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Lietuva neišlaikė euro egzamino

Hier k5nnen Sie mit EUTO bezahlen

Payment$ i n euros accepted

Se aceptan pagos en euros

Meilia v o i t t e maksaa eurailla

Paiements en euros acceptės

Si accettano i pagamenti in euro

Bij ons kunt u i n euro b e t a l e n

Aceitam-se paganentos em euros

Lietuvos prekybininkai dar negalės papuošti vitrinų tokiu plakatu.
Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) —
Lietuvai nerekomenduojama n u o
2007 metų sausio pirmos dienos įsivesti euro, nes ji iki galo neatitiko

euro įvedimui reikalingų Maastricht
kriterijų, antradienį Strasbourg oficialiai paskelbė Europos Komisija,
Lietuva, atitikusi beveik visus krite

rijus, nesuvaldė infliacijos.
Komisijos pranešime teigiama,
kad vidutinis metinis infliacijos ly
gis iki 2006 metų kovo mėnesio buvo
2.7 proc. ir šiek tiek viršijo 2.6 proc.
pamatinę vertę. Auganti vidaus pak
lausa, kylančios energijos kainos ir
didėjantys netiesioginiai mokesčiai
per ilgą laiką esą t a m p a infliacijos
rizikos veiksniais.
Tuo tarpu Joaąuin Almunia pa
gyrė Lietuvą už „gerus ekonominės
veiklos rezultatus". „Tikiuosi, kad ji
greitai atitiks visas n a r y s t ė s euro
zonoje sąlygas. Komisija r e m i a šio
tikslo įgyvendinimą ne tik Lietuvoje,
bet ir visose ES valstybėse narėse",
— pranešime cituojamas J . Almu
nia.
Sis Europos Komisijos pasiūly
mas dar nėra galutinis. Europos Ko
misija ir Europos centrinis b a n k a s
(ECB) apie narių pažangą, tenki
nant kriterijus, reikalingus įsivesti

eurą, p r a n e š a ES Tarybai. Ši pasi
konsultavusi su Europos Parlamen
t u ir po svarstymo valstybių ar vy
riausybių vadovų sudėties Taryboje,
galutinai nusprendžia, ar leisti pe
reiti prie bendros ES valiutos. Galu
tinis sprendimas t u r i būti priimtas
birželio viduryje.
Europos Parlamento balsas šiuo
atveju b u s tik konsultacinis, tačiau
ir Europarlamente rezoliucijai ruo
šiamas pranešimas daug vilčių Lie
tuvai neteikia.

Šiame
numeryje:
Skautybės kelias.
N e tik gauti, bet ir duoti.
B e n z i n o gamybos
žaliavos ir jų ištekliai.
Galimybės įsivaikinti
iš Lietuvos.
Skaitytojų laiškai.
Išsivežu meilę, pagarbą ir
dėkingumą.
1939-1940 m. iš Lietuvos
išvežti archyvai.
Mūsų virtuvė.
Šachmatų turnyras.
J. Svabaitės-Gylienės
knygos sutiktuvės.

Šalyje nepaisoma Seime suvešėjo politinė migracija
žmogaus teisių
Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) — partijos, Liberalų ir centro sąjungos,
Valstiečių ir Naujosios demokratijos
partijų sąjungos, Liberalų demokra
tų partijos bei Naujosios sąjungos
(socialliberalų).
Tuo tarpu dabar, praėjus pusan
trų metų nuo kadencijos pradžios,
frakcijų yra jau devynios — prisidėjo
Liberalų sąjūdžio ir Pilietinės de
mokratijos frakcijos. Be to, Valstie
čių ir Naujosios demokratijos partijų
sąjunga pakeitė savo pavadinimą į
Valstiečių liaudininkų partiją. Ati
tinkamai pasikeitė ir šios partijos
frakcijos Seime pavadinimas.
Frakcijas iki šiol pakeitė 24 par
lamentarai iš 141, t a i y r a beveik
penktadalis Seimo narių, o kai kurie
tautos išrinktieji t a i d a r ė n e vieną
kartą.

Valiutų santykis
1 U S D — 2.694 L T
1 EUR — 3.452 L T
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Prezidentas apsisprendė dėl P. Vaitiekūno
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Petras Vaitiekūnas
Eltos nuotr.

Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus neturi
abejonių dėl dabartinio ambasado
riaus Baltarusijoje Petro Vaitiekūno
tinkamumo eiti užsienio reikalų mi-
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nistro pareigas.
Tai po V. Adamkaus susitikimo
su P. Vaitiekūnu sakė prezidento
atstovė spaudai. Artimiausiu metu
V. Adamkus pasirašys dekretą dėl P.
Vaitiekūno paskyrimo.
„Kandidatūra labai gera, profe
sionalas, diplomatas, n e p e r viene
rius metus įrodęs savo sugebėji
mus", — sakė V. Adamkus.
P. Vaitiekūnas, išreiškęs apgai
lestavimą, kad ministro postą palie
ka dabartinis URM vadovas Anta
nas Valionis, teigė, k a d j a m t a p u s
ministru „neturėtų būti daromos re
voliucijos užsienio politikoje".
„Lietuvos užsienio politika for
mavosi 16 metų, ji turi aiškius savo
bruožus, savo tikslus, viziją. Esame
ES ir NATO nariai — šie principai
nesikeis", — kalbėjo P. Vaitiekūnas.
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Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) —
Lietuvoje praėjusiais metais pasiek
ta žmogaus teisių ignoravimo viršū
nė, tačiau situacija krypsta teigiama
linkme, mano žmogaus teisių gynė
jai.
Nevyriausybinio Žmogaus teisių
stebėjimo instituto valdybos pirmi
ninkas Kęstutis Cilinskas, komen
tuodamas - antradienį pristatytą
žmogaus teisių įgyvendinimo Lietu
voje 2005 metų apžvalgą, teigia, jog
praėjusiais metais „pasiekta p a 
žeidimų riba", tačiau yra požymių,
kad šiais metais padėtis ima gerėti.
Pasak K. Cilinsko, žmogaus tei
sių pažeidimų problema pernai buvo
aštri ne tik Lietuvoje, bet ir visame
pasaulyje.
„Pažvelgus į Lietuvos padėtį
tarptautiniame kontekste, pažymė
tina, kad praėjusieji metai visame i
pasaulyje buvo žmogaus teisėms ne
palankūs metai. JAV ir tarptautinės
žmogaus teisių gynimo organizacijos
praėjusiais metais atkreipė dėmesį į
tai, kad, motyvuojant kova prieš te
rorizmą, nepagrįstai varžomos žmo
gaus teisės", — teigia K. Cilinskas.
Žmogaus teisių gynėjai pastebi,
kad spaudimas prieš žmogaus tei
ses, motyvuojant terorizmu, gali bū
ti susijęs su savanaudiškais kai ku
rių bendrovių interesais.
Tokius interesus žmogaus teisių
gynėjai mato Europos institucijų
sprendime naikinti ankstesnes a s 
mens duomenų apsaugos garantijas
ir suteikti galimybę sekti, fiksuoti ir
kaupti duomenis apie visų E S gy
ventojų bendravimą telefono ir interneto ryšiu.
Nukelta \ 6 psl.

Net neįpusėjus dabartinei Seimo ka
dencijai aiškėja, kad dabartinis par
lamentas pagal politinės migracijos
mastus galės būti vadinamas rekor
dininku — frakcijas šiame Seime jau
pakeitė beveik penktadalis parla
mentarų.
Politologai atkreipia dėmesį,
kad konstitucinė teisė leidžia Seimo
nariams elgtis laisvai ir pagal situa
ciją pasirinkti tą partiją, kuri jiems
priimtiniausia. Tačiau politiškai ir
morališkai tokie žingsniai nėra svei
kintini, rašo dienraštis „Kauno die
na".
2004 metų lapkričio viduryje
darbą pradėjusiame Seime susibūrė
septynios frakcijos — Darbo partijos,
Tėvynės sąjungos, Socialdemokratų
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SKAUTYBES

KELIAS

R e d a k t o r ė j.v.s. Irena Regienė

«230p
Aktorė
Stasė Kielaitė-Kelečienė
pas „Verpstes
/ /

„Verpsčių" sueigoje balandžio 27 pasirinkti iš BALFo siuntų gaunamų
d. sesės Joanos Krutulienės namuo iš Amerikos. Niekas teatro nefi
se, Stasė Kielaitė-Kelečienė ir Nijolė nansavo. Aktoriai nebuvo apmoka
Martinaitytė—Nelson labai įdomiai mi, o gastrolėm naudodavo pinigus
pasidalino savo prisiminimais apie iš praėjusių spektaklių.
lietuvių t e a t r ų steigimąsi ir jų veik
Kitose stovyklose steigėsi kitos
lą DP stovyklose, Vokietijoje, ir pir teatro grupės, pvz., Hanau stovyklo
maisiais metais Amerikoje. Nijolė je Jono Kelečiaus pastangomis, buvo
uždavė k l a u s i m u s , o S t a s ė labai įkurtas mėgėjų teatras „Atžalynas".
išsamiai pasakojo.
Detmold stovykloje, Jurgio BleDaug aktorių buvo baigę Kauno kaičio dėka įsikūrė profesionalus
Valstybinio dramos teatro, Jaunimo lietuvių teatras. Būrėsi aktoriai ir
teatro, Vilniaus D r a m o s t e a t r o kitose stovyklose, statė spektaklius.
studijas. P a v a r d ž i ų S t a s ė m u m s
Prasidėjus emigracijai, teatrai
pabėrė tiek daug, kad j ų visų neį Vokietijoje užsidarė. Aktoriai iške
manoma suminėti.
liavo, kur kas galėjo, daugiausia į
1944—1945 metais pasitraukę į Šiaurės Ameriką. Stasys Pilka,
Vokietiją, aktoriai atsirado įvairiose atvykęs į Čikagą, tuojau subūrė čia
pabėgėlių • stovyklose. A u g s b u r g atsiradusius aktorius iš Vokietijos ir
stovykloje Henriko Kačinsko ir vietinius aktorius, kuriuos jis paži
Juozo Palubinsko iniciatyva buvo nojo iš savo ankstyvesnių gastrolių į
įkurtas pirmasis teatras ir pavadin Čikagą. Buvo įkurtas „Čikagos
tas Augsburg lietuvių profesionaliu Lietuvių teatras". Pirmasis pastaty
teatru. Prie jų prisijungė daugelis mas buvo Grušo „Tėvas", režisavo S.
aktorių, jų t a r p e ir mūsų prelegentė Pilka. Po to pastatė Vaičiūno „Nau
Stasė. Pirmieji šio teatro pastatymai jieji žmonės". Dirbo šie aktoriai:
buvo „Vincas Kudirka" ir „Pirmas Lilija Barčaitė, Alfonsas Brinką,
skambutis". Teatras gastroliavo po Stasė Kielaitė, J a n i n a Monkutė,
kitas lietuvių stovyklas. Statomi Mačys, Kazys Oželiai, Elena Petveikalai buvo kasdieniški, tai ypa rokaitė, Stasys Pilka ir kiti.
tingų dekoracijų bei kostiumų ne
Čikagoje tuo pačiu metu iš Ha
reikėjo. Be to, kostiumų galėdavo nau atvykę atžalyniečiai nusprendė

V A S A R I O 16-OJI
TORONTE
Toronto „Šatrijos" ir „Rambyno"
tuntai vasario 5 d. gražiai šventė
Lietuvos nepriklausomybės šventę.
P r a d ė t a Mišiomis Lietuvos kan
kinių šventovėje 9:30 v.r. Su vėlia
vomis įžygiavo tuntai ir užėmė šven
tovėje pirmąsias eiles. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė klebonas
prel. J . Staškevičius. S k a i t i n i u s
skaitė sesės, a u k a s n e š ė abiejų
tuntų atstovai. Giedojo muz. L. Turūtaitės vadovaujamas „Angeliukų"
choras.
Po Mišių iškilminga sueiga vyko
Anapilio salėje. Vadovavo adjutante
ps. R a m u n ė Jonušonytė. Įnešus vė
liavas, išsirikiavusius sveikino tunt.
s. R ū t a B a l t a d u o t y n ė - L e m o n ir
tunt. v.s. Marius Rusinąs. Po įsa
kymų buvo įžodžiai, kuriuos davė
gana d a u g skautų/čių.
Tunt. v.s. M. Rusinąs pranešė,
kad Kanados rajono v a d a s v.s. Ro
mas Otto LSS vadovybės yra apdo
vanotas „Geležinio Vilko" ordinu.
Visi jį sveikino šūkiu „Valio". Šventė
baigta Lietuvos himnu ir skautiška
malda „Ateina naktis".
Toronto „Rambyno" ir „Šatrijos"
tuntų Vasario 16-osios sueigoje va
sario 5 d. buvo atlikti skautų/čių
įžodžiai, įvertinti nuopelnai. DLK
Vytauto draugovės d r - k u i Linui
Grybui pristačius, vilkiuko įžodį
davė: T Keveza ir D Nausėdas.
DLK Mindaugo draugoves dr-kui M.
Sungailai pristačius, skautų įžodį
davė A. Grybas. L Repečka, L.
Shenvood, M Stnubiškis, A. Valun-

tonis. Kelrodžio specialybę gavo vilk
iukai: M. Biskys, L. Kairys, D.
Nausėdas, L. Janovičius, An. Graig,
Ad. Graig, V. Maksimavičius, T. Ke
veza, T. Marijošius, R. Rėkus, M.
Širvinskas, L. Gabrys, M. Skilandžiūnas, P. Putrimas, L, Alekna
vičius, C. Ploog ir A. Trussow.
„Šatrijos" t u n t o
paukštytės
baigė I patyr. laipsnį: J. Degutytė,
D. Punkrytė, R. Asevičiūtė, S. Pabrėžaitė, M. Olekaitė; II patyr. laip
snį gavo: L. Cigaitė, D. Drešerytė, J.
Marcinkevičiūtė, D. Norkutė, A.
Turūtaitė. „Rūtos" draugovėje skau
čių įžodį davė: A. Paliulytė, N. Sungailaitė, E. Degutytė. Skautės, įsigi
jusios Kanados gamtininkių spe
cialybę: L. Aiello, K Marijošiūtė, V.
Sriubiškytė, V. Jonuškaitė, R. Pet
rauskaitė, E. Olekaitė, D. Šablinskaitė, A. Stončiūtė, D. Šimkutė, R.
Aleknavičiūtė, E. Kišonaitė. Žiemos
stovyklavimo specialybę įgijo: E.
Olekaitė, D. Šablinskaitė, S. Kulnytė-Douglas, E. Kišonaitė. „Dai
nos" draugovės skautės kand. davė
įžodį: E. Olekaitė, A. Rudniskaitė, E.
Kišonaitė, D. Šablinskaitė. Kan
didate į vyr. skautes įsijungė K.
Kulnytė-Douglas.
Į psl. laips. pakeltos: R. Alek
navičiūtė ir S. Gorytė, į si. A.
Skilandžiūnaitė, o į v.sl. V. Skilandžiūniene ir V. Lemon.
Pažangumo žymeniu apdovano
ta psl. K. Marijošiūtė.
E.M.
„T.ž." 2006.03.07

Sesės „Verpstės" sueigoje. Sėdi iš kairės: Irena Kerelienė, Janina Marks, Nijolė
Martinaitytė, Stasė Keiečienė; stovi: Joana Krutulienė, Vida Rimienė, Aldona
Rauchienė, Daila Liubinskienė, Danutė Dirvonienė, Laima Luneckienė, Aušrelė
Sakalaitė.

atgaivinti „Atžalyno" teatrą. Jų re
žisierius buvo Jurgis Blekaitis.
Pastatė „Raketa į mėnulį". Trūks
tant aktorių abiem trupėm, buvo
nuspręsta susijungti ir pasivadinti
„Lietuvių teatras Chicagoje". Šis
susijungimas buvo neilgas — įsikūrė
„Scenos darbuotojų sąjunga", kuri
jungė visus lietuvius scenos meni
ninkus Amerikoje.
Nemaža grupė aktorių tuo metu
dirbo Montrealyje, jų tarpe buvęs
atžalynietis Kazys Veselka. Persi
kėlus gyventi Čikagon, jis prikalbino
atkurti „Atžalyną". Jų pirmas pas
tatymas buvo Birutės Pūkelevičiūtės „Aukso žąsis". Veikalą
režisuoti buvo pakviesta pati autorė.
Pastatymas praėjo su dideliu pa
sisekimu. „Atžalyno" aktoriai tęsė
darbą toliau, pastatydami du Kosto
Ostrausko veikalus: „Pypkė", režisa
vo Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, ir
„Žalioj lankelėj", režisavo J o n a s
Kelečius. Tačiau dėl intrigų tarp

JAUNŲJŲ VADOVŲ
STOVYKLA
2006 M.
Lietuvių skautų sąjungos jaunų
jų vadovų stovykla įvyks 2006 m.
liepos 29 — rugpjūčio 5 d. Romuvos
stovykloje, Huntsville Ontario. Ka
nadoje.
Jaunųjų vadovų stovykla skirta
prityrusių skautų amžiaus (14-16
m. amžiaus) sesėms ir broliams,
kurie nori:
a. linksmai stovyklauti ir susi
draugauti su bendraamžiais stovyk
loje;
b. pagilinti žinias skautamokslyje ir įsigyti daug įdomių specialy
bių;
c. pastiprinti savo vadovavimo ir
instruktavimo gabumus.
Kaina šiai stovyklai yra 220 dol.
US/260 dol. CAN, jei užsiregistruo
jate iki birželio 15 d. Po birželio 15 d.
kainos šiai stovyklai bus 270 dol.
US/320 dol. CAN.
Registracijos anketos bus viene
tams greitai išsiųstos. Susidomėju
sieji gali apsilankyti JVS 2006 tinklapyje:
http://jvs2006.tripod.com.
Per tinklalapį galite pateikti
informaciją apie save: vardą, vietovę
bei elektroninio pašto adresą. Gavus
šią informaciją galėsime tiesiogiai
su jumis palaikyti ryšį.
Budėkime'
Brolis Tomas Dundzila
JVS2006 viršininkas
TomasMya@verizon.net
703-960-1513

aktorių, po šių dviejų spektaklių
„Atžalynas" galutinai iširo.
Tuomet Nijolė Martinaitytė pa
kvietė Joną Kelečių dirbti kartu, ir
jiedu sukūrė „Dviejų žmonių teatrą".
Jųdviejų pasirodymai iki šių dienų
yra neužmirštami.
Po paskaitos dar ilgai tęsėsi
diskusijos ir prisiminimų pasakoji
mai. Už įdomią popietę esame dė
kingos Stasei Kielaitei-Kelečienei ir
Nijolei Martinaitytei-Nelson.
S. D a n u t ė D i r v o n i e n ė
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BENZINO GAMYBOS
ŽALIAVOS IR JŲ
IŠTEKLIAI
ZENONAS PRŪSAS
Aukštos ir vis kylančios benzino
kainos t a m p a vis didesne ekono
mikos problema ne tik Amerikoje,
bet ir visame pasaulyje. Tam ne
matyti galo. Ekonomistai numato,
kad per ateinančius 25 metus pa
saulyje bus sunaudota tiek pat ben
zino, kiek jo buvo sunaudota per
praėjusius 150 metų. Kylant parei
kalavimui, kyla ir benzino kainos.
J u k net ir Kinijoje, ir Indijoje žmo
nės pastebėjo, kad yra patogiau va
žiuoti automobiliu, negu dviračiu, jei
tik leidžia kišenė. Kol kas benzino
gamybai daugiausia buvo naudoja
ma iš žemės gelmių išsiurbta nevaly
ta nafta (crude oil). Tai yra pigiau
sias kelias pagaminti benziną, kuris
distiliacijos procesu yra lengvai
atskiriamas iš nevalytos naftos. Šio
benzino savikaina yra daug žemes
nė, negu benzino, gauto iš kitų ža
liavų kitokiais procesais, kurie bus
čia trumpai peržvelgti.
Be nevalytos naftos dar y r a trys
kitos pagrindinės žaliavos benzino
gamybai: a k m e n s anglis, nafta per
sunktos uolienos (oil shale) ir naftin
gas smėlis (oil sands).Iš jų geriausiai
yra žinoma a k m e n s anglis, ypač
Amerikos l i e t u v i a m s . Ši a k m e n s
anglies p r a m o n ė yra susikoncen
travusi rytinėje Pennsylvania daly
je, bet jos y r a ir kitose valstijose:
Vakarų Virginia, Illinois ir kitur. Šią
benzino pramonę iš akmens anglies
bando sukurti ne žinomos Amerikos
naftos bendrovės, bet akmens ang
lies pramonininkai.
Iš jų žinomiausias y r a John
Rich, J r . Šią vasarą jo vadovaujama
bendrovė p r a d e d a statyti pirmąją
įmonę, galėsiančią a k m e n s anglį
paversti dyzeliniu kuru. Akmens
anglys bus paverčiamos į dujas viri
n a n t anglį, deguonį ir vandenį
2,500°F t e m p e r a t ū r a ar dar aukš
tesne. Tada j a u nuo 1920 metų ži
nomos vokiečių Fischer Trepisch sin
tezės pagalba, šios dujos pavirsta į
parafino vašką. Jį būtų galima pa
versti dyzelio kuru, žibalu ir kitais
sintetiniais produktais. Vokiečiai
per II pasaulinį karą, t r ū k s t a n t dy
zelinio kuro, bandė mažesniu mastu
naudoti šį procesą. Taip pat ir vėliau
Pietinė Afrika dėl Vakarų valstybių
embargo irgi bandė naudoti šį pro
cesą. J i s b ū t ų ekonomiškas, jei
pasaulinė nevalytos naftos kaina už
statinę būtų tik per 45 dolerių (da
bar yra daugiau kaip 70 dolerių).
Todėl, bent dabar, ši technologija
apsimokėtų, bet nėra p a s t a t y t ų
įmonių.
Gera šio proceso savybė yra tai,
kad būtų galima naudoti ir su
trupėjusias akmens anglies atma
tas, vadinamas „culm", dabar uži
mančias apie 3,400 hektarų Pen
nsylvania žemės. Šį projektą remia
valstija ir federalinė valdžia. Pra
ėjusių metų rugpjūčio mėnesį JAV
Kongresas suteikė valstybinę garan
tiją, reikalingą paskolų gavimui
bankuose. Įmonės statyba kainuos
612 milijonų dolerių. Taigi, pradžia
yra j a u padaryta.
Naftingų uolienų (oil shale 1 '
dideli klodai yra Colorado, Utah ir
Wyoming valstijose. Jie prilygsta 2

trilijonams statinių nevalytos naf
tos, k a s yra daugiau, negu visa ne
valyta nafta, sunaudota pasaulyje
nuo naftos amžiaus pradžios. Jeigu
iš šių 2 trilijonų būtų išgauta tik 800
milijardų statinių, pagal Rand ben
drovės apskaičiavimus, tai būtų tris
kartus daugiau, negu žinomi Saudo
Arabijos naftos rezervai, ir patenkin
tų 25 proc. dabartinės Amerikos ben
zino paklausa per ateinančius 400
metų. Gaila tik, kad šie rezervai yra
giliai po uolomis ir sunku prie jų
prieiti. Galima juos atkasti, bet tai
yra gana brangu. „Exxon" bendrovė
apie 1970 metus išleido 5 milijardus
dolerių šių rezervų eksploatavimui
Colorado valstijoje. Šie rezervai yra
toli nuo žmonių gyvenviečių. Apie
2,200 darbininkų iš Colorado kaimų
atsikėlė į šią vietovę. Pasistatė
namus, sukūrė mokyklas, atsirado
krautuvės. Tada pasaulinės rinkos
kainos už statinę nevalytos naftos
buvo apie 40-50 dolerių. Viskas vyko
gerai apie 10 metų. 1980 metais ne
valytos naftos statinės kaina nukrito
iki 10 dolerių. O savikaina vietoje
išgautos naftos buvo per 20 dolerių.
1982 metų gegužės 2 d. Colorado
valstijoje yra laikoma
Juodąja
diena", nes tada „Exxon" atleido
šimtus
darbininkų.
Parachute,
Colorado miestelis virto „vaiduoklių
miesteliu".
D a b a r „Shell Unconventional
Resources" bendrovė bando atgaivin
ti šį projektą. Po 24 metų tyrimų ir
dešimčių milijonų dolerių išlaidų jie
išvystė naują procesą, kurįs, jų
manymu, apsimokėtų, jei nevalytos
naftos kaina už statinę būtų per 30
dolerių. Šiame procese požeminės
krosnys labai aukšta temperatūra
kaitintų uolienas. Tam būtų reika
linga atominė energija. Tolimesniam
eksperimentavimui „Shell" bando
išsinuomoti iš federalinės valdžios,
kuri yra šių visų uolienų savininkas,
60 hektarų žemės. Apsisprendimas
dėl šio proceso komercinio panaudo
jimo bus padarytas apie 2010 metus.
Trečioji žaliava, kuri jau dabar
yra naudojama komerciniais kie
kiais, yra naftingas smėlis. Jis jau
senokai yra naudojamas Kanadoje ir
Venezueloje. Kanadoje jo klodai yra
Albertos provincijos šiaurinėje daly
je, k u r gyvena mažai žmonių. Šis
Kanados smėlis turi naftos, kuri yra
tos pačios rūšies, kaip ir nafta po
vėjo pustomais Arabijos smėlynais.
Bet pastarąją reikia tik išsiurbti į
žemės paviršių. Kad galėtų „išplau
ti" Albertos naftą iš smėlio, reikia
panaudoti daugiau energijos ir karš
to vandens. Todėl šios naftos išgavi
mas yra daug brangesnis. Reikia ir
daugiau darbininkų. Daugelis jų
gyvena Edmonton mieste, kur gyve
na ir jų šeimos. Į darbą atskrenda
lėktuvais kas antrą savaitę. Dirba
10 dienų ir tada gauna 4 dienas poil
sio, kurį praleidžia su šeima. Dar
bovietėje gyvena bendrovių bendra
bučiuose, kur yra visi patogumai ir
valgis. Prityrusių darbininkų atly
ginimas yra apie 100,000 dolerių per
metus. Kanada nafta aprūpina ne
tik save, bet ir yra svarbiausias
naftos tiekėjas Amerikai. Kanada
yra Nr. 8 naftos gamintoja pasauly
je, bet spėjama, kad greit pasidarys
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Ne tik gauti, bet ir duoti
ios savaitės antradienio va
kare JAV prez. George W.
Bush ryžosi vėl prabilti į
tautą ir pateikti savo planą, kaip
apsaugoti Amerikos-Meksikos sie
ną, kad per ją, lyg vanduo pro
kiaurą stogą, nesiveržtų nelegalūs
imigrantai. Ši problema jau tiek
plačiai išsikerojusi, kad vargiai
kokie „planai" ar siūlymai ją vi
siškai panaikins, bet prez. Bush
mėgina rasti išeitį iš keblios
padėties ir apraminti vis garsėjan
tį nepasitenkinimą nelegalų ant
plūdžiu.
Tarytum skęstantis šiaudo, jis
griebėsi paskutinės priemonės: ža
dėdamas į Meksikos-JAV pasienį
pasiųsti apie 6,000 tautinės gvar
dijos (National Guard) karių. Šie,
daugelio vadinami „savaitgali
niais kariais", visuomet iškviečia
mi, kai šalies viduje kyla pavojus
dėl stichinių gamtos nelaimių ar
piliečių nedrausmingo elgesio.
Prez. Bush pasiūlymas skirtas ne
tik nuraminti šalies gyventojus,
bet taip pat savo pusėn pakreipti
konservatyviųjų pažiūrų Kongreso
narius, kurie ragina prezidentą
imtis griežtesnių priemonių vals
tybės sienų apsaugai.
Šiuo metu Meksikos-JAV pa
sienio policijai jau padeda apie 100
tautinės gvardijos karių, tačiau
toks skaičius yra tik lašas vandens
jūroje, kuomet kasdien tą sieną
nelegaliai kerta apie 1,300 mek
sikiečių. Nedaug gelbsti užtvaros
a r kitos kliūtys. Norintys patekti į
Ameriką randa būdų tai padaryti.
Prezidentas tvirtino, kad kariai
sieną saugotų tik laikinai (nesako
ma, kiek tas „laikinumas" tęstųsi),
kol bus a t i t i n k a m a i padidintas
pasienio policijos skaičius.
Tačiau savo kalboje preziden
t a s pasakė ir įsidėmėtinų dalykų.
Visų pirma jis siūlo Amerikoje
ilgesnį laiką gyvenantiems nele
galiems imigrantams suteikti ga
limybę įsigyti JAV pilietybę su
sąlyga, kad jie mokės valstybės
mokesčius, išmoks bent minima
liai kalbėti angliškai, gerbs valsty
bės vėliavą, himną (giedamą tik
anglų kalba!) ir laikysis įstatymų.
Nors Amerika v a d i n a m a imi
grantų šalimi, bet tai nėra padrika
žmonių grupė, gyvenanti tam
tikroje teritorijoje. Amerika yra

Š

Nr. 5. Pasaulyje Kanados naftos
ištekliai yra mažesni tik už Saudo
Arabijos. Venezuela yra irgi viena iš
didesniųjų naftos tiekėjų. Savo gy
ventojams ji benziną parduoda tik po
12 centų už galioną.
Kaip išspręsti šią benzino kainų
krizę. Bent man, kaip eiliniam var
totojui, paprasčiausias kelias būtų
naftos gamybos padidinimas Alias
koje. Atrodo, kad to nedrįstama
daryti dėl baimės, kad tai galėtų
pakenkti Aliaskos augmenijai ir
gyvūnijai. To buvo bijota ir prieš 15
ar 20 metų, kai Aliaska buvo ati
daryta naftos gręžiniams. Nuo to lai
ko nieko ypatingo neatsitiko. Prieš
keletą metų, kai aš ten lankiausi,
Aliaska tebebuvo pilna miškų, žvė
rių ir paukščių. Esu beveik užaugęs
miške, o ne kur nors New York dan

valstybė, susidedanti iš 50 valstijų,
kurios turi daug savivaldos teisių,
bet taip pat privalo nepamiršti,
kad yra JAV dalis. Kiekvienas šios
šalies pilietis turi būti pasiruošęs
ne tik išjos gauti, bet atiduoti savo
dalį. Išimties nedaroma nei vie
nam, ar jis visateisis gyventojas,
ar tik laikinai čia gyvenantis.
Pats šiuo metu veiksmingiau
sias prez. Bush ginklas yra eilinio
amerikiečio baimė, kad gali vėl
įvykti terorisų išpuolis. Kiekvie
noje savo kalboje ar pranešime
prezidentas pabrėžia, kad svar
biausias jo užmojis yra valstybę
apsaugoti nuo nelaimių, panašių į
2001 m. rugsėjo 11-osios teroristų
smurtą. Ir kol kas jam pavyksta
įtikinti piliečius, kad viskas daro
ma tik dėl jų saugumo, dėl visos
šalies gerovės. Jeigu nelegaliai
klausomasi telefoninių pasikalbė
jimų, jeigu renkama ir kaupiama
informacija apie kone kiekvieną
Amerikos gyventoją, jeigu be teis
mo G u a n t a n a m o Bay belaisvių
stovykloje jau kelinti metai laiko
mi internuoti kaliniai, jeigu nuolat
skamba grasinimai Iranui, visa tai
daroma dėl to paties tikslo: ap
saugoti šalį nuo galimų teroristi
nių išpuolių.
Nors amerikiečiai skundžiasi,
kad pažeidžiamos jų konstitucinės
teisės bei laisvės, bet taip pat il
gainiui nusileidžia — niekas ne
nori išgyventi to siaubo, kuris visą
kraštą buvo sukaustęs po anų
skaudžių rugsėjo 11-osios įvykių.
Meksikos prez. Vicente Fox
pareiškė nepasitenkinimą dėl gali
mo tautinės gvardijos karių iš
dėstymo pasienyje. Keista! Galbūt
jis slaptai tik džiaugiasi, kad daug
Meksikos gyventojų bėga į Ameri
ką — mažiau burnų pamaitinti,
mažiau nusikaltėlių sukišti į ka
lėjimus, mažiau narkotikų prekei
vių liks savame krašte... Jeigu
Meksika bent kiek stengtųsi pa
gerinti savo gyventojų buitį, tai
būtų pati veiksmingiausia priemo
nė juos sulaikyti nuo bėgimo į
Ameriką (ta pati taisyklė galioja ir
Lietuvai, kurioje kiekvienas emi
grantas, išvykdamas iš savo tė
vynės, palieka pavojingą tuštumą).
Ar prez. Bush siūlymai bus įgy
vendinti? Pamatysime.

goraižio ištaigingame bute. Todėl
per daug nesirūpinčiau Aliaskos
augmenija ir gyvūnija, jei ten naftos
gamyba padvigubėtų ar net pa
trigubėtų. Tai nėra technologinė ar
ekonominė, o tik politinė problema,
ypač artėjant šių metų lapkričio
mėnesio Kongreso rinkimams. Prob
lemos išsprendimas yra toks papras
tas, kad vien dėl to gal jis nebus greit
išspręstas. Gal tai įvyks tik po lap
kričio mėnesio rinkimų. Naftos pra
monės padidėjimo nori dauguma
Aliaskos gyventojų. Gal to norėtų ir
dauguma Amerikos gyventojų. J u k
amerikiečiai nedaug kuo skiriasi
nuo kanadiečių. Neteko girdėti, kad
Kanados gyventojai būtų protestavę
dėl jų naftos pramones augimo. Gal
jie daugiau naudojasi protu, o ne
jausmais.

DRAUGAS, 2 0 0 6 m. gegužės 17 d., trečiadienis

SUTINKU

TEGYVUOJA DF!
Broniaus Juodelio pasitrauki
mas iš Draugo fondo (DF) pirmi
ninko bei iždininko pareigų daugelio
buvo sutiktas su apgailestavimu,
tiesiog širdgėla. Tiek metų jis pa
sireiškė kaip puikus buhalterijos ži
novas, sąžiningas, pareigingas bei
sumanus visuomenės veikėjas. Savo
nuolatiniais, savaitiniais straips
niais mokėdavo „sugraudenti" ir
šalčiausias širdis. Jis žymiai prisi
dėjo prie DF pasisekimo, netgi pats
jį stambiomis sumomis remdamas.
Po trumpo laikotarpio švystelėjo
saulės spindulėlis: išvydome „Drau
ge" Leopoldo von Braun pavardę DF
iždininko pareigose. Nauja viltimi
įsižiebė DF ateitis. Tai kruopštus,
atsakingai dirbantis, puikiai nusi
manantis savo srityje buhalteris. Vi
sų geranoriškų DF narių, rėmėjų ir
pavienių aukotojų sveikinimai su
geriausiais linkėjimais telydi jo
darbą.
O dabar ir vėl maloni staigmena:
sutikome „Drauge" žinutę, kad DF
vairą perėmė Marija Remienė.
Sunku apie ją kalbėti — jos darbai
„tomais" liejasi, o nepagydoma
„Draugo" liga ji susirgusi ne žo
džiais, bet veiksmais. (Nepaisant
visų gerų darbų „Draugui", į DF yra
įnešusi arti 6,000 dol.)
Ačiū Aukščiausiam, kad, likus

didžiuliam laivui be kapitono, šią
naštą sutiko užsikrauti darbšti,
aukštesnių dvasinių vertybių sie
kianti asmenybė. Telydi naująją DF
pirmininkę DF narių, rėmėjų ir dar
naujų geradarių nuolatinė gera
noriška dienraščiui parama.
Ar bereikia kalbėti apie mūsų
vienintelį užsienyje dienraštį „Drau
gą"? Kaip jo garbingas išlaikymas
yra visų mūsų šventa pareiga, be
jokios abejonės, tai aišku kaip sau
lėta diena — nereikia jokių įrodymų!
Jis mums pranešinėja, šviečia, pra
turtina, įkvepia lietuvybę, jungia,
vienija, garsina visų lietuvių veiklą,
pasiekimus kultūroje, moksle, mene,
ir iš tėvynės, ir iš mūsų pačių gyve
nimo.
Mes statome jaunimui milijonus
kainuojančias sporto sales. Girtina!
Atsimenant, kad sveikame kūne
sveika dvasia, būtų nusikaltimas
užmiršti dienraščio nešamas gerą
sias savybes, laiduojančias tos lietu
viškos dvasios sveikatą. Neklaup
kime prieš pinigą kaip prieš aukso
veršį. Kai remiame Draugo fondą,
tai tik mūsų lietuviško solidarumo
mokestis lietuvybei palaikyti. Jei
žlugtų „Draugas", būtų gėda mums
visiems.
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

APIE VASARIO 16-OSIOS
GIMNAZIJĄ
Gerai, kad gegužės 6 dienos, šeš
tadienio laidoje spausdinote Va
sario 16-osios gimnazijos direkto
riaus Andriaus Smito pasisakymus
dėl Vokietijos LB pareiškimo. Skai
tytojai, kurie negailėjo laiko, galėjo
išsamiai susipažinti su gimnazijos
istorija, paskirtim bei teisine padėti
mi. Perskaičius turėtų būti aišku,
kodėl 1999 m. gimnazija pradėjo pri
imti vokiečius moksleivius. Taip pat
turėtų būti suprantama, kad šian
dien, lietuviams masiškai emigruo
jant iš Lietuvos, gimnazija Vokie
tijoje ir Europoje naujai įsikuriantiems tautiečiams yra toliau labai
reikalinga.
Su Andrium Šmitų man teko
susipažinti prieš eilę metų, kai
mokiau Vasario 16-osios gimnazijo
je. Pažįstu jį kaip gabų pedagogą,
sumanų ir darbštų vadovą, gerbiantį
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Sutinku su Karolinos Kubilienės
nuomone, išsakyta „Draugo" laiškų
skyriuje, kad nebaigus orkestrui
groti, publika pradeda ploti, nesu
laukusi paskutinių muzikos akordų.
Ši problema yra labai sudėtinga.
Galbūt šis paprotys priklauso nuo
tautos kultūros ir papročių. Teko
daug matyti operos spektaklių Ame
rikoje ir Europoje. Būti europietiško
je, ypatingai germanų ir anglosaksų,
operos publikoje yra vienas malonu
mas. Labiausiai stebina tos publikos
drausmingumas, tvarkingumas ir
tylumas. Publika yra tokia rami,
vykstant spektakliui, kad reikia
apsidairyti, ar ji tebėra salėje. Ope
ros spektaklio metu niekada ir nie
kur nėra plojama net itališkose ope
rose po arijų. Po kiekvieno veiksmo
plojama, tiktai dirigentui padėjus
savo batutą, atsisukus į publiką,
neužplojama nė viena paskutinė
gaida.
Italijoje operos spektakliuose
teko patirti kitokį elgesį. Ten tuoj
pat išreiškiami jausmai. Romoje po
vokiškos operos „Dantons Tod" (Dantono mirtis), nors operą dainavo ita
lai solistai italų kalba, publika paro
dė savo nepasitenkinimą, vieni, ne
sulaukę operos pabaigos — išėjo, kiti
švilpė, kiti pasilikę dar plojo. Spau
doje rašė, kaip La Scala operoje
dainuojančią amerikietę, garsią so
listę Renėe Fleming, publika nu
švilpė spektaklio metu.
Amerikoje dar kitaip. Chicago
Lyric, New York Metropolitan ir San
Francisco plojama labai daug ir kar
tais nevietoje. Plojama garsiam
solistui tik įžengus į sceną, plojama
po kiekvienos arijos, kartais dar

solistui nebaigus dainuoti, o apie
orkestrinę muziką — pamiršk.
Solistams gal patinka, kai jų gerbė
jai juos atpažįsta, o klausytojus,
kurie ateina pasiklausyti tik mu
zikos, gal tai erzina. Nežinau kaip
jaučiasi dirigentas, kai jo diriguo
jamos muzikos niekas nebesiklauso.
Bet taip pat priklauso nuo operos.
Pvz., Richard Wagner operoje muzi
ka visą laiką plaukia, be jokių susto
jimų taip, kad ir norėdama publika
negali niekur įsiterpti.
Chicago Lyric opera po spektak
lio neleidžia atlikėjams mesti ar
nešti gėlių. Metropolitan po spektak
lio žiūrovai savo favoritams meta
gėlių puokštes. Stebint iš šalies
neatrodo geras toks paprotys. Vieni
solistai susirenka glėbius gėlių, o
kitiems nenumetama nė viena
puokštė. Po Lietuvių operos spek
taklio ne tik solistai gauna gėles, bet
ir choristams nešamos gėlės, spėju,
kad nuo giminių. Scenoje atrodo
tikras „kermošius". Šis turbūt lietu
viškas paprotys. Nebeaišku, kas ten
buvo svarbiausi ir labiausiai pri
sidėję prie operos pastatymo.
Turbūt reikia manyti, kad šios
problemos niekada neišspręsime.
Salėje sėdintys keli tūkstančiai žiū
rovų, kiekvienas turi skirtingas
muzikos žinias, nuomonę ir kiekvie
nas kitaip elgiasi. Vieni rimtai klau
sosi muzikos, kiti tuoj pat nori su
kaimynu pasidalinti įspūdžiais,
trukdydami kitiems. Norint visą
muziką išklausyti be jokių truk
dymų, reikia klausyti jų įrašus, tada
nebus jokių pašalinių kliudymų.
Saulė Jautokaitė
Palos Hills, IL

NEŽINO FAKTŲ

kitus ir išklausantį visų nuomones,
bet, svarbiausia, gerą žmogų, kuris
ne vienam sunkioj valandoj yra daug
padėjęs. Pokario Vokietijoje gimęs,
su lietuviais mažai kontakto turėjęs,
Andrius įstojo į gimnaziją, net 12
metų neturėdamas. Gimnazija ir
lietuviška aplinka padarė jam tokį
įspūdį, kad, universitetą baigęs, jis
sugrįžo atgal į ją dirbti ir savo to
limesnį gyvenimą jai paskyrė. Abe
joju, ar gimnazija būtų savo penkias
dešimtmetį šventusi, jeigu Andrius
Šmitas nebūtų tiek metų jai vado
vavęs. Kol dar ne per vėlu, tikiuosi,
kad buvę gimnazijos auklėtiniai, jų
tėvai ir lietuvių visuomenė rems jį ir
atras laiko jam tinkamai padėkoti,
bent paprastą ačiū pasakyti, už visą
jo per daugelį metų atliktą darbą.
Danguolė Kviklytė
Chicago, IL

Petro Jokubkos laiškas, tilpęs
„Draugo" laiškų skyriuje 2006.04.26
(Dėl Rusijos skolos Lietuvai) visiš
kai atitinka dabartiniam Maskvos
Kremliaus galvojimui.
Petras Jokubka dar ir iki šiol nė
ra girdėjęs, kad Lietuvoje kelių ge
rinimas turėjo būti pradėtas 1940 me
tų vasarą. Greitkelį Kaunas- Vil
nius buvo suplanuota pradėti tų me
tų birželio mėnesį. Darbo pradžiai, tarp
daugelio kitų, buvau pakviestas ir
aš. Deja, Sovietų Sąjunga, okupuo
dama Lietuvą, greitkelio statybą ati
dėjo daug daug vėlyvesniam laikui.

Tuo pat metu vyko ir pradiniai
„Kauno jūros" bei hidroelektros
stoties darbai. Ir šį projektą Sovietų
Sąjunga gerokai užvilkino.
Abu užvilkinimai aiškiai pa
brėžia, kad ne Lietuva, o Sov. Sąjun
ga tuo laiku pinigų neturėjo. Pagal
visus duomenis Sov. Sąjungos keliai
tuo laiku buvo daug blogesni negu
Lietuvoje.
Labai graudu, kad P. Jokubka ir
iki šiol šiuo reikalu nežino tikrų
faktų.
Vincas Šarka
Omaha, NE
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lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje j a u
-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėms, draugams ir pensininkams.
„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja
jau beveik šimtmetį.
Prenumeruokime ir r e m k i m e „DRAUGĄ".
Savo testamentuose įrašykime ir „DRAUGĄ".

Ši savaitgali Čikagos apylinkėse prasideda 56-osios SALFASS-gos metinės
sporto žaidynes, kuriose dalyvauja netoli 40 komandų is |AV ir Kanados. Savo
sportuojančiu j a u n i m u g a l i m e vertai didžiuotis, nes jis ir praėjusia vasara VII
Pasaulio l i e t u v i u s p o r t o žaidynėse V i l n i u j e iškovojo g r a ž i u pergaliu
Nuotraukoje: ASK ..Lituanicos" A klasės jauniai, įveikė Lietuvoje galingiausia
Sabonio krepšinio mokyklos jaunių komandą, iš dešinės: Jokūbas Vodkka,
Tomas Pranciliauskas, Tauras Stripkauskas, Giedrius Knyšas, Algytis Rasputis,
Tomas Vodkka, Aleksas Shimko ir treneris Rimantas Dirvonis.
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GALIMYBES ĮSIVAIKINTI VAIKĄ
IŠ LIETUVOS
Bėgant metams ir plečiantis ga
limybėms keliauti bei emigruoti,
nemažai lietuvių įleido šaknis Ame
rikos žemėje. Čia priprato, prisi
taikė, sukūrė šeimą bei augina vai
kus... Bet ką daryti, jei Dievas neap
dovanojo šeimos vaikučiais? Kartais
tokios šeimos pagalvoja apie įsivaikinimo galimybę, bet, deja, pri
trūksta informacijos ar ryžto.
Šiuo metu, pasirašius tarptau
tines sutartis, atsirado naujos gali
mybės įsivaikinti vaikus iš Lietuvos.
Lietuviams, esantiems užsienyje, tai
padaryti yra daug lengvesnės ir grei
tesnės procedūros, nei kitų tautybių
piliečiams. Lietuvos valdžia teikia
pirmenybę įvaikinti lietuviukus lie
tuvių šeimose. Įvaikinimo procedūrą
sudaro keletas etapų. Pirmasis
žingsnis, tai susisiekti su agentūra ir
užpildyti prašymą. Gavęs jūsų pra
šymą, agentūros darbuotojas atliks
jūsų buities bei motyvų įvertinimą.
Po to seks dokumentų paruošimas
bei persiuntimas
teisininkams,
vaiko (ų) paieška. Jei parinkti vai
kai, pagal šeimos pageidavimus, bus
priimtini abiems šalims toliau seks
teisminis įvaikinimo procesas. Šiuo

metu Lietuvoje nemažai našlaičių
gyvena globos namuose ir jiems ilgai
nėra surandama globėjų. Vaiko tei
sių apsaugos tarnybų specialistams
surasti globėjus nelengva, nes vidu
tinioji visuomenės dalis vis dar gyve
na sunkiai, geriau gyvenantys daž
niausiai nenori globoti ar įsivaikinti,
o skurstantieji neturi galimybių tai
daryti. Taip bėga metai, o vaikai
auga globos namuose su viltimi k a d a
nors priklausyti šeimai, turėti mamą
bei tėtį... Dažnai vaikai taip ir užau
ga perpildytuose, pasenusiuose glo
bos namuose, nesulaukę savo sva
jonės išsipildymo. Išeina iš globos
namų neparuošti gyvenimui, pikti
ant viso pasaulio ir nelaimingi.
Jau nemažai metų JAV veikianti
agentūra „Our Children's Homes
tead" dirba globos (laikinos bei nuo
latinės), įvaikinimo (tarptautinio bei
nacionalinio) klausimais ir teikia
pagalbą apleistiems bei skriaudžia
miems vaikams. Agentūroje dirba
kompetentingi bei licencijuoti spe
cialistai. Tai yra Lietuvoje akredi
tuota agentūra, kuri gali padėti
įgyvendinti įvaikinimo procedūras ir
išpildyti jūsų svajonę įsivaikinti bei

Panevėžyje aplankėme neseniai universitetą
baigusį „Saulutės" studentą. Mūsų džiaugsmui, jis
Panevėžyje įsidarbino ir žada stoti į magistratūrą.
Pabendravome restorane „Romantika". Paskiau jis
mums parodė šaunų prekybos centrą „Babilonas",
kuriame po vienu stogu yra aibė parduotuvių, res
toranų, net lietuviško maisto „Forto dvaras". Užuot
„Maxima" yra „Norfa". Panevėžyje tebesidarbuoja
jaunimo ir šeimų „Paramos" centro (Projektuotojų
20A) vadovė Marija Zabulionienė.
rįžę iš Panevėžio, Vilniuje aplankėme buvu
sius kaliforniečius, menininkę Rūtą, dabar
tapančią aziatiškais dažais, ir Edmundą Kuli
kauskus, Valdovų rūmų atstatymo „Spiritus
movens". Pas juos tuo metu lankėsi griežtuosius
mokslus baigęs, savo verslą sukūręs jų sūnus
Andrius, kuris per savo tinklalapį „Minčių sodas"
(www.ms.lt) pasiekia visą pasaulį.
Edmundas Kulikauskas dėkingas Broniui
Juodeliui už aukų rinkimą rūmų statybai. Jis siūlo
„Valstybingumo" menės vardą Valdovų rūmų salei,
kurioje atsispindėtų visuomenės patriotinių pas
tangų veiksmai. Parduotuvėse galima įsigyti įvai
rių produktų, kurių kainos dalis paremia rūmų
statybą, įrengimą. Už Edmundo sveikatą ir projek
to sėkmę išgėrėme po taurelę „Valdovų rūmų" lietu
viško midaus. Taip apšilę įžengėme į šaltą naktį.
Buvo savotiškai nejauku, bet kartu ir įdomu ke
liauti tuščiu Gedimino prospektu, nuo šalčio braš
kančiais paltais.
Daugelis Telšių gyventojų neteko šilumos.
Atėjus į šv. Mišias arkikatedroje, kunigas padėkojo
išdrįsusiems ateiti į bažnyčią ir priminė pasimelsti
už telšiečius. Tokie šalčiai sukėlė rūpestį apie
Rusijos galimybę sumažinti dujų tiekimą. Prisi-
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M e n i n i n k e Butą
Kviklyte'. Kulikauskiene su vvru
/aldovu r jmy atstatymo pirmininku
Edmundu
Kulikausku ir sūnumi : pirmasis is kairei Andriumi
- -f.. -.
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vaikų svajonę įgyti šeimą. Būkite
b u d r ū s s p r ę s d a m i tokius j a u t r i u s
klausimus, kaip įvaikinimas. Teko
matyti internete agentūrų pavadi
n i m u s , kurios „dirba" su Lietuva
įvaikinimo k l a u s i m a i s , bet, pasi
teiravus apie šias agentūras, tapo
aišku, kad jos neturi licencijos dirbti
Lietuvoje. Jei norite jaustis saugūs ir
t u r i t e norą pagausinti šeimą įsi
vaikindami vaiką iš Lietuvos, pra
šome k r e i p t i s telefonu 6 3 0 - 3 6 9 -

0004 į agentūrą „Our children's
homestead" ir mes padėsime įgyven
dinti jūsų svajonę. Po šimto metų
niekam nerūpės, kiek pinigų jūs tu
rėjote, kokio dydžio name jūs gy
venote ar kokią mašiną vairavote,
bet pasaulis bus truputį geresnis,
kadangi jūs buvote svarbus vaiko
gyvenime...
Alma Žukauskaitė
Our Children's homestead
tarnautoja

LAUKE SALTUTIS,
TROBELĖJE ŽĖRI
UGNELĖ
INDRĖ TIIŪNĖLIENĖ
Nr.5
minė neseniai įvykęs „dujų k a r a s " Ukrainoje. Kaip
ir Rusijoje, Lietuvoje užsidarė mokyklos, vaikai
nebelankė užsiėmimų. Speigas nusinešė kelių
žmonių gyvybes, benamiai buvo kviečiami į lab
daros valgyklas ir nakvynės n a m u s , o stokojantys
dujų pradėjo naudoti mazutą. Numatytas dujų
ribojimas sudarytų nemažai žalos įmonėms. Gy
ventojai ėmė skubiai pirktis elektrinius šildymo
prietaisus.
lektrinės šildymo priemonės praverčia
mokyklose ir darželiuose, kur temperatūra
siekia tik apie 16°C (60°F). Vilniaus visuomenės
sveikatos skyriaus vedėja teigė, k a d padėtis
darželiuose kartais b ū n a tragiška. Tad buvo pasi
rašyta nauja sutartis su šildymu besirūpinančia
įstaiga ir tikimasi, k a d nuo vasario mėnesio
mažamečiams nebereikės šalti.
Šalčio nevaržoma apsilankiau pas kardinolą
Audrį Juozą Bačkį. Perdaviau brolio linkėjimus
(gražu, kad broliai moka pašposauti). 2005 metais
iš „Dieviško Kryžiaus" Lietuvos benamių paramos
fondo jam įteikiau 15,000 dol., o 2006 metais 20,000
dol. Kardinolas dėkingas, kad gaunamomis auko
mis gali sušelpti Lietuvoje vargingiausiai gyve
nančius ir už fondo įkūrimą dėkoja anoniminiam
mecenatui. Seselė Aldona Dalgėdaitė papasakojo,
kad varganiems vaikams suruošė Kalėdų šventę. Iš
anksto paklausė vaikų, ko jie norėtų. Tada jos, dvi
seselės, važinėjo po Gariūnus, po parduotuves tik
sliai išpildyti vaikučių norus. Įdomu, kad kai kurie
prašė ne sau, o kitam...
Nijolė Tallat-Kelpšaitė išleido knygą „Jį pri
pažino laikas" apie A n t a n ą Š a b a n i a u s k ą ir
Lietuvos estradą nuo Dolskio iki šių laikų. Joje
aprašomas ne tik Antano Šabaniausko ir jo šeimos
gyvenimo kelias, bet r a n d a m a s A. Motiekos ir V.
Strolios sudarytas jo plokštelių, dainų sąrašas.
Jtraukti „Šabaniausko" premijų l a u r e a t ų biog
rafiniai bruožai, t a r p jų Čikagoje „Dieviško Kry
žiaus" fondui labdaringai koncertavusio Vytauto
Kernagio ir „Saulutei" gastroliavusios Neringos
Nekrašiūtės. Šiandien V. Kernagis populiarumo
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„Dieviško kryžiaus" Lietuvos benamių paramos
fondo vadovė JAV Indrė Tijūnėlienė su kardinolu
Audriu Juozu Bačkiu, kuris yra to fondo vadovas
Lietuvoje.
Seselės Aldonos Dalgėdaitės nuotr.

nestokoja, o jauniausia „Šabaniausko" premijos
laureatė Neringa Nekrašiūtė uoliai studijuoja
Vilniaus Muzikos akademijoje ir Palangoje liepos
gale praveda muz. Laimos Lapkauskaitės tradiciš
kai organizuojamą vaikų chorų koncertą „Laumės
juosta".
eidžiamas anglų kalba įdomus žurnalas
„Vilnius Monthly", kurio viena iš redaktorių
yra Eglė Dudėnienė, buvusio LR finansų ministro
čikagiečio Vytauto Dudėno žmona. Žurnale yra
straipsnių apie politiką, ekonomiką, istoriją, tu
rizmą, nekilnojamą turtą, verslą.
Žurnalas „Lithuanian Business Review" nepa
prastai patraukliai pristato verslo statistiką bei
galimybes Lietuvoje, pvz., Lietuvos pašto paslaugos
per 2005 m. pirmus devynis mėnesius išaugo per 23
proc., palyginus su tuo pačiu praeitų metų laiko
tarpiu. Rašoma, kad privačių medicinos klinikų
geros paslaugos ir žemos kainos patrauklios užsie
niečiams. Ekologine ūkininkyste kasmet auga 60
proc. i 1993 m. buvo 9 ekologiniai ūkiai, o 2004 m.
1,178.) Ekologiniai produktai paženklinti JSkoagros" etikete.
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Bus daugiau.
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Ežero p a k r a n t ė j e — granito skulptūros

S k u l p t o r i a u s Algirdo K u z m o s s k u l p t ū r a „Kryptis". Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

S u d e r v ė , gegužės 16 d. (ELTA)
— Šeštajame lauko a k m e n s skulp
tūrų simpoziume ant Vilnojos ežero
kranto Sudervėje vėl verda kūrybi
nis darbas — s k u l p t ū r a s iš lietuviš
ko granito luitų čia kuria Lietuvos,
Turkijos, Vokietijos, Izraelio ir Bel
gijos menininkai.
Viešbučio „Vilnoja" s k u l p t ū r ų
parke įpusėjusio simpoziumo daly
viai iki birželio 1 dienos skuba už
baigti savo didelių apimčių darbus
— visą dieną ūžia šlifavimo mašinos,
burzgia pneumatiniai grąžtai, aidi
galingų kaltų dūžiai, žyra aštrios
granito skeveldros, kyla balti dulkių
debesys.
Skulptūrą „Svajonė" kuriantis
garsus skulptorius profesorius An
tanas Kmieliauskas sakė, k a d tai
p i r m a s k a r t a s , kai j i s dalyvauja
skulptūros simpoziume Lietuvoje.
Anksčiau Italijoje profesorius yra iš
kalęs net vienuolika skulptūrų iš
garsiojo K a r a r o s marmuro, iš kurio
gimė ir garsiausi Michelangelo kūri
niai.
„ G r a n i t a s yra sunkiausiai įvei
kiamas a k m u o , nepalyginamai ats
paresnis už m a r m u r ą , o lietuviškas
granitas t r a u k i a akį spalvų gama,
gamtos suformuotais raštais. Mano

skulptūra 'Svajonė' iš rusvojo grani
to atspindės mąstymą — tai susi
mąsčiusiu žmogaus galva, paremta
ranka. Apie keturias tonas sverian
tis granito kūrinys bus iškilęs ežero
paviršiuje — skulptūrą a n t vandens
man tenka kurti pirmą kartą", — pa
sakojo kelis šimtus skulptūrų per gy
venimą sukūręs A. Kmieliauskas.
Šįmet simpoziume dalyvaujan
tis skulptorius iš Turkijos Ayhan
Kayapinar kuria skulptūrą „Mo
teris". Skulptoriaus iš Izraelio Igor
Brown darbas pamažu įgauna milži
niško grūdo formą, o jaunas vokiečių
skulptorius Roland Hoft savo darbe
pabrėžia žmogaus rankos pirštų for
mas. Nuolatinis simpoziumo dalyvis
Algirdas Kuzma tęsia savo skulptū
rinę kompoziciją „Kryptis" — kuria
jau šeštą jos dalį.
Pasak Vilnojos simpoziumo su
manytojo ir rengėjo, verslininko Vid
manto Martikonio, simpoziumas iš
laiko savo pirminę idėją — visos
skulptūros jame kuriamos iš lietu
viško, ledynų sunešto granito. Per
šešerius simpoziumo metus parke iš
kilo per 40 skulptūrų. Jos išdėstytos
ne tik ežero pakrantėje ir didelėje
viešbučio „Vilnoja" teritorijoje — ke
letas iškilo ir ežero paviršiuje.

Pensijos Lietuvoje — mažiausios Baltijos valstybėse
Ryga, gegužės 16 d. (BNS) —
Vidutinė s e n a t v ė s pensija per m e t u s
Lietuvoje padidėjo kukliausiai ir yra
mažiausia Baltijos valstybėse.
Latvijos c e n t r i n ė s s t a t i s t i k o s
valdybos duomenimis, pirmąjį šių
metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu
2005-ųjų laikotarpiu, vidutinė senat
vės pensija Estijoje ir Latvijoje padi

dėjo bemaž vienodai — atitinkamai
18.8 proc. ir 18.7 proc., tuo tarpu
Lietuvoje — gerokai kukliau — 10.9
procento.
Skaičiuojant eurais, vidutinė se
natvės pensija pirmąjį šių metų
ketvirtį Lietuvoje buvo 129 eurai,
Latvijoje — 131 euras, Estijoje —
175 eurai.

* T a r p t a u t i n i ų l e n g v o s i o s at
letikos varžybų Prancūzijoje nu
galėtoja t a p o L i e t u v o s i e t i e s me
tikė Indrė J a k u b a i t y t ė , sėkmingiau
siu b a n d y m u įrankį nusviedusi
57.53 m. Antrąją vietą t u r n y r e už
ėmė prancūzė S a r a h Walter (55.38
m), o trečia liko čekė J a r m i l a Klimešova (55.37 m).
* Olandijoje v y k s t a n č i ų d a u 
giadienių dviratininkų lenkty
n i ų a n t r a j a m e e t a p e s e p t i n t a s fi
n i š a v o Gediminas Bagdonas, 169
km nuotolį įveikęs per 3 valandas 39
minutes ir 37 sekundes. Dvyliktas
antrąjį etapą įveikė Marius Berna
tonis, 44-as — Aronas Gliaudelis, 45as — Vytautas Kaupas, 60-as — Ed
vardas Kovalenka, 65-as — Aidas
Kruopis, 134-as Simas Kondrotas.
* K e t v i r t o s i o s e NBA Rytų
konferencijos pusfinalio rungty-

n ė s e Žydrūno I l g a u s k o Cleveland „Cavaliers" k o m a n d a pir
madienį namuose 74:72 įveikė re
guliariojo sezono nugalėtojus Detroit
„Pistons" krepšininkus bei išlygino
serijos iki keturių pergalių rezultatą
2:2. Pirmąsias dvejas pusfinalio seri
jos rungtynes išvykoje „Cavaliers"
varžovams pralaimėjo 86:113 ir
91:97, o trečiajame susitikime savo
arenoje nugalėjo 86:77. Pirmadienio
rungtynėse lietuvis pelnė 6 taškus,
atkovojo 7 kamuolius, blokavo 3 var
žovų metimus, atliko rezultatyvų
perdavimą, dukart suklydo bei su
rinko 4 pražangas.
* Latvijos sostinėje vykstan
čiose pasaulio v y r ų l e d o ritulio
pirmenybėse trečiąja pergale
varžybas baigė JAV rinktinė, antra
dienį 3:1 įveikusi Čekijos komandą
bei išstūmusi ją iš trečiosios vietos.

Šalyje n e p a i s o m a ž m o g a u s teisių
kuratūrai.
Atkelta iš 1 psl.
Pasak žmogaus teisių gynėjo,
„Ministras pirmininkas iš tik
Lietuva žmogaus teisių pažeidimus rųjų kreipėsi į prokuratūrą dėl bau
„importuoja", juos iki kraštutinumo džiamosios bylos iškėlimo Seimo na
užaštrindama.
riams, kurie prašė informacijos dėl
„Minėtas ES institucijų sprendi įtarimų, kad buvo pažeisti viešųjų ir
mas dėl ryšių tinklais perduodamų privačių interesų konflikto vengimo
duomenų fiksavimo atsižvelgia ir į reikalavimai premjero žmonai įsigy
žmogaus teises, riboja pasiklausymo jant viešbučių akcijas.
duomenų naudojimą išimtinai bau
Seimo pirmininkas taip pat per
džiamuoju procesu. Pagal ES teisę, sekiojo kritikus. Nepaisant to, kad
šis procesas turi būti apsaugotas nuo Seimo narys, savo kolegų atžvilgiu
politikų įtakos. Tuo tarpu praėju panaudojęs su etika prasilenkian
siais metais Lietuvoje, ankstesnei čius pasakymus, gali būti svarsto
Generalinės prokuratūros vadovybei mas Etikos ir procedūrų komisijoje,
nuolaidžiaujant, valdžioje esantys Seimo pirmininkas savo politinius
politikai ėmė nebaigtų baudžiamųjų oponentus teismų pagalba bandė
bylų duomenis ir naudojo juos viešai persekioti keldamas jiems baudžia
politinei kovai. Šitaip neteisėtai el mąsias bylas", — teigia Kęstutis Ci
giantis su įrodymais, buvo sužlugdy linskas.
tos korupcinės bylos", — teigia K. CiTačiau, pasak K. Cilinsko, kai
linskas.
kurie ženklai „leidžia vertinti pra
Žmogaus teisių gynėjams ne ėjusių metų padėtį su viltimi, kad
įtiko ir Seime užregistruota pataisa, blogiausieji laikai žmogaus teisėms
k u r i a numatyta, kad generalinis — praeityje".
prokuroras iš viešosios informacijos
„JAV teismas atsigręžė į spau
rengėjų, platintojų, savininkų, žur dos laisvės gynimą. Valdžia įpareigo
nalistų turi teisę gauti informaciją jama teikti informaciją žurnalistams
apie informacijos šaltinį. Šiuo metu apie asmenis, ilgą laiką įkalintus
žurnalistą įpareigoti atskleisti šal įtariant terorizmu. O Lietuvoje iš
tinį gali tik teismas.
girstas mūsų, žmogaus teisių gynė
Tokios pataisos projektas pasi jų, susirūpinimas tuo, kad valdžios
rodė žiniasklaidoje paskleidus infor pareigūnai, politikai turi galimybę
maciją, esą yra liudytojų, tvirtinan daryti neleistiną įtaką teismams", —
čių, jog vienas Seimo narys užsakė teigia Žmogaus teisių stebėjimo ins
tituto valdybos pirmininkas.
žmogžudystę.
Konstitucinis Teismas prieš porą
Kaip pastebi K. Čilinskas, Lietu
voje aukšti valstybės pareigūnai pra savaičių pripažino, kad Konstitucijai
ėjusiais metais vis pagrasindavo vie prieštarauja teisės normos, pagal
šumo siekiantiems asmenims, kad kurias politikai ir valdžios parei
perduos tuos asmenis teismui ar pro gūnai yra Teismų tarybos nariai.

Tikintieji priešinasi kunigo
A. Saulaičio išsiuntimui
Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) — vėlių studentams autorius pasiekė,
Pasklidus žiniai, kad jėzuitų provin kad socialinis Bažnyčios mokymas,
cijos vyresnybė kunigą Antaną Sau- religijos bei kultūros paskaitos būtų
laitį išsiunčia į Čikagą, universitetų dėstomos penkiuose šalies universi
bendruomenės ir tikintieji ėmėsi žy tetuose.
gių, kad dvasininkas būtų paliktas
Prieš 8 metus inicijavęs akade
Lietuvoje.
minės sielovados judėjimą, dalį gy
„Tėvas Saulaitis — reikšmin venimo misijose praleidęs jėzuitas
ga Lietuvos religinio, visuomeninio subūrė Lietuvos aukštųjų ir aukštes
ir kultūrinio gyvenimo figūra ir 7 ar niųjų mokyklų dėstytojus, kuriems
9 žmonėmis jo taip paprastai nepa nesvetimos dvasingumo sklaidos
keisi, — sakė Vilniaus dailės akade idėjos.
mijos dėstytoja Ramutė Rachlevičiū„Sužinoję apie A. Saulaučio iš
tė. — Akademinės bendruomenės kėlimą galvojome nieko nelaukę
atstovai ir tikintieji, pasirašydami kreiptis į Lietuvos-Latvijos jėzuitų
po prašymu palikti kunigą Lietu provincijos provincijolą Aldoną Gu
voje, puikiai įsivaizduoja, kad jis rei daitį, nes greit atostogos, visi kas
kalingas visur — ir Čikagoje, ir Bra kur išsibarstys. Tačiau visų pirma
zilijoje, bet kaip niekur kitur jis rei nutarėme surinkti platų dvasininko
kalingas Lietuvoje".
gyvenimo aprašymą, parodyti jo
Kaip informavo Vilniaus arki veiklos mastą, nes šis žmogus abso
vyskupijos kurija, klusnumo įžadus liučiai neužsiima savireklama, o
davęs vienuolis vyksta ten, kur yra mes, dirbdami jo globoje, galbūt per
siunčiamas vienuolijos vyresnybės. mažai jį gyrėme ir vertinome", — sa
Vyskupas tik informuojamas apie kė R. Rachlevičiūtė.
naują misijos paskyrimo vietą. „Dėl
Tėvas A.Saulaitis į JAV turėtų
tėvo Saulaičio su kardinolu nebuvo išvykti rugpjūtį. Paklaustas, kaip
jokių derybų, manau, jis apie tai net vertina paskyrimą, kunigas sakė dar
nežino, tad nebus ir komentarų", — „neturintis jokių jausmų", nes tik
sakė arkivyskupijos atstovai.
prieš tris dienas apie tai sužinojo.
Į įvairius susitikimus, televizi
„Nespėjau susigaudyti, esu už
jos, radijo laidas nuolat kviečiamas siėmęs su studentais, egzaminais,
kunigas bene pirmas iš Lietuvos rašto darbais, tai nelabai noriu blaš
dvasininkų prakalbo apie išsisky kytis. Savo jausmus atidedu, kol su
rusių žmonių dvasines problemas, sitvarkysiu su einamaisiais reika
atkreipė dėmesį į tai, kad ne tik mo lais", — sakė dvasininkas.
terys, bet ir vyrai išgyvena šeimyni
Paklaustas, kaip reaguoja į žmo
nio ir dvasinio gyvenimo krizes, dir nių prašymus palikti jį Lietuvoje, A.
ba su nusižudžiusiųjų artimaisiais, Saulaitis sakė, kad tai — labai sup
vaikais. „Sio jėzuitiškos dvasios rantama: „Mes čia susigyvenom, bet
skleidėjo veikla tokia plati, kad net tenai, Čikagos priemiestyje, jėzuitai
sunku suvokti jos visumą", — sakė jau 20 metų turi parapiją. Nuspręsta
R. Rachlevičiūtė.
mane ten siųsti, nes esu iš ten kilęs;
Kelių knygų, populiarių vado nepražūsiu", — sakė tėvas Antanas.
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žaislų ir vaizdo žaidimų paklausa.
Balandžio mėnesį bendrovės parda
vimai buvo didžiausi per pastaruo
sius dvejus metus.

Pasaulio naujienos
XW*£

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

G. W. Bush pasiryžęs
saugoti sieną su Meksika
„Turime pažvelgti tiesai į akis
— milijonai nelegalių imigrantų jau
yra čia, — sakė G. W. Bush. — Jiems
neturėtų būti automatiškai atveria
mas kelias į pilietybę. Tai būtų am
nestija ir aš tam nepritariu".
Meksikai nerimaujant dėl mili
tarizuotos sienos, Baltųjų rūmų pa
reigūnai sakė, kad 6,000 Nacionali
nės gvardijos narių padės sukarintai
JAV pasienio patrulių tarnybai, pa
George W. Bush
vyzdžiui, sekti, analizuoti žvalgybi
Reuters nuotr.
nę informaciją ir tiesti patruliavimo
kelius.
Washington, DC, gegužės 16 d.
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas
Nors Nacionalinės gvardijos na
George W. Bush pirmadienį pareiš
riai bus ginkluoti, patruliavimo už
kė, k a d JAV ir Meksikos siena y r a
duočių nevykdys.
n e p a k a n k a m a i apsaugota ir kad jis
„Jungtinės Valstijos nemilitari
prie jos dislokuos iki 6,000 Naciona
zuos pietinės sienos. Meksika yra
linės gvardijos narių, tačiau pridūrė,
mūsų kaimynė ir draugė", — sakė G.
k a d milijonams nelegalių imigrantų
W. Bush.
t u r ė t ų būti suteikta galimybė tapti
Prezidentas tikėjosi paveikti
piliečiais.
šios savaitės debatus Senate dėl imi
gracijos reformų, kurias vykdant bū
G. W. Bush į amerikiečius šiuo
daugeliui rūpimu klausimu per tele tų derinamos griežtesnės sienos ap
saugos priemonės ir atvykstančių
viziją kreipėsi geriausiu vakaro lai
k u iš Ovalinio kabineto, nors tai da darbuotojų programa.
ro itin retai. J i s kalbėjo konservaty
Atstovų Rūmai anksčiau pritarė
vių pažiūrų sąjungininkų spaudžia
griežtam įstatymo projektui, pagal
m a s imtis griežtesnių priemonių
kurį neteisėtas buvimas JAV būtų
prieš nelegalią imigraciją ir po dide laikomas sunkiu kriminaliniu nu
lio masto protestų, kurių metu buvo
sikaltimu, o lygiagrečiai valstybinei
reikalaujama teisių imigrantams.
sienai eitų tvora.
Nors pastaruoju metu ir buvo
Demokratai sako, kad G. W.
p a d a r y t a p a ž a n g a , amerikiečiai Bush pavėlavęs įsitraukė į debatus
„ d a r nevisiškai kontroliuoja sieną" ir kad jis turi įtikinti daugelį savo
s a k ė JAV vadovas ir nurodė: „Esu
paties partijos narių paremti planą,
pasiryžęs tai pakeisti". Jo kalbos lai
kurį jau remia daugelis demokratų.
k a s buvo p a r i n k t a s taip, kad ji su
„Prezidentas gali pašaukti Na
t a p t ų su debatų Senate dėl imigraci
cionalinę gvardiją saugoti mūsų sie
jos reformų atnaujinimu.
ną, bet dabar jis privalo sutelkti įga
liojimus, kad jo paties respublikonų
Tačiau konservatorių, kurie rei
pajėgos Kongrese pritartų abiejų
kalauja vien griežtesnių sienos ap
partijų remiamai plataus masto imi
saugos priemonių, nusivylimui, G.
gracijos reformai", — sakė Illinois
W. Bush neatsisakė laikinos atvyks
atstovaujantis demokratų senato
tančių darbuotojų programos nele
rius Diek Durbin.
galiems imigrantams, pagal kurią
jie t u r ė s galimybę siekti JAV piliety
G. W. Bush pritardamas atvyks
bės, jei sumokės baudą, mokės mo
tančių darbuotojų programai prara
kesčius, išmoks anglų kalbą ir įro
do kai kurių konservatyvių politikų,
dys, kad turi darbą.
kurie šį planą vadina nelegalių imi
grantų amnestija, paramą. Pats pre
Prezidentas atmetė masinės de
zidentas tokį šios programos apibū
portacijos galimybę. Apskaičiuota,
kad JAV yra 11-12 mln. nelegalių dinimą atmeta ir teigia, kad tai yra
„realybės pripažinimas".
imigrantų.

„ M ū s ų Ukraina" sustabdė derybas
dėl „oranžinės" koalicijos
Kijevas, gegužės 16 d. („Reu
tersTBNS) — Prezidentą remiantis
susivienijimas „Mūsų Ukraina" nu
sprendė sustabdyti derybas dėl koa
licijos parlamente su Julija Tymošenko bloku (JTB) ir Ukrainos so
cialistų partija (USP), J T B pareiš
kus, k a d premjero postą turi užimti
Julija Tymošenko, o Aukščiausiosios
Rados pirmininko — U S P atstovas.
P a s a k Tatjana Mokridi, tokį
sprendimą pranešė „Mūsų Ukraina"
rinkimų kampanijos vadovas, vienas
derybų dėl koalicijos dalyvių Roman
Zvaryč.
„Už šių J . Tymošenko pareiški
mų slypi kažkas kita: mėginimas ap
gauti 'Mūsų Ukrainą' dar vienu ulti
m a t u m u . 'Mūsų Ukraina' negali su
tikti ir nesutiks su tokia avantiūrine

ir įžeidžiama Julija Tymošenko pozi
cija", — pažymėjo jis.
Anksčiau J. Tymošenko pareiš
kė, kad jos vadovaujama politinė jė
ga, gavusi parlamente daugiau vietų
nei kitos „oranžinės" jėgos, turi pa
siūlyti ministro pirmininko kandida
tūrą, o USP gaus Rados pirmininko
postą.
Pasak J. Tymošenko, „Mūsų Uk
raina" neturi pretenduoti į aukščiau
sius postus vyriausybėje ir parla
mente, nes susivienijimą „Mūsų Uk
raina" subūręs Viktor Juščenko yra
Ukrainos prezidentas.
„Mūsų Ukraina" nesvarstys pa
reigų pasiskirstymo naujojoje vy
riausybėje ir parlamente tol, kol ko
alicijos dalyviai nesuderins pagrin
dinių veiklos programos nuostatų.

EUROPA
VARŠUVA
Pasak
Lenkijos
dienraščio
„Dziennik", negalima atmesti gali
mybės, jog lėktuvuose, kuriais skrai
do šalies premjeras ir prezidentas,
gali būti pasiklausymo aparatūros.
Lenkijos vadovai iki šiol skraido so
vietiniais lėktuvais Tu-154, kurių
techninė apžiūra atliekama Rusijoje
arba Baltarusijoje. Kadangi lėktuvai
pagaminti prieš maždaug 20 metų,
jų techninė būklė tikrinama dažnai.
Kaip sužinojo laikraštis, prieš kelias
savaites vyriausybės lėktuvas buvo
remontuojamas Maskvoje. „Nerei
kia stebėtis, jei tokiose dirbtuvėse
kas antras darbuotojas y r a slaptųjų
tarnybų agentas", — dienraščiui sa
kė Lenkijos saugumo tarnybos atsto
vas.
LONDONAS
Gruzijos p r e z i d e n t a s Michail
Saakašvili pareiškė, k a d jo vyriau
sybės užsienio politikos tikslas —
kad šalis įstotų į NATO iki 2008 me
tų. Interviu Britanijos verslo laik
raščiui „Financial Times" jis taip
pat sakė, k a d tolimoje ateityje Gru
zija bus gyvybinga nepriklausoma
valstybė tik tada, jeigu galės už
megzti darbo santykius su Rusija.
Šie du tikslai, pasak jo, pasiekiami
ir neprieštarauja vienas kitam.

JAV
NEWYORK
Didžiausia pasaulyje mažmeni
ninke „Wal-Mart Stores" pirmąjį fi
nansinių metų ketvirtį padidino gry
nąjį pelną 6.3 procento. Bendrovės
grynasis pelnas, praėjusių finansi
nių metų pirmąjį ketvirtį siekęs 2.46
mlrd. JAV dolerių arba 58 centus ak
cijai, šių metų vasario-balandžio mė
nesiais pakilo iki 2.62 mlrd. JAV do
lerių arba 63 centų akcijai. Analiti
kai prognozavo, kad pelnas akcijai
neviršys 6 1 cento. Pasak ekspertų,
pelno augimą skatino pavasario ap
rangos kolekcijų, maisto produktų,

SAN FRANCISCO
Interneto paieškos milžinė „Ya
hoo" antradienį pristatė pasauliui
naują savo tinklavietės „veidą".
Naujojoje „Yahoo" tinklavietėje šalia
naujienų ir pramogų skyrelių siū
lomos paieškos, informacijos daliji
mosi ir bendravimo internete prie
monės. Tarp naujų tinklavietės
funkcijų yra „Yahoo Pulse" paslau
ga, kuri leidžia nustatyti maždaug 8
mlrd. žmonių, kurie kiekvieną mė
nesį naudojasi tinklaviete, paieškos
ir kitokio naudojimosi internetu ten
dencijas. Tinklavietėje siūloma „as
meninio padėjėjo" paslauga, kuri bu
vo sukurta siekiant padėti internaut a m s valdyti savo pašto dėžutę
„Yahoo Mail" sistemoje.

P . AMERIKA
CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo
Chavez antradienį „imperiniu pikt
naudžiavimu" apkaltino JAV, kuri
uždraudė parduoti ginklus jo šaliai.
Abiejų valstybių santykiai, kurie ir
taip buvo priešiški, dar labiau pa
blogėjo, kai H. Chavez lankydamasis
Londone pareiškė, kad nepaisys šio
draudimo, ir išjuokė JAV, pavadin
d a m a s j a s „nepajėgia imperija".
„Siaurės Amerikos imperija virsta
popieriniu tigru", — sakė Venesue
los prezidentas, kurio žodžius vertė
vertėjas.
SAO PAULO
Didžiausiame Brazilijos mieste
pirmadienį po tris naktis trukusio
nusikaltėlių gaujų karo su policija,
kuris j a u pareikalavo 81 žmogaus
gyvybės, buvo uždarytos mokyklos,
žmonės turėjo anksčiau baigti dar
bą, nevažinėjo autobusai. Nuo penk
tadienio turtingiausioje ir daugiau
siai gyventojų turinčioje Sao Paulo
valstijoje buvo įvykdyta 180 išpuo
lių, per kuriuos žuvo 39 policijos pa
reigūnai, 38 įtariami nusikaltėliai ir
keturi civiliai gyventojai. Dar ma
žiausiai 48 policininkai ir atsitikti
niai praeiviai buvo sužeisti. Pirma
dienį nusikaltėlių gaujos pradėjo
taikytis ir į civilius gyventojus — pa
degė 56 autobusus ir puolė bankus.
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

UŽDARYKIME VIRTUVES
DURIS
Skundėmės šalta žiema, laukė
me pavasario, o beveik nepaste
bėjome, kad štai ir. jis! Amerikie
čiams šiltas oras yra tarytum ženk
las, kad reikia uždaryti virtuvės
duris (bent savaitgaliais), užsikurti
ugnelę lauko viryklėlėje ir gaminti
„vasariškus patiekalus".
Netrukus ateis ir pirmasis ilgas
šių metų savaitgalis — Memorial
Day (Atminimo diena). Tai išvykų į

gamtą ir, žinoma, maisto gaminimo
lauke pradžia. Manau, kad ir mes
dažnai pasinaudojame šiuo ameri
kietiškų papročiu, nes kažkodėl ant
lauko viryklėlės pagaminti patie
kalai, o juo labiau — valgomi gamto
je, tarytum skanesni. Taigi, šiandien
pradėkime planuoti, ką kepsime ar
virsime, kai uždarysime virtuvės
duris.

vyną, kokį tik galite rasti, virimui ar
kepimui jis tiek pat gerai veikia.
Beje, nereikia bijoti, kad vyne yra
alkoholio — kaitinant maistą jis
visiškai išgaruoja, o lieka tik skonis.

Visų pirma keli patarimai:
a. lauke kepti galima bet kokią
mėsą — kiaulieną, jautieną, paukš
tieną, bet ji bus minkšta ir sultinga
tik tuomet, jeigu prieš kepant kelias
valandas marinuosime;
b. yra įvairių marinatų, kuriuos
galime pirkti, arba pasigaminti sa
vo. Pagrindinė marinato sudėtis yra
kokia nors rūgštis, kuri suskaido
mėsos raumenis, juos suminkština.
Tai gali būti citrinų sultys, actas,
nesaldus vynas*, pomidorų sultys,
rūgšti grietinė, be jokių prieskonių
jogurtas arba net pasukos ir pan.
Visi kiti marinato priedai yra prie
skoniai: česnakai, svogūnai, sojos
padažas, Worcesterhire padažas,
teriyaki padažas, garstyčių milteliai
arba paruoštos garstyčios (prepared
mustard), malti pipirai, lauro lape
liai ir kiti prieskoniai — čia pagal
kiekvieno skonį.
c. riebesnė mėsa visuomet yra
minkštesnė, ne taip išsausėja ke
pant ant karštų anglių. Nereikia bi
joti riebalų, nes jie kepant ištirpsta
ir išbėga iš mėsos;
d. kepant mėsą galima aplais
tyti ar patepti specialiai paruoštu
(pirktiniu) „barbėcue sauce" arba
likusiu marinatų, arba savo pasi
gamintu, pvz., iš pomidorų padažo
(ketchup) ir truputėlio aliejaus,
pridedant įvairių prieskonių;
e. ant lauko viryklėlės galima
kepti įvairias daržoves — suvyniojus
į foliją arba padedant tiesiai ant
įkaitintų grotelių, visų pirma pate
pus aliejumi.
*Paminėjus vyną, daugelis klau
sia, ar galima vartoti bet kokį, skirtą
gėrimui, ar reikia pirkti specialiai
pagamintą „cooking wine". Aš jokiu
būdu nepatarčiau vartoti „cooking
wine", nes visų pirma — jame yra
daug druskos ir kitokių bereikalingų
prieskonių. Vynas yra vynas — ga
minant šviesią mėsą (pvz., paukš
tieną) patartina vartoti baltą ne
saldu (dry) vyną, o prie „raudonos"
mėsos (pvz., jautienos) — raudoną,
taip pat nesaldu. Pirkite pigiausią
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Mėsos, dešros „vėrinėliai"
su įvairiomis daržovėmis,
grybais
Tai greiti, įdomūs ir skanūs
patiekalai, pagaminami ant lauko
viryklėlės.
Viščiuko ir daržovių
vėrinėliai
(kebobs)
1/2 puod. rūgščios grietinės
2 šaukštai pieno
2 šaukštai pasukų (galima į
pieną įpilti truputį balto acto ir var
toti vietoj pasukų)
1/8 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
4 be kaulų ir odos viščiuko
šlaunelės, kiekviena perpjauta į 4
gabaliukus
2 šaukštai kario miltelių (curry
powder)
2 šaukštai aliejaus
1 raudonasis svogūnas,
su
pjaustytas į 8 gabalus (išilgai)
1 didelis žaliasis pipiras, sup
jaustytas į 24
gabaliukus-trikam
pelius
Nedideliame dubenėlyje sumai
šyti grietinę, pieną, pasukas, drus
ką, pipirus, kario miltelius ir aliejų.
Padėti į šalį.
Jeigu vartojami mediniai virbai,
juos reikia pamirkyti vandenyje bent
20 min., tuomet ne taip greitai
smilksta (geriau vartoti metalinius
virbus).
Paruošti lauko viryklę (vėrinė
liai turi būti kepami apie 4 colius
nuo ugnies ar žarijų). Į dubenį su
kitais produktais sudėti viščiuko
gabaliukus, pamaišyti, kad pasi
dengtų. Ant virbų mauti mėsą,
pakaitomis su daržovėmis. Kepti
apie 15-20 min., nuolat pavartant.
Beje, šiuos vėrinėlius galima kepti ir
orkaitėje — po liepsna (broiler).
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Daržovių vėrinėliai
1 sv. nedidelių raudonų bulvių,
kiekvieną padalinus į keturias dalis
1 sv. mažų morkučių
3 šaukštai alyvų aliejaus
4 česnako skiltelės, sukapotos
1 šaukštelis džiovinto rozmarino
(rosemary)
1 šaukštas balzamo acto (bal
samic vinegar)
2 cukinijos, supjaustytos skersai
į nedidelius ritinėlius
1 raudonas pipiras, supjaustytas
į nedidelius gabaliukus
24 metaliniai virbai
1/2 puod. majonezo
1/4 puod. rūgščios grietinės
2 šaukšteliai citrinų sulčių
1 šaukštelis druskos

1 šaukštelis tarkuotos citrinos
žievelės
petražolių papuošimui
Sumaišyti bulves, morkas, pipi
rus, aliejų, česnaką, rozmariną, ac
tą, druską, sudėti į mikrobangei tin
kantį indą ir pavirti neuždengus
apie 5-7 min., kol daržovės bus
beveik minkštos. Sudėti cukinijas,
pakaitinti dar 5 min.
Išėmus iš mikrobangės, truputį
atvėsinti, kad nebūtų karšta į ran
kas. Po to daržoves suverti ant me
talinių virbų ir kepti ant lauko vi
ryklėlės apie 10 min., kol bus visiš
kai minkštos.
Viščiuko šlaunelės su
teriyaki
2/3 puod. teriyaki padažo 1
šaukštas be žievės, smulkiai sutrin
tos imbiero šaknies (ginger root)
1 ir 1/2 šaukštelio
smulkiai
sutrinto česnako
1 ir 1/2 šaukštelio sezamo sėklų
aliejaus (toasted sesame oil)
4 viščiuko šlaunelės
1 šaukštas sezamo sėklų
1 smulkiai supjaustytas žaliasis
svogūnas (su laiškais)
1 puod. nevirtų ryžių
Sumaišyti dubenyje teriyaki
padažą, 1/2 šaukšto imbiero šaknies,
1 šaukštelį česnako ir 1/2 šaukštelio
sezamo aliejaus, sudėti į šį mišinį
viščiuką ir palaikyti šaldytuve bent
1 vai.
Tuo tarpu paruošti lauko viryk
lę. Nedideliame puode ant viryklės
(lauko ar virtuvėje) įkaitinti sezamo
sėklas, kol gražiai pageltonuos. Į tą
patį puodą supilti likusį aliejų, likusį
imbierą ir likusį česnaką — pakai
tinti 1 min. Į tą patį puodą suberti
ryžius, įpilti 1 puod. vandens, užvir
ti. Sumažinti karštį ir pavirti 20
min., kol visas skystis susigers į
ryžius.
Ant lauko viryklės kepti viščiu
ko šlauneles, nuolat apverčiant ir
patepant dubenyje likusiu skysčiu.
Mėsa turi būti visiškai iškepusi.
Kai viščiukas iškeps, į ryžius
įmaišyti žalius svogūnus ir sezamo
sėklas. Patiekti su viščiuko šlau
nelėmis.

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

TAD

PRAŠOME

APSILANKYKITE!

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

I n f o r m a c i j a telefonu 708-594-5622
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Itališkos dešros vėrinėliai
1 sv. su aštriais prieskoniais
arba be jų itališkos šviežios dešros
(fresh Italian sausage)
2/3 puod. iš buteliuko „balsamic
vinaigrette" užpilo
2 šaukštą „Dijon"garstyčių
1/4 šaukštelio druskos (nebūtinai)
1/4 šaukštelio maltų pipirų
1/2 šaukštelio sutrintų kalen
dros sėklų (coriander seeds)
1 dėžutė (8 uncijų dydžio) grybų
galvučių
1 nedidelis raudonasis pipiras,
supjaustytas į 12 gabaliukų
1 nedidelis raudonas svogūnas,
supjaustytas į 8 gabalus (išilgai)
3 puod. vandens
Vandenį užvirti puode (ant pa
prastos viryklės), sudėti dešrą ir
pavirti apie 10 min., kol jos vidus ne
bus rausvas. Nuvarvinti. Kadangi
dešra bus labai karšta, truputį at
vėsinti (apie 5 min.), tuomet sup
jaustyti skersai apie 2 colių ilgio
gabaliukais.
Į gerai uždaromą plastmasinį
maišelį supilti visus prieskonius, su
dėti dešrą, grybus, daržoves, maišelį
sukratyti, kad visas pasidengtų ma
rinatų, tuomet uždaryti ir padėti į
šalį, kol ruošiama lauko viryklė.
Dešrą ir daržoves pakaitomis
sumauti ant metalinių virbų ir kepti,
kol daržovės suminkštės, o dešra
gražiai paruduos. Kepant virbus
dažnai pavartyti.

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
\
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Taip pat priimame užsakymus [vairiom progom!
Šio m ė n e s i o . s p e c i a l " — lietuviška ,,Starką" $ 2 3 . 9 9 !
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ISSIVEZU DĖKINGUMĄ,
MEILĘ IR PAGARBĄ
Jau trečią kartą turėjau galimy
bės apsilankyti Čikagoje. Ši kelionė
glaudžiai susieta su Dievo tarnu arkivysk. Mečislovu Reiniu — jo gyve
nimo ir veiklos apžvalgai buvo skirta
pagrindinė paskaita bei pokalbių
dalis Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, „Seklyčioje", Šv. Antano (Ci
cero) bei ŠvČ. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėse, radijo „Margutis II"
laidose, privačiuose susitikimuose.
Mano pasirinktą arkivysk. M.
Reinio temą sąlygojo trys svarbiausi
akcentai, trys jo sąlyčio taškai su
Čikaga.
Pirmiausia — tai paties arkivys
kupo lankymasis Čikagoje: 1937 m.
Kunigų vienybės centrui pakvietus,
tada dar Vilkaviškio vyskupas koad
jutorius, M. Reinys viešėjo įvairiose
lietuvių parapijose JAV ir Kanadoje.
Apie vyskupo įtemptą darbą vieš
nagės metu liudija tokie skaičiai: per
porą mėnesių aplankytos 52 parapi
jos, pasakyti 67 pamokslai, dalyvau
ta 5 seimuose, ALRKF kongrese,
Lietuvių dienose, susitikimuose su
parapijiečiais. Salėse pasakytos 46
kalbos. Vysk. M. Reiniui atvykus į
Čikagą, pradėtas iškilmingas Lie
tuvos krikšto 550 metų jubiliejaus
minėjimas. Jis aukojo šv. Mišias, sa
kė pamokslus, kalbėjo renginiuose.
Kitas svarbus momentas —
rankraštis „Arkivyskupo Mečislovo
Reinio atminimo įamžinimas ir
pagerbimas (faktai ir dokumentika)"
„Lietuvių balso" skelbtame konkur
se laimėjo pirmąją vietą. Tai liudija,
kad konkurso komisija arkivysk. M.
Reinio — Dievo tarno vardas yra
svarbus, jo garsinimas reikalingas
beatifikacijos (kėlimo į altoriaus
garbę) bylos pagreitinimui. Tad ben
dras kryptingas darbas tiek Lietu
voje, tiek ir išeivijoje, tikime, pagrei
tins gražius rezultatus. Tariu nuo
širdžią padėką „Lietuvių balso" kon
kurso organizatoriui Vytautui Ra
džiui, komisijos nariams ir ypač
mecenatui dr. Jonui Adomavičiui.
Dar vieną arkivysk. M. Reinio
ryšį su Čikaga išskirčiau per jo gim
tinės kaimynus: dr. kun. Juozapą
Čepėną, dr. prel. Juozą Prunskį ir
kitus. Vienas čia minimas tiesiogiai
susietas su Čikaga, kitas — per savo
brolį ir brolio vaikus.
M. Reinys gimė neįprasto pava
dinimo vienkiemyje (kiti vadina kai
mu) Madagaskare (Daugailių para
pija, Utenos apskr.). Už kelių kilo
metrų nuo jo — Velaikių kaimas —
tai Čepėnų gimtinė. Netoli nuo Ma
dagaskaro ir Žvilbulių kaimas, tai
visai išeivijai ir Lietuvai gerai ži
nomo dr. prel. J. Prunskio tėviškė.
Akcentuotina, kad M. Reinys ir
J. Čepėnas mokslus Vakaruose bai
gė susitarę vienas kitą paremti: M.
Reiniui studijuojant, jo bičiulis kun.
Juozapas dirbo parapijose. M. Rei
nys tapęs filosofijos mokslų daktaru
ir sugrįžęs į Lietuvą, į mokslus Va
karuose išleido kun. Juozapą Čepė
ną. Jam, kaip ir M. Reiniui, teko
patirti Vladimiro bei kitų sovietinių
kalėjimų kančias. Jis buvo vienas
pirmųjų dėjusių daug pastangų, kad
į Lietuvą būtų sugrąžinti arkivysk.
M. Reinio palaikai. Visiems lietu
viams gerai žinomas dr. kun. Juoza
po brolis Pranas Čepėnas. Jis, kaip
ir nemaža dalis lietuvių, gelbėdama
sis nuo sovietinių okupantų pa
sitraukė iš Lietuvos. Puikiai žinoma
Prano Čepėno veikla leidžiant

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

rv t,

KAS, M.D.

rv*RLXXOGAS-ŠlRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Lietuvių Enciklopediją, istorijos
studijas, atliekant kitus svarbius
darbus. Lietuva džiaugiasi, kad
Vidaus ligos
Prano Čepėno, jo žmonos Albinos
Sirutytės bei jų dukros Inos
Stuburo ir skausmo
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D, &C.
Čepėnaitės-Užgirienės palaikai jau
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
ligos
ilsisi gimtajame krašte. O dabar
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Čikagoje gyvena kun. J. Čepėno bro
JONAS V.PRUNSKIS, MD
Chicago, IL 60638
lio Nikodemo, 1948-1956 m. su
TfRRi DAUAS PRUNSKIS, MD
Tol. 773-229-9966
žmona Adele iškankintų Sibire,
MAUNAK V. RANA, MD
Valandos pagal susitarimą
sūnūs Algirdas bei Vytautas Če
Illinois Pain Institute
Nugaros,
sprando, galvos, sąnarių,
Dantų
gydytojai
pėnai. Arkivysk. M. Reinio mecenasužeidimų
darbovietėje bei kitų vietų
torišku pavyzdžiu, giminaičius bei
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.
bičiulius, gimtą Daugailių parapiją
DR. JOVITA KERELIS
Elgin: 847-289-8822
ir mokyklą gausiai remia Algirdas
DANTŲ GYDYTOJA
McHenry: 815-363-9595
Čepėnas.
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
BkGrove: 847-718-1212
Jau trečią kartą mane globoja
www.illinoispaJn.com
Tel. (708) 598-8101
seserys kazimierietės: gyvendama jų
Valandos pagal susitarimą
motiniškame name esu apsupta
Chirurgai
nuoširdaus vienuolių seselių dėme
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
sio ir rūpesčio. Šv. Kazimiero seserys
DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
irgi susijusios su Dievo tarnu Me
Uetuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą.
Inkstų, pūslės, prostatos
Susitarimui kabėti angfcškai arba lietuviška'.
čislovu: 1937 m. Kunigų vienybės
gydymas bei chirurgija
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
kvietimu lankydamasis JAV, vysku
Center for Health
55 E. VVashington, Suite 2401,
pas lankėsi pas seseris kazimierietės
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
Chicago, IL
— Motinos Marijos (Kazimieros
630-941-2609
Tel. 708-422-8260.
Kaupaitės) kvietimu pabuvojo ir
motiniškame name Čikagoje. 1937
Miela buvo susitikti ir bendrauti
m. rugpjūčio 15 d. dvylikai vienuolių lingos medžiagos suradau „Drauge",
suteikė pirmąjį Baltąjį vienuolės tad nuoširdi padėka vyr. redaktorei su lietuviais dvasininkais: dr. prel.
laipsnį, o iš 16 naujokių priėmė pir Danutei Bindokienei, ne tik už jos Ignu Urbonu, dr. kun. Viktoru Rim
muosius įžadus. Rugpjūčio 16 d. taiklius vedamuosius, itin opera šeliu, MIC, kun. Antanu Gražuliu, SJ,
tyviai parašytus straipsnius, bet ir kun. dr. Arvydu Žygu, kun. Gediminu
keturioms seserims vienuolėms kagebėjimą rasti laiko konsultacijoms. Jankūnu ir prof. kun. Kęstučiu Tri
zimierietėms, šventusioms 25 m.
Dėkoju ir už mano straipsnių spaus maku. Susitikau ir su ukrainiečių
jubiliejų, įteikė po sidabrinį vainikėlį
dinimą bei tokią gausą straipsnių, dvasininkais, bažnytine vadovybe,
ir aukojo šv. Mišias. Džiugu paste
skirtų apžvelgti mano veiklą.
kiek spėjau susipažinau su ukrai
bėti, kad iš 16 novicių (naujokių),
Miela buvo bendrauti radijo niečių gyvenimu ir veikla Čikagoje.
tada tariusių vysk. M. Reiniui pir
laidoje „Margutis I F su laidas ve
Esu dėkinga ir savo kraštiečiui
muosius įžadus, dar gyvena 4 se
dančiais Tadu Kubiliumi ir Dalia Povilui Vaičekauskui už ne tik iš
serys — trys Čikagoje: Marija Pran
Sokiene, taip pat „Seklyčioje" su jos girstus jo prisiminimus, bet ir už
ciška Čepulis, Florencija (Elena)
vedėja Rita Šakeniene.
supažindinimą su kai kuriomis Či
Kriaučiūnas, Gemma (Elena) Kasiu
Džiaugiuosi galėjusi susipažinti kagos įžymybėmis.
lis ir viena — ses. Adriana (Elizsu grupele buvusių Pabaltijo univer
O šios kelionės nebūtų buvę, jei
bieta) Urbonavičius gyv. Pennsylsiteto studentų — Pranu Jurkumi, nebūtų sudarytos sąlygos atvykti, jei
vania valstijoje. Džiaugiuosi, galė
Janina ir Sigitu Miknaičiais, Euge organizacinės veiklos nebūtų ėmusis
jusi užsirašyti kelių seserų gyvenimo
nija Baršketiene, Karolina Kubilie Marija Remienė. Dėkoju už visą
istorijas ir joms nuoširdžiai dėkoju
ne. Jiems labai rūpi šio universiteto globą ir mecenatorystę, organizuotus
už kantrybę. Akcentuotina, kad ir istorijos išsaugojimas. Maloniai ben
susitikimus, už parašytus straips
Motinai Marijai ir arkivysk. Me drauta su „Giedros" korporacijos
nius apie mano veiklą Čikagoje, už
čislovui Reiniui užvestos beatifikaci pirm. Danute Šleinene. Man labai
paprastumą, nuoširdumą ir sklei
jos bylos — tai dar viena graži sąsa savas visų jų bendras troškimas — džiamą dvasingumą.
ja, malda ir darbais laukiant nau atlikti darbai turi būti įamžinti.
2006 m. rugpjūčio 26 d. Mijųjų palaimintųjų.
Esu dėkinga Aldonai Šmulkš- šiomis Dievo tarnaitei Motinai Ma
Už sudarytas puikias darbo
tienei už daugelį dalykų: ypač už tai, rijai bus pradėta jubiliejinių metų
sąlygas nuoširdžiausiai dėkoju vie
kad jos dėka gausiai papildžiau šventė. Tikiu, kad Šv. Kazimiero se
nuolyno vyresniajai generalei ses.
medžiagą rengiamam moksliniam serų kongregacija, minėdama savo
M. Immaculai Wendt, taip pat
leidiniui apie Albiną Šmulkštį (Al gražios ir prasmingos veiklos 100-ąjį
seselėms Reginai Dubickaitei, Ge
donos vyro brolį).
jubiliejų, greitai sulauks džiaugs
novaitei Kripaitei, Teresei Papšytei
Malonu klausyti tiek daug ži mingos žinios, Motinos Marijos pa
ir ypač mane tikrai seseriškai globo
nančio, tiek asmenybių pažinojusio, skelbimo Palaimintąja. Tikėkime,
jusiai ses. Margaret Petkevičiūtei
tiek daug įvairiose organizacijose kad Palaimintuoju greitai bus pa
(Petcavage) bei visoms kitoms se
nuveikusio dr. Petro Kisieliaus pa skelbtas ir Dievo tarnas arkivysku
selėms, nepagailėjusioms dėmesio,
sakojimo — tai neišsenkantis infor pas Mečislovas Reinys.
gero žodžio.
macijos šaltinis. Ačiū jam.
Dr. Aldona Vasiliauskienė
Ačiū Stasei Petersonienei infor
mavusiai apie Li
tuanistikos tyrimo ir
studijų centre esantį
prel. Mykolui Krupa
vičiui skirtą kam
pelį. Apsilankyta ir
čia. Dėkinga Skir
mantei Miglinienei
už suteiktas reikia
mas žinias.
Nuoširdus dėkui
už puikias nuotrau
kas, kuriomis pasi
puošė ir Lietuvos
katalikiška spauda,
fotografams Zigmui
Degučiui ir Jonui
Tamulaičiui (pasta
rajam dar ir už kon
sultacijas).
Dainininkas Min daugas Jankauskas. JAV LB Kultūros tarybos pirm Marija Remienė istorike dr
Savo
tyrinėjamom temom reika-

V a siliaus

kienė. Evelina Oželienė. kun dr Kęstutis Trimakas ir ALTo pirmininkas Saulius
Kuprys po paska itos ..Mečislovas Reinys - mokslo ir tikėjimo vienovė"
ono Kuprio nuotr.

Aldona
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DAINININKAI LIVETA IR
PETRAS KAZLAUSKAI —
AMERIKOJE!

Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė su dainininkais Liveta ir
Petru Kazlauskais.
Roma Goodvvin nuotr.

Pavasaris ne tik gausus savo
žiedais, bet ir pavasariniais lietu
viškais renginiais. Saulėtą ir šiltą
balandžio 23 dienos popietę rinko
mės į Jaunimo centro salę pasi
klausyti šeimyninio dueto — poros iš
Lietuvos — Livetos ir Petro Kaz
lauskų, kurie pristatė savo naują
programą. Skambėjo liaudiškos ir
naujai sukurtos estradinės dainos.
Išleistos dvi naujos kompaktinės
plokštelės, nauja kasetė „Sapnas",
kuriuos labai noriai įsigijo žiūrovai.
Neilgai viešėjo Čikagoje. Daini
ninkai apsistojo MassachusettsHoydeuville pas savo rėmėją Robert
Dūda, kuris kaip rašėme suorgani
zavo ir iškvietė Kazlauskus į
Ameriką. Dainininkai liko paten
kinti Čikagos publika, kuri negailėjo
daug plojimų. Net kartu dainavo
visų žinomas ir pamėgtas liaudiškas
dainas...
O kaip sekasi Livetai ir Petrui
toliau nuo Čikagos? Čikagoje susi
būrė tūkstančiai lietuvių, ne tik
ankstesnių kartų, bet ir daug naujai
atvykusių. Čia apstu koncertų, paro
dų, sportinių žaidynių, lietuviškos
mokyklos — nes čia mūsų gyvena
daug, visas kultūrinis ir sportinis
gyvenimas verda kaip tikroj Lie
tuvoj.
Amerika — didelė šalis, kurioje
yra ir mažų lietuviškų salelių, dar
gal ir neatrastų. Taip Liveta ir Pet

ras Kazlauskai MA valstijoje su
Robert Dūda pagalba surado jau net
kelintos kartos išeivių lietuvių,
kurie težino vieną ar du lietuviškus
žodžius: „labas", „myliu", bet jų
šaknys — Lietuvoje. Kaimas Whataly, MA, turi 1896 metais statytą
bažnyčią. Čia Kazlauskai surengė
vietos senoliams koncertą. O kiek
susilaukė padėkos žodžių, ovacijų,
ne vienas sūrią ašarą nubraukė,
išgirdę ir pamatę atvykusius iš
Lietuvos dainininkus. „Ten, kur gin
tarais nusėtas marių krantas, ten
kur banguoja Baltija melsva"... —
neliko nesujaudinti net ir ameri
kiečiai. Jiems buvo idomu pasiklau
syti skambių melodijų, nors ir
nesuprato žodžių, o dainos „Tau, tau,
tau" išmoko žodžius „Tau" ir visi
kartojo. Vietinio laikraščio „Daly
Hampshire" korespondentai ir fo
tografai kalbino dainininkus. Visi
pirko komp. plokšteles. New Britan
vyko koncertas daugiau naujai
atvykusiems lietuviams, — visi liko
sužavėti gražiais Livetos ir Petro
rūbais, gražiomis dainomis, links
mai kartu dainavo ir šoko. Publika
buvo be galo linksma ir patenkinta.
Dalis surinktų lėšų bus skiriama
Robert Dūda geriems labdaros dar
bams Lietuvoje paremti. Toliau lin
kime sėkmės Livetai ir Petrui kon
certuojant Amerikoje!
Roma Goodvvin

Rytas
prieš koncertą
Rytas. Miegu. Išgirstu: „Rima,
gal gali ateiti?" Pro miegus galvoju,
kas atsitiko. Pasižiūriu į laikrodį greit septynios. Gal reiktų keltis, jau
pamiegojau keturias valandas. Bet
kaip būtų gera dar penkias minutes
snūstelti! Ne! Šoku iš lovos, laikas
judintis. Dukra dar nepasimatavo
tautinių drabužių (gėda mamai!).
Vyrą išleidžiu skautauti ir atvežti
dukros Rimos draugę pasiruošti
lietuviškon mokyklon, o dukrą priverčiu matuotis drabužius. Matuo
jamės, matuojamės, atrodo per ilgi,
galima patrumpinti, bet iš manęs
nekokia siuvėja. Sėdam mašinon ir
važiuojam į baleto pamoką (pusva
landis). Prakalbu telefonu visą kelią
ten ir atgal.
Laikas baigti paskutiniuosius
darbus. Pradėsim nuo aulinukų.
Kažkur palėpėje yra pirato auli
nukai, užsilikę nuo ,,Haloween"
šventės. Juos galima bus panaudoti
„Gaidžio" šokiui. Užlipu palėpėn lemputė perdegus... atgal į rūsį,
pasiimu lemputę, einu per valgo
mąjį, pamatau tautinius drabužius.
Ištiesiu lyginimo lentą, išlyginu
sijoną (prieš trumpinant bus leng
viau susiūti, nes, žinot, kokia aš siu
vėja!). Nusinešu drabužius į rūsį —
nėra siūlų! Vėl į viršų... išsirenku
siūlus, laikau juos rankoje. Telefo
nas. Siūlus įdedu džinsų kišenėn,
kalbu su vyru. Pasirodo „Kenwood"
įstaiga nori tik grynųjų. Vyras prašo,
kad paskambinčiau, ar galima jiems
išrašyti čekį. Bėgu prie kompiuterio,
ieškau numerio, bet dar per anksti
skambinti.
Vėl telefonas — leidinys jau
paruoštas. O aulinukai!?.. Vėl į
palėpę, knisuosi, ieškau — nėra.
Kažkas trukdo kišenėje — siūlai.
Telefonas ... krikšto mama. Pasikal
banti, pasijuokiu, pasiguodžiu ir
stoviu — reikėtų eiti žemyn. Aha siūlai! Vėl į rūsį... palenkiu sijoną,
kikliką, vėl į viršų... Kur telefonas?
Pasigriebiu savo mobilų, skambinu į
namų telefoną, girdžiu kažkur tyliai
birbia... vėl į palėpę ... guli ant dėžės.
Pamačius kostiumų dėžę surandu
nuometą, aulinukų nesimato.
Vėl žemyn — išlyginu rūbus,
taupydama laiką nutariau lyginti tik

palaidinukės rankoves, juk po kik
liku nesimatys, bet sąžinė nelei
džia... tada prijuostę. O gal surastąją
skarą reikia išlyginti, nuometą taip
pat!? Telefonas! Baigiu kalbėti, pa
matau kavinuką, pasidarau kavos,
puoduką su kava pasidedu ant stalo.
Pamatau vainiką, padedu dėžėn,
sulankstau lyginimo lentą... tele
fonas! Jau kažkelintas skambutis!
Suskamba ir mobilus. Kol išsitrau
kiu iš kišenės, jau tas, kas skambi
no, padėjo ragelį.
Įdomu, ką aš rengsiuosi eidama
į pokylį... knisuosi rūbinėje, susiran
du batus, suknelę, kojines, susidedu,
reiks pasidažyti, — susirandu kos
metiką, pasidedu, kamuoja alkis.
Prisimenu neišgertą kavą, atsigeriu,
padedu puoduką, reikia susirasti
apyrankę, auskarus. Sąžinė nelei
džia palikti žiogeliu susegtą skarą,
neduok Dieve, iširs koncerto metu,
reikia susiūti, o iš manęs siuvėja...
Pamatau kavą, pasižiūriu į laik
rodį... o siaubeli, jau vienuolikta!.
Antrą valandą reikia susitikti su
scenos apšvietėju, pusę dviejų jau
turiu išvažiuoti iš namų. Viską
susidedu, jau matosi pabaiga...tik
skarelės kutai dar neprisiūti!
Skaidres kompiuteris atsisako įra
šyti į diską, sėdžiu prie kompiuterio
ir rašau šį laišką, gaišinu brangų
laiką.
Nors dar labai norėčiau su
Jumis pabendrauti, tačiau turiu
bėgti prie paskutinių darbų.
Neprižadu "greit parašyti apie
koncertą. Gal tik išsimiegojus kokią
parą bus noras prisėsti... kas bus
rytoj — nežinia. Namuose bus šven
čiama Mamos diena, o juk įsivaiz
duojate, kaip šį rytą namai atrodo,
tarsi viesulas pro juos praūžė. Gal
reiks visus popiergalius, siūlus,
žirkles, medžiagas sumesti į vieną
kambarį ir uždaryti į jį duris (pa
žiūrėsiu, kaip rytoj jausiuosi).
O valgis? Ką valgysim?! Tikiu,
kad brangus vyras nupirko visko, ko
reikėjo... o dabar — tie užkeikti
aulinukai...
Telefonas..Audra Lintakienė...
bėgu..
Rasa Poskočimienė

1 0|e eilėje iš kairės Lina Poskocimaitė. Zita Kušeliauskiene. Rasa Poskočimienė
vadove), Audra Lintakienė 2 oje eilėje Regina Grigaliunaitė-Grigorio Krista
Šolūnienė Kastytis Šoliūnas

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
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1939_1940 m. išvežti iš
Lietuvos archyvai
Svarbių Lietuvos istorijai ir
kultūrai archyvų grobimas prasidėjo
1939 m. rudenį, Vilnių i r Vilniaus
kraštą okupavus Raudonajai armi
jai. Tuo metu iš Vilniaus į Sovietų
Sąjungą buvo išgabenta (vežama
buvo skubotai ir netvarkingai) apie
18 vagonų archyvinių bylų. Be se
nesnių laikų Lietuvos istoriją lie
čiančių archyvinių fondų t a r p j ų
buvo nemažai ir naujausiųjų laikų
archyvų, tame tarpe lenkų okupuoto
Vilniaus krašto įstaigų dokumentų:
Vilniaus vaivadijos įstaigos (3,085
bylos), Vilniaus vaivadijos įstaigos
(8,650 bylų), Vilniaus krašto taikos
teisėjo (4,851 byla), Vilniaus apskri
ties teismo (1,019 bylų), Vilniaus
apygardos teismo (4,000 bylų), švie
timo sistemos įstaigų fondai ir
daugelis kitų. Nepaisant Lietuvos
Respublikos diplomatinių pastangų,
išvežti iš Lietuvos teritorijos kul
tūros t u r t a i nebuvo grąžinti, nes
Stalino valdžia juos laikė karo gro
biu. SSSR Užsienio reikalų liaudies
komisariatas 1940.05.19 įteikė Lie
tuvos pasiuntinybei Maskvoje „pro
memoria", kuriame pabrėžiama, kad
1939.10.10 sudaryta t a r p Sovietų
Sąjungos ir Lietuvos sutartis neį
pareigoja Sovietų Sąjungos grąžinti
Lietuvai „turtus ir vertybes, net jei
jos praeityje buvo išvežtos iš minimų
vietovių".
Išvežtieji 1939 m. iš Vilnaius
archyvai grįžo į Lietuvą nacių oku
pacijos laikotarpyje (1942—1943 m.)
didelių J. Stakausko ir kitų Vilniaus
archyvistų pastangomis, tačiau ne
be nuostolių. Iki šiol pasigendame
Vilniaus krašto 1920—1939 m. vie
tos įstaigų archyvinių fondų, dauge

lio to meto valstybinių įstaigų dar
buotojų bylų ir kitų archyvinių kom
plektų, dingusių 1939 m. rudenį,
okupavus Vilniaus kraštą Sovietų
Sąjungai.
1940 m. Sovietų Sąjungai oku
pavus ir aneksavus visą Lietuvą,
archyvų apiplėšimas buvo tęsiamas
toliau. 1940 m. guodžio mėnesį iš
Lietuvos centrinio valstybinio archy
vo Kaune į Maskvą tuometinio SSRS
Užsienio reikalų liaudies komisaria
to pavaduotojo A. Vyšinskio nurody
mu, buvo išvežtas Lietuvos Respub
likos Užsienio reikalų ministerijos
archyvas (apie 26,000 bylų). 1940 m.
rugpjūčio mėn., uždarant Lietuvos
diplomatines atstovybes ir konsula
tus, j ų archyvai ir t u r t a s buvo per
duoti atitinkamoms sovietų pasiun
tinybėms ir konsulatams, kitoms
įstaigoms (Maskvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Danijoje ir kitur). Tiesa, 1960
metais Centrinis valstybės archyvas
iš SSSR Užsienio reikalų ministeri
jos Istorijos ir diplomatijos valdybos
gavo 7,762 saugojimo vienetus (by
las) (iš jų 4,743 buv. Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų ministeri
jos archyvo ir 3,019 bylų buv. Lie
tuvos Respublikos atstovybių ir kon
sulatų užsienyje). Tokiu būdu ne
grąžinta per 21,000 bylų iš buv.
Užsienio reikalų ministerijos archy
vo, neskaitant Lietuvos Respublikos
buvusių atstovybių, konsulatų ir
garbės konsulatų archyvų (manome,
kad jie galėjo sudaryti apie 20,000
bylų). Pavyzdžiui, iš Lietuvos atsto
vybės Maskvoje 1940 m. vasarą buvo
paimta 2,051 byla, o 1960 m. grąžin
ta tik 33 saugojimo vienetai. Mask
vos teigimu, didžioji dalis Lietuvos

SKELBIMAI
PASLAUGOS
STASYS CONSTRUCTION

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

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

PARDUODA
L E M O N T RELATED LIVINC
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL
KENSINGTON ESTATES
Spacious end unit, with custom
upgrades throughout $595,000

ĮVARUS

630-257-5906

* Motelis ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti savaitgaliais, išleisti atostogų.
Tel. 773-737-8894.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

* Legali moteris, kalba angliškai, vairuoja
automobilį, ieško darbo senelių priežiūroje.
Tel. 224-715-2893
* 56 m. vyras, be žalingų įpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną. Tel. 312-622-1593.
• Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikus ir
gyventi kartu. Labai gera šeimininkė, kalba
tik lietuviškai. Tel. 707-429-1871.
* vyras, turintis žalią kortą, rekomendaci
jas, vairuojantis automobilį, gali atlikti
masažą ir ieško darbo prižiūrėti pagyvenu
sius žmones nuo birželio 6 d. Tel. 708-8226200.

n

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773 585-9500

GREIT PARDUODA

fĮg

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybig įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

SIŪLO DARBĄ
Darbui reikalingi dažytojai,
staliai su d a r b o patirtimi.
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .
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Karo metu bendrakeleiviui iš Tėvynės, ilgamečiui
šeimos bičiuliui

AtA
JURGIUI JANUŠAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai VERUTEI,
dukrų DANGUOLĖS, RASOS ir RAMUNĖS šei
moms. Jungiamės maldoje ir liūdesy.
Teresė ir Algimantas

Gečiai

Mylimai Mamytei

AtA
BRONEI ŽVINAKIENEI
išėjusiai Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą
dukrai JANINAI ČIKOTIENEI ir BRONIUI ČIKOTAI bei visai šeimai.
Vašingtono skaučių, „Židinys"

Respublikos užsienio reikalų minis
terijos archyvo sunaikinta 1941 m.
rudenį, karo metais, ruošiantis
Maskvos evakuacijai. Išlikę ir 1960
m. grąžinti Lietuvai dokumentai esą
1941 metais buvo išgabenti į Pavolgį. Lietuvos Respublikos diploma
tinių dokumentų, buvusių Mask
voje, sunaikinimo 1941 m. versija
kelia rimtų abejonių. Paanalizavus
1960 m. grąžintus dokumentus, ma
tyti, kad didžiąją jų dalį sudaro kon
sulinio pobūdžio ir kiti mažesnės
vertės dokumentai, o trūksta svar
bių dokumentų, nušviečiančių prieš
kario Lietuvos užsienio politikos for
mavimą ir vykdymą, nėra sutarčių
su užsienio valstybėmis originalų,
Lietuvos Respublikos diplomatinės
tarnybos personalo dokumentų.
1940 m. nuo sovietinių okupan
tų nukentėjo Krašto apsaugos minis
terijos, Saugumo departamento ir
kitų centrinių valdžios institucijų
archyvai. Likviduojant Lietuvos ka
riuomenę, į okupantų rankas pateko
Kariuomenės štabo karo topografijos
skyriaus dokumentai (žemėlapiai,
valstybės sienų nustatymo doku
mentai ir kt.), 11-ojo (Kontržvalgy
bos skyriaus archyvinė medžiaga.
Kad nuo pirmųjų okupacijos dienų
buvo grobstomas kariuomenės ar

chyvas liudija t a s faktas, k a d po
kario metais iš SSSR slaptojo archy
vo Maskvoje į Vilnių vienetais grįž
davo 1940 m. išgabentos archyvinės
bylos. Tačiau nustatyti tikslesnį to
laikotarpio grobimo mastą y r a su
dėtinga, kadangi dokumentų grobi
mo faktai nėra užfiksuoti apskaitos
dokumentuose, o, be to, SSSR val
džios organai pagrobtus dokumentus
laikė ir tebelaiko slaptose saugyklose.
Iki šiol neaiškus Lietuvos Res
publikos prezidento kanceliarijos
archyvo likimas. 1940—1941 m. so
vietinės okupacijos laikotarpiu vals
tybiniam saugojimui jis nebuvo per
duotas ir į NKVD vadovaujamų ar
chyvinių įstaigų saugyklas nepa
teko. Pokario metais Centriniame
valstybės archyve iš archyvinių pa
birų dirbtinai buvo suformuotas
Lietuvos Respublikos kanceliarijos
archyvinis fondas, kuriame dabar
yra tik 58 saugojimo vienetai. Kur
dingo didelės apimties ir ne mažes
nės valstybinės svarbos archyvinis
kompleksas (turėjęs iki 25,000 ar
chyvinių bylų), nustatyti nepavyko,
nors galima daryti prielaidą, kad ir
jis 1940 m. tapo okupanto grobuo
niškos politikos objektu.
Lietuvos centrinio valstybės
archyvo informacija

VYRŲ VEIDUOSE — JŲ CHARAKTERIAI
Čikagos ir Kalifornijos univer
sitetų mokslininkai n u s t a t ė , kad
moterys, vien pažvelgusios į vyro vei
dą, nesąmoningai sugeba nustatyti
jo būdo bruožus. Vyro veide moteris
gali „išskaityti", ar jis nori vaikų, bei
gana tiksliai nustatyti vyriškumą le
miantį sekso hormono testosterono
lygį jo organizme, praneša BBC.
Mokslų daktaras Dario Maestripieri tvirtina: „Mūsų rezultatai rodo,
kad moterys stebėtinai tiksliai gali
įvertinti vyro vyriškumą ir jo domėji
mąsi vaikais, vien pažvelgusios jam į
veidą. Nemanau, kad evoliucija pa
aštrino moterų intuiciją šioje srityje,
tiesiog jos išmoko pasinaudoti bet
kokia joms prieinama informacija,
priimdamos su santykiais susijusius
sprendimus", — tvirtina D. Maestripieri.
Tyrime dalyvavo paskutinio kur
so stipriosios lyties studentai, ku

riems, atlikus seilių testą, buvo nus
tatytas testosterono lygis. Vėliau iš
daugybės vaikų ir suaugusių žmonių
nuotraukų jie turėjo atsirinkti la
biausiai patikusias.
Tyrime dalyvavusios paskutinio
kurso studentės vertino tyrime daly
vaujančius vyrus — pagal nuotrau
kas jos turėjo išskirti, kurie atrodo
vyriškais, yra fiziškai patrauklūs, ku
riems, jų manymu, patinka vaikai.
Paaiškėjo, kad moterys atrinko, kaip
mėgstančius vaikus, būtent tuos vy
rus, kurie pasirinko ne suaugusių
žmonių, o vaikų nuotraukas.
Vyriškiausiais moterys nurodė tuos
vyrus, kurie turi aukščiausią testos
terono lygį. Jie joms ir atrodė patrau
kliausi. Vis dėlto tokius vyrus mote
rys linkusios rinktis trumpalaikiam
bendravimui, o pastoviam ilgalaikiui
— tuos, kurie domisi vaikais.
BNS
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ČIKAGOJE

IR

• R a š y t o j o s Julijos ŠvabaitėsGylienės humoristinių apsakymų
knygos „Draugų laivelis" sutiktuvės
įvyks gegužės 19 d., penktadienį, 7
vai. v. Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje, 14911 127 th Street, Lemont.
Kviečiame visus dalyvauti.
• Gegužės 19 d., penktadienį,
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje vyks gydytojos Danguolės
Bortkevičienės paskaita — pokalbis
„Metai — ne diagnozė". Gydytoja
patars, ką daryti, kad amžius būtų
ne liga, atsakys į jūsų klausimus.
• G e g u ž ė s 20 d., šeštadienį, nuo
9.vai. r. iki 4 vai. p.p. PLC Bočių
menėje vyks šachmatų turnyras
suaugusiems. Tą pačią dieną po litu
anistinės mokyklos pamokų (nuo 11
vai. r. iki 3 vai. p.p.) vyks jaunių šach
matų turnyras. Norintys dalyvauti,
prašome paskambinti Pauliui Ma
jauskui tel. 630-988-1062 arba rašy
ti: pmajauskas@gmail.com
• Č i k a g o s tautinių šokiu 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.

APYLINKĖSE
•Waukegan—Lake 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. Gedi
minas Jankūnas. Giedosime su sese
le Pranciška Bubelyte, Donata Kubiliūte ir mokyklos mokiniais (muz.
mokytoja Asta Buračaitė). Kviečia
me visus kartu pasimelsti ir pasi
džiaugti apylinkės lietuvišku jauni
mu.
•Artėja VIII Pasaulio lietuvių
dainų šventė. JAV LB Socialinių
reikalų taryba iki š. m. birželio 15 d.
priima užsakymus bilietams į šį
renginį. Bilietų kainos: 22-32 JAV
dol. (vaikams: 12-22 JAV dol., vai
kams iki 2 metų — nemokamai). Iš
anksto susimokėjus už bilietus
Socialinių reikalų raštinėje, nupirk
tus bilietus bus galima atsiimti po 2
savaičių. Smulkesnė informacija
telefonu: 1-773-476-2655 (Birutė Podienė). Raštinės adresas: 2711 W.
71st Street, Chicago, IL 60629. Dar
bo laikas: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.

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.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje skelbia atranką
generalinio konsulato sekretoriaus(-ės)
pareigoms užimti
Pagrindinių pareigų apibū
dinimas:
Generalinio konsulato raštvedy
bos tvarkymas, bylų nomenklatūros
ir apyrašų rengimas, dokumentų
bylų ir archyvo tvarkymas;
Generalinio konsulo padėjėjo
funkcijos: darbotvarkė, susitikimai,
laiškų projektai, skambučiai ir kt.;
Bendros informacijos teikimas
telefonu ir raštu;
Pagalba rengiant įvairius gene
ralinio konsulato renginius bei kul
tūrinius projektus.
Reikalavimai:
Turėti leidimą dirbti JAV, gerai
mokėti lietuvių ir anglų kalbas,
mokėti naudotis pagrindinėmis kom
piuterinėmis programomis bei inter
netu, gebėti bendrauti ir savaran
kiškai organizuoti darbą, būti kūry
biškam, darbščiam, mandagiam ir

pareigingam. Rekomendacijos būtų
privalumas.
Kita
Planuojama, kad su atrinktu
kandidatu(-e) nuo 2006 m. rugsėjo 1
d. (data dar gali keistis) bus pasi
rašoma darbo sutartis bandomajam
laikotarpiui iki 2006 m. pabaigos,
kuri gali būti pratęsta.
Prisistatymo ir motyvų dirbti
generaliniame konsulate laiškus,
gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
patvirtinančio dokumento kopiją ir
spalvotą nuotrauką (ne senesnę kaip
1 metų) prašome atsiųsti iki 2006 m.
birželio 15 d. (ant voko pažymėkite
Atranka) adresu: Consulate Gene
ral of the Republic of Lithuania, 211
East Ontario Street, Suite 1500,
Chicago, IL 60611.
Dėl papildomos informacijos
galite kreiptis: info@ltconschi.org

JAV LB XVIII tarybos
Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th
Street, Lemont, dirbs gegužės 21 ir 28 dienomis nuo 9:30 vai. r. iki 2 vai. p.p.
Norintys balsuoti paštu, prašome apie tai pranešti tel. 630-789-0529 arba
630-243-9567. Kviečiame visus lietuvių kilmės asmenis, sulaukusius 18 m.
amžiaus, aktyviai dalyvauti rinkimuose.
East Chicago apylinkėje ir Šiaurės Vakarų Indianoje rinkimai
vyks korespondenciniu būdu. Balsavimo lapai apylinkės lietuviams jau
išsiųsti. JAV LB Rytų Čikagos apylinkės Rinkimų komisiją sudaro:
Vytautas Markevičius (pirmininkas), R. Dambrauskienė, B. Pečiulienė, J.
Neverauskas ir K. Sidabras. Jei trūksta balsavimo lapų, prašome kreiptis į
Rinkimų komisijos būstinę, 5650 Delavvare Street, Merrillville, IN 46410,
tel. 21-981-9435.

JAV LB Vidurio
gardos

metinį

„Seklyčioje",

Vakarų apygardos valdyba

suvažiavimą,

kuris įvyks gegužės

2711 W. 71 st Street

bų, JAV LB tarybos

visus kviečia į apy20 d. 9 vai. r.

Lauksime JAV LB apylinkių

narių ir visų apygardos narių, kuriems

LB veikla. Tel. pasiteiravimui:

630-243-6302

\

rūpi JAV

t

(Aušrelė Sakalaitė).

Skelbimai

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135SLaSaūe #2300 Chicago, IL 60808
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
V;i',anri"is pa u a. .-j.-itanrr.a

f
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JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
ToD free 24 hr. 888-77ft«742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

{

valdy-

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 turima, 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

Advokatas
Jonas Gibaitis

|

Lituanistinių mokyklų 2005-2006 mokslo metai eina į pabaigą. Greit tu
mokyklų abiturientams nuskambės paskutinis skambutis, o kitiems mo
kinukams prasidės vasaros atostogos. Lituanistinės mokyklos negalėtų
gyvuoti be tėvelių pagalbos. Mokyklose esantys tėvų komitetai nuveikia
daug darbų: padeda užregistruoti mokinius, rūpinasi mokyklos prie
monių baze, dalyvauja visuose mokyklose vykstančiuose renginiuose
Gražiai ir darniai dirba Čikagos lituanistinės mokyklos tėvu komitetas. jų
dėka ČLM mokiniai gauna kalėdines dovanas, kartu su mokytojais jie
gražiai suruošia mokyklos renginius, rūpinasi, kad mokiniai galėtų mo
kytis gražiose klasėse.
Dovilės Ruscitti nuotr.

