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Siame 
numeryje: 
Kaziuko muge Pasaulio 
lietuvių centre . 
Čikagos FSS veiklos 
planai. Pavasario mugė 
Worcester, PA. 

2 psl. 

Neišąmatuojama meilė. 
Lietuvos jaunimo 
tikėjimas ir dorovė. 
Tikrasis gyvenimas 
tarp švenčių. 

3 psl. 

„Vytautas" i r „Birutė" 
įžengė \ JAV. Laiškai. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Naujas akirat is . Tarp 
mūsų kalbant . 

5 psl. 

Mes esame Lietuvos 
vaikai: Waukegan/ Lake 
County LB apylinkės 
šventė. Žada atvykti 
Vytautas V. 
Landsbergis. 
Koncertuos „Žuvėdra". 

6 psl. 

Sportas 
* Šal ies č e m p i o n ė s Vil

n iaus „L ie tuvos t e l e k o m o " 
k r e p š i n i n k ė s antradienį na
muose 73:77 pralaimėjo FIBA 
Eurolygos moterų krepšinio 
turnyro pirmąsias ketvirtfina
lio serijos rungtynes Rusijos 
„Dinamo" komandai. Antrosios 
serijos rungtynės penktadienį 
vyks Maskvoje. 

* Por tugal i jo je vykusio
se 5 k m spo r t i n io ėj imo var
žybose s t ad ione Sonata Milu-
šauskaitė užėmė antrąją vietą. 
Lietuvos ėjike distanciją nu
žingsniavo per 22 minutes 27.4 
sekundės. Kita Lietuvos atsto
vė — Kristina Saltanovič — 
nuotolio nebaigė, o varžybų nu
galėtoja tapo portugalė Vera 
Santos. 

* Atėnuose pas iba igus ia 
me t a r p t a u t i n i a m e šachma
t i n i n k u t u r n y r e „Acropolis 
2005". kuriame dalyvavo 62 
atstovai iš 14 šalių, tarptauti
nis didmeistris Eduardas Ro-
zentalis užėmė šeštąją vietą. 

* Penktąją vietą Škoti jos 
aukščiaus iojoje futbolo ly
goje u ž i m a n č i o Edinburgh 
,,Hearts" komandos saugui 
Sauliui Mikoliūnui už išpuolį 
prieš linijos teisėją varžybose 
su Glasgow ..Rangers" skirta 
penkerių rungtynių diskvalifi-
kacija. Minėtose varžybose lie
tuviui buvo parodytos dvi rau
donos kortelės. Viena už išpuolį 
prieš linijos teisėją, kita — už 
necenzūrinius žodžius, pavarto
tus aikštėje. 

laujausios 
žinios 

* JAV sva r s to ga l imybę 
skirti 10 mln. JAV dole r ių 
paramą Lietuvos misijai Af
ganistane. 

' Se imas n e p r i t a r ė nu
tar imui a t imt i m a n d a t u s iš 
A. Balsienės ir J. Ramono 

* N u s i k a l s t a m u m a s p e r 
metus Lietuvoje išaugo de
šimtadaliu. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.587 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilniui vis sunkiau susikalbėti su veidmainiaujančia 
Rusijos užsienio reikalų ministerija 

Seimas atmetė 
T. Birmontienės 

kandidatūrą 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 

— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis pa
reiškė esąs nustebęs dėl, jo tei
gimu, neteisingos pokalbio su 
Rusijos kolega Sergej Lavrov, 
interpretacijos, kurią paskelbė 
tos šalies URM, taip pat ir Rusi
jos ambasadoriaus Vilniuje „ne
korektiškų" pasisakymų apie 
Lietuvos žiniasklaidą. 

Ministras taip pat užsimi
nė apie galimą neįvardyto Rusi

jos diplomato išsiuntimą iš Vil
niaus. 

Rusijos URM tinklalapyje 
paskelbtame praneš ime spaudai 
apie pirmadienį įvykusį A. Va
lionio ir S. Lavrov pokalbį tele
fonu, be kita ko, teigiama, kad 
„Lietuvos minis t ru i buvo pa
reikštas pasipikt inimas dėl ne
draugiškos kampanijos Rusijos 
ir jos diplomatų atžvilgiu, su
kurstytos pastaruoju metu Lie
tuvoje kai kurių šalies vadovy

bės atstovų iniciatyva". 
Anot Rusijos URM praneši

mo spaudai, S. Lavrov paragi
nęs A. Valionį „dėti pastangas, 
kad Lietuvoje būtų baigtos 
kurstyti aistros dėl tarpusavio 
santykių ir sutelkti dėmesį į 
Lietuvos ir Rusijos santykių ak
tualių klausimų sprendimą". 

Tačiau Lietuvos URM pra
nešime spaudai apie ministrų 
pokalbį pabrėžiami visai kiti da
lykai. 

Anot Lietuvos URM, kal
bantis apie Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos minėjimą, Rusi
jos užsienio reikalų ministras 
sakė, jog Rusija apgailestauja, 
kad Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus nevyks į Maskvą, 
tačiau gerbia jo sprendimą. 

Ministrai sutarė, kad būtina 
bendromis jėgomis toliau plėtoti 
Lietuvos ir Rusijos santykius, 
sprendžiant konkrečius dvišalio 
politinio ir ekonominio bendra

darbiavimo klausimus, kurie tu
rėtų būti sprendžiami Lietuvos 
užsienio reikalų ministro A. Va
lionio darbo vizito į Maskvą me
tu. 

Be to, anot Lietuvos URM, 
ministras S. Lavrov patvirtino 
ketinimą atvykti šių metų ba
landžio 21-22 d. į Vilniuje vyk
siantį NATO ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrų susitikimą. 

Ministras S. Lavrov taip pat 
pranešė, N u k e l t a į 5 ps l . 

Vilniuje inauguruo t i H. Ch. Andersen ambasadoriai 
Vilnius, kovo 15 d. (ELTA) 

— Oficialiai pradedant pasau
linio garso danų rašytojo Hans 
Christ ian Andersen jubilieji
nius metus Lietuvoje, antradie
nį Vilniuje iškilmingai inaugu
ruoti H. Ch. Andersen amba
sadoriai — žinomi visuomenės 
ir pramogų pasaulio žmonės. 

Danijos karal ienės sesuo 
princesė Bernadette garbės am
basadorės diplomą ir segę įtei
kė Almai Adamkienei. Pirmo
sios šalies ponios vardo labda
ros fondas padeda Lietuvos vai
kams. 

Ambasadorių t i tulai ta ip 
pat buvo suteikti liaudies dainų 
atlikėjai Veronikai Povilionie
nei, aktoriui Vytautui Kerna-
giui ir dainininkui, žurnalistui 
Marijonui Mikutavičiui. Po 
inauguracijos iškilmių Vilniaus 
teatre „Lėlė" naujieji ambasa
doriai, išskyrus A. Adamkienę, 
surengė improvizuotą koncertą. 

Lietuvos atstovus pasveiki
no Danijos kultūros instituto 
generalinis sekretorius Finn 
Andersen. Danijos ambasadorė 
Lietuvoje Eva Janson ir H. Ch. 
Andersen jubiliejinių metų rek-

Iš kairės: M. Mikutavičius, A. Adamkiene, Danijos princese Bernadette, V. Povilionienė ir V. Kernagis iškilmin
goje H. Ch. Andersen ambasadorių inauguracijos ceremonijoje. Mykolo Ambraso .'ELTAt nuotr 

laminės kampani jos vadovas 
Christian Have, pabrėžę, kad 
garsusis danas H. Ch. Ander
sen yra ne tik Danijos, bet ir vi
so pasaulio rašytojas. 

Ambasadorių skelbimo cere- ninku, žymaus Panevėžio veži-
monijoje dalyvavo ir prieš porą 
metų garbingiausią H. Ch. An
dersen apdovanojimą pelnęs 
vienas garsiausių lietuvių lėii-

rno teatro įkūrėjas, H. Ch. An
dersen kūrybą Lietuvoje popu
liarinantis režisierius Antanas 
Markuckis. 

Seimo vadovo fondui — kolegų „žirklės / / 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 

— Posėdžiavusi darbo grupė, 
rengianti Seimo statuto patai
sas, nutarė, kad reikėtų keturis 
kar tus sumažinti parlamento 
vadovo fondą. Pri tarus Seimui, 
vietoj 12 vidutinių mėnesio dar
bo užmokesčių (VMDU) — šiuo 
metu apie 15,000 litų —Artūras 
Paulauskas labdarai ir repre
zentacinėms išlaidoms tegautų 
apie 3 VMDU (dabar — 3,500 li
tų) per mėnesį. Tokiu būdu Sei

mo pirmininko fondas būtų toks 
pat kaip prezidento, premjero ir 
ministrą. 

Pasak darbo grupės vadovo. 
Seimo etikos ir procedūrų ko
misijos p i rmin inko Algirdo 
Monkevičiaus, Paulauskas ne
prieštaravo, kad fondui skiria
ma suma būtų mažesnė. „Jis vi
są laiką sakė, kad tai turi nu
spręst i Seimas" , tv i r t ino A. 
Monkevičius. 

Kaip sakė Seimo pirminin

ko padėjėjas Anatolijus Korolko-
vas, Paulauskas sulaukia itin 
daug pagalbos prašymų. Anot 
jo, daug kam ir atsisakoma pa
dėti, nes neužtenka lėšų. 

Parlamento vadovo padėjė
jas nenorėjo vertinti siūlymo 
smarkiai sumažinti fondo biu
džetą. 

„Čia ne mes mažiau turėsi
me. Mažiau turės pagalbos pra
šantys Lietuvos žmonės", pažy
mėjo A. Korolkovas. 

Lietuviai ruošiasi parodai Japonijoje 
Vilnius, kovo 15 d. (ELTA) 

— Lietuvos dalyvavimo 2005 
m. Japonijos Nagoya mieste 
vyksiančioje parodoje „Expo 
2005" bendra sąmata siekia 10 
mln. litų. 

Lietuvos ekspozicijos „Expo 
2005" generalinis komisaras 
Romas Jankauskas sakė, kad, 
skirtingai nei 2000 m. Hanover 
vykusioje „Expo 2000" parodo
je, Japonijoje Lietuvai nereikė
jo projektuoti ar statytis pavil
jono — kaip ir kitoms parodos 
dalyvėms, Lietuvai pateiktas 
vienodas gelžbetoninis karka
sas. 

Anot jo, iš kitų šalių Lie
tuva galės išsiskirti tik pavil
jono vidaus įranga, paradiniu 
įėjimu, išorės apdailos darbais. 
Lietuvos ekspozicijos planą ir 
erdvinį modelį sukūrė Aplinkos 
ministerijos skelbtą konkursą 
laimėjęs autorių kolektyvas — 
projekto vadovas Andrius Klei
za, architektai Andrius ir Mari
na Bučai, Valdas Ozarinskas, 
menotyrininkė Erika Grigora-
vičienė. 

Organizaciniam komitetui 

Japonijos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtiris Eizo Kani-
yazu ir Lietuvos ekspozicijos generalinis komisaras Romas Jankauskas 
( k ) . Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

vadovauja minis t ras pirminin
kas Algirdas Brazauskas, Ap
linkos ministerija paskirta pa
rodos organizatore. 

Pasau l inė paroda tema 
„Gamtos i šmin t i s" prasidės 
2005 m. kovo 24 d. ir veiks iki 
rugsėjo 25 d. Dalyvauti pasau
linėje parodoje „Expo 2005" jau 

yra pareiškusios norą 115 šalių 
ir tarptaut inių organizacijų. 

„Expo 2005" parodos orga
nizatoriai siekia, kad aplinko
saugos motyvai atsispindėtų ne 
tik pasaulinės parodos temati
koje, bet būtų realiai įgyvendin
ti s ta tant paviljonus bei įren
giant ekspoziciją. 

Parlamentarai 
nesutaria dėl 

paminklo Kovo 
11-ajai 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Seimo nariai parlamente su
siginčijo, kuriai kartai derėtų 
statyti paminklą Kovo 11-ajai, 
pagerbiant Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo dieną. Ne
priklausomybės akto signa
ta ras , Seimo narys Egidijus 
Klumbys parlamentarus ragina 
nestatyti paminklų sau. Kon
servatoriai įsitikinę, kad šiam 
paminklui laikas jau subrendo. 

Antradienį Tėvynės sąjun
gos frakcijos narė Rasa Jukne
vičienė Seimo nariams pristatė 
savo pasiūlymą — teikiamą nu
tarimo projektą dėl paminklo 
Kovo 11-ajai, Lietuvos valsty
bės atkūrimui po SSRS okupa
cijos. 

Savo nutarimo projektu 
konservatorė siūlo rekomen
duoti Vyriausybei skirti lėšų, 
kad 2005 m. Vilniuje, Nepri
klausomybės aikštėje, būtų pa
statytas paminklas šiai neprik
lausomybes datai paminėti. 

Projektą Seimui pateikusi 
R. Juknevičienė įsitikinusi, kad 
sprendimas pastatyti paminklą 
būtų tikslingas dėl to, kad Lie
tuva sulaukė jau penkioliktųjų 
nepriklausomybės atgavimo 
metinių. 

„Mes turime turėti vietą 
arba simbolį, kur mes galėtu
mėme pasidžiaugti, kad ma
tytųsi mūsų optimizmas, viltis 
ir šis paminklas būtų vieta, kur 
mes galėtumėme matyti mūsų 
tautos gyvybingumą", savo idė
ją pristatiusi parlamentarus ti
kino R. Juknevičienė. 

Grąžintino 
žydų tu r to 
sąraše — 

prabangūs 
pastatai 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Žydų bendruomenė, vasario 
pabaigoje Vyriausybei įteikusi 
grąžintino tur to sąrašą, Vil
niaus senamiestyje ir centre 
norėtų atgauti apie 100 pas
tatų, nors jų religinei bendruo
menei priklausė ne daugiau 
kaip 29. 

Premjerui Algirdui Bra
zauskui pateiktame žydų nori
mo susigrąžinti nekilnojamojo 
turto Lietuvoje sąraše yra 438 
pastatai, iš kurių net 266 įra
šyti pirmą kartą. 

Premjero patarėjo Viliaus 
Kavaliausko teigimu, Vilniaus 
senamiestyje ir centre žydai no
rėtų atgauti apie 100 pastatų, 
tačiau jau dabar yra aišku, kad 
religinei bendruomenei galėtų 
būti grąžinta ne daugiau kaip 
29. 

Kaip rašo „Respublika", 
oficialus sąrašas slepiamas, ta
čiau, dienraščio žiniomis, į grą
žintino turto sąrašą žydų ben
druomenė įtraukė ne vieną gy
dymo ir švietimo įstaigą, kapi
tališkai suremontuotus presti
žinius sostinės viešbučius bei 
restoranus. 

Į žydų taikiklį pateko Vil
niaus geležinkelio transporto ir 
verslo paslaugų mokykla Islan
dijos g., sostinės Paslaugų ir 
verslo centras Pamėnkalnio g.. 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų institutas Vokiečių 
gatvėje Nuke l t a į 5 psl. 

Tbma Birmontienė 
Eltos Duotr 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Seimas antradienį slaptu 
balsavimu atmetė prezidento 
patarėjos Tomos Birmontienės 
kandidatūrą į Konstitucinio 
Teismo teisėjos pareigas. 

Jos kandidatūrai patvirtin
ti pritrūko dviejų balsų. Už T. 
Birmontienės kandidatūrą bal
savo 54, prieš — 53; 4 biulete
niai sugadinti . Kandidatūrai 
patvir t int i reikėjo paprastos 
balsų daugumos nuo visų bal
savusiųjų. 

T. Birmontienės kandidatū
rą pasiūlęs prezidentas V. 
Adamkus šiuo metu vieši Izrae
lyje. Jo atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė sakė, kad „prezi
dentas priima Seimo sprendi
mą tokį, koks jis yra, ir jo neko
mentuoja". 

Pasak atstovės, prezidento 
viešnagės Izraelyje programa 
yra „labai įtempta", todėl naujo 
kandidato į Konstitucinio Teis
mo teisėjo vietą iškėlimą jis 
svarstys grįžęs iš vizito. 

T. Birmontienei prieš balsa
vimą, buvo priminta Maskvoje 
apginta disertacija apie tarybi
nės milicijos kūrimąsi Lietu
voje ir jos kovą su buržuazi
niais nacionalistais bei jos tėvo 
priklausymas sovietinio saugu
mo — NKVD — daliniui. So
vietmečiu buržuaziniais nacio
nalistais buvo vadinami poka
rio Lietuvos laisvės kovotojai. 

Liberalų demokratų frakci
jos narys Remigijus Ačas pa
reiškė, jog 1988-1989 m. Mask
voje disertaciją apgynusi T. Bir
montienė buvo „ištikima sovie
tinės ideologijos tarnaitė". 

Pasak R. Ačo, jos tėvas Al
fonsas Mockevičius 1944-1945 
m. Nukelta i 5 psl. 

Č. Laurinavičius: lenkų-lietuvių 
santykių vertintojai mėgdžioja 

bolševizmo tradicijas 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 

— Per Antrąjį pasaulinį karą 
lenkų suformuotos Armijos Kra-
jovos (AK) konfliktas su lietu
viais — jau istorija, kurios ne
derėtų politizuoti, mėgdžiojant 
bolševikų ir nacių tradicijas, 
teigia XX a. Lietuvos istorijos 
specialistas Česlovas Laurina
vičius. 

„Manau, AK konfliktas su 
lietuviais —jau istorija, vadina
si, politizavimui čia ne vieta. 
Istoriniu požiūriu AK veiklos 
Rytų Lietuvoje Antrojo pasauli
nio karo metais klausimas — 
tai sudėtinė garsaus lietuvių-
lenkų ginčo dalis. O tyrinėjant 
ginčą istoriškai — moksliškai, 
— būtina jį nušviesti visapusiš
kai, pirmiausia — atskleisti 
abiejų pusių pretenzijas bei ar
gumentus. Žinoma, istorinis po
žiūris nepanaikina skirtingų 
vertinimų, ginčų, tačiau disku
sijos turi būti civilizuotos ir ve
dančios prie tiesos, o ne i kon
fliktą", sakė istorikas. 

Lenkijos dienraščio „Gaz^ta 
Wybr.rcza" kore~ nden 

niuje Jacek Komar, komentuo
damas savaitgalį televizijos 
TV3 rodytą dokumentinį filmą 
apie Vilniaus krašte per Antrąjį 
pasaulinį karą veikusią AK. 
taip pat tvirtino, jog prieštarin
gai vertinamos AK veiklą pir
miausia turėtų tirti istorikai, o 
ne žurnalistai. 

Pasak J. Komar. filme pa
brėžta, esą AK vykdė lietuvių 
genocidą. Žurnalisto vertinimu, 
filme nebuvo pakalbintas nė 
vienas AK veteranas, lenkų is
torikas ar generolo Povilo Ple
chavičiaus būrio, kurį vokiečiai 
sudarė kovai su AK ir sovietų 
partizanais, kareivis. Tarp fil
mo autorių kalbintų ekspertų 
buvo nepalankumu lenkams 
garsėjantis „Vilnijos" draugijos 
pirmininkas Kazimieras Garš
va. 

2004 m. rugsėjo 2 d. buvo 
pasirašyta Lietuvos vietinės 
rinktines ir Armijos Krajovos 
Susitaikymo deklaracija. Jos 
pasirašymo dieną prezidentas 
Valdas Adamkus pavadino isto
rine. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

KAZIUKO MUGE PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

Saulėtą kovo 13-osios sek
madienį Pasaulio lietuvių cen
t ras su t raukė visus Čikagos, 
Lemonto ir apylinkių skautus, 
skautes, jų tėvelius bei buvu
sius s k a u t u s , - e s ir daugybę 
svečių į 2005 m. Kaziuko mugę. 
Pritrūko vietų mašinų pastaty
mui ir policija ne vienam 
pasiūlė grįžti namo. 

Jaunimo Mišias 9 vai. ryte 
aukojo žinomas čikagietis, 
skautų-skaučių kapelionas ir 
stovyklų vadovas v.s. kun. 
Antanas Saula i t i s , SJ, iš 
Lietuvos, j aunimu perpildytoje 
misijos bažnyčioje, dalyvaujant 
visų trijų t u n t ų vėliavom. 
Pamoksle brolis Saulaitis 
pabrėžė skauto—skautės vyk
domą tarnybą art imui, sekant 
šv. Kazimieru — karalaičiu. 
Prisiminė t ik rąs ias Kaziuko 
muges Vilniuje ir skautų-čių 
ruošiamas išeivijoje, kaip mūsų 
tautinės vienybės ryšį, mūsų 
jaunimui s tengiant is išlikti 
lietuviais su vyresniųjų pagal
ba. 

Atidarymas su ga rbės 
sveč ia i s 

Lietuvių fondo salėje, kuri 
vos sutalpino išsirikiavusius 
„Lituanicos", „Aušros vartų-
Kernavės" ir „Nerijos" tuntų 
skaųtus,-skautes , kurių eilėse 
buvo daug paukštyčių, ūdryčių 
ir vilkiukų, įvyko mugės 
atidarymas. Į mugę buvc su
kviesta daug garbingų svečių ir 
aukštoji Lietuvių skautų sąjun
gos vadovybė. Salės scenoje 
buvo: Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius, pasveikinęs visus 
Kaziuko mugės dalyvius; mugės 
atidarymo vedėjas s. Vytenis 
Kirvelaitis p r i s ta tė svečius: 
ALTo pirm. Saulių Kuprį, PLC 
valdybos pirm. Vitą Gird-
vainienę, kapelioną kun. Al
girdą Palioką, JAV LB apygar
dos pirm. Aušrelę Sakalaitę, 
JAV Lemonto apyl. pirm. Nijolę 

Nausėdienę, Maironio litu
anistinės mokyklos direktorę 
Audronę Elvikienė, Lietuvių 
fondo atstovą Kęstutį Ječių. 
Lietuvių dailės muziejaus pirm. 
Dalią Šlenienę ir LSS vadovybę: 
Tarybos pirm. v.s. fil. Rimantą 
Griškelį, Seserijos VS v.s. Dalią 
Trakienę, Brolijos VS v.s. fil. 
Romą Rupinską, ASS vadijos 
pav. s. fil. Joną Variakojį, 
Vydūno fondo tarybos pirm. v.s. 
fil. Leoną Maskaliūną ir 
Vydūno fondo valdybos pirm. 
v.s. fil. Šarūną Rimą. 

Tarp garbės svečių buvo 
Tautos fondo tarybos narys 
Jonas Vainius, Lemonto mieste
lio meras ir trys miestelio tary
bos nar ia i . Mugės dalyvius 
pasveikino Lemonto meras, 
pagyrė kultūrinę lietuviško jau
nimo veiklą — skautus ir įteikė 
po plakėte — padėką Seserijos 
ir Brolijos vyriausiems skau
tininkams. 

Scenoje mugės atidarymo 
juostas laikė tuntų garbės skau-
tai-ės: Paulius Siliūnas, Greta 
Karvelytė ir Anita Gutauskaitė, 
o at idarymo juostą perkirpo 
ilgametis „Lituanicos" tunto ir 
visų stovyklų dalyvis v.s. fil. 
Antanas Paužuolis. 

Tuntų inspekciją atliko visi 
garbės svečiai. Juos pasitiko 
tuntai su skambiais šūkiais. 

Atidarius mugę, sporto salė
je, kur buvo tuntų loterijos, 
žaidimai ir 'paukštyčių kavinė, 
jaunimas apsupo loterijas, 
bandydami savo laimę, iš 
tėvelių gautais doleriais. 

P r e k y b a didžiojoje salėje 

Į Kaziuko mugę „Litua
nicos" t un t a s atvežė daug 
medinių šaukštų, samčių, 
lėkščių, verpsčių ir meniškų 
koplytėlių. 

„Nerijos" jūrų skaučių tun
tas atvažiavo su verbomis, 
rūpintojėliais, vazomis, lėkš
tėmis, grybais (šokoladiniais), 
gintaro dirbiniais ir T-marš-

„Kazytės kampo" vyresnės seses l auk ia duonos i r s ū r i ų p i rkėjų Kaziuko mugėje . B r o n i a u s J u o d e l i o nuot r . 

Kaziuko mugės p ranešė j a s s.fil. 
S t ropute prie A S S s ta lo . 

Vytenis Kirve la i t i s , p r a v e d ę s ictarymo cer 

..Nerijos" j ū r ų skauč ių t u n t o vadovės pr ie savo p r e k y s t a l i o Kaziuko mugėje. 

Elyte M c C a r t h y paukš tyč ių Žaidimų kampely je 
I. Tąjūnėl ienės nuo t r 

kineliais. 
„Aušros vartų-Kernavės" 

tuntas pirkėjams siūlė kili
mėlius, pagalvėles, žvakides, 
rankšluostines, vazas, mar
gučius ir gintaro papuošalus. 

Akademijos Skautų sąjūdis 
demonstravo fil. Rimos Stro-
putės ir fil. Lauros Putriūtės 
padirbtus aukso—sidabro-gin-
tarų papuošalus, DVD kasetes, 
knygas ir T-marškinėlius. 

Greta buvo ir vyresnių sesių 
„Kazytės kampelis" su rugine 
duona, aguonų pyragu, ban
delėmis, naminiais sūriais, 
mezginiais ir gėlėmis. 

Mugėje dalyvavo ir s. 
Juozas Lubinskas su savo tau
tiniais, filateristiniais ir numiz
matiniais turtais. 

Va lgyk l a i r k a v i n ė 

— O kur tavo uniforma? — 
užkalbino mane prie valgyklos 
eilėje bestovintį, gimnazijos 
dienų draugas Vytautas. 

— Pensininko spintoje. 
Mano buvę skautai jau yra šių 

dienų vadovai, o tokiems vete
ranams kaip man, belieka tik 
grožėtis jų pastangomis mugėje 
ir naujiems vienetams vadova
vimu. 

Didžiojoje salėje pastatyti 
valgyklos stalai buvo apsėsti 
gausių mugės lankytojų. Vir-
t inukai , cepelinai, kugelis, 
dešros su kopūstais skleidė ma
lonų kvapą, o prie bilietų kasos 
eilutė nusitiesė per visą kori
dorių. " 

Nors dar toli vasara, korido
riuje jau stovėjo Rako stovyklos 
registracijos stalas su anke
tomis. 

Bendra visų tuntų kavinė 
puikavosi didžiojoje mokyklos 
klasėje. Prie kavos čia buvo 
įvairių rūšių tortų, meduolių ir 
kitokių saldumynų. 

D a u g r a n k ų didžią 
n a š t ą pakel ia 

Kai skautiškas jaunimėlis 
sėdėjo šeštadienio lituanistinėje 
mokykloje, jų vadovai, vadovės, 
tėveliai ir buvę skautai- tės, 

B . J u o d e l i o nuotr . 

dabar veteranai, visą popietę 
statė loterijų paviljonus, dėstė 
laimėjimus, kalė prekystalius, 
suvežė mugės gėrybes ir mugėje 
jas pardavinėjo. Daug mote
riškų rankų dirbo virtuvėje. Dar 
prieš mugę buvo sušaukta 
didelė talka virtinukų gamybai 
ir kitiems mugės pasiruoši
mams. Mugėje skautiškas jau
nimėlis apibėgo visas loterijas, 
žaidimus ir pietavo kartu su 
tėveliais. Valgyklos ir kavinės 
pajamos papildys tuntų iždus, 
kad, vasarai atėjus, būtų lėšų 
stovyklų inventoriui bei sto
vyklavimo priemonėm. 2005 
metų Kaziuko mugė Pasaulio 
lietuvių centre praėjo labai sėk
mingai. 

j.v.s. fil. Br. J u o d e l i s 
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ČIKAGOS FSS 2005-ŲJŲ METŲ 
VEIKLOS PLANAI 

Praėję 2004-ji metai buvo 
labai įdomūs. Pradėjome sėk
mingą vakarienių klubą. Ačiū 
Julytei ir Andriui Kudirkoms, 
energingai šiai veiklai vado
vavusiems. 

Šiais meta is vakar ienės 
klubas puikiai gyvuoja. J a u 
kelis kar tus buvome susiėję 
pasivaišinti, pasidalinti min
timis, pabendrauti. Kudirkoms 
išvykus Australijon, klubui 
vadovauti įsipareigojo fil. Nida 
Petronienė. Ačiū fil. Nidai už 
tai ir taip pat už labai gražų 
pernykštės metinės šventės 
pokylio suruošimą. 

Šiais metais pagyvinsime 
mūsų jaunų šeimų veiklą, 
kuriai vadovauti apsiėmė fil. 
Jonas Variakojis su žmona ir 
sūneliu. Ačiū Jonai! 

Kęstutis Ječius ir Jus t inas 
Kirvelaitis apsiėmė patirti, ką 
vyresni filisteriai norėtų veikti. 
Mes bandysime atnaujinti vy
resniųjų veiklą, gal per pietų klu
bą. Ačiū, Kęstuti ir Justinai! 

Vytenis Kirvelaitis ir Dai
nius Brazaitis užsiėmė Ka
ziuko muge. Ačiū jiems ir jų 
talkininkams! 

Vicepirmininkė Tina Bun-

tinienė paruošė puikų veiklos 
kalendorių ir įrašė jau numaty
tus renginius. Ačiū! 

Iždininkas Just inas Kirve
laitis šias pareigas ir iždą per
duoda naujam iždininkui Pau
liui Atkočiūnui. Ačiū už jų darbus. 

Danguolė Bielskienė bus 
mano vicepirmininkė. Ačiū už 
visą teikiamą pagalbą. 

Dalia Urbutienė irgi dirba 
su š tabu. Ačiū už pagalbą. 

Visi nariai prašomi peržiū
rėti Tinos Buntinienės kruopš
čiai paruoštą ir atsiųstą veik
los kalendorių. Peržiūrėję iš
s i r ink i te vieną dieną ir įsi
junki te į veiklą. Mes kviečiame 
ir laukiame visų. Pakvieskite ir 
savo draugus įsijungti. 

J e i tur i te veiklos pasiū
lymų, mes ieškome savanorių 
pravest i naują įdomią veiklą. 
Paskambinki te man telefonu 
630-738-1050. 

Ačiū visiems, padėjusiems 
praėjusiais metais; atsiprašau, 
jei ko nepaminėjau. Ačiū 
visiems už dabartinius metus! 

Ad meliorem! 
Fil . Audrius T. Remeikis 

FSS Čikagos skyriaus 
pirmininkas 

PAVASARIO MUGĖ VVORCESTER, MA 
Šiais metais Worcester skau

čių — skautų Kaziuko mugė 
ruošiama po Velykų, tad ją pa
vadinome „Pavasar io muge". 
Balandžio 3 d.— Atvelykio sek
madienį, Maironio Parke, 52 So. 
Quinsigamond Ave. Shrevvs-
bury, MA. 

Mugės atidarymas ir pra
džia 12 vai. Lietuviškus pietus 
paruoš seselės skaut in inkės . 
Mamos ir skautės prikeps įvai
rių pyragų. Putnamo seselės 
atveš ruginės duonos, jų šeimi

ninkių keptos. Turėsime įvai
rių rankdarbių ir gintaro pa
puošalų, gamintų Lietuvoje. 
Sesė Aldona iš Hartford atveš 
meniškų paveikslų, padarytų iš 
šiaudelių. Veiks turtinga loteri
ja, tad galėsite išmėginti laimę. 

Kviečiame visus Worcester 
bei apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir praleisti sekmadienio 
popietę su draugais , pažįsta
mais. Prašoma pakviesti drau
gus amerikiečius. Mielai visi 
laukiami. E.Č. 

mailto:redakcija@draugas.org
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LIETUVOS JAUNIMO TIKĖJIMAS IR DOROVĖ 
DARIUS UPfiYS 

Pagarba ses. Onai Mikai-
laitei, kad vasario 22-ąją pas
kyrė „Draugo" vedamąjį temai 
„Ko trokšta Lietuvos jaunimas?" 
Straipsnis supažindina su šian
dienos lietuviško jaunimo nuo
taikomis ir mintimis. 

Svarstydama religinio ugdy
mo problemas Lietuvos mokyk
lose, seselė Mikailaitė ne be 
reikalo atkreipia dėmesį į Sta
sės Stasiulevičiūtės straipsnį 
„Švietimo naujienose", kuriame 
teigiama, kad Lietuvoje „tikybos 
pamokų nesėkmės akivaiz
desnės negu pasiekimai". Iš 
tiesų, kad 15 metų religinio 
dorovinio auklėjimo poveikis 
yra toks menkas, kelia rūpestį. 

Bet priešingai dr. Stasiu
levičiūtei, seselė Mikailaitė savo 
straipsnyje religinio auklėjimo 
neveiksmingumo priežasčių 
praktiškai nenagrinėja ir kai 
kur ne t atskleidžia nuostatas, 
kurios, galbūt, trukdo jaunimui 
perduoti teologinį požiūrį į 
dorovę. 

Pavyzdžiui, straipsnyje do
rovinis ir religinis auklėjimas 
dažnai linksniuojami, tarsi jie 
būtų neatsiejami dalykai. Nors 
krikščionys pilnutinę doro gy
venimo prasmę suvokia krikš
čioniškosios1 teologijos konteks
te, ta i nereiškia, kad neįjna-
nomas veiksmingas pasaulie
tiškas dorovinis auklėjimas, kad 
teisingumas, meilė, pagarba, 
sąžiningumas ir kitos dorybės 
negali būti diegiamos be teo
loginės atramos. Vienas teologi
jos i r moralės sutapatinimo 
pasekmių — labiau atstumiami 
ir pažeminami netikintieji, nei 
tam yra pagrindo. 

. .. Jeigu pasaulietišką dorovę 
suvokiame, kaip Įpročius, skati
nančius pagarbą žmogui, ben
druomenės sugyvenimą ir ben
dras siekius, verta priminti, jog 
ir „nekrikščioniškose" šalyse yra 
dorų žmonių. Vien tai, kad žmo
gus netiki Kristumi, arba savo 
moralės negrindžia krikščioniš
ka teologija, nereiškia, kad jis 
yra blogas. O jei pripažįstame 
tikėjimo laisvę, nejaugi mokyk

lose turime arba diegti krikš
čionišką moralinę teologiją, 
arba palikti kitaip tikintį jau
nimą visai be dorovinio auklėji
mo? Jei man, kaip paaugliui, 
būtų grūdamas svetimu tikė
jimu paremtas teologinis po
žiūris į moralę, ir aš spyrio-
čiausi, galbūt tokių pamokų iš 
vis nelankyčiau, gal iš mokyto
jų, kurie man sako, kad aš blo
gas, nes nesu tikintysis, netgi 
šaipyčiausi. 

Bet ir netikintiesiems rei
kalingas moralinis auklėjimas. 
Kol kas, sakyčiau, gal per mažai 
gvildename pasauliet iško do
rovinio auklėjimo sistemos Lie
tuvoje kokybę. Jei su religiniu 
doroviniu auklėjimu turime tiek 
problemų, įdomu, kas vyksta 
pasaulietiškos etikos pamoko
se? Ar ir jų „nesėkmės aki
vaizdesnės negu pasiekimai?" 

Kita religinio ir dorovinio 
auklėjimo problema ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje — 
šias ko gero sudėtingiausias 
gyvenimo temas per dažnai 
atiduodame dėstyti žmonėms be 
tinkamo išsilavinimo ir filo
sofinio proto. Jaunimas, kuris 
pažangos ir mokslinės dvasios 
yra skatinamas kritiškai vertin
ti viską, atėjęs į religijos pa
mokas, dažnai be didelių sun
kumų priverčia pasimesti religi
jos mokytojų, kuris leidžiasi į 
diskusijas apie dorovę arba 
tikėjimą, neturėdamas tam tin
kamo pasirengimo, žinių, argu
mentų. 

Neabejoju, kad būtent bijo
dami pasimesti , mokytojai į 
diskusijas šiomis sudėtingomis 
temomis per daug nesileidžia, 
kuo ir pasižymi religijos dėsty
mas Lietuvoje, kaip rodo S. 
Stasiulevičiūtės tyrimai. O tai, 
savo ruožtu, jaunimo nesudomi
na, jaunimas lieka abejingas 
religinėms dorovės teorijoms, 
kurios per dažnai pateikiamos, 
kaip nelanksčių, iš anksto 
suformuluotų atsakymų į nere
alistiškai supaprastintas prob
lemas monologai. Kaip sve
tainėje Bernardinai.lt S. Sta
siulevičiūtė neseniai rašė: 
„Nesėkmių priežastis gerokai 

nulemia tai , jog ligi šiol mokyk
lose vadovaujamasi ne pačia 
optimaliausia tikybos mokymo 
programa, daugiausia skati
nančia gatavų žinių teikimą. Į 
dialogą, diskusijas, praktinius 
projektus, interpretacinę me
todiką beveik neorientuoja ir 
dauguma tikybos vadovėlių, 
nors visi j ie yra išleisti pas
taruoju metu, jau įsibėgėjus 
mokyklos reformai". 

Manau nepagrįsti ir aiškini
mai, kad jaunimas, kuris tokio 
dorovinio auklėjimo neįsisa
vina, yra „blogas" arba veikia
mas „neigiamų kultūros vėjų*. 
Tokie paaiškinimai nieko iš 
tiesų nepaaiškina, ir per daug 
atleidžia pedagogus nuo atsa
komybės už prastą religinio 
dorovinio auklėjimo kokybę. 

S. Stasiulevičiūtės tyrimai 
rodo, jog apie 38 proc. Lietuvos 
jaunimo religijos pamokų ne
lanko, nes jose nekalbama apie 
tai, kas jaunimui rūpi. 28 proc. 
nelanko, nes jiems neįdomus 
pamokų turinys. Skundžiamasi 
ir dėl mokytojų kokybės. Galbūt 
nuostabiausia — tai faktas, jog 
taip galvoja ne tik jaunimas! 51 
proc. religijos mokytojų patys 
sakė, jog religijos pamokose 
stokojama aktualumo, artimu
mo vaikų ir jaunimo gyvenimo 
problematikai. Ar ir tie religijos 
mokytojai veikiami „neigiamų 
kultūros vėjų", kad taip kalba? 
Jei ir taip, ką darysime, kad tie 
„vėjai" mažiau mus visus 
blaškytų? Dejuoti apie tai ir kri
tikuoti jaunimą, manding, daug 
neišspręs. 

Prie religijos nepopuliaru
mo apskritai, deja, prisideda ir 
kai kurie dvasininkai. Kiek 
bekalbėtumėme apie tai , jog 
kunigai „irgi žmonės", vis dėlto 
jie yra ir krikščioniškų idėjų bei 
tikinčiųjų bendrijos ypatingi 
įgaliotiniai, kuriems pavestos 
ypatingos pareigos. Jei kunigų 
kokybė yra prasta, neišvengia
mai mažėja pagarba Bažnyčiai 
ir tikėjimui, kurį ji propaguoja. 

Ne kar tą esu gvildenęs, 
kodėl regis istoriškai labiausiai 
katalikiškose šalyse taip ci
niškai ir skeptiškai vertinami 

kunigai. Tiesa pasakius, tik, 
pakeliavus tose šalyse su
pra tau , kiek jose skiriasi 
dvasininkai nuo dvasininkų, 
gyvenančių šalyse, kuriose, 
religinio pliuralizmo sąlygomis, 
kiekviena bažnyčia verčiama 
konkuruoti , parodyti visuo
menei geriausią savo pusę, 
s iekiant pri traukti tikinčiuo
sius. „Katalikiškose" Europos 
šalyse, kur buvimas kataliku — 
vis dar savaime suprantamas, 
sut inku pastebimai daugiau 
kunigų, kurių elgsena primena 
ne tik apaštalų, kuriems Jėzus 
plaudamas kojas liepė daryti tą 
patį, o bajorų, kuriems buvimas 
dvasininku reiškia išaukšti
nimą ir teisę savo valią primesti 
kitiems. 

Visuomenėse, kuriose dva
sininkai ne per seniausiai save 
ne tik laikė lygiais bajorams, 
bet ir turėjo panašias teises, 
žmonės dvasininkams, kurių 
elgsena ir šiandien primena to
kius laikus, nejaučia didelės 
simpatijos. Laisvoje visuomenė
je, kurioje dvasininkams nepri
pažįs tamas joks „aukštesnis" 
statusas, toks savęs išaukštini
mas tiesiog prašosi „sulyginimo" 
visai nekalbant apie dvasi
ninkus, kurie iš vis laiko save 
už įstatymo ribų ir, pasinaudo
dami savo statusu, užsiima 
abejotino teisėtumo veikla. 

Lietuvoje Bažnyčiai prog
nozuoju dar didesnes įvaizdžio 
problemas, kai ims aiškėti, kiek 
kunigų yra nusikaltę, lytiškai 
piktnaudžiaudami su nepilna
mečiais. Ši problema Lietuvoje 
dar nelabai iškilo į viešumą, 
tačiau žinančių teigimu Baž
nyčios laukia dideli nemalonu
mai, kai tų kunigų aukos, 
neišvengiamai anksčiau ar vė
liau, pradės kreiptis į civilinius 
te ismus dėl kompensacijų. 
Žinant lietuvių požiūrį į tokius 
dalykus, turbūt nedramatizuoju 
perspėdamas apie visišką 
Bažnyčios diskreditavimą, ypač 
jei ji dabar neims keisti savo 
politikos ir neieškos naujų būdų 
bendrauti su jaunimu, kuris, 
kaip sako įprastis posakis, „yra 
mūsų ateitis". 
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TIKRASIS GYVENIMAS TARP ŠVENČIŲ 
Baigėsi šventiškas savait

galis, leidęs bent t rumpam 
patikėti , kaip viskas gražu 
mūsų valstybėje. Šventinės 
nuotaikos netemdė niekas. 
nebent gausiau iškritęs snie
gas, vėl apvylęs pavasario 
belaukiančiuosius. Ne vien 
savaitgalio televizijos laida 
leido nusikelti į netolimą 
praeitį ir prisiminti tą 15 metų 
kelią, kuriuo eidami ir klupda
mi kūrėme ir stiprinome 
Lietuvos valstybingumą. Ir. 
atrodo, kad niekas dėl esminių 
dalykų nesipriešina, gal tik dėl 
smulkmenų pasigirsta vieno
kios a r kitokios interpretacijos 
bei susikirtimai. Visi vieningi 
dėl vieno — pasukome teisin
ga kryptimi. 

O ką reikšmingo galėsime 
pasakyti dar po penkiolikos 
metų apie šiuos metus? 
Strategiškai valstybės tikslai 
pasiekti — mes laisvi, neprik
lausomi ir visateisiai europar-
lamentinių organizacijų nariai. 
Vadinasi, privalu žengti į 
priekį, rūpintis vidaus poli
tikos klausimais, skiepyti pilie
tiškumą augančioms kartoms 
ir st iprinti mūsų valstybiš
kumą. 

Kokiomis priemonėmis? 
Atiduodami valstybingumą 
stiprinti į politikos naujokų ir 
prorusiškas rankas? — na, čia 
jau subjektyvaus vertinimo ir 
šių dienų aktualijų klausimas, 
ties kuriuo gali išsiskirti ra
šančiojo ir skaitančiojo nuo
monės. Tačiau ar ne to nori 
mūsų neprieteliai? — kad tauta 

Mindaugas Lingė. 

visais klausimai būtų susi
priešinus ir pasidalinusi į elitą 
ir „runkelius '9 Kam paranku, 
kad žiniasklaidos ir visuo
menės dėmesyje KGB ir per
galės prieš fašistine Vokietiją 
šventimo klausimai? Kol 
visuomenė paskendusi įnirtin
gose diskusijose — valdžiai 
niekas netrukdo su valstybės 
politika daryti (ar nedaryti) ką 
tik nori. Šie mano anksčiau 
paminėti diskusiniai klausimai 
užgožia kur kas svarbesnius ir 
reikšmingesnius svarstymus, 
pvz., dėl mokesčių politikos 
reformos, Euro įvedimo ar savi
valdybių tarybų ir merų 
rinkimų reformos bei daugelį 
kitų, apie kuriuos iš vis 
nekalbama. Ir ką gi — mažiau 
triukšmo, o Vyriausybei pato
giau dirbti. Tyliai priimami 

esminiai sprendimai tikrai 
nieko taip nepiktina, kaip kad 
tokie, kurių priėmimo atveju 
pasineriama į plačias diskusi
jas. 

Vyriausybės šimtadienis, 
tradiciškai susiklosčiusi poli
tinė šventė, nusimato per 
Didžiąją savaitę prieš šv. 
Velykas, kai politikos aktualijas 
pakeis gražiausios pavasario 
šventės šurmuliai, o Romos 
katalikams ir didžiausios metų 
šventės — Kristaus prisikėlimo 
laukimas. O ką gi sensacingo 
gali pateikti tos 100 Vyriau
sybės darbo dienų, ką būtų ga
lima vertinti ir analizuoti ir 
kokias išvadas bei prognozes 
bus galima išgirsti iš profesio
nalių politologų, žurnalistų ir 
pačių politikų lūpų? Pažiū
rėjus atgal — ne kažin ką 
reikšmingo ir pamatysi. Postų 
dalybos, kaskartiniai koalicijos 
partnerių susikirtimai ir eina
mieji reikalai, kurie reikšmin
gos įtakos žmonių gerovei, de
ja, nedaro. 

Respublikos prezidentas 
ker t inius akcentus, tiek pri
siekiant naujai išrinktam 
Seimui, tiek jam padirbus per 
100 dienų, deda ant moralios 
politikos būtinybės, kuri būtų 
sąlygojama valstybinių interesų 
paisymu ir atsigręžimu į žmogų. 
Iš tiesų augančiai kartai 
rodomas ypač prastas, amo
ralios politikos pavyzdys, kai 
nepaisoma jokių vertybių prin
cipų ir moralės dalykų. Jau
nimas, matydamas tokį pa
vyzdį, tu rės du pasirinkimo 

kelius: vienas, kuris būtų 
sveikintinas — pasimokyti iš 
nesektinų pavyzdžių; kitas 
kelias — kada esamas politikos 
formavimo pavyzdys bus pri
imamas kaip norma ir perduo
damas iš kartos į kartą. Tai 
pražūtingas kelias, nelei
džiantis keičiantis kartoms 
reikšmingai progresuoti į priekį 
ir vargu ar dar po 15 metų 
būsime toliau nuėję, nei esame 
šiandien. Todėl visuomenė turi 
būti griežta ir kategoriška sis
temos ydoms. Politikų ir poli
tikos amoralumas privalo būti 
ver t inamas negailestingai ir 
smerktinai. 

Apibendrinant būtų galima 
pateikti tris būtinas šiandienos 
politikos mentaliteto keitimo 
kryptis: 

1. Principas tu man — aš 
tau turi būti pakeistas tar
navimo principu valstybei, su 
nauda man, tau ir visiems. 

2. Dominuojantis asmeninis 
interesas privalo tapti visuo
meniniu interesu. 

3. Pažinčių, draugų ir gimi
naičių prioritetą turi pakeisti 
profesionalumas, atsakingu
mas, teisingumas. 

Kartos keičiasi kur kas 
dažniau nei keičiasi kartų men-
talitetinis palikimas, tad šven
t iniame atokvėpyje raskime 
laiko ir valios esminiams ir 
reikšmingiems dalykams. 

Mindaugas Lingė 
iLKD Jaunimo sekcijos 

pirmininkas) 

STASE E. SEMĖNIENE 

Neišmatuojama meilė 

Viena skaisčiausių dorybių, it švie
čiantis kelrodis žmonijai, yra meilė. 
Tai tarsi šildantys saulės spinduliai, 

kurie ne tik žmogaus širdyje ugdo gerumą, 
vargšų atjautimą, neša paguodą ir viltį ligo
niams, neįgaliems, bet praturtina ir patį asme
nį, pakelia jį iš kasdienybės dulkių, suteikia 
galimybę pasijusti žmogišku žmogumi. 

Meilės kryptis mūsų elgsenoje skiriasi nuo ' 
sąžinės krypties. Sąžinė įsako, o meilė įkvepia. 
Meilė nieko nereikalauja iš kitų, t ik iš pačios 
savęs, o visa savo esybe tiek daug atiduoda 
kitiems. Meilė nieko nevaldo, bet ir j i pat nėra 
užvaldoma. Meilė yra tos ypatingos pastangos, 
kurių mes siekiame savo bendravime su žmo
nėmis, net tais, kurių nemėgstame. Supratę 
juos, suprantame viską. Meilė — stipriausias ir 
giliausias elementas visame gyvenime — ji yra 
vilties ir džiaugsmo nešėja. 

William Shakespeare teigė: „Meilė yra per 
jauna žinoti apie sąžinę, betgi, kas žino, ar ne 
sąžinė gimė iš meilės?" O Lev Tolstoj rašė: 
„Meilė yra gyvenimas. Viską, ką aš suprantu, 
yra tiktai todėl, kad aš myliu". 

Viena tyriausių, nesavanaudiškiausių, ku
pina pasiaukojimo meilė yra kūdikiams, vai
kams, ypač našlaičiams, pamestinukams, palie
gusiems, neįgaliems... Ar yra kas gražesnio, kil
nesnio, labiau širdį veriančio, kaip matant vai
kelį, tiesiantį į tave rankutes, pasiilgusias mo
tinos globos, ieškančias meilės? Visa tai gerai 
supranta lietuviai, todėl ir čia, toli nuo tėvynės, 
mūsų tautiečiai sukruto savo darbais, lėšomis, 
savanoriška parama bei meile dalintis su lietu
viukais, tebevargstančiais Lietuvoje, nepažinu
siais tikrosios motinos meilės. 

Ir taip, it žibutės ankstyvą pavasarį, išdygo 
vaikų globos organizacijos. Kažkas pastebėjo, 
kad nedera jų teikiamą paramą vadinti „lab
dara", nes tas žodis per daug šaltas, tiesiog ledi
nis. Kur kas tinkamesnis pavadinimas yra 
amerikietiškasis „charity", kilęs iš lotyniškojo 

„caritas", kuris reiškia meilę, globą. 
Tokiu būdu mes Amerikoje (Čikagoje) 

turime Almos fondą, „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetą, „Lietuvos Vaikų viltį" (šie 
komitetai veikia prie JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos), „Vaiko vartai į mokslą", „Saulutę" 
(pastaroji yra įkurta Pasaulio lietuvių ben
druomenės). Džiugu, kad šias organizacijas 
gausiai remia ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai, 
paskirdami stambias aukas. Lietuviukų vargas 
tėvynėje pasiekė toli esančių tautiečių širdis ir 
paskatino juos artimo meilės darbams. 

Neseniai mūsų spaudoje pasirodė maloni 
naujiena iš tėvynės. Viena žinomiausių moterų 
Lietuvoje, prof. Vytauto Landsbergio žmona, 
žymi pianistė Gražina Ručytė—Landsbergienė, 
už daugiau nei dešimtmetį vykdomą labdaringą 
veiklą įvert inta garbingu Vilniaus miesto 
apdovanojimu — „Barboros Radvilaitės medaliu". 

Šį medalį, kuriuo pagerbiamos ir apdovano
jamos iškiliausios Vilniaus miesto moterys, 
Gražinai Landsbergienei nutarė paskirti Vil
niaus miesto taryba. 

Lietuvos sostinės savivaldybė pranešė, kad 
1991 m. buvo įkurtas Vytauto Landsbergio 
vardo fondas, kurio aktyvią veiklą lėmė jo žmo
nos Gražinos pasiaukojantis darbas. Savano
riškai, be jokio atlyginimo, ji uoliai įdeda daug 
triūso, praleidžia ilgas valandas, nešdama 
paguodą, viltį, nuraminimą bei motinišką širdį 
mažiems ligoniukams. likimo nuskriaustiems 
vaikams. 

Svarbiausia tai. kad rūpinamasi neįgaliais 
vaikais. Fondas jau yra išleidęs šiam tikslui 
450,000 dolerių. Fondas globoja vaikus, tu
rinčius judėjimo sutrikimus, sergančius cere
braliniu paralyžiumi, padėjo vaikų sanatorijai 
„Saulutė", Kauno ortopedinei įstaigai ir 
daugeliui kitų. 

Sveikintini visi vaikų globos darbuotojai, 
meilės nešėjai. Jiems priklauso visų mūsų gili 
pagarba: 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr,20 

Praplaukiam seną, romėnų įkurtą, miestą 
Straubing, po to tik iš tolo pamatome buvusią 
Wittelsbach dinastijos rezidenciją Deggendorfe, 
visą laiką kairiame Dunojaus krante stebėdami 
didžiulį tankų, retai apgyventą mišką, žinomą, 
kaip Bayerisch Wald. č ia 1970 m. buvo įsteigtas 
pirmas Vokietijos valstybinis pa rkas . Pušys, 
eglės, ir vėl pušys, ir taip iki beveik Passau, jau 
ant Austrijos sienos, kur prie Dunojaus vandenų 
prisideda iš šiaurės atitekėjęs Ilz, o taip pat iš 
Austrijos atskubėjusi Inn upė. 

Už Pas sau j a u Austr i ja 

Passau irgi senas romėnų miestas. 1218 m. 
Passau tapo Passau arkivyskupijos sostinė, ir jos 
teritorija buvo pati didžiausia visoje Šventoje 
Romos imperijoje, siekusi net iki Vienos apy
linkių. 1803 m. Passau buvo inkorporuotas į 
Bavarijos valstybę. Žymus vokiečiu keliautojas ir 
gamtininkas Alexander von Humboldt Passau 
pavadino „Trijų upių miestu", vienu iš septynių 
pasaulio gražiausiai ant upių krantų išsidės
čiusių miestų. Nepasidavė jam ir Napoleonas, 
kuris taip sakė: „Visoje Vokietijoje aš nemačiau 
gražesnio miesto kaip Passau". Gal kokius dešimt 
metų vėliau, Napoleonas, atrodo dosnus kompli
mentais, gyrė ir Šv. Onos bažnyčią Vilniuje. 

Gal geriausiai Passau miesto grožį galima 
įvertinti, per Luitpold tiltą pasikėlus į aukštą 
kalną, ant kurio stovi 1219 m. vyskupo Ulrich II 
statyta „Veste Oberhaus" tvirtovė, turėjusi kon
troliuoti visų trijų upių keliautojus. Iš ten matyti 
puikus viso miesto, trikampio formos, sena
miestis. Iš ten gerai matyti visi trijų upių san
takos vandenys: gelsvai žalias Dunojus, pilkas 
Inn ir rudas Ilz. Taigi, Dunojus ne mėlynas, bet 
žalias, todėl neaišku, kodėl Strauss rašė „Die 
blaue Donau". Keista, bet Dunojus čia tik 240 m 
platumo, o Inn, jo intakas, yra aiškiai platesnis. 

Radom laiko ir pasiklausyti muzikos Šv. 
Stepono katedroje. Tai didžiausi bažnytiniai 
vargonai visame pasaulyje, t u r in tys 17,974 
vamzdžius. Visomis penkiomis tų vargonų dali
mis gali būti grojama ir tai mums padarė nepa
prastą akustinį įspūdį, ir vos nenukėlė dangun. 
Priešais katedrą naujoji XVIII amžiaus vyskupo 
rezidencija su katedros brangenybių muziejumi. 
Įdomus ir XIII amžiaus rotušes namas su pa
veikslais iš Passau istorijos ir iš Nibelungų mi

tologijos. Vienas didžiulis paveikslas rodo iškil
mingai atjojančią legendinę Kriemhildą, Sieg-
fried žmoną. 

Jei neprisivalgėm visokių skanių kepsnių, 
besiampinėdami mieste, gaunam dar vieną 
progą, grįžus į laivą, kai virėjas demonstruoja 
savo kulinarinius sugebėjimus, kepant vokiškąjį 
„Apfelstrudei", ir kiekvienas gauna paragauti jo 
darbo vaisiaus. Po to buvo įžvalgi ir gal šiek tiek 
kontraversinė paskaita apie šių dienų Vokietiją 
bei jos enigmatines problemas. 

Čia baigiasi Vokietija, ir norisi prisiminti, 
kad, kai kuriais atvejais, Vokietija liko ta pati 
Vokietija, kokia ir buvo anais .mūsų" laikais. Jie 
ir dabar tiki, kad .Ordnug muss sein" (tvarka turi 
būti). Jei traukinys vėluoja kelias minutes, vokie
tis murma, kad „nebėra tvarkos". Mėgsta vokietis 
pasiskųsti „Doch", kas reiškia „Taip, bet..." Jei 
amerikiečiai sako „please, thank you, would. 
could, might", vokietį išgirsi sakant „ves, no, 
should. mušt, duty". Vokiečiai ir šiandien galvoja, 
kad dirbti viršvalandžius ir atsinešti darbo į 
namus, kaip tūkstančiai amerikiečiu daro, vadi
nasi, nebuvo dirbta, kaip reikiant normalaus 
darbo valandomis. Jų darbo etika yra, kad dirbk, 
kai reikia, o po to džiaukis gyvenimu. Darbe jie 
apie šeimą nekalba. Jie ir dabar apsirengę geriau 
negu amerikiečiai, nes gyvena pagal seną tikė
jimą, kad „Kleider machen Leute" (drabužiai .pa
daro" žmogų). Kaip ir kadaise studijų laikais, tik 
labai gerą artimą draugą gali pavadinti „Du" (tu). 
užuot standartinio „Sie" (Jūs). Prisimenu, kad tik 
pirmą kartą pabučiavus merginą, galėjai į ją 
kreiptis „Du". Bet senoviškas, ypač Hitlerio pro
paguotas, .Kinder. Kueche, Kirche" (vaikai, vir
tuvė, bažnyčia) jau tikrai išnyko 

Išplaukiant iš Passau, prisiminiau, kad pa
našioje Dunojaus kelionėje 1996 m plaukdami iš 
Vienos link Passau, turėjome nemažą avariją 
Nakties metu mūsų laivas susidūrė su prekine 
barža ir gerokai nukentėjo. Triukšmo pažadinti, 
galvojome, kad gal skęstame, nes buvo rūkas, ir 
nieko nesimatėme. Atvyko austrų vandenų polici
ja ir nusprendė mus visus iškelti iš laivo. Kelionė 
tęsėsi autobusu. Labai stebėjomės, kad tą patį 
rytą visi vietiniai laikraščiai rašė apie nelaimę, ir 
įdėjo mūsų .apglamžyto" laivo nuotrauką 

Kelionė artėja prie pabaigos, mes jau 
Austrijoje. Šį vakarą iškilminga laivo kapitono 
vakarienė. Bus daug iau . 

http://Bernardinai.lt
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APIE BEISBOLĄ 
Ačiū už labai įdomų straips

nį apie Lietuvoje įsitvirtinantį 
beisbolą („Beisbolas Lietuvoje", 
„Draugas", 2005 m. kovo 4 d.). 
Straipsnyje paminėtas J im 
Pransky (Pranckūnas) , kaip 
žaidėjas Oakland, CA, „Athle-
tics", kur is pasiryžęs padėti 
Lietuvos beisbolo judėjimui 
Vilniuje, Kaune, Utenoje. Taip 
yra. Tik J im Pransky nėra 
žaidęs su Oakland „Athletics", 
bet jisai yra žaidėjų ieškotojas 
tai komandai (scout). 

Taip pat iš New Jersey val : 

stijos atsirado lietuvių kilmės 
teis ininkas John- Chernoski, 
kuris jau. penkerius metus iš 
eilės atvažiuoja į Kauną, atveža 
daug beisbolo sviedinių, lazdų, 
pirštinių. John Chernoski yra 
Lietuvos Vyčių aktyvus narys 
New Jersey-Philadelphia apy
linkėje. 

Jim Pransky, turintis daug 
patirties kaip beisbolo koman
dos treneris, pasiruošęs padėti 
Lietuvos beisbolininkams tre
niruotis vasaros olimpiadai Ki
nijoje. 

Besidomintys informacija 
apie beisbolą Lietuvoje, f&li 
pasižiūrėti internete 

.beisbolas . l t 

taip pat Lietuvos Beisbolo 
asociacijos adresas yra: Rau
dondvario 93, LT — 3026 
Kaunas, e-paštas: 

petra8@mailci ty.coin 

A n t a n a s Adomėnas 
Kaunas 

(šiuo metu Chicago) 

KAD DUONA 
AKMENIMI-

NEPAVIRSTŲ 
Komunizmas yra ž iaurus 

šėtonas ir net, praslinkus 15 
metų nuo jo žlugimo, jis dar vis 
neria savo paslaptingą tinklą ir 
ardo pasaulio ramybę. 

Savo šėtoniškas galias sie
kia visur ir visomis progomis 
parodyti. Kaip Šv. Rašte šėto
nas gundė Kristų: „Tik nusi
lenk man ir akmenys pavirs 
duona..." „Tik atvažiuok, Lietu
vos prezidente, atšvęsime kar tu 
Antrojo pasaulinio karo per
galę, pagerbsime Staliną ir 
užmiršime Molotovo-Ribben-
tropo slaptą susitarimą..." 

Neužmirškime, kad Lietuva 
yra vadinama Marijos žeme. Die
vo palaima mus lydėjo visais 
sunkiais laikais, dėl to įvyko 
Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. 
Nebijokime nieko ir melskime 
Dievo globos „Vardan tos Lietuvos". 

A lg iman tas J u š k y s 
Chicago, IL 

AR JUOKTIS, AR TIK 
ŠYPSOTIS? 

Po kelių išsisukinėjimų iš 
KGB rezervo aplinkybes tirian
čios laikinosios Seimo komisijos 
štai pagaliau ir gavome šio
kius tokius atsakymus į visus 
t r i s Seimo suformuluotus 
-klausimus. Pirmiausia komisi
j a nusprendė, kad rezervininkų 
negalima prilyginti slaptie
siems agentams. J i t a ip pat 
nustatė , kad, nors valstybės 
saugumo departamento vado
vas Arvydas Pocius i r buvo 

VIRTUVĖ 
Paruošia Julija K. 

GREITI IR SVEIKI PATIEKALAI 
Visi esame labai užimti, bet visi taip pa t norime skaniai, 

sveikai pavalgyti. Kai grįžtame iš darbo, labai sunku prisiversti 
ilgas valandas praleisti virtuvėje, gaminant pietus, tai, va, keli 
patiekalai, kurie greitai pagaminami, skanūs, skalsūs ir patrauk
lūs. Pamėginkite. 

P i e t i e t i š k o s v i šč iuko 
sa lo tos 

1 dėžutė sušaldytų, jau pa
ruoštų „Tyson Southwestern 
Chicken Breast Strips", atšildytų 

4 puod. supjaustytų salotų 
lapų 

1/2 puod. konservuotų 
kukurūzų grūdų (canned corn 
kernels), nuvarvintų 

1/4 puod. konservuotų rau
donųjų pupelių (red kidney 
beans), nuvarvintų ir perplautų 
šaltu vandeniu 

2 šaukštai smulkiai suka
potų žalių svogūnų laiškų 

2 šaukštai supjaustytų aly
vuogių 

Užpilui pavartoti „salsa" 
padažą pagal skonį: yra švel
naus ir vidutiniškai ir net labai 
aštraus (mild, medium, hot). 

Padalint i salotų lapus į 
keturias lėkštes. Ant viršaus 
padalinti kukurūzus, alyvuo
ges, svogūnus, pupeles ir viš
čiuko gabalus. Užpilti „salsa". 
Prie patiekalo t inka prancū
ziškos paskrudintos duonos 
riekelės ar nesaldus sausainiai. 

N e k a l o r i n g o s bu tv tu 
sa lo tos 

1 ir 1/2 sv, mažų šviežių 
buhnų 

2 ir 1/2 šaukštus „Mrs. 
Dash Garlic & Herb Seasoning 
Blend" prieskonių 

2 puod žalių (šparaginių) 
pupelių: gali būti šviežios arba 
Saldytos 

J puod mažų pomidoriukų 
•'cherry tnmat/wsi, perpjautų i 4 

į t rauktas į KGB rezervą, komi
sijai nepakako duomenų įro
dyti, kad jam tai buvo žinoma. 
Panašiai ir su Užsienio reikalų 
ministru Antanu Valioniu. 

Komisija nu ta rė , kad abiejų 
valdininkų buv imas dabart i
nėse pareigose nekelia grės
mės nacionaliniam saugumui. 
Bandydama atsakyt i į trečią ir 
paskutinį klausimą, ar KGB 
rezervo sąrašuose nėra daugiau 
aukštų vals tybės pareigūnų, 
komisija pripažino, kad tokių 
yra, bet pati nesiėmė jų viešin
t i , t a i pa l ikdama Seimui. 
Pris iminę nesenia i spaudoje 
minėtą 70 metų dokumentų 
šaldymo įstatymą, to paviešin
imo su lauks gal t ik mūsų 
vaikai ar vaikaičiai. 

Užuot paminėjęs, kad pri
klausymas KGB rezervui yra 
bent nepagir t inas, komisijos 
pirmininkas Skirmantas Pabe
dinskas, a iškindamas jų funk
cijas turėjo drąsos juos palygin
ti net su stichinių nelaimių bei 
panašių bėdų darbuotojais. Tik 
pamanykit, kokie jie šaunuo
liai! Vos ne Raudonojo kryžiaus 
ar Amerikoje gera i žinomos 
Gelbėjimo armijos savanoriai, 
visuomet pas i rengę padėti į 
nelaimę patekusiam nekaltam 
žmogui. 

Kai komisija dar lipdė at
sakymus, arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius nedvejodamas 
pripažino, jog ir kunigų luome 
buvę KGB bendradarbių, bet 
nebūtinai rezervininkų. Je i to
kių ar panašių ; būtų , arkivys
kupo nuomone, j ie turėtų būti 
nušalinti nuo -kunigystės. Bet 
jie juk ne valstybės valdininkai. 

Todėl ž inant kokių žmonių 
.yra šių dienų Lietuvos valdžią 
vykdančiose institucijose, ste
bėtis tuo komisijos sprendimu 

-nereikėtų. Lietuvos Respub
likos Konstitucijos pirmo skirs
nio p e n k t a s s t ra ipsnis sako, 
kad „Valdžios įstaigos tarnau
ja žmonėms". Gal tik atlaidžiai 
nusišypsokime, ir paklauskime: 
„Kokiems?" 

A l e k s a s Vi tkus 
Palos Heights, IL 

KADA 
SMEGENYS 
APSIVERČIA 

Skaitau lietuviškoje spau
doje ir stebiuosi straipsniu apie 
„pavyzdingų sūnų tėvo, daug 
nusipelniusio Lietuvai savano
rio kūrėjo Jurgio Bobelio pager
bimą". Skaitau J. Bobelio bio
grafijos dalį, kurioje parašyta, 
koks pik. Jurgis Bobelis buvo 
žymus Lietuvoje... 

Bet j is, išgirdęs apie savo 
sūnelį Kaziuką, tikrai kelis 
kar tus kars te apsiverstų, kad 
buvęs VLIKo pirmininkas i r 
priklausęs daugeliui kitų lietu
viškų organizacijų, nuėjo iš
daviko keliu, susidėjo su drau
ge KGB-ste K. Prunskiene, su 
J. Karosu, A. Kučinu ir da r 
kitais, nori garbinti Lietuvos 
kraugerį, brolių žudiką, Antaną 
Sniečkų, kurio tikra motina jo 
atsižadėjo... 

Tai t a u ir buvęs Lietuvos 
patriotas Kazys Bobelis! 

S t a s y s Bernotavičius 
Bervvyn, IL 

„Vytautas" ir „Birutė" įžengė į JAV 
Bendrovė „Birštono mine

raliniai vandenys" pradėjo 
na tūra laus mineralinio van
dens eksportą į JAV. Už At
lanto iškeliavo į „Premium" 
lygio stiklinius butelius supils
tytas „Vytauto" ir „Birutės" 
mineralinis vanduo. 

„Pradžioje Vytau to ' ir 
'Birutės' mineraliniu vandeniu 
bus prekiaujama Illinois val
stijos lietuviškų maisto pro
duktų ir nedidelių vietinių par
duotuvių lentynose. Vėliau 
analizuosime galimybes skverb
tis į kitas parduotuves, taip pat 
kavines ir restoranus", — 
pasakojo „Birštono minerali
nių vandenų" komercijos direk
torius Robertas Šnaras. 

Jo teigimu, eksportą į JAV 
pirmiausia paskatino galimos 
prekybos apimtys ir gausiai ten 
įsikūrusių lietuvių skaičius. 
„Jiems 'Vytautas' ir 'Birutė' — 
bene vieninteliai iš lietuviškų 
mineralinių vandenų — gali 
būti žinomi nuo seno ir sukelti 
prisiminimus apie Lietuvą, 
kadangi jie buvo pirmieji van-
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tietuvos Respublikos Šeinio narys dr. Kazys Bobelis kalba St. 
Petersbarg, FL, Ltetuvht klube vienos popietes metu. 

Mečio Vilkaičio nuotrauka. 

dalis 
1/3 puod. svogūnų laiškų, 

smulkiai supjaustytų 
1/2 puod. be jokių riebalų 

(„honey Dijon mustard dres-
sing) užpilo 

1 šaukštas citrinų sulčių 
Bulves (nenuluptas) sudėti į 

verdantį vandenį ir pavirti 8 
min. Sudėti pupeles ir pavirti 
dar 5-6 min., arba kol bulvės 
bus minkštos, bet pupelės ne
pervirusios. Nuvarvinti ir per
plauti šaltu vandeniu. 

Sudėti likusius produktus, 
gerai išmaišyti ir palaikyti už
dengtą šaldytuve 2-3 vai. 

Die t in i s p y r a g a s 
1 butelis (10-12 uncijų tal

pos) Stewart's Diet Cream Soda 
(kitokia netinka) 

1 dėžutė paruoštų pyragui 
miltų (cake mix), nesvarbu, 
kokios firmos ar kokio skonio 

Tai ir viskas! 
Sumaišyti skystį su miltais. 

9x12 colių dydžio keptuvą 
išpurkšti riebalais, sukrėst i 
tešlą ir kepti iki 350° F įkaitin
toje orkaitėje 30-35 min. 

Daržov ių i r m a k a r o n u 
a p k e p a s 

3 puod. virtų „mostaccioli" 
makaronų 

1 stiklainis (27 uncijų 
dydžio) „pasta sauce" padažo 

1 maišelis (8 uncijos) 2 proc. 
riebumo sutarkuoto Mozzarella 
sūrio, padalinto per pusę 

2 puod plonai supjaustytų 
grybų 

2 puod. supjaustytos gel
tonosios cukinijos (yellow 
squash), nereikia nulupti 

2 puod. supjaustytos žalio
sios cukinijos (zucchini), nerei
kia nulupti 

Sumaišyti makaronus, pa
dažą, 1 puod. tarkuoto sūrio ir 
visas daržoves. Sukrėsti į 13x9 
dydžio keptuvą, likusį sūrį 
užbarstyti an t viršaus. 

Įkaitinti orkaitę iki 375° F, 
kepti 20—25 min., arba kol 
viskas gerai įkais. 

P a k e i t i m u i : užuot cukini
jų, ga l ima pavartot i plonai 
juostelėmis supjaustytus rau
donus ir žaliuosius pipirus. 

G a v ė n i š k a s p a t i e k a l a s 
1 sv. šparagų, supjaustytų 1 

colio ilgio gabaliukais 
1 sv. vidutinio dydžio kre

večių 
1/2 dėžutė (8 uncijos) 

„Barilla Angel Hair Pasta" — 
labai plonų makaronų 

1/4 puod. sutarkuoto Par-
migiano sūrio 

1/2 puod. sukapotų raudonų 
pipirų (gali būti ir žalieji) 

1 puod. kondensuoto ne
riebaus pieno iš skardinukės 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
2 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukšteliai tarkuotos cit

rinos žievelės (tik geltonoji dalis) 
1/2 šaukštelio druskos 
Šparagus sudėti į verdantį 

vandenį ir pavirti 30 sekundžių 
(ne daugiau). Nuvarvinti ir per
pilti šaltu vandeniu (tada dau

giau nebeminkštėja). įkaitinti 
aliejų keptuvėje, sudėti nulup
tas (būtinai išimti gyslelę, kuri 
yra per nugarėlę) krevetes, 
šparagus, pipirus ir pakepinti 
maišan t 5-7 min. Sumažinti 
karšt į , įpilti pieną, įberti 
druską ir gerai įkaitinti. 

Plonuosius makaronus iš
virti pagal nuorodas ant dė
žutės, nuvarvinti. Sumaišyti su 
paruoštomis keptuvėje kreve
tėmis ir daržovėmis, supilti cit
rinų sultis, sudėti žievelę, su
maišyt i . Prieš patiekiant 
apibarstyti tarkuotu sūriu. 

M a i s t o apsauga, a rba 
keturi paprasti patarimai, kaip 
apsisaugoti nuo susirgimo, 
užvalgius sugedusio maisto. 

1. Visuomet plaukite ran
kas ir gerai numazgokite lente
les, stalą ar kitus paviršius, ant 
kurių pjaustomas, kapojamas, 
ruošiamas maistas. 

2. Visuomet atskirkite vir
tą maistą nuo žalio (jokiu būdu 
nevartot i tų pačių indų, ku
riose buvo žalia mėsa, dar
žovėms, vaisiams, virtai mėsai, 
pirma gerai lėkščių ar dubenių 
neišplovus). 

3. Virkite ar kepkite mais
tą, kol nebus pusžalis ir pasieks 
reikiamą temperatūrą (ypač 
reikia atsargumo, ruošiant 
mėsą, žuvis, kiaušinius). 

4. Paruoštą maistą kiek ga
lima greičiau padėkite į šaldy
tuvą, nelaikykite kelias valan
das kambario temperatūroje. 

SKELBIMAI 

denys Lietuvoje, pradėti par
davimui pilstyti į butelius jau 
nuo 1924 metų", — pabrėžė R. 
Šnaras. 

Antra priežastis, paskati
nusi eksportą, buvo tai, kad 
prekybos par tner ia i iš JAV 
labai gerai įvertino Birštono 
bendrovės stiklinių butelių 
dizainą. Amerikiečiams mine
ralinis vanduo stikliniuose bu
teliuose siejasi su kokybe, nes 
juose vanduo ilgiau išlaiko 
vertingas savybes. 

R. Šnaras pažymėjo, kad 
bendrovė nesibaimina didelės 
konkurencijos JAV rinkoje, nes 
„Vytautą" ir „Birutę" galima 
vartoti kaip maisto papildą, be 
to, jie yra didelės minerali
zacijos ir ta i išskiria juos iš 
gausybės kitų mineralinių van
denų, atvežtų į JAV iš kitų 
šalių. Šiuo metu amerikiečiams 
labai aktualus sveikatos klausi
mas, nes „greitas" maistas ne 
vienam sukėlė sveikatos su
trikimus. Amerikiečių ypatingą 
susirūpinimą sveikatos ap
sauga rodo ir tai, kad visi į JAV 

ĮVAIRUS 

* Reikalingas CDL vairuotojas 
tolimiems reisams. Te!. 815-
919-5374. 

* Moteris ieško darbo ar gali 
pakeisti bet kurią savaitės 
dieną ar švenčių dienomis. 
Vairuoja, legalūs dokumentai. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 
773-863-8473. 

* 3 suaugusių asmenų tvar
kinga šeima, nebrangiai išsi
nuomotų 2 mieg. butą Brighton 
Parke. Tel. 773-387-7232. 

* 50 metų moteris su doku
mentais, vairuojanti, ieško 
darbo nuo antros vai. po pietų 
arba 1 ar dvi dienas savaitėje. 
Tel. 708-717-6388. 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi 
žmonės išsinuomotų vieną 
kambarį su vonia ir virtuve 
VVestmont, Darien, Romeo-
ville, Bolingbrook ar VVoodridge 
rajonuose. Jeigu nuosavame 
name, tai padėtume tvarkyti 
aplinką. Tel. 708-717-6388. 

* Gauti svarbūs Eglės Jake-
levičiūtės dokumentai. Skam
binti tel. 815-325-9427. 

* Moteris ieško darbo Velykų 
antrą ir trečią dieną tr kas antrą 
penktadienį lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Tel. 708-359-
9641. 

* 50 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje nuo 10 v.r. 
Iki 5 v.v. pietiniuose rajonuose-
Lemont, Orland Park, Palos 
Hts. Rekomendacijos, patirtis, 
automobilis, anglų kalba. Tel. 
708-774-0803. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo 
Oak Lawn ar aplinkiniuose 
rajonuose. Patirtis, anglų kalba, 
rekomendacijos, automobilis, 
dokumentai. Tel. 708-692-
4422, 708-233-6918 

įvežami maisto produktai, tarp 
jų ir vanduo turi būti pažymėti 
specialiais lipdukais, kuriuose 
nurodyta kiek kalorijų yra pro
dukte, koks cholesterolio kie
kis ir t.t 

Praėjusiais metais „Birš
tono mineral iniai vandenys" 
vežė lietuvišką mineralinį van
denį ir į Angliją, Airiją, Latviją, 
Estiją ir Rusiją. Iš viso 2004 
metais buvo eksportuota per 
200.000 butelių, šiais metais 
planuojama eksporuoti daugiau 
kaip 600,000 mineralinio van
dens butelių. Pagrindinę van
dens eksporto dalį sudaro 
prekiniai ženklai „Vytautas", 
„Aąville" ir „Birutė". 

„Birštono mineraliniai 
vandenys" š iemet planuoja 
pasiekti 16,6 min. litų apy
vartą. 2004 metais įmonės 
pajamos sudarė 14,4 min. litų. 

Papildoma informacija: Ro
bertas Šnaras, „Birštono mine
raliniai vandenys" komercijos 
direktorius. Tel. (85) 2786318, 
Mob. tel. +370 698 33244. 

SKELBIMAI 

Ner ingos Stovykla ieško l ietuviškai ka lbanč ių 
vadovų, nusimanančių ap ie L ie tuvos ku l tūrą, 

d i r b t i s tovyklo je M a r i b o r o , V e r m o n t e 
n u o 2005 m. birželio 75 d. iki rugsėjo 5 d. 

Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklauto
jais ir prižiūri jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai turi turėti 

patirties darbe su vaikais vasaros stovyklose. 
Alga: S8.84/valandai (40val./sav.) 

Susidomėję turi siųsti reziume angių kalba pagal valdžios 
nurodymus šiuo adresu: 

Job Order 31657 
Jobs & Training Division 

Vermont Depar tment of Employment & Training 
P.O. Box 488 

Montpel ier , VT 05601-0488 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS B* 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis 'versle 49 metai 
Off Mgr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St . 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Mąstėm 
€ U R O R € 

Illinois 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Nuo šiol korteles 
skambin imui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

GREIT PARDUODA 
-gar-— Landmark 
— * * * ; properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708425-7160 
Mobil 773-5900205 
Pager 630-314-4330 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

IŠNUOMOJA 

„DRAUGO" S K U M B I SKYRIUS 
773-585-9500 L 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE P E R 

t&sUotjS. 
V R A ( i A M M Y B l i 

U Ž S I S A K Y T I KON-r i - ; lNI iR . J 

SIUNČIAME m CARtiO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVUA. fcSTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S l U N C l A M k K l I i K V I l i N A S A V A I T l į . 
PRISTAI O M t GAVĖJUI TIKSI Al f RANKAS. 

1-800-775-SEND 
Mūsų atstovai: 
Bravo Čoffee aod deli 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T . I L <S043<>, T f c t : 6 3 O - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I Y N A <v>rp. 
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Pasaulio naujienos 
<Ren**ntiS AHP, ftaitefs, AP, W « * « į ITAR-TASS. BNS 

EUROPA JAV 

HAGA 
Vyriausioji Jungtinių Tautų 

(JT) karo nusikaltimų proku
rorė antradieni Europos Sąjun
gai (ES) nurodė, kad Kroatija 
vis dar nepakankamai stengiasi 
bendradarbiauti. Dėl tokio ver
tinimo sąjunga turėtų šią sa
vaitę atidėti derybas su Kroatija 
dėl narystės ES. Tai būtų pir
mas kartas, kai ES dėl žmogaus 
teisių klausimų atideda numa
tytą derybų su šalimi kandidate 
pradžią. Toks sprendimas būtų 
labai aiškus ženklas kitoms bu
vusios Jugoslavijos respubli
koms ir narystės ES siekiančiai 
Turkijai. 

GROZNAS 
Promaskvietiškas Čečėnijos 

prezidentas Alu Alchanov mano, 
kad dabar, kai išmokėtas 10,000 
dolerių atlygis už informaciją, 
padėjusią sunaikinti buvusį Ič-
kerijos vadovą Aslan Mascha-
dov, bus galima greičiau sučiup
ti kitą kovotojų vadą — Šamil 
Basajev. Kaip sakė Čečėnijos 
vadovas, kai „pažadas sumokėti 
didelę sumą pinigų įvykdytas ir 
gyventojai žino, kad tai — ne 
pasaka, atsiras žmonių, kurie 
vieni patys seks Š. Basajev bei 
jo parankinius ir praneš apie tai 
atitinkamoms žinyboms". 

PRŠTINA 
Kosovo sostinėje antradienį 

per sprogimą buvo apgadintas 
automobilis, kuriuo važiavo re
giono prezidentas Ibrahim Ru-
gova, tačiau nei jis pats, nei kiti 
žmonės nenukentėjo. Anksti 
ryte pro šalį važiuojant prezi
dento palydai, sprogo šiukšlių 
konteineris. Sprogimo priežas
tis kol kas neaiški. Sprogimas, 
per kurį apgadintas juodas I. 
Rugova automobilis „Merce
des", nugriaudėjo šiam nuosai
kių pažiūrų vadovui važiuojant 
susitikti su Europos Sąjungos 
užsienio politikos vadovu Javier 
Solana, kuris vaidina svarbų 
vaidmenį derybose dėl galimos 
Kosovo nepriklausomybės nuo 
Serbijos. 

WASHlNGTON, DC 
Prez iden tas George W. 

Bush vienai artimiausių savo 
patarėjų Karen Hughes nus
prendė paves t i rūpint is JAV 
įvaizdžiu užsienyje, paskelbė 
valstybės sekretorė Condoleez-
za Rice. Sis pasiuntinio postas 
yra labai svarbus, po 2003 m. 
kovo įs iveržimo į I raką pa
blogėjus JAV reputacijai pasau
lyje, ypač — arabų šalyse. Ilga
metė G. W. Bush sąjungininkė 
K Hughes vaidino svarbų vaid
menį per jo 2000 m. rinkimų 
kampaniją. Tada ji buvo Baltųjų 
rūmų patarėja, o vėliau pasi
traukė iš oficialaus posto ir grį
žo į Texas, tačiau ir toliau pata
rinėjo prezidentui. 

JAV gynybos departamento 
teritorijoje paskelbtas pavojus, 
kai laiškų ir siuntinių apdoroji
mo centre suveikė sistema, įspė
janti, kad juose gali būti pavo
jingų cheminių a r bakteriologi
nių medžiagų. Pavojaus prie
žastis kol kas iki galo neišaiš
kinta. Davikliai labai j au t rūs ir 
kartais a l ia rmas būna netikras. 
Tačiau keli televizijos kanalai 
pranešė, kad tva rkan t paštą 
Pentagon ras ta juodligės bakte
rijų. 2001 m. rudenį laiškai su 
juodligės sporomis buvo atsiųsti 
į žiniasklaidos priemonių re
dakcijas Washington, DC, New 
York, ta ip pa t į Kongresą. Tada 
penki žmonės mirė, apie dvide
šimt buvo užkrėsti . 

NEWYORK 
Buvęs JAV prezidentas Bill 

Clinton išvyko iš New York ligo
ninės, k u r praėjusią savaitę jam 
buvo padary ta nesudėtinga chi
rurginė operacija. Tikimasi, kad 
58-erių metų B. Clinton vėl ga
lės dirbti maždaug po mėnesio. 

menų ir kitų svečių susirinko į 
Jeruzalę, kur at idaromas nau
jas Holokausto muziejus, prime
nantis nacių mirties stovyklų 
siaubą. Jad Vashem — Holo
kausto kankinių ir didvyrių at
minimo įstaiga, skirta 6 mln. 
žydų, kuriuos Antrojo pasau
linio karo metais sunaikino na
cių režimas, — atidarė naują 
muziejų, kuris yra keturis kar
tus didesnį už senąjį, pastatytą 
prieš 30 metų. Atidarymo cere
monija vadinama didžiausiu 
t a rp tau t in iu įvykiu Izraelyje 
nuo premjero Yitzhak Rabbin, 
kurį 1995 m. nužudė žydų eks
tremistas, laidotuvių. 

ISLAMABADAS 
Osama bin Laden ieškan

čios Pakistano pajėgos pernai 
buvo beveik nustačiusios „ai 
Qaeda" vadovo buvimo vietą, ta
čiau pametė pėdsakus, interviu 
sakė prezidentas Pervez Mu-
sharraf. Pasak P. Musharraf, 
buvo manoma, kad 2001-ųjų 
rugsėjo 11-osios a takų sumany
tojas bus surastas Pakistano ir 
Afganistano pasienyje, bet jis 
„pradingo". Pakis tano vadovas 
nurodė, kad pajėgos aiškiausius 
O. bin Laden pėdsakus buvo ap
tikusios tuo metu , kai veikė 
genčių rajone netoli Afganistano 
sienos. 

AZIJA 

TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petrutis 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 16 d., t r eč iad ien i s 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Šimta i valstybių vadovų, 

garbingus postus užimančių as-

SEOUL 
Šiaurės Korėja perspėjo, 

kad padidins savo branduolinį 
arsenalą — taip ši komunistinė 
valstybė reagavo į bendrus JAV 
ir Pietų Korėjos kariškių moky
mus, kuriuos pavadino bran
duolinio karo žaidimais. Pietų 
Korėjoje nuo šeštadienio vyk
siančias pra tybas Pyongyang 
teisino tuo, kad turi atominių 
bombų, ir sakė, kad tokiu būdu 
sukuriama pusiausvyra, užkir-
sianti kelią branduoliniam holo-
kaustui. Pasak atstovo, Šiaurės 
Korėja į pratybas atsakys „kon
trpriemonėmis, įskai tant mūsų 
branduolinio arsenalo didinimą, 
kad susidorotume su priešiškais 
JAV kėslais". 

Vilniui vis sunkiau susikalbėti su veidmainiaujančia... 

Atkelta iš 1 psl. 
jog Rusijos ambasadorius Lie
tuvoje Boris Cepov, apie kurio 
galimą atšaukimą į Maskvą ra
šė Lietuvos žiniasklaida, lieka 
dirbti Vilniuje. 

Paklaustas, kodėl taip ski
riasi Lietuvos ir Rusijos UR mi
nisterijų pranešimai apie minis
trų pokalbį, A Valionis atsakė, 
jog tokios Maskvos interpretaci
jos atskleidžia Rusijos diploma
tijos dvilypumą. 

„Esu nustebęs, nes mūsų 
pokalbis ir Rusijos užsienio rei

kalų ministeri jos praneš imas 
skiriasi kaip diena nuo nakties. 
Matyt, ministro Lavrov pokal
bio ir Rusijos URM skelbto pra
nešimo sk i r tumai atskleidžia 
tam tikrą Rusijos diplomatijos 
dvilypumą", sakė ministras A. 
Valionis. 

„Tačiau aš linkęs tikėti tuo, 
ką girdėjau iš Rusijos ministro, 
o ne tuo, ką perskaičiau Rusijos 
URM pranešime", pridūrė jis. 

Pasak A Valionio, ministras 
Lavrov iš tiesų išreiškė pageida
vimą nepas iduot i emocijoms. 

„Tačiau aš pabrėžiau, kad to tu
ri laikytis abi pusės", sakė A 
Valionis. 

Be to, pasak ministro, „Ru
sijos URM pranešimo dvasia at
sispindi ir nekorektiškame Ru
sijos ambasadoriaus B. Cepov 
laiške, šiandien skelbiamame 
spaudoje". 

„Manau, kad Rusijos diplo
matams derėtų labiau rūpintis 
spaudos laisve savo šalyje, o ne 
nurodinėti, ką turi rašyti Lietu
vos spauda"; pareiškė Lietuvos 
UR ministras. 

Seimas atmetė T. Birmontienės kandidatūrą 
Atkelta iš 1 psl. 
buvo Veisiejuose dislokuoto 
NKVD dalinio kovotojas. 

Prieš balsavimą neprita
rimą T. Birmontienės kandida
tūrai atvirai deklaravo tik libe-
raldemokratai. Tėvynės sąjun
gos frakcija dėl jos balsavo lais
vai, kitos frakcijos skelbė pa
ramą. 

Tuo tarpu opozicinės Libe

ralų ir centro frakcijos nario 
Petro Auštrevičiaus nuomone. 
Seimo sprendimą nepritarti T. 
Birmontienės kandidatūrai lė
mė ne tiek jos disertacija, kiek 
kiti „nematomi dalykai". 

„Pirma, ta i yra revanšas už 
T. Birmontienės dalyvavimą R. 
Pakso byloje ir jos aiškią pozici
ją. Antra , T. Birmontienė yra 
siejama su prezidento komanda 

ir gali būti, jog yra nepatenkin
tų dėl prezidento sprendimo ne
vykti į Maskvą gegužės 9-ąją", 
sakė P. Auštrevičius. 

Seimas pr i ta rė Romualdo 
Urbaičio ir Ramutės Ruškytės 
kandidatūroms. R. Urbaitį pa
siūlė Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas Vytautas Greičius, R. 
Ruškytę — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. 

Grąžintino žydų turto sąraše — prabangus pastatai 

Atkelta iš 1 psl. 
Manoma, kad žydų religinė 

bendruomenė pretenduoja ir į 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Architektūros fa
kultetą J. Basanavičiaus g., 
Žvėryne įsikūrusią Respubli
kinę universitetinę ligoninę — 
Vaiko raidos centrą — ir net lai
dojimo namus Olandų g. 

„Pats didžiausias iš norėtų 
atsiimti — Kultūros ministeri
jos pastatas — į žydų pateiktus 
sąrašus buvo įtrauktas net tris 
kartus, tačiau naujajame sąraše 

jo nėra — prieš karą j ame įkur
tas Žydų liaudies bankas nebu
vo religinės bendruomenės tur
tas", teigė premjero patarėjas V. 
Kavaliauskas. 

Manoma, kad žydų religinę 
bendruomenę ypač t raukia auk
so vertės sklypuose Vilniaus se
namiestyje įsikūrę verslininkų 
kapitališkai suremontuoti vieš
bučiai ir restoranai „Ida Basar". 
„Grybo namai", „Radisson SAS 
Astorija" ir t.t. 

Restorano ir svečių namų 
„Ida Basar" savininkė Henrita 

Kontrauskienė sakė apie žydų 
ketinimus a ts i imt i verslinin
kams priklausantį pastatą gir
dėjusi ne kartą, o pirmajame re
liginės bendruomenės pateikta
me sąraše mačiusi ir šios įstai
gos adresą. 

„Pastato, į kurį investavo
me milijonus litų, vertė yra vie
na, tačiau kas apskaičiuos mū
sų negauta pelną a r sužlugdytą 
verslą? Tačiau esame ramūs dėl 
ateities todėl, kad nemanome, 
jog dabar yra Stal in laikai", 
svarstė H. Kontrauskienė. 

Pasitaikančios nenaudos 
Kažin, ar kas dar prisimena 

praėjusiais metais šioje skiltyje 
spausdintą rašinėlį apie vieno 
mūsų tautiečio tariamai lai
mėtą stamboką pinigų sumą. 
Jeigu kas nors prisimena, tai 
sakykime — gerai. Na, o jeigu 
ne, tai gal reikėtų pasakyti — 
tebūna tiek jau to. 

Tačiau norisi prisipažinti, 
jog rašančiajam nelengva iš
kėsti dar kartą neparašius apie 
tokius ir panašius prajovus. 

Apie tuos „laimėjimus" 
buvo ne kartą rašyta ir kalbėta 
žiniasklaidoje anglų kalba. 

Ankstyvesnėmis žiniomis, 
vykdant platesnius tyrinėjimus 
paaiškėjo, jog mūsų gyvenama
jame krašte buvo „išmaudyti" 
tūkstančiai vyresnio (daugiau
sia) amžiaus žmonių. Nuken
tėjusiųjų nuostoliai siekia mili
joną dolerių. Kai kurie as
menys, apgauliai „vedžiojami 
už nosies", patyrė nemažų nuo
tolių. Paaiškėjo, kad kai kurie 
„avies kailiu" prisidengę ap
gavikai vertėsi sunkiai suvo
kiamais būdais. Pavyzdžiui, 
siuntinėdavo pranešimus apie 
laimėjimus tariamoje loterijoje, 
siūlydavo įsigyti netikrų kredi
to kortelių, ligoninėse „gydyda
vo" sunegalavusius žmones, 
išnaudodavo į užsienį per
sikėlusius piliečius ir t.t. 

Teigiama, kad valdžios 
organams pavyko išaiškinti ir 
areštuoti apie pusantro šimto 
apgavikų. 

Turima žinių, kad pernai 
vien tik Illinois valstijoje buvo 
užregistruota daugiau kaip šim
tas žmonių, kurie nelauktai 
gavo oficialiai atrodančius 
sprendimus apie Ispanijoje 
loteįjoje laimėja šimtatūkstan
tines pinigų sumas. Iš esmės tie 
laimėjimai tebuvo „laimėjimai". 
Jie buvo naudingi tik loterijos 
administratorius vaizdavu
siems asmenims. Tiems nieka-
dėjams terūpėjo išpešti kiek 
galima daugiau pinigų. 

Čikagos miesto policija 
neseniai perspėjo gyventojus 
nepatekti į pinkles, kuomet 
asmenys pasinaudodami tele
fonu, vaizduodami valdžios 
pareigūnus, nori žinoti Socia
linio draudimo ir banko taupy
mo sąskaitų numerius. Anot 
perspėjimo, tokie telefoniniai 
skambučiai yra ne kas kitas, o 
tik pasikėsinimas į svetimą 
tapatybę. 

Pastaraisiais metais pagau
sėjo kai kuriose Pietų Afrikos 
valstybėse „besidarbuojančių" 
asmenų pasipelnymo pastan
gos. Štai vienos valstybės taria
mo Mineralų ir energetikos 
departamento aukšto rango 
pareigūnas siuntinėja neprie
kaištingai atrodančius laiškus, 
kreipdamasis „My Dear Part-
ner" ir siūlydamas pasinaudoti 
susidariusių pinigų pertekliu
mi. Šios, tikriausiai tokiu vardu 
neveikiančios, įstaigos vardu 
įrodinėjama, jog tur įs mili
jonines pinigų sumas. Girdi, 
vietos įstatymai draudžia 
tiesioginį investavimą užsienio 
valstybėse. Todėl esą būtinai 
reikalingas užsienyje gyvenąs 
tarpininkas. Laiškuose teigia
ma, kad tarpininko laukia 
stambus atlyginimas. 

Kur gi ne!? Yra žinoma, kad 
vienas susižavėjęs amerikietis, 
betarpininkaudamas ir besvajo
damas apie galimybę praturtėti 
vos neprarado paskutinių „kel
nių". 

Beje, ne taip seniai kitoje 
Pietų Afrikos valstybėje, pro
kuratūra besivadinanti įstaiga 
išsiuntinėjo JAV gyvenan
tiems lietuviams adresuotus 
laiškus, kuriuose minimas 
tenai susisiekimo nelaimėje 
žuvęs lietuvis. Teigia, jog šis 
paliko stambią pinigų sumą, 
kurią gali paveldėti velionio 
giminaičiai ir net jo bendra-
pavardžiai. Nurodomos lengvai 
pasiekiamos stambia pinigų 
suma kvepiančios galimybės. 

ALBERTAS KANAfTIS 

Vėjas kaukia, pusto sniegą, 
namų langai užšalę, medžiai lyg 
šmėklos siūbuoja — gamta rodo 
savo jėgą, pyktį. Pūga. 

Židinio ugnis lyg ilgi liežu
viai „laižo" malkas, kibirkštys 
sproginėja ir dūmų kamuoliai 
veržiasi į kaminą. Kambary 
šilta, malonu. Apsikrovęs kny
gomis, brėžiniais, studijuoju, 
braižau linijas, matuoju kam
pus... Šiukšlių dėžė pilna. 
Netikslus brūkšnys, klaida — 
pradedu iš naujo. Jau šeši 
mėnesiai, kai po darbo fabrike 
tris kartus per savaitę lankau 
Valstybinį technikos institutą. 

Kovo pirmoji diena. Lau
kuose dar daug sniego, bet oras 
darosi šiltesnis, jaučiasi netoli
mas pavasaris. Nusibodo ma
tyti sniegą, laukiu žalumos, 
sprogstančių lapelių, girdėti 
upelių šniokštimą. Balandžio 
pabaiga ir netrukus gegužė 
pabers žiedų ant laukų — gra
žiausias pavasario laikas. 

Netrukus egzaminai. Visi 
studentai turi paruošti projek
tą: nubraižyti su visom detalėm 
išardytos mašinos dalis, nubrai
žyti kaip atrodė mašina prieš 
išardymą. Komplikuotas, gana 
sunkus pirmų metų projektas. 

Daug valandų, nemiegotų 
naktų praleidžiu prie braižybos 
lentos, daug klaidų, patai
symų... Dar savaite laiko ir 
brėžiniai baigti. Vis dar tikrinu, 
vis dar nesu tikras, kad atlikau 
užduotį be klaidų. 

Pasiruošęs egzaminams: 
žodžiu, raštu ir brėžiniais. 

Tikrinu užrašus, skaitau 
pastabas, turiu viską prisimin
ti... Šiandien egzaminai, visur 
pilna studentų. Didelėj salėj, 

Af A 
STASYS RUDYS 

Mirė 2005 m. kovo 13 d., eidamas 99-tuosius metus. 
Gyveno Uxbridge, MA. Anksčiau Brighton Parke, Monte-
rey, CA, Michigan City, IN, Worcester, MA. 

Gimė Kulių kaime, Plungės rajone. 
Nuliūdę liko: žmona Elzbieta Pauliukonienė Rudienė, 

sūnūs Rimas ir Stasys su žmona Živile. Proanūkai Audra 
ir Raminta su šeimomis, Rimas, Algis ir Dana. Kartu 
liūdi ir 8 povaikiai, 28 propovaikiai (step grand children) 
ir 19 propoanūkų (step greitgrandchildren). 

Velionis baigė Vytauto Didžiojo universiteto germa
nistiką ir gilino studijas Karaliaučiaus universitete. Buvo 
mokytojas, trijų gimnazijų direktorius (Švėkšnos, Biržų ir 
Eichstadt>Rebdorf stovyklos). Amerikon atvyko 1949 m. ir 
įsikūrė Čikagoje. Čia tuoj pat įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Aktyviai dalyvavo Mokytojų sąjungos, Aukštesnės Litua
nistikos mokyklos, Skautų sąjungos, Lietuvių Bendruo
menės, Ateitininkų sąjungos, Liet. Fronto Bičiulių atkūri
me ir veikloje Čikagoje ir JAV. Lietuvių Bendruomenėje 
daugiausiai veikė švietimo srityje. Keturis metus ėjo 
Švietimo Tarybos pirmininko pareigas. Nuo 1954 iki 1964 
m. dėstė lietuvių kalbą Army Language School Presisio of 
Monterey, CA. 1964 m. su žmona a.a. Akvile persikėlė į 
Michigan City, IN ir įsijungė į vietinę lituanistinę veiklą. 
dėstydamas Gary lituanistinėje mokykloje ir eidamas 
įvairias vadybos pareigas Bendruomenėje. 1979 m. per
sikėlė į Wqrcester, MA ir čia vedė Elzbietą Piešinaitę Pau-
liukonienę. Čia buvo Lituanistinės mokyklos vedėju ir 
mokytoju, ėjo LB pirmininko pareigas. Priklausė Šv. Ka
zimiero parapijai ir giedojo chore. 

Šermenys 9:30 iki 11:30 v.r. Dirsa-Morin Funeral 
Home, 298 Grafton St., Worcester, MA. 

Laidotuvės vyks kovo 16 d. 12 vai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišios ir laidotuvės Putnam CT. 

Norinčius vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutės" naš
laičių fondui, 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, arba 
Camp Neringa c/o 19 Old Farm Rd., Walpole, MA, 02081. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse ir prisijungti su mumis maldose. 

Nul iūdus i šeima 

Deja, ir šiuo palyginti, 
ganėtinai įtikinančiu būdu, 
siekiama pasinaudoti žmonių, 
šiuo kartu lietuvių, naivumu. 

Pasaulyje ne t rūks ta ap
gaule mintančių žmonių. Ne
trūksta ir didesniu naivumu 
pasižyminčių. Va, prieš porą 
dešimtmečių čia rašančiajam 
teko susidurti su vienu mūsų 
tautiečiu, kuriam nebuvo pakan
kamai aiški anglų kalba pa
rašyta „teisybė". Atidžiai per

skaičius ir pasakius, kad jo 
vardu a ts iųs tas pranešimas 
dvelkia netiesa, žmogelis (mū
sų tautietis) keistai nusišypso
jęs pasakė: „Man atrodo, kad 
jūs nelabai suprantate ang
liškai". Taip taręs išėjo už
t r e n k d a m a s duris. Po poros 
mėnesių netikėtai teko su-ži-
noti, jog jam buvo lemta, vieną 
kartą keistokai nusišypsojus. 
užbaigti savo gyvenimėlį psi
chiškai sutrikusiųjų ligoninėje. 

NAUJAS AKIRATIS 
skirtoj egzaminams, eilės kė
džių, didelis stalas, gale trys 
kėdės, kur profesoriai, lyg teisė
jai, nuspręs ir tars galutinį žodį. 
Laukiam ir tikimės... Visi jau 
salėje sėdim ir vėl laukiam. 

Egzaminai. Prie stalo alfa
betine tvarka šaukia po vieną. 
Širdis nerimsta krūtinėj, dau
žosi lyg kūjis, sėdžiu lyg ant 
žarijų, prakaituoju... Laikrodis 
tiksi, valandos skuba, o aš vis 
dar laukiu. Šaukia. Keletas klau
simų, trumpi atsakymai. Raštu 
20 klausimų, laikas 20 minučių. 
Brėžiniai geri. Rankos pas
paudimas, linkėjimai... Pirmi me
tai sunkūs, bet su pasisekimu. 

Gabu ilsėtis kol vėl pradė
siu antrus metus, kur reiks 
daugiau darbo ir pasiryžimo. 
Žvelgiu atgal, žvelgiu į priekį — 
braižytojo kelias ilgas. 

Vasara. Atostogos prie 
jūros. Ilsimės. Pajūris pilnas. 
Putotos bangos daužo krantą, 
švelnus vėjelis maloniai glosto 
veidą, saulė degina kūną. 
Vaikai laksto, šūkauja, stato 
smėlio pilis... Nors t rumpai 
gyveni be rūpesčių, gyveni tik 
šia diena. Gyvenimas gražus, 
bet labai trumpas, džiaugiamės 
dabar , nežinom rytdienos. 
Nieko nėra amžino — atgal prie 
darbo į fabriką. Atostogos baig
tos. Ir vėl prie specifinio svorio, 
vėl sėdžiu prie įprasto dienos 
darbo. Penkeri metai, kai ne
dirbu medicinos srityje ir vis 
dar ieškau kažko geresnio. 
Fabrike nėra galimybės progre
suoti. Sėdžiu ta rp rūgščių, 
kvėpuoju rūgštimi, ventiliacija 
labai bloga. Žinau, kad per ilgai 
dirbu pavojingą darbą, žinau, 
kad reikia pakeitimo. 

Nelaimingas atsitikimas 
sukrečia fabrike dirbančius: 

verpėjas praranda ranką ant 
besisukančio rato, einančio į 
džiovinimo mašinas . Gerai 
pažįstu verpėją: jaunas vyras, 
vedęs, keturi maži vaikai ir 
dabar — invalidas. Ką fabriko 
vadovybė darys su juo, kokį 
darbą galės dirbti be dešinės 
rankos (iki alkūnės)? 

Fabrikas užt ikrina jam 
darbą visam gyvenimui. Ar ga
lima tikėti pažadu? Po keletos 
mėnesių atleidžia jį iš darbo. 
Kodėl? Atsakymo nėra. Kol 
sveikas ir gali dirbti — reikalin
gas, ligos, nelaimės — meta 
laukan. Po trumpo laiko viskas 
užmiršta ir vėl sukasi ratai , 
dirba verpėjai. 

Žaibo greitumu praeina 
vasra, artėja ruduo įvairiomis 
spalvomis dažydamas medžių 
lapus: raudonai, rudai, gelto
nai... Viskas atrodo kaip 
dailininko piešinys. Saulė 
šviečia, bet nešildo, dangus mė
lynas, žąsys klykdamos traukia 
į pietus, ieškodamos šiltesnio 
oro. 

Ir vėl atgal prie studijų, 
darbo fabrike. Mažai praėjusių 
metų studentų grįžta užbaigti 
braižytojo kursą. Dirbti visą 
dieną, mokytis vakarais, kar
tais nakties valandomis. Mažai 
poilsio, darbo daug. Braižyti 
nesunku, bet braižytojas ne tik 
braižo, studijuoja matematika, 
metalų sudėtį (kietumas, ats
parumas, specifinis svoris* 
apskaičiavimo problemas, tiks
lumą... Nutariu, kur yra pra
džia turi būti ir galas' Atvykus į 
Ameriką pirma pradėjau ge
ležies grandytoju, vėliau tapau 
specifinio svorio specialistu ir 
dabar mėginsiu braižybą. Su 
kalba jokių sunkumų, rast i 
darbą sunku, reikia specialy

bės. Taigi vėl į priekį. 
Paskut inė diena, studijos 

baigtos. Lapas popieriaus su 
parašais, antspaudu — braižy
tojo diplomas. Buvo sunku, bet 
pasiekiau tikslą. Mėginsiu su 
diplomu ir instituto rekomen
dacijomis, brėžiniais lėktuvų 
fabrike. Mėginsiu... 

Personalo raštinė fabrike 
pilna ieškančių darbo: paprasti 
darbininkai, inžinieriai, braižy
tojai, mechanikai... Visi tikisi 
gauti darbą, visi... Užpildau 
apie keturias formas, pridedu 
visus dokumentus. Atsakymas 
bus praneštas laišku. Ir vėl, 
kaip paprastai, reikės laukti 
Turiu viltį, pasitikėjimą, nes 
visi gyvenam viltimi. 

Diena po dienos, o atsaky
mo vis dar nėra. Sakoma, kad 
blogos žinios skrenda, geros 
ateina pamažu. 

Ilgai lauktas laiškas, su 
gera ar bloga žinia, mano ran
kose. Netikėjau, atsakymas 
neigiamas: reikia daugiau prak 
tikos ir... Amerikos pilietybės. 
Siūlo darbą mechanikos depar 
t amente . Du metai studijų 
grimsta į praeitį Kaip gali įsi
gyti praktikos, jei nedirbi0 

Visur nori su praktika, nesvar
bus diplomas, nereikia mokinių. 
Atsimušu lyg į mūro sieną, 
nežinau ką daryti, kur eiti. 
Keistas jausmas apima, esu 
niekam tinkamas, nereikalin
gas. Daug laiko praėjo, medici
na užmiršta. Per vėlu pradėti 
studijuoti, per vėlu. . Dievo va
lia Pabodo studijos, noriu poilsio 

Sustoju prie lango, lauke 
sninga, vėjas pusto sniego, 
medžiai siūbuoja. Židinio ugnis 
sklaido1 šešėlius, kambarv šilta. 
malonu. Mintys klajoja žinau. 
kad čia dar ne nabauja 

\ 
1 ' 
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Čikagoje ir apylinkėse 
...NES ESAME LIETUVOS VAIKAI 

15-ŲJŲ LIETUVOS NEPRIKLAU-
somybės atkūrimo metinių pro
ga Kovo 11-osios minėjimas įvyks 
kovo mėn. 20 d., sekmadienį, 
12:30 v. p. p. Lietuvių Dailės mu
ziejaus patalpose, PLC, Lemon-
te. Programoje: prof. Vytauto 
Černiaus paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks Laimutė Ste-
paitienė. Minėjimą ruošia Tėvy
nes sąjungos remejų Čika
gos skyrius. Kviečiame visus daly
vauti. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 
Lemonte veikia „Žiburėlio" Mon-
tessori mokykla lietuvių kalba. 
„Žiburėlio" atvirų durų diena 
bus šeštadienį, kovo 19 d., nuo 9 
v.r. iki 11 v.r. „Žiburėlio" klasė
je, PLC. Kviečiame šeimas, su 
3-4 metukų vaikučiais, susipa
žinti su mokyklėle. Dėl infor
macijos kreipkitės tel. 630-257-
8891. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubo narės kviečia visus kovo 
20 d., Verbų sekmadienį, į 
tradicinius priešvelykinius 
priešpiečius Jaunimo centro 
kavinėje. Pradžia tuoj po lietu
viškų 10:30 v.r. šv. Mišių jė
zuitų koplyčioje. Šventinį stalą 
pašventins tėvas Antanas Gra
žulis, SJ. Savo apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 

LIETUVIŲ FONDO 2005 METINIO 
suvažiavimo metu, balandžio 30 
d., Lemont, IL, bus balsuojama 
už naujus LF įstatus. Tie, kurie 
nevyksite į suvažiavimą, galite 
įgalioti atstovauti JAV LB Kraš
to valdybą. Su LF pranešimu 
apie suvažiavimą, gausite bal
savimo atkarpėlę, kur reikės 
parašyti, ką įgaliojate. Atkarpą 
išsiųskite dr. Laimai Karosie-
nei, JAV LB KV vicepirminin
kei, prieš 26 dieną šiuo adresu: 
dr. Laima Karosienė, 3 Oak Ga
te Drive, Branford, CT 06405. 

LIETUVOS DUKTERŲ TRADICINIS 
velykinių pyragų ir margučių 
išpardavimas įvyks kovo 24 d., 
Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 v.r., 
2735 West 71st St., IL, tel. 
773-925-3211. Sesių dėmesiui, 
pyragus bus galima atsinešti 
trečiadienį, nuo 10 v.r. iki 5 
v.p.p., arba anksti ryte ketvirta
dienį. Laukiame visų. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia jus dalyvauti ALGS 
ruošiamame seminare, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 16 
d., Willowbrook pokylių salėje, 
8900 S. Archer Ave., Willow 
Springs, IL. Seminaro pro
gramoje medicinos paskaitas 
skaitys gydytojai: Lietuvos 

-gydytojų sąjungos pirm. dr 
Liutauras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą. 
Bus kokteiliai ir vakarienė 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia
mi visi kolegos: medicinos, sto
matologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. Pasiteirauti 
galima Jaunimo centro tel. 773-
434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p. 

SKELBIMAS 
Pirkč iau J o n o Rimšos, 

Puzino, Vizgirdos, Kasiulio, 

Valeškos tapybos d a r b ų . 

Tel. 708-349-0348. 

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS. 
2006m. „Draugo" metinis kon
certas bus balandžio 2 d., sek
madienį. Prašome tą dieną re
zervuoti „Draugui" ir susilaiky
ti nuo kitų renginių. Dienraštis 
reikalingas visiems. Jame atsi
spindi išeivijos visuomeninis ir 
kultūrinis gyvenimas. 

GEGUŽĖS 1 D„ SEKMADIENĮ, 
įvyks pirmas ir vienintelis 
sportinių šokių kolektyvo „Žu
vėdra" koncertas Morton aukš
tesniosios mokyklos auditorijo
je. Bilietai į koncertą gaunami 
„Seklyčioje", krautuvėlėje „Lie
tuvėlė", sekmadieniais PLC 
Lemonte. Užsakymai priimami 
tel. 630-620-9904 arba 708-562-
1448. 

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS, 
žinomas dokumentinio kino 
režisierius, poetas, publicistas, 
pasakų vaikams kūrėjas ir dai
nų autorius bei atlikėjas, gegu
žės 8-25 dienomis lankysis Ame
rikoje. Pirmasis susitikimas su 
V. Landsbergiu įvyks gegužės 
U d. St. Petersburg, FL., o ge
gužės 14-15 dienomis Los Ange
les, CA. Jis atvyksta JAV LB 
Kultūros tarybos kvietimu. 

MALONU PAMINĖTI, KAD 
Lietuvoje spausdinamas kultū
ros žurnalas „Šiaurės Atėnai" 
kovo 12 d. laidoje iš „Draugo" 
šeštadieninio priedo perspaus
dino Vlado Krivicko straipsnį 
„Susan Sontag: tarp elito ir 
bohemos". Iš „Draugo" priedo 
pastoviai medžiaga pasinaudoja 
ir žurnalas „Nemunas". 

BILIETUS j „CAVALLERIA RUSTI-
CANA" spektaklį bus galima įsi
gyti šį sekmadienį, kovo 20 d., 
Pal. J. Matulaičio bažnyčios 
vestibiulyje, prieš ir po 9 vai. 
Mišių, o taip pat prieš ir po 11 
vai. Sumos. Bilietai darbo 
dienomis pardavinėjami „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st St., Chi-
cago, IL. Jums rūpimais klausi
mais galite kreiptis į valdybos 
pirmininką Vaclovą Momkų, 
tel. 773-925-6193. Užsakymus 
paštu siųsti Lithuanian Opera 
Co., Inc., 3222 W. 66th PI. 
Chicago, IL 60629. 
Plačiau apie Lietuvių operą 
skaitykite internete tiklapyje 
l i thoperach icago .org 

KOVO 20 D., SEKMADIENĮ, 
12:30 p. p. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte, mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo metines, prof. 
Vytautas Černius kalbės tema: 
„Pamąstymai apie Kovo 11-ąją" 
Prof. V. Černius yra Temple 
universiteto (Philadelphia) pro
fesorius emeri tas ir Čikagos 
universiteto alumnas. Kaip psi
chologas dirbo daugelyje pa
saulio šalių. Jo mokslinės sritys 
yra grupių psichologija, suau
gusių vystymasis, suaugusiųjų 
švietimas. V. Černius yra 1990 
m. Sausio 13-osios fondo įkūrė
jas. 1991 m. Kaune Vytauto 
Didžiojo universitete įsteigė 
Pedagogikos centrą, iš kurio 
išsivystė Edukologijos katedra 
ir Švietimo studijų bei pro
fesinio lavinimo centrai. Nuo 
1991 m. prof. V. Černius yra 
vizituojantis profesorius VDU, 
Kaune. Tėvynės sąjungos rė
mėjų Čikagos skyrius kviečia 
visus T.S. rėmėjų nar ius ir 
visuomenę gausiai dalyvauti. 

Graži šventė, minint Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimą, vyko Waukegan-Lake 
County lietuvių apylinkėje. 
Vasario 20 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. į Civic centrą, esantį 
Libertyvill, r inkosi šios apy
linkės lietuviai švęsti Lietuvos 
valstybės a tkūr imo 87-ųjų ir 
paminėti Kovo 11-osios penkio
liktųjų Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo metinių. 
Pakiliai nusiteikę vieni ki tus 
sveikino su šventėmis, spaudė 
rankas draugams ir nepažįs
tamiems ir visiems tiems, kurie 
nepabūgę žiemos išdaigų 
atvyko į šventinį minėjimą. Čia 
pat, dar prieš renginį buvo 
renkamas LB solidarumo moke
stis ir aukos lietuviškai veiklai 
palaikyti. Į šventę buvo atvykę 
per 270 dalyvių. 

Minė j imas 

Šventė prasidėjo pilnutėlėje 
didžiojoje Civic Center salėje, 
gražiai išpuoštoje Gedimino 
lituanistinės mokyklos mokinių 
pieštais Lietuvos vaizdais, sim
boliais ir herbais. Iškilmingos 
šventės pradžioje renginio vedė
ja, aktorė J ū r a t ė Dzemenaitė 
pasveikino gausiai susirinku
sius šventės svečius ir dalyvius 
S. Gedos žodžiais apie meilę 
Lietuvai. 

Po to buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai , tylos minute 
prisiminti ir pagerbti apylinkė
je gyvenusieji Lietuvos laisvės 
kovų savanoriai: Petras Markū
nas ir Fel iksas Kairys bei 
praeitais meta is amžinybėn 
pasitraukusieji šios lietuvių 
apylinkės nariai . 

Trumpą sveikinimo žodį ta
rė apylinkės pirmininkas Algi
mantas Birgiolas, kuris atkrei
pė dėmesį, kad Lietuvos valsty
bingumo atkūrimo švente 
ypatingai didžiuojasi ir JAV 
gyvenantys lietuviai, kur ie 
visada buvo ir yra vieningi, gin
dami ir skelbdami Lietuvos 
laisvės siekius pasauliui. Todėl 
JAV lietuviams labai brangus 
tiek Vasario 16-osios atmini
mas, tiek ir dar neseniai išgy
ventos Kovo 11-osios neužmirš
tamos akimirkos. „Vasario 16-
oji ir Kovo 11-oji subūrė ir 
suvienijo visų kartų JAV lietu
vius į vieną darnią šeimą var
dan mūsų tėvynės Lietuvos. 
Todėl Waukegan-Lake County 
apylinkės lietuviams abi šios 

Padėkokime Lietuvos prezidentui 
Ame^kos lietuvių taryba dėkoja Lietuvos Respublikos prezi

dentui Valdui Adamkui, ryžtingai atsisakiusiam dalyvauti 
gegužės 9-ąją numatytame Maskvos renginyje Kviečiame orga
nizacijas ir pavienius asmenis jungtis prie bendros padėkos už 
principinį nusistatymą. Norinčius prisijungti, prašome kreiptis į 
ALTo įstaigą laišku, faksu, arba el-paštu, nurodant savo 
pavardę ir adresą. Ši padėka bus perduota Lietuvos prezidentui. 

Amerikos l ietuviu taryba, 
6500 S Pulanki Road, Chicago, IL 60629 Tel. 773-735-6677, Faks 

773-735-3946, EI paStas: AltCenterPaol com. 

datos brangios, nes t a i ne 
atskirų išeivių kartų ar emi
gracijos bangų šventė, tai mūsų 
visos lietuviškos išeivių šeimos 
labiausiai mylima ir iškilmingai 
švenčiama šventė", — baig
damas sakė apylinkės pirmi
ninkas Algimantas Birgiolas. 

Elena Skališienė pristatė į 
šventę avykusius svečius: JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkę R. Narušienę su vyru 
Bernardu, Lietuvių fondo 
valdybos pirmininką A. Tamulį 
ir Lietuvos generalinį konsulą 
Čikagoje A. Daunoravičių. 

Trumpame sveikinimo žo
dyje Regina Narušienė prisi
minė svarų JAV lietuvių vaid
menį, atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę, ir didelį Ame
rikos lietuvių indėlį Lietuvai 
siekiant narystės NATO. Ta 
proga ji ' pristatė ir naujai 
išleistą leidinį, gražiai įamži
nantį šią prasmingą JAV lietu
vių veiklą. Išreikšdama padėką 
ir pagarbą ilgamečiui šios 
apylinkės politinių reikalų 
vedėjui Eduardui Skališiui, 
kuris aktyviai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės siekių dar
buojasi net 44-rius metus, ir jo 
aktyvią veiklą įvertindama, R. 
Narušienė apdovanojo šį ne
nuilstantį mūsų apylinkės vi
suomenininką naujuoju lei
diniu. 

Sveikinimo žodį šventės 
proga tarė ir A. Tamulis, Lie
tuvių fondo valdybos pirmi
ninkas. Jis kvietė visus aktyviai 
įsijungti į fondo veiklą, pabrėž
damas, kad šis fondas remia ir 
finansuoja lietuvišką veiklą ir 
su lietuvybės išlaikymu susiju
sius projektus. Taip pa t jis 
informavo, kad Lietuvių fondas 
šiais metais paskyrė piniginę 
paramą Gedimino lituanistinei 
mokyklai, kuri šioje apylinkėje 
įsikūrė vos prieš tris metus. 
Šventės dalyviai LF valdybos 
pirmininkui už gražius linkė
jimus ir paramą padėkojo šiltais 
plojimais. 

Renginio vedėja J. Dzeme
naitė prie mikrofono pakvietė 
Lietuvos generalinį konsulą 
Čikagoje A. Daunoravičių pa
sakyti pagrindinę šios šventės 
kalbą. Savo kalboje Lietuvos 
gen. konsulas pasidžiaugė, kad 
pirmą kartą Vasario 16-ąją ir 
Kovo 11-ąją minime, būdami 
Europos Sąjungos ir NATO na
riais ir perskaitė Lietuvos am
basadoriaus JAV V. Ušacko 

sveikinimą apylinkės lietu
viams. Toliau savo kalboje 
pranešėjas apžvelgė Lietuvos 
pasiekimus įvairiose srityse, 
stabtelėjo ir prie sunkumų, su 
kuriais dar vis susiduria 
Lietuvoje gyvenantys žmonės. 
Salėje susirinkusiems supran
tamais ir papras ta is pavyz
džiais gen. konsulas pabandė 
nusakyti ir išeivijos santykį su 
Tėvyne. Baigdamas savo kalbą 
A. Daunoravičius pasidžiaugė 
aktyvia šios apylinkės lietuvių 
veikla, puoselėjant lietuvybę i r 
palaikant nenut rūks tamus 
ryšius su Lietuva ir jos 
žmonėmis. Konsulo neilga, bet 
labai nuoširdi kalba buvo paly
dėta karštais plojimais. 

Renginio dalyviai išklausė 
šventės proga paruoštos rezo
liucijos tekstą ir j am pritarė. 
Rezoliuciją perskaitė renginio 
vedėja Jū ra t ė Dzemenaitė. 
Rezoliucijos tekstas bus pasiųs
tas JAV valdžios atstovams, 
Lietuvos prezidentui ir Vy
riausybei, o taip pat Rusijos 
ambasadai Vašingtone. Papil
domai pastebėsime, kad tokios 
rezoliucijos nelieka be atsako. Į 
pernai metais priimtąją ir iš
siuntinėtą rezoliuciją, pirmą 
kartą išeivijos istorijoje, 
Rusijos ambasadorius atsakė 
laišku. 

Šven t inė p r o g r a m a 

Meninę šventės programą 
atliko Gedimino lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir tautinių 
šokių kolektyvas „Klumpė". 
Išvydome gražią ir įspūdingą 
programėlę, kuriai scenarijų 
parašė tautinių šokių „Klumpė" 
vadovė ir Gedimino litua
nistinės mokyklos mokytoja 
Ingrida Špokienė. Ja i talkino 
Gedimino lituanistinės mokyk
los mokytojos: Irena Rutkaus
kienė — paruošė šokius, Aida 
Leikuvienė — išmokė patrio
tinių dainų, eilėraščių, o isto
rinius pasakojimus paruošė 
mokytojos Eglė Grobe, Edita 
Olberkienė ir Vilma Daily. 

Meninę programą „Klum
pė" pradėjo šokiu „Iškilmin
gasis trejinis". Juos scenoje 
pakeitė Gedimino mokyklos 
auklėtiniai. Jie eilėmis ir pa
sakojimais atkūrė Lietuvos val
stybės istorijos raidą ir ilgą 
lietuvių kelią į nepriklausomy
bės atstatymą. „Mindaugas 
Lietuvos valstybę įkūrė", — 

VVaukegan/I^ake County LB apylinkės ruoštoje Nepriklausomybes dienos Šventėje publika ir garbes svečiai. I eil. 
iš kairės: B. Narušis, R. Narušienė, gen. konsulas Čikagoje A. Daunoravičius, LF valdybos pirm. A. Tamulis, 
aktorė J . Dzemenaitė, E. Skališienė, A. Birgiolas. 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštines Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

13f>S l . a S * «21flOChiG*r. 11.60803 
(iahmos konsultacijos St^tddieniais 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli ft-ee 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, TL 

Waukegan/Lake County LB apylinkės ruoštoje Nepriklausomybes dienos 
šventėje — Gedimino lit. mokyklos mokiniai atlieka programą. 

įscyKeusKai nusiteiKe 
mybės dienos šventėje. 

Gedimino lit. mokyklos mokiniai su mokytojomis: I. Rutkauskiene, E. 
Grobe ir E. Olberkienė prieš pasirodymą Nepriklausomybės dienos pro
gramoje. 

kalbėjo vienas pasakotojas , 
iškėlęs pirmojo Lietuvos kara
liaus portretą. Antrasis, pakel
damas aukšta i Gedimino port
retą, pranešė: — „Gediminas — 
Vilnių įkūrė". „Algirdas gynė 
Lietuvą nuo priešų", — neatsi
liko t reč ias is pasakotojas . 
„Vytau tas Didysis Lietuvos 
valstybės teritoriją išplėtė nuo 
Baltijos iki Juodosios j ū r ų ir 
su t r iuškino kryžiuočius Žalgirio 
mūšyje", — įsijungė į pasako
j imą ketvir tasis . Šį pasakojimą 
apie lietuvių kelią, ginant savo 
tau tos laisvę, tęsė kiti šio eiliuo
to montažo dalyviai. Tarpa i s 
pasakoj imą nu t raukdavo pa
tr iot inės lietuvių liaudies dai
nos: „Mažam kambarėly", „Vai 
ko nusižvengei berašai žirgeli", 
kur ias su jaunaisiais atlikėjais 
dainavo ir visi renginio daly
viai. Vėliau jaunieji programos 
a t l ikėja i da r pašoko „Noriu 
miego", ir „Kalvelį", o „Klumpė" 

puikiai atliko šokius „Po dvi 
gre tas" ir „Rolenderį". Pro
gramos pabaigai visi kar tu 
pašoko „Kalatinį" ir šventę 
užbaigė bendra daina apie 
brangiausias Lietuvos spalvas. 

Renginio vedėja J. Dze
menaitė padėkojo visiems šven
tės dalyviams, svečiams ir 
atlikėjams už gražią ir įspū
dingą šventę. Baigdama ji sakė: 
„Ką patys kuriame, tą ir tu
rime... Tikrai galime džiaugtis, 
kad šios apylinkės lietuviai 
moka kurti ir moka dirbti sau ir 
savo tėvynei". 

Po meninės dalies susi
rinkusieji galėjo pasivaišinti 
kavinės „Venta" paruoštais 
l ietuviškais patiekalais bei 
pasigardžiuoti apylinkės valdy
bos narių suruoštais saldumy
nais, kava, arbata ir gaiviais 
gėrimais. 

Viole ta R u t k a u s k i e n ė 

———— 

.Draugo" skelbimu ifcyrlm 
T«l, 1-77J S85-95O0 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

TIKRA! ŠiTAS YRA DIEVO SŪNUS! 
Didžiosios savaitės 

koncertas-apmąstymas 
įvyks 

kovo 20 d , 5 v.v., 
Saint Paul Lutheran Church. 

4660 West 94th St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Koncerte dafyvaus lietuviu 
meno ansamblis „Dainava", 

kunigas Vaidas tefcą 
vargonininkas Ričardas Šokas 

solistai 
Nijolė Penikaitė 

http://lithoperachicago.org

