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Sandoriai Turniškėse

V. Račkys liudija Seimo icomi si 13.1.
Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) —
Abejotini sandoriai s t a t a n t bei par
duodant b u t u s Turniškėse buvo at
liekami žinant ir Vyriausybės kanc-

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr

leriui Antanui Zenonui Kaminskui,
ir premjerui Algirdui Brazauskui.
Tai antradieni statybų Turniškėse
peripetijas tiriančiai laikinajai Sei

Seimo kancleris atsidūrė ligoninėje
Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) —
Seimo kancleris Arvydas Kregždė,
kurio tolesnis darbas šiose pareigose
pakibo ore dėl kanceliariją sukrėtu
sio privilegijų skandalo, antradienį
susirgo ir yra paguldytas ligoninėn.
Tai antradienį patvirtino Seimo
kanclerio sekretoriato darbuotojai.
Pastarieji teigė neturį žinių, dėl
kokių priežasčių ir į kurią ligoninę
paguldytas A. Kregždė. Neoficialio
mis žiniomis, A. Kregždė paguldytas
į ligoninę dėl širdies negalavimų.
Seimas k e t v i r t a d i e n į
turėjo
spręsti skandalų dėl piktnaudžiavi
mo tarnybine padėtimi krečiamos
parlamento kanceliarijos vadovo A.
Kregždės likimą.

Praėjusį penktadienį Seimo val
dyboje nuspręsta parlamentui teikti
klausimą dėl kanclerio galimybės to
liau likti šiame poste.
„Buvo vertinamas kanclerio
darbas i r valdyba vienbalsiai nus
prendė kreiptis į Seimą dėl pasiti
kėjimo kancleriu, formuluojant klau
simą, ar kancleris gali toliau eiti pa
reigas", — po valdybos posėdžio t a d a
s a k ė Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas.
P a t s kancleris iki šiol tvirtino
nežinąs, a r pats trauksis iš posto,
nelaukdamas balsavimo Seime.
„Aš dar turiu laiko pagalvoti",
— po valdybos posėdžio praėjusį
penktadienį sakė A Kregždė.

Prezidentas ragina kokybiškai
panaudoti ES lėšas

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas A d a m k u s akcen
tuoja, kad panaudojant Europos Są
jungos (ES) finansinę paramą, svar
bu ne tai, kiek lėšų b u s skirta vienai

su p r e m j e r o žinia
mo komisijai teigė valstybės turtą
Turniškėse valdančios Akcinės ko
munalinių paslaugų bendrovės va
dovas Valdas Račkys.
Pasak V. Račkio, premjeras A.
Brazauskas, nuo seno gyvenęs Tur
niškėse, savo akimis matydavo ben
drovei nuostolius nešusį ,,2,000
kvadratų monstrą" — buvusias
specparduotuvių patalpas, kurias
vėliau nuspręsta perstatyti į butus
— viešbučius ir parduoti privatiems
asmenims.
„Taip, man duotas premjero ir
Vyriausybės kanclerio žodinis prita
rimas, o paskui viską darėme pagal
įstatymus. Čia ne paslaptis", — ko
misijai sakė V. Račkys.
Pats premjeras A. Brazauskas
neigė ką nors žinojęs apie Turniškių
turtą administruojančios akcinės
bendrovės ketinimus bei sprendi
mus.
Beveik pusantros valandos atsa
kinėdamas į parlamentarų klausi
mus V. Račkys pripažino ne vieną

Izraelis nori
nacių
talkininko
įkalinimo
Ryga/Vilnius, kovo 28 d. (BNS)
— Izraelis pasveikino buvusio nacių
talkininko Algimanto Dailidės bau
džiamąjį persekiojimą Lietuvoje ir
paragino siekti jo įkalinimo.
„Izraelio valstybė sveikina Lie
tuvos prokurorų vykdomas teisingu
mo paieškas Algimanto Dailidės by
loje. Vis dėlto nusikaltimai žmogiš
kumui, kuriuos įvykdė naciai ir jų
bendrininkai holokausto eroje, ne
gali likti nenubausti. Mes viliamės
ir tikimės, kad Lietuvos teisingumo
sistema suras būdų realiai įkalinti
Dailidę", — rašoma antradienį Iz
raelio ambasados Rygoje išplatinta
me pranešime.
Kaip skelbta, Vilniaus apygar
dos teismas kovo pabaigoje pripaži
no kaltu buvusį Lietuvos saugumo
policijos darbuotoją A. Dailidę už da
lyvavimą nusikaltimuose prieš žy
dus per Antrąjį pasaulinį karą nacių
okupuotoje Lietuvoje.
Tačiau ligotą 85 metų nuteistąjį
teismas pripažino nebepavojingu vi
suomenei, todėl nuo baudžiamosios
atsakomybės jį atleido.
Tokį teismo sprendimą smarkiai
sukritikavo nacių persekiotojas Efraim Zuroff iš Simon Wiesenthal
centro Izraelyje, pareiškęs, jog t a i
„aiškiai parodo, k a d Lietuva y r a
saugiausias prieglobstis vietiniams
nacių karo nusikaltėliams ir yra pa
sityčiojimas iš pastangų patraukti
nusikaltėlius atsakomybėn".

savo, kaip bendrovės vadovo, ir kitų
bendrovės darbuotojų klaidą.
Moraline ir politine klaida V.
Račkys vadino ir bendrovės valdybos
sprendimą įkeisti bankui prezidento
rezidenciją.
„Tas namas tuomet dar turėjo
premjero rezidencijos statusą. Jis
buvo tuo metu tuščias. Kada prasi
dėjo prezidento Rolando Pakso ap
kalta ir prezidentu tapus Valdui
Adamkui — kaip aš galėjau atspėti,
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Skautybės kelias.
Kai norima išmatuoti, kas
neišmatuoj am a.
Branduolinės jėgainės
plėtros planai žavi
ne visus.
Dievo ir žmonių mintys.
Skaitytojų laiškai.
Mūsų virtuvė.
Kaip paklupdyti partnerį*
JAV LB Kultūros
tarybos posėdis.
Velykų pamaldų laikas.
Sakralinės muzikos
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1 EUR — 3.452 LT

X w W •* • +

_

- > w a ta ^ **
r- m »t P m -P *
S

W

z~ o w > M •

*

:_

O
Z
O
H
O
m
r
>

+

*
m
Z 59
O O
> O *
z M 59 59 H *

< • Kp

•

r-

>
>l *
t/> O O H
M M *fl •
:*
O Z

z-

z ooo

—

O

O

*•

-„
;
r-

U)

M

W > <• f
25 t" W M 't

T"

NEW! 3APER

Prezidentas Valdas Adamkus

ar kitai sričiai, o tai, a r šios sritys
buvo teisingai parinktos, o lėšos —
kokybiškai įsisavintos.
Tai šalies vadovas sakė antra
dienį Prezidentūroje vykusioje kon
ferencijoje „Kaip ir kam bus panau
dota Europos Sąjungos parama
2007-2013 metais?" Renginyje a p 
tarti Europos Sąjungos paramos pa
naudojimo Lietuvoje tikslai, uždavi
niai bei principai.
Prezidentas sakė „griežtai ke
liantis klausimą", ar Lietuva pasi
naudos unikalia proga ir įgyvendins
esmines sveikatos apsaugos ir švie
timo bei mokslo reformas, ar keliais
ir elektros tiltais bus sujungta su li
kusia Europa, ar didžioji viešųjų pa
slaugų dalis bus suteikiama elektro
niniu būdu
Nukelta į6 psl.
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SKA UTYBES KELIAS

Kompiuteriai — ne viskas

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

*4J6£$

SESIŲ IR BROLIŲ
SKAUTŲ
DĖMESIUI!
Šiandien turime pranešti labai
liūdną žinią: pirmą kartą — kone
nuo neatmenamų laikų — antrame
„Draugo" puslapyje nerasite „Skautybės kelio".
Kodėl?
Dėl to, kad neturime nei skiau
telės medžiagos (išskyrus kelias nuo
traukas)!
Galbūt čia ir yra pats didžiau
sias paradoksas:
a. skautija — viena gausiausių
skaičiais išeivijos lietuvių organi
zacijų;
b. kas savaitę kažkur — nuo
Atlanto iki Pacifiko pakrančių —
vyksta skautų sueigos, suvažiavi
mai, šventės ir kiti renginiai;
c. kovo mėnesį beveik visos
vietovės, kuriose tik veikia lietuviai
skautai, ruošia Kaziuko mugę;
d. atsižvelgiant į visą tą veiklą ir
skautų skaičių Amerikoje bei Ka-

savo organizacija, kad vengia su jos
veikla supažindinti lietuvių visuo
menę, o ypač jaunimą apskritai?

nadoje, rodos, tos veiklos aprašymais
galima būtų užpildyti ne vieną
nedidelį puslapį trečiadienio „Drau
ge", bet kasdien bent po vieną pus
lapį (mielai tą dėmesį ir vietą
laikraštyje skautams duotume, jeigu
tik būtų medžiagos).
s^.»
,,Niekas nerašo

Daug girdime, kad „niekas nerašo" Su tuo nesutinkame!
Kur gi skautiška pareiga, parei
gingumas? Ar skautas priklauso šiai
organizacijai tik dėl smagių iškylų,
stovyklavimo ir pasiruošimo Ka
ziuko mugei? O gal skautavimas yra
kažkas daugiau? Gal per skautavimą mokomės tėvynės pažinimo
ir meilės jai?
Ar gali būti didesnis tėvynės
meilės įrodymas, kaip mokėjimas
gerai kalbėti ir išsireikšti raštu
lietuvių kalba?
Nejaugi skautai nesididžiuoja

Žinome, kad dabar labai „ma
dinga" susisiekti kompiuterių pagal
ba: jais siunčiame žinias, laiškus,
„pasiplepame" su draugais, lengvai
ir greitai pasiekiame net tolimiau
sias vietoves.
Tačiau kompiuterinė informaci
ja ar laiškas — laikinas reiškinys.
Perskaitome, paspaudžiame mažą
„delete" klavišiuką, ir viskas išnyks
ta. Žinoma, tai lengva, nereikia net
gerai lietuviškai mokėti, nereikia tų
„nosinių", taškų, „paukščiukų" —
labai jau patogi ir „moderni" lietu
vių kalba!
Spaudoje išspausdintas straips
nelis apie veiklą, žinutė, nuotrauka
išlieka visiems laikams. Šiuo metu
„Draugo" redakcijoje dažnai lankosi
žmonės, kurie ieško medžiagos savo
straipsniams, studijoms. „Draugas"
šią vasarą sulauks 97-ojo gimta
dienio. Pagalvokite, kiek istorinės
medžiagos jame sukaupta! Ir apie
skautus! Nejaugi visa tai tik pra
eitis, nejaugi skautija neturi dabar
ties (ir tuo pačiu ateities)?
Kaltiname skautų vadovybe
Žinome, kad skautija yra labai
tiksliai suskirstyta į organizacinius
vienetus, turinčius savo vadovybę.
Nuo mažųjų paukštyčių, vilkiukų,
ūdryčių, bebriukų iki akademikų fi
listerių — visi stengiasi pagal savo
galimybes veikti. Tik kodėl toji veik-

la neatsispindi „Skautų aide",
„Skautybės kelyje"? Kodėl neparagi
nami rašyti eiliniai skautai — ir
vyresni, ir net patys jauniausi?
Kiekvienos sueigos metu galima
išdalinti pieštukus ir popieriaus
lapelius, paprašyti, kad kiekvienas
parašytų vieną ar du sakinius: ką
šiandien veikė, a r buvo smagu,
kodėl skautauja? Viską sueigos
pabaigoje surinkus, galima pasiųsti
sesei Aušrai Petry, kuri atrinks,
pataisys ir perduos į „Skautybės
kelio" puslapį.
Skautams, jų tėveliams ir se
neliams bus malonu paskaityti nors
tuos kelis sakinius, o gal tai pa
skatins ir kitus pamėginti rašymo
meno. Čia ne negalėjimo, o nepa
reigingumo reikalas.
Beje, metų pabaigoje daugiausia
korespondencijos į „Skautybės ke
lią" atsiuntusiai skilčiai ar draugo
vei, „Draugas" žada dovanėlę.
Kaltiname kiekvieną skiltininką/ę, draugininką/ę, tuntininką/ę ir
aukštesniąją skautų vadovybę, kad
nepasirūpina pačiu svarbiausiu
lietuvio skauto auklėjimo aspektu:
mylėti lietuvių kalbą, skaityti, remti
ir rašyti į lietuvišką spaudą. Spauda
yra neatskiriama tautinio sąmonin
gumo ir lietuvių tautinės kultūros
dalis. Kviečiame pasirūpinti, kad šis
trečiadienis būtų paskutinis be
„Skautybės kelio" „Drauge"!
Danutė Bindokienė
„Draugo" vyr. redaktorė
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BRANDUOLINES JĖGAINES
PLĖTROS PLANAI ŽAVI
NEVISUS
KĘSTUTIS PRANCKEVIGUS
Iš netolimos užmaršties mūsų
šalyje vėl p r i k e l t a branduolinės
energetikos idėja visuomenėje su
laukia nevienprasmiškų vertinimų.
Lietuvos aukščiausioji valdžia, pa
sinaudodama įtakingų pramonės ir
energetikos specialistų siūlymais,
artimiausiu metu ketina į atnaujina
mą Nacionalinės energetikos strate
giją įtraukti b r a n d u o l i n ė s ener
getikos plėtros planus ir su jais iki
liepos mėnesio supažindinti šalies
gyventojus. Tarp svarbiausių planų
— naujos galingos atomines jėgainės
statyba toje pačioje Ignalinos atomi
nės elektrines teritorijoje, prieš tai
uždarius ir demontavus čia nuo 9-ojo
dešimtmečio pradžios veikiantį so
vietinio modelio RBMK redaktorių,
beje, kaip pripažįstama Gineso rekor
dų knygoje, galingiausią pasaulyje.
Tačiau, kaip teigia ekonomikos eks
pertai, vienai Lietuvai tokia nauja
galinga atominė elektrinė būtų tikra
prabanga — šį sudėtingą klausimą
turėtume spręsti kooperuodamiesi
su kitomis Baltijos regiono valsty
bėmis, suinteresuotomis bendrai
eksploatuoti branduolinį reaktorių.
Tokiam politiniam sprendimui kovo
pradžioje jau pritarė mūsų šalies ir
Latvijos bei Estijos vyriausybių
vadovai.
Liūdnasis j u b i l i e j u s
primins
Branduolinės energetikos plėto
jimui Lietuvoje regis, nesirengia
prieštarauti ir opozicinių partijų
atstovai. Vieno iš opozicijos vadovų
—
Tėvynės
sąjungos
vadovo
Andriaus Kubiliaus nuomone, drau
ge su kitomis Baltijos, taip pat Va
karų Europos šalimis, turime surasti
kitą energijos tiekimo sistemą,
garantuosiančią mažesnę priklau
somybę nuo Rusijos, o energetika
turi tapti svarbiausia mūsų valsty
bės užsienio politikos dalimi. Opo
zicijos atstovo siūlymu, vakarie
tiškos branduolinės jėgainės statyba
Ignalinoje t u r ė t ų būti paskelbta
netgi nacionaliniu energetikos prio
ritetu.
Kol mūsų politikų ir energetikos
specialistų kuluaruose kunkuliuos
diskusijos dėl branduolinės ener
getikos atgaivinimo planų, nepaste
bimai sulauksime ir liūdnos datos,
kuri pasaulyje kasmet kukliai prisi
m e n a m a — Černobylio atominės
elektrinės katastrofos 20-ąsias me
tines. Daugelis iš mūsų neabejotinai
mename 1986 m. išaušusį vaiskų
balandžio 26-osios rytmetį, tačiau
dar nežinojome, kad link Lietuvos,
taip pat kitų Rytų Europos valsty
bių, atslenka nuodingų radioaktyvių
dūmų juosta.... Tą naktį atominės
jėgainės ketvirtajame bloke, po kelių
galingų sprogimų sugriuvus reakto
riui, į orą pateko didžiulis radioak
tyvių medžiagų kiekis, per keletą
dienų užteršęs didžiulius Ukrainos,
Baltarusijos bei Rusijos žemės plo
tus. Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) duomenimis, per šią katas
trofą ir nuo jos padarinių, nukentėjo
daugiau nei 3 mln. gyventojų. Anapilin iškeliavo beveik 4,000 žmonių.
Pavojaus zonoje dirbo ir daugiau nei
7,000 Lietuvos piliečių, beveik 30

proc. iš jų nuo radiacijos prarado
sveikatą...
Atitikmens pasaulyje neturintis
įvykis paskatino daugelį valstybių
peržiūrėti branduolinės energetikos
plėtros politiką ar net apskritai at
sisakyti eksploatuoti atomines elek
trines ir ieškoti kitų energijos gamy
bos šaltinių. Tačiau per pastaruosius
keletą metų po permainingų pokyčių
tarptautiniame energetikos sekto
riuje kai kurios šalys vėl sugrįžo prie
branduolinių jėgainių. Pavyzdžiui,
Suomijoje prieš metus buvo pradėti
modernios atominės elektrinės sta
tybos darbai.
Žinoma, branduolinės energeti
kos plėtojimas žavi ne visus. Tiek
pasaulyje, tiek ir Lietuvoje vieni iš
aktyviausių šios srities priešininkų
— Žaliųjų judėjimas, atominėje
energetikoje įžvelgiantis didžiulę
grėsmę aplinkai ir žmonijai. Savo
atsargią poziciją „taikaus atomo''
atžvilgiu išreiškė ir žinomas eko
nomikos, finansų ekspertas, SEB
Vilniaus banko prezidento patarėjas
Gitanas Nausėda. Pasak jo, neap
galvoti sprendimai dėl naujos bran
duolinės jėgainės statybos ir jos
eksploatavimo, šalies ūkis gali su
laukti rimtų ekonominių pasekmių.
Tik po išsamesnės tarptautinių fi
nansinių institucijų analizės būtų
galima priimti sprendimą — kurią
alternatyvą rinktis — šiluminės ar
atominės energetikos. G. Nausėdos
nuomone, Lietuvai pakaktų nedi
delių dujinių elektrinių tinklų, taip
pat pastatyti daugiau alternatyvių
jėgainių, elektros energiją gaminan
čių iš vėjo, saulės, vandens, biokuro,
kitų atsinaujinančių gamtos resur
sų.
Perspektyvą mato atominėje
jėgainėje
Didelę patirtį energetikos srityje
įgijęs Elektrėnuose beveik jau pusę
amžiaus veikiančios Lietuvos elek
trinės generalinis direktorius Pra
nas Noreika neslėpė pasitenkinimo
mūsų valstybės ketinimu atnaujinti
branduolinės energetikos plėtojimą.
Pasak pašnekovo, Žemėje slypintys
naftos, anglies, kitų energijos ištek
lių klodai — ne amžini, todėl viso
pasaulio mokslo, politikos elitui bū
tina pagalvoti ir apie ateitį, kaip to
liau bus kuriamas ir plėtojamas
verslas, pramonė.
„Kai kurie ekonomikos žinovai,
politikai nesibodėdami aiškina, va,
kaip bus gerai, jei energijos gamybai
pajungsime vėją, saulę, hidroelek
trines ir visas problemas įveiksime.
Nieko panašaus! Žvelgiant į pa
saulyje pastaruoju metu vykstančius
sparčius globalinius pokyčius ener
getikos sektoriuje, kaip tik pastebė
sime, kad pirmenybė vis dėlto teikia
ma atominėms. Prancūzija, Suomija,
aktyviai plėtojančios branduolinę
energetiką, įrodė, kad modernios,
šiuolaikinės atominės elektrinės ne
tik veiksmingai apsirūpina energija,
bet kartu jos yra ekologiškai saugios
ir patikimos. Taigi, atominė ener
getika, manau, turi realiausią per
spektyvą", — įsitikinęs P. Noreika.
Ilgametis Lietuvos elektrinės
vadovas apgailestavo, kad atominės
energetikos plėtros politika kone
porą dešimtmečių buvo nublokšta į
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Kai norima išmatuoti,
kas neišmatuojama

K

ovo pabaigoje i n t e r n e t e
,,American H e a r t Jour
nal" paskelbė ilgalaikių
tyrimų (The Study of the Therapeutic Effects of Intercessory
Prayer — STEP) rezultatus apie
maldos vertę sunkiai sergantiems.
Buvo stengiamasi sužinoti, ar ligo
niai, kurie patys meldžias, ar tie,
už kuriuos kiti meldžiasi, greičiau
pasveiksta, už nesimeldžiančius.
Paskelbtieji rezultatai teigia,
kad maldos veiksmingumo ligonių
sveikatos atveju nepastebėta.
Čia prisimena istorija iš pir
mųjų „žingsnių" į erdves, kai Ame
rika ir Sovietų Sąjunga stengėsi
kuo greičiau ir .,aukščiau" pakilti
nuo Žemės ir parodyti savo erdvių
tyrinėjimo technologijos pranašu
mą. Jeigu dar prisimename, pir
mieji į m ū s ų planetos orbitą savo
Sputnik paleido sovietai. Kosmo
n a u t a m s grįžus į Žemę, nuskam
bėjo tvirtinimas, kad jie, nors paki
lę a u k š t a i ,,į dangų, Dievo visgi
nesusitikę". Išvada: Dievo tikrai
nėra! Ar taip sovietiniai kosmo
nautai tikrai sakė, ar tai buvo tik
dar vienas Maskvos ateistinės pro
pagandos šedevriukas, o gal aps
kritai anekdotas, pašiepiantis so
vietinę politiką, šiandien nesvar
bu. Tačiau primena STEP paskelb
tus tyrimų rezultatus.
Maldos galios tyrinėtojai, mė
gindami išmatuoti tai, kas neišma
tuojama, padarė vieną pagrindinę
klaidą: jie nesuprato, kas yra mal
da, dėl ko žmonės meldžiasi. Mal
da — ne aspirinas ar kitas moder
nesnis vaistas, kurį prarijus ar
įleidus į ligonio kūną, matomas
greitas pagerėjimas. Tad nereikia
stebėtis, kad tyrimų rezultatai nu
vylė.
Tyrimų metu 1,802 širdies li
gomis sergantys pacientai šešiose
ligoninėse laukiantys sunkių ope
racijų, buvo padalinti į tris grupes.
Už pirmosios grupes ligonius buvo
meldžiamasi, nors jie manė. kad
niekas už juos nesimeldė; antro
sios grupės ligoniai tikėjo, kad už
juos meldžiamasi, bet iš tikrųjų
meldžiamasi nebuvo; trečioji grupė
žinojo, kad už juos meldžiamasi ir
užmarštį. Dėl šios priežasties, anot
P. Noreikos, be jokių abejonių galė
tume kaltinti tą nelemtą Černobylio
AE avariją. Tačiau, jo nuomone, ne
valia buvo aklai pasiduoti tuome
tinių įtakingų pasaulio politikų ir vi
suomeninių judėjimų peršamai nuo
monei, esą, reikėtų atsisakyti ato
minės energetikos.
„Žiūrėkime, prieš 100 metų nu
skendus „Titanikui" laivyba pasau
lyje nesustojo! Taigi, dėl Černobylio
tragedijos, m a n a u , buvo išpūstas
pernelyg didžiulis „siaubo mitas",
net nepagalvojus, jog šioje istorijoje
kalčiausia buvo ne technika, o žmo
nės, netinkamai eksploatavę elek
trinę. Tuo lemtingu momentu rizi
kingoje zonoje dirbęs techninis per
sonalas atliko ne itin pamatuotus ir
apgalvotus eksperimentus, kažkodėl
staiga atjungęs apsaugos sistemą...
Iš tiesų, pasaulyje ši avarija buvo
itin skaudi pamoka, tad nieko nuos
tabaus, jog per tą laiką mokslininkai

buvo tikrai melstasi. Beje, meldėsi
katalikai ir kitos trys krikščionių
bendruomenes. Ligonių, už ku
riuos prašyta melstis, besimel
džiantys nepažinojo.
Atrodo nelogiška ir net juokin
ga, kad maldos galia įstatoma į la
boratorinių tyrimų rėmus, o Die
vas tarytum „verčiamas" šiuose
tyrimuose ne tik aktyviai dalyvau
ti, bet atlikti tam tikras užduotis
— t.y., išklausyti maldavimų —
lyg koks laboratorijos gyvūnėlis.
Atlikus tyrimus, STEP išreiškė
savo nusivylimą: maldos ligoniams
nepadėjo, vadinasi „Dievo nėra.
melstis neverta". (Nors taip ir ne
buvo išsireikšta, bet iš esmės gali
ma padaryti tokią išvadą.)
Maldos pati didžioji galia yra
ne tai, ar prašymas bus išklausy
tas, ar ne. Malda tikinčiajam su
teikia paguodą. Tai tarytum gel
bėjimosi ratas, kai žmogus skęsta
savo skausmuose, problemose, ne
galiose ir nebežino, kur ieškoti pa
galbos. Malda teikia viltį, kai vil
ties nebelieka. Ji nuramina, pa
guodžia žmogų, suteikia jam stip
rybės pakelti pačius skaudžiausius
išbandymus. Tačiau besimeldžian
tis asmuo turi suprasti, kad ne
visuomet jo maldos bus išklausy
tos. Ir ne dėl to, kad kažkaip „ne
pakankamai karštai" meldėsi, o
dėl to, kad Dievo keliai bei planai
žmogui nežinomi, nesuprantami.
Nelaimei (ar ligai) ištikus, mes
dažnai išgirstame: „aš už tave pa
simelsiu". Kai draugai, šeimos na
riai ar pažįstami nebežino, kaip
paguosti liūdintį, kenčiantį, jie
žada kreiptis į Aukščiausiąjį, kad
padėtų sunkiomis valandomis. Ir
tai suteikia paguodą, ne tik ligo
niui, ar nelaimės ištiktajam, bet ir
jo šeimai. Vadinkime tai veiksmin
giausia artimo meilės apraiška,
įsitikinimu, kad malda gali padėti
ten, kur žmonėms neįmanoma.
Nors pasitaiko stebuklingų iš
gijimų (pvz., Liurde, Šiluvoje, Auš
ros Vartuose, Fatimoje ir kt.), bet
dažniausiai Dievo malonė veikia
subtilesniais būdais. Tų būdų jokie
tyrimai negali patikrinti, tai gali
suvokti tik tikintis žmogus.
spėjo sukurti ir įdiegti patikimiau
sius ir moderniausius apsaugos me
chanizmus", — teigė P. Noreika.
Ragina neforsuoti jėgainės
statybos
Atominės energetikos atnaujini
mo galimybes palankiai vertinantis
Lietuvos energetikos instituto tary
bos pirmininkas, akademikas Jurgis
Vilemas įsitikinęs, jog tarptautinėje
energetikos rinkoje, per pastaruo
sius porą metų gerokai šoktelėjus
naftos, dujų kainoms, moderni ir
šiuolaikiška branduolines energe
tikos sistema mūsų šalyje gali atlik
ti teigiamą vaidmenį ir rasti deramą
vietą.
„Šiandien mažai kas gali prieš
tarauti atominei energetikai. Kad ji
reikalinga Lietuvai ir Baltijos ša
lims, neabejoja kone visi įtakingi
politiniai, visuomeniniai judėjimai.
Nukeltai 11 psl.
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DĖL STRAIPSNIO
ŠEŠTADIENINIAME PRIEDE
Š.m. kovo 25 d. „Draugo" šešta
dieniniame priede „Menas, litera
tūra, mokslas" Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos docentė Ramunė
Kryžauskienė, straipsnyje „Lietuvių
kamerinio m u z i k a v i m o tradicijos
JAV" mini Čikagos lietuvių trio,
susidedantį iš smuikininko Povilo
Matiuko, violončelisto Petro Armono
ir pianisto Manigirdo Motekaičio.
Straipsnyje nėra paminėtas taip
pat prieš keletą dešimtmečių tarp
lietuvių garsėjęs styginis kvartetas,
kurio koncertuose t e k o lankytis.
Kvarteto nariai buvo: P. Matiukas —
pirmas smuikas, Alfonsas Paukštys
— antras smuikas, komp. Vytautas
Jančys — altas ir P . Armonas — vio
lončelė. Styginis k v a r t e t a s yra ka
merinės muzikos (chamber music)
vienas svarbiausių atlikėjų.
Kamerinė muzika yra parašyta
nedideliam i n s t r u m e n t ų arba balsų
skaičiui. Gali būti tik du, bet jie turi

atlikti lygiavertes partijas. Straips
nio autorė teigia, kad daug pianistų
bendradarbiavo su vokalistais. Ji ne
vieną ir pamini. Bet, pagal pagrįstus
muzikos šaltinius, muzikiniai kū
riniai, atliekami su palyda (akom
panuojant pritariamąja muzika),
n ė r a priskaičiuojami prie kamerinės
muzikos. Kamerinis muzikavimas
gali taip pat būti suprastas kaip at
likimas muzikinių kūrinių nedidelė
je patalpoje bei nedideliam klausyto
j ų būriui. Tačiau, straipsnyje iš
vardintų vokalistų bei instrumenta
listų atveju, tai neatitinka tikrovei,
nes jie išeivijoje yra koncertavę ir
didesnėse bei didelėse salėse, ir gau
siai publikai.
Todėl, kad būtų aiškiau, straips
nio pradžioje pasigedau kamerinio
muzikavimo aptarimo.
Leonidas Ragas
Itasca, IL

LAIŠKAS TAUTIEČIAMS,
GYVENANTIEMS IŠEIVIJOJE
Šių metų vasario 19—23 dieno Aurelijumi Griciumi, OFM, kunigu
mis Vokietijoje, Vasario 16-osios gim ir paskyrė į Karaliaučiaus sritį sielo
nazijoje Huettenfelde, įvyko Euro vadiniam darbui: tame krašte gyve
pos lietuvių katalikų kunigų suva n a daug lietuvių bei kitų tautų ti
žiavimas, į kurį buvau pakviestas ir kinčiųjų.
aš, nes kunigauju Rusijoje, Kara
Nuvykus į Karaliaučių, Maskvos
liaučiaus (Kaliningrado) srityje.
Dievo Motinos arkivyskupiją, arki
Džiaugiuosi susipažinęs su Lie vyskupas metropolitas
Tadeuš
tuvos Vyskupų konferencijos užsie Kondrusievič rugsėjo 11-ąją įteikė
nio lietuviams k a t a l i k a m s delegatu paskyrimo dekretą, kuriame buvo
prelatu Edmundu J. Putrimu. Išgir parašyta, jog esu paskirtas Kara
dęs mano pasakojimą apie dešimties liaučiaus (Kaliningrado) Šventosios
metų sielovadinį darbą, p r e l a t a s Šeimynos parapijos vikaru su teise
paprašė parašyti šį laišką ir trumpai aptarnauti Razdolnoje, Zalesje, Bolprisiminti savo istoriją, susijusią su šiakovo, Slavsko, Sovetsko, Nemuno
tuo kraštu.
ir Krasnoznamensko parapijas.
Pirmą k a r t ą į K a r a l i a u č i a u s
Praėjus metams po šio paskyri
(Kaliningrado) kraštą nuvykau 1994 mo, 1997 m. rugsėjo 13 dieną arki
m., b ū d a m a s Telšių (dabar j a u vyskupas metropolitas įteikė naują
Vyskupo Borisevičiaus) kunigų se paskyrimo dekretą, kuriame buvo
minarijos seminaristas, kunigo ka parašyta, jog esu paskirtas klebono
nauninko Anupro Gauronsko
pa pareigoms į Tilžę (Sovetsko), Gastų
kviestas. Po to iki pat studijų pabai (Slavsko), ir Ragainės (Nemuno)
gos visas atostogas praleisdavau parapijas. Apsigyvenau Tilžėje, nau
Karaliaučiaus (Kaliningrado) kraš jai statomoje bažnyčioje, kuri buvo
te. Matydavau, k a i p nuoširdžiai pradėta statyti 1992 m. pabaigoje
kunigas k a n a u n i n k a s patarnaudavo kunigo kanauninko Anupro Gau
visiems be išimties tikintiesiems, ronsko ir vietinių tikinčiųjų inicia
kokios tautybės jie bebūtų. Mačiau, tyva. 1999 m. arkivyskupas — met
kaip žmonės jo laukdavo, kaip ak ropolitas Tadeuš Kondrusievič įtei
tyviai dalyvaudavo b a ž n y t i n i a m e kė dar du paskyrimo dekretus: vie
gyvenime, priiminėdavo šv. Sakra n a m e buvo nurodyta, jog esu paskir
mentus, kiekvienas norėdavo pabūti tas dar vienos — Lazdynėlių (Kras
šalia kunigo, su j u o pasišnekėti. noznamensko) — parapijos klebonu:
Visa tai džiugino ir stiprino bręs antrajame buvo parašyta, jog esu
tantį mano misionierišką pašauki p a s k i r t a s dviejų dekanatų
—
mą. Pamenu, kai kunigas kanaunin Sovetsko ir Černiachovsko (Įsručio)
kas vežė mane, klieriką, į autobusų — dekanu. Kadangi Karaliaučiaus
stotį po paskutinių žiemos atsotogų, srityje gyvena apie 18,000 vien tik
nedrąsiai paklausė, a r nesutikčiau lietuvių katalikų,'kiek dar kitu tau
po kunigystės šventimų atvykti į tybių!)^ kunigai tik du ;s Lietuvoj.
Karaliaučiaus kraštą pastoraciniam
k a r t u su kunigu kanauninku Anup
darbui, jau kaip kunigas. Nedvejo
ru Gauronsku nusprendėme pasi
damas priėmiau jo kvietimą, saky
kviesti i sielovadine talka sesutes
damas: „Jei Viešpats dovanos šią
vienuoles iš Šv. Kotrynos. Mergeles
brangią kunigystės sakramento ma
Kankinės, seserų kongregacijos. 1999
lonę, man bus nesvarbu, kur tarnau
m. susitikome Kaune su šio ordino
siu, nors ir Afrikoje, kad vyskupas
generaline sesute Armela. Susitiki
leistų išvykti".
mo metu išsakėme realia padėtį ir
1996 m. rugsėjo, 8-ąją Kretin pakvietėme jų kongregacijos sesutes
goje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. atvykti į Tilžę ir padėti kunigams
Marijai parapijos bažnyčioje Telšių pastoraciniame darbe. Sesute įdė
vyskupijos vyskupas Antanas Vai miai išklausė ir pažadėjo ieškoti se
čius pašventino kartu n broliu sučių, kurios sutiktu vykti. Po metų.

2000 m. kovo 19 dieną, oficialiai įsi
jungė į sielovadinį darbą trys
sesutės: dvi iš Lietuvos ir viena
lietuvaitė iš Lenkijos. Jos sėkmingai
tarnauja iki šiol. Tų pačių 2000 m.
rugpjūčio 20 dieną Maskvos Dievo
Motinos arkivyskupijos, arkivysku
po metropolito Tadeuš Kondrusievič
buvo iškilmingai konsekruota naujai
pastatyta Tilžės Kristaus Prisikėli
mo parapijos bažnyčia, o kitą dieną
buvo pašventinta ir Šv. Pranciškaus
parapijos Gastuose koplyčia. Pasi
naudodamas proga, jog rašau J u m s
šį laišką, d a r kartą noriu padėkoti
tiek J u m s , tiek visiems Amerikoje
gyvenantiems katalikams už dvasi
nę, ypač už finansinę paramą, su
teiktą per kunigą msgr. George R.
Šarauską, kuris tuomet dirbo Ame
rikos Vyskupų konferencijoje, globo
jo Rytų Europos kraštus, tarp jų ir
Rusiją. Nuoširdžiai dėkoju J u m s .
Telaimina Dievas ir teatlygina J u m s
gera sveikata ir ilgais, prasmingais
gyvenimo metais.
Baigdamas keletą sakinių pa
rašysiu apie lietuvių gyvenimą
Karaliaučiaus krašte. Dauguma jų
yra gyvenimo aplinkybių aukos, jie
Stalino laikais buvo ištremti į Sibiro
platybes, kur daug metų kentė šaltį
ir alkį. Po bausmės atlikimo jiems
nebuvo leista grįžti į tėvynę Lietuvą,
tad apsigyveno kiek galėdami ar
čiau jos, Karaliaučiaus krašte, palei
Nemuno upę, pagal kurią yra išsi
dėsčiusios mano aptarnaujamos pa
rapijos. Nepaisant sunkių gyvenimo
sąlygų, žmonės neprarado savo tau
tiškumo: lietuviai išsiskiria iš kitų
tautų tuo, jog aplink jų namus gra
žiai sutvarko aplinką, ant palan
gių ir darželiuose žydi gėlės, jie
renkasi į savo parapijų bažnyčias,
koplyčias arba į LR konsulatus pa
minėti lietuviams brangias ne tik
religines, bet ir valstybines šventes.
Manosiose parapijose gyvena apie
8,000 lietuvių. Dauguma ne dėl savo
kaltės vos suduria galą su galu, o
kai kurie visiškai vargšai. Tokiems
žmonėms į pagalbą ateina Bažnyčia
ir pagal savo galimybes sprendžia ne

tik dvasines, bet taip pat ir sociali
nes problemas. Ieškome rėmėjų, ku
rie remtų maitinimą ir džiaugiamės
radę, k a s benamiams žmonėms
penkias dienas per savaitę įpiltų
nors po vieną litrą karštos sriubos...
Kartu su sesutėmis vienuolėmis
ieškome žmonių, kurie finansiškai
paremtų varge gyvenančiuosius.
Ypač gaila vaikučių. Už gautus pini
gėlius sesutės perka tai, kas būti
niausia: drabužius, avalynę, knygas,
sąsiuvinis, rašiklius. Kasmet orga
nizuojame vargšams vaikams vasa
ros stovyklas prie jūros, ten juos mo
kome tikėjimo tiesų, žaidžiame su
jais ir t.t. Ir kunigai, ir seserys, ir
Tilžėje įsikūręs LR konsulatas, nuo
mojantis bažnyčiai priklausantį pas
tatą, nuoširdžiai rūpinasi sielovada.
Už nuompinigius galime lankyti
parapijose gyvenančius tikinčiuo
sius, teikti jiems Sakramentus, su
simokėti už komunalines paslaugas:
vandenį, šilumą, elektrą.
Mums, kunigams, nėra moka
mas joks atlyginimas, gyvename ir
dirbame tik iš meilės ir pagarbos to
krašto katalikams. Už laidotuves
neimame jokios aukos, nes, žinant
jų materialinę padėtį, būtų beširdiš
ka ir nekrikščioniška. Už sakramen
tų teikimą irgi retai kuris gali pa
aukoti. Pagrindinis kunigo pragy
venimo šaltinis yra piniginė auka už
šv. Mišių intencijas, kurių, deja,
visus tuos dešimt metų reikėjo ir tebereikia nuolat prašinėti vyskupų,
kunigų ir pasauliečių.
Tad baigdamas drįstu kreiptis į
Jus: ar negalėtumėte finansiškai
paremti vargšų žmonių? Aš pažadu
kartu su seselėmis vienuolėmis:
pinigai tikrai būtų panaudoti pa
gal paskirtį ir atsiskaityta pagal
pirkimo kvitus. Teatlygina Jums
Dievas už gerus darbus! El-paštas:
cat.soviets@baltnet.ru
Darbo tel. ir faksas 40161-37158; 3-91-58
Klebonas A n d r i u s Eidintas
Tilžės Kristaus Prisikėlimo
parapija

Šlifuoto granito, 312
cm aukščio pamink
las vysk. Motiejui Va
lančiui, atidengtas
Kaune, Rotušės aikš
tėje 2005 m. rugsėjo
25 d. Skulptorius Leo
nas Žukfys.
Prie paminklo stovi
jo mecenatas gyd.
Rimvydas Sidrys.
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DIEVO IR ŽMONIŲ MINTYS
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC
Kristaus viešojo gyvenimo pa
baigoje apaštalai buvo j a u įsitikinę,
kad jų mokytojas y r a Mesijas ir
Dievo S ū n u s . Pilypo Cezarėjos apy
linkėje P e t r a s visų apaštalų vardu
išpažino: Tu esi Mesijas, gyvojo Die
vo Sūnus" (Mt. 16, 16). Visa žydų
t a u t a , taigi ir apaštalai, žinojo, kad
Dievo niekas negali nugalėti. Jis
žydų t a u t ą išvedė iš Egipto nelais
vės, rūpestingai ją saugojo tyruose
keturiasdešimt metų. Užimant žadė
tąją žemę, J i s vedė t a u t ą iš vienos
pergalės į kitą. Žydams tik tada ne
sisekdavo, kai jie būdavo neištikimi
Dievui.
O J ė z u s vis daugiau ir daugiau
kalbėjo apie kančią ir mirtį. „Jėzus
pradėjo aiškinti savo mokiniams,
kad J a m reikia eiti į Jeruzalę ir daug
iškentėti nuo tautos seniūnų, aukš
tųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti
nužudytam ir trečią dieną prisikelti"
(Mt. 16, 21). Apaštalams atrodė, kad
tai ką Jėzus kalba yra nesąmonė. Jis
y r a Mesijas ir Dievo S ū n u s , o J a m
reikia kentėti, mirti ir paskui prisi
kelti iš numirusių. Kam reikia tos
mirties ir prisikėlimo, kad ir be
prisikėlimo Dievas gali gyventi am
žinai? Su mirtimi šioje žemėje viskas
baigiasi. Visas entuziazmas ir viltys,
sudėtos į Jėzų, pavirs baisiu nusi
vylimu, jei jų mokytojas yra toks

silpnas, kad Jam reikia numirti.
Apaštalai, viską palikę, sekė Jė
zų, manydami, kad Jis atkurs Izrae
lio karalystę. Velykų dieną mokiniai
iš Emauso sakė: „Aukštieji kunigai ir
mūsų vadovai pareikalavo Jam mir
ties bausmės ir atidavė Jį nukry
žiuoti. O mes tikėjomės, kad jis at
pirksiąs Izraelį"
(Lk. 24, 20-21).
Apaštalai svarstė
ir nesuprato, ko
dėl Jėzus, taip ga
lingas darbais ir
žodžiu, turi savo
priešams taip ne
garbingai
nusi
leisti, nuo jų ken
tėti ir būti nužu
dytas. Petras, Jė
zų pasivadinęs į
šalį, ėmė drausti
Jį nuo tokios min
ties ir sakė: „Nie
ku gyvu, Viešpa
tie, t a u neturi taip
atsitikti! (Mt. 16,
22). Tada Jėzus
Petrą labai išbarė,
s a k y d a m a s : „Eik iš mano akių,
šėtone! Tu man papiktinimas, nes
mąstai ne Dievo, o žmonių min
timis" (Mt. 16, 20). Tokių žodžių Pet
ras nesitikėjo išgirsti iš Viešpaties
lūpų.
Kas gi yra tos Dievo ir žmonių
mintys? Žmonių mintimis Jėzus bu

dr. Tramsen iš Danijos, medicinos teisės moks
lų gynėjas;
dr. Saxen iš Suomijos, profesorius Patologijos
anatomijoje;
dr. Palmieri iš Italijos, prof. medicinos teisėje ir
kriminologijoje;
dr. Miloslavich iš Kroatijos, prof. medicinos
teisėje ir kriminologijoje;
dr. De Burlet iš Olandijos, anatomijos profeso
rius;
dr. Hajek iš Bohemijos, prof. medicinos teisėje
ir kriminologijoje;
dr. Birkleiš Rumunijos, prof. medicinos teisėje
ir kriminologijoje;
dr. Naville iš Šveicarijos, prof. medicinos teisė
je ir kriminologijoje;
dr. Subik iš Slovakijos, pataloginės anatomijos
profesorius;
dr. Oršos iš Vengrijos, prof. medicinos teisėje ir
kriminologijoje. Si grupė daktarų, žinoma kaip
Tarptautinė medicinos komisija, savo darbą pra
dėjo 1943 m. balandžio 29 d.

vo gundomas tyruose. Pagal žmonių
mintis Jis turėjo būti galingasis Me
sijas, visur pasirodąs su didinga per
gale. Jo karalystėje visi turėjo būti
pasotinti žemiškąja duona. Visų ka
ralysčių valdžia turėjo būti Jo ran
kose. Ne Mesijas, bet tos netikinčios
minios turi mirti iš nustebimo ir bai
mės, pamačiusios
Jo nuostabius dar
bus. Dievo mintis
ir žodis yra paties
Jėzaus asmenybė.
Tai yra „neregi
mojo Dievo atvaiz
das, visos tvarinijos pirmgimis, nes
J a m e sutverta vi
sa, kas yra dangu
je ir žemėje, kas
regima ir neregi
ma" (Kol. 1, 1 5 16). Dievas kūrė
visus mums žino
mus ir nežinomus
pasaulius pagal
savo mintį, kuri
vadinama Dievo
Sūnumi ir buvo
nutaręs, kad ta mintis laikų pilnybė
je taps žmogumi. Žmogaus minčiai
šitai atrodo kaip pasaka ne iš šio
pasaulio. Dievas panūdo t a p t i
žmogumi ir patirti, kas yra vargas,
kentėjimas ir mirtis. Jei yra tokių
protingų kūrinių, kurie nežino skir
tumo tarp skausmo ir džiaugsmo (o

APIE OŽKŲ KALVAS
IONAS ŠARKA
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dėl šūvio į sprandą. Iš liudininkų pasisakymų,
laiškų, dienoraščių, laikraščių ir kitų daiktų, rastų
prie lavonų, yra prieita išvados, kad sušaudymai
įvyko 1940 m. kovo ir balandžio mėn."
anau, kad verta iš arčiau pažvelgti į svar
besnius įrodymus dėl žudynių datos. Gal
svarbiausias jų buvo rastų dokumentų data. As
meniniai laiškai iš giminių, užrašai dienoraščiuose,
laikraščių iškarpos buvo datuotos ne vėliau, kaip
1940 m. balandžio mėnesį. Antra, uniformos ant vi
sų kūnų tiko labai gerai ir su užsegtomis sagomis,
išskyrus milines užverstas ant galvų šaudymo me
tu. Beveik visi kūnai turėjo žieminius drabužius:
žiemines milines, šiltus apatinius, megztinius,
M e d i c i n o s komisijos išvados
pirštines, vilnonius šalikus ir kt. Daug kas iš la
rieš įsileidžiant Tarptautinę medicinos komi vonų ant batų turėjo iš medžio žievės nupintas vy
siją vokiečiai jau buvo šimtaprocentiniai tikri, žas, kurios gelbėjo kojas, kad nesušaltų. Karinin
kad Katyno skerdynės nebuvo jų darbas. Jei būtų kų auliniai batai ir jų kulnys dar buvo geram stovy
buvęs nors mažiausias nesklandumas ar įtarimas je — nebuvo vartoti prie kelių statybos, kaip so
dėl jų kaltės, jie nebūtų drįsę taip nuodugniai tirti vietai vėliau bandė teigti. Kadangi drabužiai žemė
tą visą aferą, leisti tiek daug laiko, įvelti tiek daug je gulėjo ilgą laiką, egzaminuotojams teko juos pra
darbo jėgos, eikvoti išteklius, kurie jau buvo pra pjauti ieškant asmens dokumentų.
Daug lavonų rasta su užnugaryje surištomis
dėję nusekti rytų fronto eigai pasisukus jų nenau
dai. Nepigiai atsiėjo ir TMK atsikvietimas, bet rankomis. Nustatyta, kad virvė buvo gaminta
Geobells buvo įsitikinęs, kad visa tai ateity bus Rusijoje, iš anksto supjaustyta lygiais gabalais. Kai
kurių burnos, galbūt besišaukiančių Dievo pagal
verta.
TMK nariams buvo palikta laisvė daryti tyri bos, buvo prikimštos pjuvenų. Komisiją labai domi
mus bei skrodimus individualiai. Kiekvienas pata- no keturkampės „štikų" skyles. Jei retkarčiais pis
logas perėjo visą tyrimo procesą: pasirenkant kūną, toleto šūvis nepabaigdavo aukos gyvybės, ją pri
patikrinant jo tapatybę, ištiriant drabužių ir pavir baigdavo ant lavonų vaikščiojantys enkavedistai su
šutinių kūno dalių padėtį, tikrinant prie kūno ras ant šautuvo užmautais durklais.
„Štikus" aš dar gerai prisimenu iš 1941 m.
t u s dokumentus ir t.t.
Po dviejų dienų TMK tyrimų buvo surašytas ir biržele 14 dienos ryto, kai iš rugių lauko mes vaikai
visų komisijos narių pasirašytas ilgokas protoko stebėjome sunkvežimį su kaimyno Purtiko šeima,
las, kurio paskutiniai du paragrafai (jų kopijos kuri buvo „palydima" kelionėje į Sibirą, apsuptą
net trijų „štikuotų" sargybinių.
pateiktos John H. Lauck knygoje), skamba taip:
Geras argumentas, kad lenkų karininkai į duo
„Katyno miške lenkų karininkų masiniai kapai
bes
pakliuvo
žiemos metu buvo tai, kad prie lavonų
buvo komisijos išegzaminuoti, iš kurių septyni iki
šiol buvo atidengti. Iš 782-jų iki šiol ištirtų, iš da nebuvo rasta jokių gyvių — musių, skruzdžių ar ki
tokiu vabzdžių, kurie paprastai pasitaiko šiltesniu
lies išskrostų. 70 proc. atpažinti.
Lavonai be išimties parodo, kad mirtis ;vyko oru.
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gal ir angelai tokie yra), tai jie ste
bėtųsi ir nesuprastų, kodėl vienas
žmogus verkia, o kitas juokiasi ir
džiaugiasi. Dievas, žmogiškosios pri
gimties kūrėjas, žino visas jos gel
mes, bet iki įsikūnijimo Jis neturėjo
žmogiškosios buities patyrimo. Am
žinasis Dievas palaimintame meilės
džiaugsme neturėjo nei laiko, nei
pradžios. Jis neturėjo patyrimo, ką
reiškia kentėti ir ką reiškia mirti. Iš
būties pilnybės Dievas panūdo perei
ti per žmogiškosios buities trūkumus
ir nebūties tamsą, panūdo pereiti per
kančią ir mirtį. Tai yra dieviškoji kū
ryba, kuri mums atrodo kaip pasaka
ne iš šio pasaulio.
Visuotiniame Dievo kūrybos pla
ne, kur Jis kuria žemę ir joje žmogų,
yra Dievo įsikūnijimo periodas. Ta
me periode Dievas pasirodo labai
nuostabus, bet silpnas, kaip pati
žmogaus prigimtis. Jis praeina, kaip
kenčiantis ir mirštantis žmogus. Po
Kristaus prisikėlimo taip pat Dievas
šiame pasaulyje nepasirodo visa
galis. Jis yra kantrus ir tarsi visą
laiką kenčiantis Jėzus iš Nazareto,
kurį reikia kitiems apginti. Jo iš
pažinimas yra paniekintas daugelyje
tautų. Reikia už Jį kitiems kentėti ir
net mirti. Bet laimėtojai yra ne tie,
kurie kankina, o tie, kurie yra nu
kankinti ir mirę už Kristų, nes jie
prisikels iš numirusių garbėje, kaip
ir pats Jėzus Kristus prisikėlė.

Kaip ir anksčiau esu rašęs, buvo ir keletas
gyvų liudininkų, kuriuos komisija turėjo progos
asmeniškai apklausinėti; jie girdėję šūvius Katynės
miške 1940 m. kovo-balandžio mėn. ir matę žy
miai sustiprintus patrulius aplink Kozy Gura.
Gniezdovo geležinkelio stoties tarnautojai jiems
papasakojo apie lenkų belaisvius, Juoduose var
nuose" vežamus link Katyno.
omisijos dalyviai taip pat atkreipė dėmesį ir į
ant masinių kapų pasodintas jaunas pu
šaites. Vietinių miškininkų teigimu, jos buvo pen
kerių metų amžiaus, pagal kamieno žiedų skaičių.
Po tolimesnių tyrimų buvo prieita išvados, kad jos
turėjo būti persodintos dvejų metų senumo, nes
daigą persodinus į kitą vietą, jos augimas laikinai
susilpnėja, žiedus paliekant arčiau vienas kito.
Komisijos daktarai galėjo nekliudomai atlikti
jų pasirinktų lavonų skrodimus ant vietoje sukaltų
stalų. Kai kurie kaukoles nusivežė į laboratoriją
Smolenske, kur mikroskopų pagalba galėjo tyrinėti
„mumifikacijos" ir kitokius smegenų pakitimams
laiko bėgyje. Ir šie tyrimai parodė, kad nužudytieji
po žeme išbuvo ne mažiau kaip trejus metus, tuo
neabejotinai metant kaltę ne vokiečiams, bet kam
kitam.
Tarptautinė komisija darbą baigė 1943 m.
balandžio 30 d., sudarę trumpą, bet aiškų protokolą
ir visi jos nariai jį pasirašę. Iš lenkų karininkų
masinių kapų 782 kūnai buvo atkasti, iš kurių 70
proc. atpažinti. Septyni iš aštuonių kapų buvo at
kasti. Didžiausias — „L" formos kapas talpino apie
2,500 lavonų.
John H. Lauck knygoje pateiktais duomenimis,
sovietai paėmė 14,920 lenkų karininkų. Tiktai 448
buvo išsiųsti į Pavlishchev Bor, kurie vėliau pakliu
vo į Anders dalinius. Katyno miške nužudyti 4,253.
Likusieji, kaip jau iš anksčiau žinome, buvo nužu
dyti Charkove (palaidoti Piatikhatki miške) ir
Kalinine (palaidoti prie Mednoje kaimo).
Jdomu, kad iš Louis Fitzgibbon knygos paimto
nužudytų Katyno girioje sąrašo, apie tuzinas yra su
lietuviškai skambančiomis pavardėmis: Henrik Pakulnis, Ryszard Raischys, Aloyzy Gabrys, Manan
Dyonizi Kardas. Leonhard Kopis, Feliks Gawrys,
Richard Kalpas, Piotr Wilk (gal Vilkys?), Miloni
Dulas ir kt. Sąraše nemažai vokiškų ir žydiškų pa
vardžių. Kozelsko belaisvių stovykloje buvo 4 ge
nerolai, 1 admirolas, apie 400 vyresnio laipsnio ka
rininkų, 3,500 jaunesnio laipsnio karininkų ir apie
500 kariūnų (kadetų). B e ^ k visi jie patek • \ Ožkos
kalvą.
Bus dauqiau
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N a m a s a t s i d ū r ė a n t s l e n k a n č i o šlaito

Namas stovi prie pat šlaito krašto.
. Kaunas, balandžio 4 d. (ELTA)
— Kauno Karkazų gatvės 4-ojo na
mo gyventojai apžiūrėjo butus, į ku
riuos jiems siūlo įsikelti Kauno mies
to savivaldybė. Laikinai aštuonis
kauniečius iškeldinti iš jų būsto nu
spręsta nuslinkus šlaitui, ant kurio
stovi šeimos namas.
„Šlaitą reikia sutvirtinti. Kol
vyks darbai, žmonės turėtų gyventi
kitur, nes gali būti, jog kalant polius
pajudintas šlaitas nuslinks kartu su
visu namu", — sakė Kauno miesto
savivaldybės Administracijos direk
toriaus pavaduotojas Robertas Sta-

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

nionis.
Karkazų g. 4-ajame name gyve
na Jadvyga ir Vytautas Križinauskai
kartu su savo artimaisiais. Senoliai
atsisako išsikraustyti. Jie žada laiki
nai pagyventi pas kaimynus.
J. ir V. Križinauskų dukra ir
anūkė su šeimomis ketina apsigy
venti trijuose Kauno miesto savival
dybės suremontuotuose butuose.
Ar Križinauskų nuosavybė bus
išsaugota, neaišku. Šiuo metu atlie
kami šlaito tvirtinimo projektavimo
darbai. Teigiama, kad šlaitui sutvir
tinti reikės apie vieno milijono litų.

Ieškinys p r e z i d e n t u i - beveik
milijonas litų
Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) —
Darbo netekusi Ukmergės teisėja
Sabina Petraškaitė kreipėsi į teismą
ir reikalauja ne tik jos atleidimą pri
pažinti neteisėtu, bet ir priteisti at
lyginimą, kurį ji būtų gavusi iki ka
dencijos pabaigos — 65 metų.
Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", S. Petraškaitė buvo atleista
prezidento dekretu. Tokį patarimą
šalies vadovui davė Teismų taryba.
Laiške prezidentui teisėja tvirti
no, kad per penkerius darbo Ukmer
gės teisme m e t u s nebuvo g a u t a
skundų iš piliečių dėl jos elgesio.
Prezidentą į teismą padavusi S.

Petraškaitė reikalauja sumokėti
10,000 litų už patirtą neturtinę žalą
bei turtinę — 838,635 litų. Buvusi
teisėja paskaičiavo, kad tiek ji būtų
uždirbusi per 13 metų ir 7 mėnesius
— būtent tiek pareigų netekimo me
tu jai trūko iki 65 metų.
S. Petraškaitė prezidento dekre
tu Ukmergės rajono apylinkės teis
mo teisėja buvo paskirta 2000 m. Pa
gal galiojančius įstatymus teisėjo ka
dencija trunka penkerius metus, ku
riems baigiantis sudaryta komisija
vertina teisėjo darbą. Jeigu darbas
įvertinamas teigiamai, toliau svars
toma, ar pratęsti teisėjo įgaliojimus .

* P e r s p e k t y v i a u s i a s Lietuvos
tenisininkas p e n k i o l i k m e t i s Ri
čardas B e r a n k i s , š i e m e t dalyva
v ę s šešiuose Tarptautinės teniso fe
deracijos (ITF) jaunių (iki 18 metų)
turnyruose, išvyko į Ispaniją. Katalonijos teniso akademijoje R. Beran
kis kartu su treneriu Remigijumi
Balžeku ruošis būsimiesiems turny
rams. 2006 metais Lietuvos tenisi
ninkas dalyvavo viename A kategori
jos (atvirajame Australijos čempio
nate) turnyre, trijuose I bei dviejuo
se II kategorijos ITF turnyruose.
* California v i e š i Vilniaus
beisbolo klubo j a u n u č i ų koman
da, sustiprinta k e l i a i s žaidėjais
iš Utenos. Pirmosiose dvejose drau
giškose rungtynėse lietuviai 18:1 ir
7:4 nugalėjo Stanford bendraamžių
komandą. Iki penktadienio jaunieji
Lietuvos beisbolininkai planuoja su
žaisti dar dvejas rungtynes.
* Tarptautinės šachmatų fe
d e r a c i j o s (FIDE) p a s k e l b t a m e
geriausių p a s a u l i o šachmatinin
kių vertinime planetos pirmenybių
bronzos medalininkė Viktorija Čmilytė užima dvylikta, a poz-cra FIDY.
klasifikacijoje tebepirmauja Veng

rijos šachmatininkė Judit Polgar.
lenkianti Indijos atstovę Humpy Koneru ir rusę Aleksandra Kosteniuk.
33-ą poziciją užima kita Lietuvos
šachmatininkė Dagnė Ciukšytė.
* Devynioliktą įvartį 63-čiose
NHL reguliariojo sezono rungty
n ė s e pelnė Dainius Zubrus, o lie
tuvio komanda pirmadienį po pra
tęsimo 5:6 pralaimėjo Carolina
,,Hurricanes" ledo ritulininkams.
Washington komanda jau neturi net
ir teorinių galimybių patekti į at
krintamąsias NHL varžybas.
* Pirmą kartą JAV studentų
krepšinio pirmenybių (NCAA) is
torijoje Čempione tapo Florida
universiteto „Gators" vaikinų ko
manda, pirmadienį finale daugiau
nei 43,000 žiūrovų akivaizdoje Indianapolis mieste 73:57 įveikusi Cali
fornia universiteto Los Angeles
(UCLA) „Bruins" komandą. Nugalė
tojų, kurie turnyro finale žaidė antrą
kartą per visą varžybų istoriją, gre
tose sėkmingiausiai žaidė legendinio
Prancūzijos tenisininko Yannicko
Noah sūnus Joakim Noah — 16 tašk-;. 0 atkovo?: kanvin'aa: bf-: 6 blo
kuoti metimai.

Sandoriai Turniškėse — su premjero žinia
A t k e l t a i š 1 psl.
kad V. Adamkus negrįš atgal į savo
rezidenciją", — aiškino V. Račkys.
P a r l a m e n t a r a i klausė V. Račkio,
kodėl aplaidžiai bei nenuosekliai bu
vo rašomi bendrovės dokumentai.
Seimo n a r i a m s taip pat užkliuvo ir
kai kurių bendrovės valdybos priim
tų sprendimų pagrįstumas.
Ne vienas akcinės bendrovės
valdybos sprendimas, taip pat ir dėl
prezidento rezidencijos įkeitimo,
buvo priimtas, kai kurių komisijos
narių pastebėjimu, iš esmės neteisė
tai — t.y. nesant reikalingo bendro
vės valdybos narių balsų kvorumo.
V. Račkys gana painiai komisijai
aiškino butų pirkėjų atrankos krite
rijus, nes paaiškėjo, jog paraiškas
Turniškėse parduodamiems butams,
pastatytiems įkeitus bankui ir prezi
dento rezidenciją, buvo pateikę dvi
gubai daugiau potencialių pirkėjų,
nei šiuo metu j a u yra nusipirkę.
Raštiškų norinčiųjų įsigyti bu
tus paraiškų buvo gauta apie 16, o
parduoti kol kas 8 iš 12 butų.
,,Jei žmogus gyvena ten jau 15

metų, jis prie mūsų priprato, mes
prie jo pripratome. Tvarką žino, sau
gumą, režimą — tai viskas, ką aš ga
liu paaiškinti", — kalbėjo V. Račkys,
Seimo narių klausiamas, kodėl butai
nebuvo parduoti kai kuriems ki
tiems norėjusiems, t a r p kurių esama
žinomų pramogų verslo atstovų pa
vardžių.
V. Račkys taip pat komisijoje už
siminė, jog Vidaus reikalų ministeri
jos sprendimu atšaukus Vidaus pul
kų vykdytą Turniškių teritorijos ap
saugą, esą iškilo naujų problemų.
V. Račkys taip pat papasakojo,
kad valstybės turtą Turniškėse val
dančios Akcinės komunalinių pa
slaugų bendrovės veiklą kelis kartus
tikrinusi Valstybės kontrolė pati yra
įsiskolinusi minėtai bendrovei apie
16,000 litų.
Šią skolą akcinės bendrovės val
dyba nusprendė nurašyti kaip bevil
tišką. Kaip patvirtino V. Račkys,
Valstybės kontrolė 2001 m. nuomojo
si vieną namą Turniškėse, kuriame
gyveno tuometinis valstybės kontro
lierius Jonas Liaučius.

Prezidentas ragina kokybiškai panaudoti...
A t k e l t a i š 1 psl.
ir Lietuva taps pirmaujančia pagal
interneto skvarbą namų ūkiuose.
„Pagaliau — ar užsienyje galė
sim pasigirti ne pigia darbo jėga, bet
darbuotojų kvalifikacija, efektyviu
valstybės institucijų darbu, puikia
infrastruktūra? Ar mūsų žmonės pa
sitikės Lietuvos ateitimi ir jausis rei
kalingi ją kuriant? Nesinori galvoti
apie kitokią realybę — kad tapsime
šalimi, kurios intelektinio ir fizinio
darbo jėga išvyksta į turtingesnes ir
perspektyvesnes šalis. Už tai, kokia
bus ateities Lietuva, turime prisiim
ti atsakomybę visi čia susirinkusie
ji", — konferencijoje kalbėjo prezi
dentas.
Prieš konferenciją surengtoje
spaudos konferencijoje prezidento
patarėjas R a m ū n a s Vilpišauskas sa
kė, kad šiuo renginiu siekiama į dis
kusiją dėl E S lėšų panaudojimo
įtraukti ir visuomenę, taip pat, kad
valdžios atstovai turėtų galimybę iš
girsti nevyriausybinių organizacijų
pastabas ir pasiūlymus.
Anot patarėjo, prezidentas tiki
si, kad valdžios institucijos atsi
žvelgs į visuomenininkų pasiūlymus
ir įtrauks juos į rengiamas lėšų pa
naudojimo strategijas.
P a s a k „Transparency Interna
tional" Lietuvos skyriaus direkto
riaus Ryčio Juozapavičiaus, kartu su

nevyriausybinėmis organizacijomis
tiriant paramos skirstymo mecha
nizmus, susidarė įspūdis, jog „dalis
politinio elito, nedidelė, tačiau svar
bi grupė už ES paramos administra
vimą atsakingų pareigūnų, dalis ES
paramos siekiančių lobistų bei nesą
žiningų projektų rengėjų nenori, kad
visuomenė žinotų viską apie para
mos skirstymo mechanizmus".
Tačiau R. Juozapavičius sakė,
kad jis neketina skelbti minėtų as
menų pavardžių. „Tie asmenys ne
būtinai tai daro, kad jie patys nori,
tiesiog tokios aplinkybės", — pabrė
žė R. Juozapavičius.
Jis teigė pasigendantis viešumo
dėl priimtų sprendimų bei pabrėžė,
k a d nevyriausybinėms organizaci
joms dažnai sunku gauti reikiamus
dokumentus, jų atstovai nelaukiami
posėdžiuose, kur sprendžiama dėl
E S paramos panaudojimo.
R. Juozapavičius ragino visiems
besidomintiems leisti dalyvauti aš
tuonių ministrų, kurie spręs apie ES
lėšų skirstymą, posėdžiuose.
„Netikiu, kad Vyriausybės rū
mai dėl to turėtų būti praplėsti ar
padidinti", — ironizavo jis.
Numatoma, kad Lietuvai 20072013 metais iš ES struktūrinių fon
dų teks daugiau nei 20 mlrd. litų. Iš
viso kartu su kaimo rėmimo progra
m a ES parama sieks 36 mlrd. litų.

Lietuviai neišnaudoja galimybių
dirbti ES institucijose
Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) —
Lietuvos piliečiai vangiai naudojasi
galimybėmis dirbti Europos Sąjun
gos (ES) institucijose.
Kaip pranešė Lietuvos radijas,
Europos Komisijai paskelbus, kaip
naujųjų narių piliečiams sekasi da
ryti karjerą E S institucijose, paaiš
kėjo, jog nepaisant pereinamojo lai
kotarpio lengvatų, sunkiai sekasi už
pildyti darbuotojų kvotas, skirtas
Lietuvai.
Lietuvai blogiausiai sekasi su
rasti profesionalių vertėjų, trūksta
šimtų specialistų. Labai mažai no
rinčiu dirbti iš Lietuvos sekretorių
darbų Jų reikia 130 Knr.k ;!-.-:o-e
dalyvavo apie Q 0. atr.nkta vos 30

žmonių.
Nekaip sekasi ir vidutinės gran
dies skyrių vedėjams. J ų iš Lietuvos
gali būti 13, kol kas yra 3.
Aktyviausi iš naujųjų ES šalių
— vengrai. Jie ne tik gausiai daly
vauja konkursuose, bet ir sėkmingai
juos laimi. Net aukščiausiojo rango
vadovų srityje, kur Vengrijai numa
tytos 6 vietos, jau sugebėjo įsidarbin
ti net 7 vengrai.
Lietuvai šioje srityje numatytos
3 vietos. Kol kas tik viena lietuvė
dirba vieno direktorato direktore.
Aukščiausio rango valdininkų,
generalinių direktorių ir jų pavaduo
tojų numatyta kiekvienai šaliai po
vieną.
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vienas laikraštis pavadino „Bedgate", įvyko savaitgalį politikams
skrendant į Kuveitą.

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

> WZ

C. Rice darbai — vis sunkesni
L o n d o n a s , balandžio 4 d.
(AFP/BNS) — Prieš metus ir du mė
nesius JAV valstybės sekretorės pos
tą užėmusi Condoleezza Rice, atro
do, niekada nepailsta — praėjusią
savaitę Berlyne ji įtikinėjo rusus ir
kinus, ištvėrė protestus Didžiojoje
Britanijoje, tačiau atrodo, kad kuo
daugiau ji keliauja, tuo sunkesnis
darosi jos diplomatinis darbas.
Sunkios d e r y b o s Europoje
Ketvirtadienį atvykusi į Europą,
C. Rice per vieną dieną apsilankė
trijose valstybėse, o vėliau dar neti
kėtai nuvyko į Iraką pamėginti išju
dinti įstrigusių politinių derybų,
kartu pasiimdama ir britų užsienio
reikalų sekretorių Jack Straw.
JAV pareigūnai jos kelionę vadi
na dar vienu efektingu politikos pri
madonos, kuri laikoma įtakingiausia
pasaulio moterimi ir galima prezi
dento George W. Bush įpėdine, pasi
rodymu.
Vis dėlto toji galia, kurią ji de
monstravo per ankstesnes užsienio
keliones, aiškiai priblėso, ir jos vi
zitus dabar lydėjo įvairiopi rezulta
tai bei nepageidautinos antraštės.
JAV valstybės sekretorės kelionė
po Europos valstybes ketvirtadienį
prasidėjo Berlyne, kur ji vaidino pa
grindinį vaidmenį per šešių pasaulio
politinės arenos veikėjų susitikimą,
kurio metu buvo siekiama sutelkti
bendrą frontą prieš įtariamas Irano
ambicijas pasigaminti branduolinių
ginklų.
Trukdo Rusija ir Kinija
Tačiau vienybę, kurios tikėtasi,
ardė Rusija ir Kinija, kurios nepri
taria tam, kad prieš Iraną būtų im
tasi griežtų veiksmų, ir kurios su
žlugdė C. Rice bandymą pradėti de

rybas dėl galimų Jungtinių Tautų
(JT) sankcijų, jei Iranas atsisakytų
sustabdyti darbus, panaudojamus ir
branduoliniams ginklams gaminti.
Penktadienį įvykęs draugiškas
C. Rice apsilankymas J. Straw na
muose Siaurės vakarų Anglijoje taip
pat atrodė ne visai sklandus — jį
temdė nedideli, bet triukšmingi pro
testai dėl Irako karo.
Apsilankymo mečetėje teko at
sisakyti, o jos garbei organizuoto
koncerto vedėjas protestuodamas at
sisakė dalyvauti. Nemažai britų
laikraščių rašė, kad šiuo metu jai
sunkiai sekasi viskas — pradedant
politika ir baigiant mada.
Vizitas Irake į C. Rice darbotvar
kę buvo įtrauktas vos ne paskutinę
minutę. Jo tikslas buvo paspausti
niekaip nesusitariančias irakiečių
politines stovyklas užbaigti beveik
keturis mėnesius trunkančius gin
čus, suformuoti naują vyriausybę ir
spręsti intensyvėjančio tarpkonfesinio smurto problemą.
JAV pareigūnai kaip įmanydami
stengėsi neteikti daug vilčių dėl šios
lygių neturinčios bendros abiejų
pagrindinių okupacinių jėgų atstovų
misijos.
Nieko naujo Irako fronte
Po pusantros dienos trukusių in
tensyvių diskusijų su Irako šiitais,
kurdais ir sunitais nebuvo jokių
ženklų apie galimą persilaužimą.
Nei C. Rice, nei J. Stravv negalėjo
pranešti nieko daugiau kaip tik mig
lotas tikėjimąsi, kad jų žinia buvo iš
girsta.
Nors įspūdingų pergalių nebuvo,
C. Rice, kuri iš Baltųjų rūmų į Vals
tybės departamentą perėjo dirbti
2005 metų sausį, vis tiek susilaukė
labai gerų įvertinimų kaip greitai
besimokanti diplomatė.

Z. Moussaoui g a l i m a skirti
mirties bausmę
Alexandria, balandžio 4 d.
(„ReutersTBNS) — JAV prisieku
sieji pirmadienį nusprendė, kad rug
sėjo 11-osios sąmokslininkui Zacarias Moussaoui galima skirti mirties
bausmę, ir dabar bus pradėta antro
ji teismo fazė, kurios metu paaiškės,
ar jam bus paskirta mirties bausmė.
Dvylika prisiekusiųjų nuspren
dė, kad Z. Moussaoui, suimtas trys
savaitės prieš 2001 metų rugsėjo 11osios atakas, melavo FTB ir kad dėl
jo melo rugsėjo 11-ąją žuvo beveik
3,000 žmonių.
„Prisiekusieji nustatė, kad mir
ties nuosprendis šioje byloje gali
mas", — sakė teismo pareigūnas Edward Adams.
Pernai 37 metų Z. Moussaoui
padarė kaltės pripažinimo pareiški
mą dėl šešių kaltinimų dalyvavus
sąmoksle, susijusių su rugsėjo 11osios atakomis.
Teisėjui ir prisiekusiesiems iš
ėjus iš teismo salės, Z. Moussaoui
sušuko: ,,Negausit mano kraujo. Te
gu Dievas jus visus prakeikia".
Minimas sprc-uiimas reiškia,

EUROPA
KIJEVAS
U k r a i n o s gynybos m i n i s t r a s
Anatolij Hrycenka tikisi, kad šalis
taps visateise Šiaurės Atlanto susi
vienijimo n a r e maždaug 2010 me
tais. „Mes pasiryžę pradėti vykdyti
veiksmų planą rugsėjį. Jeigu tai
įvyks ir mūsų darbas bus sėkmin
gas, 2008 metais NATO viršūnių su
sitikime gali būti priimtas teigiamas
sprendimas. Salyje prasidės perei
namasis 1.5-2 metų laikotarpis, o
apie visateisę narystę bus galima
kalbėti m a ž d a u g 2010 metais", —
pareiškė A. Hrycenka. Pasak minis
tro, visuomenė mažai informuota
apie stojimo į NATO kursą, todėl
stojimą į NATO šiandien remia ne
daugiau kaip trečdalis gyventojų.
BERLYNAS
Buvęs Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder laimėjo bylą prieš
savo politinį oponentą, kuris aršiai
kritikavo jo paskyrimą susivienijimo
,,North European Gas Pipeline Company" (NEGP) stebėtojų tarybos pir
mininku. Teismas uždraudė Lais
vųjų demokratų partijos (LDP) va
dovui Guido Westerwelle kartoti ne
pagrįstą kritiką dėl G. Schroeder
darbo „Gazprom" vadovaujamame
susivienijime. G. Westerwelle tvirti
no, kad G. Schroeder netinkamai pa
sielgė sutikdamas būti NEGP stebė
tojų tarybos pirmininku nes, būda
mas kancleriu, pats padėjo įkurti šią
įmonę.
LONDONAS
Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų sekretorius Jack Stravv an
tradienį buvo puolamas dėl nedžen
telmeniško elgesio, kai, laikraščių
teigimu, oficialiame JAV lėktuve už
ėmė JAV valstybės sekretorės Con
doleezza Rice asmeninį kambarį.
Bent keli Britanijos laikraščiai rašo,
kad C. Rice lėktuve „Boeing 757" sa
vo kolegai J. Stravv maloniai pasiūlė
savo kambarį su lova ir jis šį pasiū
lymą priėmė, palikdamas valstybės
sekretorę miegoti ant grindų. Tai, ką

VARŠUVA
Varšuvoje prie Jungtinių Tautų
atstovybės antradienį bado streiką
pradėjo buvusio Lenkijos ambasado
riaus Baltarusijoje Mariusz Maszkiewicz tėvas Jerzy. Minske likvi
duojant opozicijos palapinių miestelį
sulaikytas M. Maszkievvicz buvo nu
teistas 15 parų kalėti. Vėliau dėl pa
blogėjusios sveikatos jis buvo per
vežtas į ligoninę. Lenkijos sostinėje
badaujantis buvusio ambasadoriaus
Baltarusijoje tėvas sakė, jog „iki šiol
neturi jokių žinių apie sūnaus liki
mą ir savo streiku nori atkreipti vi
suomenės dėmesį".

RUSIJA
MASKVA
JAV turi techninių priemonių
smogti smūgius iš oro objektams
Irano teritorijoje, bet tokių veiksmų
padarinius sunku numatyti, mano
Politinių ir karinių studijų instituto
analitinio skyriaus vedėjas Alesandr
Chramčichin. Taip jis komentavo
kai kurių Vakarų žiniasklaidos prie
monių pranešimus, k a d JAV rengia
si smogti kai kuriems objektams Ira
ne. Pasak žinovo, kažin a r JAV vi
siškai įsitikinusios, kad žino visus
Irano branduolinės pramonės objek
tus. „Be to, Iranas gali atsakyti JAV
asimetriškai, pavyzdžiui — nepra
leisti tanklaivių Ormūzo sąsiauriu
arba išprovokuoti Irako kurdų suki
limą", — sakė A. Chramčichin.

ARTIMIEJI RYTAI
JERUZALĖ
Izraelyje antradienį planuota
operacija Ariel Sharon atidėta, nes
jis šiuo metu serga kvėpavimo takų
uždegimu, pranešė ligoninė. 78 me
tų A. Sharon, kuris oficialiai tebėra
premjeras, antradienį po pietų ke
tinta operuoti — uždengti atvirą
kaukolės vietą, likusią po ankstes
nės operacijos. Gydytojai prognoza
vo, kad artimiausiomis savaitėmis
A. Sharon bus perkeltas į slaugos
namus, skirtus ilgą laiką po komos
neatsigaunantiems pacientams, ku
riems reikalinga nuolatinė medicini
nė priežiūra.

kad prisiekusieji ketvirtadienį grįš į
teismo rūmus pradėti antrosios pro
ceso fazės. Teismas vyksta Alexandria priemiestyje, vos už kelių kilo
metrų nuo Pentagon, kuris taip pat
buvo atakuotas 2001-ųjų rugsėjo 11ąją.

Antrosios fazės metu bus iš
klausyti įrodymai dėl to, ar Z. Mous
saoui derėtų skirti mirties, ar kalėji
mo iki gyvos galvos bausmę.
Federaliniai kaltintojai tikriau
siai pakvies liudyti kai kuriuos ata
kų aukų artimuosius.
Iš Maroko kilusį Prancūzijos pi
lietį Z. Moussaoui, kuris sukėlė įtari
mų pilotų mokykloje Minnesota, JAV
pareigūnai areštavo 2001 metų
rugpjūtį dėl kaltinimų pažeidus imi
gracijos įstatymą. Vėliau jam buvo
pateikti kaltinimai dei rugsėjo 11osios atakų.
Z. Moussaoui prisipažino esąs
kaltas dėl visų kaltinimų — dalyva
vus sąmoksle įvykdyt; teroro aktus.
užgrobti lėktuvus, sunaikint: lėktu
vus, pan.aurio'i :r.as:r.io ua;k:n.:mo
ginklus, žudyti JAV tarnautojus

Air Freight

Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Trucking
Smulkiu siuntimu santimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje
Estijoje, Baltarusijoje nei Ukrainoje

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9632 TeL 1 800-775-7363
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

SALOTOS SU ŽELATINA
Žinau, kad j a u galvojate apie
Velykas ir Velykų stalą. Kadangi di
džiųjų švenčių metu stengiamės kaž
ką s k a n a u s , įdomaus ir „kitaip" pa
ruošti, nustebinti svečius ir šeimą,
kartais p r i t r ū k s t a m e naujų idėjų.
Siūlau pamėginti salotų su že
latina. J ų y r a įvairių įvairiausių ver
sijų, g a l i m a p a s i n a u d o t i ir šiais
receptais, ir savo išradingumu. Pa
grindinis šių salotų produktas — be
skonio želatinos grūdeliai. Čia ne
kalbu apie ,jello" ar kurią kitą, pa
ruoštą su cukrumi bei prieskoniais,
bet ,,Knox" želatiną. Tai nuostabus
produktas, kuris padės pagaminti
įdomias ir skanias salotas. Sukrečiant nesustingusias į gražių formų
indus (molds), turėsite puošnų pa
tiekalą ne tik Velykų, bet ir eiliniam
stalui.
A p i e „Konx" ž e l a t i n ą
a. P a p r a s t a i želatiną reikia
palaikyti vandenyje, prieš dedant į
patiekalą, kad suminkštėtų.
b. Želatinos grūdeliai lengviau
siai suminkštėja užbarstyti ant šalto
vandens paviršiaus. Jei naudojamas
p i e n a s , reikia tuos grūdelius su
pienu sumaišyti.
c. Jeigu recepte yra 1 ar daugiau
šaukštų cukraus, želatinos grūde
lius galima sumaišyti su cukrumi ir
tuomet dėti tiesiai į kitus produktus,
atskirai jų suminkštyti nereikia.
d. Jei recepte yra mažiau nei 1
š a u k š t a s c u k r a u s , želatinos grū
delius reikia užbarstyti ant 1/2 puod.
šalto skysčio. Tuomet skystį su
želatina įdėti į indą karšto vandens
ir maišyti, kol grūdeliai ištirps; arba:
įkaitinti likusį, recepte naudojamą
skystį, supilti į želatinos mišinį ir
maišyti, kol grūdeliai išnyks.
Apie indus
Net n e t u r i n t gražaus, pamargin
to indo (mold) salotoms su želatina,
galima p a n a u d o t i dubenis, du
benėlius, gilias lėkštes, net kavos
puodelius ir stiklines, įvairios for-

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

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

SIŪLO DARBĄ
D a r b u i reikalingi dažytojai,
staliai su darbo p a t i r t i m i .
Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina,
k.ui k a l i n t u niM^kiii.
I i I. ,X4~ • < JXn-7KK"'.

mos kepimo indus ir pan. Tinka ir
popieriniai ar plastmasiniai dube
nėliai bei puodeliai. Po panaudojimo
juos galima išmesti.
Prieš pilant salotas, indą tru
putį — tik ne per daug — papurkšti
aliejumi (cooking oil spray), tuomet
salotos lengviau iškris.
Prieš iškrečiant salotas, pa
nardyti indą (iki pat viršaus) į šiltą
vandenį, palaikyti apie 1 min.,
tuomet pelių iš vidaus aprėžti apie
indo kraštus, uždengti indą lėkšte ir
apversti — salotos iškris ir jų graži
forma išliks. Jeigu lengvai neiškrin
ta, dar kartą palaikyti šiltame van
denyje.
„Molds" ir „aspics"
Nesinorėtų šiuos patiekalus va
dinti hibridiniais „naujadarais", kaip
dabar įprasta mūsų tėvynėje. Kaž
kaip ,,moldai" skamba nepatrauk
liai, o ,,aspikas" — dar baisiau. Ta
čiau tarp šių patiekalų yra skirtumas:
a. ,,molds" paprastai yra salotos
su įvairiomis priemaišomis — vai
siais, daržovėmis, net mėsa;
b. „aspic" yra sustingęs, skaid
rus, permatomas skystis, supiltas į
formą; pvz.:
Paprastas pomidorų „aspic"
užbarstyti 1 vokelį „Konx" že
latinos ant 1/2 puod. šaltų pomidorų
sulčių, kol suminkštės.
Įpilti 1 ir 3/4 puod. labai karštų
pomidorų sulčių į tą patį dubenį,
pamaišyti, kol želatinos grūdeliai
visiškai ištirps.
Įmaišyti 1/4 šaukštelio druskos,
1/8 šaukštelio maltų pipirų ir 1
šaukštą citrinų sulčių.
Supilti į 2 puod. talpos indą arba
atskirus nedidelius indelius ir pa
laikyti šaldytuve kol visiškai su
stings.
Išversti iš formelės ant salotų
lapų ir patiekti su salotų užpilu
(pasirinktiniu) arba majonezu.
Paprastas „mold*'
Sumaišyti 1 vokelį ,,Knox" že-

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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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

•ĮVAIRUS-"
* Moteris ieško darbo žmonių slaugo
je. Gali pakeisti bet kurią savaitės die
ną arba išleisti atostogų. Tel. 773-8638473.
* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių šeimoje. Vai
ruoja, turi automobilj, rekomendacijos.
Pageidautina šiauriniuose rajonuose.
Siūlyti jvairius variantus. Tel. 847-3366156.
* Reikalinga moteris prižiūrėti Flori
doje lietuvę moterj. Tel. 561-951-5503.
' Motens ieško darbo 2 dienoms per
savaitę pietiniuose rajonuose. Vai
ruoja, gera anglų kalba, rekome-ai"
jos. Tel.: 630-460-3089

latinos su 1/4 puod. cukraus ir 1/4
šaukštelio druskos.
Įpilti 3/4 puod. labai k a r š t ų
ananasų sulčių ir maišyti, kol želati
na ištirps.
Įpilti 1/4 puod. apelsinų sulčių ir
1/4 puod. acto; atšaldyti, kol
pasidarys maždaug kiaušinio balty
mo skystumo.
Įmaišyti 1 puod. supjaustytų ku
beliais ananasų, 1/2 puod. apelsino
skiltelių, supjaustytų nedideliais
gabaliukais ir 1/2 puod. stambiai
sutarkuotų morkų.
Supilti į 3 puod. talpos indą ir
atšaldyti, kol visiškai sustings.
Išversti ant salotų lapų ir pa
puošti apelsinų skiltelėmis bei ana
nasų riekutėmis.
Štai keli papildomi receptai.
P o m i d o r ų ir sūrio s a l o t o s
Paruošti pomidorų „aspic", kaip
aukščiau paduotame recepte.
Sumaišyti atskirame dubenyje 1
dėžutę (3 uncijų dydžio) t e p a m o
sūrio (cream cheese), 1 š a u k š t ą
smulkiai sukapoto saliero lapkočio, 1
šaukštą sukapotų žalių alyvuogių, 1
šaukštą sukapotų svogūnėlių laiškų
(chives) ir 1/2 šaukštelio druskos. Iš
šios masės padaryti 6 kamuoliukus.
Įpilti truputį želatinos-pomidorų skysčio į 3 puod. talpos indo
apačią. Atšaldyti, kol skystis šiek
tiek sutirštės.
Sudėti sūrio kamuoliukus į su
tirštėjusi skystį, užpilti likusiu
pomidorų-želatinos mišiniu, kuris
taip pat pradėjęs stingti.
Atšaldyti, kol visiškai sustings.
Viščiuko salotos
Užbarstyti 1 vokelį „Knox" žela
tinos ant 1/2 puod. šalto vandens.
1 ir 1/2 puod. vandens pakaitinti
2 viščiuko sultinio kubelius, kol
visiškai išsileis. Supilti į želatinos
mišinį ir gerai sumaišyti, kol želati
nos grūdeliai visiškai ištirps.
Įpilti 1/4 šaukštelio ,,Worcestershire" padažo, 1 šaukštelį sutarkuo
to svogūno, 1/8 šaukštelio maltų pi
pirų. Atšaldyti, kol pradės stingti.
Įmaišyti 1 ir 1/2 puod. virtos ar
keptos, supjaustytos vištienos ir 1/2
puod. virtų daržovių (galima įmai
šyti ir 1/2 puod. sukapoto, kietai
virto kiaušinio).
Supilti į 4 puod. talpos formą
arba į atskiras nedideles formelės.
Atšaldyti šaldytuve, kol visiškai
sukietės. Išversti ant salotų lapų ir
patiekti su salotų užpilu.
*Vieton viščiuko, galima pavar
toti keptą ar virtą žuvį, pridėjus 1/2
puod. sukapotų saliero lapkočių; ar
ba 1 ir 1/4 puod. kumpio bei 2 kietai
virtus, sukapotus kiaušinius.

L a š i š o s (salmon) s a l o t o s
Sumaišyti 1 vokelį ,,Knox"
želatinos su 1 šaukštu cukraus, 1
šaukšteliu druskos ir 1 šaukštelius
garstyčių miltelių (dried mustard).
Įpilti 1/4 puod. šalto vandens ir
1/4 puod. acto, indą įstatyti į verdan
tį vandenį ir maišyti, kol želatina
visiškai įštirps. Padėti į šaldytuvą,
kad pradėtų stingti.
Įmaišyti 2 puod. susmulkintos (flaked) virtos arba keptos lašišos, 1 puod.
smulkiai sukapotų saliero lapkočių,
2 šaukštus šviežiu, sukapotų krapų.
Įmaišyti 1/2 puod. plaktos grie
tinėlės arba 1/2 puod. jogurto be
prieskonių ir riebalų.
Sukrėsti į 3 puod. talpos indą ir
atšaldyti, kol visiškai sukietės.
Patiekti ant salotos lapų, pa
puošti krapų šakelėmis.
K i a u š i n i ų salotos
Užbarstyti 1 vokelį ,,Knox" že
latinos ant 1/2 puod. šalto vandens,
kad suminkštėtų.
Indą įdėti į verdantį vandenį ir
maišyti, kol želatina ištirps.
Išimti iš karšto vandens, įberti 1
šaukštelį druskos, įpilti 2 šaukštus
citrinų sulčių, 1/4 šaukštelio ,,Worchestershire" padažo ir 1/8 šaukšte
lio „cayenne" pipirų. Atvėsinti.
Įmaišyti 3/4 puod. majonezo
arba pasirinkto salotų užpilo, įdėti 1.
ir 1/2 šaukštelio tarkuoto svogūno,
1/2 puod. smulkiai sukapotų saliero
lapkočių, 1/4 puod. sukapoto žaliojo
pipiro, 1/4 puod. sukapotų „pimiento" pipirų ir 4 sukapotus, kietai vir
tus kiaušinius.
Sukrėsti į 3 puod. talpos indą ir
atšaldyti, kol visiškai sustings.
Išversti ant salotų lapų ir
patiekti su salotų užpilu ar majo
nezu bei pomidorų skiltelėmis.
Papuošti petražolių šakelėmis.
Salotos su k r e v e t ė m i s
Sumaišyti 1 vokelį „Knox" žela
tinos su 1 ir 1/2 šaukšto cukraus, 1/2
šaukštelio druskos ir 1/8 „cayenne"
pipirų.
Įpilti 1 ir 1/4 puod labai karšto
vandens ir maišyti, kol želatina
išsileis.
Įpilti 1/4 puod. citrinų sulčių ir
1/4 puod. „chili" padažo. Atšaldyti,
kol pradės stingti.
Įmaišyti 1 puod. virtų krevečių
(čia geriau tinka nedidelės, vad.
„salad shrimp") ir 2 šaukštus „pickle relish" arba smulkiai sukapotų
raugintų agurkų.
Sukrėsti į 3 puod. talpos indą ir
atšaldyti, kol visai sustings.
Patiekti ant salotų lapų, pa
puošiant petražolių šakelėmis, cit
rinų skiltelėmis.
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KAIP PAKLUPDYTI
PARTNERĮ
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
IUOZAS GREVELDA
Ant stalo buvome išsidėlioję krū
vą kortelių s u pastabomis apie
valdžios skandalus. Premjeras pasi
piktino, kad, j a m važiuojant namo,
sargybinis neatsakė į pasveikinimą,
todėl nusprendė visą pulką atstaty
dinti nuo garbingos jo poilsio ir ra
mybės saugojimo prievolės. Seimo
šuo pasipiktino, jog jį išvežęs į lau
kus palakstyti, vairuotojas neparodė
pakankamos jo asmeniui pagarbos,
ir atsistatydino kartu su savo šeimi
ninku. Seimo kanceliarijos vedėja
pasipiktino nevėkšlomis darbinin
kais, kurie, per valstybinę šventę persikraustymą į naują butą, - ne
jaučia jai nei pagarbos, nei dėkingu
mo. Išradingasis ponas Agurkichas
pasipiktino koalicijos partnerių
begėdišku elgesiu, kai šie, neįvertinę
jo nesavanaudiškų pastangų išėsti iš
darbo premjerą, jų partijos vadą ir
pakeisti jį kitu - jaunu, nauju ir
demokratišku, - susirinko į didžiau
sią savo partijos tarybos posėdį ir
pareiškė j a m protestą dėl koalicinių
intrigų...
Skandalų ir kortelių per porą
savaičių prisirinko labai daug. No
rėdami susidaryti kvalifikuotą po
žiūrį į problemos kompleksiškumą,
pradėjome j a s dėlioti net ant grindų,
bet greitai pamatėme, kad tokiam
požiūriui susidaryti mums tektų
persikraustyti nebent į krepšinio
salę, nes redakcijoje vietos tikrai
neužtektų. „Eiti išgerti kavos, ar
kokį galą?" - dingtelėjo mintis, ir
abu vienas kitam nusišypsojome.
Vos peržengėme mūsų kavinu
kės slenkstį, m u m s draugiškai pamajo ranka senas mudviejų pažįsta
mas - Nakties Valdovas Zmitriukas.
- Na, gerbiami žurnalistai, ar ir
vėl pasimetėte, benarpliodami mano
s u p i n t a s gijas; - vylingai šypso

$**<*^t 4f Mf į*

damasis pasmalsavo visų valdžios
vyrų ir moterų slaptasis globėjas,
Agurkų mugės šeimininkas. Jis
mostelėjo padavėjai ir paklausė:
- Tai kas šį kartą jums ramybės
neduoda?
Apsidžiaugę, kad gausime kvali
fikuotą konsultaciją, tuoj pat išklo
jome m u s užgriuvusį rūpestį ir
pasiskundėme, jog negalime suvokti,.
kas diriguoja nesibaigiančiai val
džios skandalų virtinei.
- Kaip tai kas diriguoja? nustebo ir pasipiktino Zmitriukas. Žinoma, kad aš diriguoju! Nejaugi
jūs, gerbiamieji, manote, kad aš lei
siu kam nors kitam diriguoti mano
taip darniai sustyguotam valdžios
orkestrui? Ar jūs akli, ar kvaili, jeigu
nematote, kaip darniai dirba visas
valdžios biznio aparatas? Argi jūs
nematote, kaip išradingai aš vairuo
ju visus tuos skandalus? J u k jeigu jų
nebūtų, tai valdžios vyrai greitai nė
supuvusio obuolio nudžiauti nebe
įstengtų, ką j a u ir bekalbėti apie mi
lijonus!
Nustebę dar labiau už jį, mes
nuostabos net šūktelėjome:
- Jeigu jūs iškeliate viešumon
savo parankinių juodus darbus, tai
jūs žlugdote ne tik juos, bet ir visą
savo Agurkų mugę. Kas sutiks gera
valia j u m s tarnauti, jeigu j ū s jų
eibes, nusikaltimus ir šunybes iške
liate aikštėn? J u k tiesa iškyla dienos
šviesoje, o niekšybės ir juodi darbai
slepiasi nakties prieglobstyje!
- Na, nebūkite jau tokie dideli
filosofai, gerbiami žurnalistai! šyptelėjo Nakties Valdovas. - Čia
šviesu, ten tamsu, čia gerai, ten blo
gai... Visa tai niekų šnekos, prasi
manytos moralistų ir fariziejų. Jums
derėtų artimiau susipažinti su mano
sutarties sąlygomis, kurias pasirašė
visi tie skandalistai, kurių tarpe
namaža taip pat ir jūsų kolegų žur
nalistų. Žurnalistai ir skandalistai,
- ar šis sąskambis jums nieko ne
sako? Matau iš jūsų akių, jog vis dar
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Jei išalkę: pavalgydinsime
Jei ištroškę: pagirdysime
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime
Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia.
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A k i u liou SD€ci<ilistč)i
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danes už pnetnamą karą.
Susitarimu kabėti angliškai aitą lietuviškai.

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-Š1FOES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS 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.illinoispain.com

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

nesate atsikratę prietarų, tačiau aš
Zmitriukas pasileido juoktis. Jis
nepykstu, nes mano kantrybė bega juokėsi kaip nekaltas vaikas, jo
linė - vietoje jūsų dviejų aš lengvai juokas buvo labai mielas, nuoširdus
užverbuosiu t ū k s t a n t i ne tokių ir užkrečiamas. Nejučia ir mes
skrupulingų jūsų kolegų.
pralinksmėjome. Valandėlę Nakties
Zmitriukas keletą sekundžių Valdovui pajutome lyg ir simpatiją.
susikaupė ir aiškino toliau:
Su mumis buvo tarsi draugiškas ir
- J u m s derėtų žinoti, jog kiek demokratiškas žmogus. Tačiau j a u
vienas, pasirašęs su manimi su po sekundės kerai išsisklaidė, ir
tartį, įgauna neribotas teises ir gali prieš mus vėl buvo žmonijos priešas,
mybes. Iš jo nereikalaujama jokių sielų medžiotojas.
kitų pareigų, išskyrus tarnystę m a n
- Kas su manimi sudaro sutartį,
ir visišką paklusnumą. Jeigu jis tas jau priklauso man, o ne sau! Ir
užsimiršta ir ima manyti esąs sa ne savo šeimai, ir ne savo tautai, varankiškas, aš j a m tai primenu, metalu suskambėjo jo balsas. - Koks
iškeldamas aikštėn jo nusikaltimą. nors kvailys, sumanęs, jog j a u ga
Jeigu jis apkiausta ir pradeda ma nėtinai prisivogė, jog jau bus atėjęs
nyti, jog j a u pakankamai prisivogė, laikas gyventi dorai ir sąžiningai,
ir jam atėjo laikas dorai gyventi, aš išduoda mane ir pažeidžia sutartį,
tuoj pat užsiundau a n t jo prokuro todėl aš tuoj pat jį susigrąžinu savo
rus, tardytojus ir teisėjus. O jeigu jis vergijon. Prigriebęs jį, aš parodau
visai nustoja vogti, tokį akiplėšą aš kitiems, kas jų laukia, jeigu pradėtų
tuoj pat įkišu kelėjiman. Supratote? kvailioti. Deja, jų tarpe niekingų
- Bet juk jūs viską apvertėte nuo diletantų pasitaiko dar gana daug.
kojų a n t galvos! - negalėjome pa Juos aš skiriu kelių policininkais,
tikėti savo ausimis. - Kas pradės muitininkais ir biurokratais. J ų yra
gera valia jums tarnauti, jeigu j ū s , didžioji mano tarnų dauguma. Ir tik
pažadėjęs jam turtus, garbę ir ne nedaugelis yra tikri profesionalai.
liečiamumą, įkišate jį į kalėjimą? Šiuos aš skiriu partijų lyderiais,
J u k j ū s tuo pažeidžiate pačią savo ministrais, prezidentais, merais ir
sutarties esmę. Kaip jūs galite ti premjerais. Jiems pavedu vogti mili
kėtis ką nors užverbuoti ir parduoti jonus ir milijardus, juos įgalioju ini
jums savo sąžinę, garbę ir sielą cijuoti krizes, skelbti karus ir sukelti
revoliucijas.
tokiomis keistomis sąlygomis?

APSILANKYKITE!

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

Informacija telefonu 708-594-5622

Kwti$$MMų
Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių,
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų!
Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom!
Šio mėnesio „special" — lietuviška „Starką

$23.99!

Jaunimo centro (Cikagoie: vadovybe K kares ',edi sekr •'Vntanas ^cvjzuo
lis. tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus. stovi valdybos pirmininke Milda
Šatienė.
Zigmo D e q u 6 o nuotrauka
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS
POSĖDIS
LB Kultūros taryba atlieka di
delį darbą šviesdama visuomenę,
rengdama įvairius kulūrinius rengi
nius. Be kultūrinių renginių visuo
menė būtų aklavietėje. Mes tik ga
lime pasidžiaugti, kad j a u 9-ti metai
mūsų LB Kultūros tarybai vadovau
j a pirmininkė Marija Remienė. Per
visus tuos darbo metus mes gėrėjo
mės puikiais renginiais, poezijos
vakarais, buvo suruošta įdomių susi
tikimų su kultūros darbuotojais iš
Lietuvos, knygų pristatymų, daug
nuostabių koncertų, spektaklių. Kul
tūros tarybos dėka buvo pasikviesta
muzikinių vienetų iš Lietuvos. Net
sunku būtų išvardint visus per tą
laikotarpį atliktus darbus. Marija
Remiene dalyvauja daugelyje orga
nizacijų, jau daug metų aktyviai
reiškiasi lietuviškoje veikloje. Kul
tūros tarybos posėdžiai visada pa
ruošti. Paskutinis posėdis įvyko kovo
24 dieną Lietuvių dailės muziejuje,
Lemonte. Posėdyje dalyvavo: pirm.
Marija Remienė, dailės muziejaus
direktore Dalia Slenienė ^Bičiu
lystės" redaktorė Ligija Tautkuvienė. Vilija Jasaitė, ir Nijolė Nau
sėdienė. Buvo priimta pirm. pateikta
darbotvarkė. Lilija Jasaite perskaitė
protololą-, kuris buvo priimtas be
pataisymų.
Apie ateinančių metų veiklą
kalbėjo pirm. M. Remienė. Ji pasakė,
kad kovo 19 dieną iš Toronto buvo
atvykęs teatras, atvežęs spektaklį
„Bulvine pasaka". Gaila, kad pub
likos buvo nedaug, n e s spektaklis
tikrai buvo puikus. Balandžio 22 d.

Balzeko kultūros muziejuje vyks
Knygos apie vyskupo Mečislovo Rei
nio gyvenimą pristatymas. J ą pris
tatys istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė iš Lietuvos. Renginį k a r t u
ruošia ALTAs ir Romos katalikų fe
deracija.
Buvo sudarytas komitetas kul
tūros premijoms skirti: žurnalistų
komisijai sutiko pirmininkauti Algi
mantas Gečys, dailės — Laima Apanavičienė, Tautinių šokių mokytojos
— Tautinių šokių institutas, Teatro
— Julija Dantienė. Kas vadovaus
komisijai muzikos ir radijo premijai
gauti, dar neaišku.
Lietuvoje jau baigiama spaus
dinti knyga „Lietuvių pėdsakai
Amerikoje". Rugpjūčio 8 dieną Vil
niuje vyks šios knygos sutiktuvės.
Knyga — didelės apimties — 800
puslapių.
Čikagoje lankysis keturių asme
nų pramoginės muzikos grupė.
LB Kultūros tarybos iždas tuš
čias, o be finansų nesurengsi jokio
renginio. Jei Lietuvių fondas neparems LB Kultūros tarybos, tai ši
turės nutraukti savo veiklą. Kultū
rinė veikla turėtų būti svarbi ir rei
kėtų jai skirti dėmesio.
Kultūros tarybos vaidyba pa
siuntė sveikinimą ir 100 dol. auką
Lietuvių operai jos 50-mečio proga.
Pirmininkė M. Remienė pami
nėjo, kad norėtų suorganizuoti lite
ratūrinę popietę, tačiau jei nesu
lauks LF finansinės paramos, to
renginio teks atsisakyti.

Ne už kainų Dainų šventė. Visiems chorams tikras darbymetis — rei
kia išmokti repertuaro dainas, galvoti apie nuvykimą j Čikagą. Ruošiasi
Dainų šventėje dalyvauti ir Čikagos lituanistinės mokyklos choras. 40
mokinių kas šeštadienį renkasi \ repeticijas.
Choristus Dainų šventei ruo
šia ČLM muzikos mokytojos Jūra
tė Grabliauskienė ir Birutė Jasins
kienė. Choristų repeticijose lan
kėsi Darius Poiikaitis, Faustas
Strolia. Šiemet atostogos moki
niams sutrumpės mėnesiu, nes ir
mokyklai pasibaigus vyks repeti
cijos. Bet Čia n e bėda. Dainų
šventės dvasia, sutikti nauji drau
gai, gera nuotaika atpirks visus
sunkumus.

Mokytojos Jūratė Grabliauskienė
kairėje) i r Birutė Jasinskienė

ČLM choristai p o pasirodymo Vasario 16-osios minėjime

Ieško giminių
R a š a u j u m s su viltimi, k a d padėsite surasti giminaičius, likimo valia
atsidūrusius Amerikoje bei j ų atžalas. Apie 1930-1936 metus (tiksliai datos
nežinau) m a n o močiutės broliai ir seserys (Kostas Baguckas. Pranas
Baguckas, Kotryna Vaitelienė, Petronėlė Žalimienė) su šeimomis išvyko į
JAV. Apsigyveno Boston, MA. Mano močiutė — Monika Baguckaitė —
išvažiuoti nebespėjo. J ų tėvai — Kauneckaitė ir Baguckas (vardų nežinau)
kilimo nuo Dovainių kaimo prie Platelių ežero Plungės rajone, Telšių apskri
tyje. Gal ši informacija nėra visiškai tiksli. Būčiau labai dėkinga už bet
kokią pagalbą, bet kokią nuorodą, kur galėčiau kreiptis, ieškant Baguckų
giminės atžalų. Iš anksto dėkoju.
Mano adresas: Sigitas Pučkorius, Vingrių 19, 01141 Vilnius. Tel./ fax.:
370 5 212-7047 arba mob. Tel.: 370 6 991-0708.

„Draugo" knygynėlyje

Eglė Juodvalkė
„Veidrodis ir tuštuma / /

Nijolė Nausėdienė ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė.
r
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Kazimiera Laikunienė, gyv. Cleveland Hts, OH, pratęsdama
„Draugo" prenumeratą, atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai dėkui.
woowoooBaooooaa800on8o»ow<w———<Mfo»a—owm iianą ąe oi

Vytautas J. Demereckis, Eagle River, WI, dosniai apdovanojo
„Draugą", kartu su prenumeratos atnaujinimo mokesčiu atsiųsdamas
180 dol. priedą. Šio mūsų skaitytojo dosnumą labai vertiname ir nuo
širdžiai dėkojame.
Gintaras Valiukėnas, gyv. Chicago, IL, siųsdamas „Draugo"
prenumeratos mokestį, pridėjo 100 dol. auką. Esame širdingai dėkingi už
tokią dosnią auką.
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Alfonsas Alkas iš Tampa, FL, pratęsė „Draugo" prenumeratą ir
pridėjo 60 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.
Romas J a g m i n a s , gyv. Bridgewater, MA, paprašė atsiųsti š.m.
kovo 8 d. „Draugo" numerių su A. Virvyčio rašiniu, nes žadėjo juos
išsiųsti į Lietuvą. Kartu jis parėmė „Draugo" leidybą 100 dol. auka.
Esame labai dėkingi už dėmesį ir auką.

Čikagietė, karo pabėgėlių vai
kas Eglė Juodvalkė žinoma ne tik
JAV Lietuvių Bendruomenei bet ir
skaitytojui Lietuvoje. E. Juodvalkė
yra parašiusi kelias poezijos knygas
ir knygą autobiografiniais motyvais
„Cukraus kalnas". Autorė rašo lie
tuvių ir anglų kalbomis.
„Ši knyga — unikali lietuviškos
ir angliškos poetinės saviraiškos
dermė, t u r i n t i atspindžio bruožų" —
rašoma paskutiniame knygos „Veid
rodis ir t u š t u m a " viršelyje.
„Mano gimtinė
Visa jungianti daina
Aukštaitijoje
Žemaitijoje ir
Indianoje",— rašo autorė savo
eilėraštyje „Gimtinė". Jos išgyveni
mai, prisiminimai, jos Lietuva ir
Amerika — viskas šioje poezijos
knygelėje.
Knygą išleido Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, spausdino „Spin
dulys". Knygos dailininkas — Ro
mas O r a n t a s .
Knygoje rasite k o m p a k t i n ę
plokštelę „Eglė Juodvalkė skaito sa

vo eilėraščius lietuviškai ir angliškai".
Knygos kaina — 13 dol., pridedant
9 proc, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina — 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą — 1 dol. mokestis.

, D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chioigo IL 0620
Te! pasiteiravimu. 773 585 9S0O
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BRANDUOLINES JĖGAINES PLĖTROS PLANAI
ŽAVI NE VISUS
Atkelta iš 3 psl.
Tik dėl vieno dalyko kyla ginčų
— ar atominę jėgainę reikėtų statyti
nedelsiant ar gerokai vėliau. Mūsų
instituto specialistų skaičiavimais,
forsuoti naujos elektrinės statybą
nėra tikslinga. Vertinant vien tik
pagal ekonominius parametrus, po
kelerių metų sustabdžius Ignalinos
atominės elektrinės II bloką,
Lietuvai d a r mažiausiai iki 2015
metų pakaks išnaudoti likusiųjų
generuojančių energetikos sistemos
pajėgumų perteklius", — sakė J.
Vilemas.
Mūsų pašnekovas nepritarė
oponuojančių energetikos specialistų
argumentams, esą atominę jėgainę
reiktų kuo greičiau statyti, nes
priešingu atveju, Lietuva gali pri
trūkti elektros energijos. Instituto
atliktomis prognozėmis, elektros
poreikio augimas iki 2010 m. išliks
nedidelis — vos 4 proc, o dar po 5
metų tas poreikis tesieks vos 3 proc.
per metus. Naujos atominės elek
trinės vaidmuo galėtų tapti itin
reikšmingas tik po 2017—2020
metų. Verslo ekspertų pateiktais
skaičiavimais, naujos branduolinės
jėgainės statyba Lietuvoje turėtų
preliminariai kainuoti apie 10 mili
jardų litų.
{žvelgia kastastrofą
m ū s ų valstybei
Atominės energetikos vystymui
atkakliai besipriešinantis Lietuvos
žaliųjų judėjimas įsitikinęs, jog
mūsų valstybei priėmus galutinį
sprendimą statyti naują atominę
jėgainę, Lietuva ir jos vartotojai
patirtų daugiau žalos nei naudos.
Tačiau svarbiausia, anot Žaliųjų,
nevalia pamiršti, kad atominės elek
trinės nėra saugiosjos kelia ir kels
nuolatinę grėsmę aplinkai ir žmo
nėms.
Judėjimo vadovas Rimantas
Braziulis mūsų skaitytojams primi
nė, jog Černobylio katastrofa parodė,
kad tokie kraupūs įvykiai padaro
žalą ne vienai, bet ir kitoms, ypač
kaimyninėms valstybėms. Ignalinos
AE avarijos atveju, Lietuva niekada
nepajėgtų kompensuoti nuostolių
Latvijai, Lenkijai ir Baltarusijai.
Žaliesiems taip pat nemažiau neri
mo kelia ir aplinkos teršimas išgau
nant ir sodrinant branduolinį kurą.

Apie tai „atomininkai" linkę nuty
lėti, tarytum tas k u r a s atominei jė
gainei būtų gaminamas saldainių
fabrike...
„Be abejo, ne tik mūsų judėjimo,
bet ir kitus blaiviai m ą s t a n č i u s
ekonomikos, aplinkosaugos specia
listus jaudina bene opiausia proble
ma — o kur mes dėsime ir kaip sau
gosime panaudotą branduolinį kurą?
Vien jo kapinynai įrengti ir išlaikyti,
remiantis pirminiais skaičiavimais,
kainuotų apie 9 milijardus litų! Bet
gi Lietuva — ne plačioji Rusija, čia
nerasime nei stepių, nei dykumų...
{vykus avarijai ar kokiai nors diver
sijai elektrinėje, lietuviai j a u nebe
turėtų kur gyventi, o t a 10 milijardų
kainuojanti naujos jėgainės statyba
Lietuvą įstumtų į visišką skurdą ir
skolas. Manau, už tokią „dovaną"
ateities kartos mus tik prakeiktų",
— argumentais dalijosi R. Braziulis.
Žaliųjų judėjimo vadovas įsitiki
nęs, jog Lietuvos politikai ir įtakingi
energetikos ūkio šulai pernelyg
lengvabūdiškai bando spekuliuoti
teiginiais, esą, dauguma Lietuvos
gyventojų pasisako už naują bran
duolinę jėgainę, gaminsiančią pigią
elektrą, o pati valstybė savaime tap
sianti energetiškai nepriklausoma.
Betgi tai, anot pašnekovo, y r a po
pulistinis melas, skleidžiamas tų
pačių politikų ir energetikos ūkio
magnatų, neabejotinai siekiančių iš
naujos jėgainės statybos „pasišildyti
rankeles" ir gauti komisinius už
tarpininkavimą.
„Koktu klausytis a b s u r d i š k ų
išvedžiojimų, neva naujoji atominė
jėgainė mums taps nepriklausomy
bės garantu. Kokią „nepriklausomy
bę" nuo Rusijos energetikos srityje
pasiekėme, manau, labai puikiai
liudija kitas „nepriklausomybės ga
ranto" pavyzdys — Būtingės termi
nalas. Statybos metu jis pabrango
per 100 mln. dolerių, o vėliau galiau
siai jis vis vien pakliuvo į Rusijos
energetikos sistemos rankas... Deja,
iš to išvadų niekas n e p a d a r ė . O
norint išeiti iš to nelemto akligatvio,
Žalieji siūlo parengti ir įgyvendinti
energijos taupymo programą, atsi
sakyti daug energijos reikalaujančių
technologijų ir kuo aktyviau diegti
atsinaujinančių
energijos,
ypač
biokuro, išteklius", — argumentavo
Rimantas Braziulis.

11

AtA
ELENA GUŽULAITIENĖ
Mirė 2006 m. balandžio 2 d., sulaukusi 82 a m ž i a u s .
Gimė Lietuvoje, T a u r a g ė s apskrityje. Gyveno Chicago, IL.
N u l i ū d ę liko: seserys Adolfina Kavaliūnienė i r Birutė Igna
tavičienė s u š e i m a Kanadoje; broliai Vytautas K i b a r t a s , J u o z a s
K i b a r t a s , Vladas Kibartas i r Aleksas K i b a r t a s su šeimomis;
s ū n ė n a s V y t a u t a s K a v a l i ū n a s ir dukterėčia Nijolė Fountas s u
šeimomis bei kiti giminės, artimieji Lietuvoje ir Kanadoje.
A.a. E l e n a b u s p a š a r v o t a ketvirtadienį, balandžio 6 d. n u o 2
v. p.p. i k i 8 v a i . v. P e t k u s Lemont laidojimo n a m u o s e , 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL.
Laidotuvių dieną, penktadienį, balandžio 7 d., prašome vi
sus s u s i r i n k t i 9:30 vai. r. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčią, k u r po t r u m p o l a n k y m o 10 vai. r. b u s aukojamos šv. Mi
šios. P o šv. Klišių a.a. E l e n a b u s palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių k a p i n ė s e .
Nuoširdžiai kviečiame v i s u s artimuosius, d r a u g u s ir pažįs
t a m u s d a l y v a u t i laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus,
Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Pranešame draugams ir giminėms, kad 2006 m. ba
landžio 6 d. sueina 10 metų nuo

AtA
Teis. SOFIJOS ADOMULYTĖS
DRAUGELIENĖS
mirties. Prašome a.a. Sofiją prisiminti savo maldose.
Sūnus Vaidevutis, marti Nijolė,
anūkai Ginta ir Gailius bei ją šeimos

Mylimai Tetai

AtA
VANDAI ŽOLYNIENEI
išėjusiai Amžinybėn, reiškiu nuoširdžią užuojautą
mano pusseserei VITAI BALEIŠYTEI, pusbroliui AL
FONSUI BALEIŠIUI, jo dukrai AUDRAI su vyru ir
gerajai IRENAI BALEIŠIENEI.
Irena Alantienė
Ginas
Algis su dukra Laura ir Chris
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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.
jūs taip pat visada galite siūlyti siužetus mūsų laidoms!
Ignalinos atominė elektrinė.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
T ME L I T H U A N I A N

VVORIO-VVIOE:

DAILY

12

DRAUGAS, 2006 m. balandžio 5 d., trečiadienis
į?

P a l a i m i n t o j o J . Matulaičio misijoje, 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439:
Priešvelykinis
susikaupimas
— rekolekcijos vyks balandžio
7, 8, 9 dienomis. Rekolekcijas praves kun. Vytautas Sadauskas, SJ, iš
Lietuvos
Gavėnios susikaupimo
tvarka:
Balandžio 7 d., penktadienį, 7:30 vai. r. — išpažintys; 8 vai. r. šv.
Mišios ir po j ų išpažintys, 6 vai. v. — išpažintys; 7 vai. v. šv. Mišios ir
po jų išpažintys.
Balandžio 8 d., šeštadienį, 7:30 vai. r. ir 5 vai. v. — išpažintys; 4
vai. p.p. — bendras pasiruošimas, išpažintys; 8 vai. r. ir 6 vai. v. šv.
Mišios ir po jų — išpažintys.
Balandžio 9 d., sekmadienį, 8:30 vai. r., 10:30 vai. r. ir 5 vai. v. —
išpažintys; 9 vai. r., 11 vai. r. ir 6 vai. v. šv. Mišios ir po jų — išpažin
tys.
• B a l a n d ž i o 7 d. PLC Bočių me
nėje, 14911 127th Street, Lemont,
IL, nuo 6:30 vai. v. iki 9 vai. v. vyks
šachmatų vakaras. Kviečiame visus
— vaikus ir suaugusius. Atsineškite
savo šachmatų lentas. Pravesime
draugišką turnyrą. Įėjimas: suau
gusiems — 8 dol., vaikams iki 12
metų — 5 dol., šeimai — 20 dol. Bus
užkandžiai. Surinktas pelnas bus
paaukotas PLC. Apie dalyvavimą
prašome pranešti Pauliui Majauskui
tel. 630-988-1062, e-paštu: pmajauskas@gmail.com arba Tadui Kulbiui tel. 708-447-7121, e-paštu: kulbis@sbcglobal.net
• B a l a n d ž i o 9 d. tuoj po 10:30 vai.
r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje
Jaunimo centro (5620 S. Clarerhont
Ave., Chicago) Moterų klubas (pirm.
Anelė Pocienė) kviečia visus atvykti
į jų rengiamus tradicinius Velyki
nius priešpiečius. Savo apsilankymu
paremsite tėvus jėzuitus ir Jaunimo
centrą.
• S e k m a d i e n į , balandžio 9 d., 12
vai. p.p. Šaulių namų salėje įvyks
metinis Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės narių susirinkimas. Visi
nariai kviečiami dalyvauti.
• S e k m a d i e n į , balandžio 9 d., po
9 ir 11 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo
J. Matulaičio misijos bažnyčioje PL
centre, 14911 127th Street, Lemont,
IL, bus pardavinėjami bilietai į
Lietuvių operos pastatymą „Pilė
nai". Kviečiame įsigyti bilietus į
jubiliejinį spektaklį.
•Sakralinės muzikos koncertas
„Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai" Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje, 14911 127th Street, Le
mont, IL, įvyks balandžio 9 d., sek
madienį, 1:30 vai. p.p. Ruošia LB
Lemonto apylinkės valdyba.
• V e l y k ų p a m a l d ų laikas Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629: Didysis
ketvirtadienis, balandžio 13 d., 7
vai. v. — šv. Mišios, procesija ir Švč.
Sakramento garbinimas iki 10 vai.
v.Didysis penktadienis, balandžio 14
d., 7 vai. v. — Liturgija, Kryžiaus pa
garbinimas ir Šv. Komunija. Didysis
šeštadienis, balandžio 15 d., 1 vai.
p.p. — valgių šventinimas. 7 vai. v.
— Velykų Vigilija ir Krikštas. Vely
kų diena, balandžio 16 d., 7 vai. r. —

šv. Mišios — Kristaus Prisikėlimas,
malda už parapijiečius. 10:30 vai. r.
— pamaldos už parapijiečius ir
parapijos geradarius. Pastaba: 8 vai.
r. šv. Mišių Velykų dieną nebus.
Išpažintys: Balandžio 11 d., antradi
enis, nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v. Di
džiojo Penktadienio rinkliava skiria
ma Šventosios Žemės šventovėms iš
laikyti.
•Lietuvos Dukterų draugijos
ruošiamas velykinių pyragų ir mar
gučių išpardavimas įvyks balandžio
13 d., Didįjį ketvirtadienį, nuo 8 vai.
r. Nameliuose, 2735 W. 71st Street,
Chicago, IL 60629, tel. 773-925.3211. Dukterys maloniai kviečia
visus ir visas apsilankyti ir įsigyti
skanumynų Šv. Velykų stalui.
• B a l a n d ž i o 22 d., š e š t a d i e n į ,
9:30 vai. r. seselių kazimieriečių
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd.,
Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mi
šios už Motiną Mariją Kaupaitę,
minint jos mirties (1940 m.) me
tines. Jau 15 metų kas mėnesį atna
šaujamos šv. Mišios už Motinos Ma
rijos paskelbimą Palaimintąja. Sese
rys kazimierietės kviečia visus at
vykti į šias šv. Mišias. Po šv. Mišių
— kavutė ir pabendravimas. Tel.
pasiteiravimui: 773-776-1324.
• A L R K Moterų s ą j u n g o s 3 k u o 
pa balandžio 22 d., šeštadienį, 3 vai.
p.p. šaukia kuopos narių metinį
susirinkimą, kuris vyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6900 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629. Bus kavutė.
• B a l a n d ž i o 23 d., s e k m a d i e n į ,
Pasaulio lietuvių centro renginių
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių
Palaimintojo J. Matulaičio misijos
bažnyčioje visus kviečia į PLC
didžiąją salę, į tradicinį renginį —
Atvelykio vaišes. Vietas galite
užsisakyti tel. 708-448-7436 (Aldona
Palekienė).
• L i e t u v i ų fondo 43-asis m e t i n i s
narių suvažiavimas įvyks 2006 m.
balandžio 29 d. Registracija prasidės
8:30 vai. r. Posėdžio pradžia — 9:30
vai. r. Kviečiame visus LF narius
atvykti į Pasaulio lietuvių centro
didžiąją salę. LF adresas: 14911
127th Street. Lemont, IL 60439, tel.
630-257-1616.

Dėmesio!
Lietuvių fondo žiniasklaidos
paramos prašymų anke
tas galite rasti LF internetinėje svetainėje
www.lithfund.org
Šios anketos, taip pat paramos prašymų anketos, kaip ir
kasmet, bus priimamos iki balandžio 15 d.
Lietuvių fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. tel. 630-257-1616.

SV VELYKŲ DIENĄ,
BALANDŽIO 16 D.,
1 VAL. P.P.
PLC DIDŽIOJOJE SALĖJE
VYKS
ŠEIMOS VELYKŲ ŠVENTE
Popietėje dalyvauja aktorė iš
Lietuvos Virginija Kochanskytė
seselė Pranciška, dainininkė Aud
ronė Simanonytė, šoks Vaikų šo
kio teatras. Mažųjų su margučiais
lauks Velykė ir įos palyda, „ B r a v o "
kavinė ruoš šventinius pietus
kun. A. Paliokas, SJ, pašventins
Velykų stalą.

Kviečiame Šeimas dalyvauti
Velykų šventėje.
Vietas galite užsisakyti pa
skambinę telefonu 630-964-5965.
Aktorė Virginija Kochanskytė
mmmmxtmmmum

Skelbimai
Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Toli firee 24 hr. 888-776^742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Š e š t a d . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Balandžio 8 d., šeštadieni 4 vai p.p.
visus kviečiame į parodos, skirtos
Lietuvių operos 50-mečiui,
atidarymą Čiurlionio
galerijoje
Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago.

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
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 SLaSaūe #2300 Chicago, IL 60608
Galimos konsultacijos šeštadieniais
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SKELBIMU SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - ^ 5 0 0
ssasisi

IŠ ARTI IR
• B a l a n d ž i o 29 d., š e š t a d i e n i ,
Čikagos lituanistinėje mokykloje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL, vyks naujų mokinių registracija.
Registracijos pradžia 9 vai. r.
• A š t u n t o s i o s lietuvių dainų
šventės proga yra ruošiamas spal
vingas, iliustruotas leidinys, kuris
apibūdins šventę, repertuarą ir su
pažindins su dalyvaujančiais šven
tėje chorais. Leidinys bus platina
mas Dainų šventės metu, liepos 2 d.,
„UIC Pavilion". Kviečiame siųsti savo
sveikinimus, reklamas. Prašome
sveikinimus ir skelbimus įteikti iki
gegužės 1 d. Savo parama prisidė
site prie Dainų šventės pasisekimo.
Daugiau informacijos galite rasti:
www.dainusvente. org arba kreiptis
į Vaivą Marchertienę (vaiva@dainusvente.org Tel. 773-539-1476).
• O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai \
mokslą" programų koordinatorė Ri
ta Venclovienė įšvyko į Lietuvą spaus
dinti naujos programos „žingsniai į
prasmingą gyvenimą''. Šiuo metu ji
pritaiko naują programą dienos cen
trų vaikams Vilniuje. Si programa
bus pristatyta visiems dienos centrų
vadovams seminare, kurį numatoma
Lietuvoje suruošti gegužės mėnesį.
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• W o r c e s t e r „ N e v ė ž i o " ir „ N e 
ringos" skautų/čių tuntai kviečia
visus į tradicinę Kaziuko mugę, kuri
įvyks balandžio 9 d., Verbų sekma
dienį, Maironio parke, 52 S. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA.
Atidarymas — 12 vai. p.p. Apžiūrė
ję prekystalius, galėsite papietauti,
pasivaišinti lietuviškais skaučių
keptais pyragais ir kava. Susitiksite
su draugais ir pažįstamais, gražiai
praleisite sekmadienio popietę.
Laukiame atvykstant.
• Balandžio 30 d., s e k m a d i e n į , 1
vai. p.p. Dievo Apvaizdos parapijos
salėje, Detroit, MI, aktorė Virginija
Kochanskytė atliks programą „Gy
venimas — tai kaip graži kelionė".
Programoje dalyvauja dainininkė
Audronė Simanonytė. Bus vaišės.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
• K v i e č i a m e atvykti \ Cleveland,
OH. Gegužės 5-7 dienomis čia orga
nizuojamos savaitgalio puotos lietu
viškam jaunimui. Dėl kainų, apgy
vendinimo ir dalyvavimo kreipkitės
http://cincodemayo.inconportal.net/
arba rašykite: genna778@gmail.com
Lietuvių klubo adresas: Lithuanian
Club c/o 106 E. 216, Euclid, OH
44123.

