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A. Brazauskas: emigrantai turėtų atsiskaityti su valstybe 

Finansų ministras Zigmanats Balčytis (k) ir premjeras Algirdas Brazauskas. 
Olgos Posaškovos (ELTA) rtuotr. 

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 
— Lietuvos piliečiai išsilavinimą įgy
ja valstybės lėšomis, todėl būtų tei
singa svarstyti klausimą, kad įgytos 
žinios būtų arba kompensuojamos, 

arba realizuojamos tėvynėje, antra
dienį pr is ta tydamas Vyriausybės 
2005 metų veiklos ataskaitą Seimo 
nariams pareiškė premjeras Algir
das Brazauskas. 

„Šita problema yra kel iama, 
kad su šiais asmenimis, j iems išva
žiuojant, turėtų būti sudaryta sutar
tis, ir jie turėtų kaip nors atsiskai
tyti su valstybe. Daugeliu atvejų yra 
tokie dalykai daromi. Žmogus gauna 
išsilavinimą, vidutiniškai vieno stu
dento metai kainuoja apie 5,500 litų, 
tai galite įsivaizduoti, ketveri metai 
valstybei kainuoja apie 20,000 litų", 
— aiškino A- Brazauskas. 

Pasak jo, Vyriausybė šiuo klau
simu dar nieko nedaro, tačiau iškel
ta problema, kuri bus nagrinėjama. 

„Čia yra žmogaus teisės, daug 
teisinių aspektų, reikia išnagrinėti 
kaip problemą. Šiandien ji keliama, 
ar ją irgi iškėliau, nes man taip pat 
kelia šitą klausimą. Verslininkai ke
lia klausimą, nes mūsų specialistai, 
be to, deficitinių profesijų, išvažiuoja 
iš Lietuvos", — teigė premjeras. 

Apie Lietuvos piliečių emigraci
ją kalbėdamas Seimo tribūnoje, A. 
Brazauskas aiškino, kad žmonės ši
taip išnaudoja narystės Europos Są
jungoje teikiamus privalumus, ta-

„Ekranas" sustabdė gamybą 
P a n e v ė ž y s , balandžio 11 d. 

(ELTA) — Vilniaus vertybinių popie
rių birža ( W P B ) pirmadienį nutarė 
pradėti televizorių gamintojo „Ek
ranas" akcijų išbraukimo iš Oficia
liojo prekybos sąrašo procedūrą. Ga
mykla nuo antradienio stabdo gamy
bą. Gamyba stabdoma dėl žaliavų 
stygiaus. 

Su nemokumo problemomis ir 
apyvartos lėšų stygiumi susidūru
siai bendrovei grasinama nutraukti 
elektros energijos, vandens, gamti
nių dujų tiekimą. 

„Ekrano" akcijos bus išbrauktos 
iš biržos Oficialiojo prekybos sąrašo, 
nes bendrovės ekonominė ir teisinė 

padėtis gali kelti grėsmę investuoto
jų interesams. Be to, „Ekranas" 
kreipėsi į teismą iškelti bendrovei 
bankroto bylą. 

Šiuo metu prekyba „Ekrano" ak
cijomis biržoje sustabdyta, birža ati
dėjo ir bendrovės prašymo įtraukti 
jos akcijas į biržos Einamąjį preky
bos sąrašą svarstymą. 

„Ekrano" atstovė spaudai Ange-
lija Zokaitienė finansų maklerio 
įmonei „Jūsų tarpininkas" patvirti
no, kad netrukus per biržą bus pa
skelbtas bendrovės esminis įvykis 
apie padėtį įmonėje. Tuo tarpu Lie
tuvos profesinių sąjungų konfedera
cija Nukel ta į 6 psl. 

Staiga mirė aktorius V. Grigolis 
Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 

— Antradienį, po netikėtai užklupu
sios ligos mirė talentingas Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro (LNDT) 
aktorius Vytautas Grigolis. Lietuvos 
teatralai neteko kūrybingos, išra
dingos, visą save teatro menui auko
jusios asmenybės, sakoma LNDT 
nekrologe. 

55 metų V. Grigolis 1973-1998 
m. vaidino Kauno valstybiniame 
akademiniame dramos teatre, o nuo 
1998-ųjų buvo Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro aktorius. Teatro sce
noje jis sukūrė per 90 vaidmenų. 

Žiūrovams jis įsiminė, kaip 
Šmulė Senderis spektaklyje „Nusi
šypsok, mums, Viešpatie", Teiresijas 
„Edipe karaliuje", Ričardas III „Ri
čarde III", Klotaldas „Gyvenime ir 
sapne", Džordžas Tolbotas „Marijoje 
Stiuart", Archijeriejus „Demonuose" 

Vytautas Grigolis 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

ir kt. V. Grigolis sukūrė per 60 vaid
menų kino filmuose ir TV spektak
liuose. 

Paskutinis Vytauto Grigolio kū
rybinis darbas - Tarptautinės teatro 
dienos režisūra šių metų kovo 27 d. 
Nacionaliniame dramos teatre. 

Seimo vadovas 
postą gina 
teisiniais 

argumentais 
Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 

— Seimo vadovas Artūras Paulaus
kas postą gina teisiniais argumen
tais — cituodamas Konstituciją bei 
Seimo statutą. Pasak A. Paulausko, 
konservatorių reikalavimas atsakyti 
už parlamento kanceliarijos „privi
legijų skandalą" — nepagrįstas. 

Seimo pirmininko teigimu, jo 
galvos dėl kilusio parlamento kance
liarijos skandalo re ika laujantys 
konservatoriai painioja skir t ingų 
institucijų kompetencijų ribas. 

„Kanceliarijos darbas su man 
pareikštu nepasitikėjimu neturi nie
ko bendro. Kubilius sąmoningai ar 
nesąmoningai painioja Seimo pirmi
ninko, Seimo, Seimo kanceliarijos 
sąvokas ir taip bando apskri tai iš
plauti atsakomybės sąvoką. Praeitą 
savaitę atsakinėdamas į klausimus 
supratau, kad yra nežinančių šių 
institucijų kompetencijos", — kalbė
damas Seime sakė A. Paulauskas . 

Pasak A. Paulausko, parlamen
to vadovas nėra atsakingas už parla
mento kanceliarijos darbą. 

„Seimo pirmininkas vadovauja 
Seimo darbui ir atstovauja Seimui", 
— Seimo statutą citavo A. Paulaus
kas. 

Tuo tarpu Seimas , pasak A. 
Paulausko, nėra parlamento rūmai 
su jame įsikūrusiais Seimą aptar
naujančiais padaliniais, o tautos iš
rinkti atstovai. Nuke l ta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

čiau sukelia problemų savo valsty
bės raidai. 

Anot jo, neigiamos emigracijos 
pasekmės j au akivaizdžios, nes jau
čiamas darbo jėgos stygius, kuris ga
li turėt i neigiamos įtakos užsienio 
investicijų pr i t raukimui , s tabdyti 
verslo plėtrą. 

„Kadangi emigrantai yra dar
bingo amžiaus žmonės, todėl gali 
mažėti mokesčių mokėtojų skaičius, 
ypatingai SODROS įmokų, o tai gali 
neigiamai Nukel ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Kieno krėsle sėdi, to ir 
giesmę giedok... 
JAV LB XVIII vyr. 
rinkinių komisijos 
pranešimas. 
Skaitytojų laiškai. 
A.a. Viktoras Kubilius. 
Kitu žvilgsniu: ..Atgalinė 
televizija". 
Lietuvių operos auksinis 
jubiliejus. 
Mūsų virtuvė. 
Didžiosios savaitės 
pamaldos liet. bažnyčiose. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.847 LT 
1 E U R — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

< C ^ 

Mielos sesės ir mieli broliai! 

Šios ypatingos šventės proga prisiminkime Kristaus nuostabią 
auką bei dovaną visai žmonijai ir Jo parodytą karštą meilę mums 
visiems. Tebūna tai pavyzdys, kad gyvename ne vieni, bet tarp kitų, 
kuriems turime būti ištikimi draugai, atsakingi šeimos nariai, sesės 
ir broliai, pavyzdingi Lietuvos vaikai. Pasinaudokime šia Velykų 
švenčių proga išreikšti meilę Dievui, tėvynei ir mūsų artimiesiems. 

Linkime visoms mūsų sesėms ir visiems broliams gražių, pras
mingų Velykų švenčių savo artimųjų tarpe. 

v.s. Dalia Trakienė 
L.S.S. Seserijos vyriausia 

skautininke 

v.s. fil. Zita Rahbar 
Akademinio skautų sąjūdžio 

Vadijos pirmininkė 

v.s. Al. Romas Rupinskas 
L.S.S. Brolijos vyriausias 

skautininkas 

v.s.fil. Rimantas Griškelis 
Lietuvių skautų sąjungos 

tarybos pirmininkas 

Linksmų Velykų linkėdami, kviečiame visus skautus ir skautes 
tapti Lietuviškosios skautybės fondo nariais, kad skautiška jaunimo 
veikla galėtų augti ir klestėti. Budėkime visi! 

Lietuviškosios skautybės fondo taryba ir valdyba 

* * * 
Šv. Velykų proga sveikiname visas seses, brolius, vadoves ir 

vadovus, tėvelius ir rėmėjus. Velykos tebūna linksmos, pavasario 
dienos malonios ir saulėtos. 

„Aušros Vartų/Kernavės , , skaučių tuntas 
„Lituanicos" skautų ir jūrų skautų tuntas 

„Nerijos* skaučių tuntas 

* * * 
Sveiki sulaukę pavasario ir šv. Velykų! Visiems linkime sveikatos 

ir malonių Kristaus Prisikėlimo švenčių. 
„Sietuvos", „Verpsčių" ir 

„Emilijos Platerytės" skautininkių ir vyr. skaučių būrelių 
sesės 

* * * 

Mielos Sesės ir Broliai, 

Sveikinu visus smagiai ir prasmingai švenčiančius šv. Velykas. 
Linkiu visiems džiugios pavasarinės veiklos gamtoje, sėkmingo 
pasiruošimo vasaros stovyklai ir tos veiklos aprašymų „Skautybės 
kelyje". 

Budėkime! ir „Gero vėjo!" 
„Skautybės kelio" redaktorė 

j.v.s. Irena Regienė 
* * * 

Visai skautiškai šeimai ir mūsų gausiems rėmėjams linkime 
linksmų šventų Velykų. Tikimės, kad kaip pavasaris atbunda, taip ir 
mes visi su šypsena ir meile drąsiai žengiame kartu. 

Vydūno fondo Taryba ir valdyba 

Dėmesio 
Čikagos lietuvių 

skautų 
tėveliams, 
sesėms ir 
broliams! 

Šios vasaros Čikagos lietuvių 
skautų stovykla įvyks liepos 9-22 d., 
Rako miškuose, Custer, Michigan. 
Stovykla vyksta dvi savaites. 

Švęsime 50 metų nuo to laiko, 
kai Čikagos skautai stovyklauja 
Rako miškuose. Išskyrus jaunų 
šeimų pastovyklę, stovyklautojai 
priimami nuo 8 metų amžiaus ir tik 
tie, kurie visateisiai lietuviškų 
skautų sąjungos nariai. 

Registracija jau vyksta. Jei 
nesate gavę registracijos anketų, 
prašome, kreiptis pas savo tun-
tininkę ar tuntininką. 

Meno pamoka 
2006 m. kovo 4 dieną susirinko 

„Aušros Vartų/Kernavės" tunto pri
tyrusios skautės ir vyr. skautės kan
didatės išmokti ant veidrodžių ir 
stiklų drožinėti įvairius vaizdus. 
Vadovės, vyr. sk. vsl. Vanesa Ka-
šelionytė-Sandoval ir s. Rasa Conk-
lin, seses pamokė kaip su chemi
kalais gali įrėžti vaizdus į stiklus ir 
veidrodžius. Sesės pasirinko lietu
viškus motyvus, pvz., Vytį, skau
tišką rūtelę, arba ką nors iš gamtos 
— gėlę, kokį nors gyvūną. 

Sesės pirmiausia turėjo prie vei
drodžio prilipinti specialų popierių 
(„contact paper". Tada mažais pei
liukais įrėžė pasirinktą vaizdą. Po to 
sesės pradėjo antrą dalį. Sesės šioje 
dalyje turėjo apsisaugoti nuo spe
cialių chemikalų, nes chemikalai, 
palietę odą ar akis — degino. Sesės 

dirbo su pirštinėmis ir apsaugos 
akiniais, ten kur buvo skersvėjis. 
Chemikalus sesės užtepė juos ant 
vaizdų. Po 10 minučių nuvalė che
mikalus šaltu vandeniu, nuėmė 
prilipytą popierių ir matė pasirink
tą vaizdą, įrėžtą į stiklą. 

Darant šį ypatingą meno dar
belį sesės turėjo būti kantrios ir 
atsargios, nes tam reikėjo panaudoti 
peiliukus ir specialius chemikalus. 
Šie meno darbai buvo parduoti per 
Čikagos lietuvių skautų tradicinę 
Kaziuko mugę. Taip sesės pra
turtino savo meno žinias. 

Vyr. sk. vsl. Vanesa Kašelionytė-
Sandoval 

„Liepos" draugovės 
draugininke 

„Aušros vartųTKernavės" tuntas 

tas: 
„Aušros vartų/Kernavės" tun-

Aušra Jasaitytė-Petry 
708-349-8432 
„Nerijos" tuntas: 
Laima Bacevičienė 
708-614-9292 
„Lituanicos" tuntas: 
Robertas Jokubauskas 
815-838-8136 

Registracija vyks iki birželio 9 
d. Jei norite stovyklai vadovauti, 
kreipkitės pas tuntininkus. 

Sesė Aušra 

„SKAUTYBES KELIO" 
tęs inys 5 psi 
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JAV LB Socialinių reikalų tarybos komisijos nariai pernai rudenį Detroit, Ml, 
vykusiame JAV LB XVII Tarybos suvažiavime. Iš kairės: Juozas Folikaitis (JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos pirm.), Danguolė llginytė, Vida Meiluvienė, 
Dalia Augūnienė, dr. Dalia Giedrimienė, Roma Krušinsktenė, Irena Veitienė. 
Kai kurie šių asmenų kandidatuoja į JAV LB XVIII Tarybą. 

Jono Urbono nuotrauka. 

JAV LB XVIII VYRIAUSIOS 
RINKIMŲ KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS 
Visą gegužės mėnesį vyks JAV 

LB XVIII Tarybos rinkimai. Juose 
turi teisę ir pareigą balsuoti visi lie
tuvių kilmės asmenys, sulaukę 18 
metų amžiaus, ir jų sutuoktiniai. 
Taryba — tai vyriausias Lietuvių 
Bendruomenės organas, nustatantis 
jos veiklos gaires ir renkantis krašto 
valdybos pirmininką. Balsuojama 
savo apylinkėse už toje apygardoje 
pasiūlytus kandidatus. 

Kandidatų \ JAV LB XVIII 
Taryba sąrašas 

BOSTONO APYGARDA — bal
suojama už daugiausia 5. 

Rima Girniuvienė, Andrius Jur
kūnas, Daiva Navickienė, Jonas 
Stundžia, Irena Veitienė. 

CONNECTICUT APYGARDA 
— balsuojama už daugiausia 4. 

Ses. Margarita Bareikaitė, Al
fonsas Dzikas, dr. Dalia Giedrimie-
nė, Rimas Samis, Giedrė Stankū
nienė, dr. Elona Vaišnienė. 

FLORIDOS APYGARDA — bal
suojama daugiausia už 5. 

Dalia Augūnienė, Lina Gedvi
laitė, Elena Jasaitienė, Alvitą Ker-
belienė, Jūratė Miklienė, Kęstutis K. 
Miklas, Zita Siderienė. 

KRYŽKELĖS APYGARDA — 
balsuojama daugiausia už 3. 

Kristina M. Jonyka, Arvydas 
Urbonavičius, Monika Zakaitytė. 

MICHIGAN APYGARDA — bal
suojama daugiausia už 4. 

Audrius Anužis, Vytautas Jo
naitis, kun. Ričardas Repšys, Algis 
Rugienius, Narimantas V. Udrys. 

NEW YORK APYGARDA — bal
suojama daugiausia už 4. 

Kęstutis Bileris, Vytautas Če-
reška, Vytas Goštautas, Andrius 
Guobys, Audrė R. Lukoševičiūtė, 
Kazimieras Plečkaitis, Laima Šilei-
kytė-Hood. d r Rimas Vaičaitis. 

OHIO APYGARDA — balsuoja
ma daugiausia už 7. 

Juozas Ardys, Janina Birutė 
Litvinienė, Dalia Puškorienė, Da
rius Sabaliūnas, Rimvydas Tamo
šiūnas, Nomeda Vucianienė. 

PIETRYČIŲ APYGARDA 
I rajonas — balsuojama dau

giausia už 6. 
Saulius Garalevičius, Teresė 

Gečienė, Rasa Ardytė-Juškienė, 
Roma Krušinskienė, Algis Lukas, 
Vytas Maciūnas, Audronė Pakš
tienė, Stefa Alšėnaitė-Urban. 

II rajonas — balsuojama dau
giausia už 2. 

Rimantas Bitėnas, Žilvinas 
Bublis, Valerija Kligienė, Julius 
Veblaitis. 

VIDURIO VAKARŲ APYGAR
DA 

I rajonas — balsuojama dau
giausia už 12. 

Bronius Abrutis, Jūratė Bud
rienė, Danguolė llginytė, dr. Ro
mualdas Kašubą, Algis Kazlauskas, 
kun. Jaunius Kelpšas, Rūta Kun-
cienė, Nijolė Nausėdienė, Juozas 
Polikaitis, Marija Remienė, Vytau
tas Senda, Audronė Simanonytė, 
Pijus Vincas Stončius, Rita Nijolė 
Šakenienė, Milda Marija Šatienė, 
Genovaitė Treinienė, Irena Vili
mienė, Birutė A. Vindašienė. 

II rajonas — balsuojama dau
giausia už 1. 

Otonas Balčiūnas, Birutė Vilu-
tienė. 

III rajonas — balsuojama dau
giausia už 2. 

Gediminas Damačius, Regina 
Narušienė, J.D., Ramutis Pliura, 
Dainius Skripkauskas. 

VAKARŲ APYGARDA — bal
suojama daugiausia už 5. 

Violeta Teresė Gedgaudienė, 
Jurgis Joga, Gediminas Leškys, 
Rimtautas Marcinkevičius, Rimas 
Mikšys, Giedrė Milašienė, Danguolė 
Navickienė, Angelė Katarina Nel-
sienė, dr. Rimantas Vaitkus. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kieno krėsle sėdi, 
to ir giesmę giedok... 

Prancūzijoje vis dar nesiliauja 
pilietiniai neramumai, ne
paisant policijos pastangų 

maištingas minias išsklaidyti. Ne
siliauja milžiniški minių susitelki
mai ir Amerikoje — iš esmės jie 
kasdien gausėja, sutraukdami vis 
didesnį skaičių žmonių. Nors kol 
kas ypatingų išsišokimų nepa
sitaikė (išskyrus galbūt eismo 
kamščius), tačiau, įsisiūbavus nuo
taikoms, ramios demonstracijos 
kiekvienu metu gali virsti pavojin
gu šėlsmu. 

Prancūzijoje suruoštose akci
jose žmonės, o ypač jaunimas, 
reikalauja teisės gauti darbą, nes 
darbdaviai vengia samdyti darbo 
patirties neturinčius jaunus žmo
nes — kartą pasamdžius, yra labai 
sunku netinkamu darbininku 
atsikratyti — įstatymai draudžia jį 
atleisti. 

Amerikoje protestuoja dau
giausia nelegalūs imigrantai, rei
kalaudami teisės pasilikti čia 
visam laikui. Kadangi imigracijos 
įstatymo pataisa prieš Velykų 
atostogas Senate nebuvo priimta, 
kyla pavojus, kad ji, senatoriams 
grįžus iš atostogų, nebebus toliau 
svarstoma. O tai reikštų, kad apie 
12 mln. nelegalių imigrantų liki
mas staiga pakibtų lyg ant vora
tinklio: ne tik jiems nebūtų leidžia
ma pasilikti Amerikoje, bet ir 
amerikiečiams prekybininkams, 
verslininkams, ūkininkams bei 
kitiems darbdaviams, pasamdžiu-
siems nelegalų imigrantą, grėstų 
bausmė. 

Dvi savaitės atostogų — trum
pas laiko tarpas, todėl protesto 
akcijų organizatoriai stengiasi 
suburti kiek galima daugiau žmo
nių, kad minios įtaigotų ne tik 
Senatą, bet apskritai Amerikos pi
liečius, atkreipti dėmesį į šių 
žmonių beviltišką padėtį. Deja, jau 
matyti ženklų, kad demonstra
cijos, užuot sukėlusios užuojautą, 
amerikiečius nuteikia priešiškai. 

Pagrindinė priežastis: meksi-
kietiškos vėliavos, taip pat ispaniš
ki užrašai ant plakatų, ispaniški 
šūkiai ir visur skambanti tik 
ispanų kalba. Pastarosiomis dieno
mis miniose jau matyti plevėsuo
jant ir Pietų Amerikos valstybių, ir 

Azijos šalių vėliavos. Atrodo, kad 
imigrantai moka tik reikalauti sau 
lengvatų, nesiruošdami nieko 
Amerikai duoti. Jiems svarbu 
turėti darbą, visose įstaigose (ir 
mokyklose) susikalbėti savo kalba, 
nesimokant angliškai, turėti geras 
gyvenimo sąlygas, nekreipiant dė
mesio į šalies gyvenimo būdą, kul
tūrą, įstatymus. 

Keliant tokius reikalavimus, ir 
vadovaujantis tokia pažiūra, pro
testų akcija jau pradeda erzinti 
Amerikos piliečius, kurie vis gar
siau ragina savo atstovus Vašing
tone nepriimti imigracijos įstaty
mo pataisos, o nelegalius imigran
tus, kaip nusikaltusius JAV įstaty
mams, grąžinti ten, iš kur jie at
vykę. Kažkas panašaus 1994 m. 
atsitiko Kalifornijoje, kai šios vals
tijos gyventojams buvo pateiktas 
referendumas (Prop. #187), nu
traukiantis nelegaliems imigran
tams socialinės rūpybos paslaugas. 
Nors pradžioje daug žmonių buvo 
pasiryžę balsuoti už referendumą, 
ilgainiui jam dėmesys išbėso ir 
referandumas būtų nepraėjęs. 
Tačiau prieš pat balsavimus į Los 
Angeles gatves išsipylė apie 70 
tūkst. meksikiečių — su savo vė
liavomis ir šūkiais. Amerikiečiai 
akivaizdžiai pamatė, kad šių nele
galų lojalumas priklauso Meksi
kai, o Amerika jiems yra tik dugno 
neturintis aruodas, iš kurio galima 
pasisemti dolerių. Referendumas 
priimtas 59 proc. balsų dauguma. 

Niekas neverčia žmonių emi
gruoti. Jeigu jie tai daro ekonomi
nių ar kitokių tikslų vedini, tai 
bent turėtų pasiryžti gerbti šalį, 
kuri juos priima, stengtis susi
pažinti su jos įstatymais, išmokti 
kalbą, nesitikint, kad šalis, su
teikusi jiems globą, paklustų vi
siems jų reikalavimams. 

Amerika yra tokia, kokia yra. 
Imigrantai, nepaisant, iš kurios vals
tybės į ją atvyksta, turėtų rodyti 
pagarbą ir lojalumą. Keikti Ame
riką, šaipytis iš „kultūros stokos", 
santvarkos ir amerikiečių gyveni
mo būdo, tikrai nebus sutikta pa
lankiai ir nepadės imigrantams — 
legaliems ar nelegaliems — lai
mėti šiame krašte draugų, įsigyti 
vietinių gyventojų palankumą. 

ATNAUJINTAS LKD INTERNETINIS PUSLAPIS 
Lietuvos krikščionys demokra

tai atnaujino savo internetinę sve
tainę www.krikdemai.lt, kurioje 
rasite daugiau aktualios informaci
jos, susijusios su LKD veikla. 

Po 2004 m. kovo 20 d. įvykusios 
partijos konferencijos, kai LKD pir
mininku buvo išrinktas Valentinas 
Stundys, krikščionys demokratai ap
sisprendė iš esmės keisti politikos kur
są, didesnį dėmesį skiriant nuolati
niams atsinaujinimo procesams, nuo
seklios politinės laikysenos formavi
mui, remiantis krikščioniškosios de
mokratijos programiniais principais. 

Per dvejų metų laikotarpį, va
dovaujant Valentinui Stundžiui, 
krikščionys demokratai patvirtino 
2005-2010 metų veiklos strategiją, 
su kurios viešąja dalimi bus galima 
susipažinti atnaujintoje svetainėje; 

priėmė pirmieji iš Lietuvos politinių 
partijų LKD nario etikos kodeksą. 
2005 m. birželio mėnesį vykusioje 
partijos konferencijoje suformuota 
nauja taryba bei išrinkta nauja val
dyba, vadovaujantis šešėlinės vy
riausybės principu. 

Atsinaujina ir atjaunėja LKD 
skyriai - per 2 metus pasikeitė 15 
proc. skyrių vadovų. 

Krikščionys demokratai š.m. 
kovo 18 d. vykusiame tarybos posė
dyje apsisprendė artėjančiuose savi
valdybių rinkimuose dalyvauti sa
varankiškai. Šiuo metu 47 savival
dybių tarybose dirba 116 LKD narių. 
LKD savo veiklos tiksluose ir užda
viniuose kelia tikslą, kad būtų atnau
jinta visa Lietuvos politinė sistema. 

Mindaugas Lingė 

http://www.krikdemai.lt
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KO MUMS TRŪKSTA? 
Gyvename Gavėnios — susi

kaupimo, atsiprašymo laiką, simbo
lizuojantį Kristaus kančios kelius, 
artėjant Prisikėlimo dienai. 

Niekas mūsų nepersekioja, ir 
nepersekiodavo čia tada, kai mūsų 
tėvynainiai Lietuvoje per 60-tį metų 
išgyveno baisius trėmimus, nekaltų 
žudymą, partizanų kančių traumas, 
nuolatinę okupacinę prievartą, už
draustą religiją. Tačiau dauguma 
kentėjo, ištvėrė, augino vaikus, pa
dėjo artimiesiems... Jų nepalaužė 
baisi okupacinė ranka... 

O ko trūksta mums? Rodos, gy
vename apsirūpinę ir dvasinėmis ir 
materialinėmis gėrybėmis, nealkani, 
nepersekiojami nei dieną, nei nak
timis. Tik pergyvename netektį tė
vynės, tėviškių, artimųjų... 

Tai ko susipriešinome, ko pas-
kendom pavyde, keršte, godume, 
tuščioje puikybėje, neapykantoje 
vieni kitiems? Tai įrodo neseniai 
pasirodęs tas bjaurus laiškas, nu
kreiptas ne tik prieš vienintelį mūsų 

dienraštį, bet ir prieš atskirus asme
nis. 

Ar jau netekom garbės vienas 
kitam, netekom sąžinės? 

Lietuvoje vienas rašytojas atvi
rai spaudoje prisipažino, kad buvo 
prisitaikęs prie KGB, — tačiau atsi
prašė ir dabar visi jį gerbia. O mes? 
Įtarinėjam vieni kitus, tampame 
vis svetimesni, nebepasitikime nei 
draugais, nei autoritetais... 

Kaip būtų garbinga, jei galėtų 
tas asmuo, ar asmenys atvirai prisi
pažinti rašę šį laišką. Gal tai įvyko 
nevilties, pykčio, gal abejonių, nusi
vylimo, sąžinės sutrikimo valandą? 
Vis vien paaiškės, — todėl, ar never
ta jau dabar prisipažinti, išsiaiškin
ti, ir ramia sąžine sulaukti pava
sario, Prisikėlimo? 

O dabar esame moraliai taip 
pažeisti... Ar to reikia mūsų gražiai 
nedidelei lietuviškai visuomenei?.. 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

REIKIA DAUGIAU POZITYVIOS 
KRITIKOS! 

Bene vasario mėnesį kai kurie 
„Draugo" skaitytojai gavo ben-
dralaiškį apie „Draugo" agoniją. 
Laišką pasirašė „Susirūpinę skaity
tojai". Po to apie visa tai „Drauge" 
skaitėme vedamąjį bei redakcijos 
pranešimą, kad reikalas perduotas 
JAV valdžios įstaigoms. Tai yra 
legalus bandymas apsisaugoti nuo 
ar susidoroti su anonimais. 

Kovo 4 d. „Drauge" skaitėme 
dr. Vytauto Bieliausko straipsnį 
„Agonija ir paranoja". Jame dau
giausia dėmesio kreipiama į ben-
dralaiškio autoriaus „ar autorių 
psichinę būklę, nes įtarinėjimai, 
užgauliojimi, agresyvus pyktis daž
niausiai yra susijęs su psichologi
niais sutrikimais, kurie bene yra 
tikras pagrindas šiam 'didžiojo 
užmojo' aplinkraščiui". Jam esą 
gaila žmonių, kurie išleidžia daug 
pinigų, išeikvoja savo energiją, norė
dama kovoti su savo sukurtomis iliu
zijomis. Savo apmąstymus autorius 
baigia sakydamas, kad „Nėra reika
lo 'Draugui' priimti agonijos diag
nozės, nes jis yra gyvas, tvirtas ir 
pilnas ateities". 

Gerai. Dėl šventos ramybės 
išsiaiškinkime kas tie anonimai yra, 
jiems padėkime ir atveskime į at
virumo ir tiesos ieškojimo kelią. O 
kaip su „Draugu"? Vis dėlto, kad 
kažkokie anonimai pasikarščiavo ir 
susilaukė užsitarnauto papeikimo, 
dar nereiškia, kad jau cituotais žo
džiais tariant, „Draugas" yra gyvas, 
tvirtas ir pilnas ateities. Yra logiš
ka galimybė, kad ne tik anonimai 
save susikompromitavo, bet kad ir jų 
pultas dienraštis nėra jau toks gyvas 
ir tvirtas. 

Man prisiminė pernai metų 
šurmulys Lietuvoje. Vienos garbin
gos organizacijos valdyba nutarė 
savo pirmininkui išmokėti dalį 
pinigu už parduotą tos organizacijos 
nuosavybę. Padaromiems išmokėji
mams virš tam tikros numatytos 

• sumos reikėjo tos organizacijos tary
bos patvirtinimo. Kad tai apeitų, 
valdyba sugalvojo tą pinigų sumą 
padalinti į keturias dalis, kur gautos 

jeigu pašnekovai pamini skaitę vie
ną ar kitą straipsnį ar kitaip pami
ni lietuvišką spaudą. Vien dėl to jie 
pasidaro artimesni. Net ir „prisiekę" 
skaitytojai nedrąsiai prasitaria, kad 
paskutiniu laiku „Drauge" randa 
mažiau ką įdomaus skaityti. Jiems 
neįdomu perspausdinimai iš kitų 
laikraščių. Jiems (ir man) atsibodo 
ilgi, ištęsti rašiniai, kur daug rašo
ma, mažai pasakoma. Pačios rašinių 
temos vienodai neįdomios. Dien
raštis skaitytoją juk turi informuoti 
ir formuoti. Ilgi rašiniai gal daugiau 
tinka žurnalams, bet ilgumas nega
rantuoja kokybės. Jei nėra įdomiai 
rašančių bendradarbių ir jei nėra 
pakankamai apmokamų skelbimų, 

sumos buvo žemiau tarybos pritari
mo reikalingos sumos. Manyta, kad 
tokiu būdu bus apeitas reikalavimas 
gauti tarybos patvirtinimą. Tačiau 
kažkieno nervai ar sąžinė, ar dar kas 
neatlaikė ir tas nutarimas buvo 
anonimiškai išviešintas. Nors nuta
rimas nebuvo paneigtas, tačiau 
pasipylė reikalavimai tą anonimą 
išaiškinti ir tiesiog statyti prie „mo
ralinės sienos". Kaip jis ar ji galėjo 
taip pasielgti ir dar savo pavardės 
nepasakyti? 

Nesakau, kad „Draugo" bei 
anoniminio laiško situacija tokia pat 
kaip įvykusio subruzdimo Lietuvoje, 
bet yra panašumų. Man mažiau 
rūpi, ką prie sienos reikia statyti, 
negu ką daryti, kad „Draugas" 
sutvirtėtų ir tikrai būtų „pilnas 
ateities". Tam buvo įsteigtas Draugo 
fondas. Gautos palūkanos turėjo 
būti naudojamos tik kapitaliniams 
pagerinimams, o ne kasdieninėms 
išlaidomos padengti. Pastoviai ma
žėja „Draugo" prenumeratorių skai
čius. Gal ir gerai, kad keičiasi dien
raščio administratoriai, bet nesima
to jų buvimo vaisių. Šis teigimas 
yra labai paviršutiniškas, bet ne 
visai tuščias. Pernai iš adminis
tracijos negavome lauktų kalėdinių 
sveikinimų siuntos. Po ilgų skati
nimų pagaliau buvo pakelta prenu
meratos kaina, bet neužtektinai. 
Neatrodytų, kad būtų padidėjęs 
apmokamų skelbimų skaičius, o be 
apmokamų reklamų ateities kaip ir 
nėra. Vis dar pasikliaujama nusis
tovėjusiu ir lietuvių tarpe vis dar 
populiariu aukų rinkimo modeliu. 
Žmonės supras, žmonės prisidės, 
žmonės suaukos. Tik gal per daug 
apeliuojama į reikalą išlaikyti „vie
nintelį išeivijos dienraštį", o ne norą, 
kad skaitytojai jį prenumeruotų, 
remtų ir skaitytų, nes jis yra įdo
mus, patrauklus ir prasmingas. 

Tenka su bendraamžiais pasi
kalbėti ir lietuviškos spaudos rei
kalais. Pirmiausia, mažai kas pre
numeruoja daugiau negu vieną ar du 
laikraščius. Prenumeruoti dar ne
reiškia skaityti. Maloniai nustebina, 

galima pagalvoti apie dienraščio 
laidų dažnumo sumažinimą. Dabar 
„Draugas" leidžiamas penkis kartus 
savaitėje. Kas atsitiktų, jeigu jis 
pasirodytų tris kartus savaitėje? 

Užsklandai, pirmiausia noriu 
pasakyti, kad aš nebuvau vienas iš 
to bendralaiškio rašytojų. Jų darbe
lio negiriu, bet taip pat nenoriu, kad 
dėmesys būtų tik jiems, o ne jų kri
tikuojamam „Draugui". Esu „Drau
go" skaitytojas jau 55 metai. Esu ir 
jo bendradarbis bei Draugo fondo 
narys. Man rūpi to „Draugo" sveika
ta, gerovė ir jo ateitis. 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

ILGAI LAUKIU LIETUVIŲ KALBOS 
ŽINOVŲ PASISAKYMŲ 

Retkarčiais spaudoje rasdavau 
kalbininkų pastabas, pamokymus, 
viskas tuo ir baigdavosi be rimtų 
pataisų rašomoje ir žodžio kalboje. 

Skaitant „Draugo" Nr. 55, akis 
užkliudė Audronės Gliožienės ra
šinys „Slegia rūpestis dėl gimtosios 
kalbos". Su dideliu įdomumu grie
biausi skaityti, tikėjausi rasti atsa
kymą mūsų kalbos nykimui ir rim
tus nurodymus kaip išgelbėti mūsų 
gimtąją kalbą. 

Bet jau pirmuose sakiniuose 
skaudžiai į akis pradėjo durti sveti
mi žodžiai su lietuviškomis galū
nėmis — „provincijalas, metodinė 
konferencija, organizatorė, etalonas, 
komercinis, egzaminai, koeficientas, 
motyvacija, normas, organizavimas, 
egzaminų projektas, nedubliuoti sti
liaus, pozicijoje, eliminuoti, instruk
cijų, kriterijų, konkretesni, specifi
ka"... 

Perskaitęs rašinį, supratau, kad 
ji nėra kalbininkė, bet gerų norų 
lietuvė. Taip ir reikia, bet rašykime 
tik lietuviškai. Labai liūdna, kad per 
16 nepriklausomybės metų nieko 
nepadaryta lietuvių kalbos svari
nimui, bet dar pridėta visai naujų 
svetimžodžių, negirdėtų prieš kelio
lika metų. Nejaugi nėra ne Mask
voje, bet Vilniuje auklėtų lietuvių 
kalbininkų, kurie jaustų pareigą tė
vynei „išplauti" mūsų kalbą? 

Skaitydamas mūsų spaudą, 
klausydamas politikų kalbas, nuo 
tautos vado iki kaimo seniūno, 
sudariau dažnai vartojamų sve
timžodžių rinkinėlį: „aspektas, akci
ja, abstrakcija, aksesuarai, banke

tas, brifingas, diferencija, diskutuo
ja, dotacija, edukacines funkcijos, 
folkloro ansamblis, formuojant iden
titetą, frazė, gidas, grafika, holas, 
iliustracija, incidentas, interpre
tuoti, inscenizuoti, inicijuoti, ko
mandiruoti, komisaras, kompensaci
ja, konkursas, koreguoti, lyderis, mi
tingas, nefiksuojama, nekvestuoja-
ma, nelojalumas, pozicija, preceden
tas, realybė, remontuoti, renovuoti, 
reportuoti, rezervuoti, rezultatyviai, 
šefas, šokiruoja, šokas, šou, stoma
tologas, tradicija, unikalu, vizua
liai"... 

Šimtai, o gal net tūkstančiai, 
iškraipytų svetimžodžių teršia mūsų 
kalbą. Kas susirūpins ją išgelbėti 
nuo išnykimo? Ar tai ne švietimo 
ministro šventa pareiga? Iš dabar
tinio kultūros ministro negalime 
tikėtis lietuvių kalbos valymo. Bet 
prezidentas, visi Lietuvos vadovai, 
lietuvių kalbos mokytojai, Lietuvą 
mylintis jaunimas turėtų stoti petys 
petin ir kartu valyti lietuvių kalbą. 

Prieš keliolika metų kažkodėl 
„išvaizda" virto įvaizdis"? Išvaizda 
apibūdina išorę, o „įvaizdis" turėtų 
apibūdinti vidinį vaizdą, pvz. žiū
rint pro namo langą matysime vidų 
— įvaizdį, žiūrėdami į statulą, 
bokštą, matysime išvaizdą statulos 
— kaip ji atrodo, kaip bokštas atro
do, bet žmogaus įvaizdžio mes ne
matysime, tik žmogaus dantų gydy
tojas, vidaus ligų gydytojas galėtų 
matyti žmogaus įvaizdį. Ar ne taip? 

Algis Virvytis 
Boston, MA 

-

Alberto Ctavinskas 
Pasaulio lietuviu 
centro priestato — 
Jaunimo rOmų — 
statybą remta ne tik 
aukomis, bet ir savo 
darbu. 

Indrės Tiįunelienės 
nuotr 
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SKAUTYBES KELIAS 
Tradicinė Čikagos 

lietuvių skautų Kaziuko mugė 
Jau ir pavasaris. Žiema pasi

baigė. Čikagos lietuvių skautų tun
tai sutiko pavasarį su tradicine Ka
ziuko muge š. m. kovo 12 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Oras nuos
tabus. Šilta ir saulėta. Daug lietu
viškos visuomenės suvažiavo parem
ti šią lietuvišką jaunimo organizaci
ją. Niekas visuomenės neatbaidė, 
net ir PL centro remontas. 

Kaziuko mugė prasidėjo Mišio-
mis. Skautai ir skautės rikiuote įžy
giavo į bažnyčią. Juos palydėjo tunto 
vėliavos. Po mišių visi skubėjo į 
Lietuvių fondo salę, Kaziuko mugės 
oficialiam atidarymui. Skautai ir 
skautės išsirikiavo. Vyr. sk. vsl. 
Kristina Burokaitė sušvilpė švilpu
ką, prašydama visų klausytis jos 
komandos. Sesė Kristina pristatė s. 
fil. Vytenį Kirvelaitį pravesti atida
rymą ir pristatyti garbės svečius. 
Prieš garbės svečių pristatymą psl. 

Rima Lintakaitė perskaitė eilėraštį, 
pavadintą ,,Kaziuko mugė". Garbės 
svečiai buvo tie, kurie remia lietu
višką skautavimą/jaunimą. Kiekvie
nas garbės svečias turėjo savo as
menišką palydovę. Tai iš „Aušros 
Vartų/Kernavės tunto mažiausios 
paukštytės. 

Pristatęs visus garbės svečius, s. 
fil. Vytenis Kirvelaitis pakvietė 
s.v.v.s. fil. Gintarą Plačą oficialiai 
perkirpti Kaziuko mugės kaspiną ir 
atidaryti mugę. Šiais metais Čikagos 
tuntininkai sutiko pakviesti brolį 
Gintarą oficialiai atidaryti Kaziuko 
mugę, nes tiek daug jis yra atidaręs 
mūsų skautiškam jaunimui. Jis 
visus moko skautiškos ideologijos, ir 
visiems perteikia savo meilę skau-
tavimui. Broliui Gintarui kaspiną 
perkirpti padėjo paukštytė Olivija 
Petry. 

Perkirpus kaspiną, visi garbės 

Garbės svečiai Kaziuko mugės Pasaulio lietuvių centre atidarymo metu. 

Brolis Gintaras Plačas atidaro Kaziuko mugę. 

svečiai su savo palydovėmis apėjo ir 
pasisveikino su kiekvienu tuntu. 
Kiekvienas tuntas garsiai sušuko 
savo šūkį ir dovanėlėmis pasveikino 
visus svečius. Paskutiniam tuntui 
savo šūkį sušukus — mugė buvo 
atidaryta. 

Svečiai ir patys skautai išsi
skirstė po visą pastatą. Lietuvių 
fondo salėje vyko loterijos ir vaikams 
pritaikyti žaidimai. Visokiausi žaidi
mai pralinksmino jaunimą. Skautai 
turėjo „video" žaidimus, prityrusieji 
skautai rodė vaizdajuostę apie pra
ėjusią vasarą savo kelionę Rako 
skautų stovyklą dviračiais. Paukš
tytės pardavinėjo skanius saldu
mynus. Pas jūrų skautes buvo gali
ma laimėti žuvytes. Be to buvo daug 
įvairių žaidimų. 

Didžiojoje salėje visuomenė ga
lėjo nusipirkti skaniausius pietus. 
Taip pat didžiojoje salėje — skautų 
rankdarbiai/eksponatai. Medžio dir
biniai, rankdarbiai, padaryti pačių 
skautų. Buvo galima net ir rasti 
„Kazytės kampelyje" namie paga
mintų lietuviškų sūrių ir krienų. 

O viename kambarėlyje buvo 

surengta kavinė. Joje buvo galima 
surasti skaniausius tortus ir atsi
gerti gardžios kavos. 

Kitame kambarėlyje — naujas 
dalykas. Šiais metais Čikagos lietu
viai skautai atidarė mugę ir kitiems 
prekeiviams. Čia visuomenė galėjo 
užsisakyti stalus ir pardavinėti savo 
prekes. Komitetui nutarus, buvo pri
imtas toks sprendimas, nes norėta 
Kaziuko mugę padaryti panašią 
kaip Lietuvoje. 

Ši tradicinė Kaziuko mugė užsi
baigė gražiai ir per greitai, o skautai 
tiek jai ruošėsi. Taip smagiai ir 
sunkiai visi dirbo. Kaziuko mugės 
ruošos komitetas dėkoja visiems, 
atsilankiusiems mugėje, už mūsų 
jaunimo rėmimą. Visas pelnas iš 
Kaziuko mugės yra skirtas mūsų 
lietuviams skautams, kurie toliau 
tęs savo skautavimą, vadovai per
teiks skautišką meilę ir skautavi-
mo ideologiją mūsų lietuviškam jau
nimui. Dėkojame ir visiems skau
tams bei skautėms už įdėtą darbą, 
kad ši mugė būtų sėkminga. 

Sesė Aušra 

Martyn Kos gulėjo lovoje nusilpęs, išsekęs, 
bereikšmėmis akimis žiūrėjo į lubas. Jo gyve

namas kambarėlis senelių prieglaudos namuose 
nedidelis: lova, staliukas-spintelė šalia lovos, kėdė, 
priešais lovą ant sienos kabojo nedidelis, spalvotas 
televizorius. Senukas sirguliuoja, jau dvi dienos 
nesikelia iš lovos. Skundžiasi skausmais paširdyje, 
nemiga. 

Žmogelis, iškamuotas neramaus gyvenimo 
vargų, ir ligos, blausiomis akimis pažvelgė į langą. 
Lauke dargana. Pilki debesys tirštai gaubė dangų. 
Lietaus lašai barbeno į stiklus. Du stambūs lašai iš 
lėto išsivagojo priešingomis kryptimis ir apačioje 
susijungę, ištirpo, raižinys pasidarė panašus į 
didelę širdį, kurią Martyn sutapatino su Lietuvos 
žemėlapiu. „Tai Lietuva — širdutė, — pamąstė jis. 
— Ir lyja, kaip Lietuvoje. Noriu namo...", — išle
meno senis ir išgeltusią ranka nubraukė ištryšku
sias ašaras. Ilgesio žodžius šnibždėjo jo sausos, per
džiūvusios lūpos, bet jo skausmo žodžių niekas 
negirdėjo. Artimųjų šalia nėra — nei žmonos, nei 
vaikų, o šeima buvo gausi — keturi vaikai: trys 
dukros ir sūnus. Visus juos po visą pasaulį išblaškė 
karas. 

Jis ne Martyn Kos, bet Martynas Kuosa, lietu
vis, iš Žemaitijos kaimo. Vienišą, pasiligojusį se
nuką priglaudė Bremeno senelių namai Vokieti
joje. Šiuos namus išlaikė valstybė ir globojo se
nelius visuomeninės organizacijos. Priežiūra gera, 
patalpos švarios, maistas geras, bet, deja, aplinka 
svetima, tai ne savi namai. 

Be slaugių, senelius dažnai aplankydavo mo
terys pasaulietės ir vienuolės, o sekmadieniais at
vykdavo liuteronų kunigas, kuris koplyčioje atna
šaudavo pamaldas. Martynas katalikas, bet jam 
priimtina ir liuteronų bažnyčia, nes tas pats tikėji
mas, o skirtumai nedideli. 

Priešais langą augančio klevo lapai šlapi, žvil
ga, girdėti, kaip telkšo balutės šaligatvyje. Jis 
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prisiminė tolimą tėviškę, lietuvišką kaimą. Prieš 
daugelį metų Martynas turėjo didelį ūkį: penkios 
karvės, pienas plaukė upe — tiek daug moterys 
primelždavo, kad kiaules girdė pienu. Trys arkliai 
— du darbiniai, kuriais, pasikeisdamas arė laukus, 
o vienas buvo ristūnas, nedarbinis arklys, jį laikė 
tik pasijodinėjimui. 

Dviejų aukštų mūrinis namas, ūkiniai pastatai, 
sodyba šliejosi prie nedidelio ežerėlio, šalimais 

ošė šilelis, žaliavo pievos, javai bangavo laukuose. 
Žydėjo didelis sodas, džiugino gausiais vaisiais, 
daržai pilni daržovių, po langais žydėjo gėlynas, 
dukterų prižiūrimas. Žmona darbšti, vaikai sveiki, 
paaugę padėjo tėvams darbuotis ūkyje. Martynas, 
prisiminęs visa tai, ilgesingai atsiduso ir lietu
viškai sušnibždėjo: 

— Laimingiausi tie žmonės, kurie gyvena savo 
tėvynėje... 

— Kaip jaučiatės? — paklausė vokiškai seselė 
Ursula, stovėdama šalia lovos. Senis nepajuto, kaip 
ji pravėrė kambario duris ir įėjo. 

— Nieko neskauda, bet labai silpna, — 
pasiskundė Martynas. 

Ji atsisėdo šalia lovos ant kėdės ir paėmė jo 
kairiąją ranką, patikrino pulsą. Menkutė, liesa 
ranka buvo išgeltusi su išsišokusiomis kraujagys
lėmis. 

pulsas silpnas ir retas", — pamąstė Ursula, 

bet ligoniui nepasakė, iš lėto nuleido jo ranką ant 
įdubusios krūtinės ir užklojo antklode. Senis gulėjo 
užsimerkęs ir, atrodė, nealsuoja. 

Seselė Ursula pagyvenusi moteris, bet dar labai 
gyvybinga, darbšti ir rūpestinga slaugė. Vidu

tinio ūgio, apkūnaus sudėjimo, atviras, gerumu 
spindintis, be senatvės raukšlių veidas, akys 
didelės, pilkos, degančios energija, meile žmogui, 
gyvenimui. Ji buvo ištekėjusi už pastoriaus Hanso 
Dacho, abu užaugino tris sūnus, iš kruių nė vienas 
nepanorėjo kunigauti, pasirinko pasaulietiškas 
specialybes. Ursula, būdama pensinio amžiaus, 
padėjo vyrui pastoraciniame darbe, nuoširdžiai 
rūpinosi šių namų gyventojais, paliegusiais, gyve
nimo „padėvėtais", išsekusiais senukais ir se
nutėmis. Šiuose namuose glaudėsi daugiausia iš 
Pabaltijo ir Rytų šalių emigrantai, užsilikę Vo
kietijoje nuo pokario laikų. Jie gyveno ilgus metus 
nelegaliai, dirbdami juodžiausius darbus, kartu su 
arabais ir juodaodžiais už menką atlyginimą. 

Lietus nustojo lyti, stiprokas, šiltas vasaros 
vėjas ginė pilkus kamuolinius debesis tolyn, į Skan
dinavijos pusę. Pro debesų properšą švystelėjo ryš
kūs saulės spinduliai ir gamta linksmai nušvito. 
Kambarėlyje ant sienos ėmė šokinėti saulės „kiš
kučiai", atsispindėję nuo palubėje kabančio šviestu
vo krištolinių pakabučių. Vienas saulės „kiškutis" 
nutūpė ant Martyno nosies galo ir ėmė šiltai dir
ginti. Martynas krūptelėjo ir, lyg kažko išsigandęs, 
plačiai pravėrė bespalves akis, pusbalsiu prabilo: 

— Ji stovi čia... Jos juodos akys, kaip du gram
buoliai, žiūri į mane... 

Ursula, nesupratusi senio pasakymo prasmės, 
patikslino: 

— Mano akys ne juodos, o pilkos. 
Senis galbūt neišgirdo ir nieko neatsakė, 

įbedęs akis į lubas, kur toje vietoje, tarsi ekrane, 
ėmė slinkti prisiminimų kadrai... 

Bus daugiau. 
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.Santariškių klinikos. 

Viln ius , balandžio 11 d. (ELTA) 
— Vilniaus universi tet inės ligoninės 
Santar iškių klinikos mini 25 metų 
jubiliejų. 

Gedimino Savickio (ELTAj nuotr. 

tinė spaudos konferencija. Jos metu 
generalinis direktorius Aleksandras 
Laucevičius pateikė informaciją apie 
ligoninę, buvo pristatyta knyga apie 

Antradienį klinikose vyko šven- šią medicinos įstaigą. 

„ D a r b i e č i a i " nebenori komisijos 
Viln ius , balandžio 11 d. (BNS) 

— Darbo partijos (DP) frakcijos se
niūnė Loreta Graužinienė jau abejo
ja, ar ver ta sudaryti laikinąją Seimo 
komisiją, tirsiančią Prezidentūros ir 
Teismų tarybos konfliktą. 

L. Graužinienė BNS antradienį 
sakė, jog po Aukščiausiojo Teismo 
(AT) teisėjo Valentino Mikelėno kal
bos Seime, suabejota, a r parlamen
tinė komisija iš tiesų būtų geriausias 
tiesos paieškos būdas. 

Savo noru iš Aukščiausiojo Teis
mo (AT) teisėjo pareigų pasitrau
kiantis Valentinas Mikelėnas antra
dienį pasiūlė Seimui aiškintis jo ne-
paskyrimo AT Civilinių bylų sky
riaus pirmininku aplinkybes. Tai esą 
a tsakytų į klausimą — kas siekė su
priešinti AT pirmininką, Seimą ir 
prezidentą. 

„Jeigu Seimas manytų, kad šią 
situaciją re ikia a i šk in t i s ir pa
aiškinti visuomenei, turė tų rasti at
sakymus į daugelį klausimų, taip 
pat ir į klausimą, kas , kaip pranešė, 
pa tarė prezidentui ir kaip argumen
tavo būt inumą skyriaus pirmininko 
istorijoje laukti Konstitucinio Teis
mo sprendimo. Tuomet bus aiškiai 
a tsakyta į visuomenės keliamą klau
simą, kas yra kas ir kas tokiais pata
rimais siekia Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko, prezidento ir Seimo kon
frontacijos", — Seime kalbėjo V. Mi
kelėnas. 

Tačiau j is čia pa t teigė, jog aiš
kintis minėtus dalykus Seimui rei
kėtų ne tokiu būdu, kokį „siūlo kai 
kurios politinės jėgos, norėdamos pa

kenkti ir pačiam prezidentui". 
Pasak L. Graužinienės, atsi

žvelgdami į šį V. Mikelėno pasisaky
mą, „darbiečiai" ieškos kitų būdų, 
kaip išsiaiškinti Teismų tarybos ir 
Prezidentūros konfliko aplinkybes. 

Darbo partijos frakcija galutinį 
sprendimą dėl komisijos sudarymo 
žada priimti ketvirtadienį po susiti
kimo su V. Mikelėnu. Svarstoma ga
limybė į Seimą kviestis pasiaiškinti 
prezidentą Valdą Adamkų. 

Tačiau tokie Darbo partijos už
mojai, kai kurių parlamentarų tei
gimu, yra neįgyvendinami, nes 
Konstitucija nenumato galimybės 
Seimui kviesti prezidentą, kad šis 
atsakytų į parlamentarų klausimus. 

„Toks siūlymas yra antikonsti
tucinis. Prezidentas gali būti kvie
čiamas vieninteliu atveju — jei pra
dedamas apkaltos procesas", — sakė 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pir
mininko pavaduotojas liberalcentris-
tas Raimondas Šukys. 

Darbo partijos taryba pirmadie
nį parėmė savo vadovo Viktoro Us-
paskicho pasiūlymą siūlyti komisiją, 
kuri aiškintųsi ta rp Teismų tarybos 
ir Prezidentūros kilusį konfliktą. 

V. Uspaskichas tarybos posėdyje 
teigė, kad nuo valdančiosios koalici
jos partnerių pozicijos dėl minėtos 
komisijos sudarymo priklausys ir DP 
laikysena per opozicijos inicijuotą 
balsavimo dėl nepasitikėjimo Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku pro
cedūrą. 

Si procedūra Seime prasidėjo vė
lų antradienio vakarą. 

* Tarptaut inės regb io federa
cijos (IRB) paske lbto je ger iaus ių 
p l a n e t o s regb io r inkt in ių klasifi
kacijoje Lietuvos komanda su 40.97 
įskaitinio taško tarp 95 ekipų tebėra 
67-a. Kaimyninės Latvijos (46.46 
tšk.) r inkt inė užima 49-ąją poziciją. 
IRB ski rs tyme pirmauja planetos 
p i rmenybių bronzos medal ininkė 
Naujoji Zelandija. 

* N B A r e g u l i a r i o j o s e z o n o 
r u n g t y n ė s e Lino Kle izos Denver 
„Nugget s" k o m a n d a p irmadienį 
svečiuose 110:98 nugalėjo Portland 
„Trail Blazers" komandą bei po 18 
metų per t raukos užsitikrino Vakarų 
konferencijos Siaurės Vakarų pogru

pio nugalėtojos vardą. Paskutinį 
kartą NBA lygoje „Nuggets" krepši
ninkai laimėjo 1987-1988 metų se
zone. 

* 22-ąjį įvartį 67-ose NHL re
gul iariojo s e z o n o rungtynėse 
pe lnė Dainius Zubrus, o jo Wa-
shington „Capitals" komanda pir
madienį svečiuose per pratęsimą 2:1 
įveikė Boston „Bruins" ir nutraukė 
keturių iš eilės pralaimėjimų seriją. 
36-ą susitikimo minutę lietuvis įmu
šė pirmąjį susitikimo įvartį, tačiau 
trečiajame kėlinyje Mark Stuart re
zultatą išlygino. Pergalingą įvartį 
ketvirtą pratęsimo minutę pelnė 
Aleksandr Ovečkin. 

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) 
— Rokiškio rajone, Kazliškių seniū
nijoje, Kvietiniškio kaime išdegusios 
pernykštės žolės plote antradienio 
rytą rastas apdegęs senutės kūnas. 

Pasak ugniagesių, 84 metų moti
nos kūną aptiko dukra. Ar senutė ge
sino gaisrą savo žemėje, ar degino 
pernykštę žolę, kol kas nenustatyta. 
Jos mirties priežastį nustatys eks
pertai. 

Lietuvoje savaitgalį atšilus 
orams, ėmė degti pernykštė žolė — 
gaisrai ir jų skaičius bei mastai kas
dien sparčiai augo. Tikimasi, kad 
gaisrai aprims, nes pirmadienį ėmė 
lyti, bet sinoptikai praneša naktimis 
šalčius. 

Vien per praėjusį balandžio sa
vaitgalį ugniagesiai užgesino 518 
gaisrų, išdeginusių per 3,000 hekta
rų plotą. Manoma, kad tokių gaisrų 
buvo daugiau nei oficialiai užregis
truota — kai kur degančią žolę užge
sino gyventojai, lietūs arba jie užge
so savaime. 

Deginant pernykštę žolę, pada
roma milžiniška žala gamtai ir žmo
nių tur tu i — degančiose pievose su
dega retų augalų sėklos, žūva vabz
džiai, gyvūnai, čia perintys paukš
čiai. Be to, nuo liepsnojančių pievų 
ugnis dažnai persimeta į miškus, 
durpynus, gyventojų sodybas, ūki
nius pastatus, o liūdniausia, kad de
gančioje žolėje kasmet žūva žmonės. 

A. Brazauskas: emigrantai turėtų atsiskaityti... 

Atkelta iš 1 psl. 
paveikti pensijų dydį arba jų didini
mą", — kalbėjo premjeras. 

Pasitelkęs statistikos duomenis 
jis priminė, kad nuo 2000 metų iš 
Lietuvos emigravo 88,000 žmonių, 
imigravo 29,000, tad Lietuva neteko 
apie 60,000 žmonių". 

„Akivaizdu, kad daugeliu atveju 
atlyginimas Lietuvoje yra mažesnis 
už atlyginimą, kurį ekonominis mig
rantas gauna užsienyje. Tačiau šiam 
skirtumui sumažėjus iki tam tikros 
kritinės ribos, migrantų apsispren
dimą sugrįžti gali nulemti kiti daly
kai — socialiniai-kultūriniai veiks
niai, žemesni pragyvenimo kaštai 
Lietuvoje. Tačiau Vyriausybės gali
mybės didinti darbo užmokestį yra 
ribotos," — tribūnoje dėstė A. Bra
zauskas. 

Pasak jo, didelė problema yra 
emigrantų iš Lietuvos nelegalus dar
bas užsienyje, ten daugiausiai nele

galių darbuotojų iš Lietuvos dirba 
nekvalifikuotus darbus, dažniausiai 
žemės ūkyje. Ir, nepaisant to, kad 
Lietuvai tapus ES nare atsirado pa
pildomos galimybės legalizuotis ES 
valstybėse iki narystės nelegaliai 
dirbusiems asmenims, vis dar ne
mažai lietuvių dirba „šešėlinėje" rin
koje . 

„Nelegalus darbas sukuria pro
fesinius, finansinius ir socialinius" 
barjerus asmeniui, norinčiam su
grįžti į Lietuvą. Dirbantys nelegaliai 
negali pretenduoti į daugelį valsty
bės teikiamų paslaugų", — teigė mi
nistras pirmininkas. 

Anot jo, norėdama paskatinti 
emigrantų grįžimą į Lietuvą, Vyriau
sybė siekia, kad tinkamai funkcio
nuotų ir tobulėtų laisvo darbuotojų 
judėjimo ES politika, būtų sudarytos 
tarptautinės sutartys su ne ES vals
tybėmis, kurios užtikrintų užsienyje 
uždirbtų pensijų perkėlimą. 

Seimo vadovas postą gina teisiniais argumentais 
Atkelta iš 1 psl. 
Tuo tarpu už Seimo kanceliariją, A. 
Paulausko teigimu, atsako kance
liarijos vadovas. 

„Seimo kancleris yra Seimui bei 
Seimo valdybai atsakingas ir atskai
tingas valstybės tarnautojas — įstai
gos vadovas", — toliau Statutą cita
vo A. Paulauskas. 

A. Paulauskas tuo pačiu tikino, 
jog kanceliarijos skandalo nereikėtų 
sieti su jo vadovavimo parlamentui 
laiku — „privilegijų tvarka" esą eg
zistavusi dar nuo sovietmečio. 

„Ši sistema veikė ne šešerius 
metus, o visus 16 nepriklausomybės 
metų, ši sistema gali būti pakeista 
tik visų politinių partijų pastango
mis", — sakė parlamento vadovas. 

A. Paulauskas aiškino ne kartą 
bandęs siūlyti kanceliarijos refor
mas, tačiau sakė nesulaukęs parla
mentarų pritarimo. 

Tuo tarpu balsavimą dėl nepasi
tikėjimo inicijuojantys konservato

riai tikino, jog kanceliariją sudre
binęs skandalas — prasto vadovavi
mo parlamentui pasekmė. 

„Seimui reikia tikro Seimo va
dovo. Kai Seimas neturi už savo dar
bą atsakomybę jaučiančio vadovo, ir 
prasideda piktnaudžiavimai kance
liarijoje", — sakė konservatorių va
dovas Andrius Kubilius. 

Pasak A. Kubiliaus, A. Paulaus
kas neturėtų išvengti atsakomybės 
už parlamente kilusį skandalą, „nu-
mušusį" ir taip neaukštus parlamen
to vertinimus. 

„Seimo kanceliarijoje piktnau
džiaujama tarnybine padėtimi, tai 
sukėlė didelį skandalą, Seimo au
toritetas ir taip nelabai didelis. Mes 
keliame klausimą, ar Seimo pirmi
ninkas tinkamai vykdo savo parei
gas, tinkamai vadovauja Seimo dar
bui, ar mes galime pasitikėti tokiu 
vadovavimu, kokį pastaruosius šešis 
metus matėme", — sakė Seimo opo
zicijos vadovas. 

„Ekranas" sustabdė gamybą 
Atkelta iš 1 psl. 
artimiausiu metu ketina kreiptis į 
Vyriausybę ir Panevėžio miesto savi
valdybę su reikalavimu rasti prie
monių gelbėti finansinių sunkumų 
slegiamą ir su nemokumo problemo
mis susidūrus; televizorių kineskopų 
gamintoją. Toks sprendimas priim
tas pirmadienį vykusiame konfede
racijos valdybos posėdyje. 

Pernai ..Ekranas" patyrė 110.3 
mhi !:tu a^ditnot ; r.nosto'.in. o ben
droves pard.r ~.a. r ".:v. :)'/.<•'o s 

proc. — iki 339.6 mln. litų. 
Bankrutavus didžiausiam Pane

vėžio regiono darbdaviui darbo ne
teks 2,100 vyrų ir 1,900 moterų. Be
veik tūkstantis iš jų yra vyresni nei 
50 metų. Prognozuojama, kad šiems 
žmonėms darbą susirasti bus sun
kiau. Tokio masinio žmonių atleidi
mo vienu metu Panevėžio regione 
dar nėra buvę. Bankrutuojanti ben
drove pirmadienį dalį darbuotojų iki 
bn'.andz.o 19 dienos išleido Į privers-
t .ne.- atostogas 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Imigrantai surengė masinius protestus 
Washington , DC, balandžio 11 

d. (AFP/BNS) — Į Jungt inių Valstijų 
miestų gatves pirmadienį suplūdo 
šimtai tūks tančių Amerikos vėliavo
mis mojuojančių demonstrantų, su
rengusių nau jus pro tes tus prieš 
kampaniją, kur ia siekiama išspręsti 
maždaug 11.5 mln. neįregistruotų 
imigrantų problemą. 

Į Washington centrą pirmadienį 
susirinko daugiau kaip 100,000 žmo
nių, kuriuos dvasiniai vadovai ir po
litikai ragino kovoti už neregistruotų 
imigrantų teises bei pilietybę. 

Arizona valstijos Phoenix mieste 
į p ro tes tus susi r inko mažiausia i 
75,000 žmonių, apie 125,000 žmonių 
užplūdo New York rotušę, daugiau 
kaip 30,000 surengė eiseną per At
lanta, GA, o dar 75,000 atėjo į de
monstraciją Florida For t Myers 
mieste. Daugybėje kitų miestų buvo 
surengti mažesni mitingai, kuriuose 
siekiama daryti spaudimą Kongre
sui imtis imigracijos reformų. 

„Mes tenorime 'Amerikietiškos 
svajonės'", — skandavo žmonės 
mieste Houston. 

Protestai visoje šalyje kilo, kai 
Kongrese imtasi žingsnių griežtinti 
nelegalių imigrantų kontrolę. Gruo
džio mėnesį Atstovų Rūmai priėmė 
teisės aktą, kuriuo neteisėtas pate
kimas į JAV bus prilygintas nusikal
timui ir kuriuo bus paskat in ta sie
nos ta rp JAV ir Meksikos statyba. 

Padėtį mėginta švelninti Senate 
pasiūl ius kompromisinį projektą, 
kuris padėtų legalizuotis daugeliui 
neregistruotų darbuotojų, tačiau jis 
praėjusią sava i tę žlugo, ne ty lant 

abipusiams kaltinimams. 
Washington pirmadienį demons

trantai mojavo Amerikos vėliavomis 
ir skandavo „USA, USA" bei „Si se 
puede" („Taip, mes galime)", tuo tar
pu kalbėtojai, įskaitant senatorių 
Ted Kennedy ragino juos kovoti dėl 
pilietybės. 

„Esame imigrantų tauta", — sa
kė T. Kennedy, kurio žodžius, kai jie 
buvo išversti į ispanų kalbą, palydė
jo pritarimo šūksniai. 

„Atėjo laikas amerikiečiams pa
kelti balsą — vardan pasididžiavimo 
mūsų imigrantiška praeitimi ir pasi
didžiavimo mūsų imigrantiška atei
timi", — sakė T. Kennedy, kuris buvo 
vienas iš Senate žlugusio projekto 
iniciatorių. 

Nauja protestų banga pradėjo 
stiprėti, aiškėjant, jog Senatas pa
kliuvo į aklavietę. 

Sekmadienį į eiseną Dalias susi
rinko iki 500,000 žmonių. 

Los Angeles ispanakalbis meras 
Antonio Villaraigosa pasakė kalbą 
per žvakių nušviestą vigiliją, kuri 
buvo sušaukta, Senatui nepavykus 
priimti projekto, kuris kai kuriems 
nelegaliems imigrantams būtų nu
brėžęs kelią į pilietybę. 

„Šiandien Amerikai sakome: 
mes čia atvykome dirbti", — kalbėjo 
A. Villaraigosa beveik 10,000 susi
rinkusių žmonių. 

„Mes valome jūsų tualetus. Mes 
valome jūsų viešbučius. Mes statome 
jums namus. Mes prižiūrime jūsų 
vaikus. Mes norėtume, kad jūs ir 
mums padėtumėte pasirūpinti savo 
vaikais", — sakė jis. 

Susiskaldžiusiai Italijai kilo 
pol i t in io paralyžiaus grėsmė 

Roma, balandžio 11 d. („Reu-
tersTBNS) — Romano Prodi vado
vaujama centro kairė antradienį pa
reiškė apie savo pergalę Italijos rin
kimuose, tačiau tik minimali šių jė
gų persvara kelia grėsmę dėl politi
nio paralyžiaus. 

Didindami įtampą, ministro pir
mininko Silvio Berlusconi šalininkai 
pareikalavo perskaičiuoti balsus. 

„Itali ja pasidalijo", — skelbė 
laikraštis „II Riformista". 

Centro kairė laimėjo rinkimus į 
žemuosius par lamento rūmus, o tele
vizija „Sky Italia" prognozavo, kad 
vis dar skaičiuojamų užsienio italų 
balsų dėka aukštuosiuose rūmuose ji 
turės vienos ar dviejų vietų pers
varą. 

Tačiau varžovų laimėtų balsų 
skir tumas yra toks nedidelis, kad 
centro dešinieji sukėlė dėl jo abejo
nių, o vertybinių popierių rinkos 
būgštauja, kad net ir patvir t inus 
pergalę, R. Prodi bus sunku įgyven
dinti reformas, mažinti Italijos skolą 
bei biudžeto deficitą. 

„Mes t u r i m e r inkoms, t iems, 
kas tik nori investuoti Italijoje, ne
delsiant nusiųst i žinią, kad šalis ne
subyrės į dalis", — pareiškė kultūros 
ministras Rocco Buttiglione. 

Centro kairė savo pergale ne
abejojo. Pak laus tas , a r bus ministru 
pirmininku, R. Prodi pareiškė: „Po 

to, kai rinkimai laimėti, tai būtų tei
singa, logiška, ir tai yra mano pa
reiga". 

Tačiau anksčiau antradienį jis 
pripažino, kad jo pergalė yra labai 
netvirta, sakydamas, kad „šalis yra 
susiskaldžiusi". 

Daugelis pagrindinių dienraš
čių, apibūdindami balsavimą, kuris 
baigėsi mažiausiu skirtumu šių lai
kų šalies istorijoje, skelbė tokias an
traštes: „Pasidalijusi šalis", „Suski
lusi per pusę". 

Galutiniai rezultatai dėl Depu
tatų Rūmų rodo, kad R. Prodi koali
cija gavo 49.8 proc. balsų, o S. Ber
lusconi centro dešiniųjų koalicija — 
49.7 procentų. R. Prodi persvara yra 
maždaug 25,224 balsai — itin maža, 
turint omenyje, kad Italijoje iš viso 
yra 47 mln. rinkėjų. 

Tačiau pagal naująsias rinkimų 
taisykles, kurios buvo įvestos prieš 
pusę metų, laimėtojas automatiškai 
gauna mažiausiai 340 iš 630 vietų 
žemuosiuose rūmuose — daugumą, 
kurios pakanka sprendimams pri
imti. 

Rezultatai rodo, kad R. Prodi ko
alicijai atitenka keturios iš šešių vie
tų Senate, į kurias senatorius rinko 
užsienyje gyvenantys italai. Tai reiš
kia, kad R. Prodi koalicija aukštuo
siuose rūmuose turės 158 iš 315 vie
tų, paskelbė televizija. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Europos kosminis zondas „Ve-

nus Express", įveikęs 400 mln. km 
nuo Žemės, pradėjo skrieti orbita ap
link Venerą. 50-čiai min. įjungus pa
grindinį variklį, zondo greitis suma
žėjo, ir jį „pagavo" Veneros gravita
cinė trauka. Tai paskelbė misijos va
dovas Don McCoy. 220 mln. eurų 
kainavęs zondas, kuris lapkričio 9 
dieną buvo paleistas iš Rusijos kos
modromo Baikonūre, skrieja 400 km 
a ts tumu nuo Veneros paviršiaus. 
Aplink šią planetą jis tur i skrieti be
veik trejus metus; per tą laiką jis ty
rinės nuodingus Veneros atmosferos 
debesis ir ieškos atsakymų į žmo
nėms itin svarbius klausimus. 

ROMA 
Italijos policija areštavo Sicilijos 

mafijos vadeivą Bernardo Provenza-
no, kuris slapstėsi daugiau kaip ke
turis dešimtmečius. Tai didžiausia 
valstybės pergalė prieš mafiją per 
daugiau kaip 13 metų. B. Provenza-
no, kuris pagal filmų „Krikštatėvis" 
išgarsintą Sicilijos miestelį buvo va
dinamas „Korleonės vaiduokliu", 
mafijai vadovavo nuo 1993-iųjų. 73 
metų B. Provenzano, negailestingos 
korleoniečių „šeimos" narys, buvo 
labiausiai ieškomas žmogus šalyje. 
Paskutinė policijos iki arešto turėta 
jo nuotrauka buvo padaryta 1959 
metais, kai jam buvo 25-eri. 

VARŠUVA 
Buvusiam Lenkijos jungtinės 

darbininkų partijos centro komiteto 
pirmajam sekretoriui Stanislaw Ka-
nia šalies Tautos atminties institu
tas pateikė kaltinimą dalyvavus gin
kluotos nusikalstamos organizaci
jos, kuri Lenkijoje 1981 metais įvedė 
karo padėtį, veikloje. Instituto Kato-
vicų tyrimų skyriaus viršininkė Ewa 
Koj nurodė, jog kaltinamajam gresia 
kalėjimas iki penkerių metų. Tokie 
pat kaltinimai pateikti ir karo pa
dėties įvedimo organizatoriams bei 
vykdytojams — tuometiniam Len
kijos jungtinės darbininkų partijos 

centro komiteto pirmajam sekreto
riui Wojciech Jaruzelski, gynybos 
ministrui Florian Siwicki ir jo pava
duotojui Tadeusz Tuczapski. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV nori sureguliuoti Irano kri

zę diplomatinėmis priemonėmis, pa
reiškė JAV prezidentas George W. 
Bush, pridūręs, kad pranešimai apie 
galingų aviacijos smūgių Iranui pla
nus — „visiškas išsigalvojimas". Ži
nomas Amerikos žurnalistas, Puli-
tzer premijos laureatas Seymour 
Hersh, kuris šeštadienį paskelbtoje 
elektroninėje žurnalo „The New Yor-
ker" publikacijos versijoje pranešė 
apie JAV planus smogti karinį smū
gį Iranui, patvirtino savo informaci
ją. Interviu Britanijos televizijos ir 
radijo korporacijai BBC jis pažy
mėjo, kad rengiant tokią operaciją 
prasidėjo tiesioginio karinio planavi
mo etapas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakas antradienį pareiškė ne

dalyvausiantis arabų šalių užsienio 
reikalų ministrų susitikime, kuris 
trečiadienį turi įvykti Cairo, taip iš
reikšdamas protestą dėl Egipto pre
zidento Hosni Mubarak komentarų 
apie Irako šiitų lojalumą Iranui. 
Šeštadienį paskelbtuose komenta
ruose H. Mubarak pareiškė, kad ši
itai arabų valstybėse yra lojalesni 
Iranui negu savo šalims. 

JERUZALĖ 
Per Izraelio vyriausybės posėdį 

antradienį simboliškai baigėsi prem
jero Ariel Sharon kadencija —jį šia
me poste oficialiai pakeitė buvęs jo 
pavaduotojas Ehud Olmert. Pagal 
Izraelio įstatymus, po insulto komos 
ištiktas A. Sharon penktadienį bus 
pripažintas ilgam veiksnumą prara
dusiu ir premjero pareigų eiti nega
linčiu asmeniu. Prieš 100 dienų, kai 
A. Sharon patyrė insultą, E. Olmert 
buvo paskirtas laikinuoju premjeru. 
Per specialų posėdį ministrų kabine
tas paskyrė E. Olmert einančiuoju 
premjero pareigas. Statuso pasi
keitimas (t.y net jeigu A. Sharon pa
sveiktų) E. Olmert įgaliojimų nepa
keis. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea, 
Kroviniu gabenimas 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

SVEIKI SULAUKĘ, 
ŠV. VELYKŲ! 

Didžioji savaitė — pagal iau 
baigiasi Gavėnia. Lietuvės šeimi
ninkės galvoja apie Velykų stalą, 
užtiestą balta stalt iese, papuoštą 
žalumynais ir gėlėmis, apkrau tą 
skaniausiais valgiais... Žinoma, visų 
pirma mintin užkliūva pagrindinis 
Velykų dėmuo — margučiai! 

Mes juos dažome, skutinėjame 
ant jų lukšto įvairiausius raš tus , 
marginame vašku ir s tengiamės, 
kad margučiai būtų kuo gražiausi, 
puošniausi. J u k tai geriausia Velykų 
dovana svečiams, šeimai, draugams. 
Tačiau kiaušinius vartojame ir ki
tiems patiekalams (per Velykas „pa
mirštame" cholesterolį ir riebumą). 

Bet ar tikrai mokame gerai iš
virti kiaušinį, kad trynys būtų gra
žiai geltonas, nesausas , nepajuo
davęs, o baltymas neprimintų plast
masės gabalo? 

Virti k iauš inia i 

Visų pirma neturėtume jų per
virti, t.y., virti per ilgai, nes tuomet 
trynys išsausėja, papilkėja. Tinka
mai virto kiaušinio trynys taip pat 
turi būti pačiame kiaušinio centre. 

Maistui vartokime tik pačius 
šviežiausius kiaušinius. Kaip pažin
ti, ar kiaušiniai švieži? Visų pirma 
pažiūrėkime į dėžutę. Ant kiekvieno 
įpakavimo rasime užspaustą datą, 
kuomet kiaušiniai į dėžutę sudėti 
(kiaušiniai turi būti parduodami ne 
ilgiau, kaip per 30 dienų po jų 
įpakavimo). 

Ar kiaušinis šviežias, gal ima 
patikrinti ir įdėjus jį į dubenį šalto 
vandens: jeigu kiaušinis nuskęsta 
ant dugno ir guli an t šono, j is 
šviežias. Seni kiaušiniai ant dugno 
stovi stati arba išplaukia į vandens 
paviršių. 

Virkime kiaušinius, kurie yra 
kambario temperatūros — prieš ver
dant išimti iš šaldytuvo ir palaikyti 
virtuvėje pora valandų arba kelioms 
minutėms panardyti į šilto vandens 
dubenį. 

Sudėti kiaušinius į puodą, už
pilti šaltu vandeniu, kad apsemtų ir 

vanduo siektų apie 1 colį virš 
kiaušinių. Užstatyti puodą ant labai 
karštos liepsnos. Kai pradės virti, 
sumažinti liepsną, kad vos vos bur
buliuotų. Taip virti 10 min., ret
karčiais atsargiai pamaišant, kad 
trynys atsirastų kiaušinio centre. 

Kai kiaušiniai išvirs, išimti iš 
karšto vandens, sudėti į dubenį ir 
apie 30 sekundžių ant jų pilti iš 
čiaupo šaltą vandenį. Tai ne tik su
stabdo tolimesnį virimą, bet kiau
šinių tryniai nepajuoduoja. Po 30 
sek. kiaušinius panardykite į karštą 
vandenį (kuriame virė). Po to vėl 
užpilkite šaltu vandeniu. Šis tem
peratūros pasikeitimas padeda susi
traukti kiaušinio plėvelei, esančiai 
tuojau po lukštu. Kai reikės nulupti 
kiaušinį, jis labai lengvai nusilups. 
Beje, kiaušinį pradėkite lupti nuo 
drūtgalio — lengviau nusilups. 

Kiaušiniai margučiams 

Jeigu margučiai bus dažomi ne 
maistui, o papuošimui, galima 
kiaušinius ir kitaip virti (nelabai 
svarbu, kad kiaušiniai būtų labai 
švieži). 

Pvz.: išėmus iš dėžutės, kiau
šinius nuplauti šaltu vandeniu, kad 
neliktų ant jų riebalų ar kokių ne
švarumų. Sudėti į puodą ir užpilti 
šaltu vandeniu. Kaitinti ant labai 
mažos liepsnos, kol pradės virti. 
Tuomet greitai nuimti nuo viryklės, 
uždengti ir palikti puode, kol vanduo 
atvės. Kiaušiniai bus labai kietai 
išvirę (deja, šiuo atveju trynys kar
tais patamsėja, bet juk tai nesvar
bu). Jeigu kiaušiniai užverdami 
pamažu, retai kuris suskyla. 

Pikantiški kiaušiniai 

6 kietai išvirti kiaušiniai 
2 šaukštai majonezo 
1 šaukštelis paruoštų garstyčių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio Worcestershire 

padažo 
2-4 lašai aštrių pipirų (hot pep-

per sauce, pvz., Tabasco) padažo 

SKELBIMAI 
P A S L A U G O S NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
-rJT--^ F ' r s t Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1 773 585 9500 

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

„soffits". ..decks", „gutters".p!okš'ti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 
S. BerutK UI. 630-241-1912 

Kiaušinius a t sa rg ia i nulupt i , 
kiekvieną išilgai perpjauti per pusę. 
Trynius išimti ir sugrūsti su visais 
kitais produktais . Paruoštą masę 
šaukšteliu gražiai sudėti į buvusį 
trynio įdubimą baltyme. Viršų api
barstyti paprikos milteliais. Padėti į 
šaldytuvą ir gerai atvėsinti. Patiekti 
papuošiant raudonų pipirų juos
telėmis ir žalumynais — petražolių 
ar krapų šakelėmis. 

Škot iškas pyragas 

1 sv. miltų 
1/2 sv. (dvi lazdelės) sviesto 
1/4 sv. rudo cukraus 
1 šaukštelis (kupinas) kmynų 
Sviestą supjaustyti nedideliais 

galbaliukais, sudėt i į mil tus ir 
kapoti dviem peiliais arba „pastry 
cutter", kol pasidarys nedideli tru
pinėliai. Cukrų sumaišyti su kmy
nais, supilti į miltų-sviesto mišinį. 
Suspausti, kad pasidarytų gniužu
las, jį padalinti į dvi dalis, padėti į 
šaldytuvą ir atvėsinti apie 1-2 vai. 

Išėmus iš šaldytuvo, iškočioti 
ant miltuotos lentelės, kad būtų apie 
1/2 colio storio. Supjaustyti nedide
liais ketvirtainiukais, šakute paba
dyti, kad būtų daug skylučių. Išdė
lioti ant riebaluotos ir pamiltuotos 
skardos, kepti iki 350° F įkaitintoje 
orkaitėje 30 min. 

Pyragas su v y n u 

3/4 puod. sviesto 
1 ir 1/2 puod. cukraus 
2 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo miltelių 
1/2 puod. balto nesaldaus vyno 
3 kiaušiniai 
1 šaukštelis vanilės 
Sviestą išsukti su cukrumi, kol 

pasidarys purus ir šviesus. Įmušti po 
vieną kiaušinį, po kiekvieno įmu-
šimo gerai tešlą išplakant. Pamažu 
supilti miltus, gerai išplakti. Įpilti 
vyną ir vanilę, dar paplakti. 

Keptuvą patepti riebalais, ištie
sti dugną vaškuotu popieriumi. Įkai
tinti orkaitę iki 350° F. Tešlą supilti 
į keptuvą ir kepti 40-50 min. 

Išėmus iš orkai tės , palaikyti 
apie 5 min., tuomet išversti ant 
grotelių ir atvėsinti. Galima aptepti 
arba papuošti, bet skanus ir api
barstytas maltu cukrumi. 

Jogurto pyragas 

3/4 puod. rudo cukraus (stipriai 
suspausto puoduke) 

5 šaukštai sviesto (ištirpyto) 
3 šaukštai medaus 
1 šaukštelis cinamono 
1/4 šaukštelio gvazdikėlių 

(cloves) 
1/8 šaukštelio muskato riešuto 

(nutmeg) 

1 puod. be jokių prieskonių 
jogurto 

1 ir 1/3 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo sodos 
3/4puod. razinų 
1/4 šaukštelio druskos 
Sumaišyti cukrų su sviestu, su

pilti medų, cinamoną, muskatą ir 
gvazdikėlius. Gerai išplakti. Su
krėsti jogurtą. Supilti miltus, sumai
šytus su druska ir kepimo soda. Visą 
gerai išplakti, po to suberti razinas. 
Sumaišyti. 

Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 
Riebalais patepti keptuvą ir jo dug
ną pamiltuoti. Kepti 1 vai. Atvėsinti 
ant grotelių, iškrėtus iš keptuvo. 
Viršų aptepti sūrio aptepu. 

Jį galima padaryti taip: 1 (3 un
cijų dydžio) gabaliukas minkšto te
pamo sūrio (cream cheese); 1/2 puod. 
malto cukraus; 1 šaukštelis vanilės; 
1 šaukštelis citrinų sulčių; 1 šaukš
tas sviesto. 

Visus produktus gerai išplakti ir 
užtepti ant atvėsusio pyrago. 

Velykų mie l in is pyragas 
(„boba") 

1 pakelis mielių (2 uncijų 
dydžio) 

9 puod. miltų 
2 puod. pieno 
6 kiaušiniai 
2 lazdelės sviesto 
1 ir 1/2 puod. cukraus 
1 šaukštelis tarkuotos citrinos 

žievelės 
1 šaukštelis tarkuotos apelsino 

žievelės 
1 šaukštelis vanilės 
1/2 šaukštelio druskos 
1 puod. razinų (geriausiai tinka 

šviesios) 
Į dubenėlį sudėti mieles, užpilti 

2 šaukštus drungno vandens, 1 
šaukštelį cukraus ir palaikyti, kol 
skystis pradės putoti. 

Pieną supilti į puodą, sudėti 
sviestą ir užvirti. Nuimti nuo viryk
lės ir padėti į šalį, kad atauštų iki 
kambario temperatūros. 

Cukrų išsukti su kiaušiniais. 
Kai masė bus šviesi ir puri, pamažu, 
vis plakant, pilti pieną (ataušusį!) su 
sviestu. Supilti mielių mišinį, pama
žu pilti miltus, sumaišytus su drus
ka, supilti citrinų ir apelsino žieve
les. 

Kai tešla bus gerai išmaišyta, 
suberti razinas, sudėti tešlą į tru
putį pariebaluotą dubenį ir leisti 
pakilti apie 2 valandas. Iškilusią teš
lą paminkyti, kad „nusėstų", sudėti į 
gerai riebaluotus ir pamiltuotus 
kepimo indus; leisti pakilti dar 1 vai. 

Kepti iki 350° F įkaitintoje or
kaitėje 1 vai., arba kol pyragas gra
žiai pageltonuos, o į jo vidurį įsmeig
tas medinis dantų krapštukas, iš
t rauktas bus švarus, neaplipęs tešla. 



DRAUGAS 2006 m. balandžio 12 d. . rKo™< 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

ATGALINE TV 
Tikriausiai nėra labai gražu 

rašyti apie televiziją, kurios beveik 
nežiūriu. Lietuvišką TV matau tik 
fragmentiškai, daugiausia žinias, L. 
Donskį, ir su vaikais žiūrimas laidas 
— Dainų dainelę, Telebimbam ir 
Gustavą. Dar žiūriu retai rodomus 
filmus apie gamtą, vėlai vakarais ge
rus filmus... Ieškau ir laukiu laidų, 
kuriose esama humoro (ne patyčių!), 
šviesos, kurių vedėjai myli TV žiū
rovus, rūpinasi jais. Nepikto humoro 
jausmą randu Henriko Vaitiekūno 
laidose, žaviuosi Edita Mildažyte ir 
jos krikščionišku rūpestingumu... 
Tai ir yra mano gražioji, mėgstamoji 
televizija, po kurios nesinori griežti 
dantimis bei nusigerti, žinant, kad 
viskas Lietuvoje vien blogai, kad 
aplinkui vien vagys, nusikaltėliai ar 
likimo nuskriausti paaugliai, nykiai 
besimaivantys įvairiuose seksua
liuose realybės „šou". Arba likimo 
nuskriausti politikai, nuoširdžiai 
besijuokiantys „Auksinių svogūnų" 
apdovanojimuose, kai A. Valinskas 
iš jų smagiai tyčiojasi. Beje, neseniai 
netyčia su vaikais Įsijungėme „Auk
sinius svogūnus" ir aš paklausiau 
savo penkerių metų dukrytės, kaip 
jai visa tai patinka. Ji ilgai nemąsty
dama surimavo — „bukas veidukas" 
ir perjungė kanalą... 

Net ir fragmentiškai žiūrint 
lietuviškąją TV, liūdnai nuteikia 
didžiosios jos dalies primityvumas — 
ji orientuota į menkesnio intelekto 
vartotoją, ji nesuinteresuota jo ugdy
mu. Beveik nėra pozityvių laidų, ku
riose matytųsi žmogaus ar visuo
menės transformacija, kur būtų 
ieškoma, kaip minusą paversti pliu
su, kur būtų ugdomas sąmoningu
mas, kūrybiškumas. Buvo R. Vana
gaitės „Pagauk kampą" — vienas 
įdomiausių atviros kūrybos, sąmo
jaus per TV pavyzdžių, gaila, kad 
vėliau R. Vanagaitė pasuko diame

traliai priešingos žiniasklaidos 
pusėn. 

Ūkiškai šnekant, mane, kaip TV 
vartotoją, jaudina, neramina, kad 
mūsų TV trūksta laidų, kurios būtų 
suinteresuotos geresne, tobulesne 
visuomene. Suinteresuotumas vien 
populiarume TV ekrane dažniausiai 
pasireiškia vulgarumu: „svogūniš-
komis" patyčiomis, kraujuojančiais 
trileriais bei banaliomis gašlybėmis, 
pseudoproblemomis, kurias aiški
nasi skurdokos fantazijos jaunuoliai 
be pertraukos rodomuose įvairaus 
plauko realybės „šou". Kartais, 
„eidamas" per kanalus, netyčia už
kliūni už tų gražių lietuviškųjų mer
gyčių ir berniukų, kurie nuo ryto ligi 
vakaro voniose, prie baro arba lovose 
aiškinasi savąsias problemas ir pasi
daro aišku, kad tai nėra sąmoninga 
TV, o tik banali, pramoginė instink
tų bei erotinių refleksų laida, sa
votiška parodija iš puikybės ar kvai
lumo nuskriaustų nesubrendėlių. 
Tai, aišku, nieko keisto, nes lietuvių 
mentalitetas yra gana stipriai už
strigęs ties elementaraus „pasidul-
kinimo" problematika — net di
džiausio nacionalinio dienraščio 
naujasis priedas jaunimui nedaug 
ką kita tepasiūlo, tik rekomenduoja 
moksleiviams apsičiupinėti vieni 
kitų erogenines zonas ir visaip kitaip 
seksualiai pasportuoti. Nežinau, 
kokios seksualinės problemos jaudi
na tų dienraščių ar televizijos stočių 
savininkus, bet akivaizdu, kad pri
mityvus gašlumas tokiu būdu yra 
įteisinamas, kaip populiari jaunimo 
laisvalaikio praleidimo forma. Vil
niaus gatvėse trylikametės mer
gaitės jau dažnai atrodo kaip gerai 
padėvėtos šliundriukės, nes tokia 
nūnai mada... 

Nemažai dvasinių mokytojų kal
ba apie sekso sakralumą, apie nesą
moningo sekso pragaištingumą — 

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. 

T A D P R A Š O M E A P S I L A N K Y K I T E ! 
6 3 1 2 S. Harlem Ave. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10 vai.r. - 1 0 vai. v. 

V —VI 10 vai.r. - 12 vai. v. 
VII 10 vai.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom! 

Šio mėnesio „special" — lietuviška „Starką" S23.9S 

Akkf Hgty spedaHstai 
ARAS ŽLIOBA. M.D. 

.AKIU uGOS - OHiRuRGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tei. 815-741-3220 

Vidaus igos 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. KedzJe Ave. 
Chicago, IL 60652 

tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2INA3. M. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už poemamą kainą. 
Susitarimui Kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALIAS PRUNSMS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnariu,, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

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

Chirurgai 
Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

nekontroliuojamas, beprasmis, be
saikis lytinis aktas tai tas pats, kaip 
narkotikai ar alkoholizmas. Jie 
pabrėžia, kaip svarbu yra šios nuos
tabios dieviškos meilės galimybės 
nesuprimityvinti, nes paskui pasi
daro nebeįdomu gyventi — vien tik 
„kergiantis", kaip kokiems šuniu
kams. Nes žmogus yra dvasinė būty
bė, jo kūne yra ne tik apatinė dalis, 
bet ir dar kelios aukštesnės, kurias, 
esant nors minimaliam sąmoningu
mui, taip pat būtų pravartu palavin
ti. Nebūtina iškart pulti Dievo 
ieškoti, tą galima iš bėdos palikti ir 
priešmirtinei aiškiaregystei. Pra
džioj užtektų bent jau savo širdį at
verti, gailestingumą sužadinti, pa
justi meilę artimui, tėvynei, pasau
liui. 

Neveltui sakoma — sveika dva
sia sveikam kūne. Apie sveiką 
dvasią lietuviškose TV kalbama bei 
rodoma itin mažai, tik kažkodėl ste
bimasi savižudybių skaičiumi, alko
holizmu, augančiu agresyvumu ir 
masine emigracija. O tai juk yra 
susisiekiantys indai. 

Tačiau gali būti ir pozityvūs 
realybės „šou", kuriuos kuria są
moningos visuomenės. Kūrybiškumą 
ugdantis buvo „Dangus". Dabar 
Anglijoje rodoma labai populiari 
realybės programa — du psichologai, 
susirinkę pulką sunkiai auklėjamų 

paauglių iš turtingų šeimų, išsivežė 
juos į Meksikos dykumą trims mėne
siams, kur visko (maisto, vandens, 
malkų) reikia susirasti patiems. Ar
timiausia gyvenvietė už trijų šimtų 
kilometrų, jokios galimybės pabėgti, 
jokio transporto. 0 paskui toje dyku
moje jaunuoliams per 3 mėnesius 
tenka išmokti ne tik maisto pasi
gaminti ar laužą susikurti, bet ir 
žmoniškai, neegoistiškai bendrauti, 
padėti vieni kitiems, kontroliuoti sa
vo išlepintas emocijas. Pajusti gam
tos dieviškumą. Ir štai, stebėdamas 
tokią realybės programą, matai, 
kaip agresyvus egoistiškas jaunuolis 
keičiasi, kultūrėja, suprasdamas ele-
mantarius bendruomeninio gyveni
mo principus, matai, kaip jis (o 
kartu ir visas tokias laidas žiūrinti 
publika) tampa bendruomene, susie
ta pagalbos ir geranoriškumo ry
šiais. Tokios TV laidos praplečia są
monę, tarnauja humaniškumui, nes 
Anglijoje nūnai tokia mada — ne 
bukėti, o atvirkščiai... 

P.S. Įdomu, kiek metų mums 
dar reikės niurkytis nykiuose savo 
tautiniuose pseudo realybės spek
takliuose, nuodijant, bukinant jau
nimėlį, kurio ir taip nebedaug šioje 
ašarų pakalnėje beliko, neišvykusio 
vakaruosna, kur kultūringesnė 
viešoji erdvė, kur mažiau agresijos ir 
bukumo? 

Margumynai 

ĮTAISAS NEREGIAMS 
Vien Jungtinėse Valstijose gyve

na daugiau kaip milijonas aklų 
žmonių. Dauguma jų prarado regė
jimą, o ne gimė akli. Naujas mok
slininkų sukurtas įrenginys galėtų 
sugrąžinti jiems regos dovaną. 

Šį prietaisą išbandė keliolika 
žmonių, amerikietė Cheri Robertson 
— viena jų. Būdama devyniolikmetė 
per avariją ji neteko abiejų akių. Tai 
įvyko prieš 15 metų. Dabar ji vėl 
mato, tik ne akimis, o smegenimis. 
Portugalijoje Ch. Robertson buvo 
atlikta specialių elektrodų implan
tavimo į smegenis operacija. 

Neurochirurgas Kenneth Smith 
tvirtina, kad tai pirmoji procedūra, 
leidžianti matyti net akių neturin

tiems pacientams: „Jie iš tiesų mato. 
Smegenys gauna tuos pačius impul
sus, kaip ir reginčiųjų". 

Ant Ch. Robertson akinių esanti 
kamera siunčia signalus prie lie
mens kompiuteriui, kuris stimuliuo
ja elektrodus smegenyse. Žmogus 
mato šviesos blyksnius ir daiktų 
kontūrus. „Kas beatsidurtų mano 
regėjimo lauke, pamatau du šviesos 
blyksnius ir jau žinau, kad kažkas 
prieš mane yra", — pasakoja mo
teris, tapusi šešioliktu tokį įtaisą 
nešiojančiu žmogumi. Tokios ope
racijos įmanomos tik tiems nere
giams, kurie kada nors matė. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
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Lietuvių operos 
auksinio jubiliejaus 

paroda 
Gausus būrys operos mylėtojų 

šeštadienį, balandžio 8 d., rinkosi į 
Čiurlionio galeriją Jaunimo centre 
pažymėti neeilinį įvykį ne tik čika-
giečių, bet ir visos JAV Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime. Galerijoje 
vyko parodos, skirtos Lietuvių ope
ros 50-mečiui paminėti, atidarymas. 

Galerijos sienos nukabintos nuo
traukų stendais iš Lietuvių operos 
gyvenimo. Iš nuotraukų į mus žvel
gia buvę ir esantys operos dalyviai: 
solistai, dirigentai, choristai, operos 
vadovai. Ant sienų kabo buvusių 
operos spektaklių plakatai. Daug 
vandens nutekėjo nuo operos valdy
bos posėdžio, kuriame „1956 metų 
liepos 7 d. buvo galutinai nutarta 
pradėti operos 'Rigolletto' pasiruoši
mo darbus" (Vytautas Radžius, 
„Lietuvių balsas", 2006. 04.11). 
Manau, kad tada net ir patys su
manytojai netikėjo, kad šis jų žings
nis duos pradžią tokiam ilgam Lie
tuvių operos gyvavimui išeivijoje. 

Parodą atidarė Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus. Parodos lankytojams jis 
pristatė Vytautą Kupcikevičių, kuris 
visą operos istoriją „perkėlė į sten
dus", kad atvykę į parodą žiūrovai 
išsamiai galėtų susipažinti su ja, o 
operos dainininkai, pažiūrėję į nuo
traukas, prisimintų repeticijų ir 
spektaklių akimirkas. 

Buvęs ilgametis Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vytautas Ra
džius uždega žvakę už Amžinybėn 
išėjusius operos narius. Margarita 
Momkienė, griežiant smuikininkei 

Lindai Veleckytei, skaito pavardes 
tų, kurie jau niekada nebebus mūsų 
tarpe. Išėjusius Anapilin, žiūrovai 
pagerbė atsistojimu. 

Pagrindinis parodos atidarymo 
kalbėtojas Vaclovas Kleiza paste
bėjo, jog šiemet lietuviams tikri 
„operos metai". Lapkritį sukaks 100 
metų nuo pirmojo Miko Petrausko 
operos „Birutė" pastatymo, gruodžio 
mėnesį minėtas Lietuvos naciona
linės operos 85-asis gimtadienis, 
sukanka 45 metai nuo Dariaus La
pinsko operos „Lokys" pastatymo 1-
ame Jaunimo kongrese ir štai — 
Čikagos Lietuvių operos auksinis 
jubiliejus. Apie pačią parodą buvęs 
Lietuvos garbės konsulas Čikagoje 
pasakė: „Ši paroda turi keliauti per 
visus lietuviškus telkinius JAV. Ji 
turi atrasti vietą ir Lietuvoje — 
Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje. Gal 
kada atsiras jaunų žmonių, kurie 
savo moksliniam darbui pasirinks 
temą 'Lietuvių opera Čikagoje"? 

Muzikinę programą atliko jauna 
smuikininkė Linda Veleckytė, pra
džioje grojusi viena, vėliau į talką 
pasikvietusi maestro Alvydą Vasaitį, 
kuris pritarė jai fortepijonu. 

Lietuvių opera jubiliejaus proga 
susilaukė sveikinimo iš Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus. Sveikinimą perskaitė 
Vaclovas Momkus. 

Aldona Jurkutė-Krištolaitis, dė
kodama „už nepakartojamą džiaugs
mą, už tai, kad dainavau, kad dai
nuoju ir dar ilgai dainuosiu" skyrė 
po rožę iš didžiulės rožių puokštės 

Pranė Šlutiene ir Alvydas Vasaitis. 

Artėja didžioji religinė šventė — Šv. Velykos. Marginsime mar
gučius ir lauksime džiaugsmingo ryto — Išganytojo Prisikėlimo — 
Aleliuja. 

„Margučio II" valdyba yra dėkinga visiems rėmėjams, kurie skel
biasi radijo laidose. „Margučio II" valdyba yra ypač dėkinga, kad 
šventės šurmulyje prisimenate ir savo ištikimą radijo laidą „Margutį 
II" atsiųsdami dovanų — čekį. Tokiu būdu pratęsiame radijo laidų 
gyvavimą. Tik visų aukotojų dėka per „Marguti II" skamba lietuviškas 
žodis ir daina Čikagoje ir visose jos apylinkėse. 

Sveikiname visus Šv. Velykų proga, linkėdami išgyventi Kristaus 
istorinį Prisikėlimą. 

„Margutis II" valdyba 

Ilgametė operos choristė Gražina Bičiunaitė-Santoski. 

visiems 63-ims operos choristams, 
šiuo metu dainuojantiems operoje. 

Dar ilgai žmonės svečiavosi, 
kalbėjosi, apžiūrinėjo parodą, dali
josi prisiminimais. Parodos atida
ryme matėme dabartinį pirmininką 
ir ilgametį dainininką Vaclovą Mom-
kų su žmona soliste Margarita 
Momkienė, maestro A. Vasaitį su 
žmona, operos spaudos atstovą Juo
zą Končių su žmona Giedre Končie
ne, operos chore dainuojančią jau 43 
metus, operos valdybos pirmininko 
pavaduotoją Jurgį Vidžiūną su 
žmona Danute Vidžiūniene, kurios 
dėka buvo surinkta dauguma sten
duose kabančių nuotraukų, buvusį 
valdybos pirmininką Vytautą Ra
džiu. Jau 20 metų chore dainuoja 
Gražina Bičiunaitė-Santoski, ir tik 
prieš kelis sezonus į operos choro 
gretas atėjusius dainininkus Renatą 
ir Egidijų Kanclerius bei Vytautę 
Jankutę. Buvo ir dabartinė operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė, na ir, 

žinoma, buvusi šio kolektyvo nuos
tabaus balso solistė Dana Stan-
kaitytė, kuri paprašius parodos lan
kytojams padainavo operos arijų ir 
liaudies dainų. Buvo ir dar daugiau 
kitų, visų neišvardinsi. „Gaila, kad į 
parodos atidarymą negalėjo ateiti 
Algirdas Brazis, — apgailestavo Vy
tautas Kupcikevičius su žmona, — 
jis buvo ne tik geras solistas, bet yra 
ir nuostabus žmogus. Nerasite nė 
vieno žmogaus, kuris blogai apie jį 
atsilieptų". 

Paroda, skirta Lietuvių operos 
jubiliejui, Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, tęsis iki balandžio 31 
d. Ją galite aplankyti kasdien, iš
skyrus pirmadienį ir antradienį nuo 
12 vai. p.p. iki 6 vai. v. Operos „Pi
lėnai" spektaklis Morton gimnazijos 
auditorijoje įvyks balandžio 30 d. 3 
vai. p.p. Tad kviečiame visus į 
auksinį Lietuvių operos jubiliejų. 

Laima Apanavičienė 
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Choro dalyviai Renata Kanclenene Egidijus Kancleris ir Vytautė Jankute 
Laimos Apanavicienes nuotraukos 

Bridgeport savaitraščio „Gazette" 2006 m. balandžio 7 d. numeryje 
išspausdintas Gabijos Steponėnaitės rašinys „Lithuanian Opera of 
Chicago celebrates its 50th anniversary". Korespondentė lankėsi 
Lietuvių operos repeticijoje, kalbėjosi su choristais. Straipsnyje rašoma 
apie Lietuvių operos atsiradimą, autorė kalbina dirigentą A. Vasaitį, 
choro solistes Gražiną Bičiūnaitę- Santoski ir Patricia Nelia Paulauskas. 
Straipsnis iliustruotas nuotraukomis. 

Litfiuanion Gpera of Chkago celebrates its 50th anmversary 
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A t A 
PRANUI BALTAKIUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia
me broliui J. E. vysk. PAULIUI A. BALTAKIUI, 
OFM, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos 
episkopaliniam patarėjui. 

Amerikos lietuvių Romos kataliką 
federacijos valdyba 

A. A. VIKTORAS KUBILIUS 
[1916-2006] 

STASYS GOŠTAUTAS 

Prieš daugelį metų Marius Kati
liškis parašė romaną „Išėjusiems 
negrįžti" (1958 m.). Jeigu jis dar 
būtų gyvas, šiandien turėtų per
rašyti nors pavadinimą arba para
šyti naują romaną - „Išėjusiems 
sugrįžti". Nes nieko negali būti 
mielesnio, kaip priverstinai pasi
traukusiam iš savo krašto sugrįžti 
vėl į savo namus. 

Būti priverstam pasitraukti, 
išmestam iš savo krašto, yra baisus 
pabėgėlio likimas. Tas žodis daug 
reikšmingesnis negu iš karto atrodo. 
Katiliškio romane aprašomi vargšų 
pabėgėlių vargai, tai dokumentas, 
kurio kiekvienas dipukas yra to koš
maro liudininkas. 

Skaudžiausia pabėgėlio dalis -
ir nesvarbu, ar nuo sovietų, ar nuo 
nacių teroro - yra ta ištrėmimo 
amžinybė ir banalybė. Viskas, kas 
buvo projektuota tėvynei, sugriuvo 
lageriuose ir fabrikuose. Kiek dip
lomatų, profesorių, mokytojų, kari
ninkų, menininkų skaldė akmenis, 
kirto mišką, ar dirbo tamsiam fab
rike. Viktoras Kubilius, dešimt me
tų, iki baigė MIT universitetą, dirbo 
„Domino" fabrike, Pietų Bostone. 

Atrodė, buvome pasmerkti nie
kada negrįžti ir neatkurti savo 
gyvenimo. Galėjome prieš 15 metų, 
grįžti, bet negrįžom... Kažko laukėm, 
kažko lyg bijojom... Dabar, staiga, 
daug kas skuba grįžti. Grįžta ne 
dirbti ar padėti Lietuvai, kaip visi 
svajojom, bent senatvėje pabūti tose 
pačiose apylinkėse, pasivaikščioti 
dar gatvėse, kur augo ir svajojo. 
Daug kam Laisvės alėja ir Konrado 
kavinė tikrai primena prabėgusią 
jaunystę, nerūpestingas dienas, Lie
tuvą. O norėjome visi sugrįžti, norė
jome būti nors maža dalelė tos Lietu
vos Atgimimo. Bet ne iš karto supra
tom, kad tai ne ta pati Lietuva, ku
rią palikome, blaškėmės jos ieškoda
mi ir nerasdami. Pasijutom nereika
lingi ir svečiai paliktuose namuose... 

Viktoras Kubilius 

Prieš kiek tai mėnesių, mano 
kaimynas Viktoras Kubilius iš 
Westwood paskambino ir klausia, ar 
aš namuose, ar aš sėdžiu, nes turįs 
man kažką labai svarbaus pasakyti. 
Sakyk, sakau, nebijok, atlaikysiu bet 
ką. „Ne, brolyti, tu geriau sėsk", -
sako man Viktoras. Gerai, kam čia 
ginčytis. Kas dedasi? „Važiuoju į 
Lietuvą!" Na, sakau, maža naujiena 
- daug kas važiuoja. Ne, sako, aš 
važiuoju negrįžti. Ir man tuojau 
prisiminė Mariaus romanas. 

Dabar, beveik prabėgus pusei 
metų nuo Viktoro išvykimo į Lie
tuvą, sužinojome, kad mūsų bičiulis 
Viktoras išvažiavo į kelionę, iš 
kurios jau nebegrįžtama. 

Ir ko, Viktorai, tau reikėjo toj 
Lietuvoj? Juk ir be tavęs Brazaus
kas žino, ką daro, ir padeda Kris
tinai krauti turtus. Paulauskas, 
Zuokas puikiai gyvena, jiems ne
reikia pensininkų. O mums tu čia 
buvai reikalingas. Kaip čia mes be 
tavęs - blogai, nebus su kuo pasi
šnekėti. Ir taip jau mūsų maža. 
Nereikėjo tavęs išleisti. Tavo kaimy-

A f A 
ANELĖ RASTIS BARILA 

Mirė 2006 m. balandžio 10 d. 7 vai. ryto, sulaukusi 85 metų. 
Gyveno Marąuette Park. 
Gimė Kybartuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Vladas; sūnūs Regimantas su žmona 

Karin; Arūnas ir Vytautas; Australijoje sesuo Marytė Vaitkus 
su šeima ir brolis Jonas Barila su šeima. 

A.a. Anelė priklausė Lietuvos Amerikos Romos katalikių 
moterų sąjungai, Šaulių organizacijai, Marąuette Park ir Brigh-
ton Park lietuvių namų savininkų draugijai bei kitoms organi
zacijoms. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 11 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 12 d. Iš laidojimo 
namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440 

nai Vašiai, Bederiai, Goštautai, 
Špakevičiai, visas Bostonas pasige-
dom tavęs. Liūdna mums. O dabar, 
tu jau pabėgai iš šio pasaulio ir ką 
mes darysim be tavęs? 

Bet Viktoras - kaip drausmin
gas karininkas (buvo artilerijos lei
tenantas): pasakyta - padaryta. 
Galėtų sakyti: „Nors užtrukau pen
kiolika metų, bet savo pasiryžimą 
įgyvendinau". Tik grįždami galėsime 
nuplauti kaltę, kurią užsitraukėme, 
pabėgę iš gimtojo krašto. Ir, kaip 
herojus, Viktoras su Aga, grįžo į 
Lietuvą, ir pirmą kartą apsigyveno 
Vilniuje, ir kasdiena mindžiojo Pilies 
gatvės akmenis, ir turėjo progą susi
tikti su savo kuopos bendrais, ir 
pasidalinti su jais savo atsimini
mais. 

Lyg ir nujausdamas ateinantį 
galą, Viktoras dalyvavo savo Alma 
Mater pagerbime, ir Vasario 16-tos 
proga, sėdėjo kartu su Vytautu 
Landsbergiu bei kitais karo vetera
nais. Tai lyg paskutinė atlikta pa
reiga. Po to... kas bebūtų. 

Palikai draugus, bendradar
bius, vaikus, palikai namą. kuriame 
daug metų gyvenai, ir išvažiavai 
ieškoti sugriautų namų. Ir vėl pasi
darei benamis, bet šį kartą, kaip 
ponas, gyvenai viešbutyje ir laimin
gas vaikščiojau po senamiestį, ap
suptas barokinių bažnyčių, buvai Šv. 
Jono, kai kas ją vadina Jonu, pa
pėdėje. Gražu. Tarp kitko, kiek su
prantu, šermenys buvo kaip tik 

. Šv. Jonų bažnyčioj. Palaidotas ba
landžio 3 d. 

Tu išvažiavai, palikdamas 60 
metų išeivijos gyvenimo, kurio svar

bia, nepakeičiama dalimi buvai 
Bostone. Nėra turbūt posto, kurio 
Viktoras nebūtų pareigingai užė
męs: Kultūros klubo pirmininkas, 
ALIAS Bostono skyriaus pirmi
ninkas, Lietuvos karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Bostono skyriaus 
pirmininkas, Bostono apygardos 
vicepirmininkas, Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejaus paminėjimo 
rengimo pirmininkas, jau nekal
bame apie jo įnašą į Bostono skautų 
ir inžinierių sąjungą, BALFą ir Šv. 
Jurgio bažnyčią. Šie faktai randami 
ir enciklopedijose. 

Be to, Viktoras - mokslininkas 
ir matematikas. Dėstė Scheinfeldo 
lietuvių gimnazijoje matematiką, 
kur daug šposų jam teko pakelti iš 
išdaigingų mokinukų. Amerikoj, ilgą 
amžių pradirbo „MIT Charles Stark 
Draper" laboratorijoje kaip inžinie
rius ir projektuotojas šaltam karui 
reikalingus pabūklus. 

Pasigesim gero draugo, kuris 
nemokėjo atsisakyti pagelbėti, jeigu 
kam reikėjo. 

Pasigesim gero politiko, su ku
riuo buvo linksma padiskutuoti. 

Pasigesim tauraus lietuvio ir 
ištikimo žmogaus. 

Dabar liks tik gražus atmi
nimas, kas yra dalis amžinybės. 

Spalio 17 dieną, lydimi Aud
ronės Kubiliūtės-Misiūnienės, su
grįžo į tėvynę. Kovo 23-ią dieną iške
liavo į kelionę, iš kurios negrįžtama. 
Šiame gyvenime liko viso gyveni
mo draugė, žmona Aga, dvi dukterys 
- Aušra ir Audronė, ir vienas sū
nus, Uogintas. Užuojauta jiems vi
siems. 

PRIKLAUSOMYBĘ LEMIA GENETINIAI SKIRTUMAI 
Du nauji tyrimai suteikė gali

mybę iš naujo pažvelgti į geną atsa
kingą už polinkį nikotinui. Tyrimų 
rezultatai gali padėti surasti asme-
niškesnius - taigi ir veiksminges-
nius - gydymo nuo tabako priklauso
mybės metodus, rašo „New Scientist". 

Dvi mokslininkų grupės tyrė 
skirtingas geno CYP2A6 formas - tai 
fermentas, esantis kepenyse ir regu
liuojantis nikotino metabolizmą žmo
gus organizme. Jau anksčiau buvo 
nustatyta, kad tie žmonės, kurių or
ganizme šis genas neveikia, mažiau 

rizikuoja tapti priklausomais nuo ni
kotino. Nikotino metabolizmo tyrėja 
Sharon Murphy iš Minnesota univer
siteto tvirtina: „Azijos regiono gyven
tojų organizmuose genas CYP2A6 
išreikštas stipriau". Japonijos moks
lininkai nusprendė palyginti, kaip 
skirtingos nikotino geno formos įta
koja cigarečių vartojimą. Tyrime da
lyvavo penkiasdešimtmečiai ir vy
resni japonai, per dieną surūkantys 
ne mažiau kaip 20 cigarečių (vieną 
pakelį). Mokslininkai nustatė, kad 
maždaug ketvirtadalis tiriamųjų 

turėjo įprastą nikotino geno formą 
CYP2A6-1 ir šie žmonės surūkydavo 
daugiausia - vidutiniškai po du pa
kelius per dieną. Rūkoriai, kurių or
ganizmuose aptikta kita geno forma 
- CYP2A6-4 - lėtinanti nikotino me
tabolizmą, surūkydavo mažiausiai 
cigarečių iš visų. Taip pat, paaiškėjo, 
kad tokios geno formos, kaip 
CYP2A6-9 irgi mažina nikotino var
tojimo tikimybę. Dar vienas naujas 
tyrimas parode, kad CYP2A6 genas 
įtakoja tai, kiek žmogus gauna ni
kotino iš specialaus pleistro, pade
dančio atsikratyti šio žalingo įpročio. 
Rachel Tyndale iš Toronto univer

siteto nustatė, kad čia egzistuoja 
tokia priklausomybė: kuo lėtesnis 
nikotino metabolizmas organizme, 
tuo daugiau šios medžiagos iš 
pleistro pasisavinama į kraują. 
Tyrimai rodo, kad greitą nikotino 
metabolizmą turintys žmonės iš 
pleistro pasiima daugiau šios me
džiagos, kad būtų nuslopintas po
traukis cigaretėms. 

Tai leis veiksmingiau gydyti 
žmones su greitu nikotino metaboliz
mu, sako Sh. Murphy. - Net du ar 
trys nikotino pleistrai yra geriau už 
cigaretes". 

BNS 
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YLINKĖSE 

Visi lietuviai, ypač gyvenantys Čikagos vakariniuose priemiesčiuose, 
kviečiami dalyvauti 

D i d ž i o s i o s s a v a i t ė s šv . M i š i o s e 
C i c e r o Š v . A n t a n o b a ž n y č i o j e 

Kristaus garbinimo pamaldos įvyks Didįjį penktadienį 5 vai. v. 
Prisikėlimo Mišios Velykų rytą vyks 6:30 vai. r. Velykų dienos šv. Mišios 
- 9 vai. r. Labai kviečiame naujai į Ameriką atvykusius lietuvius atvyk
ti į šią, prieš 75 metus lietuvių pastatytą bažnyčią, susipažinti su veik
lia ir draugiška Cicero Lietuvių Bendruomene ir dalyvauti šv. Mišių 
aukoje. Šv. Antano bažnyčia yra 15 gatvės ir 50 Ave. sankryžoje, Cicero 
mieste. 

• G e r b i a m i e m s ska i ty tojams 
pranešame, kad Didįjį penktadienį 
„Draugo" redakcija nedirbs. Šešta
dieninis „Draugo" numeris pasiro
dys penktadienį. 

• V e l y k ų pamaldų laikas Švč. 
Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje 2745 W. 44th Street, 
Chicago, IL. Didysis ketvirtadienis, 
balandžio 13 d., 6 vai. v. — Pasku
tinės vakarienės šv. Mišios (anglų, 
lietuvių, ispanų kalbomis). Didysis 
penktadienis, balandžio 14 d., 5 vai. 
p.p. — šv. Mišios Kristaus mirties 
dieną (lietuvių kalba). Didysis šešta
dienis, balandžio 15 d., 8 vai. v. — 
Velykų vigilija (anglų, lietuvių, 
ispanų kalbomis). Velykų dieną, 
balandžio 16 d., 10 vai. r. — šv. 
Mišios — Kristaus Prisikėlimas. 

• Didįjį penktadienį , balandžio 
14 d., 5 vai. p.p. evangelikų 
liuteronų Tėviškės bažnyčioje vyks 
pamaldos su Šv. Vakariene. Velykos 
—Prisikėlimo pamaldos, sekmadie
nį, balandžio 16 d., 8 vai. r. Šven
tinės pamaldos lietuvių ir anglų 
kalbomis su Šv. Vakariene. Daly
vaus choras. 9:30 vai. r., po pamaldų 
Velykiniai pusryčiai parapijos salė
je. Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti pamaldose. Kartu su šeimomis 
atšvęskime Didžiąją savaitę ir Kris
taus Prisikėlimo šventę! Tel. pasi
teiravimui: 708-567-9044 (kun. Liudas 
Miliauskas). 

• V e l y k ų pamaldų 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 
pagarbinimas ir Šv. Komunija. Di
dysis šeštadienis, balandžio 15 d., 1 
vai. p.p. — valgių šventinimas. 7 
vai. v. — Velykų Vigilija ir Krikštas. 
Velykų dieną, balandžio 16 d., 7 vai. 
r. — šv. Mišios — Kristaus Prisikė
limas, malda už parapijiečius. 10:30 
vai. r. — pamaldos už parapijiečius 
ir parapijos geradarius. Pastaba: 8 
vai. r. šv. Mišių Velykų dieną nebus. 

• Ziono l ietuvių parapija, 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453 
Ziono lietuvių liuteronų evangelikų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
kviečia visus kartu švęsti Didžiąją 
savaitę ir Velykas. Pamaldos Ziono 
parapijos bažnyčioje vyks: Balandžio 
13 d., Didįjį ketvirtadienį, 6:30 vai. 

v. šv. Mišios anglų kalba. Balandžio 
14 d., Didįjį penktadienį, 5 vai. p.p. 
šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių 
— Šv. Vakarienė. 6:30 vai. v. — 
Tamsos (Tenebrae) pamaldos. Ba
landžio 16 d., Šv. Velykų dieną, 8 
vai. r. — Prisikėlimo pamaldos. 
Giedos parapijos mišrus choras, 
solistai. Po pamaldų visi kviečiami 
Velykiniams pusryčiams parapijos 
salėje. 11 vai. r. Velykinės pamaldos 
lietuvių kalba. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-422-1433, e-paštas: zionlith-
lutheran@aol.com 

• B a l a n d ž i o 22 d., š eš tad ien į , 4 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje istorikė dr. Aldona Vasiliaus
kienė skaitys paskaitą „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys: mokslo 
ir tikėjimo vienovė". Lietuvių kata
likų mokslo akademijos Istorijos 
mokslo sekcijos pirmininkė dr. 
Aldona Vasiliauskienė savo moks
linius siekius nukreipė į katalikų 
intelektualių asmenybių istoriją. 
Meninėje dalyje dalyvaus klarnetis
tas Rimas Paulauskas. Bus vaišės. 
JAV LB Kultūros taryba, Romos 
katalikų federacija ir ALTas kviečia 
visus į šią intelektualinę dvasinę 
paskaitą. 

• Balandžio 22 d., š e š tad ien 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 a tna
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. 

• ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
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. 

•Ba landž io 22 d. 6:30 vai. v. PLC 
pokylis „Viva — tegyvuoja centras". 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8371 
(Alė Lelienė) arba 630-769-1010 
(Daiva Majauskienė). 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadienį , 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į kūrybinį už-

Dėtnesio! 
Lietuvių fondo paramos prašymų anketos, kaip ir 

kasmet, bus priimamos iki balandžio 15 d. 
Anketas galite rasti apsilankę LF internetinėje sve

tainėje www.lithfund.org 
Lietuvių fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 

60439, tel. 630-257-1616. 

Lietuvių opera švenčia ^a^o penkiasdešimtmetį. Ta proga statoma 
Vytauto Klovos opera „Pilėnai". Nuotraukoje scena iš Čikagos Lietuvių 
operos pastatymo 1994 m. Tais metais taip pat buvo pastatyta minė
toji opera. Joje dainavo ir Vytautas juozapaitis, kuris atvyksta ir į šių 
metų pastatymą. Operos spektaklis „Pilėnai" vyks 2006 m. balandžio 
30 d. Morton gimnazijos auditorijoje, 2423 S. Austfri Blvd., Cicero, lt. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai . n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeš tad . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL- 773-585-9500 

i . i • 

siėmimą „Lietuvių liaudies orna
mentika architektūroje ir skulptūro
je", kur iam vadovaus dailininkė Ra
munė Razevičienė. Prašome atsi
nešti spalvoto popieriaus, mažas 
žirklutes, klijų. Tel. pasiteiravimui: 
773-852-6500 (Ramunė). 

• Balandžio 23 d., sekmadienį , 2 
vai. p.p. Jaun imo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., koncertuos atlikėjai 
iš Lietuvos Liveta ir Pe t ras Kaz
lauskai. Maloniai kviečiame visus 
atvykti į koncertą. 

• B a l a n d ž i o 23 d., sekmadien i , 
Pasaulio lietuvių centro renginių 
komitetas po 11 vai. r. šv. Mišių 
Palaimintojo J . Matulaičio misijoje 
visus kviečia i PLC didžiąją salę, į 
tradicinį renginį —Atvelykio vaišes. 
Vietas galite užsisakyti tel. 708-448-
7436 (Aldona Palekienė). 

• C icero J ū r ų š a u l i ų k u o p o s 
„Klaipėda" metinis narių susirinki
mas vyks balandžio 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose (įėjimas 
nuo bažnyčios). Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susirinki
mo — pabendravimas. 

• B a l a n d ž i o 29 d., šeš tadienį , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Illinois universiteto profe
sorius Giedrius Subačius pasakos 
apie lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane „The 
Jungle" (1906 m.). Lietuvių kalba 
romanas pirmą kartą išspausdintas 
Čikagoje 1908 m. pavadinimu „Rais-

Advokatas 
V y t e n i s Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont DL 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalle #2300 Oiicagrj, IL eoe03 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

tas". Paskaitoje sužinosite apie pir
mųjų emigrantų patirtį Čikagoje. Po 
paskaitos — vaišės. Įėjimas nemo
kamas . Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• Balandž io 29 d., šeštadieni , 
Čikagos lituanistinėje mokykloje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL, vyks naujų mokinių registracija. 
Registracijos pradžia 9 vai. r. 

• G e g u ž ė s 7 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Palaimintojo J. Matulaičio 
misija Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia kasmetinius Moti
nos dienos pietus. Kviečiame narius 
ir svečius užsisakyti vietas. Skam
binti tel. 630-271-9136 (Vandai 
Gvildienei). 

• J A V LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba visus kviečia į apy-1 

gardos metinį suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 20 d. 9 vai. r. „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Street, Chica
go. Lauksime JAV LB apylinkių 
valdybų, JAV LB tarybos narių ir vi
sų apygardos narių, kuriems rūpi 
JAV LB veikla. Tel. pasiteiravimui: 
630-243-6302 (Aušrelė Sakalaitė). 

IŠ ARTI IR TOLI„ 
_ j 

• B a l a n d ž i o 30 d., sekmadienį, 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. 

mailto:lutheran@aol.com
http://www.lithfund.org



