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Ugniagesiai baigia gesinti „amžiaus gaisrą / / 

Gaisrą Smiltynėje gesino ugniagesiai iš visos šalies. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 
Keturias paras Smiltynėje milžiniš
ką gaisrą gesinę ugniagesiai darbus 
žadėjo baigti pirmadienį vakare. 

Kaip pasakojo Klaipėdos miesto 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Rimantas Sta
nevičius, pirmadienį atviros ugnies 
židinių nebebuvo, tačiau ir toliau 
dar gesinami smilkstantys miško 
paklotės plotai. 

Pirmadienį gaisro vietoje toliau 
dirbo valstybinės priešgaisrinės gel
bėjimo tarnybos pareigūnai, kariš
kiai bei gelbėjimo laivo „Sakiai" ko
manda. 

Ugnis Smiltynės miške įsi
plieskė ketvirtadienio popietę. Po 
kelių valandų liepsnos jau siaubė 
150 hektarų kalnapušių miško. Dėl 

V. Muntianas kurs 
naują partiją 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 
Iš Darbo partijos (DP) pasitraukęs ir 
sąjungininkus išsivedęs Seimo pir
mininkas Viktoras Muntianas jau 
artimiausiu metu galės vadintis Pi
lietinės demokratijos partijos vado
vu. Planuojama, kad ši organizacija 
bus įsteigta negausios Piliečių są
jungos pagrindu. 

Artimiausiu metu šaukiamoje 
Piliečių sąjungos, kuriai šiuo metu 
vadovauja parlamentaras Henrikas 
Žukauskas, konferencijoje planuoja
ma keisti organizacijos pavadinimą 
bei vadovą. H. Žukauskas, šią sa
vaitę iš Mišrios Seimo narių grupės 
perėjęs į Pilietinės demokratijos 
frakciją, kurios sukūrimo autorystė 
pripažįstama Seimo pirmininkui V. 
Muntianui, šiam ketina „padovano
ti" savo organizaciją. 

„Viskas įmanoma", — savait
raščiui „Panorama" sakė Piliečių są
jungos, praėjusių metų liepos mė
nesį įsteigtos Lietuvos piliečių aljan
so pagrindu, vicepirmininkas, Vil
niaus miesto tarybos narys Alek
sandras Rutenbergas. 

Naujosios partijos kūrimo idėja 
brandinti pradėta prieš metus. Bū
tent tada H. Žukauskas perėjo iš 
parlamentinės DP frakcijos į Mišrią 
Seimo narių grupę bei paskelbė apie 
Piliečių sąjungos įkūrimą. 

2005 metų duomenimis, Piliečių 
sąjunga tuo metu turėjo šiek tiek 
daugiau kaip 1,000 narių. Šiuo metu 
organizacijoje skaičiuojama apie 
2,000 narių, ji turi 20 skyrių. „Ne
reikės visko pradėti nuo nulio. Pasi
keis tik vadovas, ir pagausės na
rių", — sakė pašnekovas. 

H. Žukauskas sakė, kad ši parti
ja daugiausia dėmesio žada skirti pi
lietinei visuomenei kurt i : kovoti už 
lietuvių emigrantų grįžimą į tėvynę, 
siekti turtinės atskirt ies mažinimo. 

Lietuviai parlamentarų 
maratone iškovojo auksą 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 
Lietuvos Seimo nariai antrąkart ta
po Pasaulio parlamentarų bėgimo 
maratono nugalėtojais. 

Seimo nariai Vytautas Galvo-
nas, Algirdas Sysas, Algis Čaplikas 

I ir Gediminas Jakavonis Krokuvoje 
(Lenkijoje) vykusiame 4-ajame Pa
saulio parlamentarų bėgimo marato
ne (21 km) šeštadienį iškovojo aukso 
medalius. 

Šio maratono čempionais Lietu
vos parlamentarai tapo antrą kartą 
iš eilės. Pernai, aplenkę Kenijos bė
gikus aukso medalius į Lietuvą at
vežė A. Sysas, G. Jakavonis ir A. 
Čaplikas. 

v 

Šiemet parlamentarų komandą 
sustiprino V. Galvonas, kuris kartu 
tapo ir absoliučiu maratono čempi
onu, pranešė parlamentaras G. Ja
kavonis. 

Bendroje įskaitoje pirmasis 21 
kilometrų distanciją įveikė V. Gal
vonas, antrasis buvo A. Sysas, tre
čiasis — A. Čaplikas, G. Jakavonis 
buvo penktas. 

Iš viso Lietuvos parlamentarų 
komanda iškovojo 6 aukso medalius, 
vieną sidabro ir bronzos. Seimo na
riai V. Galvonas ir A. Sysas savo am
žiaus grupėse buvo apdovanoti auk
so medaliais, A. Čaplikas sidabro 
medaliu, o G. Jakavonis — bronzos. 

Prezidentas apdovanojo motinas 
Prezidentūroje šalies vadovas kal
bėjo, kad Motinos dieną, kuri Lietu
voje minima pirmąjį gegužės sekma
dienį, visi, kad ir kur bebūtų pa
galvoja apie savo mamas, pranešė 
prezidento spaudos tarnyba. 

„Pagarba Motinai — tai verty
bė, kuri niekada nepraranda savo 
svarbos, nenuvertėja. J i per amžius 
buvo ir visada išliks moralinės tvir
tybės šaltinis ir mūsų gyvenimo dva
sinis pamatas. Ant šio pamato ku
riami žmonių santykiai visada iš
lieka žmogiškai šilti ir taurūs. Jūs , 
išauginusios ir auginančios itin gau
sias atžalų šeimas, žinote tai iš savo 
patirties — labai nelengvos, tačiau 
labai prasmingos patirties", — kal
bėjo prezidentas. 

„Nuoširdžiai sveikinu Motinos 
dienos proga ir linkiu, kad ir Jus , ir 
visas Lietuvos mamas nuolat lydė
tų dėmesys, o šeimas gaubtų jauku
mas, šiluma ir meilė. Kuo geriausios 
kloties Jums , ir Jūsų vaikams", — 
linkėjo V. Adamkus. 

Sekmadienį Lietuvoje buvo švenčiama 
Motinos diena. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus, Motinos dienos išvakarėse, įtei
kė valstybės apdovanojimus daugia
vaikėms mamoms. 

Šeštadienį vykusiame renginyje 

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

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

gaisro laikinai buvo nu t r auk ta s 
elektros energijos t iekimas Neringos 
miesto gyventojams. Kelyje Smil-
tynė-Nida, nuo 3 iki 7 kilometro dėl 
degančio miško uždarytas eismas. 

Dėl užteršto oro uostamiesčio ir 
Neringos gyventojai įspėti mažiau 
vaikščioti lauke, uždaryti langus, 
neleisti vaikų į kiemą. 

Tai didžiausias gaisras pasta
raisiais metais Smiltynėje. Jų buvo 
kilę ir anksčiau, bet mastai būdavę 
kur kas mažesni. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Dvejopa Lietuva. 
Viešpatie, leisk man šį 
kartą apsirikti. 
Paslėptas lobis. 
Kai šydas nukrinta. 
Lietuvių telkiniuose. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Dr. A. Vasiliauskienė 
kalbėjo „Seklyčioje". 
Svečiavosi kun. T. 
Karanauskas. 
JAV LB Krašto valdybos 
telefoninis pasitarimas 
einamaisiais reikalais. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.722 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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PYKTIS — PASIKARTOJANTIS 
NEGERUMAS 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Negražių žodžių, kaip ir nuo
dingų strėlių, nereikia svaidyti į 
vaikus. Jei stalui pasakysim, kad jis 
bjaurus — jam nieko neatsitiks. Vi
sai kitaip su vaiku: jei mes vaiką 
pavadiname bjauriu, kvailiu ar ap
sileidėliu, jis į tai sureaguos. Vaikas 
reaguoja į neteisingą bei negražią 
kalbą kūnu ir siela. Tada kyla nusi
minimas, pyktis ir neapykanta. 
Vaikas ima fantazuoti apie kerštą. 
Dėl tokių fantazijų jis pasijunta 
kaltas. Dėl kaltės jausmo vaikas ima 
baugintis. Jis gali neleistinai elgtis 
bei atsirasti liguistumas. Tada susi
daro užburtas ratas, kuris labai 
vargina tiek vaiką, tiek tėvus. 

Pavadintas apsileidėliu, vaikas 
gali atsiliepti: „Aš nesu apsileidė
lis". Bet, dažniau apsileidėliu vadi
namas, jis pradės tikėti, kad toks ir 
yra. Suklupęs jis sau sakys: „O tu 
nevykėlis, apsileidėlis..." Vėliau jis 
vengs bet kokios veiklos, nes bus įsi
tikinęs, kad dėl savo aplaidumo nie
ko gero nepadarys. 

Tėvams ar mokytojams nuolat 
kartojant, kad jis yra kvailas, vaikas 
tuo ims tikėti. Jis ima apie save 

galvoti kaip apie kvailiuką. Tada 
nustoja protiškai lavintis — vengia 
pažangos moksle, nieko mokytis 
nesistengia. Jaučiasi saugus nieko 
nedarydamas, nes nieko nesiekda
mas, nieko ir nepraranda, neturi ko 
prarasti. 

Maži mes buvome mokomi kaip 
tvardytis supykus. Nors pyktis yra 
realaus gyvenimo dalis, mus vyres
nieji nuteikdavo jaustis kaltais dėl 
to, kad supykome. Pyktis buvo laiko
mas nuodėme. Mes buvome įtikinti, 
kad supykti, reiškia būti blogu žmo
gumi. Tada pyktis buvo laikomas ne 
tik blogu elgesiu, bet ir piktada
ryste. 

Dabar mes, suaugę, stengiamės 
su vaikais būti kantrūs. Tačiau 
anksčiau ar vėliau neišlaikome ir 
esame priversti išlieti savo pyktį. 
Mes bijome, kad mūsų pyktis gali 
pakenkti vaikams, todėl savo pyktį 
stengiamės sulaikyti taip, kaip 
naras sulaiko kvėpavimą. Abiem 
atvejais susilaikymas yra gan ribo
tas. Pyktis, panašiai kaip sloga, yra 
pasikartojantis negerumas. Mes ga
lime pykčio nemėgti, bet negalime jo 
paneigti. Visi gerai pažįstame pyk
čio jausmą, tik negalime susilaikyti, 

kad niekuomet nesupyktume. Nors 
mes gerai žinome, kada ir kokiomis 
aplinybėmis supykstame, tačiau 
pyktis mus apima staiga ir nelauk
tai. 

Kai pykčio nesuvaldome, el
giamės kaip bepročiai. Kiekvienas 
esame matę pusiausvyros netekusį 
asmenį. Tada jie atrodo, kaip pa
baisos. Jei kas tokį žmogų nufil
muotų, tai jis pats išsigąstų ir 
gėdytųsi pasakytų nesąmonių, be
protiškų veiksmų. 

Supykęs žmogus savo artimui ir 
vaikui pasako bei padaro tokių 
dalykų, kokių jis nepadarytų savo 
priešui. Tėvai, supykę ant savo vai
kų, rėkia, juos įžeidinėja ir į kailį 
kartais įkrečia. Pykčio audrai 
praūžus, toks pikčiurna jaučiasi ne
smagiai, kaltas. Jis sau iškilmingai 
pasižada niekad daugiau taip nesi
elgti. Tačiau nebrandi žmogaus as
menybė ištveria tik iki kito pykčio 
protrūkio. 

Nebrandus žmogus vėl supyks
ta, nepaisant pasižadėjimų niekad 
nepykti. Vėl pragarą sukelia savo 
šeimai, bendradarbiams, vaikams. 
Taigi neužtenka tik norėti būti 
žmogumi, reikia ir pajėgti būti žmo
nišku. O tokiam pajėgumui reikia 
save ir kitus rengti nuo pat mažens. 
Taip išryškėja kultūrinės aplinkos 
vaikams būtinybė, gėris ir nauda. 
Kalti visi, dalyvaujantys vaiko auk
lėjime, kurie nepalaiko, nesukuria 
vaikams skirtos kūrybingos ir kul
tūringos aplinkos. 

Nereikia slopinti ašarų 
Vidinio skausmo ir kankinančių 

emocijų nereikia slėpti „Neverk, tu 
— vyras", — taip dažnai sugėdina
me savo apsiašarojusius sūnus, vai
kaičius. Iki šiol nuolat kartojama, 
kad ašaros vyrams — gėda. Tai esą 
jų „skystumo", ne vyriškumo įrody
mas. Nuo mažens mokome tram
dyti ašaras, slėpti savo vidinį skaus
mą. Tačiau ar esame teisūs? 

Tramdyti negalima 

Vyras ir moteris sielvartą iš
gyvena taip pat. Blogai, jei stengia
masi jo visai neparodyti, apie savo 
bėdas niekam neprasitarti. Tai labai 
neigiamai veikia žmogaus dvasinę 
būklę. Jis nugrimzta į melancholiją, 
pasidaro abejingas darbui, jį su
pantiems žmonėms. 

Psichologai įžvelgia daugelio 
ligų (depresijos, sunkiai nugalimų 
stiprių galvos skausmų) priežastis. 
Tokie žmonės net greičiau suserga 
peršalimo ligomis, nemiga. 

Besistengiančiam savyje slėpti 
sielvartą, liūdesį, nepasitenkinimą 
prireikia daug vidinių jėgų, kurias 
eikvodamas žmogus silpnina savo 
organizmą. 

Mokslininkai pataria: nemoky
kime savo vaikų, ypač berniukų, 
tramdyti ašarų, kai jiems dėl ko nors 
skaudu. Motina ar tėvas pastebi, 
jog paverkęs, priglaustas vaikas kur 
kas greičiau pamiršta skausmą. 
Atjauta gydo net ir tada, kai ver
kiantis nėra visiškai teisus. Ramin
kime ir aiškinkime, o ne gėdinkime. 
Žinoma, tai neturi nieko bendra su 
kaprizais, kurie kartais baigiasi 
isterija. Tai jau nesveika. 

• 
Nepripažįsta klydę 

Privalome išmokti suaugusį ar 
vaiką išklausyti. Besąlygiškas pri
tarimas, užuojauta naudos neduos, 

tačiau ir griežtai kritikuoti neverta. 
Supykęs, susierzinęs žmogus ne vi
suomet pajėgs save nugalėti ir gal
voti objektyviai. 

Beje, vyrus ir berniukus sun
kiau įtikinti, kad jie klydo. Gali būti, 
kad jis kaip tik ir kiša koją tas nuo 
mažens ugdytas neteisingas vyrišku
mo supratimas, kad negalima nusi
leisti, keisti nuomonę. 

Anksčiau teko kurį laiką gyventi 
bendrame bute su jauna, du vaike
lius auginančia šeima. Ji gražiai 
gyveno, bet vieną dieną tiesiog aky
se pražuvo. Vieną dieną jauna 
moteris susigriebė vaikus ir išrūko 
gyventi į kaimą pas tėvus. 

Šeimos galva buvo labai nekal
bus vyriškis. Todėl labai nustebau, 
kai jis po tos šeimos tragedijos, 
suradęs tinkamą progą, užėjo pas 
mane ir pats pradėjo pokalbį apie 
tai, kas su jais nutiko. Matyt, norėjo 
išgirsti vyresnio žmogaus nuomonę, 
gauti kokį patarimą. 

Pakenkė vyriškumas 

Kalbėjomės ilgai ir atvirai. Žino
ma, galėjau jaunam vyrui pasakyti, 
tik tai, kas buvo matyti iš šono, — 
jis visą vaikų priežiūrą ir auklėjimą 
sukrovė vien ant žmonos pečių. Nors 
jie abu dirbo, vyras niekada nesi
stengė pasirūpint net savimi. Matyt 
ir vėl dėl to „vyriškumo": jei žmonos 
nebūdavo namuose kelias dienas, 
tiek laiko stovėdavo ant stalo ne
plauti indai, vonioje — neplautos ko
jinės, o kambariai būdavo apversti 
laikraščiais, drabužiais, batais. Jo 
pavyzdžiu jau sekė ir berniukai. 

Priminiau kaimynui ir tai, kaip 
kartą žmona pasiilgusi ko nors ro
mantiškesnio, suruošė šventinę va
karienę prie žvakių. Kas iš to išėjo? 
Grįžęs vyras paklausė, ko ji čia sė
dinti patamsyje, uždegė šviesą pa
sakęs, kad jis čia nesigrabalios ant 

stalo! Taip ir dingo visa romantika, 
kurios moterys toje kasdieninės 
buities rutinoje taip dažnai pasigen
da. O juk tikram vyrui apie tai 
vertėtų pagalvoti. 

Netinkamos pamokos 

Pokalbio metu buvau labai nu
stebinta pamačiusi, kad vyriškis ne 
tik nepyksta dėl mano pastabų, bet 
jo sudrėkusiose akyse atsispindėjo 
net didelis susidomėjimas, nors 
skruostai degė iš gėdos. Vėliau jis 
savo žmonai prisipažino, kad išgirdo 
daug svarbios tiesos. Deja, per vėlai. 
Iš jo reakcijos buvo aišku, kad toje 
šeimoje, kur jis augo, apie tokius 
dalykus niekas niekada nekalbėjo. 
Jis tebuvo mokomas būti vyru — 
nedirbti jokios namų ruošos. Tai, 
kas gulė ant jį mylinčios motinos 
pečių, atiteko ir jo žmonai. O ši 
neišlaikė. Tačiau jo vyriški principai 
buvo tikrai stiprūs. Net tą paskutinį 
vakarą, kai žmona susinervinusi 
krovėsi savo ir vaikučių mantą, jis, 
vaizduodamas abejingą, pasakė: 
„Važiuok!" Ir atsisėdo prie televizo
riaus. 

Tai, kad įvyko kažkas nepatai
soma, vyras suprato per vėlai. Jis 
dar kvietė savo žmoną pasikalbėti, 
net žvakes uždegė, šampaną atšal
dė. Tačiau moteris nepatikėjo, kad 
jis tai daro nuoširdžiai. 

Visos mamos, auginančios ir 
jau užauginusios vaikus trokšta, kad 
atžalų gyvenimo kelyje skausmo 
ašarų būtų kuo mažiau. Tačiau gal 
be reikalo bijome atvirumo, nuošir
dumo ar nuoskaudos valandą išvysti 
tas ašaras. Juk iš tikrųjų motina ar 
žmona sielvartą supras kur kas 
nuoširdžiau, nei tą kietą vyriškumą. 
O ir vyrams bus lengviau. 

Teisingo elgesio taisykles kitam 
pateikti yra lengva — tik sunku pa
tiems jas vykdyti. Taigi mokykimės 
teisingai elgtis, žinokime tai, kad 
vaikai mus supykdys, kiekvienam 
tėvui ar motinai pyktis yra gyveni
miškas dalykas ir dėl to nereikia jo 
gėdytis ar jaustis nusikaltusiu. Tė
vai savo pyktį gali parodyti vaikui, 
neužgaudami jo asmenybės bei 
charakterio. Kai vaikas mus supyki
na, pirmiausia reikia garsiai iš
reikšti nepasitenkinimą netikusiu 
vaiko elgesiu: „Aš jaučiuosi vargina
mas... Aš esu sujaudintas... Man ne
patinka..." Tai perspės negerai be
sielgiantį vaiką. Jei tokie trumpi pa
reiškimai ir tam tikra veido išraiška 
nesulaiko vaiko nuo neleistino elge
sio, tada tėvai savo nepasitenkinimą 
išreiškia, sakydami: „Aš pykstu... Aš 
labai, labai pykstu..." Kartais tik 
toks, be jokių aiškinimų, pareiški
mas sustabdo vaiką nuo neleistino 
elgesio. Kartais reikia paaiškinti, 
kodėl mes pykstame. Pavyzdžiui: „Aš 
tau, Jonuk, išviriau pietus, o tu ne
ateini jų valgyti, todėl aš supykau. 
Aš esu labai supykusi, aš manau, 
kad mane, gerus pietus išvirusią, tu
ri kas nors paguosti, o ne varginti..." 

Taip ir panašiai elgdamiesi, tė
vai sumažina savo pyktį, niekam ža
los nepadarydami. Tai pamokymas, 
kaip saugiai išreikšti pyktį. Tada ir 
vaikas supras, kad pyktis nėra bai
sus dalykas ir kad jis gali savo pyktį 
numalšinti, niekam nepakenkda
mas. 

»t Klaipėda" 
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Mieli Amerikos lietuviai, 
Prieš 56 metus gegužės mėn. 9 d. paskelbta Šumano deklaracija 

padėjo pagrindą Europos šalių integracijai, bei besitęsenčiai taikai, 
stabilumui ir ekonominiam augimui kontinente. 

Deja, pusę amžiaus iš Lietuvos ir kitų komunistinio rėžimo pa
vergtųjų tautų buvo atimta teisė bendrai kurti Europos ateitį. Lietuvos 
partizanų auka, pogrindiniai leidiniai, gilios katalikybės tradicijos, 
pagarba šalies istorijai, bei lietuviškų tradicijų laikymasis liudija, kad 
mes visuomet išlikome ir lietuviais, ir europiečiais. 

Dveji narystės ES metai parodė, kad esame patikimi ir aktyvūs 
bendrųjų Europos namų kūrėjai ir šeimininkai. Lietuvos indėlis 
plečiant laisvės ir demokratijos erdvę ES Rytų kaimynystėje stiprina 
pačią ES. Lietuvos gerai atliekami namų darbai ir tęsiamos reformos 
rodo mūsų žmonių ryžtą kuo greičiau pasiekti ES ekonominio išsi
vystymo vidurki Tam reikia visų mūsų - Lietuvos valdžios, žmonių 
bei lietuvių užsienyje - bendrų pastangų. Tad kviečiu Jus kartu kurti 
europietiška Lietuvą stiprioje ES, susietą tvirtais ir draugiškais ryšiais 
su Amerika. 

Sveikinu Jus su Europos diena! 
Vygaudąs Ušackas 

Lietuvos ambasadorius JAV 
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VIEŠPATIE, LEISK M A N 
ŠĮ KARTĄ APSIRIKTI! 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Vaikytam ir gaudytam, vėtytam 
ir mėtytam, sekiotam ir medžiotam 
žvirbliui du viens paskui kitą viena
reikšmiai įvykiai svieste išsviedžia 
mažiausiai porą klaustukų. Dėsnin
gumo raiška? Ir — Cui prodest? Dar 
romėnų laikais tą patį klausimą žvirb
liai čirkškėjo: Kam tai naudinga? 

Praėjusių metų pati reikšmin
giausia kalėdinė kiaulystė buvo 
Aukščiausiojo Teismo skambus an
tausis Trečiosios Respublikos Kons
tituciniam Teismui. Faktas vienas, o 
nuosprendžiai viens kitam diame
traliai priešingi valstybės prestižui 
išskirtinės svarbos byloje. Kam buvo 
naudinga, o gal ir labai labai rei
kalinga parodytė visai Europai ir 
pasauliui, kad nepriklausomos Lie
tuvos Temidė apšlubo dešine koja? 

Daugelis Respublikos piliečių, 
kurie domisi praėjusio amžiaus 
tėvynės istorija, seniai žino (dažnas 
iš asmeninės patirties), Kremliui 
visada buvo naudinga ir labai rei
kalinga, kad Lietuvoje nuolatos būtų 
suirutės požymių, sumaiščių, nepa
sitenkinimo, provokacijų. Rytuose 
dar gajos imperinės ambicijos, o 
kadais laikinai užgrobtos svetimos 
teritorijos tebelaikomos tik t rum
pam ištrūkusiu teisėtu „deržavos" 
(didvalstybė, rus.) grobiu. „Artimojo 
užsienio" spectarnybų tikslas išlieka 
toks pat, bet veiklos scenarijai per
rašomi pagal susiklosčiusią padėtį 
ar taisomi atsižvelgiant į rengiamos 
provokacijos pobūdį ir būtinai su 
alternatyviniais var ian ta i s . Sten
giamasi, kad sumaiščių n iekada 
netruktų, kad jų būtų kuo daugiau ir 
kuo įvairesnių, turinčių potekstę — 
„prie ruso buvo geriau". 

Trečiosios Respublikos metais 
ne kartą buvo įsitikinta, kad šalį 
sukrečiančioms provokacijoms buvo 
sunaudojamos juokingai menkos 
sumos. Iš poros tūkstančių kadrinių 
KGB karininkų, likusių Lietuvoje, 
nė vienas nebuvo nuteistas už geno
cido ir karo nusikaltimus. Jie spar
čiai sulindo į priedangos firmas ir 
jaučiasi kaip blusos meškos ausy — 
saugu ir šilta. Dalis jų demokratišku 
būdu įsitaisė aukštuose valdžios pos
tuose. Nepamiršta okupanto klasika 
— „buvusių čekistų nebūna". 

Per šimtą tūkstančių skirtingos 
kvalifikacijos KGB agentų, bildukų 
ir šnipelių tebėra mūsų visuomenėje. 
Juos turėtume laikvti totalitarinio 

represinio režimo aukomis, nes tik 
nežymi dalis iš jų tarnavo okupantui 
„iš idėjos". Tokia mūsų posovietinės 
visuomenės tikrovė: gausoka teisinio 
nihilizmo, dažnokai privatūs (klano) 
interesai nustelbia valstybinį-visuo-
meninį interesą, nestinga provokaci
jų, „tautos gelbėtojų", pseudopatrio-
tizmo. Tačiau valstybininkų padėti 
pamatai išlieka ir randasi pakanka
mai jėgų tęsti valstybės atkuriamąjį 
darbą, s t ipr inant nacionalinių sau
gumą, kel iant ekonomiką. Tik nepa
kankamai geri rezultatai pilietinės 
visuomenės ugdymo srityje. 

Panaš ia i mąstančių Respublikos 
Par lamente nestinga. Norėčiau ti
kėti, kad Seimo opozicijoje kitaip 
mąstančių nė ra . Kada opozicijos 
vadovybė inicijavo Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko nušalinimą, kada 
su stebinančiu entuziamu ir skuba ši 
iniciatyva buvo palaikyta absoliučios 
daugumos seimūnų, vienu metu iš
kilo tolydžio pasipildanti rikiuotė 
klaustukų. 

Nejau dešinieji, kairieji, darbiečiai 
ir visi kiti buvo taip stipriai paveikti 
žiniasklaidos išgarsintos netvarkos 
Seimo kanceliarijoje, kad vieningai 
ryžosi atsisakyti pirmininko paslaugų? 

Nejau t ikra , tar iama ar išpūsta 
ne tvarka raštinėje, galėjo užgožti 
opius ir svarbius valstybės reikalus? 

Tikriausiai perversmo iniciato
riai sėkmės atveju buvo numa tę 
p ra s tumt i (neranda t inkamesnio 
žodžio) savo kandidatą į vakuojančią 
vietą ir po to iš esmės pagerinti 
kanceliarijos darbą? 

Nejaugi opozicija tikėjosi po per
galingos Seimo pirmininko atstaty
dinimo procedūros sulaukti realios 
paramos iš valdančiosios daugumos? 

Nejaugi perversmo iniciatoriai 
neįžvelgė, kad sukelta valstybės val
dymo sistemoje sumaištis gali su
kurti nepalankią atmosferą gegužės 
pradžioje Vilniuje vyksiančiame aukš
čiausiojo lygio susitikime, kuriame 
dalyvaus Baltijos ir Juodosios jūros 
regiono valstybių vadovai, NATO ir 
Europos Sąjungos atstovai? 

Ar buvo aptarta, išdiskutuota, 
kaip pasikeis Lietuvos diplomatijos 
galimybės dalykiškai ap tar t i po 
Europos Sąjungos ir NATO plėtros 
įvykusios pokyčius ir demokratijos 
į tvir t inimo regione perspektyvas, 
Vakarų demokratijų vaidmenį šiame 
procese ir, žinoma, pateikti, paaiš
kinti ir apginti ne klano, ne 
„vokiAlic" principo šalininkų, o 

DANUTE BINDOKIENE 

Dvejopa Lietuva? 

Yra žmonių, kurie, sutrikus 
regos nervams ar pasi
reiškus kitoms negalioms, 

viską mato dvigubai. Daugelis 
mūsų tautiečių panašiai mato ir 
Lietuvą. Viena vertus, tai šalis, 
kuri net per šešiolika atkurtos 
nepriklausomybės metų niekaip 
neįstengia išsikapstyti iš vidaus 
politikos painiavų, pasirūpinti vi
sų savo piliečių gerove ir įkvėpti 
gyventojams ryžto, kad jie patys, 
nelaukdami vien paramos iš val
džios ar užsienio, pradėtų kurti sa
vo gyvenimą. Išaugusios be savo 
tėvynės sąvokos ir tuo pačiu mei
lės, ištisos kartos nejaučia ištiki
mybės gimtajam kraštui . Niekam 
nerūpi, ką galėtų duoti savo 
tėvynei, svarbu t ik iš jos išsiurbti 
viską kas įmanoma, o po to sku
bėti į svetimus kraštus „laimės 
ieškoti". Esą, sava šalis jų neįverti
na, tad joje įgytą mokslą, specialy
bę būtina atiduoti svetimiesiems. 

Ir Amerikoje neretai pasireiš
kia panaši galvosena, ypač didžių
jų miestų vargingesniuose rajo
nuose. Jų gyventojai skundžiasi 
dėl gaujų veiklos, nuolatinio susi
šaudymo, jaunuolių nusikalstamo 
siautėjimo. Savo susirūpinimą žmo
nės dažniausiai išreiškia protesto 
eisenomis ir maldos susibūrimais, 
tačiau kažkodėl niekas nepasidai
ro savo kieme: j u k tie jaunuoliai, 
gatvės gaujų nariai, galbūt yra jų 
pačių vaikai ar giminaičiai. Jeigu 
tėvai, užuot kaltinę miesto savi
valdybę, policiją, net Vašingtoną, 
atliktų savo pareigą ir suteiktų 
savo vaikams auklėjimą, paremtą 
moralumu bei meile, jaunuoliui ar 
vaikui nereikėtų „šeimos pakaita
lo" ieškoti gatvėje. 

Jeigu visi tie, gyvenimu Lietu
voje nusivylė ir nepatenkinti, išsi
mokslinę, jauni i r tvirti tautiečiai 
savo jėgas atiduotų tėvynei, įsi
jungdami į jos politinį, visuo
meninį, karitatyvinį darbą, visi 
kartu stengtųsi sukurti geresnę 
ateitį, netrukus nereikėtų dairytis 
į „žalesnę žolę už tvoros" — ir 
savoje aplinkoje toji „žolė" gražiai 
sužaliuotų. 

Tačiau yra ir ta antroji Lietu
va, kurią paprastai mato ne sa
vieji, bet svetimieji. Praėjusios 
savaitės pabaigoje, Vilniuje vyks

tan t tarptautinei konferencijai 
„Bendra vizija bendrai kaimynys
tei", Lietuvoje •lankėsi JAV vice-
prez. Diek Cheney. Ne tik lankėsi, 
bet pasakė nemažai gražių žodžių 
Lietuvai ir dar daugiau priekaištų 
Rusijai, suerzindamas Kremlių ir 
nustebindamas Amerikos žinias-
klaidą, kurios žymesnieji dien
raščiai palyginti plačiai viceprezi
dento kalbą komentavo ir spėliojo, 
ką tai galėtų reikšti. Kai Vašing
tonas mėgina įtakoti Rusijos prez. 
Vladimir Putin, kad šis padėtų 
sudrausmint i Irano užsispyrė
liškus siekius pasigaminti bran
duolinius ginklus, Diek Cheney, 
viešėdamas Vilniuje, laido žodines 
strėles Rusijos vidaus ir užsienio 
politikos adresu. Toks paradok
siškas Vašingtono elgesys tikrai 
stebina... 

Įdomu, kad JAV valdžios 
aukštieji pareigūni vis randa pro
gų užsukti į Lietuvą. Galbūt dėl to, 
kad jie ten visuomet iškilmingai ir 
palankiai sutinkami. Ypač Diek 
Cheney pastaruoju laiku JAV susi
laukė nemažai kritikos, tad jam 
pasijausti svarbiu ir labai gerbia
mu buvo visai ne pro šalį. JAV 
viceprezidento vizitas nepakenkė 
ir Lietuvai, kuri Amerikos žinias-
klaidoje buvo paminėta labai 
teigiamai, o „New York Times" išs
pausdino net nuotrauką su Lie
tuvos prezidentu (ir kitais Vilniaus 
žymiaisiais svečiais) šalia D. Che
ney. 

Kaip būtų puiku, jei kas galėtų 
„suklijuoti" šiuos du paradok
siškus Lietuvos įvaizdžius į vien
tisą vaizdą. Jeigu lietuvių tautos 
vaikai pozityvesniu žvilgsniu žvelg
tų į savo tėvynę ir jaustųsi , kad ji 
svarbi, kad reikia darbuotis dėl jos 
gerovės, tuomet galbūt sulėtėtų 
tas beatodairiškas bėgimas į už
sienį. Tačiau to neatsitiks be pa
čios Lietuvos valstybės pastangų: 
būtina nedelsiant sustiprinti pat
riotinį, tautinį (ir religinį) auklė
jimą mokyklose — nuo darželio iki 
universiteto. Įkvėpti jaunimui 
noro domėtis ir aukštesnėmis ver
tybėmis, noro nebijoti darbo, nes 
niekas iš nieko neatsiranda. Vals
tybė turi parodyti, kad kiekvienas 
jos gyventojas yra svarbus ir 
reikalingas. 

J 
Lietuvos valstybės interesus? 

Ar buvo aptartos ir numatytos 
naujos kandidatūros (sėkmės atveju 
— nuvertus spikerį) į užsienio reikalų 
bei socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrų postus? Kas jie — opozicijos ar 
Seimo daugumos atstovai? Ši aplin
kybė sukėlė daug pagrįsto nerimo Res
publikos prezidentui ir premjerui — 
juk vidury brastos arkliai nekeičiami. 

Ar naujokai gebės perimti per 
kelias dienas milžinišką įdirbį, ypač 
ženklų užsienio politikos srityje? 

Ar buvo išdiskutuota, kokią įtaką 
turės esminės permainos Seime ir Vy
riausybėje euro įvedimo reikaluose? 

Tai tik dalis klausimų, į kuriuos 
dažnas dešiniosios orientacijos pilie
tis neranda patenkinamo atsakymo. 

O gal apskritai, nebuvo net mė
ginta įžvalgauti, pasvarstyti visus už 
ir visus prieš dar nepaskelbus apie 
opozicijos iniciatyvą nušalinti Seimo 
pirmininką0 Juk tiek buities reika

luose, tiek politikoje pasitaiko atve
jų, kai nėra jokio priimtino pasirinki
mo ir tenka rinktis mažesniąja blo
gybę. Ar į šią dažnai pasikartojančią 
tiesą buvo numota ranka 9 

Ir gręžia smegenis įkyrus įtari
mas, kad mūsų rinktieji seimūnai 
neieškojo atsakymo į šiuos elemen
tarius kiekvienam politikui klausi
mus. Kam tada buvo naudingas per
versmas Seime? Valstybei, demok
ratijos stiprinimui, kokiai nors poli
tinei jėgai ar paprasčiausiai — „arti
majam užsieniui", kas nekelia jokių 
abejonių? O gal Seimo pirmininko 
nuvertimo iniciatyva buvo tik neat
sakingas mėginimas pagąsdinti, imi
tuojant politinę veiklą, ar (nesą
moninga parama „darbiečiams"? 

Galiausiai pats nemaloniausias 
klausimas sau pačiam: nejaugi visa 
tai dar viena, ne mažiau skaudi ir 
vėl aukštosios valdžios surengta 
velykine kiaulystė? 
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JAV Lietuvių Bendruomenė 
www.lietuviu-bendruomene.org 

JAV LB Krašto valdybos telefoninis 
pasitarimas jaunimo reikalais su 

apygardų ir apylinkių valdybomis 
Į balandžio 19 d. vakaro nuo

tolinį posėdį (telekonferenciją) įsi
jungė Juozas Kazlauskas, Boston, 
MA; Romas Jokubauskas, Worces-
ter, MA; Danutė Balčiūnienė, Cape 
Coral, FL; Zita Sidarienė, FL; Tomas 
Plečkaitis, New Haven, CT; Algirdas 
Dapkus, Cape Cod, MA; Saulius 
Garalevičius, Philadelphia, PA; Ire
na Vilimienė, Lemont, IL; Mindau
gas Saulis, San Francisco, CA; Lina 
Gedvilaitė, Fort Meyers, FL. Da
lyvavo Krašto valdybos reikalų vedė
ja Gintarė Ivaškienė, Monroe, CT. 
Pokalbiui vadovavo KV vicepirmi
ninkė LB plėtotei dr. Elona Vaiš-
nienė. 

Pranešėjai buvo LB Krašto val
dybos vicepirmininkė jaunimo reika
lams Sigita Šimkuvienė-Rosen, New 
Haven, CT, ir JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Arūnas Kara-
lis, Lemont, IL. 

A. Karalis pranešė, kad į Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą 
atstovais iš JAV užsiregistravo 27 
asmenys. Dalyviais vykti gali kas tik 
nori. Kongreso atidarymas birželio 
23 d. Toronto. Iš kongreso vyks auto
busas į Dainų šventę, kur kongresi-
ninkai susitiks su negalėjusiu į kon
gresą Kanadoje nuvykti jaunimu ir 
grįš atgal į kongresą. A. Karalis pra
šė pirmininkus skatinti jaunimą re
gistruotis per www.kongresas.org 
arba kreiptis telefonu (360-699-
3689, arba rašyti akaralisl@hot-
mail.com Po kongreso bus galima 
įsigyti pranešimų sutrumpintus 
užrašus. 

Karalis pranešė, kad šiuo metu 
veikia apie 8-10 JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos -skyrių, daugiausia di
desniuose miestuose. Po PLJS kon
greso sąjunga (www.javljs.org) 
pradės naują veiklos programą. 

Kiekvienas sąjungos skyrius pasi
kvies tris skirtingų sričių lietuvius 
profesionalus būti lyg patarėjais/ 
auklėtojais jaunimui, ieškančiam 
profesinio kelio, galimybių mokslui 
ar kitų paslaugų. 

S. Šimkuvienė-Rosen pranešė 
apie keturias ekspedicijas, kurios šią 
vasarą traukiniu vyks į lietuvių 
tremties vietoves Sibire-Komijos 
Krasnojarsko, Irkutsko, Tomsko, 
Permės ir Tiumenės srityse. Tikslas: 
pagerbti Sibire žuvusius ir nuken
tėjusius, padėti tarptautinei visuo
menei suvokti tragišką tautos likimą 
sovietų laikais ir puoselėti istorinę 
atmintį lietuvių tarpe. Į kiekvieną 
dviejų savaičių kelionę vyks po 6-8 
asmenis, įskaitant Sibiro kalinį, 
istoriką ir žurnalistą. Tariamasi dėl 
atstovų iš JAV skaičiaus (vėliau Lie
tuvoje nutarė priimti du). Keliones 
globoja Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas ir Europos parlamen
taras Vytautas Landsbergis. Grįžę iš 
kelionės, LB atstovai informuos 
visuomenę per žiniasklaidą ir pra
nešimus įvairiose vietovėse apie tai, 
ką patyrė ir suprato. Keliones orga
nizuoja Lietuvos Jaunimo organi
zacijų taryba, bendradarbiaujant 
JAV LB Krašto valdybai. 

S. Šimkuvienė-Rosen pranešė ir 
apie LB Krašto valdybos rengiamą 
naujųjų bendruomenininkų stovyk-
lą-seminarą rugsėjo 1-4 d. lietuvai
čių vienuolyne Ptnam, CT. Tikslas 
— padėti neseniai į LB gretas įsijun
gusiems bendruomenininkams per
imti LB patirtį dirbant lietuvybės 
puoselėjimo darbą. Seminare numa
tyta įdomių temų ir LB pranešėjų. 

Registracijos anketos lietuvių ir 
anglų kalba galima gauti iš 
www.lietuviu-bendruomene.org 
arba iš S. Šimkuvienės-Rosen, 43 

Prisimenant pernai rudenį Detroit, M i, vykusį jAv i_B XVii Tarybos suvažiavimą. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Daiia Puškorienė, Gediminas Leškys, Kate Porterfield, 
Aušrelė Sakalaitė. Jono Urbono nuotrauka. 

Anthony St., New Haven, CT 06515, 
tel. 203-773-1257, arba ssimkute® 
comcast.net Registracijos forma su 
10 dol. reikia atsiųsti iki birželio 1 d. 
Seminaro mokestis bus nustatytas, 
sužinojus, kiek gauta paramos iš 
Lietuvių fondo. Floridiškiai trečia-
bangiai iš Cape Coral pasiryžę vykti 
į seminarą automobiliu. Buvo pasiū
lymas, kad apylinkės ir apygardos 
padėtų savo atstovams padengti 
išlaidas. 

E. Vaišnienė ragino pirmininkus 
sudominti savo apylinkių jaunimą 
balsavimu už kandidatus į LB Ta
rybą, nes balsavę, susidomės ir pačia 
LB. D. Balčiūnienė pranešė, kad 
Cape Coral/Fort Myers apylinkės 
jaunimas organizuoja gegužinę, ku
rios metu praves balsavimą. Buvo 
pasiūlyta prieš LB Tarybos rinkimus 
sušaukti Jaunimo sąjungos skyrių 
pirmininkų nuotolinį (telefoninį) 
posėdį apie dalyvavimą rinkimuose, 
o A. Karalis pažadėjo dar tą vakarą 
parašyti apie rinkimus į elektroninę 
„Lithchat" svetainę. Buvo klausimų 
apie rinkimų eigą. Atsakymų buvo 
patarta ieškoti LB tinklalapyje arba 
kreiptis į vyriausią rinkimų komisi
ją, 718-849-2260 (vakarais) arba 
tarybosrinkimai2006@yahoo.com 

Jaunimo atstovai Gedvilaitė, 
Kazlauskas ir Karalis siūlė naujų 
būdų pagyvinti jaunimo veiklą ir 
užmegzti jaunimo ryšius su LB. 
Paskatintos pirmininkės D. Balčiū
nienės, Floridoje, Gedvilaitė ir Sida

rienė subūrė jaunimą išvykomis į 
gamtą, baidarių kelionėmis ir tu
ristinėmis kelionėmis į įdomias vie
toves. Kazlauskas stengiasi įtraukti 
daugiau naujai atvykusio jaunimo į 
Jaunimo sąjungos skyrių ir į skau
tus. Karalis pasakojo, kaip Lemonte 
jaunimas buriasi per sportą. Kilo 
klausimas, ar sportuojantis jauni
mas žino, kad LB yra tarytum „sto
gas", po kuriuo telpa visi lietuviai? 
Cape Cod pirmininkas A. Dapkus 
davė pavyzdį, kaip jaunimas suran
da naujų veikimo būdų — jo apy
linkėje jaunimas suruošė cepelinų 
popietę, kuri pritraukė įvairaus am
žiaus lietuvių. Pasiūlyta pirminin
kams surasti vasaros darbams at
vykusius jaunuolius iš Lietuvos ir 
juos kviesti į LB vasaros renginius. 

Pasitarimo metu buvo jaučia
mas nuoširdus visų dalyvių noras 
įtraukti visų bangų jaunimą į lietu
višką veiklą. Žvelgėme kaip tam 
galėtų pasitarnauti LB ir JAV Jau
nimo sąjunga, tačiau nesvarbu, ku
riai lietuvių organizacijai ar sam
būriui jaunimas priklauso, nes jau 
vien savo kilme jie yra ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės nariai. 

Valandos pokalbis vyko ben
dradarbiavimo nuotaikoje, atvirai 
dalinantis žiniomis, patirtimi ir 
įžvalgomis. Kilus klausimams, vieni 
kitiems patarinėjo iš savo patirties 
ar teikė pranešėjams klausimus ir 
pasiūlymus. 

Gintarė Ivaškienė 

Karolį Milkovaitį prisimenant 
Sakoma, kiekviena tauta verta 

tiek, kiek gerbia savo didžiavyrius. 
Dažnai žvelgiame tolį į praeitį, kur 
ieškome idealų, nepastebime tų, 
kurie rodos dar vakar dirbo visuo
menei naudingą darbą, negailėdami 
nei jėgų, nei laiko tam, kad būdami 
toli nuo Lietuvos, už Atlanto lietuvių 
šeimose skambėtų gimtasis žodis, 
nebūtų pamiršta lietuvybės dvasia. 

Praėjusių metų gegužės 5-ąją — 
ugniagesių dieną — Anapilin pa
sitraukė žinomas JAV išeivijos lietu
vių veikėjas, buvęs gaisrininkas Ka
rolis Milkovaitis. 

Lietuvių tautos patriarcho dak
taro Jono Basanavičiaus gyvybė 
užgeso vasario 16-ąją dieną, Lietuvai 
minint Nepriklausomybės akto pas
kelbimo metines, dieną, kuriai iš
aušti jis pašventė visą savo gyve
nimą. Šis faktas, įdomus sutapimas 
minimas Lietuvos istorijos vadovė
liuose, apie tai kalbama mokiniams 
pamokų metu. Tarpukario Lietuvoje 
buvusio Kauno miesto priešgaisrinės 
apsaugos kapitono — Karolio Mil 
kovaičio — širdis nustojo plakti. 
K,t; ugniage.Mai visa m f- pasaulyje 
m mojo savo profesines šventes die- Karolis Milkovaitis 

ną, apie tai, žinoma, nerašė spauda, 
pasirodė vos keletas nekrologų, bet 
gražią pavasario dieną lietuvių tauta 
neteko dar vieno sūnaus, likimo nu
blokšto toli nuo gimtosios Lietuvos, 
tačiau niekada nepamiršusio savo 
šaknų. 

Karolis Milkovaits priklausė tai 
išeivijos bangai, kuriuos iš gimtųjų 
namų išvijo ne finansinės naudos 
ieškojimas, bet į Lietuvą atūžusi 
raudonojo teroro banga. Gimęs 1925 
motais Pilviškėse, Vilkaviškio aps
krityje, baigė pradžios mokyklą ir 
dvi gimnazijos klases. 

Karolis Milkovaitis rašyti pra
dėjo jau 1932 metais. Rašė į 
..Suvalkietį", „Darbininką", „Sek
madieni", pasirašydavo Sūduvos 
Juliaus :r J. Pušinio slapyvardžiu. 

1936—1938 metais K. Milko
vaitis tarnavo Lietuvos kariuomenės 
9-ajame pėstininku pulke ryšininku, 
buvo paskirtas būnninku. 

Karo metais Karolis Milkovaitis 
persikėle i Kauna, kur netrukus su
tiko savo gyvenimo meile Eleną, 
kurią netrukus vedė. 

Nuo 1941 iki 1944 metųjįs buvo 
Kauno mosto priešgaisrines apsau

gos kapitonas. 
Karolis Milkovaitis buvo baigęs 

ugniagesybos ir priešlėktuvinės ap
saugos vadų kursus, todėl sudarinėjo 
priešgaisrinės apsaugos savanorių 
būrių sąrašus, į kuriuos įtraukdavo 
kuo daugiau jaunuolių, taip apsau
godamas juos nuo pražūtingos tarny
bos vokiečių armijoje. Siekdamas 
išmokyti žmones apsisaugoti bom
bardavimų metu K. Milkovaitis or
ganizavo viešus mokymus ir pas
kaitas, tuo pat metu jis dar redagavo 
žurnalo „Policija" ugniagesybos sky
relį, tačiau karo veiksmams pri
artėjus prie Lietuvos 1944 metų spa
lio mėnesį kartu su žmona ir mažyte 
dukrele pasitraukė į Vokietiją. 

Vokietijoje Karolis Milkovaitis 
buvo Rendsburgo, vėliau Liubecko 
pabėgėlių stovyklų komendantas ir 
Lietuvių Bendruomenės komiteto 
pirmininkas, Jungtinių Tautų pa
ramos ir administracijos sandėlio 
vedėjas. Nepaisant to, kad darbas, 
siekiant bent kiek palengvinti pabė
gėlių kančias, ateme daug jėgų, K. 
Milkovaitis aktyvia: bendradarbiavo 
Vokietijos lietuvių spaudoje. 

Nukelta j 6 psl. 

http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.kongresas.org
http://mail.com
http://www.javljs.org
http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://comcast.net
mailto:tarybosrinkimai2006@yahoo.com
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PASLĖPTAS LOBIS 
ALBERTAS KANAITIS 

Daug darbo, daugiau ligonių. 
Ligoninė perpildyta, viskas sukimš
ta, nėra vietos. Peršvietimo skyrius 
dirba 24 valandas ir kas 12 valandų 
gauni 12 valandų poilsio. Reikia poil
sio, reikia atostogų. 

Gera žinia — atostogos ir kartu 
perkeliamas į mažą miestelį, apie 6 
km nuo Bogotos — kliniką, kur turė
siu savarankiškai dirbti. 

Maži namukai, aikštė autobu
sui, labai sena ispanų statyta bažny
čia ir vienuolynas apsuptas medžiais 
— miestelio vaizdas. 

Baltai dažytas pastatas ant kal
nelio, netoli vienuolyno, būsima kli
nika. Keturi kambariai, virtuvė — 
švaru. 

Viskas apstatyta baldais — vien
uolyno dovana. Kabinetas su medi
cinos įrankiais, vaistai pristatyti iš 
Bogotos ligoninės. Specifiniai vaistai 
iš artimo miestelio — vaistinės. Iš 
ligoninės gaunu didesnę algą mais
tui ir reikalingoms išlaidoms. Turė
siu aptarnauti tris miestelius. Ži
nau, kad bus sunku, bet tikiu, kad 
galėsiu atlikti man paskirtą už
duotį. 

Pirmas vizitas bažnyčia, vie
nuolyno vyriausybė. Visi labai ma
lonūs, žada padėti reikalui esant. 
Nepastebėjau, kad prie gyvenamo 
pastato yra prijungti dar du kam
bariai: ligonių laukiamasis ir kitas 
ligonių vizitams. Anksti rytą prike
lia beldimas į duris. Jauna mergaitė 
prašo aplankyti sunkiai sergantį 
tėvą. Už miestelio apleistas namas, 

šiaudų stogas, maži langai. Kieme 
pilna vištų, kurios su nuostaba žiūri 
į mane, surūdiję ūkiniai padargai 
išmėtyti... Namo vidus, du švarūs 
kambariai gražiai sutvarkyti. Išba
lęs ligonis lovoj, nekalbus, sunkiai 
kvėpuoja. Gydėsi Bogotoj, bet svei
kata negerėja. 

Po keletos savaičių kova laimė
ta, ligonis sveiksta. Pasitikėjimas 
didėja. Darau ką galiu, ką žinau ir 
Dievo padedamas stengiuosi padėti, 
bet ... kartais nežinau kaip ir ką 
daryti. 

Žmona studijuoja, nori tapt i 
slaugytoja (nurse), padeda su ligo
niais, prižiūri sūnų, tvarko namus... 
kartais klinikoj daug darbo, kar
tais „ligoniai" tik dėl smalsumo 
ateina, tuos „sunkiai" sergančius 
apraminu ir patenkintus siunčiu į 
namus. 

Vidurnakt is . Var tau užrašus, 
mokausi, skaitau. Pavargęs, galva 
linksta, akys merkiasi — užmiegu 
tarp knygų. Saulės spindulys paža
dina. Nauja diena, nauji rūpesčiai. 

Vietinis tur t ingas ūkininkas, 
laikydamas rankose apie 2 metų 
mergaitę (dukterį) prašo, maldauja 
padėti. Mergytė jau apie savaitę 
nevalgo, vemia. Mažas kūnelis be
veik nejuda, pusgyvis. Kepenų — 
cirrhosis. Siunčiu į Bogotą. Nenoriu 
rizikuoti, negaliu padėti, vaikui rei
kalingas specialistas, ir, be to, ma
no nuomone, per vėlu. Po dviejų die
nų mergaitė miršta. 

Sūnaus gimimo diena. Vaikui 
reikalingas draugas, reikalinga kas 
nors naujo: šešių mėnesių šunelis 

San Bernaras būsimas sūnaus drau
gas. 

Sūnaus akys blizga, krykštauja, 
juokiasi, laimingas. 

Šv. Velykos. Suaugę vaikai pa
sipuošę skuba bažnyčion pagerbti 
Prisikėlusį Kristų. Skamba varpai, 
bažnytinės giesmės pripildo aplin
ką. 

Po pietų nutariam aplankyti 
geležinkelio stoties viršininką (apie 
1 km nuo miestelio), kurį jau se
niai mačiau. Vieškelis driekiasi t a rp 
kalvų, kur iš abiejų pusių apaugusi 
apie 2 pėdų žolė slepia daug laukinių 
žvėrelių. Žmonės sako, kad dideli 
vorai, didelio kumščio dydžio, gausu, 
ėda, ką tik užtinka ir yra žmogui 
pavojingi. Sunku tikėti, jų nemačius. 
Žmonės čia labai prietaringi, tiki į 
viską, kartais iš musės padaro dram
blį. Paimu lazdą. Šuo bėga vieškeliu 
ir kartais neria į žolę. Oras puikus, 
švelnus vėjelis glosto plaukus, maži 
debesėliai plūduriuoja, saulė šypsosi 
— šv. Velykos. 

Šuns lojimas be perstojo, atrodo, 
kad kažką puola. Lazda prasiskiriu 
žolę. O, Dieve, keturi dideli, baisios 
išvaizdos vorai puola šunį. Lazda 
baidau ir vorai dingsta žolėje. Dabar 
ir aš tikiu ką žmonės man pasakojo. 

Gegužės mėnuo, Švč. Marijos 
mėnuo Lietuvoje, bet čia, miestelyje, 
tyla, negirdėti „Marija, Marija" gies
mės... Gaila, bet... Sėdžiu lauke ir 
mintimis skrendu į gimtąją žemę, į 
taip mylimą kraštą — Lietuvą. 
Viskas jau praeityje, viskas tik sap
nas... 

Žmona šaukia — atveža ligonį. 

Senas krašto indėnas vos kvėpuoja ir 
atrodo, kad jo amžius per šimtą. 
Nuovargis, blogas maistas, daug ke
liauta: a tneša savo gaminius į Bo
gotą, kur juos parduos, nusiperka 
reikalingo maisto ir grįžta atgal į 
namus. Kelionės kartais labai ilgos, 
reikalingos jėgų. Iš vienuolyno gau
nu kambarį ligoniui, k u r jis bus 
mano priežiūroj. Kūno temperatūra 
— 105 F. Truputį maisto, vaistai, 
poilsis. 

Praleidžiu naktį su indėnu ir da
rau viską ką galima. Jį atvežęs anū
kas man padeda, kalbamės ispaniš
kai, senas indėnas labai mažai su
pranta , ką jam sakau, ir atrodo, klie
di nesupranta, nemoka ispanų kal
bos. 

Po truputį duodu jam daugiau 
maisto, geriamo vandens ir laukiu 
pagerėjimo. Vaistai padeda — gyvens. 

Šiandien, beveik už savaitės, 
temperatūra —102, nors dar jaučiasi 
labai silpnas, bet Dievo padedamas, 
gerėja. Staiga ligonis sujuda, atsisė
da lovoj, nori man kažką pasakyti. 
Nesuprantu, šaukiu anūką. Klausau 
ir netikiu.... Netikiu: bažnyčioj, po 
didžiuoju altorium, užkastas keturių 
pėdų gilumoj, auksas. Kodėl tai man 
sako? Mokestis už išgydymą. Padė
ka. 

Kas tą lobį ten paslėpė, nesako. 
Po keletos dienų randu tuščią kam
barį — indėnas ir anūkas dingsta. 

Ilgas pokalbis su vienuolyno 
vyresniuoju. Paslaptis išduota. Kas 
ras ta bažnyčioj, jai priklauso. Neži
nau, ar lobis ras tas . Neklausiau. 

Jdomu, jog vienu laiku Brazilijoje buvo griežtai 
uždrausta bet koks buvusios imperijos epochos 
paminėjimas. Ir, pavyzdžiui, tiktai po 90 metų, bra
zilai, tarsi atsibudę iš gilaus miego, 1979 metais 
pagrindinį kelią per Petropolio miesto Istorinį cen
trą vėl perpavadino Imperatoriaus gatve. O šioje 
gatvėje kaip tik yra buvusieji imperatoriaus rūmai, 
dabar muziejus. Rua Imperador turi daugiausia 
paminklų ir muziejų. 

Kita smulkmena nuteikė ne tik smalsiai, bet ir 
džiaugsmingai — išgirdau, ko visiškai neži

nojau. Išvydusi Petropoly mums parodytus gražius 
rūmus, pavadintus Casa de Santos-Dumant, o dar 
prisiminusi, jog Rio de Janeiro yra kitas oro uostas 
vardu Santos-Dumont, paklausiau Sigi, kas tuo 
vardu yra gerbiamas. Ir maloniai gavau ištisą įdo
mią istoriją. 

Pasirodo, Santos-Dumont yra pavardė. O ji 
priklausė Brazilijos garsiausiam lakūnui, kuris 
1906 metais pats pirmasis pasaulyje pakilo į pa
danges ir nusileido savo jėgomis (ne taip, kaip bro
liai Wright, kurie buvo išsviesti savo pirmuoju 
skrydžiu „Kitty Hawk", JAV. 

Alberto Santos-Dumont (1873 liepos 20 - 1932 
liepos 23), svarbus ankstyvios aviacijos pionierius, 
nors jis gimė, augo ir mirė Brazilijoje, savo įnašą 
aviacijai davė, kai jis gyveno Paryžiuje, Prancūzi
joje. Santos-Dumont sukūrė, pastatė ir skraidino 
pirmuosius dirižablius; jis taip pat savo pirmąjį 
skrydį lėktuvu atliko Europoje, Paryžiuje. Visi bra
zilai (ir daugelis žmonių pasaulyje) laiko jį „Avia
cijos tėvu" ir lėktuvo išradėju. 

Santos-Dumont buvo tas. kuris „išrado" ran
kinį laikrodį vyrams. Jau prieš keletą dešimtmečių 
rankinį laikrodėlį išrado Patek Philippe. bet 
Santos-Dumont suvaidino svarbų vaidmenį, išpo
puliarinti jo vartojimą vyrams pačioje 1900 metų 
pradžioje. Prieš tai paprastai rankinį laikrodėlį dė
vėjo vien tik moterys; vyrai buvo labiau pamėgę 
kišeninius laikrodžius. Dėl to brazilai vadina 
Santos-Dumont rankinio laikrodžio vyrams 
„išradėju". Ogi to „išradimo" istorijėlė vėl labai pa
prasta. 1904 metais, kai garsiame Paryžiaus res
torane nMaxim's" Santos-Dumont šventė savo 
JDeutsch" premijos laimėjimą, jis pasiguodė savo 
bičiuliui Louis Cartier, kaip jam sunku naudotis 
kišeniniu laikrodžiu skridimo metu. Ir Alberto 
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draugiškai paprašė Cartier sugalvoti pakaitalą, 
kad jis galėtų laisvai laikyti abi rankas ant vairo. 
Draugas išpildė jo norą, tučtuojau besidarbuoda
mas išspręsti tą problemą ir sukūrė vyrams ran
kinį laikrodį su odiniu dirželiu bei maža sagtimi. 

Alberto Santos-Dumont, rimtai susirgęs, ir, 
sakoma, smarkiai prislėgtas dėl savo nepagydomos 
ligos, tikima, jog jis pats nusižudė, 1932 m. liepos 
23 d., būdamas 59 metų amžiaus. Alberto Santos-
Dumont palaidotas Rio de Janeiro kapinėse. 

Imperatorius Pedro II 

Dom Pedro II, Brazilijos imperatorius, buvo 
antrasis ir paskutinysis tos šalies karališka

sis valdovas. Jis gimė 1825 metais gruodžio 2 die
ną Rio de Janeiro. Kai buvo vos penkerių metų, 
tapo būsimuoju Brazilijos imperatoriumi savo tėvo 
imperatoriaus Pedro I įsakymu, kuris 1831 metų 
balandį atsisakė savo sosto Brazilijoje, grįždamas į 
Portugaliją kovoti civiliniame kare. O to karo tik
slas buvo atstatyti Portugalijos sostą Pedro vyres
niajai seseriai Maria II. Todėl ir rezultatai buvo 
tokie, jog geras tėvas, besirūpindamas savo vaikų 
nauda, 1834 metais kovotojas Pedro I turėjo pen
kiolikmetę dukterį Portugalijos soste, o devynerių 
metų sūnų Pedro II būsimuoju Brazilijos imperato
rium. Tačiau, kol būsimajam imperatoriui—ber
niukui sukaks penkiolika metų, tėvo įsakymu, visa 
eilė regentų valdė jo vardu. Ir 1841 metų liepos 18 
d. regentai perleido visą įtaką penkiolikmečiui ber
niukui, vainikuodami jį Dom Pedro II, Brazilijos 
imperatoriumi. 

Dvejais metais vėliau septyniolikmetis impera
torius vedė Sicilijos princesę Teresa, jauniausią 
karaliaus Francis I dukterį, trejais metais už save 

vyresnę. Jiedu turėjo keturius vaikus: du sūnus ir 
dvi dukras. 

Įdomų istorinį įvykį Pedro II patyrė užsienyje. 
Imperatorius buvo JAV — 1876 m. Philadelphia 
parodoje, kurioje Alexander Graham Bell parodė 
jam savo naują telefoną. Galimas dalykas, jog Ped
ro II buvo pirmasis brazilas, pavartojęs tą išra
dimą. Jis deklamavo į ragelį Shakespeare klasišką 
eilutę iš „Hamleto" „Būti ar nebūti", ir susijaudinęs 
sušuko: — Šis daiktas kalba! 

Liberalių pažiūrų Pedro II drąsiai griebėsi vi
sos Brazilijos supramoninimo žingsnių, o taip 

pat pasiryžo nušluoti nuo žemės paviršiaus žmoni
jai užtrauktą gėdą — užbaigti vergiją. (Galutinis 
panaikinimo įsakas buvo pasirašytas jam nedaly
vaujant jo dukters princesės Isabel 1888 metais 
gegužės 13 dieną). Tačiau ši palaipsniui judanti pa
žiūra įvėlė jį į smarkų susidūrimą su Brazilijos 
visuomenės konservatyvesniais elementais. Tuo 
pačiu laiku, liberalai, kuriuos jis pats nuolat pa
drąsindavo, galutinai nutarė , jog Pedro nepa
kankamai greitai vykdė reformas, taip ir jie atmetė 
jo valdymą. Nepaisant, jog Pedro dar vis tebebuvo 
populiarus savo tautoje, jis buvo kariško perversmo 
nuverstas nuo sosto 1889 m. lapkričio 15 d. ir im
peratoriškoji šeima buvo ištremta. 

Pedro II mirė 1891 metais gruodžio 5 dieną 
Paryžiuje. Jo ir jo žmonos palaikai buvo grąžinti į 
Braziliją 1922 metais, ir buvo perlaidoti Petropoly, 
jų buvusioje „vasaros sostinėje" 1939 m. Kartu su 
jais čia amžinai ilsisi jų duktė Isabel su savo vyru. 
Neogotiškoje bažnyčioje — Šv. Petro katedroje — 
pavadintoje imperijos globėjo ir paties imperato
riaus vardu, yra Pedro II paminklas. 

Grįžtant atgal į Rio, Sigi, tarp kitų dalykų, 
suminėjo kaip atvykę į Rio de Janeiro iš provincijų 
brazilai kalba visiškai skirtingai portugališkai. 
Mintyse tai sukėlė juoką — visur tos pačios bė
dos...Mes, vaikai, Lietuvoje — Kupišky — sakėme 
„korva, pimpa" ir panašiai kupiškėnai, užuot karvė, 
pempė... Mokytojai, kovodami su mumis ir barda
mi, liepdavo kalbėti ne tarmiškai, bet literatūrine 
kalba. Klaipėdos krašte — Pagėgiuose — mes, 
paaugliai, išsigalvojome vokiškai sakyti „nuscht". 
užuot įprasto teisingo „nicht" (ne, nė), iš kažkurios 
Vokietijos provincijos atklydusiu tarmišku žodžiu... 

Bus daugiau. 
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IUOZAS GREVELDA 

Visą valstybę apskriejusi džiugi 
žinia, jog ponas Agurkichas paėmė 
dešimt tūkstančių ir nuvežė sostinėn 
padėti į jo įmonę apskundusios dar
bininkės banko sąskaitą, sukėlė ne
regėtą entuziazmą tarp jo įmonės 
darbininkų. Kiekviename Krekena
vos agurkiaulystės komplekso ceche 
įvyko solidarumo su darbdaviu mi
tingai, kuriuose jie jam žarstė pa
gyrų liaupses, prisiekinėjo karštą 
meilę ir ištikimybę iki karsto lentos, 
ir-tvirtai įsipareigojo nemokamai 
dirbti viršvalandžius, ne mažiau 
kaip po keturias valandas darbo 
dienomis ir po dvylika valandų -
išeiginėmis ir švenčių dienomis. 
Karšta meilė ir ištikimybė taip su
jaudino Europos Sąjungos biurokra
tus, kad Europa mūsų valstybę išs
tatė visuotinam džiaugsmui ir pono 
Agurkicho iniciatyvą pateikė kaip 
pavyzdį visam civilizuotam pasau
liui. 

Mes taip pat pajutome neregėtą 
entuziazmą ir, nuvykę į jo komplek
są, pasiteiravome poną Agurkichą, 
kaip jam pavyko sukelti tokį puikų 
šurmulį visoje Europoje. Darbininkų 
globėjas, geradaris ir filantropas, jų 
žmonų ar dukterų mylinčių rankų 
gražiai išsiuvinėta servetėle nusi
šluostė nuo rankų purvą ir išdidžiai 
pareiškė. 

- Tegul Europos biurokratai 
mato ir žino, jog ir mūsų Centuvoje 
yra verslininkų, iš kurių galima 
pasimokyti ir reikia imti pavyzdį. O 
pavyko visai paprastai - kaip jau 
esu minėjęs, darbininkams aš moku 
įstatymais nustatytą minimalų dar
bo užmokestį. Taip elgiuosi griežtai 
pagal įstatymą, nes jeigu mokėčiau 
daugiau, tai įstatymą pažeisčiau. O 
juk visi žino, jog aš įstatymus gerbiu, 
myliu ir net sapnuodamas galvoju 

kaip jų netyčia nepažeidus. O kad 
darbininkai nesijaustų nuskriausti, 
aš jiems vokuose kas mėnesį dar 
išmoku tam tikrą priedą - kam šim
tą kam du, tai priklauso ne nuo to, 
ką, kiek ir kaip jie pagamino, o tik 
nuo mano širdies gerumo ir nuo
taikos algų mokėjimo dieną. Iš to 
galite suprasti, koks esu geraširdis 
ir mylintis darbdavys. 

Mūsų entuziazmas liejosi per 
kraštus kaip putojantis vynas, 
matant beribį meilės ir pasiaukojimo 
savo darbininkams europinio masto 
pavyzdį. Bet kažkas tuose išvedžio
jimuose mums pasirodė ne visai 
realu, todėl paprašėme patikslinti 
abejotiną nuostatą: 

- Jūs sakote, jog išmokate prie
dą nepriklausomai nuo atlikto dar
bo. O ar teisinga taip daryti? Juk jus 
ir darbininkus sieja ne tarpusavio 
meilės ryšiai, o įsipareigojimas ir 
darbo sutartis. Ar darbdavio ir 
darbininkų meilė neiškreipia darbo 
santykių? 

Ponas Agurkichas kilniai pasi
piktino. 

- Iškreipia, sakote? O ką jūs 
pasakysite, jeigu aš jums atvirai 
pasakysiu, jog esu be galo nuoširdus 
ir tolerantiškas? Štai viena darbi
ninkė pareiškė, jog nesutinka gauti 
priedą vokelyje. Kitas darbdavys 
mano vietoje būtų ją su šunimis iš
vijęs, o aš ne! Užuot išvijęs, aš, tiktai 
jos pageidavimu, nustojau jai tą 
priedą mokėti. O kad ji nepasijustų 
nuskriausta (vis dėlto, su tuo priedu 
ji jau buvo apsipratusi!), aš paėmiau 
dešimt tūkstančių ir jos vardu padė
jau į banką. Ką jūs dabar pasaky
site? 

Iš netikėtumo ir pagarbumo mes 
netekome žado. 

- O ar jūs neišpaikinsite savo 
darbininkų? - pasiteiravome kilnųjį 
darbdavį. - Ar neatsitiks taip, kad ir 
kitų darbininkai pradės iš jų rei
kalauti tokių pat galimybių įrodyti 
savo pasiaukojančią meilę ir ištiki

mybę, kokias jūs suteikėte savo dar
buotojams? 

- Na, aš nesu koks nors Erodas 
ar Neronas, - pademonstravo savo 
akademines žinias ponas Agurki
chas. - Jeigu jie susiras kitą darb
davį, kuris jiems leis darbo dienomis 
nemokamai dirbti ne keturias, o 
penkias ar šešias valandas, o šven
čių dienomis - ne po dvylika, o po 
penkiolika valandų per dieną, aš 
nusilenksiu jų valiai ir jų tikrai ne
laikysiu per prievartą. Galite būti 
visiškai tikri, kad jeigu tokie nuos
tabūs tapusavio meilės ir pasiauko
jimo santykiai bus įteisinti Centuvos 
Respublikos Darbo Kodekse ir Euro
pos Sąjungos sutartyje, aš tai priim
siu kaip deramą mano viso gyvenimo 
tikslo išlaisvinti darbdavius ir dar
bininkus iš Darbo Kodeksų vergovės 
pripažinimą. Kai visa Europa naujai 
praregės, man bus statomi pamin
klai prie gyvos galvos. Aš nesu biuro
kratas ir neprotestuosiu prieš jokius 
meilės pasiaukojimo mano asmeniui 
pasireiškimus. 

- O kuriame banke jūs padėjote 
į darbininkės sąskaitą tuos pinigus? 
- pasiteiravome poną Agurkichą, 
prisiminę jo kilnų poelgį. 

- Tiksliai neprisimenu, man 
regis, jog tai „City Casino", - atsakė 
filantropas. - Ta diena man buvo 
truputį sunki. Nuo didelio darbo 
krūvio man ūžė galvoje, gal tą ūžesį 
dar padidino viena kita taurelė, ku
riomis banko darbuotojai mane 
vaišino, todėl mažai ką prisimenu. 
Atsimenu, jog rytą mane pažadino 
gražia uniforma apsirengusi banko 
valytoja ir pasakė, kad užuot lošimo 
namuose drybsojęs girtas kaip kiau
lė, turėčiau nešdintis namo. Nekul
tūringas elgesys mane suerzino, 
tačiau nusprendžiau jos į teismą 
neduoti. 

Filantropo atvirumas ir nuošir
dumas mums labai patiko, tačiau jo 
nuoširdumas mus paskatino tiksliau 
pasidomėti tos operacijos tikslumu. 

- Ar nepatikslintumėte, kas tai 
per įstaiga, kur jūs pervedėte savo 
darbininkei tuos dešimt tūkstančių? 
— paklausėme geradarį darbdavį. -
Jeigu ta įstaiga vadinasi kazino, ką 
patvirtino ir tos įstaigos valytoja, tai 
gal jūs pinigus ne pervedėte į jos 
sąskaitą, o paprasčiausia pralošėte? 

Geradaris pasikrapštė pakaušį. 
- Ko gero, aš tikrai būsiu per 

daug užmynęs ant kamščio, - atvirai 
prisipažino finansinių operacijų mė
gėjas. - Matyt, aš juos būsiu pra
ūžęs, jeigu nieko neprisimenu. Ne
žinau kaip galėjau supainioti banką 
su lošimo namais. Tikriausiai man 
vėl pasireiškė priklausomybės reci
dyvas. Matote, aš praeityje gydžiau
si nuo finansinės priklausomybės, 
kurią skaudžiai pajutau Jangilos 
atveju. Dabar toji priklausomybė, 
ko gero, bus ir vėl nubudusi mano 
pasąmonėje. Tačiau su pasąmone 
nepakovosi, teks ir vėl su tuo su
sitaikyti. Ką padarysi? - filosofiškai 
užbaigė ponas Agurkichas. 

- O ką jūs darysite su ta dar
bininke, kurios atlyginimą pralo
šėte? - pasiteiravome darbdavį. -
Pasirodo, jog jūsų įmonės adminis
tracija ją jau atleido iš darbo. 

- O kodėl aš su ja turėčiau ką 
nors daryti, jeigu jau padaryta 
viskas, kas buvo darytina? - atrėmė 
mūsų ofenzyvą geradaris. - Dabar ji 
turės galimybę pasirinkti kitą darb
davį, kurį ji galės mylėti labiau negu 
mane. Kad ir kaip būtų supainioti 
ryšiai darbe ir visuomenėje, visuo
met ateina toks laikas, kai šydas 
nukrinta nuo akių, ir viską pamatai 
be pagrąžinimų, be apgaulės ir 
blaiviai. Bet kokiu gyvenimo atveju 
reikia išlikti objektyviam ir nuosek
liam. 

Kad ir kaip būtume nenorėję 
sutikti su tokiu objektyvumu ir 
nuoseklumu, turėjome sudėti gin
klus ir pasiduoti agurkinei darb
davio logikai. 

Karolį Milkovaitį prisimenant 
Atkelta iš 4 psl. 
1950 metais Milkovaičių šeima 

persikėlė anapus Atlanto, ir įsikūrė 
Čikagoje. Uždirbdamas duoną šei
mai, kartu dar besimokydamas tech
nikos institute, Karolis Milkovaitis 
buvo aktyvus Amerikos JAV lietuvių 
visuomeninėje veikloje: buvo Lietu
vių tautinės sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininkas, jūrų šaulių kuo
pos ,,Klaipėda" pirmininkas, Lietu
vos šaulių sąjungos tremtyje centro 
valdybos pirmininkas bei garbės 
narys, Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmimo ir išlaikymo centrinio ko
miteto pirmininkas K. Milkovaitis 
paminklo Romui Kalantai Čikagoje 
statymo sumanytojas ir darbų vyk
dytojas taip pat žurnalo „Pensi
ninkas" ilgametis redaktorius. 

Nuo 1970 metų Karolis Milko
vaitis Lietuvių žurnalistų sąjungos 
narys, nuo 2002 m. Lietuvių rašytojų 
draugijos narys. 

Tėvynės ilgesį Karolis Milkovai
tis slopino rašydamas eiles: Čika
goje 1983 metais pasirodė pirmoji 
poezijos knyga „Ledinės kregždės", 
1984 metais — „Saulėtekių upės". 
Jau nepriklausomoje Lietuvoje 1991 
m. pasirodė eilėraščių rinkinys 
„Akimirkų amžinybės". 

Savo gyvenimo patirtį Karolis 
Milkovaitis aprašė autobiografinia

me romane „Slibinų miškas", išleis
tame 1990 metais Kaune. 

Lietuviams ieškantiems laimės, 
ar sotesnio duonos kąsnio svetur 
matyt bus nesuprantama, kas gali 
paskatinti žmogų, svečioje šalyje 
sunkiai uždirbantį pinigų šeimai 
išlaikyti, imtis visuomeninės veik
los, kiekvieną laisvą vakarą, savait
galius ir atostogas aukoti gimtąja 
kalba leidžiamo žurnalo redagavi
mui? Atsakymas paprastas — lietu
vybės dvasia, tėvynės ilgesys. So
vietų okupacija išgynė iš tėvynės 
šimtus tūkstančių lietuvių, tačiau 
niekada nepajėgė iš jų ištrinti tė
vynės. Karolis Milkovaits buvo vie
nas jų, gyvenimą paskyręs tam, kad 
toli nuo Lietuvos būtų išsaugota 
gimtoji kalba, kad pasaulis išgirstų, 
jog už „geležinės uždangos" gyvena 
maža, bet išdidi, lietuvių tauta. 

Karolio Milkovaičio mirties me
tinės buvo kukliai paminėtos jo gim
tosiose Pilviškėse. Miestelio viduri
nėje mokykloje veikiančioje parodoje 
buvo galima susipažinti su jo gyve
nimo darbais, knygomis, gegužės 5 
dieną vyko minėjimas, o gegužės 7 
dieną, sekmadienį Pilv.-k.u >• 
Trejybės bažnyčioje buvo aukojamom 
Mišios už Karo'u Mjlkovaiti 

Domas Palevičius 

Gegužės 12 d., penk tad ien i , 7:30 v a i . v. 
Čiurlionio galerijoje jaunimo centre, 5620 S. Clareroont Ave., Chkago 

įvyks 

žymaus lietuvių grafiko 

Viktoro Petravičiaus 
simtosioms gimimo metinėms skirtas 

vakaras — paroda 

„Aš vh norėdavau sukurti savo..." 
(Viktoras Petravičius) 

Grafikas Viktoras Petravičius 
V Maželio nuotr. 

Maloniai kviečiame visus 
pažinojusius dailininką ir 

visus mylinčius meną 
žmones 

atvykti i ši prisiminimu 
vakarą. 
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Pasaulio naujienos 

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

Irano vadovas siunčia laišką C. W. Bush 
Tehran, gegužės 8 d. („Reu-

tersTBNS) — I rano prez identas 
Mahmoud Ahmadinejad, siekdamas 
išspręsti „dabartinę padėtį pasauly
je", nusiųs laišką JAV prezidentui 
George W. Bush, pirmadienį sakė 
iraniečių vyriausybės atstovas. 

Pasak Gholamhossein Elham, 
laiškas bus pris tatytas į Šveicarijos 
ambasadą Tehran, kuri atstovauja 
JAV interesams Irane. 

Gh. Elham sakė, kad M. Ahma
dinejad pasiūlė ,,naujų sprendimų, 
kaip sureguliuoti t a rp tau t ines prob
lemas ir rasti išeitį iš dabar t inės tra
pios padėties pasaulyje". 

Irano vyriausybės atstovas ne
užsiminė apie branduolinę krizę, ta
pusia nesantaikos priežastimi Irano 
santykiuose su pasaulio bendrija. 

Kaip pažymėjo Gh. Elham, tai 
pirmasis Irano vadovo laiškas JAV 
prezidentui nuo 1979 metų, kai abi 
šalys nutraukė diplomatinius ryšius. 
Susipriešinimas tarp JAV ir Irano 
kilo, kai Tehran buvo įkaitais paimti 
Amerikos diplomatai. 

JAV ir Europa įtaria Iraną no
rint panaudoti atomines technologi
jas ginklų gamyboje. Tehran įrodinė
ja, kad jo branduolinė programa yra 
taiki. 

Oficialusis Tehran atsisakė vyk
dyti Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos rezoliuciją, rekomenduojančią 
nutraukti urano sodrinimą. 

Dabar Saugumo Tarybos nariai 
svarsto Vakarų pasiūlytą naujos re
zoliucijos projektą, numatantį sank
cijų Iranui galimybę. 

Rusija ragina Vakarus palaidoti 
„šaltojo karo šmėklas" 

Londonas, gegužės 8 d. („Reu-
tersTBNS) — Didžiausios pramoni
nės pasaulio valstybės tu r i pripa
žinti Rusijos ištikimybę demokrati
jai ir palaidoti „šaltojo karo eros 
šmėklas", pareiškė energetikos mi
nistras Viktor Christenka. 

Laikraštyje „Financial Times" 
jis išspausdino straipsnį, atmetantį 
JAV viceprezidento Diek Cheney 
pretenzijas ir kal t inimus, esą Vla-
dimir Putin nutolo nuo demokratijos 
ir vykdo energetinio šantažo, kuris 
įmanomas dėl milžiniškų Rusijos 
energijos šaltinių atsargų, politiką. 

„Mes didžiai suner imę dėl pas
tarųjų komentarų Vakaruose, kurie 
iškreipia Rusijos energetikos politi
ką", — rašo V. Christenka pirmadie
nį išspausdintame straipsnyje. 

„Rusija atsisakė sovietmečio su
sitarimų, kai buvo subsidijuojamos 
energijos šaltinių kainos mūsų kai
mynių ekonomikose, ir pasirinko 
rinkos principais pagrįs tus kaino
daros mechanizmus", — pareiškė 
ministras. 

„Mes žinome, kad seni įspūdžiai 

lėtai grimzta praeitin, bet Vakarams 
jau metas išvysti ir įsisąmoninti tą 
brandų vaidmenį ir pažangą, kurių 
pasiekė Rusija", — pažymi jis. 

Rusijos vadovybę labai supykdė 
Didžiojo aštuoneto šalių atstovų su
sitikimo Sankt Peterburge išvaka
rėse nuskambėję D. Cheney komen
tarai . 

JAV viceprezidentas kritikavo 
Rusiją iš pradžių gegužės 4 dieną 
Vilniuje vykusiame Baltijos šalių, 
Ukrainos ir Gruzijos viršūnių susiti
kime, paskui tęsė žodžių ataką lan
kydamasis Kazachstane ir pakeliui į 
namus. 

Sekmadienį skrisdamas JAV ka
rinių oro pajėgų lėktuvu, D. Cheney 
dar kartą pareiškė žurnalistams: 
Maskva turi suprasti, kad „geriau
sios Rusijos kaimynės — tai geros, 
stiprios demokratijos" ir jai nederėtų 
energijos šaltinių naudoti kaip spau
dimo kaimynėms priemonės. 

D. Cheney pareiškimai — vieni 
griežčiausių, kuriuos Kremliui teko 
išklausyti per visą prezidento Geor
ge W. Bush valdymo laikotarpį. 

Naujoji Lenkijos koalicija pradeda darbą 
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 

Naujoji Lenkijos konservatorių ir po
pulistinių antieuropietiškų partijų 
koalicija pirmadienį pradeda kurti 
jau beveik prieš metus žadėtą Ket
virtąją Lenkijos Respubliką, tačiau 
ją lydi neigiamų vertinimų šleifas. 

„Šokas, k raš tu t inės emocijos, 
kandūs žodžiai", — ta ip naujosios 
koalicijos, kuriai priklauso konser
vatyvi partija „Įs ta tymas ir teisin
gumas", populistinė „Savigyna" ir 
ultrakatalikiška Lenkijos šeimų ly
ga, sudarymą apibūdino įtakingas 
lenkų dienraštis „Rzeczpospolita". 

Pirmą kartą po demokrati jos 
Lenkijoje atkūrimo vyriausybės va
dovui talkins net trys vicepremjerai. 
Ministerijų taip pat bus daugiausia 
— 20. 

Pasak buvusios Lenkijos nacio
nalinio banko vadovės Hanna Gron-
kiewicz-Waltz vienos ministerijos iš
laikymas per metus ats ieina 30-50 
mln. zlotų. 

Kairiųjų Valstiečių sąjungos va
dovas Waldemar Pawlak, nesutikęs 
dėtis prie naujosios koalicijos, sek
madienį interviu radijui ,,Zet" jos 
par tner ius palygino su nusikals
tamų gaujų vadeivomis, kurie iš pra
džių šaudo vieni į kitus, o paskui su
sėda prie bendro stalo. 

Žodžių nesirinko ir didžiausios 
opozicinės partijos — Pilietinės plat
formos — vadovas Donald Tusk. 

Jis pareiškė, jog „Įstatymo ir tei
singumo" vadovas Jaroslavv Ka-
czynski pažeidė nerašytas politikos 
taisykles ir teisindamasis tuo, kad 
turi kovoti su buvusia sistema, be jo
kios gėdos valdžią atidavė buvu
siems komunistams. 

Ypač neigiamai buvo sutikta ži
nia, kad Lenkijos šeimų lygos pirmi
ninkas Roman Giertych tapo švieti
mo ministru. Pasak opozicijos, tai 
pirmas kartas, kai Lf-r.kijoB minis
terijos vadovu pa-k:rT;v asmu 
neturintis atitinkamo išsilavinimo 

EUROPA 

LONDONAS 
Britų ministras pirmininkas To-

ny Blair sakė dabar nenurodysiąs 
savo pasitraukimo iš posto datos, 
nes tai paralyžiuotų vyriausybę. 
Spaudimas T. Blair padidėjo po pra
ėjusią savaitę įvykusių vietos val
džios rinkimų, per kuriuos valdan
čioji Leiboristų partija patyrė vieną 
didžiausių pralaimėjimų nuo pat at
ėjimo į valdžią 1997 metais. T. Blair, 
kuris praėjusiais metais iškovojo 
trečią kadenciją, politinių įpėdiniu 
yra laikomas to nekantriai laukian
tis iždo kancleris Gordon Brown. 

PARYŽIUS 
Tarptautinė organizacija „Re-

porter sans frontieres" ragina iš 
naujo ištirti „Forbes" žurnalo rusiš
kojo leidinio vyriausiojo redakto
riaus Paul Chlebnikov nužudymo 
aplinkybes, išnagrinėjant visas gali
mas versijas. Gegužės 6 dieną Mask
vos miesto teismas išteisino du Če
čėnijos gyventojus — Kazbek Duku-
zov ir Muša Vachajev, kaltinamus P. 
Chlebnikov nužudymu, taip pat 
Maskvos notarą Fail Sadretdinov. 
Teismo sprendimas patvirtino abejo
nes, kurias „Reporter sans frontie
res" iš pat pradžių reiškė dėl vadi
namojo „čečėniškojo pėdsako" šioje 
byloje, nors tai buvo vienintelė tar
dymo institucijų versija. „'Reporter 
sans frontieres' visada manė, kad la
bai daug kriminalinio pasaulio ir 
valstybinių struktūrų atstovų turėjo 
priežasčių nekęsti P. Chlebnikov dėl 
jo žurnalistinės veiklos", — sakoma 
pareiškime. 

VARŠUVA 
Lenkijos ir Rusijos nusikalsta

mos gaujos bendrai veikdamos iš 
Europos bankų išviliojo milijonus 
zlotų. Tarptautinė sukčių gauja, ku
rią išaiškino Lenkijos pareigūnai, 
veikė paprastai: nusikaltėliai iš ban
kų paimdavo didelę paskolą, o kaip 
užstatą palikdavo brangakmenius, 
kurių nurodyta vertė būdavo 30-50 
proc. didesnė negu tikroji. Brangak

meniai, kurių parūpindavo Rusijos 
nusikaltėliai, į Lenkiją buvo atve
žami specialiuose juvelyriniuose 
maišeliuose. Jie beveik niekam ne
sukeldavo įtarimo, juoba, kad jų tik
rumą patvirtindavo nusikaltėlių už 
dosnų atsilyginimą papirkti „eks
pertai". Vienas Varšuvoje gyvenan
tis sukčius teigė, jog viename Vokie
tijos banke vis dar tebėra saugomas 
maišelis su smaragdais,. įvertintais 
net 50 mln. JAV dolerių. Žinia, tikro
ji jų kaina yra perpus mažesnė. Iš 
bankų išvilioti pinigai būdavo inves
tuojami į prekybą narkotikais. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush naujuoju CŽV vadovu paskirs 
generolą Michael Hayden, nacionali
nės žvalgybos direktoriaus John Ne-
groponte pavaduotoją. Jei šį pasky
rimą patvirtins Senatas , M. Hayden 
pakeis penktadienį dėl jam daryto 
spaudimo ats is ta tydinusį Porter 
Goss. JAV įstatymų leidėjai, taip pat 
ir iš G. W. Bush Respublikonų parti
jos, savaitgalį reiškė susirūpinimą 
dėl to, kad gali būti pasirinktas M. 
Hayden, nes jis yra susijęs su slapto 
pasiklausymo programa, kurią kriti
kai vadina pilietinių teisių pažei
dimu. Senatoriai sakė, kad pasinau
dos M. Hayden paskyrimo svarsty
mu Senate tam, kad daugiau sužino
tų apie slapto telefoninių pokalbių 
pasiklausymo ir elektroninio pašto 
tikrinimo programą. 

R U S I J A 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimir 

Putin Pergalės dienos proga pirma
dienį padėjo gyvų gėlių vainiką prie 
Amžinosios ugnies šalia Nežinomojo 
kareivio kapo. Pergalės Antrajame 
pasauliniame kare 61-osioms meti
nėms skirtoje šventinėje ceremonijo
je dalyvavo šalies vyriausybės vado
vas Michail Fradkov, vicepremjeras 
ir gynybos ministras Sergej Ivanov, 
parlamento vadovai, kiti pareigūnai. 
Padėjus vainikus prie Amžinosios 
ugnies pro susirinkusiuosius pražy
giavo Maskvos įgulos kariai, kurie 
gegužės 9-ąją dalyvaus Pergalės 
dienai skirtame iškilmingame kari
niame parade. 

Kroviniu gabenimas 
a vu i visas pasaulio šalis. 

*i*į* 

Kroviniu gabenimas ^Wr* 1 ' ^ ? * 
lėktuvu i visas pasaulio šalis ^ ~HT? 

Air Freight 
Automobiliu pirkimas bei 
1 siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
vtsoie Amerikoje. 

Sm&ll Packaaes Trucking 

Sn*-uk-- S'jnfcmj s ^ t . ^os bei 
pristatymas ~a~\,s Lietuvoje Latvijoje. 
Estuose. Ba:t;=.''.-sijOie r*. u^ra ~o e 

o. 
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 

Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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KAI DARŽELĮ PRIE NAMO 
PAKEIČIA NEDIDELIS 

BALKONAS 
Atrodo, kad lietuviai turi įgim

tus žemdirbių genus. Net gyvendami 
mieste, neatsisako daržo, darželio, 
vejos prie namų, vieno kito vais
medžio. Lietuvio namelį bet kurioje 
apylinkėje nesunku atpažinti : jo 
aplinka sutvarkyta, žaliuojanti ir 
žydinti. Tačiau vis daugiau mūsų vy
resniosios kartos tautiečių dėl su
mažėjusių pajėgumo ar kitų susi
dėjusių aplinkybių yra priversti 
atsisakyti savarankiško gyvenimo: 
jie persikelia į butus, kur kažkas 
kitas rūpinasi sniego kasimu, žolės 
pjovimu, gėlių auginimu... 

Daugeliui tai skaudus smūgis, 
kartais vedantis net į depresiją ar 
kitas negalias. Medicina dabar pri
pažįsta, kad augalų sodinimas ir jų 
priežiūra veikia žmogų teigiamai ne 
tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Tai 
suteikia beveik tiek pat naudos, kaip 
rūpinimasis naminiu gyvulėliu (be 
abejo, augalais rūpintis yra leng
viau ir paprasčiau kaip šuneliu, ka
tinu ar paukšteliais). 

Bet kaip šį žemės ir auginimo 
troškulį numalšinti, jeigu vyresnio 
amžiaus žmogaus pajėgumas ribo
tas, o gyvenamas butas nedidelis? 
Laimingesni tie, kurie turi balko
nus, terasas arba verandas. Įvairias 
gėles ir net daržoves galima auginti 
induose — vazonuose, loveliuose, 
puoduose, medinėse „dėžėse". Dabar 
yra tiek įvairių, ypatingo dėmesio 
nereikalaujančių augalų, kad net 
nelabai svarbu, ar balkonas saulė
tas, ar jame saulės nelabai daug, ar 
galbūt visiškai šešėlyje. 

Kaip p radė t i ? 
l.Visų pirma reikia atidžiai ap

žiūrėti vietą, kur auginsite savo 
„indų darželį". Pagal tai, kiek vieta 
per dieną gauna saulės, bus galima 
pasirinkti ir augalus. 

Jeigu balkonas labai saulėtas, 
gėlės gerai augs ir žydės, tačiau joms 
reikės daugiau vandens, nes žemė 
greičiau išdžius, ypač vasaros karš
čiams užėjus (įkaitusi namo siena ir 
jos sudaroma užvėja taip pat padidi
na oro temperatūrą). 

2. Pasirinkti indą (puodą, lovelį 
ar pan.). Jeigu vazonas labai didelis 

ir sunkus, pastatykite jį ten, kur 
visą vasarą nereikės judinti, nes, 
pripylus žemės ir pasodinus auga
lus, j is pasidarys dar sunkesnis (kitu 
atveju, galima vazoną pastatyti ant 
pakilimo su ratukais, tuomet nebus 
sunku jį pastumti). Beje, labai sun
kus vazonas gali būti per sunkus 
balkonui, todėl reikia atsargumo, 
kad neatsitiktų nelaimė. 

Nedideli ar lėkšti vazonai grei
tai išdžiūsta, be to, augalai juos 
„perauga", jiems netrukus pasidaro 
per ankšta. Nedidelis, ypač aukštas 
ir siauras vazonas, neatsparus vėjui 
— audros metu ar šiaip stipresniam 
vėjui pučiant, jis gali apvirsti. 

Svarbu, kad vazonas ar kitas 
indas apačioje turėtų skylutę, lais
tant vandeniui išbėgti. 

Mediniai vazonai, arba „dėžės", 
gerai apsaugo augalo šaknis, juos 
galima nudažyti norima spalva, ta
čiau per ilgesnį laiką jie sutręšta. 

Vielinės pintinėlės, išklotos sa
manomis ir pripildytos žeme, gražiai 
atrodo, ypač pakabintos. 

Moliniai vazonai ar puodai pra
leidžia deguonį prie augalo šaknų, 
bet iš jų greičiau išgaruoja vanduo, 
žemė greičiau išdžiūsta. Taip pat jie 
yra sunkūs, o žiemą nuo šalčio gali 
suskilti. 

Geros kokybės plastmasiniai 
vazonai yra lengvi ir patogūs, tad 
verta apie juos pagalvoti. Be to, kai 
kurie visai panašūs į molinius, tad 
gražiai atrodo. Jie visais atžvilgiais 
patogesni. 

Žemė 
Sodinant augalus vazonuose, 

galima panaudoti geros kokybės 
„potting soil mix" — t.y., specialiai 
vazonams (tiek kambariniams, tiek 
lauko augalams) paruošta žeme. Ji 
paprastai yra be jokių parazitų ir 
piktžolių sėklų („top soil" tos apsau
gos neturi). 

Taip pat galima gauti „žemės be 
žemės". Tai iš organinių medžiagų, 
pvz., samanų, smulkiai sutrupintos 
medžių žievės ir vad. „perlite" (toks 
mineralas, kuris nuo drėgmės išsi
plečia ir palaiko vandenį) pagaminto 
mišinio, angį. vadinamo „soiless pot

ting mix". Kartais jame įmaišyta 
trąšų, tad augalo tręšti nereikia. Ši 
„žemė" yra labai lengva, todėl gali
ma įmaišyti tikros žemės, kad vazo
nai būtų sunkesni ir vėjas jų neiš-
vartytų. 

Kaip pasirinkti augalus 
Kartais sunku įsivaizduoti, ka ip 

vazonas ar lovelis atrodys, kai j a m e 
augalai tarpiai augs, vešės ir žydės, 
nes paprastai perkame ir sodiname 
nedidelius, jaunus augaliukus. 

Žinovai patar ia laikytis t r i jų 
taisyklių: 1. parinkti vieną augalą, 
kuris yra aukštas (jis sodinamas į 
vazono vidurį); b. augalas, ku r i s 
gražiai susikrūmija, kad užpildytų 
tuščią vietą šalia to aukštojo augalo; 
c. keletą augalų, kurie svyra. J i e 
sodinami vazono pakraščiais ir 
gražiai atrodo, kai nusvyra per jo 
briauną žemyn. 

Petuni jos 

Petunijas lengva auginti. Angį. 
vadinasi „Petunia", o lotyniškai t a ip 
pat — Petunia. Ar galite įsivaiz
duoti, kad gražuolės, įvairiaspalvės, 
įvairiažiedės petunijos yra tos pačios 
šeimos kaip bulvės? Petunijos y r a 
vienmetis augalas. Jų rūšių gausy
bė, atrodo, neišsemiama. Yra petuni-
jų, kurios svyra, yra, kurios auga 
gražiais kupsteliais. Jos labai t inka 
auginti vazonuose, loveliuose, tač iau 
mėgsta saulę ir daug vandens. Je igu 
petunijas retkarčiais patręšite t ir
piomis trąšomis, jeigu dažnai pa-
laistysite (tačiau jos nemėgsta mirk
ti vandenyje), jos visą vasarą žydės. 
Petunijos t inka ir pakabinamose 
pintinėlėse. Jeigu oras labai sausas 
ir karštas, kartais petunijas puola 
voratinklinės erkutės (spider mites) 
— jomis lengva atsikratyti, nupurš -
kiant augalus paprastu vandeniu. 
Retais atvejais pasitaiko ba l t a s 
parnių muselių (whiteflies), amaro 
(aphids), bet paprastai ši problema 
nedidelė. 

Pelargoni jos 
Kitas augalas, lengvai augina

mas vazonuose, gražiai, gausiai žy
dintis, nereiklus, bet taip pat mėgs
tantis saulę, yra pelargonija, angį. 
„Geranium", lot. Pelargonium zona-

le. Yra ir svyrančių rūšių, yra kvap
nių rūšių, pilnavidurių, tuščiavi
durių, o spalvos — kokių tik galima 
įsivaizduoti. Nors pelargonijos gali 
žiemoti (kambaryje, rūsyje ir pan. 
apyšiltėje patalpoje), bet geriausiai 
j a s vadinti vienametėmis gėlėmis ir 
kasme t sodinti iš naujo. Galima 
gauti ir pelargonijų sėklų, bet ilgai 
t runka , kol iš jų išauga ir pražysta 
augalai . Geriau nusipirkti jau žydin
čių. 

S p r i g ė s 
O jeigu balkone viešpatauja 

amžinas šešėlis (dėl didelių medžių, 
šiaurinės pusės ar per arti esančio 
ka imyninio namo), nereikėtų dėl 
,,tokių niekų" ats isakyt i augalų. 
Šešėliuotos vietos karal ienė yra 
sprigė. Angį. „impaient", „busy-Liz-
zy", „Snapvveed" (šis pastarasis var
das ger iausia i atl iepia lietuvišką 
„sprigę", nes šių gėlių išnokusios 
sėklos spragteli ir nutyška į visas 
puses), lot. taip pat Impatiens wal-
lerana sultanii. 

Sprigės yra balzamininių šei
mos vienmečiai augalai. Jų yra įvai
rių spalvų ir rūšių (labai puošni ir 
akį pa t raukiant i yra vad. Naujosios 
Gvinėjos sprigė), taip pat yra pil
navidurių, dryžuotais žiedais ir net 
lapais augalų. Šios gėlės žydi nuo 
ankstyvo pavasario iki šalnų. Iš 
nedidelio augaliuko išauga plačiau
sias „kupstas" ir užpildo vazoną. 

Spr igėms reikia vandens ir 
trąšų, o už šią priežiūrą jos atsilygi
na gausiais žiedais. 

B e g o n i j o s 
Tai k i tas , pavėsį mėgstantis , 

nors dalį dienos saulę toleruojantis, 
nuostabiai žydintis balkoninis ar 
pakabinamas augalas. 

Papras ta i vazonuose auginama 
vadinamoji „Tuberous begonia", lot. 
Begonia tuberosa — t.y begonija iš
aug inama iš šakniagumbių. Žydi 
visą vasarą, bet nepakenčia šalto 
oro, tad prieš pirmąsias šalnas rei
kia šakniagumbius iškasti. Jie vėsio
je vietoje išsilaikys per žiemą. 

Galima anksti pavasarį pirkti 
begonijų šakniagumbius, o kiek vė
liau (maždaug šiuo laiku) patartina 
įsigyti j au pasodintas vazonuose ir 
pradedančias žydėti begonijas, nes 
ilgai t ruks , kol jos išaugs iš šak
niagumbių. Jeigu juos pasiliekate 
per žiemą, reikia maždaug kovo mė
nesį šiltoje patalpoje pasodinti į 
žemę ir sudaiginti. Kai visas šalnų 
pavojus praeis, išnešti į lauką. 

Begonijų žiedai dideli, įvairias
palviai, pilnaviduriai. Jų lapai mė
singi, o stiebai t rapūs, todėl kartais 
vėjas a r s t ip rus lietus nulaužia. 
Begonijoms reikia daug vandens ir 
bent kar tą per mėnesį patręšti tir
piomis trąšomis. 

B u s d a u g i a u 

SKELBIMAI 
PARDUODA PASLAUGOS 

LEMONT RELATED LIVING 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSINGTON ESTATES 
Spacious end unit, wi th custom 
upgrades throughout 5595,000 

630-257-5906 

Parduodamas „Condominium" 
Pasaulio lietuvių centre, 
2 miegamieji, 2 tualetai, 

kampinis. Kaina $179,000 
/»/. M2-S7fi-<>OS7 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMUJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

$T. PETERSBURG, H . 

Stuburo ir 

NAUJAS VADOVAS 
NAUJOS DAINOS 

St. Petersburg Lietuvių choras 
savo pradžia laiko 1966-uosius me
tus, kai nedidelė dainininkų grupė 
vardu „Dailė" nutarė įsijungti į jau 
gražiai veikiantį Lietuvių klubą. 
Choras dalyvauja įvairiose šventėse 
ir klubo renginiuose, kaskart papil
dydamas savo gretas naujai atvyks
tančiais tautiečiais. Muziko Petro 
Armono laikais choras buvo pasiekęs 
savo viršūnę, atlikdamas įvairių 
kompozitorių dainų repertuarą. 
Choras taip pat turėjo savo padali
nius: vyrų ir moterų vienetus, kurie 
populiarios muzikos kūrinius atlik
davo mažesniuose renginiuose. Dalis 
choro narių dalyvavo ir atskirame 
bažnytiniame chore, kurio paskirtis 
buvo giedoti bažnyčioje pamaldų 
metu ar laidojant mirusiuosius. 

Muzikas Aloyzas Jurgutis, Lietuvių klubo choro, St 
Petersburg, FL, vadovas. 

Vėliau keletą metų sėkmingai 
chorui vadovavo jaunas muzikas 
Bronius Kazėnas, apsigyvenęs netoli 
Tampos ir dirbantis viešųjų mokyklų 
sistemoje. Broniaus Kazėno muzi
kinė technika buvo kiek skirtinga ir 
pačios dainos buvo audringesnės, 
linksmesnio turinio. Tačiau Kazė
nui, gyvenant tolėliau nuo klubo, 
nebuvo patogu važinėti į repeticijas, 
ypač padidėjus darbo krūviui mo
kyklose ir atsiradus problemų su 
sveikata. Jis nutarė atsisakyti choro 
vadovo darbo. Choras be vadovo ir 
daugeliui narių apleidus šios žemės 
kelionę, pradėjo merdėti. Dar žiemos 
sezono metu, kai šiauriečiai — 
atostogautojai papildydavo gretas, 
buvo bandoma suorganizuoti viene
tą, bet jau atrodė, kad po 40 metų 
puikaus ir nepailstamo darbo, pas
kutinė „gulbės daina" ryškėjo hori
zonte. 

Muzikas Aloyzas Jurgutis, diri
gentas, kompozitorius, anksčiau gy
venęs Čikagoje ir Los Angeles, ir vi
są laiką vadovavęs chorams, orkes-
travęs muzikinius kūrinius bei iš-
vystęs ir patobulinęs daugelį liau
dies dainų jau keliolika metų gyveno 
mūsų telkinyje. Jis laiks nuo laiko 
buvo kviečiamas atlikti programą ar 
akompanuoti įvairiuose klubo ren

giniuose. Tačiau problemos su svei
kata, įvairios operacijos jam neleido 
įsijungti į darbą. Tačiau paskutinių 
keliolika mėnesių laikotarpyje, su
sitvarkius su problemomis, jis buvo 
pakviestas ir sutiko perimti choro 
vadovavimą. Jo ir likusių choristų 
pastangomis buvo atliktas didžiulis 
darbas taip, kad jau balandžio mėne
sio pabaigoje buvo įstengta surengti 
tradicinį metinį choro koncertą, 
kuris įvyko su stebėtinu pasise
kimu. Trūko vyrų balsų, nes vyrai 
dėl įvairių priežasčių visad anks
čiau palieka šį žemišką pasaulį. Mo
terų buvo nemaža sudėtis. Choras, 
šiuo metu susidedantis iš 33 narių, 
atrodė dar jaunatviškas su vienodais 
rūbais, tvirta laikysena ir dar gana 
stipriais balsais. 

Koncertas įvyko ba
landžio 21 dieną, penkta
dienį, dalyvaujant pilnai 
salei telkinio narių ir 
svečių. Atsilankiusieji 
gavo gražiai paruoštą su 
pagrindinių dalyvių ap
rašymais ir programos 
išdėstymu lankstinuką. 
Visiems susėdus prie pa
puoštų stalų, klubo pir
mininkė Loreta Kynienė 
atidarė koncertą, pasvei
kindama visus dalyvius 
ir pakviesdama choro 
pirmininkę Aureliją Ro
bertson supažindinti su 
programos atlikėjais bei 
koncerto programa. Ši, 
padėkojusi dalyviams už 
atsilankymą, be didelių 
pristatymų pastebėjo, 
kad Šio koncerto pelnas 
bus skiriamas lengves
niems pastovams įsigyti, 
nes esamieji mediniai 
yra per sunkūs esamoms 
pajėgoms susidoroti, ji 
iškvietė choristus ir 

muziką-vadovą į sceną. 
Pirmoje dalyje — „Skambėk dai

na", mišrus choras atliko dainą iš R. 
Smetana operos „Parduotoji nuota
ka" ir dvi liaudies dainas. Kitą dainą 
„Miškų gėlė", solo partiją atliko 
Rimas Karnavičius, pritariant cho
rui. Rimas Karnavičius — baritonas, 
įgijęs bakalauro ir magistro laips
nius dainavimo ir muzikinio teatro 
srityje, puikiai atliko šią malonią ir 
jausmingą dainą. Jis yra „Herald" 
vokalinio ansamblio, Florida „Pro 
Musica" ir Tampos Operos gildijos 
narys. Aktyviai dalyvauja Šv. Judo 
katedros liturginės muzikos skyriu
je. Paskutinis pirmos dalies kūrinys 
buvo „Vergų choro daina" iš operos 
„Nabucco". 

Antroje dalyje — „Gyvuok, bran
gi tėvyne", moterų choras atliko dvi 
liaudies dainas. Po jų vyrų choras 
skambiai perdavė dainą „Kur Šatri
ja, Rambynas" ir „Jūreivių dainą". 
Girdėjom Alvitos Kerbelienės skai
tinį „Mano protėvių žemė" iš poeto 
Bernardo Brazdžionio kūrybos. Pa
baigai mišrus choras atliko „Lietu
viai esame mes gimę", „Milžinų 
kapai" ir „Jau žirgelis pabalnotas". 
Paskutinioji daina pagal J. Dam 
brausko muziką buvo aranžuota 
Aloyzo Jurgučio, dargi dėl įspūdžio 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MO 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VČJNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5918W.AfcnerAve.S1s.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už paeinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angfskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

įterpiant Lietuvos himno dalį. 
Publikai plojant, ši daina dar kartą 
buvo pakartota. 

Chorui akompanavo Michelle 
Rego. Ji — aktyviai koncertuojanti 
menininkė, pianistė, dainininkė, 
vargonininkė, groja fleita. Priklauso 
daugeliui muzikos organizacijų. 
Steigėja ir vadovė profesionalų mu
zikų vokalinio ansamblio „Herald" 
vieneto bei St. Petersburg diecezijos 
ir Šv. Judo katedros liturginės mu
zikos skyriaus direktorė. Vadovauja 
penkiems muzikiniams vienetams. 
Dažnai akompanuoja lietuvių muzi
kiniuose renginiuose. 

Po koncerto buvo skanūs ir gau
sūs pietūs, paruošti Loretos Ky-
nienės, Aldonos Česnaitės ir kitų 
pagalbininkių pastangomis. Po va
karienės vyko loterija, kuri buvo 
gausi dovanomis. Tai tikrai buvo 

puikus sezono užbaigimo koncertas. 
Daugelis svečių iš įvairiausių vie
tovių, praleidžiantys žiemos savaites 
saulėto St. Petersburg apylinkėse, 
buvo patenkinti ir dėkojo rengėjams 
už įspūdingą, linksmą ir smagų 
vakarą. 

Vakarui pasibaigus, choro pir
mininkė Aurelija Robertson, kurios 
pastangomis ir darbu choras buvo 
atnaujintas, dėkojo muzikui Aloyzui 
Jurgučiui, solistui Rimui Karna-
vičiui, akompaniatorei Michelle Re
go, Alvitai Kerbelienei, Laimai Šal
čiuvienei choro talkininkei, vaka
rienės rengėjoms ir visiems choro 
nariams už pasišventimą, kantrumą 
ir dainų atlikimą, ir galiausiai da
lyviams, be kurių pritarimo ir para
mos šis koncertas nebūtų toks sėk
mingas. 

M e č y s Š i l k a i t i s 

Lietuvos Dukterų, St. Petersburg, FL, skyriaus narės su p i rm Elena Jasaitiene, 
suruošusios sėkminga var totu daiktu išpardavimą, kurio pelnas skiriamas lab 
darai. 

http://www.illinoispain.com
http://5918W.AfcnerAve.S1s.5r6
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Dr. Aldona Vasiliauskienė 
lankėsi „Seklyčioje / / 

Š.m. balandžio 26-os trečiadie
nio popietėje apie Lietuvos bažnyti
nės provincijos įkūrimą 80 metų su
kaktį kalbėjo istorikė dr. Aldona Va
siliauskienė, kurios pasiklausyti 
susirinko ypač daug klausytojų. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė moks
liniais reikalais jau .trečią kartą 
svečiuojasi JAV. Apie ją daug buvo 
rašyta lietuviškoje spaudoje, ypač 
išsamus buvo Justo Jasėno straips
nis „Drauge", 2006 m. balandžio 15 
d. šeštadieniniame priede. 

Istorikė mokslininkė yra puiki 
kalbėtoja sugebanti tiesiog pavergti 
klausytojus. Ir šį kartą jos kalba, 
paįvairinta įdomiais pavyzdžiais, 
buvo itin šiltai sutikta. 

Čia suglaustai mintys iš jos kal
bos: 

2006 metai yra svarbūs visiems 
lietuviams, nes prieš 80 metų (1926 
m.) buvo įkurta Lietuvos Bažnytinė 
provincija. (Tais pačiais metais gimė 
ir trys būsimieji vyskupai: Antanas 
Vaičius, Juozas Žemaitis ir Juozas 
Preikšas.) 

Tik Mindaugo laikais Lietuvos 
Bažnyčia priklausė Šventajam Sos
tui. O jau po Lietuvos Krikšto ji 
priklausė įvairioms bažnytinėms 
provincijoms. Carinės Rusijos oku
pacijos laikotarpiui Žemaičių . ir 
Vilniaus vyskupijos priklausė Mo
giliovo arkivyskupijai, Seinų vysku
pija — Varšuvos arkivyskupijai. 
Lietuvos pusėje buvo likę šios vys
kupijos — trys dekanatai — Mari
jampolės, Vilkaviškio ir Naumiesčio. 
1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus 
prie Lietuvos, jo 4 parapijos: (Klai
pėdos, Šilutės, Robkovų ir Viešvilės 
(vėliau Pagėgių) priklausė Varmijos 
vyskupijai Vokietijoje. 

1923 m. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius pavedė vysk. 
J. Skvireckui parengti Lietuvos 
Bažnytinės -provincijos įsteigimo 
projektą prie kurio buvo dirbama 
pora metų. Darbą užbaigė iš Romos 
atvykęs arkivyskupas Jurgis Matu

laitis, MIC. 1926 m. vasario mėne
sį 2-oje Lietuvos vyskupų konferen
cijoje Kaune buvo priimtas Lietu
vos Bažnytinės provincijos projek
tas. Jį sudarė viena arkivyskupija, 
4 vyskupijos, 48 dekanatai ir apie 
480 parapijų bei Klaipėdos pre-
latūra. 

1926 m. balandžio 4 d. popiežius 
Pijus XI konstitucija „Lituanorum 
gente" paskelbė įkuriąs Lietuvos 
Bažnytinę provinciją, tiesiogiai prik
lausančią Šventajam Sostui. 

Savo knygoje apie arkiv. M. Rei
nį kun. Juozas Šalčius rašė: „Ne
priklausomos Lietuvos Bažnytinės 
provincijos akto sudarymas valsty
biniu požiūriu buvo svarbus įvykis: 
Lietuvos Bažnyčia grįžo tokion 
garbingon padėtin, kokioje ji buvo 
pačioje pradžioje Mindaugo laikais. 
Jogailos ir kitų Lietuvos valdovų 
šiame dalyke padarytos klaidos — 
pajungimas Lietuvos bažnytinio gy
venimo Lenkijoje gyvenantiems 
hierarchams, buvo atitaisytos". Lie
tuvos vyskupijos buvo pertvarkytos 
taip: Žemaičių vyskupija buvo pada
linta į 3 dalis — Panevėžio, Telšių 
vyskupijas su Klaipėdos prelatūra ir 
Kauno arkivyskupija. Buvo sukurta 
Kaišiadorių vyskupija (ji buvo Vil
niaus vyskupijos dalis) sudaryta 
taip, kad jos ribos rodytų, jog Vil
niaus vyskupijos klausimas dar nėra 
išspręstas. Buvo panaikinta Seinų 
vyskupija. Iš Seinų vyskupijos de
kanatų buvusių Lietuvoje buvo 
sudaryta Vilkaviškio vyskupija. 

1926 m. balandžio 5 d. pirmuoju 
Lietuvos arkivyskupu metropolitu 
popiežius paskyrė J. Skvirecką. Pre
legentė trumpai ir vaizdžiai aptarė 4 
Lietuvos Bažnytinės provincijos lai
kotarpius: 

Pirmasis (1926—1940) — tai 
dvasinio pakilimo laikotarpis. Pre
legentė pabrėžė, kad stipri religinė 
veikla „...padėjo tokius tvirtus tikėji
mo, dvasinius, tautinius ir morali
nius pagrindus, kad nei karai, nei 

Dalis „D raugo" darbuoto ju atsisveikinant su Giedre Savukyniene. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Dalia Sokienė ir administracijos darbuotoja Dan
guolė Mackevičienė. Antroje eilėje iš kairės: Laima Apanavičienė, spaus
tuvės darbuotojas Allan Gattone, vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, 
Giedrė Savukyniene, Vladas Krivickas, Ina Stankevičienė, Onutė Gintau-
tienė ir Gražina Markauskaitė. 

Jono Kuprio nuotr. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

pusę amžiaus trukusi okupacija 
nepajėgė sužlugdyti ir sunaikinti 
tikėjimo, Bažnyčios, tautiškumo 
sampratos, pagarbos savo tautos ir 
valstybės istorijai". 

Antrasis laikotarpis (1941— 
1991): „... tai okupacijos, karo pada
riniai ir beveik 50 metų užsitęsęs 
prievartinis ateizmas — tai ne tik 
materialinis, bet, o tai svarbiausia, 
gyvosios Bažnyčios griovimas, tau
tos ir valstybės naikinimas". Šiame 
laikotarpyje 1982, 1984 ir 1989 me
tais buvo konsekruoti 3 vyskupai: A. 
Vaičius, J. Preikšas ir J. Žemaitis. 

Trečiasis laikotarpis (1991— 
2002) — tai naujos Lietuvos Baž
nytinės provincijos sudarymas. Lie
tuvos Bažnytinę provinciją, pagal 
popiežiaus paskelbtą raštą 1991 m. 
gruodžio 24 d. sudaro Kauno ir Vil
niaus metropolijos su 4 sufragani
nėmis diecezijomis (Kaišiadorių ir 

Panevėžio prie Vilniaus ir Telšių bei 
Vilkaviškio prie Kauno). 

Naujuoju Vilniaus arkivyskupu 
ir pirmuoju metropolitu popiežius 
Jonas Paulius II paskyrė arki
vyskupą Audrį Juozą Bačkį. (2001 
m. sausio 21 d. jis buvo paskirtas 
kardinolu). Kauno arkivyskupas 
metropolitas yra Sigitas Tamke-
vičius. 1997 m. buvo konsekruoti 3 
nauji vyskupai — Jonas Boruta, S J, 
Eugenijus Bartulis ir Rimantas 
Norvilą. Tais pačiais metais buvo 
įkurta ir sufraganinė Šiaulių vys
kupija. 

Ketvirtasis laikotarpis — nuo 
2002 m. Tai ordinarais paskirtų 
naujų vyskupų veiklos laikotarpis. 
Šis laikotarpis prasidėjo naujųjų 
vyskupų ingresais. 

Prelegentė buvo paruošusi ir 
parodėlę, sudarytą iš straipsnių 
Lietuvos spaudoje ir nuotraukų apie 
Lietuvos Bažnytinę provinciją. Ji 
taip pat atsakinėjo į eilę klausimų. 

Rita Šakenienė, trečiadienio po
piečių vadovė ir jų programų su
darytoja ta pačia proga paaiškino 
apie JAV LB XVIII tarybos rinki
mus, įvykstančius gegužės mėnesį ir 
pranešė apie Marąuette Parko ir 
apylinkių LB apylinkės atkūrimą. 
(Rita Šakenienė yra JAV LB So
cialinių reikalų tarybos sekretorė ir 
taip pat Vidurio vakarų LB apy
gardos sekretorė). 

Juozas Polikaitis, JAV LB So
cialinių reikalų tarybos pirminin
kas, pranešė, kad bilietus į Dainų 
šventę bus galima įsigyti ir „Sek
lyčioje". 

Po programos dar ilgokai žmo
nės nesiskirstė, dalinosi įspūdžiais, 
kalbėjosi su prelegente ir džiaugėsi 
dvasiškai turtinga popiete. 

Aldona Šmulkštienė 

SVEČIUOSE 
KUN. TOMAS KARANAUSKAS 

Tai - Just# l*»ilcr«i 
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Cicero lietuvių telkinyje sekma
dieniais dažnai vieši svečiai iš 
Lietuvos ar kitų vietų. Balandžio 30-
ąją d. ciceriečius aplankė jaunas, bet 
jau spėjęs gerai užsirekomenduoti 
kunigas Tomas Karanauskas. Tą 
savaitgalį jis specialiai buvo atvykęs 
į Čikagą pamatyti operos „Pilėnai" 
premjerą. 

Kun. T. Karanauską apibūdino 
Marius Prapuolenis, kuris jam pa
dėjo, kai šis darbavosi Sidabravo pa
rapijoje Lietuvoje. Už savo talką ci-
cerietis Marius buvo paskelbtas tos 
vietovės garbės piliečiu. 

Apie savo darbus kalbėjo ir pats 
kunigas Tomas, kuris dabar darbuo
jasi Šv. Kazimiero parapijoje Los 
Angeles. Beje, balandžio 30 d., jis 
kartu su kun. Kęstučiu Trimaku at
našavo šv. Mišias Šv. Antano baž
nyčioje susirinkusiems lietuviams, o 
vėliau atėjo į sekmadieninį tautiečių 
pabendravimą. 

Smagu buvo išgirsti iš svečio 
apie jo darbus ir veiklą Lietuvoje ir 
Amerikoje. Nepaisant savo jauno 
amžiaus, jis jau turėjo progą daug 
kur pasireikšti. Jis supažindino su 
darbu Šiauliuose (ten pusantrų me
tų buvo klebonu). Vėliau daugiau ne
gi metus darbavosi Putnamo vie
nuolyne ir senelių prieglaudoje Ame

rikoje. Čia jis susitiko su anks
čiau minėtu M. Prapuoleniu, nes 
prieglaudoje dirba jo sesuo Aldona 
Prapuolenytė. Kuomet kun. Tomas 
buvo paskirtas į Sidabravą, ten nu
vyko ir cicerietis. Jis ten prisidėjo 
prie įvairios veiklos ir už tai šiemet 
M. Prapuolenis buvo atžymėtas 
„Garbės piliečio" žymeniu. Kunigas 
pažymėjo, kad jo buvusiai parapijai 
padėjo ir Lietuvos prezidento žmona 
Alma Adamkienė. 

Svečias taip pat pažymėjo, jog po 
tarnystės Sidabravoje vėl buvo ski
riamas darbui Amerikoje. Pradžioje 
galvota, kad jam teks tarnauti lietu
viams Boston ar New York. Bet mi
rus Los Angeles Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos kunigui Olšauskui, T. 
Karanauskas turėjo vykti į šią vie
tovę. 

Dabar jau čia darbuojasi pu
santrų metų ir spėjo susipažinti su 
tenykščiais lietuviais (į lietuviškas 
Mišias susirenka apie 130). Taip pat 
dėsto ir vietinėje lit. mokykloje, kur 
mokosi apie šimtinė vaikų. Kaip 
atrodė, dabartiniu darbu ir vieta 
kun. T. Karanauskas patenkintas. 

Ciceriečiai dėkojo svečiui už įdo
mias žinias ir suteiktą progą susi
pažinti su juo. 

Edvardas bulaitis 
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MATEMATINE MELO 
IŠRAIŠKA 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS CREVELDA 

Balandžio 11 d. Lietuvos Res
publikos Seime įvykęs balsavimas 
dėl Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko atstatydinimo yra įdomus 
statistinis reiškinys, kuris prašyte 
prašosi patyrinėjamas. Išvardinsime 
pradinius postulatus, kurie gali būti 
išeities sąlygomis mūsų tyrinėjimui. 
Tai valdančiosios koalicijos patikini
mai spaudai ir visuomenei, kurių 
esmė yra ta, kad nuversti A. Pau
lauską sąmokslo nebuvo. Jie yra: 

1. Lietuvos Socialdemokratų 
partijos ir Darbo partijos tarybos 
savo posėdžiuose jų frakcijų Seimo 
nariams nurodė balsuoti laisvai 
apsisprendžiant. 

2. Minėti Seimo nariai, laisvai 
apsispręsdami, vadovavosi ne siau
rais partiniais, o valstybės intere
sais, tam jie įsipareigojo ir davė prie
saiką. 

3. Valdančioji koalicija papras
tai nėra linkusi palaikyti opozicijos 
priešiškos laikysenos vieno iš koali
cijos vardų atžvilgiu, juo labiau 
opozicijos iniciatyvos jam nušalinti. 

4. Opozicija išvystė propagandi
nę kampaniją prieš A. Paulauską, 
kurios esmė ta, kad Seimo kancelia
rijoje buvo atskleisti trūkumai ir 
piktnaudžiavimai, dėl ko iš pareigų 
buvo priversti atsistatydinti Seimo 
Teisės departamento vedėjas ir A. 
Paulausko sekretoriato vedėja. Tos 
propagandinės kampanijos tikslas 
buvo pareikšti nepasitikėjimą A. 
Paulauskui. Ji gali būti vertinama 
kaip spaudimas valdančiosios koali
cijos nariams. 

5. Balsavimo rezultatai turi būti 
vertinami kaip atsitiktinis įvykis, 
kadangi valdančiajai koalicijai prik
lausantys Seimo nariai neturėjo 
išankstinės nuostatos nuversti A. 
Paulauską. Priešingai, - jų motyvas 
tam pasipriešinti buvo kur kas 
didesnis negu dėl opozicijos spaudi
mas tam pasiduoti. 

6. Apskaičiuojant tikimybę, kad 
balsavimo rezultatai buvo atsitikti
niai, iš 94 už A. Paulausko atstatydi
nimą balsavusių Seimo narių reikia 
atmesti 36, kurie pasirašė po reika
lavimu jį atstatydinti. Jie buvo jau 
apsisprendę pagal kitokius kriteri
jus. Tokiu būdu atsitiktiniame įvy
kyje dalyvavo 94 - 36 = 58 Seimo nariai. 

7. Balsavimo eigoje kiekvieno 
Seimo nario tikėtinas sprendimas 
buvo: a. balsuoti už atstatydinimą; b. 
balsuoti prieš atstatydinimą; c. susi
laikyti; d. nedalyvauti balsavime ar 
sugadinti biuletenį. 

Kaip žinome iš tikimybių teori
jos, atsitiktinio" įvykio A tikimybė 
skaičiuojama pagal formulę P = m/n, 
kur m yra palankių įvykiui A fak
torių skaičius (kiekvienas m rea
lizuoja įvykį A), o n yra kiekvienas iš 
vienodai galimų elementinių įvykių. 
Įvertinę išeities sąlygas, matome, 
kad balsavimui už atstatydinimą 
palankių faktorių yra 1 iš 4, po vie
nodai galimų elementarių įvykių 
skaičius yra 258. 

Taigi mūsų formulė duoda tokį 
rezultatą: 

P = 1/4_258=1_2-60. 
Ką mums sako šis skaičius? Jis 

reiškia, kad tokių atsitiktinių įvykių 
pasikartojimas galimas kas 25 6 

kartų. 
Laikydami, kad Seime per me

tus įvyksta maždaug du tūkstančiai 
įvairių balsavimų, galime apskai
čiuoti, kas kiek metšų gali atsirasti 
toks atsitiktinių įvykių sutapimas, 
kurio tikimybė yra absoliuti (mate
matiškai lygi vienetui): 

M = 1/P_2000 = 260/2000=576 
460 752 303 423 metai. 

Laikydami, kad mūsų civilizaci
jai yra maždaug 100,000 metų, ir 
tikėdamiesi, kad ji dar antra tiek 
nebus pakeista nauja žmonių rūši
mi, galima apskaičiuoti, kad mus 
dominantis atsitiktinių įvykių su
tapimas galimas praslinkus tokiam 
civilizacijų skaičiui: 

C = M/200 000 = 2 882 303 461 
civilizacija. 

Taigi pasirodo, kad atsitiktinu
mas, kurį pademonstravo valdančia
jai koalicijai priklausantys Seimo 
nariai yra toks retas, kad jis tegali 
pasitaikyti tik vieną kartą per 
576,460 milijardų metų, kas yra kur 
kas didesnės trukmės laikas negu 
mūsų visatos amžius, kuris yra 
10—20 milijardų metų! 

Kokias iš to galima padaryti 
išvadas? Jeigu sutiksime su Algirdo 
Brazausko, Viktoro Uspaskicho, 
Viktoro Muntiano, Gedimimo Kir
kilo, Juozo Oleko ir kitų koalicijos 
vadų tvirtinimu, neva koalicijai 
priklausantys Seimo nariai tikrai 
balsavo laisvai, tai turime pripažin
ti, kad kažkas juos užhipnotizavo ir 
tokiu būdu įvykdė valstybinį nu
sikaltimą, sutrukdęs Seimo nariams 
pasinaudoti teise laisvai apsispręsti. 
Tokiu atveju Valstybės saugumo 
departamentui derėtų atlikti tyrimą 
ir tą kaltą asmenį patraukti at
sakomybėn. Tiktai reikėtų atsi
žvelgti į tą nemalonią aplinkybę, kad 
toks asmuo (ar tokie asmenys), kuris 
(kurie) sugeba užhipnotizuoti vienu 
metu net 58 Seimo narius, turi tikrai 
nežemiškas galias, ir su juo (su jais) 
derėtų elgtis atsargiau! 

Kitas dalykas, kas yra tas as
muo (ar tie asmenys)? Manyčiau, jog 
jo (ar jų) toli ieškoti nereikia, ir 
kažin ar jie savo irštvą bus susiradę 
kur nors kitur, o ne valdančiojoje 
koalicijoje, ir kažin ar jie bus kas 
nors kitas, o ne tie patys koalicijos 
vadai. Tačiau ir šiuo atveju turime 
jiems pripažinti nežemiškų galių. 

Visai tikėtinas ir kitas varian
tas, - mūsų vadai yra anaiptol ne 
ano pasaulio galingieji su ne
žemiškomis galiomis, ne šėtonai ir 
ne liuciferiai. Kur kas arčiau tik
rovės, kad koalicijos vadai, mus 
mulkindami, esą Seimo nariams 
buvo rekomenduota laisvai apsis
pręsti, paprasčiausiai melavo. Jie 
bergždžiai stengiasi mus įtikinti, jog 
yra ano pasaulio galingieji. Jie tėra 
šio pasaulio juokdariai, nes ne
pasirūpino paskaičiuoti, kokia yra 
tikimybė, kad jų melus bus patikėta. 
Griežtai kalbant, mes galėtume 
patikėti jų nežemiškomis galiomis 
tik vienu atveju, - jeigu patvirtin
tų juos jas turint psichiatrai... 

A t A 
Inž. GEDIMINUI BISKIUI 

mirus, jo žmonai, mano mielai draugei dr. BIRUTEI 
ir dukrai GAILUTEI, reiškiu gilią užuojautą. 

Beata Ddbbin 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA 

JAV LB Krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja Detroit, MI; Daytona 
Beach, FL; Newark, NJ; Sunny Hills, FL; Waterbury, CT; San Anto-
nio, TX; Cicero, IL; Brighton Park, IL; Cape Cod, MA; Arizona; Ry
tinė Connecticut, CT; Portland, OR; Hartford, CT; Naperville, IL; 
New Britain, CT; Worcester, MA, JAV LB apylinkių ir apygardų 
valdyboms, atsiuntusioms Vasario 16—osios proga surinktas aukas. 

Raginame ir kitas apylinkes ir apygardas nedelsiant atsiųsti au
kas. Primename, kad JAV LB veikla remiasi aukomis, kurios suren
kamos per Vasario 16-osios minėjimus. 

Kiekvienam, aukojusiam 100 dol. ar daugiau, priklauso JAV LB 
šimtininkų ženkliukas. Jeigu yra šimtininkų, kuriems ženkliukai 
nebuvo įteikti, prašome artimiausiu laiku jiems priklausančius 
ženkliukus įteikti. Jeigu pritrukote ženkliukų, prašome pranešti 
Laimai Karosienei, LithuanianUSA@yaho.com 

JAV LB KV nuoširdžiai dėkoja iki šiol praneštiems 
šimtininkams: Anelei Apeikienei, Los Angeles, CA; Daivai ir Arvy
dui Barzdukams, Falls Church, VA; Jurgiui ir Laimai Savaičiams, 
Sunny Hills, FL; Juozui ir Julijai Mačiulaičiams, Sunny Hills, FL; 
Vytautui ir Genei Beleckams, Sunny Hills, FL; kun. Izidoriui Ged
vilai, Sunny Hills, FL; Albertui ir Janinai Melninkams, Waterbury, 
CT; Edwardui Žiūraičiui, Waterbury, CT; O. Venclovienei, Cicero, 
IL; O. ir M. Baukams, Cicero, IL; P. ir S. Kisieliams, Cicero, IL; 
Aušrelei Sakalaitei, Cicero, IL; Gabrielei Ročkienei, Cicero, IL; Ma
rijai Remienei, Cicero IL; Onai Dumčienei, Cicero, IL; Neliai Pau
lauskas, Brighton Park, IL; dr. Mindaugui ir Daliai Pautieniams, 
Cape Cod, MA; Aldonai Adomonienei, Cape Cod, MA; Algiui ir Valei 
Kriščiūnams, Cape Cod, MA; Vladui ir Marijai Židžiūnams, Cape 
Cod, MA; Romui ir Rimai Bričkams, Cape Cod, MA; Česlovui ir Ire
nai Mickūnams, Cape Cod, MA; Vidai Gavin, Cape Cod, MA; Lietu
vių Katalikų misijai, Arizona; dr. Rimantui ir Aldonai Vaitkams, 
Arizona; Vitui ir Jurinai Rugieniams, Detroit, MI; Algiui ir Liūdai 
Rugieniams, Detroit, MI; Jurgiui ir Reginai Mikailams, Rytinė Con
necticut, CT; B. ir E. Kondratams, Rytinė Connecticut, CT; Onai 
Strimaitienei, Rytinė Connecticut, CT; Broniui ir Gražinai Aleksan-
dravičiams, Hartford, CT; Alfonsui ir Daliai Dzikams, Hartford, CT; 
Jonui Strimaičiui, Hartford, CT; Apolonijai Vitkuvienei, Hartford; 
CT; Eugenijui ir Reginai Žiūriams, Hartford, CT; A.L.R.K. Moterų 
sąjungos kuopai #5, Worcester, MA; Algiui Glodui, Worcester, MA; 
Maironio Parkui, Worcester, MA; Kaziui ir Teresei Adomavičiams, 
Worcester, MA; LNC-Lietuvių Piliečių klubui, Worcester, MA; Ritai 
Karrytais, Worcester, MA; Romui ir Teresei Jakubauskams, Worces-
ter, MA. 

JAV LB KV nuoširdžiai dėkoja šioms JAV LB apylinkių ir apy
gardų valdyboms, jau atsiuntusioms solidarumo įnašus: Detroit, MI; 
Waterbury, CT; San Antonio, TX; Cicero, IL; Cape Cod, MA; Arizo
na; Rytinė Connecticut, CT; Hartford, CT. 

Laukiame ir kitų apylinkių bei apygardų atsiunčiant solidarumo 
įnašus. Solidarumo įnašas yra 10 dol., sulaukusiam 18 metų. 

Vaikų Miiios Kaune. Bamutes Krorvenes nuotrai-iKa 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
T M E. L l T M U A N I A N W C * R I O W I f> F O / \ I I V 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• A . a. Jonas Gliosas, ilgametis 
„Draugo" darbuotojas, mirė gegužės 
6 d. St. Petersburg Beach, FL. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 

•Gegužės 10 d. 2 vai. p.p. vyres
niųjų lietuvių centre „Seklyčia" 
trečiadieninės popietės metu lanky
sis viešnia iš Lietuvos, istorijos mok
slų daktarė Aldona Vasiliauskienė. 
Ji skaitys paskaitą. „Žemės ūkio 
reforma ir jos svarba Lietuvai". 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

•Lietuvių karių veteranų są
jungos „Ramovė" Čikagos skyriaus 
narių susirinkimas vyks š. m. ge
gužės 21 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
Jaunimo centro, 5620 S. Claremont 
"Ave., Chicago, patalpose. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime. 

•Mieli vaikučiai i r tėvel iai . 
„Rasos" lituanistinė mokykla, Na-
perville, pradeda registraciją nau
jiems mokslo metams. Maloniai 
kviečiame \ darželio grupę (nuo 4 
metukų) ir moksleivius nuo 1 iki 7 
klasės. Tel. pasiteiravimui: 630-440-
1090 (Jūratė) arba 630-696-0291 
(Šarūne). 

•Čikagos stalo tenisininkai, jei 
esate kada žaidę stalo tenisą ir 
kiek pasitreniravę norite dalyvauti 
ŠALFASS čempionate, įvyksiančia
me gegužės 19-20 dienomis PLC se
nojoje sporto salėje, Lemonte, Algir
das Vitkauskas maloniai kviečia jus 
į treniruotes pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v. 
Registruotis tel. 630-257-3182 arba 
630-887-6310, taip pat e-paštu: 
visvitalis@comcast.net 

•Waukegan—Lake County apy
linkėje lietuviškos pamaldos vyks 
sekmadienį, gegužės 21 d., Šv. Pat
riko bažnyčioje, 15000 Wadsworth, 
IL 60083.1:30 vai. p.p. — Atgailos ir 
Susitaikymo pamaldos su asmenine 

išpažintimi. 2 vai. p.p. - Eucharis
tijos šventimas. Gedimino mokyklos 
mokiniai, kuriuos sakramentams 
paruošė mokytojas Nerijus Šmeraus-
kas, priims Krikštą ir Pirmąją ko-
muniją. Liturgijai vadovaus kun. 
Gediminas Jankūnas. Giedosime su 
sesele Pranciška Bubelyte, Donata 
Kubiliūte ir mokyklos mokiniais 
(muz. mokytoja Asta Buračaitė). 
Kviečiame visus kartu pasimelsti ir 
pasidžiaugti apylinkės lietuvišku 
jaunimu. 

•„Gajos" korp. valdyba š. m. 
gegužės 28 d., sekmadienį, kviečia 
narių susirinkimą, Lemonte. Po 11 
vai. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, susirinkimas 
prasidės 12:30 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose. Dienotvarkėje: atidary
mas, iždo pristatymas, supažindini
mas su „Gajos" istorija, „Gajos" korp. 
ateities ir valdybos klausimai, dis
kusijos. J susirinkimą kviečiami „Ga
jos" nariai su šeimomis bei Ateiti
ninkų federacijos narės ir nariai. 

• G e g u ž ė s 29 d. (Memorial Day), 
pirmadienį, 10:30 vai. r. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse bus atnašau
jamos šv. Mišios už visus mirusius. 
Šv. Mišias atnašaus Čikagos vysku
pas George J. Rassas. Kviečiame 
visus atvykti ir kartu pasimelsti už 
išėjusius Anapilin. 

•L ie tuv ių fondo nar ia i s kovo 
mėnesį tapo: Svajus Asadauskas, 
Nijolė ir Vidmantas Braziai, Vytis 
Anužis, Marius Anužis, Violeta ir 
Algis Strikai, Salomėja Blanford, 
Jonas Kasauskas, Egidijus Kancle
ris, Kazys Gudauskas. Taip pat 
atminimo įnašais savo artimuosius 
pagerbė Teresa Poškus ir Andželė 
Petraitienė, o Broniaus Masioko 
vardu Filomena Masiokienė įsteigė 
naują stipendijų fondą. Kviečiame 
ir Jus į Lietuvių fondą. LF adresas: 
14911 127st Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

. 

Gegužės 5 d Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre įvyko dailininko Ernesto 
Žvaigždino parodos „Improvizacijos Floridos tema" parodos atidarymas. 
Ekspozicijos salės prisipildė šiltomis, saulėtomis spalvomis. Cai neatsitikti
nai, nes Ernestas šiuos darbus tapė Floridoje. Nuotraukoje \\ kairės: Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, dailininkė Magdalena 
Stankūnienė, dailininkas Ernestas Žvaigždinas dailininko žmona Audra 
Žvaigždinienė ir Lilija jasaitė. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

„Draugo" leidėjai primena visoms organizacijoms, kad galioja ilga
metis nustatymas — visi pranešimai ir reklamos nemokamai spaus
dinami tik vieną kartą. Norint „Draugo" skaitytojams apie susirinki
mus, koncertus, renginius ir t.t. pranešti dažniau, reikės susimokėti. 
Siųsdami žinutę, pateikite platesnę informaciją (kiek kartų norite 
paskelbti savo žinutę) skelbimų skyriui. Informaciją galite siųsti paš
tu: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL 60629, faksu 773-585-8284 arba 
e-paštu: skelbimą i@draugas.org 

Rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė ne
seniai vykusioje Inos Nenortienės 
parodoje Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. 

Rašytojos 

Julijos Švabaitės-Gylienės 
apsakymų knygos sutiktuvės 

įvyks gegužės 19 d., 

penktadieni 7 vai. v. 
Lemonto Lietuvių dailės muziejuje. 

Rašytoja, „Draugo" dienraš
čio vyr. redaktorė Danutė Bindo-
kienė l i teratūrinio vakaro dalyvius 
supažindins su šia nauja knyga. 

Vakaro vedėja — knygos auto
rės dukra Aušra Gylytė-Karkienė iš 
Toronto. 

Meninę programą atliks rašy
tojos Julijos Gylienės vaikai ir vai
kaičiai. 

Po programos vaišės. Kviečia
me visus dalyvauti. 

Šį l i teratūrinį vakarą rengia 
Lietuvių rašytojų draugija ir rašy
tojos J. Švabaitės-Gylienės šeima. 

1 

Čikagos lituanistinėje mokykloje gegužes 6 dieną buvo minima Moti
nos diena. Mamytės ne tik žiūrėjo vaikučių paruoštą programėlę, kartu 
dainavo, bet ir gavo dovanų — vaikų padarytų darbelių. Nuotraukoje — 
vaikų ratelio auklėtinis Nojus Aušra pasveikino savo mamytę Norą Aušrienę. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

JAV LB XVIII tarybos 
rinkimai 

Brighton Park apylinkėje vyks gegužės 14 dieną nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų 
komisijos pirmininkei Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. Jums bus at
siunčiami vokai su balsavimo lapeliais. Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., rinkimai vyks gegužės 13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsime nuo 8:30 
vai. r. iki 10:30 vai. r. ir nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokykloje, sekma
dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

Cicero apylinkėje rinkimai vyks gegužės 14 dieną, sekmadienį, nuo 
8:30 vai. r. iki 12 vai. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos patalpose, 1500 S. 
49th Ct. Norintieji balsuoti paštu, prašome skambinti Rinkimų komisijos 
pirmininkui Mindaugui Baukui, tel. 708-863-9849. 

Lemont apylinkės komisija Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, dirbs kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį, t. y., 14, 21 ir 28 
dienomis nuo 9:30 vai. r. iki 2 vai. p.p. Norintys balsuoti paštu, prašome apie 
tai pranešti iki gegužės 15 d. tel. 630-789-0529 arba 630-243-9567. 
Kviečiame visus lietuvių kilmės asmenis, sulaukusius 18 m. amžiaus, akty
viai dalyvauti rinkimuose. 

į e -Marųuette Park ir jo apylinkėse rinkimai vyks gegužės 13, 14 d.̂  
nomis „Seklyčioje" nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Gegužės 14 dieną Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje po šv. Mišių nuo 11:30 vai. r. iki 12:30 vai. 
p.p. Gegužės 14 dieną Ziono liuteronų-evangelikų parapijos salėje nuo 9:30 
vai. r. iki 12:30 vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 708-271-7044. 

Rytų Čikagos apylinkėje ir Šiaurės Vakarų Indianoje rinkimai 
vyks korespondenciniu būdu. Balsavimo lapai apylinkės lietuviams jau 
išsiųsti. JAV LB Rytų Čikagos apylinkės Rinkimų komisiją sudaro: 
Vytautas Markevičius (pirmininkas), R. Dambrauskienė, B. Pečiulienė, J. 
Neverauskas ir K. Sidabras. Jei trūksta balsavimo lapų, prašome kreiptis į 
Rinkimu komisijos būstinę, 5650 Delaware Street, Merrillville, IN 46410, 
tel. 21-981-9435. 
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