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Koalicijoje tęsiasi kėdžių stumdymas

Valdančiosios koalicijos vadovai: žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė, mi
nistras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Darbo partijos pirmininkas Viktoras
Uspaskichas.

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Gerokai sumažėjusią valdančiąją
koaliciją sutvirtins praėjusią savaitę
nuo „darbiečių" atskilusi Pilietinės
demokratijos frakcija. Antradienį vy

kusiame Koalicijos tarybos posėdyje,
į kurį buvo pakviesti ir šios frakcijos
vadovai, buvo nuspręsta sudaryti su
jais „tarpfrakcijinį susitarimą". Anot
socialdemokratų vadovo, premjero

Užtikrins nuoseklesnę kalbos politiką
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Seime šiuo metu svarstomas naujos
redakcijos Lietuvių valstybinės kal
bos į s t a t y m o projektas u ž t i k r i n s
skaidresnę ir nuoseklesnę kalbos po
litiką.
Naujos redakcijos įstatymu sie
k i a m a užtikrinti visavertį lietuvių
kalbos funkcionavimą visose viešojo
gyvenimo srityse ir prisidėti prie Eu
ropos bendrijos pastangų išsaugoti
kalbinę i r kultūrinę Europos įvairo
vę, pranešė Valstybinė lietuvių kal
bos komisija.
Įstatymo projektu siekiama aiš
k i a u n u s t a t y t i valstybinės kalbos
oficialiojo i r viešojo vartojimo sritis,
valstybės ir savivaldybių institucijų

pareigas, susijusias s u valstybine
kalba, asmenų kalbines teises ir pa
reigas, valstybinės kalbos rėmimo ir
apsaugos garantijas.
Įstatymo projekte pateiktos pag
rindinių sąvokų apibrėžtys leidžia
nustatyti aiškias valstybinės kalbos
privalomo vartojimo ribas, j a m e iš
skirti nauji arba naujai motyvuoti
viešojo intereso dalykai — viešieji
užrašai, viešosios kalbos taisyklin
gumas, pavardės vyriškosios ir mo
teriškosios formos skirtumas, para
ma lietuvių kalbą siekiančioms iš
saugoti užsienio bendruomenėms.
Šiuo metu valstybinės kalbos
apsaugą, vartojimą, taisyklingumą
reglamentuoja 1995 m. įstatymas.

LLRI p r e z i d e n t u t a p o R. Šimašius
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Lietuvos laisvosios rinkos instituto
(LLRI) prezidentu nuo šiol b u s Re
migijus Šimašius, institute dirban
tis 11 metų.
R. Šimašius LLRI vadovo parei
gose pakeis Ugnių Trumpą, institu
tui vadovavusį nuo 2001-ųjų lapkri
čio iki šių metų balandžio vidurio.
Toks sprendimas priimtas an
tradienį vykusiame LLRI jungtinia
me dalininkų ir tarybos susirinkime.
R. Šimašius, kuris y r a funda
mentaliosios ekonomikos ir teisės
teorijos specialistas, nuo 2004 metų
gegužės ėjo LLRI viceprezidento pa
Remigijus Šimašius
reigas ir vadovavo instituto analiti
Olgos Posaskovos (ELTA) nuotr
kų komandai.
LLRI viceprezidente taip pat pa kuruos instituto plėtrą ir adminis
skirta Guoda Steponavičienė, kuri
traciją.
nuo šiol b u s atsakinga už instituto
LLRI remia privatūs asmenys,
atliekamus tyrimus. Naujai išrinkta
įmonės, tarptautiniai fondai ir orga
viceprezidentė Edita Maslauskaitė
nizacijos.

Algirdo Brazausko, toks žingsnis yra
logiškas, nes dabar j a u buvę „darbiečiai" prisidėjo rengiant Vyriausy
bes programą.
Savo ruožtu Pilietinės demok
ratijos frakcijos seniūnas Andrius
Baranauskas leido suprasti, kad nuo
Darbo partijos atskilę parlamenta
rai sieks išlaikyti turimus postus,
kad galėtų „lygiaverčiais pagrin
dais" vykdyti Vyriausybės progra
mą.
Šiai frakcijai priklauso Seimo
pirmininkas Viktoras M u n t i a n a s ,
kuris yra sustabdęs narystę, Biudže
to ir finansų komiteto vadovas Jonas
Lionginas, Antikorupcijos komisijos
vadovas Petras Baguška ir Operaty
vinės veiklos kontrolės komisijos va
dovas Algirdas Ivanauskas.
Iš Darbo partijos (DP) pasi
traukęs V. Muntianas pateikė prem
jerui siūlymą iš esmės keisti koalici
jos bendradarbiavimo principus —

Dėl Smiltynės
gaisro k a l t i n a m i
valdininkai
Vilnius, gegužės 9 d. iBNS) —
Smiltynės gaisro mastai galėjo būti
mažesni, jei valdininkai į savo darbą
nežiūrėtų pro pirštus, sako parla
mentarai.
Pasak Pilietinės demokratijos
frakcijos atstovo Henriko Žukausko,
Kuršių nerijos miškai likimo valiai
palikti per Aplinkos ministerijos bei
jai pavaldžių institucijų valdininkų
aplaidumą.
„Aš matau vieną iš priežasčių —
nekoordinuotas ministerijos darbas
— dėl to kenčia mūsų gamta, mes
patys ir mūsų nacionalinis turtas.
Šitokioj klimato zonoje betvarkė yra
nepateisinamas dalykas", — sakė H.
Žukauskas.
Pasak spaudos konferencijoje
dalyvavusių parlamentarų H. Žu
kausko bei Juozo Jaruševičiaus,
gaisras Smiltynėje parodė, kad ga
limoms stichinėms nelaimėms Kur
šių nerijoje visiškai nepasiruošta.
„Miškuose kovojama su gais
rais, apariant tam tikrus plotus, pa
darant kirtimus, kad ugnis iš vieno
kvartalo neišplistų į kitus, kad būtų
vieta pravažiuoti gaisrininkų tech
nikai. Aš negalėčiau pasakyti, kad
šitas dalykas Kuršių nerijos miškuo
se yra padarytas", — sakė H. Žu
kauskas.
Ugnis Smiltynės miške įsiplies
kė praėjusio ketvirtadienio popietę
ir užgesintas antradienio rytą.
Pirminiais skaičiavimais, lieps
nos nuniokojo mažiausiai 250 hekta
rų kalnapušių miško. Gamtai pa
daryta žala gali siekti kelis milijo
nus litų.

dabartinį bendradarbiavimą tarp
partijų keičiant koaliciniu bendra
darbiavimu tarp Seimo frakcijų.
Prezidentas Valdas Adamkus
šių metų pradžioje kritikavo valdan
čiųjų partijų politinę tarybą, kuri
esą peržengia kompetencijos ribas
spręsdama valstybės klausimus.
Kėdainiuose posėdžiavusi Darbo
partijos taryba nusprendė Pilietinės
demokratijos frakcijos prisijungimą
prie valdančiosios koalicijos klausi
mą patikėti spręsti derybinei grupei.

Skautybės kelias.
Geografijos pamokos ir
egzaminai.
Apie demokratijos žalą
mūsų valstybei.
Užslėpta neapykanta
Bažnyčiai.
Skaitytojų laiškai.
A. Kubilius ir Lietuvos
ateities perspektyvos.
Graži dovana meno
mylėtojams.
Mūsų virtuvė.
Patriotinės poezijos
konkursas jaunimui.
V a l i u t ų .santyki s
1 USD — 2.723 LT
1 EUR — 3.452 LT
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kymosi eilę užsirišame tamprius,
tvirtus draugystės mazgus: tai skau
tininke su mažiausia paukštyte; tai
vyresnioji skautė su jaunesne skau
te. Mes visos vienodos. Mus skiria
tik gyvenimo patirtis. Visam gyveni
mui lieka prisiminimai vyresnių
mergaičių pavyzdžiai, draugovės ir
skilčių šūkiai, konkursai. Pasidi
džiavimas pasiektais tikslais.
Visas skautes riša tas pats
skautiškasis idealas, uniforma,
įžodis ir tradicijos. Ketvirtojo įstato
pabaigoje — ir sesuo kitai skautei.
Sese — žinok, kad kur tik beke
liausi, turi seserį!

SKAUTYBES KELLAS

<z&

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

IR SESUO KITAI SKAUTEI...
Skautės... įstatai... draugystė...
auklėjimas... tarnavimas...
Didelė užduotis neapsakomas atlyginimas
Nepaslaptis, kad skautauju nuo
pat vos ne kūdikystės dienų. Ar tai
nešina ant mamos rankų, tai įsiki
bus į jos sijoną, ir ilgą eilę metų,
kviesdama savo mamą į veiklą.
"Mūsų šeimyniniame gyvenime vyra
vo skautiškas idealas, skautiškos
dainos ir meilė pačiam skautamoksliui bei jo siekiui. Skautavimo sie
kis — auklėjimas, visokeriopas auk
lėjimas. Skautų organizacija šį už
mojį atlieka, prisimindama skautų
šūkį: „Dievui, tėvynei ir artimui".
Pats skautiškasis saliutas, trys pirš
tai, mus primena kam tarnaujame,
ko siekiame.

astronome, pionerijos žinovė, išky
lautoją, stovyklautoja ir taip toliau.
Rinkis bet kurią sritį!
Turime 10 skautų įstatų ir įsa
kymų, kurie mums yra elgesio ir
doro, praktiško gyvenimo gairės.
Būk ištikima Dievui ir tėvynei. Būk
taupi. Būk ištikima savo žodžiui.
Būk skaisti savo mintyse, žodžiuose
ir veiksmuose. Būk mandagi ir
kukli. Klausyk tėvų. Nenustok vil
ties. Nelauk nieko iš kito, bet viską
duok, ką pati gali. Naikink savyje
piktą. Tebūnie tavo pirmoji mintis
apie kitus, o antroji apie save... Doro
gyvenimo minčių ir idėjų nemažai!
Kodėl ir ką bendra turi gamta
mokslis su doru gyvenimu, gal klau
siate? Gamtamokslis yra įrankis,
arba kelias į tikslą. Gamtoje pajun
tame Dievą, Jo sutvėrimus ir Jo
didžią galią. Gamtoje mokomės apie
artimą, kaip įsigyventi gamtoje ir
praktiškai įsiruošti gyventi. Įsiruošti, tai komandinis darbas... mes
tas komandas vadiname skiltimis.
Išmokstame dirbti kartu, pasi
skirstyti darbais ir pasiekti tikslą.
Išmokstame padėti viena kitai, ban
dyti išspręsti nesugyvenimus, bar
nius ir siekti harmoniško gyvenimo.
Gyvename toli nuo tėvynės, tačiau
mokomės lietuviškus augmenijos
pavadinimus ir per gamtos pažinimą
pasijuntame arčiau Lietuvos: tarp
ąžuolų, klevų ir drebulių, kiškio
kopūstų ir strėlialapių papliauškų.

vyr. sk. s. Audra Lintakienė
Mokomės gerbti pasaulį.
Prie ko čia skautamokslis? Lord
Baden-Povvell senais laikais sukūrė
skautavimą, pirmiausia vyrams ka
riuomenėje ir po to berniukams. Jo
tikslas — vyrus mokyti būti tvar
kingais ir gerais kariais, o vėliau
mokė berniukus būti geresniais
žmonėmis, stebėti pasaulį, padėti
artimui (tuo metu kariams). Sukū
ręs organizaciją — plėtė savo mintis
ir idėjas vaikų auklėjimui.
O kodėl, klausiate mokomės
rišti mazgus ir statomės įrengimus?
Ar čia tik žaidimas? Ne. Risdamos
mazgus ir statydamos vartus, virtu
ves ir rūbines, mokomės tvarkingu
mo ir inžinerinės statybos. Mokomės
galvoti. Be skersinio stiebo... stalas
nestovės... netvarkingas mazgas at
sileis ir sugrius darbas. Netinkama
virvė — darbas sugrius. Jeigu su
klysti — su drauge. Turime kurčių
signalą, kuris primena mums ati
tolti nuo vaiko arba jaunos vadovės
darbo...
Prie ko čia vadovavimas? Kiek
vienas žmogus savo gyvenimo eitynėje turės vadovauti — ar šeimoje,
ar darbe. Krizės atveju, džiaugsmo
atveju. Skautavime mokomės vado
vauti ir perduoti jaunesnei kartai,
jaunesnei skautei visa tai, kas buvo
mums mokytoja. Per ilgą metų mo-

Klausimas kyla: ko mes siekia
me? Trumpas klausimas, ilgas atsa
kymas, kurio net negaliu pradėti
giliau nagrinėti, neparašius keleto
tomų. Siekiame išauklėti savo vai
kus būti susipratusiais bendruome
nės nariais, naudingais, tauriais
žmonėmis. O kaip mes tai įvykdome?
Įvykdome tai surašytomis progra
momis. Kiekvienas patyrimo laips
nis, nuo pat jauniausios mergaitės,
atspindi skautiškąjį šūkį, religijos
programą, lietuvių kultūros pažini
mą, darbą ir tarnavimą artimui. Be
metinės programos, yra specialybių
programos, per kurias vaikas mokosi
apie pasaulį ir gyvenimą. Specia
lybių programa labai plati ir įvairi. J
ją įeina šeimininkavimas, gamta
mokslis, pirma pagalba, literatūra,
istorija, audimas, slidinėjimas, čiuo
žimas, žaidimas, vaidilutė, siuvėja,
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leškome praėjusių viršininkų

JAUNŲ ŠEIMŲ PASTOVYKLE

Kaip jau daug kartų buvo skelbta, šią vasarą Čikagos lietuvių
skautų Rako stovykla švenčia 50 metų. Stovykla vyksta liepos 9-22 d.
Stovyklos vyriausybė ieško buvusių stovyklos ir pastovyklių viršininkų.
Prašome susisiekti su šios stovyklos viršininke j.s. Dana Mikužiene, tel.
815-725-8494, elektroniniu paštu: mikuzis3@comcast.net arba galite
savo informaciją siųsti šiuo adresu: 620 Edgebrook Dr. Shorewood, IL
60431. Prašome stovyklos vadovams pateikti savo vardą, adresą, ku
riais metais viršininkavote, pastovyklės vardą ir kiek galite prisiminti
informacijos apie savo stovyklą. Prašome šią informaciją pateikti kaip
galima greičiau.
Sesė Aušra

RAKO MIŠKUOSE
Norintiems važiuoti stovyk
lauti Čikagos lietuvių skautų
ruošiamoje Jaunų šeimų pastovyklėje, Rako miškuose, prašo
me kreiptis pas js. Aldoną Weir,
pastovyklės viršininkę, tel. 630964-9120 arba elektroniniu paš
tu weirlia@msn.com tolimes
nei informacijai.

administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4 0 0 , šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas org
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APIE D E M O K R A T I J O S
ŽALĄ M Ū S Ų
VALSTYBEI
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Už tokius žodžius rašinėlio pa
vadinime, dar jo neperskaičius, auto
rius turėtų būti demokratiškai (dau
gumos valia) nukryžiuotas, nes mū
sų laikais demokratija laikoma vos
ne šventąja karve; jai priskiriamos
vertybės, kurių, autoriaus manymu,
ji niekad savyje neturėjo, neturi ir
neturės. Tačiau iškart tenka pridur
ti, kad demokratija žalinga ne vi
soms valstybėms, ji, priklausomai
nuo visuomenės brandos, gali tapti
gėriu. Ir ne demokratijos pasmerki
mo, o jos ydų ir grimasų pavojų iš
vengimo dėlei einant į rinkimus,
siūloma su demokratija, jos mecha
nizmu susipažinti nors paviršuti
niškai. Pirmučiausia, dėl paties
žodžio „demokratija".
Kai norima prastą vaistą įpiršti,
blogą šunėką padaryti geručiu, ne
tikusią idėją įsiūlyti, j i e m s duo
damas gražus ar n e s u p r a n t a m a s
pavadinimas, tarkim, — lotyniškas ar
graikiškas. Tuomet jau labiau veikia
ne pats daiktas ar reiškinys, o jo pa
vadinimas. Taip yra ir su žodžiu de
mokratija. Sis žodis yra kilęs iš
graikų kalbos ir reiškia liaudies
valdymą. Turime lietuvišką atitik
menį savivalda. Tačiau kažkodėl
vartojame tarptautinį, tarsi jis nuo
to įgytų kažkokių mistinių galių.
Kita vertus, paprastą žmogų nesu
prantami žodžiai atbaido, jis su to
kiu žodžiu, taigi ir su reiškiniu
nenori turėti reikalų. Taip ir yra
įvykę: daugelis demokratijos išsi
gando, nesuvokę jos privalumo savo
reikalus tvarkyti patiems, patikėjo
juos vakarykštiems prievartauto
jams. O tie, nusitvėrę tą mistinį žodį,
kabina jį prie partijų pavadinimų
(darbo demokratai, socialdemokra
tai, liberaldemokratai, naujieji de
mokratai, krikščionys demokratai),
tarsi demokratinėje valstybėje greta
jų veiktų ir nedemokratinės partijos.
Tačiau, jei jau tas tarptautinis žodis
priimtas ir mūsų kalboje prigijęs,
tenka jį vartoti, su juo nagrinėti
savivaldos reiškinį.
Demokratijos a p a š t a l a s Žan
Žak Ruso teigė, kad užtenka liau
džiai nuimti grandines, duoti laisvą
valią ir liaudyje natūraliai glūdinti
gera valia leis deramai spręsti visuo
menės reikalus. Iš tikrųjų demokra
tija savyje jokių vertybių neturi, o
tėra valios išreiškimo būdas. Žmonių
valios, kurią turėtume laikyti verty
be, demokratija nevertina, jai nes
varbu gera ar bloga valia reiškiama,
demokratijos mechanizmui svarbu,
kad valią išreikštų dauguma žmo
nių. Z. Ž. Ruso klaidatikystė išryškė
jo kai pasirodė, kad liaudyje gali
tūnoti ne tik gera, bet ir bloga valia,
kad liaudis gali būti abejinga, t.y.
jokios valios gali nebūti. Atsigręžus į
neseną praeitį, kai visuomenė buvo
valdoma demokratinio centralizmo"
būdu, arba - į mūsų dabarties skan
dalingo demokratinio valdymo būdą,
kai valia perkama, parduodama
arba jos neturima, matysime, kad
svarbesnis ne valios raiškos būdas, o
pati valia.
Valdžių rinkimuose demokrati
jos balsavimo mechanizmas neverti
na nei rinkėjų, nei renkamųjų į
valdžias kilmės, išsilavinimo, tauty
bės, lojalumo valstybe:, dorovės. Sis

mechanizmas - gryna aritmetika:
vienas asmuo - vienas balsas,
sprendimą lemia 50 proc. * 1.
Vaizdžiai kalbant, vieną profesorių
„nusvers" du beraščiai, du generolus
- trys kareivėliai, vieną vyskupą dvi paklydusios avelės (sukčiai ar
vagys). Aritmetinio vertinimo pasek
mes verta panagrinėti plačiau.
Pirmučiausia reikia kalbėti apie
valdžių rinkėjus, nes jie lemia kandi
datų pasirinkimą ir išrinkimą į val
džias. Pirmosios nepriklausomos
respublikos šviesiausia tautos dalis
per okupaciją buvo sunaikinta fi
ziškai ar raudonojo teroro vejama
išblaškyta po pasaulį. Iš likusios
penkis dešimtmečius luošintos ir
mulkintos, komunistinės ideologijos
„šviesoje" auklėtos ir prievartautos
liaudies nei vertybinės mąstysenos,
nei patriotizmo, nei t a u t i š k u m o
beveik neliko. Vertinama tik tai, ką
galima matuoti turtu, pinigais, ma
lonumais. Pastaraisiais apčiuopia
mais, lengvai suvokiamais dalykais
žmonės paperkami, todėl valstybę
valdyti ateina panašūs į juos. Ir, ži
noma, nei smerkti, nei niekinti tų sa
vo brolių negalime, kaip nesmerkia
me ir neniekiname ligonių (ligonius
gydo, piliečius reikia išsiugdyti). Į
1990 m. nepriklausomybę atėjome
su „tarybine liaudimi" ir negausia
nepalūžusia, atlaikiusią priespaudą
tautos dalimi, o kandidatų į valdžias
pasirinkimą ir išrinkimą lemia dau
guma.
Demokratijos akiratyje nėra nei
tautos, nei tautybės. Demokratija
pripažįsta tik pilietinę visuomenę ir
pilietybę. Demokratijai nesvarbus
pilietinės visuomenės turinys, pilie
čio tautybė. Tautiniu pagrindu susi
kūrusiose valstybėse, kokia yra ir
Lietuva, tautybė laikoma didžiausia
vertybe, jos kultūros puoselėtoja ir
nešėja, dorovės, sėslumo, darbštumo
bei kitokių vertybių sergėtoja. Ta
čiau demokratijos mechanizmas tau
tiškumą plauna be gailesčio. Štai ir
trinasi tarp valdžių tautiniu pagrin
du sukurtoje ir atkurtoje valstybėje
nevaržomi svetimtaučiai uspaskichai, prudnikovai ir kitokie, mišrias
šeimas sukūrę, tautiniai nusidėjėliai
vziatkovičiai ir kopeikoliubovai. Kai
imigrantų skaičius priartėja prie
kamieninės tautos gyventojų skai
čiaus ar viršija jį, demokratijos arit
metikos dėka, ypač mažai tautinei
valstybei, iškyla išnykimo pavojus.
Kaip pavyzdžiai gali būti Latvija,
Moldovos Padniestrė, Gruzijos Ab
chazija, kurias kaip ,Juodoji skylė"
stengiasi įsiurbti Rusija.
Demokratijos mechanizmas ne
vertina lojalumo, ištikimybės savo
tautai ir jos valstybei. Jei panagrinė
tume Vyriausiosios rinkimų komisi
jos dokumentų reikalavimus kandi
datams į Seimą ar savivaldybes, ten
jų kilmės, veiklos vertinimo praeity
je, lojalumo reikalavimų nerasime.
Komisija, užuot pastačiusi užkardą
nelojaliems piliečiams, pripažįsta tik
teismuose įrodytą jų neištikimybę
valstybei, nors ištikimybės (lojalu
mo) valstybei teismai išvis nena
grinėja. Štai ir turime Seimą, kurio
daugumą sudaro buvę nusikalsta
mos partijos sekretoriai ir net aukš
čiausi jos vadovai, priešiškos valsty
bės kolaborantai, kagėbistai rezer
vistai.

DANUTE BINDOKIENE

Geografijos pamokos
ir egzaminai
„Draugo" redakcijoje a n t vie
nos sienos kabo didžiulis Lietuvos
žemėlapis. Tai ypatingas žemė
lapis, iš kurio daugybę metų šešta
dieninėse lietuviškų mokyklų Lie
tuvos geografijos pamokose lietu
viukai sužinodavo, kur Vilnius,
kur K a u n a s , N e m u n a s , Aukštai
tija, Žemaitija... Kiekvieną šešta
dienį geografijos mokytojas žemė
lapį atsinešdavo į klasę, pakabin
davo prie lentos, o, pamokai pasi
baigus, vėl gražiai suringuodavo ir
veždavosi n a m o , nes mokyklos
patalpos buvo išnuomojamos tik
šeštadienio pusdieniui ir nega
lėjome pirmadienio rytui palikti
nei m a ž i a u s i o s žymės, kad t a s
kelias savaitgalio valandas klasės
pavirsdavo m a ž u t e Lietuva...
Ar m ū s ų vaikai išmokdavo
Lietuvos vietovių vardus ir juos
atsimindavo? Ar buvę tų geografi
jos pamokų mokiniai šiandien ga
lėtų žemėlapyje parodyti Baltijos
jūrą, apvesti pirštu Lietuvos sie
n a s ir p a s a k y t i , su kokia kita
kaimynine valstybe jos susisiekia?
Galbūt ir taip, galbūt ir ne. Įdo
miai apie tai pasakojo vienas as
muo, po Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo pirmą kartą nuvykęs
į tėvynę ir turėjęs progą važiuoti
greitkeliu (ten vadinamu magis
trale) iš Vilniaus į Kauną. J a m
ypatingą įspūdį padarė užrašai su
pravažiuojamų įvairių miestų var
dais. Tai buvo t a r y t u m
kelionė
„gyvu žemėlapiu". Visus vietovių
vardus jis galėjo atpažinti (būtų
galėjęs net truputį papasakoti apie
kiekvieną pravažiuotą miestą,
upę), bet tuo pačiu nerealūs, tary
tum sapne, o iš tikrųjų tik lietu
viškos mokyklos geografijos pamo
kose regėti... Toji kelionė akivaiz
džiai parodė, kad kažkada litua
nistinėje mokykloje į galvą įkalta
Lietuvos geografija išliko.
Prie „ D r a u g e " kabančio že
mėlapio dažnai stabteli ir redakci
jos darbuotojai (visi jie juk nelabai
seniai atvykę iš tėvynės), ir sve
čiai, ypač iš Lietuvos. Jie stebisi,
kad žemėlapyje Lietuva — kitokia:
jos pakraščiais išvagotos ryškios
raudonos linijos liudija, su ko
kiomis problemomis buvo susidū
rusi nepriklausoma (po 1918 metų)

D e m o k r a t i n ė rinkimų m a š i n a
nevertina renkamųjų išsilavinimo,
politinio išprusimo, gebėjimo naudo
tis demokratijos mechanizmu, ne
vertina net valstybinės kalbos mo
kėjimo. Dėl šių priežasčių visuomenė
patiria negandas, nes nemokšų kur
piami įstatymai bei normatyviniai
aktai dažnai ne naudą, o žalą neša.
Demokratijos akiratyje nėra
dorovės, nėra konstitucijų konstitu
cijos - Dešimties Dievo įsakymų. De
mokratija leidžia viską, kas neuž
drausta įstatymu. O į įstatymus vis
ko surašyti neįmanoma, įstatymus
kuria ir sau naudingus kurpia, pri
iminėja, deja, ne doriausieji. Vien at
kreipus dėmesį į milijonais vertina
mus valdžios vyrų ir moterų t u r t u s ,
galima nesuklystant tvirtinti, kad
sąžiningu būdu jie negalėjo būti už

Lietuva, kai jos stipresnieji kaimy
nai atplėšė didesnį ar mažesnį te
ritorijos plotą — čia lenkų atkirs
tas Vilniaus kraštas; ten vokiečių
pasiglemžta Klaipėda ir Mažoji
Lietuva; ten dar Kaliningradu
nepavadintas Karaliaučiaus kraš
tas... Vienos skriaudos dabar ati
taisytos, kitos žemės galbūt nie
kuomet nebus grąžintos — bet toks
jau mūsų tautos likimas.
Neseniai Amerikoje nubanga
vo pasipiktinimas, kad jaunuoliai
ir vaikai nežino ne tik užsienio
kraštų geografijos, bet ir savo vals
tybės valstijų, jų sostinių. Žemė
lapis jiems — nežinoma erdvė.
Retas tegalėtų pasakyti (juo labiau
žemėlapyje parodyti), kuriame
žemyne yra Irakas, Afganistanas,
nors ten jau seniai žūtbūtinę kovą
veda JAV kariai, o du trečdaliai
nežinojo, kad Pakistane žemės
drebėjimas pernai užmušė 70,000
žmonių. Nors palyginti neseniai
visoje žiniasklaidoje nuolat mirgė
jo uragano „Katrina" vardas, kone
trečdalis amerikiečių, esančių tarp
18 ir 24 metų amžiaus, žemėlapyje
negalėjo atrasti Louisiana valsti
jos, pusė jų nežinojo, kur yra
Mississippi. Taip pat tik 14 proc.
apklaustų jaunuolių buvo įsitikinę,
kad svarbu mokėti daugiau kalbų.
Bet tuo nereikia stebėtis, nes, kone
trys ketvirtadaliai tvirtino, kad
daugiausia gyventojų turinti pasau
lio valstybė yra Amerika, tad mūsų
planetoje daugiausia žmonių kalba
angliškai. Retas apie gausiausią
gyventojų skaičiumi Kiniją turėjo
bent mažiausią supratimą...
Apklausas atliko ir liūdnus re
zultatus paskelbė „National Geographic" žurnalas. Tai nebe pirmas
kartas, kai amerikiečiai „neišlaiko
net eilinių geografijos egzaminų".
Po tokių įvykių kurį laiką rašoma
ir žadama sustiprinti geografijos
mokymą, bet greitai vėl grįžtama
prie įprastos apatijos. Be abejo,
taip bus ir šį kartą.
Reikia tikėtis, kad lietuvių
tautos jaunimas neįklius į šiuos
nežinojimo spąstus. Tik kyla pavo
jus, kad emigracijos karštligės stu
miamas kuo greičiau išvykti iš tė
vynės, pamirš, kuriame žemyne
ieškoti Lietuvos...

dirbti, nors juos įgyjant gal nebuvo
pažeistas įstatymas. Kad tai nemo
ralu, kad padaryta skriauda visuo
menei, demokratijai neskauda.
Neteisūs tie, kurie tapatina de
mokratiją su laisve arba laisvę laiko
demokratijai priklausančia vertybe.
Demokratijos turinyje laisvės nėra,
jai būdingesnė prievarta, prievarta
daugumos mažumai. Demokratija
numato tik laisvą valios reiškimo
būdą. Šiuo būdu pasinaudojus, jei
būtų išreikšta bloga valia, demok
ratija gali virsti ne paprasta, o visuo
tine tironija. Tokią jau turėjome pa
tirdami „demokratinio centralizmo"
valdymą. Vienodai neteisūs ir de
mokratijoje matantys lygybę, broly
bę, socialinį teisingumą. Šie dalykai
taip pat priskirtini žmonių valiai.
Nukelta i 11 psl.
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DEL STRAIPSNIO
„APTARTI VOKIETIJOS LB REIKALAI"
PRIEŠ VĖJĄ
NEPAPŪSI?
Žinau, kad nutarimas jau pa tų rūbų nereikės.
darytas ir nieko čia nepakeisi.
Taigi siūlau moterims ir mer
Galime sutikti, galime nesutikti, o gaitėms Dainų šventės publikoje
8-osios Dainų šventės (kaip ilgai jos pasipuošti tautiniais rūbais!
laukėme, ir kaip dabar jaučiamės
Sužėrėkime visomis mūsų tau
nusivylę...) chorai nebus pasipuošę tinių rūbų spalvomis, sumarguo
tautiniais drabužiais. Vadovai savo kime margųjų raštelių įvairumu.
žodį tarė, todėl nemanau, kad reikia Pasipuoškime gintaro karoliais ir
dėl to per daug susipriešinti. Žino didžiuokimės savo tautos lobiais.
ma, daugelis vadinamų antrabangių Tegul sau choras pamėgdžioja ame
turi savo nuomonę, bet „modernioji rikiečių protestantų ar kurių kitų
lietuvija" į ją tikrai nekreips dėmesio chorus ir visi dėvi vienodais apsiaus
— kitaip sakant, prieš „naujovišką tais, o publika tegul žydi sava, lietu
vėją" nepapūsime, tik pakelsime viška apranga! Galbūt amerikiečių
savo kraujospūdį.
žiniasklaida, jeigu tokia būtų Dainų
Aš turiu kitą pasiūlymą. Di šventėje, užuot kreipusi dėmesį į
džioji dalis mūsų lietuvių moterų ir chorą, atsuks savo filmavimo kame
mergaičių, kurios bent kiek buvo įsi ras į publikoje sėdinčias lietuves ir
jungusios į lietuvišką veiklą, kada parodys plačiajai vietinei visuome
nors priklausė tautinių šokių gru nei, kad ne visi atsisakome savo tau
pėms ar dainų ansambliams, tik tos paveldo, ne visi gėdijamės savo
riausiai tebeturi tautinius rūbus. tautinių drabužių.
Kurios neturi, gal galėtų pasiskolin
Irena Vilkienė
ti iš dabartinių chorisčių, nes joms
Decatur, IL

KAPITULIAVOME!
Skaudančia širdimi apraudoju
atmestą mūsų tautos didelę puoš
meną — Dainų šventės aprangą.
Kodėl taip greitai kapituliavome?
Iškeisdami mūsų tautos lobį — daugianyčius, daugiaspalvius audinius į
mėlyną paleriną. Skaudu! Graudu!
Gal dar ne per vėlu priimti
Ritonės Rudaitienės (balandžio
26-os laiškų skyriuje) pasiūlymą
„dėvėti tautinių drabužių ar dryžuo
tos medžiagos ilgą sijoną, priekyje
perrištą ilga tautine juosta. Vilkėti

lininę ar medvilnės baltą, ilgomis
rankovėmis palaidinukę ir daug,
daug gintaro — elegantišką tautišką
aprangą; Baltijos gintarėliais dabin
tą, kurių daug daug visos turite.
Mielos dainininkės, išdrįskite,
be didelių išlaidų, nors retomis
žvaigždutėmis suspindėkite mėlyno
je aplinkoje. Dėl to daina nenuken
tės! Tik daugelį širdžių džiaugsmo
spindulėlių pakutentumėte.
Izabelė Žmuidzinienė
Rochester, N.Y.

MŪSŲ SPALVOS
DAINŲ ŠVENTEI
Kai į darbą sudedame visas
jėgas, protą, talentus ir širdis, turi
būti stipri motyvacija, kodėl tai da
roma.
Dainų šventė — trijų kontinentų
ir tiek pat generacijų renginys, tai
savos kultūros pati didžiausia mani
festacija. Jos tikslas sustiprinti,
pažadinti ir įdiegti tautiškumo jaus
mus per dainą. Labai pagrįstai, su
pagarba ir dėkingumu šventės die
ną, ir daug daug metų po jos, links
žiūrovų širdys brangiems vadovams,
visiems darbuotojams ir daininin
kams. Tik vadovų atsidavimu, dar
bu, meile savai kultūrai išeivijoj,
tikiu, ir Lietuvoj, laikosi lietuvybė.
Kiekvienas šiam darbe yra brangus.
Tikrai būtų tragiška, jei dėl šventės
griežtų reikalavimų įsigyti tautinius
drabužius, o daugelis naujųjų atei
vių tautinių rūbų neturi, būtų pra
randamas žmogus. Sveikintina ini
ciatyva sudaryti sąlygas, kad visi no
rintys galėtų šventėj dainuoti, su
prantama, kad žmogus yra svarbiau
už rūbą.
Be abejo, išimant tautinius dra
bužius, kurie yra mūsų tautos lietu
viškumo simbolis, iš šios šventės jau
paaukojama daug. Bet žinia, kad į
dainų šventę, kuriant aprangą, ne
įdedami net stilizuoti tautiniai mo
tyvai, eina kaip strėlė tiesiai į širdį
tiems, kuriems lietuvybė buvo ir yra
didžioji prasmė ir visų lietuvybei
darbų motyvacija.

Juk mes turim daug kūrybingų
dailininkų, tokį turtingą tautinių
raštų lobyną, turim savo liaudies
menui charakteringą ornamentiką ir
savo tautines spalvas, kurias jaus
mingai „traukiam" kiekvienos tauti
nės šventės proga. Kodėl mes tų
brangių savo turtų nepanaudojam
savai didžiajai kultūros manifestaci
jai? Mūsų dailininkai nepriklauso
mybės metais net pasaulinėse paro
dose Paryžiuje kūrė meną, remda
miesi liaudies meno pagrindais ir
laimėjo premijas, medalius. Mūsų
dailininkai čia gali sukurti nebran
gią, visiems prieinamą aprangą, pa
puoštą tautiniais elementais. Kažin
ar jau dabar tikrai per vėlu? Gal dar
galime pakeisti skraisčių mėlynus
dryžius į stilizuotas geltonas ir rau
donas tulpes ant žalio dryžio? Juk
apranga atskleidžia dvasinį nusi
teikimą, sukelia jausmus, o spalvos
turi savo reikšmę.
Pasiliekam su didžiausia pagar
ba šventės vadovei ir visiems jos dar
buotojams.
Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė
Rūta Bronisas
Elena Damijonaitienė
Roma Mildažienė
dr. Birutė Pautienius
Alicija Solienė
Ona Vaitkienė
dr. Andrea Zotovas
Juno Beach. FL

Per Vokietijos LB tarybos posėdį
kovo 11d. stebėjausi, kiek mažai Vo
kietijos LB valdyba kalbėjo apie savo
darbą ir kiek daug apie kitų taria
mas klaidas. Tai patvirtina ir, mano
nuomone, gana tendencingai pateik
tas posėdžio aprašymas VLB infor
macijose 2006 m. kovo (Nr. 15/18/
psl. 6—7). Čia, pateikiant miglotus
kaltinimus, skundžiamasi, kad Vasa
rio 16-osios gimnazijoje nyksta lietu
viškumas. Nesuprantu, kuo tas grin
džiama. Tie, kurie lankėme šią mo
kyklą, dar vis palaikome ryšį su mo
kytojais ir mokiniais, turime visai
kitą įspūdį. Mokiniai puikiausiai
kalba lietuviškai, visi mokosi lietu
vių literatūros, Lietuvos istorijos ir
geografijos. Visą eilę dalykų jie mo
kosi lietuvių kalba. Čia veikia tau
tinių šokių grupė, choras, orkestras,
veikia ateitininkai, minimos Lietu
vai svarbios istorinės datos, puose
lėjami lietuviški papročiai. Mokiniai
labai gražiai reprezentuoja Lietuvą
vokiečių visuomenėje.
Taigi, jeigu Vokietijos LB gali
kuo nors ypatingai pasigirti prieš
kitų kraštų lietuvius, tai tik šia gim
nazija ir jos gražiu darbu.
O kuo ji šiaip gali pasigirti? Vo
kietijos LB valdybos pirmininkas
praneša, kad Vokietijoje dabar jau
yra 50,000 lietuvių. Bet bendruome
nei tepriklauso apie tūkstantis na
rių, o registruotų apylinkių dar vis
tik 13, iš kurių, pagal pirmininko
žodžius, veikia tik pusė. O kodėl ne
veikia kitos? Gal joms reikia pagal
bos? Gal kai kuriuose miestuose rei
kėtų steigti naujas apylinkes? Visa
tai yra VLB vadovų darbas. Ko lau
kiame? Kodėl taryboje apie tai ne
kalbama?
Neatlikdami savo darbo, nepa
jėgdami apjungti savo krašto lietu
vių, apsiėmė vadovauti Europai.
Praeitais metais balandžio 4 d. vokiš
kame laikraštyje „Lampertheimer
Zeitung" skaitėme, kad lietuviams
Hiutenfeldas yra Europos Sąjungos
geografinis centras, kad čia jau su
kurta visa infrastruktūra, kad VLB
valdyba greitai įrengs vieną arba du
biurus Europos Sąjungos kraštų LB
būstinei. Kam jie reikalingi? Dar
laikraštyje pasigiriama, kad Vokie
tijos LB turi didžiausią patirtį vai
kų stovyklų organizavime. O kada
vyko paskutinė stovykla? Rodos,
prieš beveik 20 metų. O kada ši
valdyba bandė suorganizuoti stovyk

lą? Jeigu neorganizuojamos savo sto
vyklos, kodėl neinformuojami Vokie
tijos lietuviai, kad Lietuvoje yra la
bai puikių stovyklų užsienio lietu
vių vaikams. Kodėl neskatinami vai
kai vykti į šias stovyklas? Kodėl ne
organizuojamas jiems transportas?
Tokiu būdu, atlikdama savo tiesio
ginį darbą, valdyba padėtų lietuvių
vaikams rasti ryšį su Lietuva. Anks
tyvesnės valdybos tai darydavo. Mu
du su broliu daug vasarų tokiose
stovyklose atostogavome su lietu
viais iš įvairių pasaulio kraštų.
O kaip su lituanistinėmis mo
kyklėlėmis? Vokietijoje, anot valdy
bos pirmininko, yra net 50,000 lietu
vių. O tik vienas kasmėnesinis vaikų
dar-želis ir dvi mažos lituanistinės
mo-kyklėlės, kuriose vaikai irgi ne
kas savaitę susirenka.
Ir tos pačios įsteigtos be Vokie
tijos LB valdybos pagalbos. Jos ne
susilaukė iš valdybos nei moralinės,
nei materialinės paramos. Kodėl
bendruomenė neparemia jų savo lė
šomis? Valdyba juk turi nuolatinių
pajamų. Galėtų dalį jų paskirti vai
kų stovykloms. Bendruomenė nėra
biznio įmonė, kuri kauptų lėšas val
dybos kelionpinigiams. Skatinti nau
jų mokyklėlių steigimą VLB valdy
bos darbas! Gaila, kad lietuvišku
švietimu už gimnazijos ribų dabar
nesirūpinama. Praeitais metais ba
landžio mėn. paskelbta, kad įsteigta
švietimo komisija. Šais metais tary
bos posėdyje net nebuvo numatytas
jos pranešimas. Tarybos nariams
užklausus, paaiškėjo, kad komisija
ir neturėjo ko pranešti. Pasirodo, per
visus metus ji net nebuvo susirin
kusi išsirinkti pirmininko. Ko laukia
me? Koks pavyzdys rodomas Euro
pos Lietuvių Bendruomenėms?
Apdovanojimai ordinais nebe
tenka vertės ir mėginimai abstrak
čiai mokyti kitus — taip pat. Laikas
kibti į darbus. Jų yra daug! Pradė
jus dirbti, paaiškės, kad dirbantis
padaro ir kaidų. Gal tada dirbantieji
bus atlaidesni kitiems.
Nepriimkite šių pastabų kaip
asmeniško įžeidimo, o kaip nuošir
džią konstruktyvią kritiką.
Vokietijos lietuviai anksčiau ga
lėjo pasigirti, kad nepaisant ideolo
ginių ir visokių kitokių skirtumų,
sugebėjo darniai bendradarbiauti.
Būtų gražu, kad ir vėl taip būtų.
Laima Lipgytė
Vokietijos LB tarybos narė

OPERA
Jau daug metų dalyvauju Lie
tuvių operos pastatymuose ir kiek
vieną kartą išeinu iš jos, nesupras
dama vieno dalyko. Operos pastaty
mai labai gražūs ir juos visus labai
mėgstu. Įvertinti jų nesu specialistė,
bet visada mielai klausausi.
Kaip suprantu opera susideda iš
trijų pagrindinių dalių: orkestro,
solistų ir choro. Užbaigus solistams

ar chorui dainuoti, bet neužbaigus or
kestrui groti, publika pradeda ploti,
nesulaukę paskutinių muzikos akordų.
Tos paskutinės gaidos būna labai gra
žios, bet plojimas sutrukdo jas išgirsti.
Man įdomu, ar kam nors tai, kas
daroma, irgi užkliūva. Būtų įdomu
išgirsti iš muzikų, ar jie tai pastebi?
Karolina Kubilienė
Lemont, IL

BE PAGRINDO
Noriu pažymėti, kad prie savo
rašinio „Alkoholio ir narkotikų trauka" (žr. „Draugas", 03.21) jokios
karikatūros, išties jokios iliustracijos nesu pridėjęs. Girtuoklio karikatūrą, esančią to pačio 2-ojo psl.
apačioje, Charles (Karolis) Ruplėnas
(žr. „Draugas", 04.19) matyt priskiria mano kūrybai, nors jis ne
galvoja, kad man „alkoholizmas yra
tik juokas". Tikrai tai nėra juokas.
tai didele nelaime žmogui ir. tūkstančiais atvejų kartojantis, sudaro

sunkią naštą visai mūsų tautai,
Justinas Pikūnas
Haiku, HI
Redakcijos pastaba. Be reikalo Ch. Ruplėnas susijaudino dėl
iliustracijos, be reikalo prof. J. Pikūnas (net iš Havajų) rado reikalą pasiaiškinti. Maža karikatūra neišjuokė „ligonius alkoholikus", o tik pasi
šaipė iš eilinių girtuoklių. Nuo kada
turime vien rūsčiais veidais ir atsidūsėjimais gyventi? Laikas ir lietuviams truputį retkarčiais nusišypsoti.
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Aušros Vartų/Kernavės" tunto
Šešupės" skaučių draugovė

Kaip Šešupės upė keičiasi metų sueigoje, raudonos ir baltos vėlia
laikotarpyje, taip keičiasi ir jos var vėlės kilo aukštyn ir žemyn, kai
du p a v a d i n t a skaučių draugovė. skautės ruošėsi įsigyti signalizuotoNors upė ir teka įprastais vingiais, jos specialybę. Tą pasiekė sesės Ri
jos kelionėje vis a t s i r a n d a kas nors m a Lintakaitė, Alena Pranckevičiūnauja. Tai ir draugovėje, pagal paty tė, Chelsea Putrius ir Alisa Strikaitė.
rimo programas, vis atsiranda naujų
Nejučiom atėjo ruduo ir kalbėjo
užsiėmimų. Vienoje draugovės sueigo m e apie lietuviškus kryžius bei
j e sesės aprašė įvairias savo sueigas. Vėlinių tradicijas. Netrukus Kalėdos
Sesė Sofia Mockaitytė rašė, kad ir sesė Alicija Viktoraitė rašė, kad jai
vienoje sueigoje išmoko, kaip reikia labai patiko daryti šiaudinukus iš
gražiai padengti stalą, kaip iš ser tikrų šiaudų ir papuošti juos gintaro
vetėlės padaryti gėlę bei kitokius gabaliukais.
servetėlės sulankstymus. Po tos su
Nauji metai sesėms atvėrė pa
eigos, atlikusios d a r keletą uždavi sakų šalį. Jos susipažino su lietu
nių, kandidatės Viktutė, Sofia, Ieva, viškom pasakom, lietuvių rašytojais
Aleksa, Karolina ir Goda įsigijo šei ir kaip knygos yra tvarkomos bei
mininkės/svetingos skautės spe ruošiamos. Sesės Rima Lintakaitė,
cialybę.
Chelsea Putrius, Daiva Siliūnaitė,
Alisa
Strikaitė ir Alicija Viktoraitė
Sesė Rima Lintakaitė rašė, kad
jai buvo labai įdomu išmokti apie įsigijo knygininkės specialybę.
LSS istoriją ir skilčių sistemą. Sesė
Apie kitą sueigą sesė Daiva Si
A u d r a pravedė šią sueigą ir d a r liūnaitė rašo, kad draugovė mokėsi
sueigą apie skaučių uniformą. Kitoje pirmosios pagalbos. „Mes išmokome,
Šioje kelionėje ir aš turėjau „kalbos nuotykį"
d a r Čilėje. Sykį mane užkalbino „vokiškai" vienas
m ū s ų grupės ekskursantas. Kiek suglumusi dėl
keistai skambančios vokiečių kalbos, paklausiau jo,
ar jis kreipėsi į mane vokiškai, o jis, lyg iš medžio
iškritęs, didžiai nustebęs, savo ruožtu užklausė, ar
aš ne žydė, girdi, jis mane užkalbinęs jidiš". Būk
tai, girdėjęs mane dažnai kalbant su pagrindine
m ū s ų vadove Connie, o taip pat ir ekskursantu vo
kiečiu Urve vokiškai, ir jis tikėjosi, jog suprantu ir
kalbu , jidiš". Pastebėjau kaip vargšelį nuvyliau,
kad nesu jo tautietė... Jis nepajėgė nuslėpti nepa
sitenkinimo. O aš negi jam aiškinsiuos, kad kalba,
kaip ir muzika, nuolat reikalauja praktikos —
kitaip užmirši ją. Tada jis atliko „išpažintį" — esąs
žydas, jo žydiškas vardas yra Ruven, bet jis pasi
vadinęs Ray — Raymond, o kartu keliaujanti žmo
n a — Bernice. Esą, ir dar viena mūsų grupėje yra
žydė.
S u d i e v , draugiškoji Pietų Amerika!

P

ralėkė trys savaitės, tartum gražus, fan
t a s t i š k a s sapnas... Artinosi paskutinioji
diena... Iš ryto mums leido dar laisvai atsikvėpti ir
mesti paskutinį žvilgsnį į nuostabaus miesto
panoramą...Išėjusi iš savo viešbučio į elegantišką
Avenida Atlantica gatvę, ėjau plačiais meniškais
mozaikiniais
šaligatviais, atsisveikinti
su
nuostabiu gražuoliu — miestu, Rio De Janeiro —
23 paplūdimių, besidriekiančių 45 mylių balto
smėlio juosta su savo Grande dame — Copacabana
— besitęsiančiu 4 mylių paplūdimiu, muzikos
sūkurių didmiestis, didžių meno kūrėjų, įžymaus
architekto Robert Burle Marx tėviškė...
Priešpiet dar t r u m p a paskaitėle mus supa
žindino su Brazilijos tautiniu valgiu „fei joada" —
mėsos ir pupų patiekalu (mūsų lietuviški tautiniai
valgiai skanesni), kurį ragavome pietums, sustoję
būdingame brazilų restorane. Tačiau jų tautinė
sriuba buvo nuostabiai skani, nors savo išvaizda
nekėlė apetito — tamsi, beveik rudai juoda...
Po pietų, pakeliui į oro uostą, sustojome po
pietinei kavutei Rio senamiestyje. Turėjome malo
nią progą susipažinti su istorine šaunia kavine,
garsiąja Confeitaria Colombo — Kolumbo kavine.
Dvejetas portugalų vyrų — nuotykių ieškotojų:
Manoel Jose Lebrao ir Joaquim Borges de Meirelles
įsteigė confeitaria Colombo 1894 metais, vadovau
damiesi savo filosofija „klientas yra visada teisus".
Visas Belle Epoque žavesys tebesklinda visu
žydėjimu toje kavinėje Senojo Rio pačioje širdyje.
Būdama kultūrinio paveldo dalis, ji taipogi yra
viena mėgstamiausių iš viso pasaulio turistų vilio
nių.
Visų didingai puošnių salonų sienas dengia
didžiuliai iš Belgijos importuoti veidrodžiai, su
įspūdingais Brazilijos jocaranda medžio rėmais, o
sietynai — Čekoslovakijos krištolo. Nouveau meno
papuošimai yra visose vitrinose, balduose, arma-

„Šešupės" draugovės sesės

kaip viena kitai padėti, jei kas nors
susilaužytų ranką arba koją, nuside
gintų ar įsipjautų. Sueigos pabaigoje
išmokome padaryti neštuvą iš lazdų
ir kaklaraiščių.
Draugovė šventė Vasario 16-ąją
ir Kovo 11-ąją — tautos gimtadienį.
Lietuvai dovanojome dovanas, (kiek
viena skautė pasižadėjimą — kal
bėti daugiau lietuviškai, skaityti lie
tuvišką knygą, t.t.), turėjome tortą ir
balionus. Buvo ir rimtų sueigų, ku
riose kalbėjome apie Sausio 13-ąją
dieną, trėmimus ir partizanus, visa tai
parodyta nuotraukomis ir plakatais.
Prasidėjo pasiruošimas Kaziuko
mugei. Sesė Viktutė parašė, kad jos

RIO — DIEVIŠKOS
GAMTOS GLĖBYJE!
STASE E. SEMĖNIENE
Nr. 13
tūroje, lubų apšvietime bei grindyse ir jie tiesiog
„kvėpuoja" sena praeitimi, skleisdami lankytojams
malonią atmosferą. Lubose didingi vitražai stebina
savo nuostabiai spalvingu puošnumu.
žymūs svečiai, kaip Anglijos karalienė Elizabeth II, Belgijos karalius Albert, turėjo malo
numą paragauti kavinės pagarsėjusių skanėstų.
Beveik visi Brazilijos prezidentai buvo kavinės
klientai. Rio aukštesnės visuomenės moterys su
savo šeimomis mėgo popietines arbatėles, užbaigu
sios apsipirkimą mieste. Vakarais linksmos ko
ketės užpildydavo čia salonus, pasipuošusios ma
dingiausiais bei spalvingais rūbais. Kolumbo kavi
nė supažindino ne tik su nauja mada, bet ir su
nauja technologija, kaip keltuvo įvedimą. Nuo pat
XX šimtmečio pradžios kavinėje vykstantys links
mi karnavalo šokiai įkvėpdavo muzikus sukurti
dainas, kurios plačiai paplisdavo, virsdavo popu
liariomis.

Į

Colombo kavinės vidus.

mėgstamiausias dalykas buvo
ant medžio formų deginti įvairius
raštus. Artėjo pavasaris. Sesė
Aleksa Rugieniūtė parašė, kad
išmoko apie Verbų sekmadienio
tradicijas ir kaip rišti verbas,
naudojant spalvoto popieriaus
gabaliukus. Taip pat išmoko
kaip skutinėti margučius. Sesė
Ieva Marcinkevičiūtė rašė, kad
patiko daryti netikras verbas ir
skutinėti margučius. Sesė Karo
lina Ambrazaitytė parašė dau
giau apie Velykas, kaip visi
vaikai laukia marginti margu
čius ir Velykų močiutės.
Prabėgo šie skautavimo metai
kaip toji greitai tekanti Šešupė. Štai
ir balandžio 22 d., mūsų kandidatės
Karolina Ambrazaitytė, Ieva Marcin
kevičiūtė, Sofia Mockaitytė, Aleksa
Rugieniūtė ir Viktutė Stroputė davė
skaučių įžodį. Pagal „Šešupės" drau
govės tradicijas, naujos skautės buvo
apdovanotos saldainių „karoliais",
gėlytėmis perrištomis geltonu kas
pinu ir meškiukais, aprištais gelto
nais kaklaraiščiais.
vyr. sk. vsl. Lina Rauchaitė
„Šešupės" draugovės draugininke
„Aušros Vartų/Kernavės" tuntas

Savo tradicija bei sėkmingu įsijungimu visuo
menėje, Confeitaria Colombo įrodė savo svarbumą
Rio de Janeiro mieste ir visoje Brazilijoje.
Suminėjus madas, tenka pastebėti, kad bra
ziles yra nuostabiai elegantiškos, madingos bei
skoningai puošnios Rio de Janeiro mieste, lygiai
panašiai argentinietės Buenos Arės, Argentinos
sostinėje. Į abu tuos didmiesčius mados pirmiausia
tiesiog pasiekia iš Paryžiaus, Prancūzijos, o tiktai
už poros metų atslenka į JAV. Sėdint Marriott
viešbučio vestibiulyje, su dideliu malonumu ste
bėjome elegantiškas, madingas braziles. Vienos jų
dėvėjo trumpus mini sijonėlius, jog vos vos dengė...
Kitos, it plaukiančios gulbės, grakščiai slinko
ilgiausiais, beveik iki žemės, plačiausiais sijonais,
kaip flamenco šokėjos.
Pagurkšnoję jau seniai pamėgtą aromatiškai
kvepiančią brazilų kavą, pasigardžiavę puikiais
skanėstais — kepiniais, leidomės į savo paskutinę
kelionę — oro uostą.
Ir atsisveikinome oro uoste su pagrindine
mūsų vadove Connie kone graudžiai. Apkabinusi ir
bučiuodama, ji mums visiems priminė: — Mi casa
su casa! — mano namai —jūsų namai. Dar niekad
turbūt niekas nebuvo taip gausiai ir maloniai
apdovanotas priklausomais „arbatpinigiais", kaip
mūsų gerumu bei paslaugumu trykštanti Connie.
ėktuve stebėjau Rio iš „paukščio akies" ...
Copacabana, Ipanema, Flamengo ir Leblon
susiglaudę, lyg garsenybių klika, kiekvienas
spindinčiai skirtingas. Rio niekad nenustoja žavėti:
nuo elegantiškos ant paplūdimio „slenksčio"
Avenida Atlantica iki vargdienių favelas, kurios
apkloja kalvų šlaitus, iki akmenimis grįstų gatvių
ir menininkų apgyventą Santa Teresa Viktorijos
laikų rūmų. O motina gamta nepašykštėjo Rio de
Janeiro miestui spalvų — apibėrė gausiai, it bran
gakmeniais...
Vis tik kaip skaudžiai sugelia širdį, kad
pertekę turtai petys į petį remiasi su baisiu skurdu,
šiame nuostabiai žaviame mieste... Ach, juk ir
Aukščiausias sukūrė vaivorykštę iš lietaus ir
saulės šviesos...
Palikau Pietų Ameriką neišblėstančia, visam
gyvenimui atmintina pamoka — nešk džiaugsmą
bei viltį net ir savo priešui; gerbk kitą, kaip norė
tumei pats būti pagerbtas; mielai išklausyk kito
nuomonę, nors ji ir būtų visai priešinga tavo įsi
tikinimui; turėk kantrybes bei pakantos kiekvie
nam; mylėk ne tik savo artimą, bet ir piktą, atšiau
rų žmogų...
O visgi nieko nėra malonesnio, kaip pabūti,
nors ir trumpam, krašte, kur žmonės linksmi,
patenkinti savo gyvenimu, geranoriški, draugiški,
džiaugiasi gyvenimu ir dar kitus džiugina... Ar ne
taip ir Dievas žmonėms lėrno0 Ir iš kažkur ataidėjo
kažkada girdėtas pozityvus „priežodis": „Kaip
nuostabiai graži gali būti diena, kai ją paliečia
gerumas!"
Pabaiga

L
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Paminėta Raudonojo Kryžiaus diena

Jaunimo akcija Raudonojo Kryžiaus dienai paminėti.
Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) —
Gegužės 8-ąją Raudonojo Kryžiaus
draugija minėjo Pasaulinę Raudo
nojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmė
nulio dieną.
Šia proga Vilniuje ant Baltojo
tilto jaunimas surengė akciją „Rau

D. G r y b a u s k a i t e i — L e n k i j o s
verslininkų apdovanojimas
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Lenkijos verslo darbdavių konfede
racija „Levviatan" Europos Komisi
jos narę Dalią Grybauskaitę, kuri
yra atsakinga už finansinį progra
mavimą ir biudžetą, išrinko dau
giausiai verslo plėtrai nusipelniusia
politike.
Konfederacija D. Grybauskaitei
antradienį Varšuvoje įteikė garsaus
lenkų reformatoriaus Wladislav
Grabski vardo apdovanojimą.
D. Grybauskaitė tapo pirmąja
ne Lenkijos piliete, kuriai įteikiamas
prestižinis šios šalies verslo organi
zacijos apdovanojimas. Šis apdova
nojimas skiriamas už pastangas ir

sėkmę įgyvendinant ekonomines re
formas.
W. Grabski vardo apdovanojimą
yra gavęs dabartinis Lenkijos nacio
nalinio banko prezidentas Lezek
Balcerovvicz, dirbęs pirmojoje neko
munistinėje Lenkijos Vyriausybėje,
parengęs ir realizavęs reformų pla
ną, kuris Lenkijos ūkį atvedė į rin
kos ekonomiką.
„Lewiatan" konfederacija, kuri
yra vadinama įtakingiausia verslo
darbdavių organizacija Lenkijoje,
taip pat yra apdovanojusi ne vieną
šalies politiką, aktyviai pasireiškusį
reformuojant Lenkijos darbo, eko
nomikos, finansų sistemą.

Eltos nuotr

donasis Kryžius — žmoniją vienijan
tis tiltas". Pagrindinis šios akcijos
tikslas — skelbti žmonėms, jog Rau
donasis Kryžius yra viena didžiausių
organizacijų, teikiančių pagalbą
žmonėms, skelbti jos principus, pa
sakoti apie veiklą.

O. Juknevičienė: ES nepasiruošusi
a t r e m t i globalizacijos iššūkių
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Nors ES — vienas sėkmingiausių
politinių projektų žemyno istorijoje,
pastaruoju metu ji susidūrė su sun
kumais: Prancūzijos ir Olandijos re
ferendumuose atmestas ES Konsti
tucijos projektas, diskutuojama dėl
tolesnės Sąjungos plėtros pristabdy
mo, neaiškus Lisabonos strategijos
įgyvendinimas, o globalizacija, stip
rindama konkurenciją pasaulio rin
koje, tampa iššūkiu Europos sociali
niam modeliui, s a k o m a Europos
Parlamento Liberalų ir demokratų
aljanso pranešime spaudai.
Kokia ateitis laukia Europos Są
jungos? Ar Europos ekonominis ir so
cialinis modelis atlaikys globalizaci
jos iššūkius? — į šiuos ir kitus klau
simus bandyta ieškoti atsakymo ge
gužės 8-9 dienomis Europos Parla
mento ir Austrijos parlamento ini
ciatyva Briuselyje surengtame europarlamentarų bei E S šalių parla
mentų deputatų susitikime.
Diskusijos metu išryškėjo aiški
takoskyra dėl socialinio bei ekonomi
nio modelio vizijos t a r p atskirų Eu
ropos valstybių. Jei Danija ir Švedi
ja globalizaciją supranta kaip proce
są, skatinantį transformuotis ir ban
do ieškoti būdų išnaudoti jos teikia
mus privalumus, tai Prancūzija ir
Graikija globalizaciją laiko didžiau

sia grėsme.
E P narės Onos Juknevičienės
(Liberalų ir demokratų aljansas) tei
gimu, globalizacija — tai iššūkis, ku
rio, deja, Europos Sąjunga nesugeba
išnaudoti, bet bando nuo jos gintis
uždarydama savo rinkas.
„Europos Parlamente esame ap
t a r ę labai svarbias politikos sritis
kaip pinigų sąjunga, energetikos po
litika, mokslinių tyrimų politika, vi
daus rinkos politika ir kitas, kurios
nėra deramai įgyvendinamos, — sa
kė ji. — Gyventojai laukia aiškaus
politikos kurso, nuo kurio priklausys
Europos ateitis.
Ar bus toliau tęsiama valstybes
skaldanti politika, kai ES naujokių
piliečiams neleidžiama lygiomis tei
sėmis konkuruoti darbo rinkoje, o į
eurozoną Lietuvą atsisakoma priim
ti dėl šimtosios dalies Maastricht
kriterijaus neatitikimo? Ar, vis dėlto,
Europa pasirinks kitą kelią — vieni
jantį?"
Europarlamentarė O. Juknevi
čienė ragino tęsti pradėtas diskusi
jas, kadangi „Europos Sąjungos pi
liečiai laukia aiškaus atsakymo dėl
socialinės gerovės sistemos. Nors ne
trūko rėmėjų, tačiau vis dėlto kai ku
rių šalių gyventojai tą atsakymo į
rūpimus klausimus trūkumą išreiš
kė atmesdami ES Konstituciją".

* Pirmosiose L i e t u v o s krep
šinio lygos (LKL) finalo serijos
iki keturių pergalių rungtynėse
reguliariojo sezono nugalėtojas Vil
niaus ,,Lietuvos rytas" pirmadienį
namuose 71:70 įveikė čempiono titu
lą ginantį Kauno „Žalgirį". „Grei
čiausiai rašysime protestą dėl rung
tynių rezultato. Juolab, kad neįskai
tytas metimas buvo lemiamas", — po
rungtynių spaudos konferencijoje
teigė kauniečių treneris Ainars Bagatskis. Paskutinėmis ketvirtojo kė
linio akimirkomis svečiai pelnė du
taškus, tačiau teisėjų sprendimu,
metimas buvo atliktas jau po finali
nės sirenos.
' Lietuvos m o t e r ų krepšinio
A lygos (LMKAL) m i f l f t o j w f c i

t a p o Kauno KM-87 krepšininkės,
l e m i a m o s e finalo ketverto turny
ro r u n g t y n ė s e 79:59 įveikusios
Kauno „LKKA-Kauno-2" krepšinin
kes. 19 taškų nugalėtojoms pelnė, 15
kamuolių atkovojo bei 8 varžovių
metimus blokavo Gintarė Petronytė.
13 taškų į „LKKA-Kauno-2" koman
dos krepšį įmetė Enriką Ramoškai
tė.
* Estijoje vykstančio Euro
p o s orientavimosi sporto čem
p i o n a t o vidutinės trasos finale
varžysis penki Lietuvos sportininkai
— Modestas Bačys ir Simonas
Krėpšta del medalių kovos vyrų var
žybose, o tarp pajėgiausių moterų
kovos Indrė Valaitė, Sandra Paužaitė bei Kristina Rybakovaitė.

Lietuviai Irake dalyvaus dar metus
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Lietuvos karių misija Irake t r u k s
dar mažiausiai metus, teigia krašto
apsaugos ministras Gediminas Kir
kilas.
J i s komentavo Danijos valdžios
sprendimą pratęsti 500 savo taikdarių buvimą Irake dar 12 mėnesių.
JAV vadovaujamoje tarptautinių pa
jėgų taikos įtvirtinimo operacijoje
„Iraqi freedom" Lietuvos būrys LITCON-7 t a r n a u j a Danijos bataliono
sudėtyje. Maždaug pusšimtis Lietu
vos karių dislokuoti netoli Basros,

Danijos
bataliono
stovykloje
„DANEVANG". Danijos batalionas
priklauso Didžiosios Britanijos dau
giatautei divizijai.
„Mes būsime Irake kartu su są
jungininkais, planuosime mūsų ka
rių tarnybą Irake dar metams", —
sakė G. Kirkilas.
Seimas leido 420-ies karių ir ka-.
rinėms pajėgoms priskirtų civilių
tarnautojų dalyvavimą tarptauti
nėse operacijose Balkanų, Centrinės
ir Pietų Azijos bei Persijos įlankos
regionuose iki 2007 metų pabaigos.

Politiką supykdė jo paties atvaizdas
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) —
Darbo partijos vadovas Viktoras Uspaskichas, kurio atvaizdą prieš ke
letą metų buvo galima išvysti ant
marinuotų a g u r k ų stiklainių, pa
sipiktino savo nuotraukomis, kurias
išvydo a n t troleibuso šono.
Įžvelgęs klastą V Uspaskichas
nutarė bylinėtis su reklamos bendro
ve „Imbela", pagaminusia „Lietuvos
ryto" leidinių reklamą, kurioje buvo
panaudotas dienraščio puslapio frag
mentas su šio politiko nuotrauka.
Teismo slenksčius tenka minti ir tro
leibusus eksploatuojančios įmonės
„Autrolis" atstovams.
Darbo partijos vadovas teigia,
kad atvaizdas a n t troleibuso neati
tinka jo tikrosios išvaizdos, rašo
„Lietuvos rytas".
P r a š y d a m a s teismo įpareigoti
bendroves „Autrolis" bei „Imbela"

pašalinti jam neįtikusią reklamą, V.
Uspaskichas reikalauja atlyginti ir
neva patirtą žalą.
Nors politiko nuotraukos frag
mentas sudaro tik nedidelę dalį vi
sos reklamos ploto, jo advokatai ap
skaičiavo, kad „Imbela" iš šio atvaiz
do nuo praėjusių metų rugsėjo 11osios iki spalio 18 dienos užsidirbo
3,625 litų, o „Autrolis" — 794 litus.
V. Uspaskichas norėtų, kad ben
drovės atiduotų jam šiuos pinigus.
Darbo partijos vadovas taip pat rei
kalauja, kad atsakovai sumokėtų ir
už jo pasamdytų advokatų paslau
gas.
Tuo tarpu „Autrolio" atstovė ad
vokatė Rūta Survilienė teigia, kad V.
Uspaskicho atstovų apskaičiavimai
yra netikslūs — troleibusų įmonė už
dirbusi tik 7 litus, o reklamos ben
drovė — 11 litų.

Postų dalybos — pagal pažintis
Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) —
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje
karjeros laiptais greičiausia kilti tu
rint pažinčių. Dienraštis „Lietuvos
žinios" išsiaiškino, kad aukšti postai
be konkursų tapo lengvai prieinami
tarnybos vado Sauliaus Stripeikos
pažįstamiems.
Prieš metus Valstybės sienos ap
saugos t a r n y b a i (VSAT) pradėjęs
vadovauti Pakrančių apsaugos rink
tinės vadas Saulius Stripeika nus
prendė iš esmės pakeisti pasienio
korpusą. Jo įsakymais aukšti postai
buvo skirti pareigūnams, su kuriais
generolas anksčiau dirbo policijoje.
Kad būtų lengviau šiuos asme
nis paskirti, vos pradėjęs vadovauti
VSAT S. Stripeika išleido įsakymą,
kuriuo buvo pakeistos jo pirmtakų
pasirašytos taisyklės dėl atrankos į
laisvas a u k š t e s n e s pareigas. Šios
taisyklės sudarė generolui puikias
sąlygas j darbe VSAT priimti parei

gūnus neskelbiant konkurso. Vadui
pakanka įsakyme parašyti, jog žmo
gus perkeliamas laikinai, — ir vis
kas sutvarkyta.
Taikant tokį modelį aukštas
VSAT Operatyvinės veiklos valdybos
viršininko postas atiteko pulkinin
kui Antanui Montvydui. Su juo S.
Stripeika susipažino dar 1993 m.,
kai dirbo gimtosios Akmenės polici
jos Kriminalinės paieškos poskyrio
jaunesniuoju inspektoriumi.
Vieni pagrindinių pakitimų, ku
riuos VSAT vadas padarė ėmęs va
dovauti tarnybai, įvyko Lazdijų rink
tinėje. Po vadinamojo R. Smailytės
skandalo, kai pareigų neteko tuome
tinis rinktinės vadas Albinas Zymančius, postas liko laisvas. S. Stri
peika neslepia, kad į šią vietą iš
anksto buvo numatęs skirti Vidą
Macaitį, su kuriuo susipažino vado
vaudamas Pakrančių apsaugos rink
tinei.
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Pasaulio

uždavinys — „atgaivinti civilizuotą
požiūrį į savo istoriją ir atminimą".
Trečiasis uždavinys — „atnaujinti
vidaus dialogą ieškant istorinės tie

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

sos

JAV

Didžiosios valstybės nesusitarė dėl Irano
J u n g t i n ė s Tautos, gegužės 9 d.
(,,Reuters7BNS) — Šešių didžiųjų
valstybių užsienio reikalų minis
trams nepavyko susitarti dėl ben
dros strategijos Irano klausimu.
Susitarimo pasiekti nepavyko po
to, kai Tehran pribloškiamu pasku
tinės minutės diplomatiniu manevru
pabandė paveikti derybas.
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistras Philippe Douste-Blazy sakė,
kad JAV surengto susitikimo, į kurį
taip pat buvo pakviesti Rusijos, Di
džiosios Britanijos, Kinijos ir Vo
kietijos ministrai, metu susitarimas
nebuvo pasiektas.
Aukštas JAV pareigūnas, neno
rėjęs, kad būtų skelbiama jo pavar
dė, sakė, jog susitikimo metu minis
trai sutiko, kad Iranas turi sumokėti
už J T rezoliucijų nepaisymą, tačiau
nepriėjo prie vieningos nuomonės
dėl to, kaip tai turėtų vykti.
Rusijos užsienio reikalų minist
ras Sergej Lavrov sakė: „Visi mes
sutikome, kad Iranas neturi turėti
branduolinių ginklų". Jis pabrėžė,
kad Maskva nori įtraukti Iraną į
„vaisingas derybas" šiuo klausimu.
Didžiųjų valstybių politikos va
dovai antradienį New York tarėsi dėl
Irano ir tikriausiai dar kartą susi
tiks kitą savaitę, tačiau vienybės sie
kiančios rezoliucijos projekto autorės
nusileido dėl S a u g u m o Tarybos
veiksmų grafiko.
Rusija ir Kinija prieštaravo J T
Saugumo Tarybos rezoliucijos pro
jektui, kurį parengė britai ir pran
cūzai ir kurį remia JAV. Šia rezoliu
cija Irano būtų teisiškai reikalauja
ma sustabdyti urano sodrinimą. Di
džioji Britanija ir Prancūzija norėjo,
kad ši rezoliucija būtų priimta prieš
pirmadienį" vakare įvykusį ministrų
susitikimą.
Penkių nuolatinių, veto teisę tu
rinčių Saugumo Tarybos narių ir Vo

kietijos ministrų taip pat — Europos
Sąjungos (ES) užsienio politikos va
dovo Javier Solana susitikimas įvy
ko po to, kai Irano prezidentas Mahmoud Ahmadinejad p a r a š ė JAV pre
zidentui George W. Bush laišką siū
lydamas „naujus kelius"" nesutari
mams išspręsti.
Skeptiškai nusiteikę JAV parei
gūnai šį 18 puslapių laišką vadina
apgaulingos taktikos elementu, ku
riuo nesprendžiama Tehran bran
duolinių ambicijų problema.
Vienas Europos diplomatas, ku
ris neturėjo įgaliojimų kalbėti oficia
liai, šį laišką pirmadienį pavadino
„dar vienu gudriu taktiniu ėjimu,
kuris specialiai buvo p a d a r y t a s šian
dien prieš ministrų susitikimą ir pri
vertė administracijos p a r e i g ū n u s
smarkiai nervintis".
Nors svarbiausias klausimas bu
vo Irano branduolinės ambicijos, da
lyviai sakė, kad pirmadienį vakare
įvykusios diskusijos buvo daug pla
tesnės ir kad jų metu taip pat buvo
kalbama apie terorizmą ir regionų
saugumą.
Naujoji britų užsienio reikalų
sekretorė Margaret Beckett sakė:
„Niekas neketina i m t i s karinių
veiksmų prieš Iraną. Tai nebuvo ap
tarinėjama".
Anksčiau pirmadienį Kinija lei
do suprasti, kad iš J T rezoliucijos tu
rėtų būti pašalintos visos užuominos
apie galimas sankcijas a r karą.
Maskva ir Beijing nori rezoliuci
jos, bet nepritaria tam, kad būtų tai
komas J T chartijos 7-asis skyrius,
kuris dažnai nurodomas Saugumo
Tarybos rezoliucijose dėl taikos pa
laikymo misijų ir kitų teisiškai įpa
reigojamų veiksmų.
JAV, Prancūzija ir Didžioji Bri
tanija reikalauja taikyti 7-ąjį skyrių,
kuriame numatytos sankcijos ir net
karinių priemonių p a n a u d o j i m a s .

V. Putin ragina vienytis prieš nacizmą
Maskva, gegužės 9 d. („Interfax7BNS) — Rusijos prezidentas
Vladimir Putin pareiškė, jog būtina
kovoti su mėginimais atgaivinti na
cizmo ir ksenofobijos ideologiją, ir
pabrėžė, kad dėl to turi vienytis vi
sos pasaulio tautos.
„Šiandien mes privalome at
minti, jog tais rūsčiais metais buvo
reali grėsmė, kad pasaulis gali būti
pavergtas. Ir ji kilo nepakankamai
įvertinus, kokia pavojinga yra griau
nama nacistinė ideologija", — sakė
V. Putin savo kalboje gegužės 9 die
ną per paradą, skirtą Didžiosios Per
galės 61-osio.ms metinėms.
Jis pareiškė, kad „pasaulio tau
tų solidarumas nūdienos grėsmių
akivaizdoje tebėra lemiama, neįkai
nojama jėga, o taika, laisvė ir tautų
gera kaimynystė — teisingos, de
mokratiškos pasaulio santvarkos ir
pasaulinio saugumo atrama".
„Tie, kurie vėl mėgina iškelti
numestas nacizmo vėliavas, kas sėja
rasinę nesantaiką, ekstremizmą,
ksenofobiją, veda pasaulį į aklavietę,
į beprasmišką kraujo liejimą ir žiau
rumą. Todėl fašizmo žlugimas turi
tapti pamoka, kad atpildas neišven
giamas", — sakė prezidentas.
Jis pažymėjo, kad „prieš 61-

erius metus nugriaudėjo paskutinės
salvės ir baigėsi Tėvynės k a r a s , ka
ras, po kurio liko šimtai tūkstančių
sugriautų miestų, milijonai sužalotų
likimų".
„Baisi naikinama jėga užgriuvo
tada beveik visas Europos šalis. Bet
pats pagrindinis ir pats nuožmiau
sias smūgis buvo smogtas mūsų tė
vynei", — sakė prezidentas.
„Šią dieną mes lenkiame galvas
visiems, kurie nesulaukė Pergalės
dienos. Mes dėkojame J u m s , mūsų
brangūs veteranai, mes didžiuoja
mės J ū s ų likimų d i d i n g u m u ir
džiaugiamės, kad šiandien mes
drauge sutinkame didžiąją Pergalę",
— sakė prezidentas.
Per Didįjį Tėvynės karą — taip
jis vadinamas sovietinėje istoriogra
fijoje — žuvo daugiau nei 20 mln
SSRS piliečių.
Valdžia Pergalės dieną stengiasi
panaudoti šalies jaunimo patrioti
niam ugdymui. Išvakarėse buvo pa
skelbta, kad šalia vardo „miestasdidvyris" įsteigtas n a u j a s garbes
vardas — „kovinės šlovės miestas".
Tačiau stebėtojai pažymi, kad
subyrėjus Sovietų Sąjungai Rusijoje
stinga teigiamų patriotinių idėjų,
vienijančių visuomenę.

EUROPA
TALINAS
Estija antradienį, Europos die
ną, tapo 15-ąja Europos Sąjungos
(ES) šalimi, patvirtinusia sutartį dėl
sąjungos konstitucijos. Konstituci
nės sutarties įstatymui pritarė 73
parlamento deputatai, prieš doku
mento priėmimą balsavo Igor Griazin iš Reformų partijos. Dar iki bal
savimo visos šešios parlamento, ku
riame posėdžiauja 101 įstatymų lei
dėjas, partijos pareiškė, kad balsuos
už patvirtinimą.
BERLYNAS
Vokietijoje prasidėjo trijų arabų,
kaltinamų „ai Qaeda" sąmokslu su
rengti savižudžio sprogdintojo iš
puolį ir surinkti lėšų kovotojams iš
gyvybės draudimo išmokų, teismas.
P a s a k prokurorų, pagal šį planą 32
metų palestinietis Yasser Abu S. su
tiko padėti r e n k a n t lėšas, o galiau
siai — susisprogdinti. Jis taip pat
kaltinamas tuo, jog įsigijo dešimt gy
vybės draudimo polisų, kurių vertė
siekia mažiausiai 1.3 mln. eurų.
Gruodžio mėnesį paskelbtame kalti
namajame akte teigiama, kad jis ke
tino inscenizuoti savo žūtį per auto
avariją Egipte, kad draudimo pini
gai atitektų jo broliui. Prokurorų tei
gimu, abu brolius užverbavo trečia
sis kaltinamasis — 30 metų Ibrahim
Mohamed K.
KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor
Juščenko pareiškė, kad valstybė su
stiprins veteranų socialinį aprūpi
nimą, ir paragino civilizuotai žiūrėti
į istoriją, taip pat pasiūlė sušaukti
savitarpio supratimo forumą. Kalbė
d a m a s Nacionaliniame Didžiojo Tė
vynės karo muziejuje Kijeve V. J u š 
čenko pažymėjo, kad valdžiai ir vi
suomenei yra iškilę trys pagrindi
niai uždaviniai. „Pirmasis ir svar
biausias — sistemingai aprūpinti
karo invalidus, kovos veiksmų ir na
cionalinės išsivadavimo kovos da
lyvius, buvusius nacizmo kalinius,
užnugario darbuotojus". Antrasis

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W.
Bush naujuoju CŽV vadovu paskyrė
generolą Michael Hayden, naciona
linės žvalgybos direktoriaus John
Negroponte pavaduotoją. Jei šį pa
skyrimą patvirtins Senatas, M. Hay
den pakeis penktadienį dėl jam da
ryto spaudimo atsistatydinusį Porter Goss. JAV įstatymų leidėjai pa
reiškė susirūpinimą dėl to, kad gali
būti pasirinktas M. Hayden, nes jis
yra susijęs su slapto pasiklausymo
programa, kurią kritikai vadina pi
lietinių teisių pažeidimu.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Irako paskirtasis premjeras Nuri ai Maliki sakė, jog tikisi, kad galės
vyriausybę suformuoti per artimiau
sias porą dienų. N. ai Maliki iki kon
stitucijoje numatyto termino turi
dar beveik dvi savaites, tačiau dery
bininkai reiškė įsitikinimą, kad pa
grindinės šiitų, kurdų ir sunitų po
litinės grupės susitars greičiau.
Svarbus klausimas formuojant vy
riausybę tokiu metu, kai šalyje nesi
liauja įvairių bendruomenių kovoto
jų ir sukilėlių smurtas, yra Gynybos
ir Vidaus reikalų ministerijų kontro
lė. Tikriausiai turės trauktis vidaus
reikalų ministras Bayan Jabor.

AFRIKA
CAIRO
Egipto policija antradienį nuko
vė grupuotės, atsakingos už praėju
sio mėnesio išpuolius Sinajaus pu
siasalyje, per kuriuos žuvo 19 žmo
nių, vadovą. Nasr Khamis el-Milahi
šiauriniame Sinajaus pusiasalio
mieste Al Arish pradėjo šaudyti į po
liciją. Pareigūnai paleido atsakomą
ją ugnį ir jį nukovė. Policija taip pat
suėmė jo pagalbininką Mohammed
Abdullah Alyan. Per išpuolius Sina
jaus pusiasalyje žuvo mažiausiai
117 žmonių.

Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis
Air Freight
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis
Krovimu pervežimas
visoje Amerikoje.
Trucking

911 k T l

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje b* Ukra^oje
8801 78th Ave Bridgevltw, IL 6045S Ttl.
Fax. 1 703-599-9682
Ttl.

t70*-599-96S0
1S60-775-7363
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

RECEPTAS BUVO TIKSLUS
V i e n a skaitytoja nusiskundė,
kad iš š.m. balandžio 12 d. „Mūsų
virtuvė" skiltyse išspausdintas „ško
tiško pyrago" recepto „nieko neišėjo,
nes tešla buvo per d a u g biri, neį
m a n o m a iškočioti". Vienintelis bū
das iškepti pyragą buvo į tešlą įdėti
kiek rūgščios grietinės ir pieno (arba
vandens), tuomet buvo galima ko
čioti.
Visų pirma — atsiprašau. Pa
p r a s t a i receptus išmėginu pati, kar
tais kiek pakeisdama, kad nebūtų
tiek saldūs arba riebūs, tačiau to
„škotiško pyrago su kmynais" neišbandžiau. Pateikiau taip, kaip bu
vo išspausdintas vienoje senoje re
ceptų knygoje. Manau, kad visgi iš
Š o k o l a d i n i s s ū r i o pyragas

sviesto, miltų ir cukraus tešla turėtų
„susiklijuoti", jeigu sviestas nebū
tų per daug šaltas. Taip pat, užuot
sviestą į miltus įkapojus peiliais a r
specialiu įrankėliu, reikėtų įminkyti
pirštais — nuo šiltų pirštų sviestas
kiek suminkštėtų ir greičiau susi
darytų kočiojama tešla. Beje, šis py
ragas turi būti trapus, o kiti priedai,
kaip kiaušinio trynys, rūgšti grietinė
ir pan. jį pakeis.
Taigi, dar kartą a t s i p r a š a u
skaitytojų. Progai pasitaikius, pyra
gą išmėginsiu pati (baisiai nemėgstu
kmynų!) ir parašysiu pataisytą re
ceptą. 0 šiandien pasiūlysiu keletą
„saldžių" receptų, tarytum atsilygin
dama už tą, kuris nepavyko...

beskystas. Jeigu pyragas atrodo
neiškepęs, palaikyti orkaitėje dar 10
min.
Apačia
18 „oreo" pyragaičių,
smulkiai
Išėmus iš orkaitės, padėti a n t
sukapotų
vielinių grotelių, kol beveik visiškai
2 šaukštai ištirpyto
sviesto
atvės. Prieš a t i d a r a n t n u i m a m u s
Viršus
keptuvo šonus, aplink visą pyragą
4 dėžutės tepamo sūrio (cream (iš vidaus) aprėžti peiliu. Nuėmus
cheese, 8 oz. each), truputį
suminkš- keptuvo šonus, pyragą visiškai at
tyto
vėsinti (prieš pateikiant, patariama
2/3 puod. cukraus
palaikyti šaldytuve bent 4 vai., kol
1 šaukštelis
vanilės
visiškai atšals). Patiekti galima tik
4 kiaušiniai
apibarstytą maltu cukrumi, bet taip
2 šaukštai geros kokybės romo pat papuoštą uogomis (ypač tinka
(nebūtinai) arba kito kvapnaus like šviežios avietės), plakta grietinėle
rio
arba „cool whip". Suprantama, šis
1 gabalas (8 ketvirtainiukų
dy pyragas t u r i daug kalorijų, tad die
džio) nesaldaus,
kepimui
skirto tos besilaikantiems reikėtų jo atsi
šokolado (semi-sweet
baking choco- sakyti.
late), ištirpyto ir truputį
atvėsinto.
*Pastaba. Kalorijas sumažinti
Pyragaičių t r u p i n ė l i u s sumai visgi įmanoma. Visų pirma reikia
šyti su sviestu, supilti į 9 colių panaudoti tepamą sūrį, kurio riebu
d i a m e t r o keptuvą su išimamu mas yra sumažintas (1/3 less fat),
dugnu, įkišti į iki 325° F įkaitintą bet visai be riebalų (fat free) netin
orkaitę ir pakepti apie 10-15 min. ka. Taip p a t užuot 4 kiaušinių, pa
Išėmus iš orkaitės, padėti į šalį.
naudoti tokį pat kiekį (indeliuose)
T e p a m ą sūrį sudėti į mikro- kiaušinių produkto, paruošto be
bangei tinkantį indą ir pašildyti apie trynių. Užuot „oreo" pyragaičių tru
30 sekundžių. Šokoladą sulaužyti pinėlių, pasinaudoti labai smulkiai
nedideliais g a b a l i u k a i s , sudėti į sumaltais „graham cracker" trupi
mikrobangei t i n k a n t į dubenėlį ir nukais, ypač sumažinto riebumo, į
pakaitinti, kol visiškai ištirps. Iš juos įpilant 1 kupiną šaukštą nesal
ė m u s iš mikrobangės, 3-5 min. at dyto kakavos miltelių.
vėsinti.
Tepamą sūrį, cukrų ir vanilę
Ananasų ir varškės pyragas
sudėti į didelį dubenį ir elektriniu
plakikliu gerai išplakti, kol bus lygi,
1 puod. graham cracker tru
švelni tešla. Įmušti po vieną kiau pinėlių
šinį ir po kiekvieno įmušimo tešlą
2 šaukštai ištirpyto sviesto
suplakti. Supilti likerį ir šokoladą,
1 dėžute ananasų skonio želati
išmaišyti.
nos (3 uncijų dydžio)
Paruoštą tešlą sukrėsti į keptu
1 puod. verdančio vandens
vą su pyragaičių „apačia". Kepti iki
1 ir 1/2 sv. sumažinto
riebumo
325°F įkaitintoje orkaitėje 55-60 varškės
min., kol pyrago vidurys atrodys ne1/4 puod. cukraus

1 dėžutė sukapotų
ananasų,
nenuvarvintų
(crushed
pineapple,
undrained, 8 ir 1/2 uncijų dydžio
dėžutė)
1 šaukštas
vandens
2 šaukšteliai
krakmolo
*Pastaba. Atkreipkite dėmesį
— šis pyragas — nekepamas! Jį ga
lima paruošti, atšaldyti — ir valgyti.
Sumaišyti trupinėlius su svies
tu, suberti į keptuvą išimamu dug
nu, gerai vienodu sluoksneliu su
spausti, padėti į šaldytuvą, kad sus
tingtų ir atšaltų.
Ištirpyti želatiną verdančiame
vandenyje ir atvėsinti iki kambario
temperatūros.
Pasinaudojant „blender" arba
„food processor", sumaišyti varškę
su cukrumi. Pamažu įpilti atvėsusią
želatiną, sumaišyti. Supilti tešlą į
paruoštą keptuvą su pyragaičių
apačia, padėti į šaldytuvą ir palai
kyti, kol sustings.
| nedidelį puodą supilti anana
sus iš skardinukės, vandenyje iš
leisti krakmolą ir supilti į ananasus.
Vis maišant užvirti ir pavirti (apie
1/2 min.), kol ananasai sutirštės.
Atvėsinti bent 15 min., tuomet
užkrėsti a n t pyrago viršaus, vėl
padėti į šaldytuvą ir palaikyti bent 1
vai. prieš patiekiant.

baltymus (nesuplaktus), apelsinų
žievelę, vanilę. Miltus sumaišyti su
druska ir kepimo soda, pamažu, vis
maišant, pilti į tešlą, pakaitomis su
pasukomis. Įberti razinas ir riešu
tus, sumaišyti.
Tešlą sukrėsti į 9x9 colių dydžio
pariebaluotą ir miltais pabarstytą
keturkampį keptuvą. Kepti 30-40
min.
Aptepimas
1/2 puod. minkšto sviesto
2 puod. malto cukraus
2 šaukštai „s-herry" vyno
Gerai išplakti cukrų su sviestu
ir vynu. Aptepti atvėsusio
pyrago
viršų.
Greitas „atvirkščias"
pyragas

1/4 puod. sviesto, ištirpyto
1/2 puod. kietai suspausto rudo
cukraus
1 ir 12 puod. sukapotų ananasų
(crushed pineapple)
1 puod. miltų
3/4 puod. cukraus
1/4 puod. aliejaus
1/2 puod. lieso pieno
1 ir 1/2 šaukštelio kepimo mil
telių
2 kiaušinių baltymai,
nesuplakti
1/2 šaukštelio vanilės
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Su
Apelsinų ir v y n o p y r a g a s
pilti ištirpytą sviestą į 8 colių dydžio
keturkampį keptuvą, a n t sviesto
1/2 puod. sviesto
viršaus užbarstyti rudą cukrų ir
1 puod. cukraus
sukrėsti ananasus.
4 kiaušinio
baltymai
Dubenyje sumaišyti miltus,
2 šaukšteliai tarkuotos apelsino
cukrų, aliejų, pieną, kiaušinių balty
žievelės (tik oranžinės dalies)
mus, vanilę, kepimo miltelius. Plak
1 šaukštelis
vanilės
ti elektriniu plakikliu 2 minutes.
1 puod. šviesių razinų
1/2 puod. kapotų graikinių rie Tešlą užpilti ant ananasų ir kepti
35-40 min., kol į pyrago centrą
šutų (walnuts)
įkišus medinį dantų krapštuką ir jį
2 puod. miltų
1 šaukštelis
kepimo
sodos ištraukus jis nebus aplipęs tešla.
Išėmus iš orkaitės truputį atvė
(neblogai veikia ir kepimo milteliai)
sinti (apie 5-7 min.), tuomet ant
1/4 šaukštelio
druskos
1 puod. pasukų (buttermilk) — keptuvo viršaus uždėti pakankamai
neturint pasukų, galima panaudoti 1 didelę lėkštę ir keptuvą apversti.
proc. riebumo pieną, į jį įpilant 1 Palaikyti apie minutę, kol visos ana
šaukštelį
citrinų
sulčių arba 1 nasų sultys susigers į pyragą. (Jeigu
kiek ananasų liktų ant keptuvo dug
šaukštelį balto acto.
Jkaitinti orkaitę iki 350° F. no, atsargiai šaukštu nuimti ir
Išplakti cukrų su sviestu, kol bus uždėti ant pyrago.)
šviesus ir purus. Įmaišyti kiaušinių

Jei smaguriai:
Jei romantikai:

TAD

Jei išalkę:
pavalgydinsime
jei ištroškę:
pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų
paragausite
Jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.

PRAŠOME

APSILANKYKITE!

6312 S. Harlem Ave.
Summit, IL 60501
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v.
V —VI lOval.r. - 12 vai. v.
VII
lOval.r. - 9 vai. v

Informacija telefonu 708-594-5622

Pas mus rasite platų asortimentą lietuvišku prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat priimame užsakymus [vairiom progom!
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UŽSLĖPTA
NEAPYKANTA
BAŽNYČIAI
kiti autoriai skelbė istoriškumu pri
dengtą melą.
Vadinamo „bestselerio" autorius
JAV kino teatruose gegužės 19
d. bus pradedamas rodyti filmas, Dan Brown yra Katalikų Bažnyčios
s u k u r t a s pagal Dan Brown plačiai išsižadėjęs airis, anglų kalbos ir li
išpopuliarėjusi romaną „Da Vinci teratūros profesorius Boston apy
Code". Vatikanas pasaulio katalikus linkės kolegijoje. Savo knygoje jis
ragina šį filmą boikotuoti. Pernai purvais apdrabsto Kristaus šven
kardinolas Tarcisio Bertone, artimas tumą, juodina Bažnyčią, suniekina
popiežiaus Jono Pauliaus II bičiulis, žymų religinio meno šedevrą ir dar
paskelbė Brown knygą esant anti- iškreipia katalikų pasauliečių dva
katalikiška. Filmą sukūrusios kino sinį gyvenimą ugdančią „Opus Dei"
studijos savininkas John Calley yra organizaciją.
viešai pareiškęs, jog filmas yra „kon
Menotyros specialistė Elizabeth
servatyviai anti-katalikiškas".
Lev, duotame interviu pasisakė:
Išleidęs savo romaną 2003 m., „Nuolat bendraudama su meno
autorius Dan Brown jį reklamavo tyrininkais, iki šiol nesutikau nė
kaip istorinį veikalą. Jo išplatinta 40 vieno pritariančio Dan Brown idė
mln. egzempliorių ir išversta į 44 joms". Jos nuomone, rimti meno
kalbas. Šių metų kovo mėnesį žinovai galvoja, jog Brown nedaug
Londone vyko teismas, kai kito vei nusimano apie renesanso meną.
kalo „Holy Blood, Holy Grail" auto Tapydama „Cenacolo" freską, Da
riai, Michael Baigent ir Richard Vinci tiksliai sekė evangelijų pasa
Leigh užvedė bylą kaltinančią Dan kojimus, jog prie Paskutinės vaka
Brown už „pasiskolinimą" jų 1982 m. rienės stalo sėdėjo 13 asmenų —
išleistos knygos pagrindinės tezės. Kristus ir jo mokiniai. Išdavikas
Britanijoje išleistas neva istorinis Judas vaizduojamas tamsiaveidis ir
veikalas pasakojo, jog nukryžiuotas paniuręs, o Jonas šviesaus, skaid
Kristus išlikęs gyvas ir ilgainiui raus veido jaunuolis — išorė atspin
vedęs Mariją Magdalietę, o jų pa di dvasinę būklę. Da Vinci genialiai
likuonis vedybomis įsijungęs į pran pagavo dramatišką momentą Jėzui
cūzų karališką šeimą, bet Katalikų mokiniams pasakius „vienas iš jūsų
Bažnyčia amžiais šiuos faktus nuslė mane išduos" ir panaudojo studijų
pusi. Brown perkėlė šią idėją savo žinias iš savo perspektyvos bei ana
knygon, apsupdamas istoriniu fonu tomijos vaizdu išreikšti psichologinę
ir į t r a u k d a m a s pasaulinio garso ir dvasinę gelmę. Visos paveikslo li
Leonardo Da Vinci Paskutinės vaka nijos žiūrovo akį veda į Kristaus vei
rienės paveikslo jo paties sugalvotą dą: jis sėdi vienas ir vienišas mo
aiškinimą. Knygos leidykla, vei kinių tarpe, žinodamas, jog visi
kianti Britanijoje ir JAV, „Random netrukus pabėgs ir jį paliks vieną
House", pasamdė gudrų advokatą, mirties akivaizdoje. Elizabeth Lev
kuris laimėjo bylą, įrodydamas, jog išreiškia pasipiktinimą Brown kny
nei pirmoje, -nei antroje knygoje ne ga: „Man, kaip menotyrininkei, mo
buvo „istorinių faktų pristatymo", o kytojai ir krikščionei, perskaičius šią
vien „istorinė spekuliacija". Taigi, knygą, liko pasibaisėtinas įspūdis.
byla laimėta įrodžius, kad ir vieni, ir Pasipiktinau ir autoriaus pateiktu
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ARAS ŽLiOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hamrres Avenue
Joliet, IL 5C435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS VTŽ3NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui katėti angiskai arba lietuviškai.

4647 W. 103 Si, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
faktų sąrašu, kur faktai suplaka
mi su fantazija... Suglumino mane
ir tai, kad šis pasakojimas žmo
nes taip paveikia, jog jie pasimeta
tarp tikrovės ir vaizduotės padari
nių".
Autorius gudriai istorinę tikrovę
sumaišo su savo vaizduotės kūryba.
„Opus Dei" organizaciją vaizduoja
kaip slaptą draugiją, veikusią rene
sanso laikais. Iš tikroji įsteigta 1928
m., o jos steigėjas ispanas kunigas
Jose Maria Escrive 2002 m. popie
žiaus Jono Pauliaus II paskelbtas
šventuoju. Brown knygoje draugija
parodoma kupina intrigų ir visokio
blogio, o vienas jos narys tampa
žmogžudžiu. Galimas dalykas, kad
Brown savo „herojaus" modelį ėmė iš
2001 m. suimto rusams tarnavusio
amerikiečio agento Robert Hanssen,
kuris buvęs katalikas ir „Opus Dei"
narys. P e r š a m a išvada: Bažnyčia
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
<A.RDOLCX?A5-S=DE5

_GCS

Kedzie Ave.
:i-5C 652
Kab.tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRl DALIAS PRUNSKJS, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Eigin: 847-289-8822
McHenry. 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609
proteguoja išdavikus ir žmogžu
džius. Tikrasis „Opus Dei" tikslas:
katalikų pasauliečių dvasinio gyve
nimo ugdymas, kad veiksmingiau
galėtų įnešti krikščioniškas vertybes
į viešąjį gyvenimą.
Bažnyčią nupiešęs kaip tamsių
paslapčių saugotoją, Dan Brown ir
pats susipainiojo melo klystkeliuose.
Jo užslėpta neapykanta rezonuoja su
šiuolaikinėmis nuotaikomis. JAV
žiniasklaidoje nesunku atrasti sub
tilius ir nesubtilius išpuolius prieš
katalikus. „Da Vinci Code" filmo rek
lamos skelbia: „Esame karo viduryje.
Amžiais vykstančio karo apginti
tokią galingą paslaptį, jog jos ati
dengimas sudrebins žmonijos pama
tus". Taip. Blogio paslaptis pasi
reiškia visais laikais ir pasinaudoja
geriausiomis tuolaikinės technikos
priemonėmis.

A. Kubilius ir Lietuvos ateities perspektyvos
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
Visų pirma, turėčiau pasakyti,
kad nesu kaip nors asmeniškai nu
siteikęs prieš A. Kubilių ir šis raši
nys skirtas ne tiek jo asmeniui, kiek
apskritai Lietuvos perspektyvai arti
miausiuose savivaldybių, o vėliau ir
Seimo rinkimuose. Kalbant apie A.
Kubilių, galima pabrėžti jo gerąsias
puses —jis yra sąžiningas, griežtas,
regis, niekada nepasinaudojęs jokio
mis tarnybinėmis galimybėmis. Jis
buvo geras premjeras — tai rodo,
kad būti kokios nors konstruktyvios
programos atlikėju, vykdytoju jis ir
gi gali.
Bet jeigu kalbėtume apie kon
servatorių partiją šiame sudėtinga
me laikotarpyje tai, deja — opozici
jos kelias buvo beveik vien klaido
mis ir nesąmonėmis grįstas. Pasto
vus pagiežingas kritikavimas, nie
ko naujo nepasiūlant — tai jau se
niai pasenusi opozicinės veiklos for
ma. Kur šešėliniai kabinetai ir jų
programos? Kur reguliarūs susitiki
mai su provincijos žmonėmis 0 Čia
konservatoriams reikėtų mokytis iš
V. Uspaskicho, negailinčio pinigų ne

tik sumuštiniams ir žvaguliams, bet
ir suteikiančio šiokią tokią teisinę
pagalbą provincijos žmonėms. Teko
girdėti, kad Darbo partija veikia
gan tiksliai, apskaičiuotai, orientuodamasi į paprastų žmonių simpa
tinius refleksus: autobusiukai su
teisininkais, kurie sutvarko pensi
ninkams įstrigusias pensijas ar pa
deda ūkininkams teisingai užpildyti
Europos fondų deklaracijas. Ar jiems
pataria koks nors Almax'as, ar ne —
ne tai svarbu, pavojingiau tai, kad
jie gana tiksliai eina link visiško
valdžios užgrobimo. O konservatorių
silpnoji vieta buvo ir tebelieka visiš
kas žmonių psichologijos neišmany
mas.
Neseniai teko kalbėtis su akty
viu Klaipėdos jaunimėliu, trokštan
čiu pilietinės — visuomeninės veik
los ir ieškančių būdų, kaip pradėti
veikti, kad žmonės jais patikėtų.
Bendromis pastangomis sutarėme,
kad televizįjinės deklaracijos ar pro
testo akcijos nebeveiksmingos, gal
net alergiškos. Vienas iš pokalbių
dalyvių pasiūlė jaunimui važiuoti į
kaimą ir pakapoti bobutėms malku,
sutvarkyti kiemą. įstiklinti žiemą

suskilusį langą — nuo to ir praside
da didžioji politika. Ji daroma ne
kabinetuose. Opozicija, regis, šių
veiklos metodų niekaip nesupranta,
tad ir trečią kadenciją galės toje pa
čioje „antramečių" klasėje pasilikti...
Pastaruoju metu tenka nemažai
koncertuoti, susitikinėti su žmonė
mis įvairiuose Lietuvos pakraščiuo
se. Kalbantis su provincijos žmonė
mis apie Lietuvos politiką, jaučia
mas visiškas nusivylimas pasku
tiniąja A. Kubiliaus akcija, kai jis
nuvertė gana padorų ir šiokį tokį ba
lansą Valstybėje užtikrinusį A. Pau
lauską. Taip visi koziriai buvo ati
duoti Darbo partijai. Net ir R. Paksas tik rankytėmis trina dėl tokio A.
Kubiliaus trumparegiškumo — pa
šalintas didysis jo oponentas, o su
Viktoru tikrai greičiau galima bus
susitarti. O dar nykiau, kai opozici
jos vadas kitą dieną po A. Pau
lausko nuvertimo spaudos konferen
cijoje pasako, kad pats nesitikėjęs,
kad taip nesunkiai pavyks Seimo
pirmininką nuversti. Tampa aišku,
kad tai itin naivus politikas
A. Kubiliaus personalija nėra
nei gera. nei boga — tiesiog pasta

rieji įvykiai parodė, kad opozicijos
vadas nėra geras s t r a t e g a s , nes
nesugeba net dviejų ėjimų į priekį
apskaičiuoti. O tai jau bėda visai
Valstybei — nes visa valdžia atiduo
dama į marginalų bei svetimšalių
rankas. Darbo partija galėtų net
paremti A. Kubilių per ateinančius
rinkimus, nes toks politikas — auk
so gysla. Nemokama pastovi rekla
ma per visas žiniasklaidos priemo
nes ir klaidingi, Darbo partijai
naudingi ėjimai. Juokai juokais, bet
Lietuvos gaila — konservatoriai bu
vo mažne paskutinė padoresnio gy
venimo viltis. Manau, kad ir kairei
būtų naudinga, jei dešinė nebesivystytų, o užstrigtų ties tokia vieno
vadovo šou programa...
Jei konservatoriams d a r nors
kiek rūpi ne vien asmeninis pasibu
vimas TV laidose, bet ir Lietuvos
valstybės ateitis, tai A. Kubilių sku
biai reikėtų pakeisti jaunesniu, charizmatiškesniu vadovu. Padėkoti
jam, kad vadovavo partijai tokiu
sunkiu laikotarpiu ir eiti toliau, nes
stovintis vanduo virsta pelke, o
pavasario upeliai gražiai visus dum
blus išplauna.
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GRAŽI DOVANA MENO MYLĖTOJAMS
Jauki, nedidelė McAninch Arts — kamerinę, chorinę, simfoninę,
Center pilna žiūrovų. Gražiai išleis instrumentinę, yra parašęs dainų.
t a koncerto programa supažindina Vienintelio ko jis neparašė, tai ope
su atliekamais kūriniais, kūrinių ros. Jo „Reąuiem" susideda iš 7
autoriais, pristato solistus, „Daina dalių. Solo partijas atliko sopranas
vos" ansamblį, jo vadovą Darių Lorna MacDonald ir bosas Patrick
Polikaitį. Programoje išvardyti visi Blackwell.
orkestro muzikantai, parašytos visų
Nesu muzikos specialistė, bet
„Dainavos" ir „DuPage Chorale" kūrinys tikrai nelengvas atlikėjams.
choristų pavardės, nurodyta pavardė Bet vien tai, kad chorai ėmėsi šio
šio koncerto mecenatės J u d i t h kūrinio, rodo, kad tiek „Dainava",
O'Dell, kuri dedikavo šį koncertą tiek „DuPage Chorale" yra pasiekę
George Harvey Shands atminimui.
muzikinių aukštumų. Atlikėjai —
Scenoje — DuPage choro or tiek solistai, tiek choristai, o ir
kestras. Į sceną išeina choristai: orkestras — puikiai susidorojo su
Lietuvių meno ansamblis „Dainava" savo uždaviniu. Žiūrovai plojimais
(vadovas D a r i u s Polikaitis) ir ir atsistojimu dėkojo atlikėjams.
„DuPage Chorale" (vadovas Lee R.
Įdomu, kaip gimė šis sumany
Kesselman). Koncerto programoje: mas? Pasirodo, kad D. Polikaitis ir
M. K. Čiurlionio „De Profundis" ir L. R. Kesselman — seni pažįstami.
Johannes B r a h m s „Ein Deutshes Prieš keletą metų, po bendro meno
Reąuiem, Op. 45". Neįprastai sus ansamblio „Dainava" ir Veronikos
tatytas choras: centre vyrai, iš kraš Povilionienės koncerto, L. Kesselman
tų moterys.
priėjo prie D. Polikaičio ir prakalbo
apie tai, kad, galbūt, reikėtų kada
nors suorganizuoti „Dainavos" ir jo
vadovaujamo choro koncertą. Mintis
Dariui patiko. L. Kesselman pakvie
tus k a r t u sudainuoti „Reąuiem",
Darius pasiūlė į programą įtraukti
M. K. Čiurlionį. „Mūsų 60, j ų 140 —
ir sustojome visi vienoje scenoje", —
baigė savo pasakojimą D. Polikaitis.
Rezultatas puikus, tą įrodė gausūs
žiūrovų plojimai.
Po koncerto abu meno vadovai
buvo patenkinti savo kolektyviniu
darbu. Įdomu tai, kad m a n po kon
certo pakalbinus solistą P a t r i c k
Blackwell, šis p i r m i a u s i a m a n ę s
paklausė, kaip teisingai ištarti lietu
vių kompozitoriaus pavardę ir pri
Solistė Lorna MacDonald
dūrė: „Labai įdomi muzika, labai..."
S u s k a m b a M. K. Čiurlionio
(1875 — 1911) muzika, diriguoja D.
Polikaitis. „De Profundis" Amerikoje
atliekamas pirmą kartą. Ir atlieka
mas lietuvių kalba. „Viešpatie,
išgirsk mano maldą", — skamba
salėje. Ši neilga, tačiau gili giesmė—
malda skverbiasi į žiūrovų širdis. Jai
pasibaigus, salėje audringi plojimai.
Antrasis abiejų chorų atliktas
kūrinys — J. Brahms „Ein Deut
shes Reąuiem, Op. 45". Kūrinys bu
vo atliekamas vokiečių kalba. Jis
pasirinktas neatsitiktinai: šįmet su
kanka 100 metų, kai kompozitorius
pradėjo kurti šį savo veikalą. J.
Brahms kūrė įvairaus žanro muziką

Chorų vadovai Lee Kesselman ir Darius Polikaitis po koncerto.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Dar pasakiau jam, kad M. K Čiur
lionis ne tik kompozitorius, bet ir
dailininkas, kuo jis labai susidomėjo
ir dar kartą perklausė, kaip teisingai
ištarti kompozitoriaus pavardę.
Manau, kad tokie bendri koncer
tai y r a ne tik įdomūs žiūrovams, bet
meno mylėtojų tarpe padeda skleisti
žinias apie Lietuvą, jos meną. Ne
abejoju, kad išėję iš tokio koncerto,
žiūrovai tikrai pasidomės M. K.

Čiurlioniu, o per bendras repeticijas
užsimezgusi pažintis paskatins
„DuPage Chorale" dalyvius pasi
domėti Lietuva ir jos kūrėjais. „Dai
navai" šis koncertas irgi naudingas.
Šis meno ansamblis dabar bus žino
mas ir amerikiečių tarpe. Galbūt,
išgirdę apie kitą šio kolektyvo kon
certą, jie atsives į jį ir savo draugus.
Laima Apanavičienė

jAvLietuvių

Bendruomenės

KULTŪROS TARYBA

***yy*&y**^Ot

Uttujaril&fi» Amsfiearf CommurUty

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Viena iš išeivijos kultūrinio
pasireiškimo formų yra vykstančios
LB Kultūros tarybos Premijų šven
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą
kartą bus pagerbti premijų laurea t a i - k u l t ū r i n i n k a i , kurie aukoja
savo jėgas kūrybai. Pagal priimtas
gaires bus skiriamos šešios premijos:
dailininko, muziko, žurnalisto, teat
ralo, radijo valandėlės darbuotojo ir
tautinių šokių mokytojos. Premijų
mecenatas — Lietuvių fondas.
Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie asme
nys: dailininko — Laima Apana
vičienė, muzikos — Loreta Venclauskienė, žurnalisto — Algimantas

Gečys, teatralo — Julija Dantienė,
radijo — LB Kultūros taryba ir tau
tinių šokių mokytojos — Tautinių
šokių institutas.
Premijoms kandidatus iš JAV
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių
visuomenė. Pasirašytame laiške, su
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, tele
fonas ir bent trumpai raštu apibūdi
nama siūlomo kandidato — asmens
veikla.
Pasiūlymus siųsti LB Kultūros
tarybai, 2841 Denton Ct., Westchester, IL 60154, iki rugsėjo 1 d.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Solistas Patrick Blackvvell

Spaudos apžvalga

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI
Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei t u r i m a , elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida B u č m i e n ė

Pasirodė žurnalo „Į laisvę" pir
masis šių metų numeris. Žurnale
išspausdintas Jadvygos Damušienės
atsakymas į paskutiniame 2005 m.
„Į laisvę" numeryje spausdintą Ro
mualdo Kriaučiūno straipsnį „Be
sikartojančio mito istorija", Juozo
Kojelio „Laiškas Lietuvos Respub
likos prezidentui", Jono Algirdo
Kronkaičio straipsnis „Lietuvos
dabartinė padėtis ir perspektyva",
Jono Kairevičiaus „Teisė ir teisingu
m a s Lietuvoje" ir dar daug kitų
įdomių straipsnių.
Jaunimo tribūnoje — mintys iš
LFB Los Angeles sambūrio studijų
savaitės. Įdomus Kazio G. Ambrozaičio pasakojimas apie tragiškai
žuvusį lietuvių poetą Vaidotą Daunį.
Mėgstantiems knygas pristatomos
dvi knygos: „Los Angeles Juozo
D a u m a n t o šaulių kuopos istorija
1964-2004" ir Antano Paulavičiaus
heroine poema „Partizanas Dau
mantas".

Žurnalą leidžia Lietuviškų stu
dijų centras. Redaktorius Vidman
tas Vitkauskas.
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NESIBAIGIANTYS ŽAIDIMAI
POLITIKOJE
Naujas manevras drebina Seimo
uždarąją: paskui kelis bendražygius
r a u n a ir V. M u n t i a n a s į naujai
įsteigtą frakciją, iš esmės palik
damas ir valdančiąją daugumą, taigi
ir menkai — tai intriguoja — teįšildytą Seimo pirmininko kėdę. Ar
ba yra tikras, kad koalicijos biuras
naujuosius irkluotojus pasikvies tar
nauti Tėvynės labui. Tačiau susitari
mas yra tarppartinis? Belieka at
skilėlius šluoti iš DP, ir koalicija
tampa visiška mažuma. Tada turi
būti kitas scenarijus ir partinė kon
figūracija. Ar tikrai visų persona non
grata tampa Uspaskichas? Miglotas
ir sudėtingas žaidimas... Ar nesu
lauksime dvigubo žaidimo efekto —
viena viešai, kita užkulisyje?
I Pilietinės demokratijos (kokių
tik nėra demokratijų?) frakcija šokst a liūdnai pagarsėjęs žemdirbių
gynėjas A. Ramonas (tiesa, tapęs seimūnu pamiršo ir savo aveles). Keista
frakcija: vieni perėjūnai, politinės
pro... pro... Tokios tokelės — smagu
mėlis tame išrinktųjų dvarelyje; kai
nebeįgali susikalbėti, bėga kitur
arba ką nors kuria.
Šiame politiniame chaosėlyje
įdomiausia yra kitkas: j a u kelintąsyk sutampa daugelio norai ką
nors nukirsti. Pirmąjį paaukojo A.
Paulauską. Dabar, atrodo, visi nori
atsikratyti įgrįsusio Uspaskicho. Tai
būtų pagrįsta ir pelnyta. Sutampa
mažumos ir daugumos interesas —
pašalinti neaiškios reputacijos ir
apetitu nesiskundžiantį DP vėliav
nešį. O šis, atsisakęs laiku visų pos
tų, sau paliko laisvas rankas ir dau
guma daryti bet ką, todėl tyčiojasi,
provokuoja, erzina, koneveikia val
džias. Panašu į kerštą dėl netekčių ir

į „penktosios kolonos" veikimą.
Tikėtina, kad bendrom pastan
gom šis personažas b u s sudorotas,
nors, tiesą sakant, galėtų ir pats
susivokti, k a d y r a p a š a l i n i s , ir
pasitrauktų į savo klestintį verslą ir
meilės glėbį. Bet turbūt nebegali,
nes neleidžiama, dar nebuvo tokios
komandos, todėl ir tąsosi, vykdo savo
misiją. Vieno pono partija tapo visos
Lietuvos rūpesčiu, sukelta tiek prob
lemų, kiek dar nesame patyrę.
Panašu, kad ir patys darbiečiai,
ir visuomenė šįkart s u p r a s savo
pasirinkimo svarbą ir nebealps dėl
kokių kieno nors vilionių rinkimų
kampanijose. Šiaip j u k paprasčiau
sia būtų pačiai partijai priimti savo
vado atžvilgiu radikalų sprendimą,
kitaip subyrėjimas tik spartės. Taip
atsitiko ir visai neseniai liberalcentristams. Scenarijus toks p a t s —
nepasitenkinimas vedliu suskaldo
partiją. Vieno įnoringo politiko prob
lema sunkiu išbandymu buvo ir krikš
čionims demokratams, ir konserva
toriams, atrodo, ir t a u t i n i n k a m s . Po
litikai linkę iš kitų klaidų nesimo
kyti, patys siekia t a s patirtis įgyti.
Gaila, tačiau žaidimo azarto dau
giau, bet visuomenės neviltis ir nusi
vylimas partijomis tik didėja, nors
būtų prikurta dar dešimtys partinės
demokratijos imitacijų, tačiau atsto
vaujamosios demokratijos t a i p ir
neturint. Visuomenės ir valstybės
interesas tokiose politikavimo kibynėse yra ignoruojamas ir t a m rei
kalui tiesiog nebelieka nei laiko, nei
energijos — j u k reikia siužetą toliau
rutulioti, kurpti naujas intrigas.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių
demokratų pirmininkas

SKELBIMAI
PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Skubiai reikalingi Flatbed vairuotojai
(kroviniams iš Chicago į OH, M N ,
Ml, IA, SD, PA, KS valstijas ir atgal).
Geras uždarbis - ilgalaikiai kontraktai.
Tel. 1 - 9 1 4 - 4 7 1 - 7 6 7 6 ,
1-914-471-2287

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters'\plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

CDL DRIVERS
CHICAGO T O C A L I F O R N I A
Some English necessary. Full time.
630-495-8382
630-202-4330
PARDUODA
L E M O N T RELATED LIVING
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL
KENSINCTON ESTATES
Spacious e n d u n i t , vvith c u s t o m
upgrades t h r o u g h o u t $ 5 9 5 , 0 0 0

630-257-5906
NEKILNOJAMASIS TURTAS

ĮVARUS

GREIT PARDUODA
|-m——•> First Landmark Realty

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti savaitgaliais, išleisti atostogų.
Tel. 773-737-8894.
* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną. Tel. 312-622-15
* Legali moteris, kalba angliškai, vairuoja
automobilj, ieškc darbc senelių priežiūroje.
Tel. 224-715 2893

Bus. 773-590-0206
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida
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PETRAS MENKELIUNAS
Mirė 2006 m. gegužės 5 dieną, sulaukęs 92 m e t ų amžiaus.
Gimė Šilišninkų kaime, Šimkaičių valsčiuje, Raseinių
apskrityje. Buvo Lietuvos Respublikos pilietis.
1944 metų rudenį, prieš Sovietų Sąjungai okupuojant Lie
tuvą, pasitraukė į V a k a r u s . I š Vokietijos atvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas i r apsigyveno Čikagoje. Čia palaidojo savo
t ė v u s i r sūnų Petrą, k u r i s buvo V i e t n a m o karo v e t e r a n a s .
Dainavo JDainavos" ansamblyje, k a i jam vadovavo muz. Ste
p a s Sodeika. Buvo Šaulių sąjungos narys ir d a u g m e t ų dirbo
Š a u l i ų namuose. D o s n u s buvo lietuvių labdaros i r religinėms
organizacijoms. Amerikoje giminių neturėjo, b e t turėjo daug
draugų.
Už a.a. Petro Menkeliūno sielą šv. Mišios b u s aukojamos
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje gegužės 11 d. 9:30
vai. ryto. Pusvalandį prieš šv. Mišias, dalyvaujantieji laido
t u v ė s e , galės praeiti pro karstą i r atsisveikinti. Po p a m a l d ų ve
lionis b u s palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių k a p i n ė s e Čikagoje.
N u l i ū d ę bičiuliai

J

Laidot. direkt. Gerald F . Daimid, tel. 773-523-0440

APIE D E M O K R A T I J O S Ž A L Ą
M Ū S Ų VALSTYBEI
Atkelta iš 3 psl.

Klaidinantis yra ir pagrindinis
demokratijos principas - daugumos
valia. Niekur pasaulyje niekad nebu
vo, k a d minia darytų teisingus
sprendimus, reikštų tik gerą valią,
vestų tiesos keliu. Žmoniją vedė, ve
da ir, tikėkime, ves daugumos valia
neišrinkta geroji mažuma: šventieji,
išminčiai, genijai, talentai. Ir ne
demokratija, ne dauguma, ne minia
jiems suteikė šias
kilniausias
savybes...
Taigi mūsų valstybėje tarpsta
demokratinio valdymo ydos, grima
sos, negandos, skandalai. Tačiau
Lietuvos politinė padangė nėra jau
tokia juoda kaip čia nupiešta de
mokratija. Ir tai yra ženklas, kad
vertingieji tautos pradai nėra galuti
nai sunaikinti, kad demokratinio
valdymo mechanizmas, nors klibė
damas, veikia, kad dar veikia ir for
maliai valdyme nedalyvaujanti gero
ji mažuma.
Kaip tvirtina visokio valdymo

mokslo ar meno ragavę vyrai, de
mokratinis valdymas - netobulas,
tačiau geresnio d a r niekas nesu
galvojęs. Jei į lėktuvo piloto vietą
atsisės arklio važnyčiotojas, lėktu
vas n e tik neskris, bet ir nepajudės
iš vietos. Taip ir demokratiją įvaldyti
gali tik dorovės principų nepaminan
ti, sutelkta pilietinė, tautiniu pag
rindu sukurtoje valstybėje tautiškai
susipratusi, visuomenė. Taigi, pasi
rodo, kad demokratija valstybei žalą
daro tada, kai j a naudojasi pilie
tiškai nebrandi, savęs valdyti nege
banti visuomenė.
Kito kelio nėra: lieka mokytis ir
išmokti valdyti demokratinio valdy
mo mechanizmą, tobulėti patiems,
gaivinti ir puoselėti tikrąsias ver
tybes savyje, tuomet ir nepakanka
mai tobulas mechanizmas nebebus
žalingas, j u o galėsime sėkmingai
kurti šviesesnę ateitį. Reiškinių ir
ženklų, liudijančių visuomenės ėji
mą pilietiškumo link, daugėja.

LIŪDESYS LEMIA PYKTĮ
Motinų, kurios išgyveno pogim
dyminę depresiją, vaikai dažniau
linkę į žiaurumą. Pasak vienuolika
metų trukusio tyrimo, motinų, ku
rios išgyveno pasikartojančius dep
resijos priepuolius, vaikai turi dides
nę riziką tapti žiauriais.
Tyrime, kuris buvo publikuotas
žurnale „Development Psychology",
dalyvavo 122 šeimos iš Didžiosios
Britanijos. Psichologas Dale Hay ir
jo kolegos iš Kardifo universiteto
tyrė pogimdyminės depresijos įtaką
vaikams. Moterys buvo tirtos dėl
depresijos nėštumo metu, tris mėne
sius po gimdymo bei periodiškai po
to. Kai vaikams sukako vienuolika
metų, jie buvo apklausti kartu su
tėvais ir draugais.

Dauguma vaikų nebuvo žiaurūs.
Vis dėlto vaikai tų motinų, kurios
sirgo depresija po gimdymo, buvo
žiauresni nei kiti. Šis teiginys dar
labiau pasitvirtino atvejais, kai
motina sirgo depresija daugiau nei
vieną kartą po vaiko gimimo.
Sulaukę vienuolikos metų, šie vaikai
sunkiau susikaupdavo, sunkiau kon
troliuodavo savo emocijas. Jie sukel
davo muštynes, jiems nesisekdavo
mokykloje. Berniukai buvo žiauresni
nei mergaitės.
Tyrėjai negali paaiškinti ryšio
t a r p motinos depresijos ir vaiko
agresijos. Tai gali būti biologinis
ryšys tarp pykčio ir depresijos.
BNS

Remklte ir platinkite katalikišką spaudą
w f> » i n . v v i n r

OA«4.v

„DRAUGAS Informuoja, „DRAUGAS
formuoja;
,,DRAUGAS": išeivijos i r L i e t u v o s Jungtis!
www.draugas.org
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APYLINKĖSE
• E d u a r d a s R. S k a l i š i u s , inži
nierius, architektas, aktyvus visuo
menės veikėjas, ilgus metus gyveno
ir dirbo Waukegan/Lake County
apylinkėje. Mirė 2006 m. kovo 7 d.
Prisiminti ir pagerbti architektą E.
Skališių savo maldoje kviečiame
gegužės 13 d., šeštadienį, 2 vai. p.p.
šv. Mišių metu Šv. Patriko bažnyčio
je (baltoje/istorinėje), 15000 Wadsworth Rd., Wadsworth, IL. Šv. Mi
šias aukos kun. Jonas Kuzinskas ir
Gediminas Jankūnas. Giedos Algi
m a n t a s Barniškis, akompanuos Manigirdas Motekaitis.
• G e g u ž ė s 12 d., p e n k t a d i e n į ,
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago įvyks žymaus lietuvių
grafiko Viktoro Petravičiaus šimtosioms gimimo metinėms skirtas va
karas — paroda „Aš vis norėdavau
sukurti savo..." (Viktoras Petravi
čius). Maloniai kviečiame visus paži
nojusius dailininką ir visus mylin
čius meną atvykti į šį prisiminimų
vakarą.
• K i e k v i e n a i s m e t a i s Čikagos
lietuviai jėzuitai švenčia Motinos
dieną šv. .Mišių novena. Prisimin
sime visas motinas, gyvas ir miru
sias ir jų aukas mums ir visai žmoni
jai. Kviečiame prisidėti prie Motinos
dienos šventės ir atsiųsti motinų,
kurios bus prisimintos šv. Mišių
aukoje, vardus. Novena prasideda
gegužės 14 d., baigiasi gegužės 21 d.
Pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį
šv. Mišios 6 vai. v. Kitomis dienomis
- 8 vai. r.
• R a š y t o j o s J u l i j o s ŠvabaitėsGylienės apsakymų knygos sutiktu
vės įvyks gegužės 19 d., penktadienį,
7 vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont.
Kviečiame visus dalyvauti.
• Č i k a g o s tautiniu š o k i ų kolek
tyvo „Suktinis" ir Šiaulių muzikos
ansamblio „Saulė" koncertas —
vakaronė įvyks gegužės 20 d., šešta
dienį, 6:30 vai. v. Jaunimo centro
didžiojoje salėje, 5600 S. Claremont

Ave., Chicago. Kviečiame visus
atvykti į šį nuotaikingą koncertą.
Tel. pasiteiravimui: 847-630-9388.
• L i e t u v i ų karių veteranų są
jungos „Ramovė" Čikagos skyriaus
narių susirinkimas vyks š. m. ge
gužės 21 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Jaunimo centro, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, patalpose. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime.
• Mieli v a i k u č i a i ir tėveliai.
„Rasos" lituanistinė mokykla, Naperville, pradeda registraciją nau
jiems mokslo metams. Maloniai
kviečiame į darželio grupę (nuo 4
metukų) ir moksleivius nuo 1 iki 7
klasės. Tel. pasiteiravimui: 630-4401090 (Jūratė) arba 630-696-0291
(Šarūne).
• Č i k a g o s stalo t e n i s i n i n k a i , jei
esate kada žaidę stalo tenisą ir
kiek pasitreniravę norite dalyvauti
ŠALFASS čempionate, įvyksiančia
me gegužės 19-20 dienomis PLC se
nojoje sporto salėje, Lemonte, Algir
das Vitkauskas maloniai kviečia jus
į treniruotes pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v.
Registruotis tel. 630-257-3182 arba
630-887-6310, taip pat e-paštu:
visvitalis@comcast.net
• W a u k e g a n — L a k e County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks
sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth,
IL 60083. 1:30 vai. p.p. — Atgailos ir
Susitaikymo pamaldos su asmenine
išpažintimi. 2 vai. p.p. - Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos
mokiniai, kuriuos sakramentams
paruošė mokytojas Nerijus Šmerauskas, priims Krikštą ir Pirmąją komuniją. Liturgijai vadovaus kun.
Gediminas Jankūnas. Giedosime su
sesele Pranciška Bubelyte, Donata
Kubiliūte ir mokyklos mokiniais
(muz. mokytoja Asta Buračaitė).
Kviečiame visus kartu pasimelsti ir
pasidžiaugti apylinkės lietuvišku
jaunimu.
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„Draugo" knygynėlyje
Seinijos gyvenvietės
ir gyventojai
Čikagos apylinkėse gyvena ne
mažai lietuvių iš Seinų k r a š t o
dabartinėje Lenkijoje. Tad ši Juozo
Sigito Paransevičiaus
sudaryta
knyga turėtų būti įdomi iš to krašto
kilusiems lietuviams, o ir tiems,
kurie domisi Lietuvos istorija, ši
knyga taip pat naudinga.
Knygoje pateikta įdomios infor
macijos apie Seinų gyventojus, tau
tinę kaimų sudėtį, šeimų istorijas.
Knyga iliustruota spalvotomis foto
nuotraukomis.
Knygą išleido „Aušros" leidykla
Punske. Redaktorius Sigitas Birgelis, dailininkė Vaida Juozapaitytė.
Knygos k a i n a — 10 dol., pride
dant 9 proc., užsisakant IL valstijo
je. P e r s i u n t i m o kaina — 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už

kiekvieną papildomą knygą — 1 dol.
mokestis.

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 0629
TeL pasiteiravimui: 773-585-9500
iii i i i i 11 M i li'ii
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SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Čikagos centrinis paštas po penkių mėnesių sugrąžino Tėvų jėzuitų
Jums išsiųstus laiškus — padėkas. Aiškinamės priežastis. Labai atsi
prašome dėl tokio aplaidumo. Nors ir labai pavėluotai, padėkas išsių
sime dar kartą.
Pagarbiai, kun. Antanas Gražulis,
SJ.

Skelbimai
Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
T e l . 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Daugelyje mokyklų vyksta mokinių registracija ateinantiems moks
lo metams. Lituanistinėse mokyklose vaikučiai ne tik mokosi, čia užsi
m e z g a draugystė, čia m o k i n i a i gali pabūti lietuviškoje aplinkoje. Čika
gos apylinkėse veikia ne tik mokyklinės, bet ir ikimokyklinės mokslo
įstaigos Tėveliai tikrai gali pasirinkti, j kokia mokykla leisti savo atža
tas.
Rasos McCarthy nuotraukoje m a t o m e ,,Pipiru darže'io" vaikučius
užsiėmimo metu.

IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSaDe #2300 Chic^D, IL 60803
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

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

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

