, dukra Lisa, 
seserys Aldona Rygelienė, ir Giedrė 
Kulpienė. 

Giedrė Kulpienė 

v 

Žmogus tik žemės svečias 
Ir turi jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta — niekas niekados. 

Skaudžią netekties valandą 

Af A 
ALFONSUI BLEKIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį BRONIŲ, žmoną 
DALĘ ir visus giminaičius Amerikoje ir Lietuvoje. 

L. Maldūnienė 
P. Jadviršis 
Z. Navickas 
A. M. Vyčai 

Z. M. Veraičiai 
D. A. Sereikos 

A t A 
ANELEI RASTIS 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame vyrui VLADUI, sūnums REGIMANTUI su 
žmona KARIN, ARŪNUI ir VYTAUTUI. 

Marąuette Park Lietuvių namų 
savininkų organizacija 

Mūsų ilgamečiui nariui 

A t A 
inž. GEDIMINUIBISKIUI 

mirus, žmonai BIRUTEI ir dukrai GAILEI bei vi
siems artimiesiems, reiškiame giliausią užuojautą. 

Amerikos lietuvių Inžinierių ir 
Architektų sąjungos valdyba 

EKSPEDICIJŲ Į TRĖMIMO VIETAS SIBIRE PROJEKTAS 
Š.m. balandžio 22 d. Lietuvos 

Respublikos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas Kristijono Done
laičio lituanistinės mokyklos, Ma-
ryland valstijos, kvietimu Vašing
tono ir Baltimorės lietuviams pa
pasakojo apie prieš 15 metų įvykusią 
kelionę po Kamčiatką bei apie 
„Ekspedicijas į trėmimo ir žūties 
vietas" Sibire projektą. 

Ambasadorius Ušackas parodė 
skaidres iš 2004 m. vasaros kelionės 
po Kamčiatką, esančią Rusijos To
limuosiuose Rytuose ir garsėjančią 
žmogaus rankos nepaliestu gamtos 
grožiu bei laukine gyvūnija. Kelio
nės metu turistai iš Lietuvos atsitik
tinai išgelbėjo išsekusį 22 metų rusų 
studentą Ivaną Butakovą, kuris jau 
penkias dienas klaidžiojo pavojin
guose Kamčiatkos miškuose. 

Ambasadorius Ušackas klausy
tojus taip pat supažindino su Lie
tuvos jaunimo organizacijų tarybos 
(LiJOT) šią vasarą rengiamomis 
keturiomis išskirtinėmis „Ekspedici
jomis į trėmimo ir žūties vietas". 

Šiose ekspedicijoje taip pat dalyvaus 
ir ambasadorius Ušackas, kurio 
tėvai 1941 m. birželio mėn. 14 d. 
buvo ištremti į Sibirą. 

Šiomis ekspedicijomis jaunimas 
siekia stiprinti istorinę atmintį ir 
patriotiškumą, puoselėti jaunimo 
domėjimąsi valstybės istorija, dera
mai pagerbti nuo sovietų okupacijos 
nukentėjusius Lietuvos piliečius bei 
atkreipti visuomenės ir valdžios 
institucijų dėmesį į Lietuvos jauni
mo patriotiškumo ugdymo reikmę. 

Ambasadorius išreiškė viltį, kad 
ekspedicijose taip pat dalyvaus JAV 
lietuvių jaunimo atstovai, ir kad ši 
ekspedicija, sutvarkant ir pager
biant tremtinių kapus, taps kasme
tine. 

Pirmosios ekspedicijos data 
turėtų sutapti su lietuvių trėmimo 
65 metų sukakties minėjimu ir 
prasidėti 2006 m. birželio 14 dieną. 
Šis projektas taip pat prisidės mi
nint ir Lietuvos laisvės penkiolik
tąsias metines. 

Ekspedicijos į Sibirą partneriai 

yra Lietuvos politinių kalinių ir Projektą „Ekspedicijos į trėmimo 
tremtinių bendrija, Lietuvos politi- ir žūties vietas" globoja šalies prem-
nių kalinių sąjunga, Lietuvos politi- jeras Algirdas Brazauskas ir prof. 
nių kalinių ir tremtinių sąjunga, Vytautas Landsbergis. 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. LR ambasados pranešimas 

Lietuvos teatralų 
susitikimas 

Kovo 13 d. Šiluvos Švč. M. Ma
rijos Gimimo bazilikoje melstasi ir 
už Lietuvos teatro meno puoselėto
jus. Šv. Mišias koncelebravo arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Po šv. Mišių Kauno kurijos, Ši
luvos parapijos bei Jono Pauliaus II 
namų iniciatyva šių namų salėje 
įvyko Lietuvos teatrų atstovų susi
tikimas. Susitikime dalyvavo arkiv. 
S. Tamkevičius, pasveikinęs teat
ralus ir padėkojęs už jų kūrybą. 

Klaipėdos, Šiaulių dramos teat
rų bei Kauno lėlių teatro vadovus 
bei aktorius Vilkaviškio vyskupijos 
kun. Rytis Baltrušaitis supažindino 

su popiežiaus Jono Pauliaus II 
„Laišku menininkams", kviečiančiu 
tęsti Dievo kūrybą ir „tarnauti 
grožio tarnyboje". 

Tądien į Šiluvą susirinkę me
nininkai dėkojo už susitikimo gali
mybę, nes, pasak Šiaulių dramos 
teatro trupės vedėjo aktoriaus Vla
do Baranausko "per ieškojimus at
randamos vertybės". „Šiandieninei 
visuomenei reikėtų daugiau vienų 
su kitais dialogo", — baigdamas 
susitikimą sake arkiv. S. Tam
kevičius. 
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APYLINKES 

• Ba landž io 28 d., penk tad ien į , 
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 — muzi
ka, vynas, pašnekesiai paveikslų 
paunksmėje. Tel. pasiteiravimui: 
773-443-8877 (Audronė). 

• B a l a n d ž i o 29 d. , -šeštadienį , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Po paskaitos — 
vaišės. Įėjimas nemokamas. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• N i j o l ė L u c i a p laukų sa lonas , 
5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL, 
yra „Grožio ir sveikatingumo die
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. J u s aptarnaus profesio
nalės. Vaišinsime šampanu ir už
kandžiais. Kviečiame užsirašyti iš 
anksto tel. 708-422-5799. Visas pel
nas bu§ skirtas Lithuanian Mercy 
Lift, krūties vėžio diagnostikos prog
ramai — mamogramų apmokėjimui. 

• G e g u ž ė s 5 d., penk t ad i en į , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Žvaigždino parodos „Improvizacijos 
Floridos tema" atidarymas. Kviečia
me visus. Adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. 

• M a r ą u e t t e P a r k Lietuvių na
mų savininkų draugija kviečia visus 
atvykti \ vakaronę, kurioje bus 
kalbama imigracinės 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. 

• Š v č . Merge lė s 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 Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

• L o r e t o s P e t r a i t i s t a p y b o s 
darbų parodos „Pašaukimas kūry
bai" atidarymas įvyks šių metų ge
gužės 6 d., šeštadienį, meno galerijo
je „Art Studio R", jaukiame Long 
Grove miestelyje, IL, kuriame tą pa
čią dieną vyks ir „Šokolado festi
valis". Parodos atidarymas 6 vai. v. 
Paroda tęsis iki birželio 6 d. Gale
rijos adresas: Mill Pond Shoppes, 
Lower Level Courtyard, 249 Robert 
Parker Coffin Rd., Long Grove, IL 
60047. Tel. pasiteiravimui: 847-478-
9509 (galerija) arba e-paštas: artstu-
dio@sbcglobal.net 

• G e g u ž ė s 6 - 7 d ienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo

se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. ltn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Bus 
skani vakarienė, šokiai, veiks baras. 
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25 
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713. 

• P a l a i m i n t o j o J . Ma tu la i č io mi
sija ruršia kasmetinius Motinos die
nos pietus š. m. gegužės 7 d. 12:30 
vai. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kviečiame visus narius ir 
svečius užsisakyti vietas. Skambinti 
Vandai Gvildienei, tel. 630-271-9136. 

• D r . Vilija Ke re ly t ė a t l i k s me
ninę programą per Motinos dienos 
pietus, kurie įvyks gegužės 7 d. 
12:30 vai. p.p. PLC didžiojoje salėje, 
Lemonte. Akompanuos Algimantas 
Barniškis. Palaimintojo J . Matu
laičio misija maloniai kviečia atvyk
ti visus narius ir svečius. 

• G e g u ž ė s 7 d., s ekmad ien į , 7:30 
vai. v. kviečiame į neeilinį koncertą. 
Ansamblis „Dainava" (vadovas Da
rius Polikaitis) ir „DuPage Chorale" 
(vadovas Lee Kesselman) atliks J. 
Brahms ,,Ein Deutsches Reąuiem" ir 
M. K. Čiurlionio ,,De Profundis". 
Koncerte dalyvaus apie 200 choristų 
ir simfoninis orkestras. Koncertas 
vyks McAninch Arts Center, Colle-
ge of DuPage, 425 Fawell Blvd., 
Glen Ellyn, IL. Tel. pasiteiravimui 
630-942-4000. 

• „Šokome , šoks ime . . . m e t ų 
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. 

• J A V LB Vidur io v a k a r ų 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). 

• Č i k a g o s s ta lo t e n i s i n i n k a i , j e i 
esate kada žaidę stalo tenisą ir kiek 
pasitreniravę norite dalyvauti 
ŠALFASS čempionate, įvyksian
čiame gegužės 19-20 dienomis PLC 
senojoje sporto salėje, Lemonte, 
Algirdas Vitkauskas maloniai kvie
čia jus į treniruotes pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais nuo 7 
vai. v. Registruotis tel. 630-257-3182 
arba 630-887-6310, taip pat e-paštu: 
visvitalis@comcast.net 
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Balandžio 30 d. 3 vai. p . p . 
Morton gimnazi jos auditorijoje, 
24* 1 S \ u vtin Blvd., Cicero, IL, 

Lietuviu o peros pastatymas 
1 \ t a u t o Klovos „Pilėnai" 

Jei dar nefsigijote bilietu, pats laikas tą pa
daryti. Bilietai parduodami „Seklyčioje", 2711 
YV. 71 st Street, Chicago, tel. 773-476-2655. 
Pirmadieniais-ketvirtadieniais raštinė d i rba 
nuo 9 vai. r. Iki 4 vai. p.p., šeštadieniais n u o 10 
vai. r. iki 2 vai. p.p. Bilietų kaina — 25-50 dol. 

I operos „Pilėnai" spektakli veš autobusai. Iš Marquette Park auto
busas išvažiuos 1:15 vai. p.p. nuo parapijos bažnyčios. 1:30 vai. p .p . 
autobusas sustos prie Brtghton Park bažnyčios. Bilietus kelionei galite 
užsisakyti „Seklyčioje", tel. 773-476-2655. Nuo PLC autobusas išvyks 
1:30 vai. p.p. Vietas užsisakyti tel. 630-968-0184 arba 630-243-0791. 

Bilietų kasa Morton gimnazijos vestibiulyje, 2401 S. Austin Blvd., 
Cicero, šf sekmadieni bus atidaryta nuo 1 vai. p.p. iki spektaklio pra
džios 3 vai. p.p. Lietuvių operos vaidybos pirmininkas Vaclovas Momkus 
pabrėžia, kad spektaklis prasidės punktualiai. 

Tei. pasiteiravimui: 773-925-6193 (Vaclovas Momkus). 

Lie tuvių fondo 43-asis m e t i n i s 
n a r i ų suvaž i av imas įvyks 2006 m. b a l a n d ž i o 29 d. 

Regis t rac i ja p r a s i d ė s n u o 8:30 vai . r . 
Posėdž io p r a d ž i a 9:30 va i . r . 

Kvieč iame v i sus LF n a r i u s a t v y k t i \ 
P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r o didžiąja, s a l ę . 

L F a d r e s a s : 14911 127st. S t ree t , L e m o n t , IL 60439, 
te l . 630-257-1616. 

Gegužes 12 d., 
p e n k t a d i e n i , 7:30 v a i . v. 

Čiurlionio galerijoje 
jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, 

vyks vakaras 
„AŠ VIS NORĖDAVAU 

SUKURTI SAVO../', 
skirtas žymaus lietuvių dailininko 

Viktoro Petravičiaus 
įimtosioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Kviečiame visus atvykti. 

Skelbimai 
Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , I L 60629 
Tel . 773-776-8700 

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135SLaSaDe #2300 Chicago, IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

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

IŠ ARTI IR TOLI.. 

• Ba landž io 30 d., s ekmad ien i , 1 
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija 
Kochanskyte atliks programą „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė". 
Programoje dalyvauja dainininkė 
Audronė Simanonytė. Bus vaišės. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

• ( i egužės 6 d., š eš tad ien i , 8 vai. 
v Michiean laiku Gintam vasarvie

tėje, 15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI, Union Pier lietuvių draugi
ja visus tuos, kuriems per 21, kvie
čia į metinius pavasario šokius (pra
šome neatsivesti vaikų). Gros broliai 
Švabai, bus maisto, veiks baras. Bi
lietus galite įsigyti „Mildos" parduo
tuvėje, Gintaro vasarvietėje arba paš
tu adresu: Gintaras Resort, 15850 La
ke Shore Rd Union Pier, MI 49129. 
Tel pasiteiravimui 269 469-329* 
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