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Dideli atstumai

ne kliūtis bendradarbiauti

Prezidentas Valdas Adamkus susitinka su Naujosios Zelandijos ministre pirmi
ninke Helen Clark.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
Auckland
(Naujoji
Zelandija)/Vilnius, vasario 28 d. (ELTA) —
Prezidento Valdo Adamkaus vizitas
Naujoje Zelandijoje turėtų pastūmė
ti abi šalis a k t y v i a u bendradarbiauti

Lietuviai
investuoti
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įvairiose srityse. Didelių atstumų
skiriamas šalis sieja įsipareigojimai
demokratinių vertybių bei idealų
pagrindu kurti savo valstybes,
prisidėti prie tarptautinio saugumo

užtikrinimo.
Tokią viltį šioje šalyje su valsty
biniu vizitu besilankančiam mūsų
šalies vadovui po iškilmingos sutiki
mo ceremonijos pareiškė Naujosios
Zelandijos Generalinė gubernatorė
Silvia Kartrait.
Ramiojo vandenyno saloje įsi
kūrusiame Auckland, kur gyvena
apie 1.2 mln. žmonių, vykusiame su
sitikime Naujosios Zelandijos guber
natorė pabrėžė, kad dideli Lietuvos
laimėjimai politikos i r ekonomikos
srityse daro nemažą įspūdį ir su
teikia didesnių dvišalių santykių
perspektyvų.
„Su dideliu susidomėjimu stebi
me Lietuvoje vykstančias permai
nas, jūsų ryžtą kurti naują valsty
bę", — sakė Generalinė gubernatorė.
S. Kartrait nuomone, abi ne
dideles valstybes — Lietuvą ir Nau
jąją Zelandiją — vienija tikėjimas
tomis pačiomis vertybėmis — de
mokratija ir žodžio laisve, o abiejų

valstybių turtas — išsilavinę žmo
nės.
Prezidento V. Adamkaus nuo
mone, Lietuvos narystė Europos Są
jungoje ir NATO įpareigoja mūsų ša
lį įsitraukti į pasaulinius procesus.
Po pietų prezidentas V. Adam
kus išvyko į Wellington, kur susitiko
su Naujosios Zelandijos ministre
pirmininke Helen Ciark, opozicijos
vadovu ir parlamento nariu Don
Brash bei užsienio reikalų ministru
Winston Peters.

Skautybės kelias.
Sveikiname entuziastus!
„Draugo"
prenumeratorių
dėmesiui.
Užkalbėjimų įkalinti.
Atgailos dovana.
Švietimo premija
Vidai Bučmienei.
20 metų Montessori
draugijai Lietuvoje.
Skaitytojų laiškai.
Mūsų virtuvė.
Gavėnios susikaupimas.
Skautų Kaziuko mugė.

V. Landsbergiui — medalis
už Europos ateities viziją

nelinkę
V i l n i u s , vasario 28 d. (BNS) —
Daugiau nei pusė Lietuvos šeimų
teigia, k a d t u r i atliekamų pinigų po
būtinų išlaidų. P e r trejus m e t u s to
kių šeimų skaičius padidėjo beveik
per pusę. Tačiau trečdalis Lietuvos
šeimų vis d a r atliekamų pinigų ne
turi, teigiama LR Vertybinių popie
rių komisijos (VPK) u ž s a k y m u
„TNS Gallup" atliktame tyrime.
Trys ketvirtadaliai namų ūkių
pinigus laiko einamojoje sąskaitoje,
taupomajame indėlyje arba taupo
namuose.
„Pagal t a r p t a u t i n i u s s t a n d a r t u s
tai nėra gerai i r žmonės daug pra
r a n d a neinvestuodami į vertybinių
popierių rinką arba nedarydami pa
našių investicijų", — teigia VPK pir
mininkas V. Poderys.
J o teigimu, pagrindinės priežas
tys, kodėl žmonės neinvestuoja, yra
neišmanymas, k a s yra vertybiniai
popieriai, pinigų laikymas n e n u m a 
tytoms išlaidoms bei nenoras rizi
kuoti.
V. Poderio teigimu, nauja tai,
kad žmonės linkę taupyti kelis mė
nesius ne ilgo vartojimo prekei. Tokį
taupymo būdą renkasi trečdalis šei
mų. Tyrime t a i p pat aiškiai išsiski
ria t a u p y m a s atostogoms.
„Mes m a n o m e , kad žmonės yra
linkę į vartojimą", — teigia V. Po
derys.
Tyrimo duomenimis, kasmet ke
liais procentais mažėja gyventojų
dalis galvojanti, kad taupyti y r a
svarbu, šiuo m e t u taupymą nesvar
biu laiko
N u k e l t a \ 6 psl.

Vilnius, vasario 28 d. (BNS) —
Pirmajam faktiniam Lietuvos vado
vui po nepriklausomybės atkūrimo,
europarlamentarui Vytautui Lands
bergiui bus įteiktas Karlo ketvirtojo
Europos medalis.
Šį medalį europarlamentarui
skyrė Vokietijoje veikiančios Euro
pos ryšių skatinimo draugijos pata
riamoji taryba, pranešė V. Landsber
gio biuras.
Sis apdovanojimas kas dveji me

tai įteikiamas europietiškai mąstan
tiems žmonėms su europine politine
patirtimi, turintiems ateities viziją
ir prisidedantiems prie Europos isto
rijos pokyčių.
Karlo ketvirtojo Europos meda
lis V. Landsbergiui bus įteikiamas
2007 metų pavasarį Noidrosenfeldo
pilyje Vokietijoje.
Į šį renginį numatoma kviesti
trijų Baltijos valstybių atstovus ir
surengti diskusijas.

V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.913 LT
1 EUR — 3.452 LT

Derybos dėl „Mažeikių naftos 99
persikėlė į Tel Aviv
Vilnius, vasario 28 d. (BNS) —
Lietuvos Vyriausybės derybininkų
atstovas šią savaitę Izraelio sostinė
je Tel Aviv tęsia derybas su žlungan
čiu Rusijos naftos susivienijimu „Ju
kos".
Į Tel Aviv pirmadienį išvyko vie
nas iš trijų derybų grupės narių —
premjero patarėjas Saulius Spėčius.
Pasak dienraščio „Ekstra ži
nios", Lietuvos derybininkas ketu
rias dienas kalbės su „Yukos Oil
Company" ir jos antrinių įmonių va
dovais bei akcininkais dėl „Mažei
kių naftos" akcijų perleidimo.
Tuo tarpu Ūkio ministras ir de
rybų grupės vadovas Kęstutis Daukšys teigė nieko apie tai nežinantis.
Visi trys derybininkai, tarp ku
rių d a r yra ir ūkio viceministras Ne
rijus Eidukevičius, jau kelios savai
tės neteikia jokios informacijos apie
derybų eigą.
Lietuvos Vyriausybė ir „Jukos"
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Saulius Spėčius
www.ministraspirmininkas.lt nuotr

derybos dėl pastarojo valdomų „Ma
žeikių naftos" akcijų išpirkimo bei
jai nepalankių sutarčių panaikinimo
laikomos paslaptyje.
Derybos dėl „Mažeikių naftos"
pastaraisiais mėnesiais sunkiai stū
mėsi į priekį, o prieš tris savaites jos
galutinai atsidūrė aklavietėje. Ne
oficialiomis žiniomis, vasario vidu
ryje derybininkai susitiko Londone.
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4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG
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SESES INOS
SKIAUTINIŲ
PARODA

SKAUTYBES
Redaktorė j.v.s. I r e n a Regienė

Prisimindamos mūsų se
sės s. Inos Nenortienės praei
tyje nuostabią emaiio meno
darbų parodą Čiurlionio gale
rijoje (tuo metu parodą globo
j o Čikagos vyr. skaučių „Kuni
gaikštienės Gražinos" būrelis),
džiaugiamės, kad vėl turėsime
progą pamatyti sesės Inos iš
Bostono skiautinių parodą
„Dyksnis po dyksnio".
Paroda vyks Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC, Lemonte
visą kovo mėnesi.
Atidarymas ŠĮ šeštadieni,
kovo 4 d., 6 vai. p.p.

„Musų vytis" FSS Čikagos
skyriaus sueigoje
FSS (Filisterių skautų sąjungos)
Čikagos skyriaus sueiga, 2006 m.
vasario 5 d., 12:30 vai. p.p., Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, sutelkė
gražų būrį ilgalaikių bičiulių. Sueigą
pravedė fil. Danguolė Bielskienė,
FSS Čikagos skyriaus pirmininkė.
Apie Lietuvių skautų vadovų sąskry
dį 2005 m. rugsėjo 16-18 d. Kaune,
kalbėjo jame dalyvavusieji filisteriai:
Rimantas Griškelis, Vytenis Kirvelaitis ir Dalia Trakienė. Septyni LSS
vadovai/atstovai buvo nuvykę susi
tikti su Lietuvos skautijos (LS) ir
Studentų
skautų
organizacijos
(SSO) vadovais, artimiau susipažin
ti, pasidalinti patirtimi ir pasikal
bėti, kaip galėtų vieni kitiems pa
dėti.
Sąskrydžio metu vykusiuose pa
sitarimuose, buvo atrasta net 15-ka
bendradarbiavimo galimybių. Ta
čiau aktualiausiomis, balsavimo
būdu, buvo išrinktos šios: 1. siekti
sudaryti bendrą delegaciją į 2007 m.
tarptautinę „Jamboree" stovyklą
Anglijoj; 2. ieškoti galimybės naudo
tis bendru internetiniu puslapiu; 3.
rengti bendras „Gintaro-Ąžuolo"
mokyklas; 4. rengti bendrus labda
ros renginius Lietuvoje; 5. papildyti
LS patyrimo laipsnių programas
tautiniam sąmoningumui ugdyti

(savo patirtimi ugdyti patriotizmą ir
tautiškumą, galėtų daug padėti
LSS); 6. įsigyti žemės ir įsirengti
nuosavą stovyklavietę, kurios LS
šiuo metu neturi. LS noras įsigyti
žemę stovyklavietei Lietuvoje, su
laukė keletos dalyvių konkrečių
pasiūlymų. Tokios žemės reikėtų
ieškoti ir ją įsigyti kuo skubiau, nes
jos pasirinkimas Lietuvoje sparčiai
mažėja.
Sueigos metu buvo pristatytas
naujai išleistas „Mūsų Vytis" 2005
metų numeris. Jį Lietuvoje išleido
Lietuvių s k a u t ų organizacija ir
Lietuvių skautų sąjungos akademi
nis skautų sąjūdis (JAV). Leidimą
parėmė Vydūno fondas.
„Mūsų Vytis" žurnale išspaus
dinta daug įdomių straipsnių ir
diskusijų: „Apskrito stalo diskusijos
Šeteniuose", „Skautas turi būti ide
alistas", „Apie veiklos strategiją",
(senj. Titas Abramavičius), „Šven
čiant fil. Algirdo Končiaus jubiliejų"
(fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė),
„Akademikas be spalvų" (fil. Gied
rius Globys), „Akademiko religinis
gyvenimas — tikėjimas" (J. Kubi
lius, SJ),„ Įspūdžiai iš Afrikos" (senj.
Jonas Mikaliūnas), „B-P mintys",
„Mūsų mokslų daktarai ir doktoran
tai" (fil. Nomeda Bepirštytė), „Lietu-

s. A.K.
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vos skautiškos organizacijos" (senj.
Jonas Mikaliūnas), Vydūno fondo
metiniai laureatai, Lietuvių skautų
sąskrydis (v.s. fil. R i m a n t a s Griške
lis), v a k a r a s su filisteriu Vilium
Bražėnu" (t.n. Ieva Pernavaitė ir
Nomeda Bepirštytė).
„Mūsų Vytis" leidėjai maloniai
kviečia rašyti straipsnius, siūlyti,
kritikuoti ar būti „Mūsų Vytis" ben
dradarbiais ir p r e n u m e r a t o r i a i s .
Daugiau informacijos galima gauti
ei. paštu:
vadija@akademikai.lt
Gyvenantiems užsienyje „Mūsų
Vytis" garbės p r e n u m e r a t a 10 dol.
Čekius galima siųsti fil. Svajonei
Kerelytei iki 2006 m. birželio 1 d.
adresu: 1610 D. D u r h a m Ct., Darien, IL 60561 A, USA
fil. R i t o n ė R u d a i t i e n ė

„Erelio" skauto programa Lemonte
Jau treti metai, kai vyksta įdomi
programa „Lituanicos" tunte, Le
monte. Ši programa labai žinoma
tarp amerikiečių skautų — tai „Ere
lio skauto" programa (Eagle scout
program).
Berniukas, sulaukęs 11 metų
amžiaus, gali pradėti šią intensyvią
programą. Pasiekti šį skautišką lygį,
skautams reikia atlikti 21 reikalau
jamą specialybę.
•'•^MJMiitr'' , ' , ''*' A| 'Viiii'i"'

Šiose programo
se broliai išmoksta:
saugiai plaukti, teik
ti pirmąją pagalbą,
saugiai pasiekti skęs
tantį žmogų ir išgel
bėti bei daug dau
giau. Taip pat broliai
turi galimybę plaukti
vieną mylią.
Broliai, vykdyda
mi šią programą, yra
pasiryžę
pasiekti
„Erelio skauto" lygį.
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Medžiagą „Skautybės
ke I
lio" puslapiui prašome siųsti s. I
Aušrai Jasaitytei-Petry,
adre I
su: 8830 Magnolia
Court, I
I
Orland Park, IL 60462;
I
tel. 708-349-8432,
I
I
ei. paštas:
I
a
usra67@sbcglobal.net
I
I
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DRAUGAS
(USPS-161000)
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as vvell as Dec.
26th and )an. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiundame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00

Aliukas

Lapinskas fka.reje) -r Jonas Savickas tancio ae'bėiimo specialybes kursuose
y
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rie tikrai deda daug pastangų siekdami skautiškų idealų ir pritaikydami juos kasdieniniame savo gyvenime. Reikia pasidžiaugti jų vado-

H

skęs-

y

vais, kurie yra pasiryžę, pasiaukoję
mokyti šiuos gabius j a u n u o l i u s
skautiškais idealais.
Sesuo Aušra

ps. Linas Paužuolis — „Erelio" skautų
programos vadovas

Šiuo laiku šioje programoje daly
vauja 15 brolių. J ū r ų skautų ir že
mes skautų broliai dalyvauja kartu.
Dvi svarbios specialybės, kurias
broliai turi atlikti, tai yra plaukiko ir
vandens gelbėtojų specialybės. Šiuo
metu 6 broliai atlieka plaukiko spe
cialybę ir 2 broliai — vandens gelbė
tojo specialybę, kartu su amerikiečių
skautų tuntais siekiant šias spe
cialybes įsigyti, broliai septynias
savaites dalyvauja intensyvioje pro
gramoje.
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00*1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Administratorius - Vytas Paškus
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopi|ą.

Broliai su savo vadovais — Terry Petry
P a u / u o l i u p l a u k i k o specialybes kursuose

Gintaru

l ietuvnmku
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Linu

El-paštas:
rastine@draugas.org
»k«; bimai@draugas.org
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/ / DRAUGO" PRENUMERATORIŲ
DĖMESIUI

Prieš keletą dienų nemažai „Draugo"
prenumeratorių
gavo anoniminį laišką, kuris šmeižia ir siekia sukompromituoti
dienraštį „Draugą". Įdomu, kad šių laiškų siuntėjo vardas ir
adresas yra nurodomas:
DRAUGAS, 4545 W. 63r d Str.,
Chicago, IL 60629.
TAI NĖRA TIESA!
„Draugas" to laiško nerašė ir nesiuntė savo prenumerato
riams. Tai yra žiaurios anoniminio ar anoniminių asmenų pas
tangos pakenkti „Draugui", sudarant vaizdą, tarsi tą laišką
pasiuntė pats „Draugas".
Šis nusikaltimas yra federalinio pobūdžio, tad tolimesnę
eigą tvarkys atitinkamos JAV valdžios įstaigos. Todėl asmenys,
gavę tokį laišką, yra prašomi persiųsti jį su originaliu voku
„Draugo" administracijai. Laiškai bus perduoti JAV valdžios
įstaigai, kuri tiria šį kriminalinį veiksmą.
„Draugo"

leidėjai

UŽKALBĖJIMŲ
ĮKALINTI
Kodėl taip? Dėl paprasto moty
vo: dar vis nesame savarankiškai ir
kritiškai mąstantys, nesame save
gerbiantys ir orūs piliečiai. Mus ir
mūsų supratimą apie daug ką Lie
tuvoje suformuoja viešosios erdvės
konstruktoriai ir joje kartojami vaiz
diniai bei, kaip dabar sakome, vy
raujantys diskursas, kai nuolat ti
ražuojama pusiau tiesa — pusiau
melas. Žinome, kad kartojamas me
las ima panašėti į tiesą, ir tas suro
gatas tampa daugelio supratimu
apie tai, kas dedasi mūsų valstybėje,
t.y. mitais, kurie priimami kaip
savaime suprantami dalykai. Gal ir
banalu, tačiau...
Stebina neišsenkančios mūsų
iliuzijos vis tikintis ateisiančio poli
tikos gelbėtojo, kuris vienu mostu
išspręsiąs visas neteisybes, akimoju
pagerins visų gyvenimėlius, kad pa
tiems nereikės nė pirštelio pajudinti,
juk nusipelnėme gyventi geriau, juk
tvarka turi būti, jei ne per vieną, tai
per 111, blogiausiu atveju — per —
1111, kraštutiniu — per 11111
dienelių gyvensime užtikrintai. Tai
gi buvo Artūras, skrajojo Rolandas,
linksmino Viktor. Vienas integra
vosi, kitas — anuliuotas, trečias tebeerzina. Tačiau vėl kuriamas naujo
ateisiančio mitas — bruzda Petras.
Sakoma, kad gyvenimas tėra iliuzijų
praradimas, todėl jomis ir tikime, jų
vis pasiūloma, tačiau iš esmės vi
liamės tuo, kam nelemta išsipildyti,
ko visai nėra, nes tai tik nuolat
brukamos ir tiražuojamos iliuzijos,
apsigavimai, žlugdantys mūsų inici
atyvą ir veiklumą — nesgi kažkas
ateis ir išgelbės. Juk žmogus visada
linkęs, matyt, elgtis savanaudiškai:
kam eikvoti pastangas, jeigu ir be jų
viskas kaip nors išsispręs. Kam tai
naudinga?
Net ir į darbukų vado intrigas ir
pinkles žiniasklaidai galima žiūrėti
kaip į mitologizacijos atvejį, kurį
provokuoja tikslingai sukonstruoti
viešieji ryšiai, arba primityviai —
propagandos mašina. Kuriamas mi
tas labai paprastas, neturi jokios
valdžios, bet yra labai svarbus ir
reikšmingas, erzina visą valdančiąją
daugumą, iš proto eina opozicija,
niurna dalis visuomenės, o kitiems
atrodo, kad jis — šaunus vaikinas:
nebijo sakyti karčių žodžių valdžiai,
beveik kovotojas prieš ją, stiprus,

galintis visur ir viską sutvarkyti,
mielas ir paprastas, mėgstantis neva
šiltai pabendrauti su žmonėmis,
neišsenkantis geradarys (kokie čia
dar vokeliai? — eik ir deklaruok
mokesčiams). Bet tai tik viešoji
mitologija, migla ir uždanga, po ku
ria slepiami esminiai dalykai. Toks
sumanymas — provokuoti, erzinti,
siūlyti ką nors keisti, kurti ir taip
nebūti užmirštam, graibstomam žiniasklaidos. Tai, ką daro šis politi
kos bernas, tėra ketinimai, gąsdini
mas, kitų varymas į kampą: iš visų
jo veiksmų teišeina didelis šnipštas,
politikos oro pagadinimas, bęreik
ištirti poveikio aplinkai mastą ir
koncentracijos pavojų. Jokios nau
dos visuomenei ir viešajam interesui
net ir su žiburiu ieškodamas tokiose
akcijose nesurasi. Nedavė jokio re
zultato, o ir būti jo negali, vienas
veiksmas, tuojau pat paleidžiamas
kitas — nesibaigiančios politinio
kortavimo žaidynės, tai pasjansas,
tai durnius, tai tūkstantis, tai kiau
lių ganymas. O ar būtų įmanoma
viešosios erdvės kūrėjams tiesiog
nematyti šių provokacijų? Ignoruoti
šiuos žaidėjus? Kam tai nenaudinga?
Arba naudinga?
Kalbos apie politikų moralę ir
politikos moralumą jau beveik tapo
nuobodulį keliančia tema: mintis,
kad estetika paaštrina etinę nuo
voką, šiandien jau, matyt, tesukeltų
juoką, na, nebent J. Brodskis, jei
galėtų, apsidžiaugtų. Ką bepadarysi,
gyvename politinio vištakumo laiką:
nuolat kuriamos mitologijos tėra
dažnai priemonės valdžiai paimti,
politinis veikimas tampa labai prag
matiškas ir žemažiūris. O kitame
krante — realusis mūsų piliečių gy
venimas, proza, be miglų ir žaidimų,
dramos ir tragedijos, neišsiblaivančios iliuzijos. Krantai nutolę, nes
jungtys suaižėję — paimta arba nori
ma paimti viską, kas dar turi nau
dos, kur atsiveria naujos galimybės.
Politika tampa ko nors paėmimo
veiksmu. Devalvacija visiška. Jtariu,
koks nors partinis fanas pradės
klykti, kad vėl nuoga kritika. Turiu
nuraminti: pozityvas visada yra, jei
dar turime žiupsnelį etikos ir
estetikos.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas

DANUTE BINDOKIENE

Sveikiname
tuos entuziastus!
„Paprastai aukoja ne tie, kurie tis kažko daugiau, ypač savųjų
daugiausia turi, dažnai mokyto tautiečių artumos. Vieni jungiasi į
jauja ne tie, kurie turi tam išsi sportą, kiti į vietinę Lietuvių
lavinimą, į laikraščius rašo ne pro Bendruomenę, lietuviškas parapi
fesionalai... Viskas laikosi ant en jas, vaikučius siunčia į lit. mokyk
tuziastų pečių. Ant tų, kurie nuo las, o patys sutinka pasidarbuoti
širdžiai ir be naudos sau nori žmo tėvų komitete ar kurioje valdyboje.
nėms gero. Juk net tą simbolinį so Ne kiekvienas yra „sukirptas" vi
lidarumo mokestį Lietuvių Bend suomeninei veiklai. Ne kiekvienas
ruomenei pirmiausia sumoka tie, ir iš anksčiau atvykusių į ją įsi
kurie ir taip daug daro, į kuriuos jungė. Tačiau jokie priekaištai ir
visada gali kreiptis pagalbos..." pagraudenimai negali priversti
Šios citatos žodžiai mums, Ame žmogaus tapti visuomenės veikėju,
rikos lietuviams, labai pažįstami. niekas neturi teisės piktintis, jei
Daugelis, ypač įsijungę į lietuvišką gu pasirenkama laikytis nuošaliai
veiklą, juos esame ne sykį kartoję, arba tik retkarčiais kur nors suda
kai reikėjo tai veiklai talkos, pa lyvauti.
ramos, pritarimo. Tačiau šiuos žo
Nors minėtų Floridos vietovių
džius parašė viena nelabai seniai bendruomeniškoji veikla yra gal
iš Lietuvos atvykusi tautietė, Cape būt graži išimtis, bet naujieji lietu
Coral/Naples/Fort Meyers (Flori viai emigrantai daug kur veiks
da) LB apylinkės pirmininkė Da mingai įsilieję į lietuvišką gyve
nutė Balčiūnienė. Apylinkėje gyve nimą. Šis procesas vyksta taip na
na daug vadinamųjų trečiabangių, tūraliai ir paprastai, kad dažniau
kurie pasižymi visuomenine—bend siai apie tai net nepagalvojame.
ruomenine lietuviška veikla. Jie Lietuviškuose telkiniuose kuriasi
ruošia šventes ir renginius, yra ir nauji verslai — užeigos, resto
įkūrę ir lietuvišką mokyklėlę, pa ranai, parduotuvės, nekilnojamo
vadintą prasmingu „Ąžuoliuko" turto pardavimo agentūros, kelio
vardu.
nių biurai, statybos ir remonto
Mes visuomet tikėjome, kad darbuotojai... Darbštūs ir veiklūs
visuomeninei veiklai tereikia vieno tautiečiai savo veržlumu, idėjomis
tvirto „garvežio", o „vagonų" vi ir ryžtu netrukus prasimuša į prie
suomet atsiranda. Tereikia vieno kį, pakyla virš minios. Jų gražus
žmogaus entuziastiško užmojo ir pavyzdys nustelbia retkarčiais pa
pastangų įtikinti savo draugus, sitaikančius neigiamus reiškinius,
kaimynus, tautiečius, kad be lietu jeigu, žinoma, pasistengsime žvelgti
viškos veiklos, be bendrų tikslų, platesniu žvilgsniu ir nesustoti vien
siekių, labai lengva paskęsti dau prie tų neigiamybių. Būtina iškelti
giatautėje, daugiarasėje šio krašto tuos gražius pavyzdžius, visoke
gyventojų masėje, prarandant savo riopai paremti jų prasmingą lietu
papročius, tradicijas, kalbą, pra višką veiklą ne vien žodžiais, bet ir
konkrečia parama, kurios laukia
randant savo jaunąją kartą...
Turime suprasti, kad patiems ir Cape Coral/Naples/Fort Meyers
naujausiems emigrantai iš tėvynės LB apylinkės pirmininkė Danutė
visų pirma labiau rūpi įsikabinti į Balčiūnienė, besidžiaugdama, kad
gyvenimą svečioje šalyje, rasti dar Lietuvių fondas ir JAV LB Švieti
bą, savą pastogę, padėti savie mo taryba finansine parama pade
siems, likusiems Lietuvoje. Pir da lietuviškajai mokyklėlei žengti
mieji įsikūrimo metai visiems ne pirmuosius žingsnius, kurie visuo
lengvi, tad apie kažkokią visuo met yra sunkiausi.
meninę veiklą — dalyvavimą ar
Tarp Vasario 16-osios ir Kovo
priklausymą, negali būti nei kal 11-osios — Lietuvai brangiųjų
bos. (Nejaugi mūsų vyresnieji jau švenčių — lengviau, nei kitu metų
pamiršo, kaip sunku buvo, vos tik laiku, pajusti lietuviškas, patrio
atvykus į Ameriką iš pabėgėlių tiškas nuotaikas. Tai geriausia
stovyklų Vokietijoje?) Po kiek lai proga ištiesti geranorišką ranką
ko, kai bent kiek atpuola rūpestis savo tautiečiams ir tarti: dirbkime
kasdiene buitimi, pradedama ilgė kartu, vardan Lietuvos!

,.Ąžuoliuko" lit. mokyklos mokiniai Cape Coral. Naples. Fort Meyers
apylinkės suruoštoje Vasario ''.> osios šventėje

LB
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MINĖTI AR ŠVĘSTI?)

NEVALIA GRIAUTI!
T u r i u išpažinti. S u t i k a u Da
r i a u s U d r i o nuostabiai puikius
straipsnius „Drauge" entuziastingu
džiaugsmu: tokie gilūs, prasmingi,
įdomūs, liečiantieji kas m u m s svar
biausia — lietuvių gyvenimą, ir pa
rašyti g r y n a literatūrine kalba! Tai
jauno žmogaus nepaprastas — di
džiausias nuopelnas! Širdis šaukė:
„Valio! Sužibo nauja žvaigždė!"
Aiman! Ir atslinko diena, kai jo
paties laiškas (nerandu švelnesnio
žodžio k a i p „neskanus", o piktas
žmogus išsireiškė „įžūlus") „Drauge"
nusviedė m a n jį nuo pjedestalo. Ne
s u p r a n t a m a , kaip išmintingas, ga
bus, s u m a n u s , veiklus, Dievo apdo
vanotas įvairiais talentais žmogus
leidosi įveliamas į tokį pragaištingai
žalingą griovimo jovalą?! Kaip leng
va greitai sugriauti, o pamėginkime
atstatyti...? Paklausinėjus visuome
nėje (daugiausia draugų tarpe), dau
gelis „mandagiai" įvertino D.U. laiš
ką „aštrus" ir pripažino — reikia
t u r ė t i S a l i a m o n o galvą, k a d su
prastų tą visą ginčą, bet visi tvirtino
tai e s a n t „karštą puodą", galintį
lengvai sunaikinti pačią gimnaziją.
Ar to ir siekiama?!
D. U. laiške mini gimnazijos
„sveikatos ir saugumo negeroves".
Kokios — konkrečiai? Ar kad mo
kinys rado plauką sriuboje (o kun. A.
Kelmelis dėl to pakėlė audrą arbatos
stiklinėje?), a r kad mokinys mušė
mokinę (paskui atsiprašė)? Tai maž
možiai, palyginus, k a s dedasi JAV
gimnazijose: mokinys n u š a u n a mo
kytoją ir mokinius, išprievartauja
mokinę; mokytoja suvedžioja 13 m.
mokinį — pagimdo jo kūdikį ir daug
d a u g i a u , ir n i e k a s čia n e k a l t i n a
direktoriaus, negriauna pačios mo
kyklos. D. U. rašo apie gimnazijos
visiškai smukusią „reputaciją"! O
kas t a gerą vardą griauna, jei ne
pats A. Kelmelis? Ar tai kunigo pa
š a u k i m a s varstyti vokiečių pareigū
nų ir vyskupijos duris su skundais,
teisme reikalauti iš vargingos mo
kyklos 33,000 eurų (maždaug 35,000
dol.), k e r š t a u t i , k u r s t y t i spaudos
darbuotojus, plėsti jo reikalus į sun
kiai suvaldomą gaisrą, kai Kristus
mokė: sudavė tau per žandą — atsuk
priešui ir antrą?!
Vokietijoje turime daug draugų,
kurie laiškais, telefonu visi tiesiog

100 proc. piešia visai priešingą vaiz
dą kun. Kelmelio nenaudai! Nepa
teisindami Kelmelio, jie visiškai
negiria nei D. Udrio su V. Damijo
naičiu. Priešingai — jis karštai juos
smerkia!
O viena Vasario 16-asios gim
nazijos „neįbauginta, nepapirkta"
(kaip ji pati pasirašo) mokytoja (dės
tanti 28 m., su A. Šmitų 22 m.) savo
3 su puse puslapių laiške tiesiog į
padanges iškėlė A. Smito nepaprasto
žmoniškumo (humaniškumo) savy
bes. Ji atvėrė A.Š. pasišventimą mo
kyklai, didelę meilę mokiniams, o
savo išmintimi bei veiksmais išgel
bėjo gimnaziją, stovėjusią ant už
darymo pražūties briaunos! Nega
lėdamas gauti kepalo duonos, ar
neimtumei pusė? A. Š. net už mo
kyklos sienų padeda gelbėti vargan
pakiuvusius lietuvius!
O jos „nutapytas" kun. Kelmelio
portretas? Priekabus, turįs apmaudą
mokiniams: jei mokinė pasirodo su
vokietuku klasės draugu — vadina
ją prostitute; jei mokinio (iš Lie
tuvos) mama ištekėjo už vokiečio —
barakuda; visad su pašaipa kalbąs
apie A. Šmitą; visur matąs pilkomjuodom spalvom. Ar įmanoma su
tokiu asmeniu taikingai dirbti?
Teismas baigtas — A. Kelmelis
pralaimėjo. Tegul jis ramiai apašta
lauja — klebonauja Lietuvoje ir
gyvena iš aukų neverkdamas, jog
nustojo geros algos, puikaus buto ir
mokėdamas vokiečių kalbą, negalėjo
pasilikti gyventi Vokietijoje. Pats
savo veiksmais užsidirbo!
Universitete mes buvome įpratę
didžiuotis savo brangia „Alma Mater" (laisvai verčiant „Sielos moti
na"); gimnazijai t a s netaikoma, ta
čiau tebūnie leista šiuo atveju pavar
toti.
Nuoširdžiai iš visos širdies lin
kėčiau Dariui Udriui, kuris yra gar
bingas Vasario 16-osios gimnazijos
buvęs mokinys (ir jo 2 broliai, sesuo,
žmona), paskirti visas savo jaunat
vės gaivališkas aistras savo „Sielos
motinos" gero vardo pakėlimui!
Turiu ir egoistišką linkėjimą jam —
norėčiau vėl jį išvysti ant pjedestalo
ir džiaugtis jo nepaprastais straips
niais mėgstamiausiame dienrašty!
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

LIETUVOS KANČIŲ PAMINKLAS
2002 metais buvo užbaigtas pats
d i d ž i a u s i a s , p a t s b r a n g i a u s i a s ir
pats s v a r b i a u s i a s lietuvių tautos
p a m i n k l a s — didysis a k a d e m i n i s
„Lietuvių kalbos žodynas" (1924—
2002). Jį pradėjo prof. Kazimieras
Būga. Žodynas (LKŽ) 1940—1990
metais pergyveno didelius sunku
mus ir 2002 metais buvo gražiai už
baigtas laisvos Lietuvos kalbininkų.
Vilnius j a u puikuojasi gražiais ir
prasmingais Mindaugo ir Gedimino
paminklais.
T a r p Gedimino pilies bokšto ir
arkikatedros išdidžiai kyla didingi
Lietuvos Valdovų rūmai.
Vilniuje dygsta blizgantys lietu
viški dangoraižiai ir kiti svarbūs
pastatai.
Antakalnio kapinėse tūkstančiai
žmonių prie gražių paminklų atiduo
da pagarbą žuvusiems 1991 sausio
13 dieną.

Lietuvos miškuose, laukuose,
pakelėse, kryžkelėse, kaimuose ir
miesteliuose į dangų stiepiasi šimtai
gražių ir brangių paminklų kri
tusiems partizanams.
J a u 16 metų Lietuva džiaugiasi
laisve ir nepriklausomybe, bet dau
giausia prie to prisidėjusiems — par
tizanams, gulago kaliniams, Sibiro
tremtiniams — paminklo Vilniuje
dar nėra!
Argi tai primiršo Lietuvos Sei
mas, Prezidentas ir Vyriausybė?
Bent jau ligi 2009 metų, kai bus
minima 1000 metų nuo Lietuvos iš
kilimo istorijoje, Vilniaus centre tu
rėtų iškilti didingas, prasmingas ir
svarbus paminklas partizanams,
gulago kaliniams ir Sibiro tremti
niams — Lietuvos Kančių pamink
las.
A n t a n a s Klimas
Rochester, N'Y

Atsiliepimas į „Draugo" vyr. re-,
daktorės Danutės Bindokienės „Ruo
šiamės minėti, ar švęsti? straipsnį
2006.02.05. Dėl Vasario 16-osios mi
nėjimų pakeitimo į Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, reikėtų su
daryti organizacijų atstovų komite
tą, kuris surengtų Vasario 16-osios
šventę. Jeigu pavyksta sėkmingai
suruošti Joninių šventę, tai lygiai
t a i p pat galima suruošti mums
visiems brangios tėvynės Lietuvos
Nepriklausomybės šventę. Vienin
telė kliūtis iki šiol buvo ir yra aukų
rinkimas organizacijų, būtent Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lie

tuvių Bendruomenės veiklos finan
savimui, kas yra gyvybiškai svarbu
abiem šiom organizacijom: ALTui
politinėj plotmėj, LB lietuvybei puo
selėti išeivijoj. Išeitis — žiniasklaidoje agituoti finansinę pagalbą savo
pasirinktam tikslui ir siųsti paštu.
Tada, nepriklausomai nuo aukų rin
kimo, vieningai, kaip pridera vienos
tautos, savo tėvynę mylintiems žmo
nėms, švęsti Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi!
Salomėja Daulienė
Chicago, IL

ATSAKYMAS IVETAI
Norėčiau atsakyti į Ivetos Ar
lauskaitės laišką „Draugo" vasario 8
d. numeryje, kuriame ji klausia, ko
dėl mes visi nešvenčiam Vasario 16ąją vienoje vietoje. Galiu jai pasaky
ti, kad atstumas nuo Lemont, ar kitų
lietuvių apgyventų vietovių, iki Chica
go yra kaip nuo Kauno iki Vilniaus.
Kitos vietovės, pavyzdžiui, Indiana
ar Wisconsin, yra d a r toliau. Kai Vil
nius rengia Nepriklausomybės minė
jimą, kiek žmonių atvyksta iš Kauno

ar iš toliau? Daug lietuvių yra vy
resnio amžiaus, neturi transportacijos ar sveikatos tokioms kelionėms.
O šiuo metu orai irgi ne visada būna
palankūs. Čia „nesusiskaldymo" rei
kalas. Minėjimus nebūtinai rengia
„grupės" kaip ji rašo, o bendruome
nės, atskiri miestai ir miesteliai,
taip kaip daro Lietuvoje.
Valentinas Ramonis
Lemont, IL

AR VERTA PYKTIS?
Filipinuose, dvi savaites siau
čiant dideliam lietui, 1,800 Guinsaugen miestelio apylinkių gyventojai
buvo mirtinai užlieti storu dumblo
sluoksniu. Žuvo apie 250 mokyklos
mokinių su mokytojais, 375 namai
taip pat palaidoti. Išgelbėti tik 57
filipiniečiai...
Skaudu buvo skaityti išgyveni
mus likusių gyvų artimųjų.
O čia, atrodo, taip ramiai ir
saugiai gyvename nepaliesti baisių
gamtos nelaimių, tokių kaip cuna
mi, uraganų, žemės drebėjimų, ir kt.
Tada pagalvojame, ar tikrai verta

mums nesugyventi, pyktis dėl gana
nedidelių nesutarimų? Ir ar parodo
me meilės savo artimui, kad smerkia
me, žeminame, keršijame, nepasiti
kime ieškodami kituose nuodėmių,
bet visai nesigiliname į savąsias?
Tačiau, ar tai nėra Dievo žen
klas, kad esame labai labai laikini
šios žemės gyventojai? Širdyje
išgyvename šiuos tragiškus pasaulio
įvykius, o gal ir nesistengiame susi
kaupti prie savo mažos tautos lietu
viškų problemų ?
Julija Gylienė
Lemont, IL

ANTROJI MEDALIO PUSĖ
Jūsų 2006 m. vasario 2 d. laikraš
čio numeryje buvo išspausdinta Va
sario 16-osios gimnazijos vardu pasi
rašyta informacija, kuri neatitinka
tikrovės. J a u pati antraštė „A. Kel
melis pralaimėjo bylą prieš Vasario
16-osios gimnaziją" klaidina skaity
tojus. O informacijoje pateiktos iš ma
no advokato rašto darbo teismui iš
rinktos neesminės detalės tik iškrei
pia mano teisinio skundo esmę ir ro
do aiškų informacijos tendencingumą.
Informuoju, kad mano bylos
esmė buvo klausimas, ar A. Šmitas
teisėtai mane atleido iš darbo gim
nazijoje po to, kai kuratorijai pra
nešiau apie moksleivių sveikatai ir
saugumui gresiančias negeroves.
Teismas 2005 m. vasario 22 d. nus
prendė, kad atleidimas buvo neteisė
tas. A. Šmitas teisme pats prisipaži
no, kad man pateikti kaltinimai bu
vo nepagrįsti. Šio teismo išlaidas tu
rėjo padengti gimnazija.
Be to, man buvo išmokėta išei
tinė kompensacija, kuri gimnazijai
kainavo 12,000 eurų, ir kurios direk
torius, mane atleisdamas, net nesi
ruošė man išmokėti. Iš kur tie pini
gai atsirado, jei ne iš gimnazijos biu
džeto arba aukų, turbūt gali pasa
kyti tik A. Šmitas. Tačiau pinigus
tikrai gavau ir galiu tai įrodyti.
2006 m. sausio 10 d. vykusio teis
mo posėdyje buvo nagrinėjama tik ar
gimnazija neskolinga man papildo
mų kompensacijų. Teismas nuspren 1
de, kad ne, ir tai priimu, nes, kaip
visada tvirtinau, gimnaziją patrau
kiau j teismą ne dėl to, kad pralobčiau. o del to. kad buvo būtina at
kreipti pasaulio lietuvių dėmesį į ne

tvarką joje ir grėsmę jos lietuvybei,
kurią kelia dabartinė jos vadovybė.
Kad gimnazijos direktoriaus
teikiama informacija, bent jau pas
taruoju metu, dažnai būna klaidi
nanti ar atvirai melaginga ir verta
nuodugnaus patikrinimo, galėčiau
pailiustruoti kad ir tokiu faktu.
Direktorius po mano atleidimo ėmė
visiems tvirtinti, kad aš buvau blo
gas kapelionas ir mokytojas, ir su
visais, tame tarpe ir mokiniais, tik
konfliktuodavau. Sunku ir neobjek
tyvu kalbėti apie save. Cituoju gim
nazijos bendrabutyje gyvenusių mo
kinių per jų pačių suorganizuotas
mano išleistuves jų dovanotoje kny
goje įrašytus žodžius: „Mielas kun.
Kelmeli, J ū s mums buvote ne tik
puikus mokytojas, bet ir nuoširdus,
visada pasiryžęs padėti žmogus. Mes
vertiname jūsų drąsą visada išsakyti
savo nuomonę ir tikimės, kad pas
mus sugrįšite. Nuoširdžiai Jūsų,
Vasario 16-osios gimnazijos moki
niai". Pažymėtina, kad tai buvo pa
daryta direktoriaus aplinkos sukur
toje nustatinėjimo prieš mane aplin
koje, ir mano palaikymas kiekvie
nam grėsė nemažais nemalonumais.
Ar ir mane palaikantys gimnazi
jai neabejingi asmenys vengiame bet
kokio asmeniškumo ir kovojame už
gimnazijos lietuvišką ateitį, kuriai
šiandien, kaip niekada, gresia dide
lis pavojus. Mes tikime, kad tikri gim
nazijos draugai be išankstinių nuos
tatų atsirinks kas yra tiesa, ir viso
mis turimomis priemonėmis skatins
būtinas pozityvias permainas.
Kun. Alfonsas Kelmelis
Lietuva
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ATGAILOS DVASIA
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC
Šiemet kovo pirmoji diena yra
vadinama Pelenų diena, nes tą dieną
katalikų bažnyčiose bus barstomos
galvos pašventintais pelenais ir ku
nigas sakys: „Atmink, žmogau, kad
dulkė esi ir į dulkę pavirsi". Pelenai
m u m s primena daiktų keitimąsi ir jų
išnykimą. Pirmųjų amžių krikščio
nys barstydavosi galvą pelenais ženk l a n atgailos, reiškiančios vidinį
dvasios pasikeitimą. Kaistus sako:
„Jei atgailos nedarysite visi pra
žūsite". Pelenų dienos nuotaika pri
mena, kad su Gavėnia atėjo atgailos
metas. Bažnyčia reikalauja iš tikin
čiųjų Gavėnios laiku pasninko ir kitų
susivaržymų, kurie nedera drauge
su triukšmingu žmogaus gyvenimu.
J i nori žmogaus mintį nukreipti nuo
laikinųjų vertybių į amžinąsias. Bet
d a u g kas neatspėja Bažnyčios min
ties, kai pvz., susilaiko skirtomis die
nomis nuo mėsos valgymo. Žinia, ga
lima lėbauti ir be mėsos valgymo.
Kai kurios dienos Bažnyčios y r a
įsakytos susilaikymui nuo mėsos
sunkios nuodėmės bausme. Be klus
numo nėra nė atgailos dvasios. Bet ir
be laisvo t r ū k u m ų pajautimo, kokį
prigimtis išgyvena, taip pat nėra
atgailos, kuri siekia vis laisvesnio
atsipalaidavimo nuo regimojo pa
saulio, kad galėtų sueiti į glaudesnę
vienybę su savo Kūrėju.

Žmogaus prigimtis yra sukurta
veikimui. Ji veikia, turėdama aukš
tus tikslus, ji siekia gėrio, ir viso
laimės šaltinio — Dievo. Didmiesčių
gatvėse retai pamatysi žmogų, kuris
neskubėtų. Ypač ryte ir pavakariop,
kai darbas prasideda ir baigiasi,
didžiosios gatvės pilnos žmonių. Jų
veidai rodo susirūpinimą ir nerimą.
Regis visi turi daug reikalų, visi
kažkur skuba.
Ir kas mus taip skubina? Daug
yra žemiškųjų motyvų, kurie stumia
mus veikti. Daugiausia jie visi yra
geri. Bet dėl nuodėme paliestos
prigimties jie neša su savimi blogio
šešėlį. Išskirtinis rūpestis savąja
buitimi ir savuoju likimu gadina
mūsų gyvenimo darną. Garbės, turtų
ir juslinio džiaugsmo troškimas yra
persunkęs visą mūsų gyvenimą. Šv.
Jonas apaštalas sako, kad „visa, kas
yra pasaulyje, yra kūno pageidimas,
akių pageidimas ir gyvenimo puiky
bė" (Jn. 2, 16). Šis, pagal šv. Joną
pasaulio dvasios apibūdinimas yra
vaizdinga nuo Dievo atkritusios
žmogiškosios prigimties ir jos veiki
mo charakteristika.
Kūnas iš savo pusės stumia į
veikimą, kad veržliųjų juslių po
linkius skubiai patenkintume. Todėl
kūno pageidimas, kaip sako šv. Jo
nas, tampa gyvenimo rūpesčiu.
Klausimas, ar Bažnyčia, sekdama
Kristaus raginimą daryti atgailą ir
įsakydama bei patardama pasnin

Jis vis tiki, kad neklaužados vaikai ir žmona
sugrįš. Ką aš J a m benuvežčiau, Jis tuoj pat bėga
pasidalinti su vaikais... Tie, užuot padėkoję, apmė
to Jį akmenimis. Man visuomet bus graudu prisi
minti, kaip Tėvelis mane lydėdavo tris kilometrus
per pūgą ar lietų iki autobuso stotelės! Stovėdavo ir
laukdavo, kol autobusas pajudės... Atsigręžusi,
matydavau Jį tolstantį vakaro prieblandoje pūgos
u ž p u s t y t u keliu, tokį pavargusį ir vienišą...
Paslapčia gėrėdavausi Jo kantrybe ir ištverme,
meile vaikams, kurios man vaikystėje taip ir
neteko patirti. Jis niekada nesiskundė, nekeikė
likimo, nesiekė garbės, o iš Dievo rankų priėmė
viską, kas j a m buvo skirta.
* * *
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veji su puse metų Kupiškyje prabėga kaip
viena diena... Atvažiavau čia, degdama entu
ziazmu nuversti kalnus, pakeisti pasaulį... Viskas
sekėsi gerai, kilau, lyg ant mielių! Kas gi įvyko, kad
nusivylimo dulkės vis labiau ėmė sėsti ant širdies,
ėmė smelktis į sielą abejingumas? Palengva imu
suvokti, kad nieko aš čia nenuveiksiu: pilka kas
dienybė vis labiau tampa beprasme... Apkalbos,
intrigos, be jokios šviesesnės prošvaistės vienodas
mažo miestelio gyvenimas... Įkalbinėju Antaną
stoti kur nors mokytis, išvažiuoti iš čia: nesvarbu,
kad materialiai gal ir bus sunkiau, bet sieksime
kažko šviesesnio... Antanas nenori mokytis, sakosi,
ir čia gerai, svarbu užsidirbti pinigų, pasistatyti sa
vo namus... Jo nuomone, čia gyventi patogu, ne
toliese tėviškė, kuri, mirus Tėvams liksianti jam,
be to, ir mano giminės netoli... Ką turėjau padary
ti, kad mūsų. gyvenimas taptų kitoks? Kas galėjo
pakeisti į gyvenimą visai kitokį požiūrį turintį
vyrą?... Ir po daugelio metų nepajėgsiu atsakyti į šį
klausimą... Antanas, tiesa, susikurs savo trokš
tamą gerovę: pasistatys namus, ves taip pat mąs
tančią žmoną, išaugins vaikus... Kas iš mudviejų
buvo teisus, težino vienas Dievas!...
Į nedidelį lagaminėlį paskubomis susimetu
būtiniausius daiktus. Visa kita palieku: pasiimsiu
kada nors, jei labiau prireiks... Išeinu... Palieku
vyrą, kurio man pavydi visos moterys ir tuštumą,
kurios niekas nepajėgia užpildyti... Palieku iliuzi
j a s susikurti šeimyninę laimę už rausvų ar gelsvų
užuolaidų... Mes su vyru niekada nesibarėme, ne
triukšmavome, kaimynai už sienų niekada ne
girdėjo nieko, kas leistų įtarti, kad mes nesugyve
name... Vieną dieną pajutau, kad daugiau taip gy

kus ir apsimarinimus, priešingus
juslinių polinkių įsibėgėjimui pasi
tenkinti ir džiaugtis teikiamomis šio
pasaulio įvairiomis galimybėmis,
nedaro pačiai prigimčiai skriaudos ir
nestabdo žmogiškojo kūrybingumo?
Kūno reikalavimų suvaržymas nėra
kūno sunaikinimui, bet tik jo visų
polinkių suderinimui su dvasios
reikalavimais. Žmogiškoje prigimty
je, kur jungiasi į aukščiausią vienybę
dvasia ir medžiaga, iš sielos ateina
kūnui gyvybė ir buvimas. Kūryba
išplaukia ne iš medžiagos, bet iš
veikliosios dvasios. O kūrybos pag
rindas ir tikslas yra atsiremti ir
nueiti pas viso buvimo ir veikimo
Kūrėją. Kas tokiai paskirčiai priešin
ga, reikia sutramdyti.
Krikščioniškosios pasaulėžiūros
mintimi, kūnas turi tarnauti dva
siai, dvasia Dievui, o visos regimo
sios gėrybės turi priklausyti kūnui.
Bet gyvenimas kaip tik atvirkščiai
kalba. Daugiausia dvasia tarnauja
kūnui ir rūpinasi jo žemųjų polinkių
patenkinimu, o visos kūno jėgos
atsiduoda turtų tarnybai taip, kad ir
dvasios didžioji veikla sukasi tarp
regimųjų žemės vertybių su nuola
tiniu rūpesčiu apie save sutelkti vis
daugiau ir daugiau turto. Krikščio
niškoji pasaulėžiūra niekad nes
merkė turtų ir nuosavybės asme
ninių teisių, bet visada buvo priešin
ga iš to išaugančiai vergiškumo
dvasiai. Žmogus negali tapti pra
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venti nebegaliu, kad reikia viską baigti, nukirsti
vienu kirčiu... Mes dabar vienu du, bet jei bus dar
ir vaikai, aš negalėsiu jiems atimti Tėvo...
Kaip šis žingsnis atsilieps mano ateičiai, šiuo
metu negalvoju... Nesusimąstau, kas bus toliau,
kaip prakeiks mane Antano artimieji, kaip
pažiūrės į tai ir mano giminės... Man vis vien!... Nė
motais ir apkalbos, kurios pasipils ant mano gal
vos, vos užvėrus duris... Išeidama, butą perrašiau
Antano vardu: lai tai bus mažytė kompensacija už
įžeistą vyrišką orumą! Greitai pasklis spėliojimai,
įtarinėjimai, kad aš išeinu pas kitą... Juk niekas
negali patikėti, kad šiaip sau galima imti ir palikti
tokį vyrą — nei girtuoklį, nei mušeiką, o tikrą
gražuolį ir darbininką! Niekas nesupranta, kad
šioje žemėje yra vienatvė dviese... Man nereikia nei
didelių nuosavų namų, nei pinigų, o tik vieno: di
delės, šviesios meilės, kuri užpildytų visą mano
esybę, kuri suteiktų man sparnus skristi... Aš ne
bepajėgiu smilkti, rusenti, tai — ne man.
eismas mūsų neskiria: nėra rimtos priežas
ties, nes nejuodiname vienas kito, nesmer
kiame... Na, nieko baisaus — po metų išskirs! Visi
vienu balsu pasmerkia mane, net ir Tėvelis man
pasako:
— Išsiskyrusių mūsų giminėje dar nebuvo!...
Pasirodo, galima smerkiant apsirikti, nes likimas
pasityčios iš tų žodžių labai greitai...
Išeinu ir nutraukiu visus saitus visiems
laikams. Draugės stebisi mano poelgiu ir sako: kad
reikėjo kovoti už meilę, kad tokie vyrai, kaip An
tanas, pakelėse nesimėto, kad aš — tikra beprotė!
Aš neturiu dėl ko kovoti. Buvimas dviese, kai nėra
apie ką kalbėti — tai ne meilė!... Jei Antanas būtų
sulaikęs mane, jei būtų priėjęs, apkabinęs ir
pasakęs, kad myli, kad negali gyventi be manęs,
gal nebūtų pakakę ryžto išeiti... To nebuvo. An-
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einamųjų vertybių vergu. Žmogus
yra visos kūrinijos didžiausioji verty
bė. Godumas nuvertina žmogiškąją
asmenybę. Godžiam turtuoliui nepa
kaks, nors ir viso pasaulio gėrybės
pereitų jo nuosavybėn.
Panašiai vyksta ir su garbės
troškimu, ką šv. Jonas vadina gyve
nimo puikybe. Niekas nenori būti
žemesniu už kitą. Pirmenybės ir
valdžios siekimas yra labai ryškus
visame mūsų gyvenime. Nesuti
kimai daugiausia kyla iš to, kad
žmonėms pritrūksta garbės. Bend
ruomenių ir organizacijų veikimas
pradeda irti, kai jų nariai visu uolu
mu pradeda siekti savosios valios
nuosprendžių įvykdymo, neatsi
žvelgdami į bendrą gėrį, prie kurio
turi visi prisitaikyti.
Katalikų Bažnyčia, kviesdama
tikinčiuosius atgailai, reikalauja iš
Jū gyvenimo pakeitimo pagal tikrąją
vertybių būklę. Pelenų diena Gavė
nios mintimi primena, kad mūsų
juslinis gyvenimas su visomis jo int
rigomis yra tik dulkės sužibėjimas
saulės šviesoje. O praeinanti šios
žemės garbė, visi jos turtai — tai tik
smulkūs gyvenimo pelenai. Gyvu
linis žmogus yra lyg dulkė. Jis grei
tai iširs ir į dulkes subyrės, o dvasi
nis žmogus pasilieka amžinai. At
gaila yra tam, kad dvasinis žmogus
nepražūtų.

tanas tylėjo. Jis ir vėliau neieškojo manęs, o tik
lankėsi pas gimines, mane kaltino ir juodino...
* * *
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ar prieš išvykdama iš Kupiškio, apklausinėj u
ir surandu darbą kitoje žinyboje: Sveikatos
apsaugos ministerija neatidirbus Kupiškyje trijų
metų, nebūtų suteikusi galimybę dirbti kitur...
Laurų vaikų namai netoli Vilniaus priklauso Švie
timo ministerijai. Čia man suteikiamas ir gyvena
masis plotas — nedidelis kambarėlis pačiuose
vaikų namuose. Kambarėlyje telpa lova ir spinta
drabužiams. Kaip tik man, nes nieko daugiau ir
neturiu. Pradėsiu gyvenimą iš naujo! Vaikai, gy
venantys šiuose vaikų namuose, visiški našlaičiai.
Jų tėvai atsisakė arba mirė, vaikams tebesant ma
žiems. Čia turėtų gyventi tuberkulioze sergantys,
bet iš tikrųjų vaikų namų gyventojai su šia liga
neturi nieko bendro. Tuberkulioze sergantiems —
aprūpinimas žymiai geresnis, o ir darbuotojų atly
ginimai didesni dvidešimt penkiais procentais.
Kažkam ministerijoje patogu tokią įstaigą turėti
savo žinyboje. Taigi, vaikams čia tikrai netrūksta
nei maisto, nei drabužių. Deja, stinga paties svar
biausio, kad mažas žmogus galėtų augti gražiai ir
nerūpestingai: meilės šilumos. Svetimų rankų ren
giami, prausiami ir šukuojami, labai retai tepaglostomi ir priglaudžiami, karti nuoskaudos aša
rėlė mylinčia ranka retai tenubraukiama, todėl vai
kai auga žiaurūs, jų tarpusavio santykiai paremti
jėga... Jei esi stipresnis ir didesnis, mušk stipresnį,
priversk jį tau tarnauti, atiduok skanesnį kąsnį ar
gražesnį žaislą, drabužį! Išleisti į gyvenimą, baigę
proftechnikos mokyklas, daugumoje, šie vaikai
nesugeba prisitaikyti visuomenėje, daugelio jų lau
kia kolonija, kalėjimas. Kaip vėliau teks sužinoti,
tik vienas-kitas išvengia kalinio duonos!... Aš pati
savo gyvenime patyrusi svetimų širdžių šaltį, grei
tai pamilstu šiuos našlaičius, o jie — prisiriša prie
manęs. Jie nuolat sekioja paskui visu būriu, kabi
nasi už rankų, glaustosi lyg katinukai:
— Gydytoja, pasiimkit mus pas save! Būkit
mūsų mama!
Laisvalaikiu surenku juos ir veduosi maudytis,
uogauti ar grybauti. Drauge su mumis šuoliuoja
vilkšunis Džekas, kuris ligi šiolei buvo pririštas ir
arti nieko neprisileidavo, išskyrus jį maitinantį
sargą. Su juo susidraugauti man pavyksta labai
greit, todėl, jį paleidusi nuo grandinės, turiu gerą
sargą ir palydovą.
Bus daugiau.

DRAUGAS, 2006 m

XVO v O

X

C*..

.iCUdLiiCiiiJ

Kaunas m i n i Juozo Urbšio
g i m i m o 110-ąsias metines

J. Urbšio gimimo 110-ųjų metinių proga atidaryta paroda.
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

K a u n a s , vasario 28 d. (ELTA) —
Kaunas mini buvusio (1938-1940)
Lietuvos užsienio reikalų ministro
Juozo Urbšio (1896-1991) gimimo
110-ąsias metines.
Antradienį Kauno įgulos kari
ninkų ramovėje vyko iškilmingas
minėjimas. Prieš minėjimą Įgulos
bažnyčioje aukotos Sv. Mišios, Petra
šiūnų kapinėse ant J. Urbšio kapo
padėta gėlių.
J. Urbšys gimė 1896 metų vasa
rio 29-ąją Setenių kaime, Kėdainių
apskrities ūkininko šeimoje. 1915
metais įstojo į Rygos politechnikos
institutą, kuris per Pirmąjį pasauli
nį karą buvo evakuotas į Maskvą.
1916 metais J. Urbšys buvo mobili
zuotas į Rusijos kariuomenę. Į Lietu
vą grįžo 1918 metais. Tarnavo Lietu
vos kariuomenėje. 1934-1936 metais
buvo Lietuvos užsienio ministerijos

Politikos departamento direktorius,
o vėliau tapo užsienio reikalų minis
tru.
Sovietams okupavus Lietuvą, J .
Urbšys su žmona Marija UrbšieneMašiotaite buvo deportuoti į Tambov, 1941-1954 metais kalinti sovie
tų kalėjimuose, o vėliau dvejus me
tus praleido tremtyje Vladimir srity
je. Į Lietuvą grįžo 1956 metais. Apsi
gyveno Kaune. Vertė prancūzų
klasiką.
1979 metais parašė atsimini
mus, 1987 metais jie buvo išspaus
dinti pogrindinėje „ab" spaustuvėje.
1991 metais J. Urbšiui suteiktas
Kauno miesto Garbės piliečio vardas
ir dimisijos pulkininko leitenanto
laipsnis. Apdovanotas Vytauto Di
džiojo IV laipsnio, Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino II ir rV laips
nių ordinais.

Š. Jasikevičius ketina b a i g t i
v i e n g u n g i o gyvenimą
I n d i a n a p o l i s , vasario 28 d.
(ELTA) — Lietuvos krepšinio rinkti
nės svarbiausias žaidėjas ir geriau
sias 2004 metų Europos krepšinin
kas Š a r ū n a s Jasikevičius, šiuo metu
žaidžiantis NBA komandoje „India
na Pacers" pasipiršo savo draugei Linor Abardzhil. Apie tai praneša Iz
raelio spauda.
Po vedybų su gražiausia 1998
metų pasaulio moterimi S. Jasikevi
čius galės siekti Izraelio pilietybės.
Vestuvių data kol kas neskelbiama.
Sklando gandai, kad Lietuvos

* Ketvirtą n e s ė k m ę iš e i l ė s
NBA p a t y r ė Žydrūno Ilgausko
bei M a r t y n o A n d r i u š k e v i č i a u s
Cleveland „Cavaliers" komanda, pir
madienį namuose reguliariojo sezo
no rungtynėse 72:84 nusileidusi Detroit „Pistons" krepšininkams. Aikš
telės šeimininkų gretose Z. Ilgauskas pasižymėjo dvigubu dubliu — į
svečių krepšį įmetė 18 taškų ir po
krepšiais atkovojo 15 kamuolių. Per
37 žaidimo minutes lietuvis pataikė
7 dvitaškius iš 13 bei 4 baudų meti
mus iš 5. M. Andriuškevičius pirma
dienio rungtynėse nežaidė.
24-erių m e t ų Washington
,,Wizards" k o m a n d o s g y n ė j a s
Gilbert Arena bei m e t a i s vyres
nis v i d u r i o puolėjas iš Houston
„Rockeu komandos kinas Yao Ming

krepšininkas sulaukė pasiūlymo pe
reiti į Jeruzalės „Hapoel Migdai" ko
mandą. Teigiama, kad S. Jasikevičių
į 2004 metų ULEB taurės varžybų
nugalėtojo gretas siekia privilioti
komandos savininkas, prieštaringai
vertinamas Izraelio verslininkas Arkadij Gaidamak, kuris pasiūlė lietu
viui 12 mln. dolerių kontraktą.
A. Gaidamak taip pat priklauso
Jeruzalės „Beitar" futbolo komanda.
Tuo tarpu verslininko sūnus Aleksandr tapo Anglijos „Portsmouth"
futbolo komandos bendrasavininkiu.

pripažinti geriausiais šešioliktosios
(vasario 20-26 d.d.) NBA reguliariojo
sezono savaitės žaidėjais atitinka
mai Rytų bei Vakarų konferencijose.
Praėjusią savaitę „Wizards" ekipa
laimėjo visas trejas reguliariojo se
zono rungtynes, o G. Arena šiose
rungtynėse vidutiniškai pelnė po
35.3 taško. „Rockets" praėjusią sa
vaitę taip pat laimėjo visus tris susi
tikimus, o Y. Ming rungtynėse vidu
tiniškai pelnė po 26.7 taško.
* Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose tęsiasi ATP serijos tarptau
tinis vyrų teniso turnyras, kurio pri
zų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.
Rusas Marat Safin šešioliktfinalio
varžybose 4:6, 6:2, 6:2 nugalėjo tre
čiąją turnyro raketę tautietį Nikolaj
Davydenko.

Lietuviai investuoti nelinkę
A t k e l t a iš 1 psl.
penktadalis apklaustųjų. Iš manan
čių priešingai ketvirtadalis renkasi
ilgalaikį taupymą.
VPK duomenimis, investicinių
fondų sektorius per 2005 m. įgavo
pagreitį - beveik 150 proc. išaugo
t u r t a s , padvigubėjo investicinių fon
dų, padaugėjo investuotojų, šiuo me
t u jų yra apie 10,000. VPK pirminin
ko nuomone, tai yra nedidelis skai
čius, nes šalyje yra daugiau nei 3 mi
lijonai gyventojų.
Populiariausi iš investicinių fon
dų yra akcijų fondai, kurie, VPK pir
mininko manymu, yra geriausia al
ternatyva bankų sąskaitoms.
Kalbėdamas apie pensijų fondų
sektorių, V. Poderys teigė, kad šalyje
daugiausia yra antros pakopos pen
sijų fondų, į kuriuos pervedami pini
gai iš „Sodros", jiems priklauso dau
giau nei pusė šalies dirbančiųjų. Tre
čiosios pakopos fonduose žmonės
taupo papildomai, tačiau jie nėra to
kie populiarūs.
„Žmonės be reikalo nesinaudoja
trečios pakopos pensijų fondais, jie

turbūt neįsisavina, kad investuojant
į juos yra didelės mokesčių lengvatos
- grąžinamas pajamų mokestis, jei
tik žmogus turi teisę susigrąžinti
mokesčius ir yra jų neišnaudojęs ki
tais būdais, tarkim, pirkdamas kom
piuterį, skolindamasis nekilnoja
mam turtui", — teigia V. Poderys.
J o manymu, daugiau kaip 50
proc. dirbančiųjų per daug konserva
tyviai investuoja į pensijų fondus,
nes daug jaunų žmonių yra konser
vatyviuose obligacijų fonduose.
VPK siūlo derinti skirtingus
pensijų fondus, kad žmonės galėtų
išvengti finansinių kritimų.
„Akcijų rinka yra labai svyruo
janti, ilgalaikis pajamingumas yra
didelis, obligacijų - mažai pajaminga, bet nesvyruojanti, reikia šias dvi
idėjas sujungti. Mes siūlome — kol
žmonės jauni rinktis akcinius fondus
arba tuos, kuriuose labai didelė dalis
yra akcijų ir ilgainiui, artėjant prie
pensinio amžiaus, pereiti prie obligacinių fondų, nes labai svarbu, kad
išėjimo momentu nebūtų investicijų
kritimo", — teigia V. Poderys.

Teismas Šiaulių rajoną
paliko be valdžios
Vilnius, vasario 28 d. (BNS) — rio taryba per posėdį, vykusį vasario
Po perversmo Šiaulių rajono savival viduryje, nepatvirtino. Tada merui
dybė atsidūrė aklavietėje — teismui buvo pareikšta interpeliacija. Vasa
laikinai uždraudus vykdyti visus ad rio 20 dieną sudaryta nauja daugu
ministracinius veiksmus, pastaro ma papildė posėdžio darbotvarkę iš
sios savaitės sprendimai, tarp jų ir anksto nenumatytais klausimais —
rajono biudžeto patvirtinimas, gali dėl nepasitikėjimo abiem vicemerais
ir administracijos direktoriumi.
būti anuliuoti.
„Neįsivaizduoju tokio dalyko.
Nenorėdami sutikti su šiais pa
J a u visur pranešta apie biudžeto pa keitimais salę paliko 13 tarybos na
tvirtinimą", — kalbėjo vos prieš sa rių, tačiau balsavimas vis tiek įvyko.
vaitę Šiaulių rajono meru tapęs Rai Buvo atstatydinti meras, abu vice
mondas J a k u t i s . Jį Šiaulių apygar merai ir administracijos direktorius
dos administracinio teismo nutartis Kęstutis Lukšas.
gerokai pribloškė.
Tą pačią dieną išrinkta ir nauja
Pasak dienraščio „Lietuvos ži rajono valdžia. Ji praėjusį penkta
nios", rajono biudžetas patvirtintas dienį ir patvirtino rajono biudžetą.
praėjusį penktadienį, vasario 24 die
Naujos opozicijos atstovai posė
ną, o rajono valdžios veiksmai Šiau dyje nedalyvavo. 14 valdžios neteku
lių apygardos administracinio teis sių politikų, abejojančių dabartinės
mo nutartimi sustabdyti nuo vasario daugumos sprendimų teisėtumu,
20-osios, kai buvo nuversta ankstes kreipėsi į administracinį teismą.
nė vadovybė.
P a s a k buvusio vicemero Jono
Tuomet mero pareigų neteko vos Novogreckio, vasario 20-ąją tarybos
metus šį postą turėjęs socialdemok priimti sprendimai yra neteisėti, nes
r a t a s Algimantas Gaubas. Drauge buvo pažeistas Vietos savivaldos
buvo nušalinta ir visa A. Gaubo ko įstatymas bei Tarybos reglamentas.
manda. Rajono vadovo kėdę susigrą
„Mes nesiveržiame atgal į val
žino prieš metus jos netekęs valstie džią, bet prieštaraujame, kad būtų
tis liaudininkas R. Jakutis.
pažeidžiami įstatymai. Sieksime įro
Oficialiu pretekstu atstatydinti dyti, jog neteisėta dauguma negali
A. Gaubą tapo rajono biudžetas, ku vadovauti", — sakė buvęs vicemeras.

Lietuvos ambasadorius
Maskvoje gavo pylos
Vilnius, vasario 28 d. (BNS) —
Lietuvos ambasadorius Maskvoje Ri
m a n t a s Šidlauskas buvo iškviestas į
Rusijos užsienio reikalų ministeriją
dėl praėjusią savaitę Lietuvos URM
paskelbto pareiškimo dėl Rusijos ir
Gruzijos santykių.
Kaip skelbiama Rusijos URM
tinklalapyje, į ministeriją ambasado
rius buvo iškviestas pirmadienį.
Anot pranešimo spaudai, Lie
tuvos pareiškimą dėl Rusijos ir Gru
zijos santykių Rusijos užsienio rei
kalų ministerija vertina kaip nesąži
ningą faktinės klausimo pusės iš
kraipymą ir neleistiną kišimąsi į
Maskvos ir Tbilisi santykius.
R. Šidlauskui buvo pažymėta,

kad „panašūs veiksmai neprisideda
prie konstruktyvios Lietuvos ir Ru
sijos santykių plėtros".
Praėjusį trečiadienį Lietuvos už
sienio reikalų ministerija pareiškė,
kad jai kelia susirūpinimą dirbtinai
kuriama įtampa Gruzijoje.
„Rusijos nutrauktas vizų išdavi
mas gruzinams, Gruzijos oro erdvės
pažeidimai, skubiai surengti manev
rai netoli Gruzijos sienos, Rusijos at
sisakymas vykti į Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo Organizacijos
derybas Vienoje dėl Pietų Osetijos
konflikto sureguliavimo, — tai nea
dekvati reakcija į suverenios valsty
bes siekį užtikrinti savo teritorinį in
tegralumą", — rašoma pareiškime.
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Pasaulio

naujienos

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

VARŠUVA
Lenkijos pajūrio mieste Gdynėje
vienoje kino teatro „Silver Screen"
EUROPA
salių įgriuvus pakabinamoms lu
boms, nesunkiai buvo sužeisti trys
žmonės. Apie 10 vai. vakaro vietos
STOKHOLMAS
Švedija antradienį paskelbė už laiku, kai salėje buvo maždaug 90
registravusi pirmuosius „agresyvios žmonių, netikėtai nukrito apie 10
formos paukščių gripo" atvejus, t a  kv.m pakabinamų lubų. Buvo su
čiau dar nepatvirtinta, kad šią ligą žeisti du Norvegijos piliečiai — moti
Švedijoje sukelia ir žmonėms mirti n a su 14-mečiu sūnumi — ir j a u n a
nai pavojingas atmainos H5N1 viru lenkė. Po poros valandų jie buvo iš
sas. Nustatyta, kad paukščių gripu leisti iš ligoninės. Iš kino teatro buvo
sirgo dvi laukinės antys. Žemės ūkio skubiai evakuota apie 200 žmonių.
ministerija nurodo, kad virusas tik Speciali komisija aiškinasi įvykio
riausiai yra tos pačios formos kaip ir priežastis. Tikimybė, kad pakabina
Rusijoje bei Kinijoje, k u r paukščių mos lubos įgriuvo dėl susikaupusio
gripo protrūkius sukėlė virusas sniego įlinkus stogui atmesta, nes
H 5 N 1 , tačiau priduria, kad tai d a r pastato stogas yra šildomas, o snie
gas nuo jo reguliariai valomas.
reikia patvirtinti.

Iranas plečia urano
sodrinimo apimtis
Joje sakoma, jog Tehran agen
Viena,
vasario
28
d.
(„Reuters"/BNS) — Iranas, nepaisy tūrai nurodė, kad ketvirtajame šių
damas pasaulio bendrijos spaudimo, metų ketvirtyje pradės montuoti pir
toliau vykdo savo branduolinio kuro muosius 3,000 centrifugų iš planuo
sodrinimo programą ir trukdo Jung jamų 50,000.
tinėms Tautoms (JT) atlikti inspek
Tam, kad būtų pagaminta 20 kg
cijas, sakoma J T atominės energeti itin sodrinto urano, kurio reikia vie
kos priežiūros agentūros ataskaitoje, nai paprastai branduolinei kovinei
kuri buvo paskelbta pirmadienį.
galvutei, reikėtų maždaug 1,500 cen
Tarptautinės atominės energe trifugų, sako specialistai.
tikos agentūros (TATENA) direkto
Imdamasis šių veiksmų Iranas
riaus Mohamed ElBaradei ataskaita nutraukė pustrečių metų trukusį
agentūros valdytojų tarybos nariams sodrinimo sustabdymą, dėl kurio bu
buvo išdalyta prieš kovo 6 dienos su vo susitarta per dabar jau žlugusias
sitikimą, kurio metu ji bus aptarta. derybas su Europos Sąjungos valsty
Ataskaita bus perduota J T Saugumo bėmis. Dėl tokio Irano sprendimo
Tarybai, kuri gali svarstyti, a r tiks TATENA valdytojų taryba vasario 4
linga taikyti Iranui sankcijas.
dieną pranešė apie tai J T Saugumo
Tarybai.
„Apgailestavimą ir susirūpini
mą kelia tai, kad abejonės dėl Irano
Iranas neigia, kad nori pasiga
branduolinės programos masto ir po minti branduolinių ginklų, ir sako,
būdžio nebuvo išsklaidytos po trejus kad jo branduolinės programos tiks
metus trukusio intensyvaus agentū lai yra vien elektros energijos gamy
ros tikrinimo", — sakoma ataskaito ba. Tačiau Tehran 18 metų iki 2003je, kurios tekstą gavo „Reuters".
iųjų slėpė nuo TATENA branduolinio
„Dar negalime daryti išvados, kuro tyrimus ir ragina sunaikinti Iz
kad tai yra taiki branduolinė progra raelį, todėl kelia Vakarų įtarimą.
ma", — sakė vienas aukšto rango pa
M. ElBaradei ataskaitoje taip
reigūnas, informuotas apie TATENA pat sakoma, kad Iranas nuo 2005tyrimą ir nenorėjęs, kad būtų skel ųjų rugsėjo urano perdirbimo ga
biama jo pavardė.
mykloje Isfahan pasigamino 85 t du
Ataskaitoje sakoma, kad Iranas jų UF6, kurių užtektų kelioms ato
eksperimentinėje Natanz sodrinimo minėms bomboms, jei tik Iranas įsi
gamykloje pradėjo bandyti 20 centri- savintų pramoninio masto sodrinimo
fugų, kuriose urano dujos UF6 virsta technologiją.
uranu, panaudojamu atominių elek
Irano sprendimas nebesutikti su
trinių kurui arba bomboms gaminti. TATENA inspekcijomis be išanksti
Be to, Iranas Natanz pradėjo nio perspėjimo, priimtas reaguojant
reikšmingus UF6 sistemos atnauji į valdytojų tarybos vasario 4-osios
nimo darbus. TATENA stebėjimams nutarimą, tik dar labiau trukdys nu
trukdo tai, k a d iraniečiai nuo me statyti galimą slaptą branduolinę
džiagų ir komponentų, susijusių su veiklą. TATENA taryba pakartotinai
centrifugavimu, nuėmė agentūros pareikalavo, kad Tehran liautųsi
trukdęs agentūros tyrimams.
antspaudus.
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P a r a m a George W . Bush
s m a r k i a i sumažėjo
Washington, DC, vasario 28 d.
(„ReutersTBNS) —Amerikiečių pri
tarimas prezidento George W. Bush
darbui sumažėjo iki rekordinių 34
proc., pranešė visuomenės apklausą
atlikusi „CBS News", kuri nurodo,
kad pagrindinės paramos sumažėji
mo priežastys yra didelis nepritari
mas sandoriui su Dubai bendrove
„DP World" dėl uostų perdavimo ir
didėjantis pesimizmas dėl karo Ira
ke.
Nuo praėjusio mėnesio, kai pri
tarimas G. W. Bush darbui buvo 42
proc., jis sumažėjo aštuoniais pro
centais. 59 proc. apklaustųjų sakė,
kad nepritaria prezidento darbui.
Anksčiau pritarimas G. W. Bush
darbui iki 35 proc. buvo sumažėjęs
pernai spalį, po to, kai JAV pakran
tes nusiaubė uraganas „Katrina" ir
kai Irake žuvusių JAV karių skaičius
pasiekė 2,000 ribą, nurodo CBS.
Tai, kaip G. W. Bush vadovauja
Irako karui, ilgą laiką buvo vienas
stipriausių jo kozirių, bet dabar pri
tarimas šiam darbui sumažėjo net
iki 30 proc, rodo apklausa. Sausį G.
W. Bush darbui dėl Irako karo prita
rė 37 proc. amerikiečių.

sovietinio bloko valstybė, kuri pasta
raisiais metais įstojo į ES ir NATO,
aktyviai remia tolesnę abiejų šių or
ganizacijų plėtrą į Rytus.

Be to, 62 proc. amerikiečių da
bar sako manantys, kad JAV prastai
sekasi stabilizuoti Iraką ir įvesti ja
me tvarką. Kad šis darbas vyksta
sėkmingai, mano 36 proc. apklaus
tųjų.
Pastarosiomis dienomis G. W.
Bush administracija susidūrė su aš
tria politine krize Irake, kurią su
kėlė tarpkonfesinis smurtas, galintis
išprovokuoti pilietinį karą, taip p a t
smarkiu Kongreso abiejų partijų pa
sipriešinimu sandoriui, kuris leidžia
arabų valstybės bendrovei eksploa
tuoti šešis svarbiausius JAV uostus.
Apklausos duomenimis 70 proc.
amerikiečių įsitikinę, kad sandorio
su bendrove „DP World" nereikėjo
sudaryti.
Jei kas ir gali paguosti adminis
traciją, tai apklausos duomenys,
kurie rodo, jog amerikiečiai mano,
kad j a u galima pamiršti putpelių
medžioklės incidentą, per kurį vi
ceprezidentas Diek Cheney pašovė
kitą jos dalyvį. Net 67 proc. j ų sakė
suprantą, kad tokia nelaimė gali at
sitikti. Kita vertus, dėl šio įvykio vi
suomenės nuomonė D. Cheney at
žvilgiu pablogėjo.

RYGA
Latvijos Seimo nacionalinio sau
gumo komisijos pirmininkas Indulis
E m s i s ragina kovo 16-ąją, legionie
rių latvių atminimo dieną, nepasi
duoti „Maskvos remiamų jėgų pro
vokacijai". Antradienį jis pažymėjo,
k a d kovo 16-oji — „didelė šventė vi
siems Latvijos nedraugams", mėgi
nantiems pasaulio bendrijai pateikti
Latviją, kaip šalį, kurioje atgimsta
fašizmas. „Aš žinau, kad tokios pro
vokacijos rengiamos. Tai daugiausia
promaskvietiškos jėgos, kurios t u r i
j a u parašytus scenarijus, nufilmuo
t u s televizijos filmus, ir kuriems rei
kia t i k kovo 16-osios ir įvykių aplink Laisvės paminklą, kad būtų gaĮima visa tai paleisti į eterį ir atitinkarnai pateikti Latviją", — sakė I.
Emsis.
KIJEVAS
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski antradienį atvyko į Kijevą
su dviejų dienų vizitu, kurio metu
pakartos, jog Varšuva remia provakarietiškas savo kaimynės ambici
j a s , ir a p t a r s bendradarbiavimą
energetikos srityje. Tai pirmasis
Lenkijos prezidento vizitas kaimyni
nėje Ukrainoje po prisaikdinimo
gruodžio mėnesį. L. Kaczynski a n 
tradienio vidurdienį susitiko su ša
lies prezidentu Viktor Juščenko, o
trečiadienį apsilankys šalies rytuose
esančiame Charkov. Lenkija, buvusi

ATLANTIC

JAV
NEYVYORK
JAV administracija mano, k a d
rezoliucijos įsteigti Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių tarybą projektas yra
nepriimtinas, ir pagrasino balsuoti
prieš jį. Tada šio dokumento negalės
vieningu sutarimu priimti J T Gene
ralinės Asamblėjos dalyviai. „Mes
labai nusivylę šiuo rezoliucijos pro
jektu", — sakė JAV ambasadorius
Jungtinėse Tautose John Bolton. Šį
dokumentą praėjusią savaitę prista
t ė dabartinis J T Generalinės
Asamblėjos pirmininkas J a n Eliasson. Projekte pateikta siūlymų dėl
naujos Žmogaus teisių tarybos, kuri
t u r i pakeisti politizuotą Ženevoje
veikiančią Žmogaus teisių komisiją,
struktūros, dalyvių sudėties ir šaliųnarių išrinkimo kriterijų.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Irake antradienį per bombų
sprogimus žuvo daugiau kaip 30
žmonių, tarp jų — du britų karei
viai, o sunitų mečetes, baiminantis
naujo religinės nesantaikos kursto
mo smurto protrūkio, saugo tankai.
Trys bombos beveik vienu metu
sprogo trijuose Baghdad šiitų rajo
nuose.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Kroviniu gabenimas
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1 Automobiliu pirkimas bei
j siuntimas i vs?.s pasaulio ša.'is.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
Trucking
nulkiu siuntiniu siuntimas bei
įstatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje.
Jtijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje
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MUSl/
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.
Gavėnios bandelės

riumi ir leisti pakilti apie 45 min.,
kol bandelės pasidarys dvigubai
didesnės. Kepti įkaitintoje orkaitėje
15-20 min.
Iškepusias bandeles visiškai at
vėsinti, tuomet į kiekvienos viršų
įpjauti trikampiuką (maždaug 1/2
colio gylio), atsargiai tą bandelės
trikampiuką pakelti ir į jo vietą įdėti
1 šaukštą migdolų košės. Po to
uždėti išpjautą trikampiuką atgal
ant bandelės. Prieš pateikiant į
stalą, pabarstyti maltu cukrumi.
P a s t a b a : galbūt atrodys, kad
šios bandelės pareikalauja daug
darbo, bet — tikėkite — jos labai
skanios, ypač, kaip visiškai šviežios.
Tai tradicinės skandinavų bandelės,
kepamos Gavėnioje. Panašias ban
deles kepa ir anglo-saksai. Jos vadi
namos „Hot Cross Buns", nes valgo
mos šitos, o jų viršus pažymėtas iš
malto cukraus ir pieno pagaminta
koše nubrėžtu kryžiumi.

3 šaukštai sukapotų (be odelių)
migdolų (almonds)
1 puod. pieno
1 vokelis džiovintų mielių
1/4 puod. šilto (tik ne karšto)
vandens
1/2 puod. sviesto
1/3 puod. cukraus
1/4 šaukštelio
druskos
1 puod. miltų
3 ir 1/2 puod. miltų (taip, tikrai
reikia ir visų šių miltų!)
2 gerai suplakti
kiaušiniai
1 ir 1/2 puod. migdolių
riešutų
košės (almond pašte — galima pirkti
skardinukėse
arba
plastmasiniuose
indeliuose)
Įkaitinti pieną iki užvirimo, bet
neužvirinti.
Supilti mieles į šiltą vandenį,
pamaišyti, kol ištirps.
Sudėti sviestą, cukrų ir druską į
didelį dubenį. Užpilti karštu pienu,
sumaišyti ir palaikyti dubenyje, kol
Ešeriukai
atvės iki maždaug kambario tempe
su krapais
ratūros. Į atvėsusį pieno mišinį su
pilti 1 puoduką miltų, išplakti, kol
8 vid. dydžio ešeriukai (perch),
bus lygi tešla (bus labai skysta).
paruošti kepimui
1 šaukštelis
druskos
Kai pienas su kitais produktais
bus atvėsęs, įmaišyti mieles (pasta
1/2 šaukštelio juodų arba baltų
ba: būtina, kad pienas būtų vasa- maltų pipirų
rošiltis, nes karštas „užmuš" mieles
2 šaukštai šviežių,
sukapotų
ir jos nekils).
krapų
2 šaukštai sviesto
Pusę likusių miltų suberti į
1/4 puod. karšto vandens
mielių mišinį kartu su kapotais mig
1/8 šaukštelio
džiovintų
svo
dolais. Gerai išmaišyti. Įmaišyti su
plaktus kiaušinius. Įberti pakanka gūnų miltelių
mai likusių miltų, kad pasidarytų
1 šaukštu sviesto ištepti maž
minkšta, bet neskysta, tešla.
daug 1 ir 1/2 kvortos dydžio kepimo
Išversti tešlą iš dubens a n t indą. Žuvis pabarstyti druska, pipi
pamiltuotos lentelės, palikti „pail rais ir svogūnų milteliais
sėti" apie 10 min. Po to tešlą min
Vieną šaukštą kapotų krapų
kyti, kol pasidarys lygi, tąsi. Jeigu išbarstyti a n t kepimo indo dugno,
reikia, pasimiltuoti rankas ir len ant jų išdėstyti žuvį vienu sluoks
telę.
niu. Ant žuvies viršaus išdėstyti 1
Pariebaluoti didelio dubens šaukštą sviesto, sukapoto gabaliu
dugną ir kraštus. Sudėti tešlą. Po to kais, užberti likusius krapus. Ap
apversti, kad riebaluota pusė būtų linkui žuvis (ne ant viršaus) supilti
viršuje. Uždengti dubenį vaškuotu karštą vandenį ir kepti iki 350° F
popieriumi, padėti šiltai, kad pakiltų įkaitintoje orkaitėje 20-25 min., kol
žuvis bus gerai iškepusi (pabadžius
— maždaug padvigubėdama.
Įkaitinti orkaitę iki 425° F. Rie šakute, mėsa lengai atsiskirs).
balais patepti kepimo skardas. Iš
Atsargiai žuvį išimti iš keptuvo,
tešlos padaryti 24 apvalius „ka išdėstyti ant pašildytos lėkštės ir
muoliukus", išdėstyti ant riebaluotos papuošti šviežių krapų šakelėmis bei
skardos, uždengti vaškuotu popie citrinos skiltelėmis.

2 sv. bet kokios žuvies
4 puod. vandens
1 šaukštelis
druskos
2 morkos
1 nedidelis
svogūnas
2 vid. dydžio bulvės
2 kiaušiniai
1 puod. rūgščios grietinės
Nuplauti žuvis ir supjaustyti
skersai, maždaug 1 colio gabaliukais
(jeigu žuvis su galva, į puodą sudėti
ir galvas), sudėti į puodą, užpilti
vandeniu ir suberti druską. Užvirti,
sumažinti liepsną ir pavirti 8-10
min., kol žuvis bus minkšta.
Kai žuvis verda, nuskusti bulves
ir morkas, supjaustyti mažais gaba
liukais, supjaustyti svogūną, sudėti į
nedidelį puodą, užpilti 1 puod. van
dens ir pavirti apie 8 min., iki dar
žovės suminkštės.
Išvirusią žuvį išgriebti iš skysčio
(galvas išmesti), sudėti į dubenį ir
laikyti šiltai.
Išplakti kiaušinius, sudėti į juos
grietinę, pamažu į šią masę, vis
maišant, pilti skystį (karštą), kuria
me virė žuvys. S u d ė t i išvirusias
daržoves (su visu skysčiu, jeigu dar
likę puode) ir pavirti a n t mažos liep
snos, kol gerai įkais ir pradės virti.
Žuvies gabaliukus išdėlioti giliose
lėkštėse, užpilti sriuba ir papuošti
kapotų svogūnėlių (chives) laiškais.
Žuvies „ k a m u o l i u k a i "
2 šaukštai
sviesto
1/4 puod. miltų
1 šaukštelis
druskos
1/8 šaukštelio paprikos
miltelių
arba baltųjų maltų pipirų
1 puod. grietinėlės
3 puod. virtos ar keptos žuvies,
sukapotos mažais
gabaliukais
1 kiaušinio trynys, truputį su
plaktas
2 šiek tiek suplakti
kiaušiniai
1 puod. smulkučių baltos duonos
džiūvėsėlių (dry bread crumbs)
aliejaus kepimui
Keptuvėje a n t mažos liepsnos
įkaitinti sviestą, įmaišyti miltus,
druską ir pipirus. Pavirti, nuolat
maišant, kol sutirštės. Nuimti nuo
liepsnos. Atvėsinti.
Kai padažas bus atvėsęs, įmai
šyti sukapotą žuvį ir kiaušinio trynį.
Iš „tešlos" padaryti nedidelius, maž
daug 1 colio diametro kamuoliukus.
Kiekvieną pamirkyti suplaktuose
kiaušiniuose ir pavolioti į duonos
džiūvėsėlius. Kepti karštame alieju
je (nesugrūsti žuvies kamuoliukų
:•'::

KUNIGŲ SIELOVADOS
SUVAŽIAVIMAS
Šių m e t ų vasario 2 0 - 2 1 d.
Huettenfeldo (Vokietija) Lietuvių
Vasario 16-osios gimnazijoje vyko
Europos Lietuvių katalikų kunigų
Sielovados suvažiavimas. Vasario 20
d., pirmadienį, pranešimus skaitė
Lietuvos Vyskupų konferencijos de
legatas užsienio lietuvių sielovadai
prelatas E d m u n d a s P u t r i m a s ir
Lietuvos Vyskupų konferencijos ge
neralinis sekretorius mons. Gintaras
Grušas.
Prelatas Edmundas P u t r i m a s
apžvelgė lietuviškos sielovados pėd
sakus visame pasaulyje, o mons.
Gintaras Grušas išsamiai papasako
jo apie Europos Vyskupų konferenci
jos tikslus ir uždavinius bei sąsajas
su vietos vyskupų konferencijomis.
Vasario 21 d., antradienį darbas
vyko grupėse. Pranešimus skaitė
Airijos Lietuvių katalikų misijos

kapelionas Dubline kun. Egidijus
Arnašius, Jungtinės Karalystės
lietuvių katalikų sielovados kape
lionas ir Londono lietuvių klebonas
kun. Petras Tverijonas, Tilžės kle
bonas ir dekanas mgr. kun. Andrius
Eidintas, St. Peterburgo (Rusija)
Kunigų seminarijos rektorius kun.
dr. Rimantas Gudelis, Huettenfeldo
Vasario 16-osios gimnazijos religijos
mokytojas Darius Subačius, kunigas
Jonas Dėdinas, tos pačios gimnazijos
kapelionas ir dvasios tėvas, kunigas
Vidas Vaitiekūnas, tarnaujantis
Vokietijos lietuvių sielovadai.
Tai pirmas bandymas sukviesti
Europoje besidarbuojančius lietuvių
katalikus kunigus aptarti sielovados
Europos rytuose ir vakaruose skirtu
mus bei panašumus, iššūkius ir per
spektyvas.
Kun. Egidijus A r n a š i u s
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keptuvėje), dažnai apverčiant, kad
apkeptų iš visų pusių — apie 2-3
min. Išimti iš aliejaus ir nuvarvinti.
a n t popierinių rankšluostėlių. Pa
tiekti karštus su keptomis bulvėmis
arba ryžiais.
Silkių salotos
Ar mėgstate silkes? Šios salotos
yra pagal švedišką receptą (tinka ir
švediškam stalui). Manau, kad jos
tikrai skanios. Pamėginkite.
4 silkių filė, išmirkytos ir su
pjaustytos nedideliais
gabaliukais
1 sv. vidutinio dydžio burokėlių
2 nedidelės bulvės
3 kietai virti kiaušiniai
2 vid. dydžio svogūnai
1 ir 1/2 šaukšto balto acto
1/4 šaukštelio
cukraus
1 puod. rūgščios grietinės arba
be jokių prieskonių jogurto, arba tiek
pat visai be riebalų grietinės
Išvirti burokėlius. Atvėsinti ir
supjaustyti nedideliais, pailgais
gabaliukais (šiaudeliais). Išvirti bul
ves, atvėsinti, supjaustyti panašiai,
kaip burokėlius (arba kubeliais)
Smulkiai sukapoti svogūnus.
Visus produktus sudėti į didelį
dubenį, sudėti sukapotus kiauši
nius, pasiliekant kelias riekutes pa
puošimui, supilti actą, rūgščią grie
tinę ir gerai sumaišyti. Salotas pa
dėti į šaldytuvą ir atšaldyti. Geriau
sia palaikyti per naktį.
Patiekti į stalą, papuošiant kie
tai virtų kiaušinių riekutėmis ir
šviežių petražolių šakelėmis.
Marinuotos silkės
4 silkių ūlė
1 didelis svogūnas
1 puod. obuolinio acto
1 puod. vandens
1 šaukštas juodųjų arba kve
piančiųjų pipirų
(nemaltų)
2 lauro lapeliai
1 riekutėmis supjaustytas
svo
gūnas
Išmirkytas silkes supjaustyti
nedideliais gabalais.
Sumaišyti visus produktus, iš
skyrus svogūną ir silkes.
Dideliame dubenyje ant dugno
sudėti svogūno ritinėlių eilę, ant jos
dėti silkes, vėl svogūną, silkes ir t.t.,
kol visos bus sudėtos. Užpilti pa
ruoštu skysčiu su prieskoniais ir pa
laikyti šaldytuve per naktį (ar il
giau). Prieš patiekiant, nuvarvinti
skystį, sumaišyti silkes su svogūnais
ir papuošti petražolėmis arba kra
pais.
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SKELBIMAI
PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

GREIT PARDUODA

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

Skalbimų skyriaus
tel. 1 773 585 9500

^

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas 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,
da/ymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
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DVIDEŠIMT METŲ
MONTESSORI LIETUVOJE
Lietuvos Montessori asociacija
2005 metų lapkričio 26 d. Kaune su
rengė iškilmingą minėjimą (Vytauto
prosp. 52). Buvo išstatytos Montes
sori auklėjimo priemonės, daug
spausdinių ir stovų su nuotraukomis
iš jų veiklos.
Lietuvos pedagoginis muziejus
yra įkurtas 1922 m. lapkričio 18 d.
mokytojų iniciatyva. Veikė iki 1940
metų, kai vokiečiai uždarė. Po karo mu
ziejus buvo kuriamas iš naujo. 1980
m. įsikūrė Žaliakalnyje nusavintame
seselių pranciškonių pastate.
Po nepriklausomybės atkūrimo
seselės savo pastatą atgavo ir mu
ziejus liko be vietos, kol gavo kitas
patalpas Vytauto prospekte.

Aiškiai jautėsi laisvėjimo laikas,
gavom leidimą važinėti po Lietuvą,
ko negalėjau lankydamasis daug
kartų anksčiau.
Prasidėjo bendradarbiavimas su
Lietuvos darželių mokytojomis, ku
rios domėjosi Montessori.
Čia joms buvo rodomos mokyk
los, supažindinimas su Montessori
medžiaga, filosofija. Vida Gasperkaitė ir Dalia Tilindienė liko čia
metus laiko studijuoti MECA moky
tojų ruošimo kursuose, kuriuos bai
gusios, gavo Amerikos Montessori
diplomus, grįžusios į Lietuvą ruošė
seminarus įvairiuose miestuose.
Nuo 1989 metų D. Petrutytė
pradėjo važinėti į Lietuvą, ten
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Akių figų specfarifatai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOJOGAS-ŠJFOES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Vidaus ligos

Kab. tel. 773-471-3300

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

Stuburo i r skausmo
ligos

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvaricys danes už pneinamą kainą.
Susitarimui kabėti anglškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
EkGrove: 847-718-1212
www.illinoispaJn.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Remkite ir platinkite

Iš kairės: Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vyr. specialistė A. Antanavičienė,
LMA tarybos narė 5. Alkovikienė, ses. pranciškietė A. Urbonaitė, Švietimo m i 
nisterijos atstovė St. Šeibokienė, LMA p i r m . V. Korupskienė.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą
Lietuvoje, be ata M. Varnienės Mon
tessori mokyklose Kaune, jos egzis
tavo ir keliuose kituose miestuose.
Komunistai užėmę Lietuvą, Mon
tessori, kaip ir kitas privačias mo
kyklas, uždarė.
1985 metais dr. O. Keturkienė,
buvusi Montessori auklėtoja, grįžusi
iš Sibiro, pradėjo rūpintis Montes
sori atkūrimu ir tais metais, D.
Petrutytės iškviesta, atvyko į Ame
riką. Suskatom rinkti Montessori
priemones iš lietuviškų ir ameri
kiečių mokyklų. D. Petrutytė atidavė
priemones, darytas rankomis Vo
kietijoje, išeivių stovykloje. Žinoma,
reikėjo leidimo iš rusų, kad ta me
džiaga galėtų būti persiųsta į Lie
tuvą. Tuo laiku rusų ambasadoje
dirbo Sakalauskas (neprisimenu jo
vardo), jis buvo atsiųstas į Čikagą
patikrinti, kas bus siunčiama. Lei
dimas gautas, persiuntimo išlaidas
padengė Amerikos Lietuvių Mon
tessori draugija.
Dr. Ona Keturkienė Lietuvoje
pasirūpino tos medžiagos išstatymu
Pedagoginiame muziejuje, kur ji nuo
1986 metų ją demonstravo, aiškino
pedagogams, atvažiuojantiems auto
busais iš visos Lietuvos.
Tai buvo pradžia Montessori
judėjimo Lietuvoje, lyg laisvėjimo
prošvaistės.
1987 m. D. Petrutytė gavo kvie
timą atvykti į Lietuvą to paties
Sakalausko, kuris dabar buvo „Tė
viškės" draugijos pirmininkas. Aš
važiavau su D. Petrutytė. Vilniuje
nustebom sudarytom sąlygom pasi
matyti su švietimo darbuotojais.
Kaune pasimatymas vyko Peda
goginiame muziejuje, kur susirinko
būrys ikimokyklinio auklėjimo mo
kytojų. Kaune ir Vilniuje buvom pa
prašytos pakalbėti apie Montessori
ir lituanistinį švietimą Amerikoje.

pravesdavom seminarus. Prie jos
prisidėjo Marytė Kucinienė, Stasė
Vaišvilienė, Danutė Dirvonienė. Liu
da Germanienė, išvertusi kasdienos
darbų albumą, nuvežė į Lietuvą.
Norėdama susipažinti su darbu kla
sėse, 1992 ir 1993 metais aplankiau
daug klasių, kur buvo bandoma
taikyti Montessori auklėjimo princi
pus.
1989 metais Kaune ir Vilniuje
buvo atidarytos pirmos Montessori
klasės.
Lietuvos auklėtojų pageidavi
mu, 1994, 1995 ir 1996 metais Vil
niuje Montessori centre vyko Mon
tessori šešių savaičių kursai. Baigę
šiuos kursus apie 50 auklėtojų gavo
diplomus, o kas atliko dar papildo
mus darbus, gavo ir Amerikos Mon
tessori auklėtojų diplomus. Kursų
programa buvo pristatyta tokia, kaip
ir Amerikoje. Kursus vedė S.
Vaišvilienė, M. Kucinienė, N. Cijūnelienė, dvi amerikietės, O. Petru
tytė, V Mačiulienė.

LI
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Siekdamos daugiau žinių, dar
bščiausios auklėtojos lanko įvairias
konferencijas su paskaitininkais iš
Vokietijos, nemaža grupė gavo ma
gistro laipsnius, o V. Gasperkaitė
baigia doktoratą apie Montessori.
Kad įteisintų Montessori auk
lėjimą Lietuvoje, paruošta programa
buvo pristatyta Švietimo ministeri
jai. 2004 m. švietimo ir mokslo mi
nistro A. Monkevičiaus Montessori
pripažinta, kaip alternatyvi auklėji
mo sistema.
Per palyginti trumpą laiką
pasiekta labai daug.
Dvidešimties metų minėjimo
tema — „Nuolatinis mokymasis
prasideda vaikystėje". Minėjimą ati
darė ilgalaikė asociacijos pirmininkė
Virginija Skorupskienė. Į minėjimą
suvažiavo didelis būrys iš visos
Lietuvos. Labai gražiai pakalbėjo
Švietimo ir mokslo ministerijos
atstovė ikimokykliniam auklėjimui
Gr. Šeibokienė. Dalyvavo kvali
fikacijos centro vyriausia specialistė

etuvos Montessori asociacijos dvidešimties metu -.vnejimo dalyves

A. Antanavičienė. Šiaulių pedago
ginio universiteto docentės L. Mondeikienė ir V. Lukaševičienė.
Be išstatytos Montessori me
džiagos, buvo parodyta daugybė lei
dinių, o didžiausias darbas atliktas
ruošiant nuotraukų iš Montessori
veiklos Lietuvoje stovus. Vienas iš
jų, pavadintas „Mūsų mokytojai",
nuotraukomis supažindina su as
menimis prisidėjusiais prie montesorinio paruošimo. Buvo rasta laiko
įvairių klasių mokytojų pasisaky
mams.
Šiuo tarpu Lietuvoje yra 150
Montessori ikimokyklinių ir pra
džios mokyklos klasių.
Dvidešimties metų minėjimo
proga Lietuvos Montessori asociacija
atsiuntė Garbės nario pažymėjimus
prisidėjusioms prie jų supažindini
mo su Montessori idėjomis.
Mes,
Montessori
auklėtojos
Amerikoje, linkime sėkmės kolegėm
Lietuvoje.
Stasė Vaišvilienė
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2005 m. Švietimo premija
Vidai Bučmienei
JAV LB Švietimo taryba 2005
metų Švietimo premiją paskyrė
„Aušros" (Cleveland) lituanistinės
mokyklos vadovei Vidai Bučmienei.
Ta proga dienraštis „Draugas" pa
sveikino laureatę ir paprašė atsakyti
į keletą klausimų.
— Gyvenate Cleveland, OH.
Daugelis skaitytojų J ū s ų nepa
žįsta, t o d ė l prašome trumpai pri
sistatyti.
— Gimiau 1941 m. Kaune. 1944
m. su tėvais išvažiavau į Vokietiją —
tikėjomės, kad laikinai, neilgam...
Schwaebish-Gmuende, pabėgėlių
stovykloje, 1949 m. baigiau lietu
višką pradžios mokyklą. 1950 m. at
vykome į Cleveland. Čia baigiau
vysk. Valančiaus lituanistinę mo
kyklą ir Aukštesniuosius pedagogi
nius lituanistinius k u r s u s . Case
Western Reserve universitete įsigi
jau matematikos bakalauro ir ma
gistro laipsnius. Keliose Cleveland
priemiesčių gimnazijose dėsčiau
matematiką, fiziką ir chemiją, o litu
anistinėse mokyklose — pradžioj
lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau
visus dalykus.
— J ū s — tiksliųjų m o k s l ų
specialistė. Kas J u s atvedė į litu
anistinę mokyklą, kuriai atiduo
ta šitiek m e t ų ? — M a n e domino daug k a s :
griežtieji mokslai, technologija, ling
vistika, literatūra, filosofija... De
vyni amatai, bet badauti kol kas
neteko. Pakviesta dėstyti lituanis
tinėje mokykloje, sutikau. Kas gali
būti n a t ū r a l i a u , kaip mokytojai
mokytojauti?
— Daug metų J ū s dirbote
m o k y t o j a Šv. Kazimiero litu
anistinėje mokykloje, v ė l i a u va
dovavote j a i , tad kodėl reikėjo
įsteigti „Židinio" mokyklą?
— Atsirado kitų mokytojų, no
rinčių vadovauti Šv. Kazimiero litu
anistinei mokyklai. O tuometinis
JAV LB Švietimo tarybos pirmi
ninkas J o n a s Kavaliūnas, maty
damas, k a d vis daugėja lietuvių
šeimų, kurioms lituanistinės mokyk
los nepasiekiamos, mane prašė suor
ganizuoti neakivaizdinę mokyklą ir
jai vadovauti. Sutikau. Gaila, kad
„Židinio" mokykla po keliolikos metų
užsidarė. Bet pėdsakus ji vis dėlto
paliko. („Amerikos lietuvio" 2005-ųjų
„metų žmogus" Darius Udrys —
vienas iš tą mokyklą baigusiųjų.)
— Š i u o metu J ū s vadovau
jate „Aušros" aukštesniajai litu
anistinei mokyklai. Tai turbūt
v i e n i n t e l ė Amerikoje a u k š t e s 
nioji lituanistinė mokykla. Pa
pasakokite apie ją.
— Šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje, ilgai turėjusioje 12 kla
sių, nuo 1990 m. rudens nebeveikė
9-12 klasės — čia įprasta termino
logija vadinamoji aukštesnioji mo
kykla. Kai mūsų pačių duktė baigė 8
kl., buvau pasiryžusi ją mokyti
namie, kol baigs 12 kl. Pasisiūliau ir
jos buvusius bendraklasius kartu
pamokyti. Susidarė grupelė mer
ginų, kurios norėjo mokytis mokyk
loje, kuri išduoda mokslo baigimo
pažymėjimus. Jos pačios išrinko mo
kyklai pavadinimą. Pirmaisiais me
tais (1998—1999 m.) 9-ojoje klasėje
mokėsi penkios merginos. Kasmet
pridedant po klasę, mokyklėlė didė
jo, įsijungė ir vaikinai. Išleidome tris

Vidai Bučmienei

abiturientų lai-das. P e r n a i labai
sumažėjo gimnazistų skaičius, bet
susidarė klasė suaugusiųjų, norinčių
geriau išmokti lietuvių kalbos rašy
bos. Šįmet t a grupė diskutuoja
Lietuvos istoriją, literatūrą ir dabar
ties aktualijas. Susidarė ir a n t r a
suaugusiųjų klasė, kurie sekmadi
eniais po pamaldų mokosi lietuvių
kalbos kaip antrosios (svetimos) kal
bos. Tikimės, kad ateinančiais
metais vėl padaugės gimnazistų.
— Esate kelių vadovėlių
autorė. Kas skatino j u o s rašyti?
Ar m a n o t e , k a d š i a i s l a i k a i s
užsienyje e s a n č i ų l i t u a n i s t i n i ų
mokyklų mokytojai t u r ė t ų rašyti
vadovėlius?
— Vienus sudariau iš medžia
gos, kurią buvau paruošusi savo
klasėms; kitus parašiau Švietimo
tarybai paprašius. Vartokime tinka
mus Lietuvos mokyklų vadovėlius,
bet pripažinkime, kad ir ten gerų
vadovėlių dar trūksta (16 metų nėra
ilgas laiko tarpas!). Tie mokytojai,
kurie gerai pažįsta ir amerikietiškus
vadovėlius, ir lituanistinių mokyklų
poreikius, turėtų parašyti m ū s ų
mokykloms reikalingų ir joms tin
kamų vadovėlių.
— Ar e s a t e s u s i p a ž i n u s i s u
Lietuvoje leidžiamais vadovė
liais? J e i taip, kokia J ū s ų nuo
monė apie juos? Ar n a u d o j a t ė s
jais savo mokykloje?
— Vartojame Lietuvoje išleistus
11-12 kl. istorijos ir 9 kl. geografijos
vadovėlius. Gramatikos mokymui
labiau tinka čia paruoštos pratimų
knygos. Literatūros pamokose varto
jame čia išleistų keturių vadovėlių
seriją (Masilionio, Augulytės, Čer
niaus). Juose trūksta tiktai Lietu
voje 1950—2000 m. sukurtos litera
tūros; todėl įsigijau Lietuvoje varto
jamus 12 kl. vadovėlius. Jie manęs
nesužavėjo: skaitiniai vienoje knygo
je, rašytojų aptarimai kitoje, ir jos
nesuderintos; trūksta klausimų apie
skaitinius. Apie politologijos vado
vėlį nėra nė kalbos — jį ir Lietuvos
mokytojai „keikė". Todėl visuomenės
mokslo pamokoms medžiagą teko
paruošti pačiai. Su Lietuvoje leistais
pradinių klasių vadovėliais nesu
artimai susipažinusi, bet atrodo, kad
yra gerų, kuriais reikėtų pasinau
doti. Nereikėtų baimintis, kad jie
žodingi: mokinių lietuvišką žodyną
reikia visais galimais būdais plėsti
— tai yra vienas pagrindiniu litu
anistinės mokyklos uždavir.;u
— Ar J ū s ų mokykloje mokosi
m o k i n i a i , n e s e n i a i a t v y k ę iš Lie
tuvos? Ar g a l ė t u m ė t e p a s a k y t i ,
k u o s k i r i a s i ir k u o p a n a š ū s š i ų
dienų mokiniai n u o mokinių.

k u r i e m o k y k l o j e m o k ė s i prieš 30
ar daugiau metų?
— Mokinių buvo ir čia gimusių,
ir iš Lietuvos atvykusių. Metus, dve
j u s po atvykimo imigrantų lietu
viškasis žodynas y r a platesnis už čia
gimusiųjų, bet, apgailėtinai, per
kelerius metus t a s j ų (ypač jaunes
niųjų) p r a n a š u m a s išnyksta. Kituo
se dalykuose didelio skirtumo nėra
— daugiau priklauso nuo mokinio
darbštumo negu nuo jo gimimo vie
tos. Apskritai kalbant, prieš 30 metų
buvo galima iš mokinių daugiau iš
reikalauti, j i e stropiau mokydavosi.
Aiški tėvų pažiūrų kaita. Žinoma,
čia kalbu apie gimnazistus. Suau
gusieji — labai stropūs.
— Koks d a r b a s J u m s mie
l i a u s i a s m o k y k l o j e — būti moky
toja, v a d o v a u t i m o k y k l a i ar ra
šyti vadovėlius?
— Be abejo — būti mokytoja.
Vadovėliai ir vadovavimas — iš
reikalo.
— N e p a s l a p t i s , k a d mokyk
lose pasitaiko visokių mokinių
— v i e n i p a m o k ų neruošia, kiti
n e k l a u s o m o k y t o j ų , t r u k d o pa
m o k a i , treti — geruoliai. Kaip
reaguojate, k a i J u s kritiškai
v e r t i n a m o k i n i a i ? Ar e s a t e „užsi
tarnavusi" pravardę?
— Pažvelgus į dabartinius jau
nesniuosius lietuvių visuomenės
veikėjus, prisimenu, kad vieni ka
daise buvo pavyzdingi mokiniai, kiti
— padaužos, „vėjo botagai". Nega
lima „nurašyti" n ė vieno mokinio!
Paaugliams y r a n a t ū r a l u priešintis
autoritetui, bet jiems d a r reikia aiš
kių leistino elgesio ribų ir pasekmių
(bausmių) už jų peržengimą. Kriti
k u o d a v a u savo mokytojus, mano
mokiniai kritikuoja mane. Jeigu jau
n i m a s į nusistovėjusią tvarką ne
pažvelgtų kritiškai, tebegyventume
olose! Reikia mokinių pastabas iš
klausyti, j a s aptarti, kartais rasti
kompromisų. Reikalauju mandagu
mo ir abipusės pagarbos. Pravardė
— „Generolas".
— P a l y g i n k i t e mokytoją s u
t e i s ė j u . Kodėl t e i s ė j u būti gar
b i n g a , o m o k y t o j o d a r b a s mažai
— vertinamas?
— Mokytojų daug, ryšiai su
mokytojais eiliniam gyventojui buvę
kasdieniai. O kuo geriau pažįsta
mas, tuo mažiau vertinamas. Teisėjo
galia — akivaizdi; mokytojo įtaka —
subtilesnė.
— Esu klausiusi keletą J ū s ų
skaitomų paskaitų, kurios, turiu

prisipažinti man labai p a t i k o . Ar
Jums į d o m u skaityti p a s k a i t a s
kitiems mokytojams? Ar m a n o t e ,
kad Dainavoje rengiami mokyto
j ų tobulinimosi kursai reikalingi
lituanistinių m o k y k l ų mokyto
jams?
— Taip. Mėgstu dalytis min
timis, patirtimi, planais..., pareikšti
savo nuomonę ir išgirsti kitų, papilstyti iš ne visai tuščio į ne labai
kiaurą... „Kai du stos..." — o Dai
navoje susitinka ne du a r trys, bet
kelios dešimtys mokytojų! Taip, tie
kursai mokytojams labai reikalingi.
— K a i pirmą kartą išgirdau
taip gražiai lietuviškai kalbant
J ū s ų d u k r ą Vaivą, n e g a l ė j a u
patikėti, k a d ši m e r g i n a gimusi
ir a u g u s i Ame-rikoje.
Ačiū
mamai. Ar dukra seka m a m o s
pėdomis lietuviškoje veikloje?
— J i šoko „Švyturio" ir „Gran
dinėlės" šokių grupėse, kankliavo,
talkino šokių mokytojai, vadovavo
skaučių draugovei, buvo vaikų va
dovė Dainavoje; baigė Pedagoginio
lituanistikos instituto neakivaiz
dinio skyriaus dvejų metų programą,
metus Š v . Kazimiero lituanistinėje
mokykloje dirbo padėjėja, dabar ant
ruosius m e t u s tos mokyklos darželio
mokytoja. Talkina LB apylinkės
valdybai.
— Žinau, kad J ū s b e mokyk
l o s daug dirbate ir k i t u o s e lietu
vybės b a r u o s e . Trumpai papa
sakokite a p i e šią veiklą.
— Baigiu ketvirtuosius metus
LB Cleveland apylinkės valdyboje.
Išverčiu dokumentus iš lietuvių kal
bos į anglų ir atvirkščiai. Retkarčiais
ką nors p a r a š a u periodinei spaudai.
— D a r b a s mokykloje, lietu
viška veikla, vadovėlių rašymas,
mokytojų stovyklos paskaitų
skaitymas. T a m reikia d a u g j ė g ų
ir laiko. Kaip viską spėjate?
— Suplanuoju darbus mėnesiui,
savaitei, dienai. Kasdien pradedu
nuo skubiųjų a r svarbiųjų. O kas
svarbiausia, sprendžiu remdamasi
„20-ies metų taisykle" — būtent,
kokios b u s dabartinio veiksmo a r
poelgio pasekmės po 20 metų?
— Kokį klausimą užduotumėte pati sau?
— Lietuva jau laisva — kodėl aš
dar čia? Ar būčiau Lietuvai naudin
gesnė sugrįžusi, ar gyvendama čia...?
— A č i ū u ž atsakymus ir lin
k i u Jums v i s o k e r i o p o s s ė k m ė s .
Kalbėjosi
Laima Apanavičienė

2005 m. m o k y t o j u tobulinimosi kursų Dainavoje prelegentai (iš kairės): Vida
Bučmienė (Cleveland), M a r y t ė Sandanavičiūtė Nevvsom, Danguolė Varnienė (
abi iš Los Angeles), A u d r o n ė Elvikienė (Lemont), Rasa ir Titas Varnai (Vilnius),
Gaila Narkevičienė (Bostonas) ir Nijolė Cierštikienė (Čikaga).
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Viešpatie, ieškojau laimės šioje žemėje,
Bet neatlikus visų darbų, Tu pašaukei mane...

AtA
STASYS PAULAUSKAS

AtA _
JONAS ŠOLIUNAS

Mirė 2006 m. vasario 27 d., sulaukęs 87 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.
A.a. Stasys pašarvotas antradienį, vasario 28 d. nuo 2 vai.
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės trečiadienį, kovo 1 d. 9:30 vai. r. Petkus Lemont
laidojimo namuose, iš kur a.a. Stasys palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. aukotos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Užbaigęs žemišką kelionę iškeliavo amžinybėn 2006 m. va
sario 22 d. Northwestern Memorial ligoninėje.
Nuliūdime liko: žmona Pranutė—Francine, duktė Mikah,
brolis Vytas su šeima, seserys Janina Matulionienė su šeima,
Regina Butkevičienė su šeima, Lietuvoje Onutė Šniukštienė su
šeima, sesuo Bronė Brazickienė su šeima, a. a. brolio Vlado
žmona Lyda su šeima ir daug kitų giminių.
A.a. Jonas buvo tėvas a.a. Luko.
Atsisveikinimas įvyks 2006 m. kovo 3 d. 10 vai. ryto St.
Clement bažnyčioje, 642 West Deming Place, Chicago, IL.
Vietoj gėlių prašom aukoti Leipalingio Valančiukams, ku
riuos Jonas rėmė.

N u l i ū d ę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus,tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Liūdinti šeima

EMIGRACIJOS BANGOS
IŠ LIETUVOS
tą daugelio lempučių, kas atrodė itin
įspūdingai. Tasai garlaivis pasižy
Rašydama apie lietuvišką emig mėjo tuo, kad jis tuomet buvo vienin
raciją — „Draugas", 2006 m. vasario telis transatlantinio susisiekimo
7 d., antradienį — ses. Ona Mi- laivas, kuris turėjo viršutiniame de
kailaitė nepaminėjo, kad ir per nyje, už trečio kamino gerai įrengtą
nepriklausomybės 1920—1940 metų lauko teniso aikštę. Tuomet kelionė
laikotarpį didelis skaičius Lietuvos iš Hamburgo į Rio de Janeiro arba
gyventojų apleido kraštą. Tarp jų Buenos Aires truko 3 savaites. Di
buvo didokas skaičius žydų, kurie delis skaičius emigrantų iš Lietuvos
išvyko į tuometinę Palestiną, bet iš keliavo tos bendrovės laivais.
viso didžioji dauguma tų emigrantų
Karo metu „Cap Arcona" buvo
buvo lietuvių tautybės asmenų. Kai perimtas vokiečių karo laivyno ir nu
po Pirmo pasaulinio karo Amerikos dažytas pilka spalva, buvo dislokuo
Kongresas pradėjo surašyti imigraci tas lenkų Gdynės uoste, netoli Danją iš Rytų Europos kraštų tauti cigo-Gdansk, kuris vokiečių buvo
nėmis kvotomis ir kitomis priemo perkrikštytas Gotenhafen. Ten buvo
nėmis, ir kai pasidarė sunkiau pa įrengta didelė vokiečių laivyno po
tekti į JAV, didelis skaičius tuome vandeninių laivų įgulų apmokymo
tinių emigrantų, čia daugiausia lie bazė ir per apmokymo laikotarpį
tuvių, vyko į Pietų Ameriką, daž „Cap Arcona" laive gyveno povan
niausiai į Argentiną, Braziliją bei deninių laivų įgulos.
Urugvajų.
Pagal pokario aprašymus, tas
Transatlantinio
susisiekimo anksčiau toks liuksusinis, gražiai
laivininkystės bendrovės, dažniau įrengtas transatlantinio susisiekimo
siai vokiečių, anglų ir švedų, turėjo laivas per tą laikotarpį virto visiškai
savo atstovybes Kaune, kur jos buvo apleistu, apšepusiu, surūdijusiu,
susispietusios Laisvės Alėjoje. Dau blakių apkrėstu.
guma tų atstovybių turėjo savo vit
1945 metų gegužės trečią dieną,
rinų languose išstatytus jų laivų keletą dienų prieš Vokietijos kapitu
modelius. Mes, jauni vaikinai, daž liaciją, „Cap Arcona", pripildytas
nai sustodavome prie tų vitrinų ir su apie 6,000 koncentracijos stovyklų,
smalsumu ilgai žiūrėdavome į tuos daugiausia Stutthofo lagerio kalinių,
gražius laivų modelius, tuo pat laiku buvo Luebecko įlankoje, netoli kran
svajodami apie tolimus kraštus. to britų karo aviacijos lėktuvų su
Ypač gerai atsimenu vokiečių Ham- bombarduotas ir visiškai sunaikin
burgo-Pietų Amerikos laivininkys tas. Tarp tų kalinių buvo didelis
tės bendrovės agentūrą pietinėje skaičius lietuvių ir keletas šimtų
Laisvės Alėjos pusėje, tarp Įgulos Kauno žydų moterų, anksčiau eva
bažnyčios — Soboro — ir Mickevi kuotų iš Vilijampolės geto. Per tą
čiaus gatvės sankryžos. Jie toje vitri bombardavimą didžioji dalis tų ka
noje turėjo labai gražų jų didžiausio, linių žuvo, sudegė ir nuskendo. Ir
trijų kaminų laivo vardu „CAP tatai atsitiko prieš pat karo pabai
ARCONA" modelį, vakarais apšvies gą.
NICOLAS I. GEMELL

8/?!!

PADĖKA
Af A
ELENA KELEČIENĖ
BUIZAITĖ
Mūsų mylima mama ir žmona mirė 2006 m. sausio 31 d. ir
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje, už atlaiky
tas šv. Mišias ir palydėjimą į amžiną poilsį, ir apeigas kapinėse.
Dėkojame Genutei Bigenytei už giedojimą ir Jūratei Lukminienei už vargonavimą šv. Mišių metu.
Nuoširdžiai dėkojame už paguodos žodžius, laiškus, užuo
j a u t a s spaudoje, gėlių puokštes ir vainikus.
Dėkojame karsto nešėjams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą
patarnavimą.
Nuliūdę: vyras Anthony, dukterys Aušrelė ir Nijolė su
šeimomis

V

M!

P A D EKA
AtA
GEDIMINO JATULIO
gyvenimo ir kilnių darbų atminimui
šeima prašė aukas skirti Kauno Jėzuitų Gimnazijai

"Jesuit Fathers-Baltic Project "nuoširdžiai dėkoja velionio šeimai,
artimiesiems ir visiems j] prisiminusiems. Gedimino Jatulio atminimą
pagerbdami Lietuvos jaunimui aukas skyrė:
Rita ir Douglas Hopkins Glendaie, CA. Viltis Jatulienė VVoodland Hills,
CA, Antanas ir Marija Kiškiai Simi Valley, CA. Vitas ir Jura Kokliai
Hacienda Heights, CA, Gytis ir Monika Krikščiūnai, Chula Vista, CA, Aldo
na ir Arvydas Kudirkai La Crescenta. CA, Gediminas ir Jina Leškiai
West Hills. CA. Antanas ir Vilią Marchertai Orland Park. IL Kęstutis ir
Milda Mikėnai. Los Angeles. CA. Danguolė M. Navickienė. VVestlake Village, CA. Romas ir Angelė Nelsai Fullerton. CA. Antanas ir Dalilė Polikaičiai. VVestlake Village. CA Linas ir Regina Polikaičiai. Valencia, CA.
Birutė Prasauskas ir Laima Balchas Lomita CA. Laima ir Richard
Ringiai. Glendaie. CA. Victor ir Rita Saliamonai. La Canada Flintridge.
CA, Mintautas ir Dalia Sodeikai Torrance. CA. Arvydas ir Onutė
Vaišniai Los Angeles CA. Elena Vidugirienė ir Dianne Vidugiris
Rancho Palos Verdes. CA. Eugenijus ir Irena Vincai. Valencia. CA.

ALTV LAIDAS
GALITE ŽIŪRĖTI

kiekvieną antradienį ir sekmadienį
nuo 7 — 8 vai. v.
Laidos kartojamos — antradienį, ketvirtadienį,
penktadienį 1:30-2:30 vai. p.p.
per WFBT 48 kanalą bei „Comcast" 248 kabelinį kanalą.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
Jūsų aukos yra skirtos mokinių stipendijoms ir svarbiems gimnazijų jaunimo projektams.
Lithuanian Jesuits Fathers-Baltic Project", 12690 Archer Ave., Lemont. IL 60439

jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
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Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
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APYLINKĖSE
•Arkivyskupas Paulius Marcin
kus, miręs Sun City, AZ, š. m. va
sario 20 d., bus laidojamas Čikagoje.
Kovo 2 d. nuo 9 vai. r. iki 10:30 vai.
r. velionis bus pašarvotas Šv. Vardo
katedroje Čikagos miesto centre.
Mišias aukos Čikagos arkivyskupas
kardinolas Francis George. Velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Švč. Mergelės Marijos
parapijos pastoracinis komitetas
organizuoja nuvykimą \ laidotuves.
Autobusas išvyks nuo Švč. M. Ma
rijos parapijos bažnyčios kovo 2 d. 8
vai. r. Po šv. Mišių autobusas sugrįš
j parapiją. Kelionės kaina — 6 dol.
Norintys užsisakyti vietas, prašome
skambinti į parapijos klebonijos
raštinę tel. 773-776-4600 nuo 9 vai.
"r. iki 4 val.p.p.
• Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiamas Pal. J.
Matulaičio misijos šventovėje, Lemonte, šeštadienį, kovo 4 d. 8'vai. r.
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo,
šventėje. Per jo užtarimą prašysime
Švč. Marijos ir Dievo palaimos Lie
tuvai ir Lietuvos jaunimui. Visus
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
•Ateitininkų namų narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 ii., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal.
J. Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.
• L i e t u v i ų fondo pilnateisiai na
riai yra kviečiami siūlyti LF Nomi
nacijų komisijai kandidatus į LF
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiunčiant kandidato/ės vardą, pavardę,
adresą, telefono nr., trumpą biog
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato
kvalifikacijas bei visuomeninę pa
tirtį ir raštišką kandidato sutikimą.
Kandidatais gali būti pilnateisiai LF
nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu,
faksu ar e-paštu siųsti: Lithuanian
Foundation, LF Nominacijų komisi
ja, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
630-257-1647, e-paštas: admin@lithfund.org
•Kviečiame \ Inos Nenortienės
skiautinių parodą „Dyksnis prie
dyksnio" Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre. Parodos
atidarymas kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 6 iki 9 vai. v.
• Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios vyks šį šešta
dienį, kovo 4 d., 9:30 vai. r. seselių
motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Mark Brummel, CMF. Įėjimas
pro priekines duris.
• Pavasarinėje mugėje, kuri
vyks Jaunimo centre kovo 4-5 die
nomis, galėsite įsigyti vertingų kny
gų: Algimanto Kezio fotoalbumų, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
išleistų knygų bei spalvingų lietu
viškų knygelių vaikams. Kviečiame
visus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
708-636-6837 (Anelė Pocienė).
• Kovo 5 d., sekmadienį, PLC

Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo
tarybos organizuojama lituanistinių
mokyklų mokytojų konferencija.
Pradžia 10 vai. r.
• K o v o 19 d., sekmadienį, 2 vai.
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sambūris „Žalios
lankos", kuris atveža spektaklį
„Bulvinė pasaka" Pjesę parašė
Daiva Čepkauskaitė, režisavo Dalia
Botyrienė. Ypač kviečiame vaiku
čius su tėveliais. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" ir parduotuvėje
„Lietuvėlė". Rengia JAV LB Kultū
ros taryba.
• V i s u s maloniai kviečiame į
Jėzuitų koplyčioje organizuojamus
renginius: kovo 25 d., 8:30 vai. r., Ga
vėnios susikaupimas tėveliams, moks
leiviams tą dieną pamokų lituanis
tinėje mokykloje metu vyks susitaiky
mo pamaldos. 5 vai. v. susitaikymo
pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 26 d.
nuo 9 vai. r. bus klausoma išpažin
čių. 10:30 vai. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios, skaitomas pamokslas. Po
pamaldų bus giedami „Žemaičių
kalnai". Po giedojimo — Juozapo ir
Jurgitos Šedžių suruoštos vaišės.
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus Vilniaus jėzuitų
gimnazijos kapelionas Vytautas
Sadauskas, SJ. Tel. pasiteiravimui:
773-737-8400.
• T r a d i c i n ė Čikagos lietuvių
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry).
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją.
• Č i k a g o s lietuvių operos prem
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulevard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
tai parduodami pirmadieniais —
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4
vai. p.p. ir šeštadienį nuo 10 val.r.
iki 2 vai. p.p. Penktadieniais bilietai
nebus pardavinėjami. Užsakymus
raštu prašome siųsti Lithuanian
Opera of Chicago, Inc., 3222 W. 66th
Place, Chicago, IL 60629, tel. 773925-6193. Bilietų kainos nuo 25 iki
50 dol. Asmenys aukoję 250 dol.
gaus 2 bilietus į operos spektaklį ir 2
pakvietimus į pokylį. Aukoję 150
dol. — po vieną bilietą į spektaklį ir
į pokylį.
• Ketvirtojo „Lietuvių balso"
literatūrinio konkurso, kurio tema
buvo „Branginkime lietuvių tautos
dvasines vertybes", vertinimo ko
misijos nutarimu premijos paskirtos
trims konkurso dalyviams iš Lie
tuvos. Tai Kaune, Klaipėdoje ir Vil
niuje gyvenantys kūrėjai. Konkurso
mecenatas — dr. Jonas Adomavi
čius. Vertinimo komisiją sudarė:
Alfredas Gusčius, Anatolijus Kairys,
Stasė Petersonienė, Bronius Raguo
tis, Vytautas Volertas. Konkursas
buvo paskelbtas Lietuvos valstybės
15 metų Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties proga. Premijų įteiki
mas įvyks minint šešioliktąją Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
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Čiurlionio galerijoje jaunimo centre,
5620 5. Claremont Ave., Chicago, IL 60636
įvyks

V.

ALGIMANTO KEZIO
EUGENIJAUS KRUKOVSKIO
fotografijos
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A.Kezio nuotrauka „ V i n g i o parko estrada".

„Draugo" knygynėlyje
Rimvydas Sidrys
Lietuvis žvelgia į Orientą"
//
Mėgstate keliauti, bet ne visada
tam turite laiko ar pajamų? Ne
bėda. Siūlome Jums paskaityti šią
kelionių knygą. „Jūs, kuris skaity
site šią knygą, būsite mano bendra
keleivis kelionėje po Lietuvą, Euro
pą ir Orientą. Pasistengsiu, kad ta
kelionė būtų maloni ir įdomi. Ne
reikės leisti valandų oro uostų sa
lėse, stovėti eilėse prieš dokumentų
tikrintojus, kovoti su miegu po ne
migo nakties, praleistos lėktuve" rašo R. Sidrys savo knygos pratar
mėje. Ir tikrai, ar ne nuostabu?! At
siverti knygą - ir mintimis keliauji.
Skaitydamas šią knygą pabuvosi
Lietuvoje, Vokietijoje, Kinijoje, Fili
pinuose, Singapūre, Indonezijoje ir
kitose šalyse. Knyga parašyta sklan
džia kalba, iliustruota gražiomis
spalvotomis nuotraukomis.
Knygos kaina — 16 dol. pridedant

LIETUVIS ŽVELGIA f

ORIENTĄ
RIMVYDAS S0CV5

9 proc. užsisakant Ulinois valstijoje.
Persiuntimo kaina — 5 dol. Už kiek
vieną papildomą knygą — 1 dol. mokes
tis. „Draugo" knygynėlio adresas: 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.
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Skelbimai
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
Tofl free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
šventę kovo 12 d. 4 vai. p.p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje iškilmingos
vakarienės metu. Vietas galite už
sisakyti paąjcambine tel. 773-7763399 („Lietuvių balso" redakcija).
Kaina — 35 dol. asmeniui. Visus
maloniai kviečiame dalyvauti būsi
moje premijų įteikimo šventėje.

Advokatas
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
DARIUS R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas a r b a
877-496-3527
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS B U T V I L A S
Tel. 312-580-1217
135 S LaSaDe #2300 Chic^o, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

