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JAV pakrančių apsauga ieško 
Michigan ežere dingusių 

lietuvių 
Čikaga , balandžio 2 d. 

(BNS) — JAV pakrančių ap
sauga ieško trijų lietuvių, ku
rie Velykų savaitgalį išplaukė 
žvejoti lašišų Michigan ežere 
ir pradingo. 

Kaip pranešė dienraštis 
„Chicago Tribūne", dingusieji 
— Indianos valstijos Beverly 
Shores miestelyje gyvenantis 
30-metis Rimas Gaižutis, vie
neriais metais vyresnis jo bro
lis Tauras iš Čikagos bei juos 
iš Lietuvos atvykęs aplankyti 
28 metų menininkas Marty
nas Meškauskas. 

Anot pranešimo, netoli Či
kagos išaugę broliai Gaižučiai 
yra patyrę žvejai. Jiedu ir M. 
Meškauskas šeštadienį vidur
dienį 5 metrų ilgio motorine 
valtimi išplaukė iš Hamond 
prieplaukos žvejoti lašišų ir 
negrįžo. Sekmadienį nesulau
kę žvejų prie Velykų stalo, ar
timieji kreipėsi į pakrančių 
apsaugą. Hamond policija ap
tiko dingusiųjų automobilį ir 
priekabą valčiai, tebestovin
čius prieplaukoje. 

Pasak pakrančių apsaugos 
pareigūnų, iki pa t ryto Michi
gan ežere orai buvo pa lankūs 
žvejybai, bangos mažos, ir val
tis be rimtos pr iežast ies ap
virsti negalėjo. Tačiau vande
nyje ats idūrusiems žmonėms 
išsigelbėti vilčių maža , nes 
vandens t empera tū ra t ė ra vos 
39 F laipsniai (4 C). 

Pirmadienio popiete gelbė
tojai aptiko dvi plūduriuo
jančias oranžines gelbėjimosi 
liemenes, pr iklausiusias din
gusiems. Paieškas apsunkino 
pirmadienį subjuręs oras — 
apsiniaukė, krito šlapdriba. 
Paieškoms iš JAV pietinės 
Floridos valstijos iškviestas 
specialus lėktuvas su nakt inio 
matymo prietaisais. Dingu
siųjų ieško Pakrančių apsau
gos laivai ir s ra ig tasparnia i . 

Anot dienraščio, nevedę bro
liai Gaižučiai žvejodavo Illi
nois valstijos ežeruose i r upė
se beveik kiekvieną savaitgalį. 
Tauras Gaižutis yra i r patyręs 
buriuotojas. 

Ispanijos policija sulaikė 
tragiškų įvykių „Svainijoje" 

dalyvį 
Vilnius , balandžio 2 d. 

(BNS) — Ispanijos policija Ve-
l . - i . , . ~ , 1 - „ , „ J : : 

kanalais buvo perduo tas Lie
tuvos ambasadai Ispanijoje. 
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tuvos teisėsaugos ieškomą 
Audrių Lazauską, siejamą su 
kruvinais įvykiais prieš pen
kerius metus Panevėžio par
duotuvėje „Svainija". 

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Ispanijoje, A. Lazaus
kas, pravarde „Lazeris'', buvo 
suimtas sekmadienį vakare 
Pietryčių Ispanijos Almerijos 
provincijoje. Policija pas A. 
Lazauską rado suklastotą Lie
tuvos piliečio pasą. Pasak am
basados, apie lietuvio areštą 
pranešta Lietuvos generalinei 
prokuratūrai ir Interpolui. 

A. Lazauskas buvo sulaiky
tas Ispanijoje pernai kovo 13 
dieną, tačiau laiku nesulaukę 
Lietuvos prašymo jį išduoti, 
Ispanijos teisėsaugininkai ba
landžio 22 dieną įtariamąjį pa
leido. Nustatyta, kad prašy
mas pavėlavo dėl Lietuvos 
ambasados Ispanijoje kaltės. 
Tąkart Generalinės prokura
tūros paruoštas prašymas 
išduoti „Lazerį" diplomatiniais 

tės dokumentai per t a rp tau
tinėse sutar tyse numaty tą 
iaiką nepasiekė Ispanijos tei
singumo ministerijos. 

Nesulaukę prašymo išduoti 
„Lazerį" Lietuvai ir neturė
dami pagrindo ilgiau jį laikyti 
už grotų, ispanai lietuvį palei
do. Išėjęs į laisvę, A. Lazeris 
vėl pasislėpė. 

Tarp nusikaltėlių turėjęs 
nemažą autoritetą i r „žemai
tukų" gaujos vadu laikomas A. 
Lazauskas yra vienas tra
giškų įvykių Panevėžio par
duotuvėje „Svainija* dalyvių. 
Jis priklausė nus ikals tamai 
gaujai, kuri reketavo versli
ninką Rimą Okuličių. Visą 
Lietuvą sukrėtęs „Svainijos" 
parduotuvės savininko R. 
Okuličiaus ginkluotas susirė
mimas su reket ininkais įvyko 
1996 metų pabaigoje, Kūčių 
vakarą. Tuomet vers l in inkas 
nušovė keturis tu r to prievar
tautojus. Dar ke tu r i nusi
kaltėliai buvo sužeisti. 

1992 metų balandžio 2-aja Informatikos ir ryšiu departamente pne Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM) kompiuterizuotu būdu buvo išrašyti pirmieji, ati
tinkantys Tarptautines civiline? aviacijos organizacijos reikalavimus. Lietu
vos Respublikos pasai. Antradienį Vidaus reikalų ministerijoje buvo paminė
ta 10 metų paso išrašymo sukaktis Tačiau planuojama, kad jau ŠĮ rudenį Lie
tuvos piliečiams bus išduodami nauji asmens dokumentai — tapatybes kor
teles Pasai bus keičiami pamažu: naujas pasas bus išduodamas, kai baigsis 
ankstesnio galiojimo laikas, ar kai nebebus vietos vizoms ir -p indams dėti, 
bei kai asmeniui sukaks 16 metų. Pirmasis lietuviškas pasas buv it«iki i-
Gediminui Vincui Adomaičiui kairtje). kurį paso paminėjimo iškilmėse pa
sveikino vidaus reikalu ministras Juozas Bernatonis.odimmo Žilinsko :Elta: nuotr 

Prezidentas ragina atku-ti 
visuomenės pasitikėjimą 

politikais 

reikalų sis-
takoskyrą 

teisingumo, 
korupciją. 

okos strate-
r apibrėžtų 

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį Seime 
perskaitė metinį pranešimą, 
kur iame išdėstė svarbiausius 
Lietuvos uždavinius užsienio 
politikos, valstybės valdymo, 
ūkio, socialinės apsaugos ir 
kultūros srityse. 

Dalį pranešimo prezidentas 
skyrė euroatlantinei integraci
jai, kurią įvertino kaip bai
giamą įveikti „vieną svarbų 
Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimo etapą". „Jo pabaigą 
sieju su strateginiais šių metų 
siekiais: Lietuvos pakvietimu 
į NATO ir numatytomis baigti 
derybomis dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje", sakė V. 
Adamkus. 

Prezidento nuomone, sava
rankiškam ir sėkmingam dar
bui savo k raš te būtina sustip
rinti tautos kūrybines galias 
ir valstybės pajėgumus, pa
siekti kur kas didesnio politi
nio ir socialinio solidarumo. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
per kitą valstybės raidos ratą 
privalu išplėtoti ir sustiprinti 
demokrat inę politinę sistemą 
— įtvirtinti profesionalumo 
principą valstybės tarnyboje, 

tobulinti teisėsau os ir teisė
tvarkos institu jų darbą, 
pertvarkyti vidau 
temą, sumažint 
tarp teisėtumo ii 
nuosekliai mažin 
Prezidentas a tkr t pe dėmesį į 
politinių partijų i idą: „Lietu
vos ateities kelia nebus tvir
tas tol, kol netai brandesnė 
mūsų partijų pc tika: kol ji 
neįgaus aiškaus lacicnalinio 
pobūdžio, kol j i i 
ginio planavimo 
prioritetų, kol pol iniai spren
dimai nebus nuosekliai grin
džiami šiuolaiki e politikos 
analize". 

V. Adamkus r a ^ n o politines 
jėgas ekonomiką artinti kaip 
ypatingai svarbi tautos kū
rybos sritį: „Va-tybė tokiai 
kūrybai turi sud; -yti kuo pa
lankesnes sąlyg2i . 

Prezidentas pa-igino kryp
tingai telkti valst oės ir priva
taus kapitalo inv sticijas į tas 
sritis, kur kapit 
desnė, nors i r 
žmones ir jų 
„kartu valstybė 
privalo imtis žij 
kos plėtros kai: 
savo tikslo". Pa i 
aplinkai, prezide 
esminės įtakos tu ros tinkamas 
energetikos ūk- sutvarky
mas, tranzito p!; ojimas, mo
kesčių tvarkos ^ - I l ^ i ^ o s . 

Pasak prezidento, socialinės 
paramos politika turi būti 
nukreipta kovai su skurdo 
priežastimis, o ne pasek
mėmis: ..vyriausybė visų pir
ma privalo sutelkti dėmesį į 
užimtumo didinimą". 

Prezidentas pakvietė poli
tines jėgas vykdyti ne partinę, 
bet taut inę švietimo politiką: 
„Turime užsibrėžti per de
šimtmetį sukurti modernią 
švietimo sistema". 

Prezidentas paragino parla
mentines partijas suaktyvinti 
kovą su politine ir buitine ko
rupcija, siekti valstybės valdy-

o grąža di-
te snė — į 
=silavinimą: 
•edelsdama 

j ekonomi-
strateginio 

rikiai verslo 
co nuomone, 

LT^Tj Trumpai apie viską 
* V y r i a u s y b ė p e r b a l a n 

d ž i o m ė n e s į k e t i n a patvir
tinti naująjį Švietimo įstaty
mą, kuris įteisins Lietuvoje 
mokyklų įvairovę — vienur 
galės ir toliau gyvuoti dvyli
kametės vidurinės mokyklos, 
kitur galės būti tęs iamas jų 
skirs tymas į dešimtmetes ir 
gimnazijas. Ministrų pasitari
me antradienį premjeras Al
girdas Brazauskas įpareigojo 
per kelias ar t imiausias savai
tes pateikti vyriausybei įstaty
mo projektą. _ _ 

* V a k a r u o s e įprasta , kad 
n ep i ln ameč ia i per atosto
gas įsidarbina. Tačiau Lietu
voje paaugliui rasti darbą be
veik neįmanoma. Retas kuris 
darbdavys ryžtasi įdarbinti 
nepilnametį, mat vyriausybės 
nutar imas riboja asmenų iki 
18 metų darbo laiką, labai 
konkrečiai nurodyta, kokius 
darbus nepilnamečiams drau
džiama dirbti. Lietuvos darbo 
birža apklausė darbdavius, 
kokj darbuotoją jie pasirinktų. 
83 proc. ieškotų profesinių ir 
socialinių įgūdžių turintį spe
cialistą, apie i 6 proc. — 
draugų bei pažįstamų reko
menduota žmoeru ir tik 7 proc 
— pradedantį darbinę veiklą 
jaunimą. <KD. EIU, 

* L i b e r a l u i r Konservato
r ių p a r t i j o s p r e z i d e n t o rin
k i m u o s e gali skel t i bendrą 
kandidatą. Tok: o dvišalio su
sitarimo projektai j au pritarta 
Konservatorių nartįjoje, tuo 
tarpu liberalai da r dvejoja. 
Konservatoriai ir liberalai jau 
yra paskelbę, jog kandidatais 
kels savo vadovus — Andrių 
Kubilių ir Eugenijų Gentvilą. 
Kol kas teigiam i, jog bendru 
abiejų partijų kandidatu jau 
pirmajame prezidento rin
kimų rate gali apti tas poli
tikas, kuris pr eš rinkimus 
bus populiaresr is ta rp rin
kėjų. (R, Elta) 

* Mokyk los s u ne r imu 
l a u k i a b r a n d o egzaminų, 
šiemet vėl paženklintų kelio
mis naujovėmis Po ilgų pe
dagoginės visuonenės bei eg
zaminų organizatorių svarsty
mų nutarta , jog pirmasis egza
minas — matematikos — 
įvyks gegužės 21 d. Šiais 
mokslo metais yks 11 mo
komųjų dalykų lokyklinių ir 
valstybinių bran :os egzaminų 
bei 7 mokomųjų dalykų mo
kykliniai egzarninai. Bene 
>varbiausir; na* '>v ta, kad 
šiemet abi tur ien 'a i pirmąsyk, 
be mokyklinio, b i k y s ir vals-

mo skaidrumo ir tobulinti 
valstybės tarnybos sistemą. 
„Ar gali būti gerbiama partija, 
jei jos nariai ne dėl savo su
gebėjimų, bet dėl partinio bi
lieto 'lygesni' už kitus ben
drapiliečius? Jei tik priklau
somybė partijai ar jos rėmė
jams suteikia žmogui ministe-
rijos tarnautojo, mokyklos di
rektoriaus, alkoholio gamyk
los a r kitos valstybinės įmonės 
vadovo pareigas? Ar gali būti 
sveika demokratija, kai pa
grindiniais finansiniais par
tijų rėmėjais tampa ne pi
liečiai, išreiškiantys savo poli
tines nuostatas ir siekius, bet 
įmonės ir finansinės grupės?", 
retoriškai klausė V. Adamkus. 
Jo teigimu, tokie veiksmai „iš
kreipia demokratiją ir pažei
džia piliečių teises". 

Valdančioj i dauguma 
prez idento kalboje 

pas igedo pasiūlymų 
Valdančiosios daugumos at

stovai pasigedo konkrečių pa
siūlymų ir įžvelgė rinkimų 
kampanijos elementų prezi
dento pranešime. 

Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
vadovas, premjeras Algirdas 
Brazauskas iš viso atsisakė 
komentuoti prezidento pra
nešimą. „Aš niekada neko
mentuoju prezidento ir j ū s visi 
tai žinote", pareiškė jis. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigė, kad prezi
dento apžvelgtų daugiau nei 

miną. 

2C temų gauca „trukdo sukon
centruoti dėmesį į svarbiau
sias problemas". Pasak A. 
Paulausko, prezidentas, „ak
centuodamas bendro sutarimo 
dėl Lietuvos ateities vizijos 
svarbą, pats nepateikė jokių 
konkrečių pasiūlymų". 

LSDP Informacijos centro 
vadovas parlamentaras Gedi
minas Kirkilas sakė, kad pre
zidentas daugeliu atvejų kal
bėjo apie tą patį, ką stengiasi 
spręsti dabartinė vyriausybė. 
Prezidento pranešime jis išgir
do ženklų, liudijančių V. 
Adamkų sieksiant prezidento 
posto. 

* A n t r a d i e n į Se ime per
s k a i t y t a m e m e t i n i a m e pra
nešime prezidentas Valdas 
Adamkus bandė numatyti bū
simą Lietuvos vietą euroatlan-
tinėse struktūrose ir Euro
poje. Taip teigia Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto (VU TSPMI) direktorius 
Raimundas Lopata. Pasak po
litologo, pranešime bandoma į 
Lietuvą žiūrėti kaip į euroat-
lantinių struktūrų dalį ir nu
matyti ateities vietą jose. Poli
tologas pastebėjo, jog anksčiau 
V. Adamkus nuolat pabrėžda
vo valdančiosios koalicijos ar 
už valstybės vairo stovėjusios 
partijos atsakomybę. <BNS> 

* S e i m a s p r i t a r ė v y r i a u 
sybės t e i k i a m a m nutarimo 
projektui, kuriuo valstybinės 
svarbos projektu pripažįstama 
celiuliozės gamyklos statyba 
Lietuvoje. Nutarime vyriausy
bei siūloma pasinaudoti priva
čių investuotojų ir tarptauti
nių finansinių institucijų iš
tekliais projektui įgyvendinti. 
Tačiau nutarimo projektą pa
teikęs .Aplinkos apsaugos mi
nistras Arūnas Kundrotas ne
galėjo parlamentarams atsa
kyti konkrečiai, kada. kur ir 
kas gali pradėti šios gamyklos 
statybą. Pasak A. Kundroto, 
celiuliozės gamykla leistų iš
naudoti Lietuvos medienos iš-

bei sukurtu apie 600 
KD.EIU, tiesioginių darbo vietų. IBNS-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. interiax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agente'*< pranešimais 

Betliejus, V a k a r ų Kran ta s . Palestiniečių kovotojai Vakarų 
Kranto Betliejaus miestelyje antradienį toliau grūmėsi su įsibro
vusiomis Izrael:o pajėgomis Tuo tarpu Izraelio pajėgos įsibrovė į 
naujus Vakarų Kranto miestelius, duodamos atkirt} po ištisos se
rijos savižudžiu kovotojų įvykdytų sprogdinimų, del kurių Izraelis 
kaltina palestin ecių prezidentą Yasser Arafat. šiuo metu praktiš
kai tapusį kalir.:u savo paties būstinėje. Izraelis paskelbė Betliejų 
uždara karine zona 

Vaš ing tonas . JAV valstybės sekretoriui Colin Povvell antra
dienį pareiškė, og į Vakarų Kranto Ramalos miestą įsiveržusios 
Izraelio pajėgos gali likti ten porą savaičių. Kalbėdamas kelių te
levizijų rytinėse iaidose C. Powell sakė tikįs, kad Ramalos okupa
cija netrukus pasibaigs. Valstybės sekretorius taip pat pridūrė, 
jog Izraelis jį patikino, kad neketina okupuoti palestiniečių terito
rijų visam laiku; 

V a k a r ų K r a n t a s . Izraelio kariai antradienį neleido Europos 
Sąjungos valstybių diplomatams iš palestiniečių teritorijose vei
kiančių konsulatų patekti į okupuotą Vakarų Kranto Ramalos 
miestą, kur tebėra įstrigusi grupe europiečių, agentūrai AFP 
pranešė Ispanijos konsulas Manual Salazar 

J e r u z a l ė . Izraelio premjeras Ariel Sharon antradieni sake Įei
siąs palestiniečių prezidentui Yasser Arafat išvykti iš jo apsiaus
tos būstinės Vakaru Kranto Ramalos mieste, bet tik su sąlyga — 
su „bilietu į vieną pusę" Pasak A. Sharon. jam skambino pasaulio 
valstybių vadovai, kurie reiškė susirūpinimą dėl Y. Arafat padė
ties, o jis jiems pasakęs, kad j ie gali atsiųsti sraigtasparnį išga
benti jį iš Ramalos. 

J e r u z a l ė . Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat jokiomis ap
linkybėmis nesutiks išvykti iš savo tėvynės į tremtį, antradienį 
pareiškė palestiniečių kabineto ministras Saeb Erekat. Pasak jo. 
„Sharon pareiškimas yra pasirengimas bandymui nužudyti Ara
fat". 

Varšuva . Žinomas lenkų kilmės Amerikos politologas Zbignievv 
Brzezynski mano, kad tik JAV gali padėti išspręsti Izraelio ir Pa
lestinos konfliktą. Interviu laikraščiui „Gazeta Wyborcza* jis sa
kė, jog dėl to, kad „Artimuosiuose Rytuose liejasi kraujas atsako
mybė tenka tiek palestiniečių vadui Yasser Arafat, nepajėgian
čiam užtikrinti Kontrolės Palestinos savivaldos valdomoje teritori
joje, tiek Izrae,;-> ministmi nįmn'ninkin Ariel Sharon. kuris kiek
vienu teroro išpuoliu pasinaudoja kaip dingstimi provokuoja
miems atsakomiesiems smūgiams. Politologas mano, kad be išori
nes jėgos įsikišimo Artimųjų Rytų krizes dabar nebeįmanoma 
išspręsti ir kad tik Vašingtonas yra pajėgus imtis šios užduoties. 
„Reikalinga strateginė iniciatyva, nes JAV vangumas sudaro prie
laidas naujam kraujo praliejimui". Jo nuomone, tai didelė Ameri
kos klaida. „Amerika pnvalo išnaudoti visas galimas priemones. 
Jeigu reikia, ji neturėtų bijoti tiek Izraeliui, tiek palestiniečiams 
net pagrasinti politinėmis, ekonominėmis ir diplomatinėmis sank
cijomis", mano Z. Brzezinski. 

Vašingtonas . Talibano gretose kovojęs amerikietis John Wal-
ker Lindh „asmeniškai" nėra susijęs su Centrinės žvalgybos val
dybos (CIA) pareigūno žūtimi per Talibano ir užsienio kalinių su
kilimą kalėjimu paverstoje Šiaurės sąjungos tvirtovėje Mazari 
Sharif praėjusių metų lapkričio mėnesį, pirmadienį pareiškė JAV 
teismo apygardos teisininkas. J Jungtines Valstijas parskraidin
tam 21 metų J. W. Lindh pateikta dešimt kaltinimo punktų, įskai
tant kaltinimus sąmokslu žudyti amerikiečius užsienyje, dalyvavi
mu sudarant draudžiamus sandėrius su Talibano vyriausybe, kuri 
priglaudė O. bin Laden, ir parama dviem teroristinėms grupuo
tėms. 

I r a n a s gali apsvarstyti galimybę panaudoti nafta kaip ginklą, 
siekdamas priversti JAV daryti spaudimą Izraeliui, kad šis iš
vestų pajėgas iš palestiniečių teritorijų, antradienį pareiškė Irano 
užsienio reikalų ministras Kamai Kharazi. Per spaudos konferen
ciją duodamas atsakymą į pirmadienį Irako pateiktą pasiūlymą. 
K. Kharazi pareiškė, kad islamo šalys tik priėmusios kolektyvinį 
sprendimą gali panaudoti naftą, darydamos spaudimą JAV ir Iz
raeliui. Valdančioji Irako partija ..Baath" pirmadienį paragino 
arabų valstybes panaudoti naftos išteklių joms teikiamą galią 
prieš Izraelį ir Jungtines Valstijas, kad pasiektu palestiniečių te
ritorijų išvadavimą. „Panaudokite naftą, kaip ginklą šiame mūšy
je ... priešingu atveju ji taps našta, kuri atves į dar didesni 
pažeminimą", ragino „Baath"' vadovybė savo pareiškime. 

I s l amabadas . Pakistano policija antradienį pranešė rytiniame 
Lahoro mieste areštavusi 16 asmenų, daugiausia arabų. Įtariamų 
susijus su Osama bin Laden „ai Qaeda" grupuote. Pasak policijos, 
pirmadienio vakarą sulaikyti neteisėtai į Pakistano teritoriją pa
tekę asmenys yra apklausiami dėl įtariamos jų narytes O bin La
den vadovaujamame teronstų tinkle. 

Maskva. Vengiančių tarnauti kariuomenėje jaunuolių gaudy
nės Maskvoje bus tęsiamos, nes kariniams komisariatams nepavy
ko įvykdyti šaukimo į kariuomenę plano, o vengiančių kariuome
nės šaukiamųjų skaičius pasiekė grėsminga mastą, antradieni 
spaudos konferencijoje pareiškė Rusijos ginkluotųjų pajėgu gene
ralinio štabo Mobilizacijos organizavimo valdybos viršininkas Yla-
dislav Putilin. Generolas pažymėjo, kad labiausiai vengiama at
vykti į karinius komisariatus Maskvoje. Maskvos srityje ir Baški
rijoje. „Jeigu gaudynėmis vadinami tie atvejai, kai milicija sulaiko 
jaunuolius, -engiančius atvykti į karinius komisariatus, tai šios 
priemonės bus tęsiamos, nes jomis įstatymai nepažeidžiami", pa
žymėjo V. Putilin. 

KALENDORIUS 
* L ie tuvos po l i t in ių par

tijų registre į r a š y t o s 35 or
ganizacijos, tačiau t ik maž
daug pusė ju matomos ir ži
nomos visuomenei. <KD. EIU> 

Balandžio 3 d Ričardas. Irena, 
Vytenis, Rimtaute 

Balandžio 4 d.: Izidorius. Alėta. 
Ale.iudar. Šilinis. 

Balandžio 5 d Vincentas. Kres-
certnj^. cypinę. Rimvydas 
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DAR VIENAS BROLIS IŠĖJO NAMO 

Palaikėm artimą brolišką ryšį 
kaip skauta i akademikai ir 
skaut ininkai , kaip bendruo-
menininkai . 

Daugelį metų jis redagavo 
„Tėviškės aidus", katalikų sa
vaitrašt į Melbourne, Australi
joje. J a m siųsdavau visokių 
bendruomeninių žinučių, ku
rių jis laukdavo ir prašydavo, 
spausdindavo jo redaguojama
me savaitraštyje. Kelis kartus 
jį aplankiau Australijoje; vie
ną kar tą jam nuveždamas 
PLB valdybos padėkos lapą už 
jo veiklą. 

Dažnai, kai neužmiršdavau, 
jam telefonu skambindavau iš 
JAV į Australiją spalio mė
nesio 27 dieną pasveikinti su 
jo gimtadieniu (jis gimė 1920 
m.). J a m tai tas buvo tam tik
ras malonumas, pasikalbė-
davom, prisimindavom mūsų 
Europos dienas. Man reikė
davo gerai apskaičiuoti, kad 
laiku paskambinčiau, kada ta 
diena yra Australijoje dėl 
maždaug 16 valandų skirtu
mo t a rp JAV ir Australijos lai
ko. Dabar jau nebus lengva 
jam prisiskambinti Amžinybė
je, kur jis lauks kitų paskui jį 
ateinančių. 

Pelnytą atilsį duok jam, 
Viešpatie. 
v.s . £11. Vytautas Kamantas 

Fil. s. pre la tas dr . P r a n a s Dauknvs 

Iš Australijos LB KV pirmi
ninkės Birutės Prašmutaitės 
gauta liūdna žinia apie pre
latą Praną Dauknį. J is buvo 
mielas ir ar t imas žmogus dau
geliui iš mūsų savo darbais, 
bendravimu, apaštalavimu, 
spaudos darbu, skautavimu. 

Jį pažinau būdamas gimna
zistu Vokietijoje. Vėliau, bū
damas JAV kariuomenėje, bu
vau nuvykęs į jo kunigo šven
timus ir primicijas Romoje. 
Susirašinėjom laiškais, ir kai 
jis ruošė savo doktoratą, tai 
parūpinau j a m literatūros ir 
reikalingos medžiagos iš JAV. 

A. A. PRELATĄ DR. PRANĄ DAUKNĮ 
PRISIMENANT 

Prelatas dr. Pranas Dauk
nys, šiaulietis, gimė 1920 m. 
spalio mėn. 27 d., ketvirtas 
vaikas, giliai tikinčių tėvų šei
moje. Pranukas nuo pat ma
žens buvo mokomas tikėjimo 
tiesų. Paaugęs mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje. Taip jau likimo 
buvo skirta, kad vokiečių oku
pacijos pradžioje Pranas pate
ko į vokiečių kariuomenę. Ko
vojant prie Leningrado, pate
ko į baisųjį rusų kariuomenės 
apsupimą. Matydamas karo 
žiaurumus, vieną naktį mels
damasis apkase, prašė Dievą 
išvesti jį iš šio kovų pragaro ir 
pasižadėjo išėjęs tapti kunigu. 
Netrukus vadovaujant suma
niam karininkui iš apsupimo 
išsiveržė, gavo atostogų. Per 
klaidą ant atostogų leidimo 
buvo užrašyta atleidžiamas iš 
fronto, vietoje, kad paleidžia
mas atostogų. Grįžo į Lietuvą. 

1944 metais artėjant Raudo
najai armijai pasi traukė į Vo
kietiją. 1946 m. Eichstatto 
Lietuvių gimnazijoje baigė 
pirmą lietuvių abiturientų 
išeivijoje laidą. Ta proga buvo 
išleistas mokinių literatūrinių 
bandymų rinkinys „Ūkanose", 
kuriame gimnazistas Pranas 
Dauknys rašo: „Mylėkite vieni 
kitus! Nuolat sklinda į visas 
puses iš amžių gilumos nuo 
Palaiminimo kalno Pasaulio 
Gelbėtojo širdį audriną žo
džiai: — 'Palaiminti tyros šir
dies, nes jie matys Dievą'! — 
tai tų dalia, kurie išgirsta Pa
saulio Gelbėtojo žodį. 

Mūsų dienų žmogus neno
rėjo girdėti šių laimę nešančių 
žodžių... Gyvenimas tai lyg ra
tas. Jo ašis — Dievas. Atsira
do tokių, kurie paneigė to rato 
ašį, ir atsirado tokių, kurie 
pridėjo ratui kitą ašį, pirmo
sios konkurentę. Pirmieji pa
šalinę Dievą, pasiryžo pasaulį 
kurti ant naujų pamatų, ant
rieji šalia Dievo pas ta tė kon
kurentą - nacių Pirmųjų ra

tas be ašies išėjo iš savo orbi
tos ir pradėjo visa triuškinti, 
antrųjų dviašis ratas nepajėgė 
sukt is . Ir įvyko baisus Katak
lizmas — karas". 

1948 metais iš D.P. stovyk
los P r a n a s Dauknys išvyksta į 
Romą ir studijuoja teologiją 
Angelikumo universitete. 
Įšvent intas kunigu 1953 m. 
vasario 28 d. paskiriamas 
Londono lietuvių kapelionu 
Anglijoje. Iš čia, važinėdamas 
motociklu, kun. Pranas Dauk
nys aptarnauja religinėmis 
apeigomis net ir toliausias 
nuo Londo lietuvių apgyven
tas vietoves. 

Dar studijavo žurnalistiką, 
rašinėjo lietuviškiems laikraš
čiams. Parašė ir išleido knygu
tę „Už geresnį pasaulį". Atliko 
didį darbą versdamas iš italų 
kalbos G. Riccati „Kristaus gy
venimas". 

1962 metais kun. Pranas 
Dauknys buvo perkeltas į 
Adelaidę Australijoje, kur ką 
tik prieš metus buvo įkurta 
tau t inė Šv. Kazimiero lietuvių 
katalikų parapija su sava 
šventove — Šv. Kazimiero 
bažnyčia. 

1966 metais paskiriamas į 
Geelongą. Po kurio laiko persi
kelia į Melbourną. Iš čia ap
tarnauja Geelongo, Sale ir ki
tas Viktorijos valstijoje lietu
vių gyvenamas vietoves. Ap
lankydavo ir Tasmanijos lietu
vius. Dirbo .Tėviškės aidų" 
administratoriumi, ilgus me
tus juos redagavo. Dėka kun. 
Prano Dauknio sugebėjimų „T. 
aidai" finansiškai sustiprėjo. 

Paruošė mokslinį darbą apie 
komunistų persekiojamą Lie
tuvos Bažnyčią „The Struggle 
for Religious Freedom of the 
Church of Lithuania". Kuriam 
laikui išvyksta į Romą, kur 
kun. Prano Dauknio darbai 
įvertinami ir jam suteikiamas 
doktoratas. \7>liau kun. dr. 
Pranui Daukr.iui suteikiamas 

LSS nar ių išvykos į L ie tuvą dal is dalyvių, kurių tęva:, .-eneliai a r proseneliai buvo Lietuvos k a r i u o m e n e s k a r i a i . 
Kaune . Karo muzie jaus sodelyje pr ie Žuvusiems už Lit-tuvos laisvę kar ių paminklo . Iš k.: LSS Brolijos V y r i a u 
sias s k a u t i n i n k a s v s. Romas Otto. Akademinio s k a u r . sąjūdžio vadijos p i rm fil. R iman tas G r i š k e l i s . J A V Vidu
rio raj . v a d e j .v . s . Violeta Paul iene . keliones vadove p ramute . I. ir B. Vei ta i . fil. Meile Mickiene, fil. D. Bie l sk ie 
ne. Auš re le S a k a l a i t e i r j . s . fil. Tayda Chiape t ta . N'uotr. v . s . A l ė s N a m i k i e n ė s 

PASKUTINIS SKAUTŲ PATARNAVIMAS 
MYLIMAM VADOVUI 

Melbourno lietuviai š.m. va
sario 20 d. susirinko Šv. Ma
rijos Jūros Žvaigždes bažny
čioje atsisveikinti su a.a. fil. s. 
prelatu dr. Pranu Daukniu. 

Atsisveikinimo apeigose da
lyvavo 13 kunigu, jų tarpe 3 
lietuviai — Adelaidės lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. J. Petrai t is . MIC. 
kun. Petrauskas ir vietos kle
bonas E. Arnašius. taip pat ir 
kunigų pensiono, kur iame ve
lionis dvejus metus gyveno, 
seselės ir kunigas. Gausiai 
dalyvavo melbourniškiai ir lie
tuviai bei organizacijų atsto
vai iš aplinkinių miestų. 

Prie atdaro karsto garbės 
sargyboje budėjo „Džiugo"' 
tunto skautas ir skautė . Ant 
staiiuko gale karsto stovėjo 
žvake, buvo padėta Ostija, at
verstas Šv. Raštas, nuotrauka 
su Popiežium ir LSS Geležinio 
Vilko ordinas. 

Prieš Mišias uždarius kars
tą, jis buvo apdengtas Lietu
vos vėliava ir papuoštas tri
spalviu vainiku. 

Gedulingas šv. Mišias auko
jo kun. J. Petrait is. MIC. asis
tuojamas kun. E. Arnašiaus. 
Skaitinius skaitė parapijos ta
rybos pirm. H. Antanait is ir 
A.L.Katalikų federacijos pirm. 
R. Mačiulaitiene. Atsisveikini
mo pamokslą sakė kun. Arna
šius. Psalmę giedojo B. Praš-
mutaitė. Aukojimo aukas at
nešė skautė ir skautas . Giedo
jo parapijos choras ir dalis 
..Dainos"7 sambūrio choristų, 
vadovaujant Z. Prašmutai te i . 
įspūdingai ..Ave Maria" sugie
dojo R. Mačiulaitiene ir B. Ky-
mantiene. Mišių metu garbės 
sargyboj pasikeisdami budėjo 
uniformuoti „Džiugo" tunto 
skautai ir skautės. „Vytenio" 
kuopos šauliai, ramovėnai, 
tautiniais drabužiais apsiren
gusios Katalikių moterų dr-jos 
nares ir sporto klubo „Varpas" 
sportininkai. 

prelato titulas. 
Prelato dr. Prano Dauknio 

nuveikti didi darbai, jo meilė 
Dievui, Tėvynei ir artimui iš
kėlė Jį į dvasines aukš tumas . 
Tokį Jį mes ir prisimename. 

Melbourno Lietuvių parapi
jos tarybos ir visų parapijiečių 
vardu skaudžios netekties va
landą reiškiu gilią užuojautą 
velionio prelato sesutėms Ro
žytei, dr. Rūtai, pusseserei dr. 
rašytojai Filomenai Taunytei 
ir kitiems giminaičiams. 

Tebūnie tau, prelate Pranai, 
lengva Australijos žemė, o ta
vo siela Dievo malonėje tesi
džiaugia amžiais. 

E. Šidlauskas 
„Tėviškės a ida i " 2002.02.20 

Atsisveikinant su Velioniu 
klebonas kun E. Arnašius pa
skaitė visų dalyvaujančių ku
nigų pavardes. Kalbėjo imi
grantų kunigas J . Racanelli. 
adelaidiškė G. Vasiliauskienė, 
prelato Dauknio gyvenimą 
trumpai apsakė E. Šidlaus
kas. Australijos lietuvių kata
likų federacijos vardu atsisvei
kino pirm. R. Mačiulaitiene, 
ALB Melbourno apyl. vardu 
Z. Augaitis, parapijos choro 
vardu Z. Prašmutaitė. LSS 
Australijos rajono, „Džiugo" 
skautų tunto ir ..Dainos" 
sambūrio vardu kalbėjo D. Ly-
nikienė, rarr^vėnų vardu žodį 
tarė V. Bosikis, Šaulių vardu 
- vadas V. Šukevičius, MLK 
moterų draugijos vardu H. 
Statkuviene. Kun. Ambraso 
atsisveikinimą perskaitė M. 
Šidlauskiene. Anglų kalba at
sisveikinime žodį tarė H. An
tanai t is . 

Karstas buvo išlydėtas gies
me „Parveski, Viešpatie". At
sisveikinime ir laidotuvėse 
gausiai dalyvavo melbourniš
kiai. geelongiečiai ir kitų apy
linkių lietuviai. 

Velionis buvo nulydėtas 
į Faulkner kapines ir palaido
tas tų kapinių lietuvių sekci
joje. Kapinėse visi sugiedojo 
„Marija, Marija", o skautai , 
susiėmę rankomis, giesme 
„Ateina naktis" atsisveikinę, 
paskutinį patarnavimą savo 
mylimam dvasios vadovui atli
ko nuleisdami jo karstą į duo
bę amžinarr. poilsiui. Laidotu
vių apeigos buvo baigtos vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną. 

Po laidotuvių arti 200 as
menų susirinko pietums Lie
tuvių namuose. Čia kun. 
Arnašius visus pakvietė ben
drai maldai. Po to Adelaidės 
klebonas kun. Petraitis išreiš
kė užuojautą melbourniš-
kiams, netekusiems mylimo 
prelato P. Dauknio. H. Anta
naitis pranešė, kad Lietuvoje 
už velionį Šv. Mišias aukojo 
vyskupai Vaičius ir Boruta. 
Prie vaišių stalo, patarnau
jan t skautams ir skautėms, 
dalyviai dalinosi prisimini
mais apie prel. dr. Praną 
Dauknį. O tų prisiminimų 
daug, nes Velionis buvo ne 
vien kunigas, jis Dievo j am 
duotais talentais dalinosi 
plačiai reikšdamasis pastora
cinėje ir visuomeninėje veik
loje, žurnalistikoje, buvo „Tė
viškės aidų" redaktorius, 
skautas, ramovėnas „Dainos" 
sambūrio r kt. rėmėjas. Vi
suomet nuoširdus, draugiškas 
ir pareigingas — tikras pavyz
dys kiekvienam skautui ir 
skautei. Jo ilgai neužmiršime 

A.Ž. 

„SIETUVOS" D R A U G O V Ė S 
2002 METU S U E I G O S 

Balandžio 27 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

G e g u ž ė s 18 d . — Ateiti
ninkų namuosse nuo 1-4 v.p.p. 

Biržel io 15 d . — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

Liepos 13 d. — P. L. Cen
tre nuo 1-4 v.p.p. 

Rugpjūčio 17 d . — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

Rugsėjo 14 d . — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

Spal io 19 d. — Ateit ininkų 
namuose nuo 1-4 v.p.p. 

Lapkrič io 16 d . — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

Gruodžio 14 d . — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Balandž io 27 d. — „Neri
jos" jūrų skaučių tun to iš
kyla. 

Gegužės 12 d. Pasku t inė 
prieš vasaros atostogas ..Neri
jos" jūrų skaučių tun to viene
tų sueiga ir gėlių išpardavi
mas. 

Liepos 19-28 d . Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla. 

KAS IR KADA 
RAMIOJO V A N D E N Y N O 

R A J O N E 

Balandžio 13 ir 14 d. — 
Šv. Jurgio t radicinė iškyla į 
Point Magu Sta te parką. 

Rugpjūčio 7-18 d. — Vasa
ros stovykla „Rambyne", Big 
Bear. CA. 

STOVYKLOS ŽENKLO 
KONKURSAS 

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykla Rako stovyklavietėje 
vyks š.m. liepos 19-28 d. 

Stovyklos vadovybė jau 
prieš kuri laiką Čikagos skau
tiškų vienetų vadovams pa
siuntė laiškus kviesdama bro
lius ir seses konkurse daly
vauti. Projekto pr is ta tymo 
data — balandžio 20 d. Je i šio 
darbelio dar neat l ikote — pa
skubėkit. Jei ne tur i t e konkur
so taisyklių — kreipkitės į 
savo draugininkus. 

Vadovai i r vadovės prašomi 
p a r m i n t i savo v ienetu nar ius 
konkurse da lvva i i t i . 
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SKAUTAI ŠVENTĖ 
ĮKŪRĖJO DIENĄ 
Vasario 22 dienos popietę 

Vilniaus penkių organizacijų 
(Lietuvos skautijos, Lietuvos 
skautų sąjungos, Lietuvos len
kų harcerų sąjungos, Lietuvos 
nacionalinės Europos skautų 
asociacijos, Akademinio skau
tų judėjimo) skautai šventė 
skautų įkūrėjo lordo Badeno 
Powellio dieną. Šią dieną viso 
pasaulio skautai pris imena 
skautų pradininką ir meldžia
si vieni už k i tus . 

Šventė prasidėjo skautiška 
rikiuote, kurios metu buvo 
perskai tytas Lietuvos Respub
likos prezidento sveikinimas. 
Po jos visi rinkosi į Švč. M. 
Marijos Ėmimo į Dangų baž
nyčią švęsti šv. Mišių kartu su 
kun. A. Saulaičių, SJ, kun. A 
Kungiu, OFM, bei kun. J. 
Rekwardtu, OFM, Conv. Po 
Mišių skauta i šventoriuje vai
šinosi: harcerai išvirė kisie
liaus, Europos skautai — 
skautiškos sriubos, harcerės 
dalijo mažus saldainių ryšulė
lius. Visų organizacijų vadai 
vakare susirinko Skautų cent
re išgerti arbatos puodelį. 

Šią dieną Vilniaus skautų 
organizacijų atstovai kartu 
mini jau antrą kartą, taip iš
gyvendami skautišką brolystę 
ir parodydami, jog yra atviri 
bei pasirengę bendradarbiau
ti. 

BŽ 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

L i e p o s 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių t un tų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI. 

Rugpjūč io 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno" sto
vyklavietėje, Big Bear, CA. 

R u g p j ū č i o 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas" sto
vykla „Romuvos stovyklavie
tėje, Kanadoje. 

, .NERIJOS" TUNTO 
2002 METU VEIKLOS 

PLANAS 
Balandž io mėn.: 

6 d. — Sueiga 
13 d. — Sueiga 
20 d. — Sueiga 
27 d. — Iškyla 

G e g u ž ė s mėn.: 
5 d. — Sueiga 
12 d Paskutine sueiga/ 

Gelių išpardavimas 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, ! l 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health. 

1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsur9eryandbreastr1ealth.con1 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Bernyti, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Vide I.Puodąonjene 
HeeHhy Conrtectlon 
CreopmcfcARereb 

CMc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnanų gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lockport, L 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kabėme letuvtikeJ 

< / 

http://administracija9draugas.org
http://a9draugaa.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.centerforsur9eryandbreastr1ealth.con1


ŽYDŲ GYVENIMAS JERUZALĖJE 
KAZYS BARONAS, Vokietija 

Vokietijos televizijos stotys 
kiekvienose žiniose supažindi
na žiūrovus su padėtimi Izrae
lyje, filmuodamos palestinie
čių kovą su gerai ginkluotais 
izraelitais kariais, šarvuočius, 
triuškinančius stovinčias pa
lestiniečių greitosios medici
nos pagalbos mašinas, kuriomis 
esą palestiniečiai veža gink
lus. 

Jau ne pirmą kartą šio karo 
plačią apžvalgą aprašė Miun
cheno „SZ" dienraščio bendra
darbis. Sutiktas žydas dakta
ras numato savo kliniką per
kelti kitur, kadangi ji yra la
bai pavojingame Jeruzalės ra
jone. Tai krautuvių bei kavi
nių kvartalas. Žydai gerdami 
kavą skaito laikraščius, disku
tuoja apie įvykius, mėgindami 
surasti žydų-palestiniečių gin
čo „modus vivendi". Žydų susi
būrimus išnaudoja palestinie
čiai. Tik pastarųjų šešių men. 
laikotarpiu čia žuvo 50 žydų, 
daugiau kaip 500 buvo sužeis
ti. Bijo žydai eiti pas daktarą, 
tad jo pacientų skaičius gero
kai sumažėjo. 

Laikraščio bendradarbis ko
vo mėn. 11d. rašė, kad Jeru
zalės miestas yra „tuščias". 
Mėgiamoje apsipirkimo Ben-
Jeguda gatvėje matomi tik ke
li praeiviai, kas keli metrai — 
gerai ginkluoti kariai. Jie tik
rina net rytietiškos išvaizdos 
žydus. Ir ant namų stogų taip 
pat matomi kariai. Deja, pas
kutiniai pasikėsinimai stipriai 
palietė Jeruzalę. Palestinie
čiai žino visas praėjimo į va
karinę- Jeruzalės dalį vietas, 
išvengdami karių patikrinimo. 
Jeruzalės policijos vadas pa
sakė: mes negalime visiems 
duoti šimtaprocentinę apsau
gą. Kas lieka žydams? Likti 
namuose, dienos metu lankyti 
pažįstamus. Kenčia prekyba, 
nes vakarinėje Jeruzalės da
lyje krautuvių apyvarta siekia 
tik 20 proc. Jeruzalėje nema
tyti turistų. Atvykusi Hilary 
Clinton, išgėrusi kavos „Sbar-
zo picerijoje' pareiškė, kad 
miestas yra ?augus, turistai 
be jokios baimės gali vykti Je
ruzalėn, nors ją pačią saugojo 
būrys asmens sargybinių. Ta
čiau jos žodžiai neįtikino sve
timtaučių, ypač Dėdės Šamo 
žydų. Miesto verslo sąjungos 
pirm. spaudai pasakė, kad ši 
reklama buvo tik tušti žodžiai, 
nes niekas net iš vietinių žydų 
į vidurmiestį neateina. Vokie
tis, pasiteiravęs kelių prekybi
ninkų apie ateitį, išgirdo tokį 
atsakymą: vieninteliai pirkė

jai yra kariai, bet jie tuoj pat 
atbaido civilius pirkėjus. Pa
naši viešbučių padėtis. Jie sto
vi tušti. Tai investuotas JAV 
žydų kapitalas. 

Estijoje gimęs 77 m. Henri
kas Randmark ilgą laiką 
Hamburg „vaidino" JAV ka
riuomenės pulkininką, tiesa, 
jis vaikščiojo civiliais rūbais, 
nebuvo ir Vietname, tačiau 
kilmingųjų pobūviuose visuo
met pasakojo turėjęs didelę at
sakomybę už karių gyvybę, 
ypač minų laukuose. Jis čia 
pat šaudydavo narkotikų par
davėjus, ypač siūlančius juos 
kariams. Kilmingieji vokiečiai 
jį vadino „Sir Henry", apdova
nodami jį ir žmoną įvairiais 
aukštais medaliais, nes ir 
žmona buvo grafų kilmės. Jo 
biografija buvo įrašyta į žy
miausių vokiečių žinyną, prie 
pavardės dar pridedant „Los 
Angeles verslininkas, mokąs 
devynias kalbas, motinos kil
mė — grafienė „PohorofF. Kri
minalinė policija jo namuose 
rado JAV pik. uniformą, pa
puoštą garbingais medaliais. 
Tai buvo klastotė. Estijoje gi
męs vokietis (gal estas?), ėjęs 
„American-German business 
club" pirm. pareigas, Ameri
kos prekybos ir pramonės rū
mų narys. Jam visur durys 
buvo plačiai atidarytos. Į JAV 
konsulatą jis įeidavo be jokio 
patikrinimo. Policijos tardo
mas jis pasakė: „Negalėjau to
liau gyventi tik namų valyto
jų. Šiandien pasaulis kreipia 
dėmesį į žmogaus išorinę iš-

..Shell" degalinių tinklą Baltijos valstybėse perkanti N^rvegijos bendrove ..Statoil" ateityje planuoja tapti pir
maujančia kuro tiekėja Lietuvoje, tačiau teigia, dabar nesiderami nė su vienu kitu šalies kuro kolonėlių savi
ninku, kad galėtų sustiprinti savo pozicijas. Dabar „Stjtoil" Lietuvoje turi 36 visiško aptarnavimo ir 4 automa
tines degalines, prie jų norima prijungti 16 „Shell" degalinių, stovinčių penkiuose didžiuosiuose miestuose. Taip 
pat ketinama įdarbinti dar 150 jose dirbančių žmonių. Kęstučio Vanago lElta; nuotr. 

vaizdą, o ne į jo vidinį, dvasinį 
gyvenimą". 

Netoli mano gyvenamos vie
tovės du jauni lietuviai, išardę 
du brangius automobilius, da
lis mažame autobusiuke vežė į 
Lietuvą. Prie Čekijos sienos 
muitininkai vokiečiai atidarė 
duris ir pamatė vogtas auto
mobilio dalis. Autobusiukas 
buvo konfiskuotas, o lietuviai 
nuvežti į daboklę. Tai jau ant
ra toje pačioje vietoje lietuvių 
„nelaimė", nes praėjusiais me
tais taip pat trys lietuviai po 
autobusiuko dvigubu dugnu 
vežė tūkstančius cigarečių po-
kelių. 

KONFLIKTAS TARP ROMOS IR 
MASKVOS 

E. RINGUS 
Viena didžiausių dabartinio 

popiežiaus svajonių buvo visų 
krikščioniškų išpažinėjų susi
jungimas į vieną vienetą. To
dėl tokios dažnos kelionės per 
visą planetą, netgi tokiame 
vėlyvame amžiuje. Į visas po
piežiaus keliones su neramu
mu žiūrėjo Maskvos vyriau
sias dvasininkas Aleksėj II ir 
santykiai tarp Romos bei 
Maskvos vėso. Temperatūra 
nukrito iki žemiausio laipsnio 
po popiežiaus kelionės į Uk
rainą ir Kazachstaną. Mask
vos bažnytinį aparatą ypatin
gai suerzino įsteigimas Rusi
jos teritorijoje vyskupijų su 
naujais vyskupais ir paskyri
mas naujo Katalikų Bažnyčios 
administratoriaus, tuo būdu 
sudarant atskirą religinį vie

netą visoms Rusijos sritims. 
Maža to, sudarant telereliginį 
tinklą, be kitų miestų, pirmą 
kartą prijungta Maskva. Suži
nojusi apie tai, Maskvos hier
archija pradėjo ruošti įvairius 
trukdymus, o Aleksėj II tokį 
popiežiaus žingsnį pavadino 
„brovimusi į Rusiją", siekiant 
primesti katalikybę. 

Kelias valandas prieš trans
liaciją kovo 2 d. rengėjams 
buvo pranešta, kad aparatai, 
pasiųsti iš Italijos, yra užlai
kyti muitinėje dėl kažkokio 
dokumento. Rengėjai kreipėsi 
į Vidaus ministeriją ir krovi
nys pagaliau buvo praleistas. 
Tuo tarpu bažnyčia jau buvo 
kelias valandas prieš translia
ciją perpildyta vietinių gyven
tojų ir atvykėlių iš įvairių to

limų provincjų. Maldinin
kams buvo išdalinti giesmių 
tekstai ir, išnaudodami laisvą 
laiką, dalyviai mokėsi. 

Prieš teletransliacijos pra
džią su Roma Kun. Kondruse-
vic aukojo iškilmingas Mišias, 
kurios buvo stebimos Vienoje, 
Budapešte, Atėnuose, Valenci-
joje, Strasburge. Savo pa
moksle kunigas pasakė: „Šian
dien yra istorinė diena, todėl 
kad mes pirmą kartą galime 
melstis drauge su popiežiumi, 
nors ir per atstumą. Religinis 
susiskaldymas yra kraujuo
janti Kristaus žaizda ir mes 
esame pašaukti tą žaizdą 
išgydyti — susijungiant". 

Lygiai 8 vai. susijungta su 
Šv. Edit Stein universitetiniu 
bokštu Vienoje. Iš ten į tele-
laidą buvo skaitomi tekstai iš 
Švento Rašto. Po to buvo skai
tymai iš Strasburgo, Buda
pešto, Atėnų ir Valencijos. 
Maskviečiai laukė popiežiaus 
pasirodymo su nekantrumu, 
nes girdėjo apie jo susirgimą, 
su rūpesčiu stebėjo milžinišką 
ekraną. 

Neilgai trukus popiežius 
pasirodė, ir po trumpos mal
dos suteikė palaiminimą, o pa
siruošęs Maskvos choras gie
dojo specialių popiežiui „Jubi
liejaus himną". 

Teleprograma nebuvo trans
liuojama per Rusijos stotis. 

Trumpa konflikto istori
ja. 2001 m. birželio mėn. 
Maskvos hierarchija negaty
viai reagavo į popiežiaus kelio
nę į Ukrainą. Pats patriarchas 
pareiškė, kad „ši popiežiaus 
kelionė nieko gero neatneš". 

Kijeve stačiatikiai, priklausą 
Maskvai, demonstravo miesto 
gatvėse, nešdami prieškatali-
kiškus šūkius. 

2001 m. gruodžio mėn. an
tras Maskvos hierarchijos pro
testas buvo pareikštas prieš 
popiežiaus kelionę į Kazachs
taną: neatsiklausęs patriarcho 
sutikimo, popiežius buvo pa
kviestas Kazachstano prezi
dento, islamo išpažinėjo. 

* Beveik pr ieš dešimtme
ti Mari jampolėje p radė tas 
statyti prestižinių butų namas 
iki šiol stovi tuščias ir tapo 
grynu nuostoliu savivaldybei. 
Savivaldybės taryba priėmė 
sprendimą kreiptis į vyriausy
bę ir prašyti, kad šis 24 butų 
namas su garažais būtų įra
šytas į privatizuojamų objektų 
sąrašą. •LR. Eita> 

* Kaune žadama įsteigti 
Žaliakalnio slėnio sporto 
centrą. Šios idėjos autorė — 
Lietuvos kūno kultūros akade
mija <XKKA). Jos vadovų nuo
mone, nuo 1947 iki 1962 metų 
buvusiam Lietuvos kūno kul
tūros institutui priklausęs da
bartinis S. Dariaus ir S. Gi
rėno sporto centras turėtų 
būti įtrauktas į LKKA finan
sinį balansą. .KD. Eltai 

* Italijoje (Bolonia) vyku
sias VI moterų dviračių 
lenktynes ,,GP Citta di Cate-
naso" laimėjo 25 metų lietuvė 
Diana Žiliūtė. 97 km lenkty
nėse dalyvavo 140 dviratinin
kių. Eita) 
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Vytautas Bieliauskas 

Apibendrinimai: 
jų tikslai ir logika 

Dažnai tarpasmeniniame 
bendravime yra naudojamos 
gan griežtos subjektyvių indi
vidų klasifikacijos, kurios pa
prastai ribojasi vienu ar ke
liais žodžiais, nustatančiais 
visą žmogaus vertę. Jeigu ji 
teigiama, sakoma, kad asmuo 
yra protingas, doras, tvirtas, 
drąsus, patrauklus ir pan.; 
jeigu neigiama — paikas, silp
navalis, bailys, lengvabūdis, 
šykštus ir t.t. Galbūt tokie 
išsireiškimai būtų kiek pras
mingi, jeigu jais būtų nusako
mas tik vienas asmenybės 
bruožas ir jeigu jie nebūtų 
kategoriški. Deja. šitokiose 
charakteristikose dažniausiai 
glūdi ir žmogaus moralinis 
įvertinimas, kuris dažniausiai 
paremtas tik keliais subjekty
viais pastebėjimais, o ne fak
tais. Tokie apibendrinimai 
dažnai prilygsta pravardžia
vimui, bet ne žmogaus vertės 
apibūdinimui. O neigiami pa
sisakymai daugiausia pagrįsti 
tik negatyviomis emocijomis, 
kurios tarpasmeninius san
tykius gali pagadinti. 

Be individualių apibendri
nimų dažnai naudojamos gru
pinės klasifikacijos, pagal ku
rias individai, priklausantys 
tam tikrai grupei — tautinei, 
rasinei, religinei ar kitai, yra 
siejami su kai kuriomis cha
rakteristikomis. Daugiausia 
čia vyksta taip pat plataus 
masto apibendrinimai, kurie 
įdeda tai grupei priklausantį 
asmenį į kategoriją, išreiš
kiančią ne jo asmenybės 
bruožus, kiek jo moralinį, in
telektualinį apibendrinimą. 
Atrodo, kad rimti, galvojantys 
žmonės tokiais kategoriškais 
apibendrinimais neturėtų 
remtis, bet realybė liudija, 
kad mes visi lengvai paten
kame į tas kilpas. 

Pažvelkime į keletą pavyz
džių. Štai čionykščiai žmonės 
mano. kad kai kurie, čia stu
dijuojantys, lietuviai yra geri 
krepšininkai. Tuo remiantis, 
nukalamas apibendrinimas: 
..Visi lietuviai yra geri krep
šininkai". Panašiai būtų gali
ma sakyti, kad visi australai 
yra geri teniso žaidėjai, kad 
visi britai žaidžia polo. Kituo
se kraštuose yra susidariusi 
nuomonė, kad visi amerikie
čiai yra milijonieriai, visi ita
lai — geriausi solistai, visi 
šveicarai — bankininkai ir t.t. 
Šie apibendrinimai, nors tei

giami, yra tušti ir nelogiški. 
Bet yra ir negatyvių apiben

drinimų. Anksčiau buvo tvir
tinama, kad visi vokiečiai yra 
naciai (kai kas ir dabar taip 
galvoja), visi rusai — komu
nistai (kai kurie užsienio lie
tuviai mano, kad ir visi mūsų 
tautiečiai Lietuvoje buvo ko
munistai1, nepaisant, kad 
daug vokiečių nukentėjo nuo 
nacių, kad buvo daug rusų. 
kurie nuo komunistų patyrė 
daug persekiojimų. 

Kai kalba nukrypsta į holo-
kaustą. ne kartą girdime sa
kant, ar matome rašant, kad 
visi lietuviai buvo žydšau
džiai. Lietuviai tą atremia 
tvirtinimu, kad visi žydai 
buvo KGB darbuotojai, nepai
sant, kad buvo daug lietuvių, 
kurie žydus gelbėjo nuo perse
kiojimų, kad buvo daug žydų, 
kuriuos sovietai ištrėmė į Si
birą, sodino į kalėjimus ir ki
taip skriaudė. 

Dabar naujausias katego
riškas apibendrinimas yra, 
kad visi kunigai — pedcfilai, 
nes jau išaiškinta, kad vienas 
kitas priklausė šiai patologi
nei grupei. Visgi užmirštama, 
kad didžioji dalis kunigų yra 
sąžiningi, garbingi ir pasi
šventę savo pašaukimo pa
reigų vykdytojai. O dar vienas 
..naujas" kategoriškas apiben
drinimas: visi arabai yra tero
ristai! Tai tokie pat tušti teigi
mai, kaip pasakymas, kad visi 
amerikiečiai yra geri. 

Yra nemalonu stebėti ir 
girdėti, kad tokie plataus 
masto apibendrinimai, nepai
sant, ar jie pozityvūs, ar nega
tyvūs, labai populiarūs ir pa
gal juos vertinami. įvairioms 
grupėms priklausantys, indi
vidai. Tai apskritai nelogiš
kas, beprasmis, trumparegiš
kas galvojimas, atnešantis 
daug nesutarimų ir padaran
tis žalos visuomeniniuose bei 
tarptautiniuose santykiuose. 

Atėjo laikas atsisakyti tokių 
nelogiškų apibendrinimų, ku
rie tik skatina nesantaiką, 
prieštaringus nusistatymus. 
Deja, ir mūsų, lietuvių, tarpe 
pasitaiko grupinių 'dažniau
siai neigiamų) apibendrini
mų, kuriuos turėtume nedel
siant išmesti iš savo žodyno. 
Neužmirškime, kad kiekvie
nas individas yra asmeniškai 
atsakingas už savo elgesį, ne
priklausomai, kokiai grupei 
jis priklauso. 

LIKIMO DOVANA 
Novelė 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Nuostabiai graži vidurvasario diena. Ona Valienė 
entuziastingai triūsia virtuvėje, nes netrukus prieš
piečių atvyks būsimas žentas Tauras ir dukra Nijolė. 
Nors iki vestuvių yra dar dvi savaitės, tai ir nuotakos, 
ir pamergių suknelės jau galutinai parinktos, o vestu
vių pokylio vaišės, po sutuoktuvių lietuvių parapijos 
bažnyčioje, giedant parapijos chorui, bus paruoštos 
profesionalų ir patiektos lietuvių namų pokylių salėje. 
Ona yra patenkinta savo dukros pasirinkimu — žen
tas turi chemiko profesiją, o dukra baigė gailestingųjų 
seserų kolegiją. Šalia to, juodu abu baigė lituanistinę 
mokyklą, buvo aktyvūs skautai, skaito ir prenumeruo
ja lietuvišką spaudą, dalyvauja visuose lietuvių rengi
niuose. Todėl yra viltis, kad jiedu sukurs grynai lietu
višką šeimą. 

Prieangyje sugirgždėjo durys ir pasigirdo lengvi 
žingsniai. 

— Labas, mamyte! Ar dar Tauro nėra? — su šyp
sena paklausė dukra, pabučiavus motinos žandą. 

— Ne, dar jo nėra, bet jis tikriausiai bus. Prieš
piečiams iškepiau jo mėgstamus obuolinius sklindžius, 
taip pat nupirkau apelsinų sulčių ir, jei jis pareika
laus, turiu buteliuką gero balto vyno. Būk gerutė, pa
tikrink stalą, ar viskas savo vietoje. Aš dar vyno tau
rių nepastačiau, nes gal jis dienos metu negers vyno. 

— Negersiu jo ir aš, mamyte, nes nenoriu, kad ligo
niai, kuriuos ligoninėn grįžus lankysiu, užuostų kva
po. Mūsų ligoninė pasižymi ne vien gera medicinos pa

galba, bet taip pat ir drausme bei moraliu elgesiu. 
— Tu visada buvai drausminga ir gera, miela duk

rele. Tai džiaugiuosi, kad susiradai tokį puikų vyruką. 
Jis man bus ne vien žentas, bet ir sūnus, kurio ne
turėjau, o po tėvelio mirties pasijutau labai vieniša. 

— Miela mamyte, mudu tavęs vienos nepaliksim. 
Kaip žinai, jau ieškome buto kur nors labai arti, gal 
net kaimynystėje. O... Tauras jau čia, — pašoko Nijo
lė, išgirdusi kieme automobilio ūžesį, ir išbėgo pro du
ris. 

Netrukus virtuvėn įžengė aukštas, geltonplaukis, 
gražiai nuaugęs Tauras, už rankos tempdamas Nijolę. 
Jis prisiartino prie būsimos uošvės, pabučiavo jos ran
ką ir abu žandu. 

— Kaip puikiai čia kvepia, — pasidžiaugė Tauras ir 
su šypsena pažvelgė į šalia viryklės sukrautus sklin
džius. 

— Gerai, sėskit ir pradėkit valgyti, kol maistas ne
atšalo, — ragino Valienė, ant stalo dėliodama sklin
džius, uogienę, cukrų, pieną ir indus kavai. 

— Ačiū. Manęs tikrai raginti nereikia, nes aš šį rytą 
pramiegojau, tai neturėjau laiko papusryčiauti, todėl 
mano apetitas šį kartą nepaprastai geras, o dar ir ma
no mėgstamiausias patiekalas. Kokia jūs maloni, po
nia Valienė. 

— Laikas keisti titulus, mielas Taurai... Nustok va
dinęs mane „ponia"... Gal geriau skambėtų „mamytė". 
Ar ne? Juk vestuvės artėja, beliko vos dvi savaitės, o 
po jų aš tau, Taurai, nebebūsiu „ponia". 

— Teisingai sako mamytė, — įsiterpė Nijolė. — Juk 
tu tėvelių neturi, juos prieš keliolika metų praradęs 
automobilio katastrofoje, tai mamytė ir aš esame tavo 
vienintelė šeima. 

— Sutinku, brangioji, ir esu dėkingas tavo mamytei, 
o dabar kirskime, — skatino jis ir pradėjo lėkštėn 
krauti sklindžius, juos apslakstydamas uogiene. 

Valienė prisėdo prie jų, taip pat įsidėjo kelis sklin
džius ir savo puoduką pripildė kava, ją atmiešdama 
lašeliu pieno. 

— Nepaprastai skanu, — su šypsena nuoširdžiai pa
gyrė Tauras. — O kai pavalgysime, turiu judviem 
įdomią naujieną, kuri mane gerokai sukrėtė, todėl ne
galėjau gerai miegoti. 

— O kas tai per naujiena, mielas Taurai? — pa
klausė susidomėjusi Nijolė. 

— Papasakosiu, kai baigsim valgyti, nes tai tikrai 
sukrečianti naujiena, todėl nenoriu judviem gadinti 
apetito. 

— Bet tu mudvi beveik erzini... Ar tai tokia baisi 
naujiena, kad ji galėtų pagadinti mudviejų apetitą? — 
nusijuokė Nijolė. 

— Ne, ji nėra baisi, bet atneš didelius pasikeitimus į 
mūsų ateities planus.. 

— Pasikeitimus? — šūktelėjo motina. — Gal 
atšauksi ar atidėsi vestuves? 

— Dėl Dievo meilės, nieko panašaus. Vestuvių data 
rugsėjo 15 dieną yra aukso raidėmis įrašyta į mano 
kalendorių. Aš savo brangiosios Nijolės niekada nepa-
likčiau, vestuvių nenoriu atidėti, nes Nijolė yra vienin
telė ir didžiausia mano gyvenimo meilė, mano ateities 
planų atrama ir įkvėpimas. 

— Apie kokius ateities planus tu kalbi, mielas Tau
rai? Juk abu turime pastovias ir gerai apmokamas tar
nybas, tai nenumatau jokių ateities planų pasikeiti
mo. Taip pat jau pradėjome ieškoti buto. Ar ne? 

— Kartais gyvenimas atneša netikėtą staigmeną, 
kuri pasuka ateities gyvenimo kelius nauja ir netikėta 
kryptimi. 

— Tai kas nutiko, būsimasis ženteli? — virpančiu 
balsu paklausė motina. 

— Gerai, gerkime kavą, gal man bus lengviau ju
dviem viską išsakyti, — kiek nusišypsojęs atsakė jis. 

— Nieko tragiško, tačiau didelis pasikeitimas mūsų 
laukia. 

— Pasikeitimas! — sušuko Nijolė. 
— Gerai, kantriai išklausykite, ką pasakysiu, o po to 

pravesime diskusijas... 
— Diskusijas? — beveik vienu balsu atsiliepė dukra 

ir motina. 
— Reikalas labai svarbus, kuris mūsų gyvenimo pla

nus pakeis iš pagrindų... 
— Ir vestuves? — vėl sušuko Nijolė. 
— O ne, vestuvių niekas nepakeis. Tai mano gyveni

mo pagrindinė laimės ir džiaugsmo garantija. Pra
dėsiu iš pradžios. Judvi žinote, kad turiu chemijos 
mokslų doktoratą, todėl savo darbovietėje esu aukštai 
vertinamas ir gerbiamas. Mūsų nedideliame mieste 
ateities perspektyvos yra gan miglotos, bet gyvenimas 
kartais padovanoja nepaprastus netikėtumus Mano 
bendrovė plečiasi, steigia šakas kituose miestuose, 
Čikagoje, Los Angeles ir kitur, o dabar jau nusišakojo 
net iki New Yorko. Ir štai jums trumpai pasakysiu, 
kas man buvo pasiūlyta. 

— Kas nors nepaprasta? — šūktelėjo Nijolė, ranko
mis suspaudusi žandus. 

— Turbūt... Judvi juk žinote, kad New Yorko Man
hattan priemiestyje yra du milžiniški pastatai, pava
dinti Pasaulio prekybos centrais. Juose yra keli šimtai 
prestižinių bendrovių. Ar patikėsit, kad man yra pa
siūlyta tarnyba vienoje aštuoniasdešimt šeštame 
aukšte esančioje aukšto prestižo cheminių tyrimų fir
moje? Atlyginimas nepaprastai aukštas, darbo sąlygos 
puikios, taip pat netoliese bus parūpintas erdvus ir 
elegantiškas butas. Jame vietos bus ne vien mudviem, 
bet ir brangiai mamytei. 

Abi moterys tylėjo, tarsi žado netekusios. 

Bus daugiau 
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SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Adelė 

pakepint i aliejuje, kol su 
minkštės . Dideliame puode 
sumaišyt i pomidorų košę, sul
tinį, vandenį, kopūstus, žir
n iukus su morkomis, druską, 
prieskonius. Užvirti, uždengti 
puodą ir virti 1 valandą. Tuo
met sudėti pupeles ir makaro
nus , pavirti dar 15 minučių, 
kol makarona i suminkštės . 

RAUDONŲJŲ KOPŪSTU 
SALOTOS 

1 raudono kopūsto galvutė 
(maždaug 2 1/2 — 3 sv. 
dydžio; 

2 puodukai vandens 
2 rūgš tūs obuoliai 
1 svogūnas, prismaigstytas 6 

gvazdikėliais 
1 šaukšte l is druskos 
4 lauro lapeliai 
1/4 puod. cukraus 
1/4 puod. acto 
1/4 puod. raudono vyno 
t ruput i s miltų 

Supjaustyt i kopūstą, nulup
ti obuolius, išimti sėklas, su
pjaustyti plonomis skiltelėmis. 
Viską sudėti į puodą, užpilti 
vandeniu, sudėti svogūną ir li
kus ius produktus . Uždengti ir 
pavirt i 1 1/2-2 vai., kol ko
pūs t a s bus minkštas <„ neper
virti). Išimti lauro lapelius ir 
svogūną. Nusunkt i vandenį ir 
į jį įmaišyti 1-2 šaukštus 
miltų, užvirti, kad pasidarytų 
t i rš tokas padažas; supilti ant 
kopūstų ir gerai sumaišyti. 
P a k a n k a 8 valgytojams. 

M A R I N U O T I ŽIEDINIAI 
K O P Ū S T A I (KALAFIORAI) 
1 galvutė žiedinių kopūstų 

(kalafiorų) 
1/2 puoduko vandens 
1/2 puoduko acto (geriausia 

obuolinio — cider vinegar) 
1 š aukš t a s marinavimo 

prieskonių (pickling spices) 
žiupsnelis druskos 
žiupsnelis cukraus 

Atskir t i žiedinius kopūstus 
mažomis dalimis: nuplauti , 
sudėt i į puodą, užpilti vande
niu ir pavirti iki truputį su
minkš tės — maždaug 2-3 mi
n u t e s (nepervirti). Visus prie
skonius , actą. 1/2 puod. van
dens , druską, cukrų sumaišyti 
ir užvirinti. Karštą mišinį už
pilti ant nusunktų pavirtų ka
lafiorų žiedelių. Sudėti į stik
linį indą arba stiklainį. Palai
kyti šaldytuve bent 1 parą. 

ŽALIU K O P Ū S T U 
SALOTOS 

1 nedidelė kopūsto galvutė 
1 morka 
4 šaukš ta i sumažinto riebumo 

majonezo 
4 šaukš ta i sumažinto riebumo 

Ital ian užpilo (dressing) 
4 šaukš ta i obuolinio acto arba 

obuolių sulčių 
druskos ir maltų pipirų 

pagal skonį 
1 šaukštel is krapų sėklų 

(galima ir nedėti) 
Nuimti viršutinius kopūsto 

lapus, nupjauti kietus likusių 
lapų kamblius, išimti kotą. 
Kopūstą smulkiai supjaustyti, 
užpilti šal tu vandeniu. Nu
skust i morką, sutarkuoti bu
rokine t a rka arba smulkiai 
supjaustyt i . Nusunkt i kopūs
tus , kad liktų kuo mažiau van
dens . Sudėti morkas, visus li
kusius produktus, gerai su
maišyti ir palaikyti šaldytuve 
uždengtame inde bent 2-3 va
landas . 

I T A L I Š K O S P O M I D O R U 
S A L O T O S 

2 nedideli pomidorai, smulkiai 
supjaustyti 

1 saliero kotas (be lapų) 
3 šaukštai nedidelių, juodųjų 

V E L Y K I N E „ B O B Ą " 
I Š T I K O N E S Ė K M Ė 

Prieš Velykas išspausdin
ame ,.bobos" recepte buvo 
daida: užuot 5 1/2 puodelių 
niltų. reikėjo t ik 2 ir 2/3 puo-
lelio. Skel ian t receptą per 
)usę, kad nebū tų toks didelis, 
įeapsižiūrėta ir mil tų kiekis 
lepadal intas — pa l ik tas toks 
)at. Už klaidą a ts iprašome, 
,'pač šeimininkių, kurios mė
gino šį receptą panaudo t i ir 
,bobą" iškepti . 

B R O K O L I U L A S A G N A 
l 10 3/4 uncijų ska rd inukės 

„Cream of broccoli" sr iubos 
l 10 uncijų (oz.) dėžu tė 

šaldytų brokolių 
3 šaukš ta i a l ie jaus 
i morkos, supjaus ty tos 

plonais r i t inėl ia is 
l didelis svogūnas , smulkia i 

sup jaus ty tas 
V4 sv. šviežių grybų 
l 8 uncijų pakel ia i ta rkuoto 

mozarella sūr io 
l 15 uncijų indelis r icotta 

sūrio 
l kiaušiniai 
12 plačių l a sagna makaronų 

a. Padažas : puode (arba 
nikrobangėje, supylus į tin-
camą joje var to t i indą) pašil-
iyti abi dėžu tes brokolių sriu-
)os ir ša ldy tus brokolius. 
pylus 1 š a u k š t ą aliejaus į 
ceptuvę, pakep in t i morkas ir 
svogūnus, kol svogūnai bus 
jermatomi. Įpilti 1/4 puod. 
/andens ir pavi r in t i , kol dar-
tovės bus v isa i minkš tos . Iš-
mti daržoves. Į tą pačią kep-
;uvę įpilti l ikus ius du šauks
i s al iejaus, pakepint i j a m e 
grybus, kol jų skyst is išga
mos. Sumaišy t i grybus , svo
gūną ir m o r k a s . 

b. Išvirti m a k a r o n u s , t ik ne
pervirti. N u s u n k t i . Kiaušinius 
paplakti , sudė t i t a rkuo tą moz
arella ir r icot ta sūrį. Sumai
šyti. 

Įkai t int i o rka i tę 375 laips
nių F. Į kepimo indą — 
13x9x2 d idumo — paeiliui dė
ti: 1 puodelį brokolių padažo, 
pusę makaronų , pusę sūrio 
mišrainės, t a d a visą daržovių 
ir grybų miš ra inę , vėl makaro
nus, sūrį, o a n t v i r šaus — li
kusį padažą. Kepti 45 minučių 
arba kol gera i v iskas perkais
ta. I šėmus iš orkai tės , leisti 
atvėsti apie 10 min. — taip 
lengviau supjaus ty t i . 

Pas taba: prie šio recepto 
buvo už rašas , kad ir preziden
tas Bush (dabar t in io preziden
to tėvas, ku r i s sakėsi neken
čiąs brokolių) su pasigar
džiavimu valgytų tokią lasag
na. 

I T A L I Š K A DARŽOVTU 
S R I U B A — M T N E S T R O N E 
Po 1 puoduką: sukapotų 

svogūnų ir sal ierų 
1 smulkiai sukapo ta česnako 

skiltelė 
1/4 puod. alyvuogių aliejaus 
1 12 uncijų s k a r d i n u k ė 
pomidorų košės ( tomato pašte) 
2 puodukai j au t i enos sult inio 
(galima ir iš kubelių) 
2 1/2 kvortos vandens 
1 puodukas supjaus ty to 

kopūsto 
1 10 uncijų dėžute ša ldytų 

žirniukų su morkomis 
1/2 džiovintų rozmarino 

(rosemary) lapelių 
1/4 šaukšte l io šviežiai maltų 

juodųjų pipirų 
1 16 uncijų s k a r d i n u k ė pupe
lių (kidney beans) , nusunk tų 
ir gerai ša l tu vanden iu nu
plautų 
1 puodelis makaronų 

Svogūną, sal ierą ir česnaką 

M;chigan valstijos Senato tribūnoje — Mat Dunaskiss (ka.rejei ir LR am
basadorius JAV-se Vygaudas L'šackas. Sauliaus .Vnužio nuotr 

JAV LB LANSING APYLINKEI 
PAVESTA PLĖSTI MIESTŲ 
SESERYSTĖS PROGRAMĄ 

Po dalyvavimo kovo men. 17 
d. Detroit apylinkėje suruošta
me Kovo 11 dienos minėjime, 
Lietuvei Respublikos ambasa
dorius Vygaudas Ušackas, ly
dimas JAV LB Lansing apy
linkės pirmininko Sauliaus 
Anužio, porą dienų lankėsi 
Michigan sostinėje Lansing. 
Pirmoji vizito diena „Drauge" 
jau buvo aprašyta. Kovo 19 
dienos Michigan State univer-
sity dienraštyje „State News" 
jau skaitėme apie ambasado
riaus vizitą ir jo pastangas 
plėsti santykius. Ilgesniame 
rašinyje pozityviai pristatytas 
ambasadoriaus domėjimasis 
krepšiniu ir jo profesinis pasi
ruošimas bei patirtis, prive-
dusi prie garbingų pareigų 
Washington, DC. 

Kovo 19 dieną ambasadorius 
aplankė Michigan valstijos 
Žemės ūkio departamentą ir 
susitiko su jo direktoriumi 
Dan Wyant. Direktoriaus ži
niomis, Michigan valstija, po 
Kalifornijos, yra didžiausia 
JAV valstija žemės ūkio „agro-

alyvuogių (be kauliukų) 
2 šaukštai supjaustytų žaiių 

svogūnų 'su laiškais) 
1 šaukštas šviežių petražolių, 

smulkiai sukapotų 
2 šaukšteliai šviežio, smulkiai 
sukapoto baziliko (basil) arba 
1/2 šaukštelio džiovinto 
1 šaukštas raudono vyno acto 
1 šaukštelis alyvuogių aliejaus 
1 skiltelė smulkiai sukapoto 

česnako 
truputis druskos ir juodųjų 

maltų pipirų 
Visus produktus sumaišyti 

stikliniame inde, uždengti ir 
palaikyti šaldytuve kelias va
landas. 

P a s t a b a : prieskonių pava
dinimus paduosime lietuvių ir 
anglų kalba, nes taip bus leng
viau juos rasti parduotuvėse. 
Praėjusios savaitės skiltyje 
buvo paminėtas prieskonis 
kardemonas. Viena skaitytoja 
mus subarė, kad neišverčiame 
to žodžio į lietuvių kalbą. Kar
demonas yra plačiai vartoja
mas įvairiuose receptuose ir 
Lietuvoje; angliškai vadinasi 
cardamon. Kitokio vertimo 
šiam prieskoniui nėra. 

Štai keli kiti prieskoniai ir 
jų vertimai: rozmarinas — 
angį. rosemary: bazilikas — 
basii, petražolė — parsley; 
muskato riešutas — nutmeg; 
kvapnusis mairūnas — marjo-
ram; čiobrelis — thyme: imbie
ras — ginger; gvazdikėliai — 
eloves: mėtos — mint. 

Nebijokite eksperimentuoti: 
nusipirkite įvairių prieskonių, 
pauostykite. pamėginkite įber-
ti į vieną kitą patiekalą, ypač 
daržoves ir mėsą. Pagrindinė 
taisyklė: mažiau — geriau. 
Jeigu patiks skonis, kitą kartą 
galėsite įdėti kiek daugiau, 
bet pradžioje geriausia tik tru
putį. 

promo" srityje. Michigan vals
tijoje yra per 150 skirtingų 
programų, susietų su žemės 
ūkiu. Direktoriui pakvietė sa
vo departmento užsienio pre
kybos specialistus pakalbėti 
apie galimybes bendradar
biauti su Lietuva. Ambasado
rius pristatė gausią informa
ciją ir statistiką bei Lietuvos 
Žemės ūkio paruoštas brošiū
ras , apibūdinančias padėtį 
Lietuvoje. Labai greit išryškė
jo bendri interesai. Ambasa
dorius išvardijo keletą skir
tingų programų, jau veikian
čių su JAV įstaigomis, ir kvie
tė Michigan valstijoje vei
kiančias įmones prisidėti. Di
rektorius ambasadoriaus pra
šė sutelkti specifinę informaci
ją apie žemės ūkio įmones ir 
ministerijos pageidavimus. Iš 
savo pusės direktorius paža
dėjo gautą informaciją išpla
tinti valstijos žemės ūkio įmo
nėse. Direktorius paminėjo, 
kad jis pats ir lt. gubernato
rius Diek Posthumus yra ūki
ninkai, tad ypač norėtų toje 
srityje bendradarbiauti. Jis 
paskirs vieną savo pavaduo
tojų su Lietuvos ambasada to
liau įvairias galimybes nag
rinėti. Buvo pasikeista daug 
informacijos ir aiškiai mato
mas abipusis noras toliau 
bendradarbiauti. 

Ambasadorius buvo pakvies
tas dalyvauti Michigan Senato 
sesijoje. Vienbalsiai Senatas 
suspendavo savo taisykles ir 
jam leido lankytis tik senato
riams rezervuotame plote. Mi
chigan senatorius Mat Dunas
kiss, pats būdamas lietuvių 
kilmės, ambasadorių pristatė 
senatoriams ir 'ų buvo gražiai 
pasveikintas. Po to ambasa
dorius buvo pakviestas prie 
podiumo, kur j?m buvo įteikta 
valstijos vėliava ir visų sena
torių pasirašytas valstijos 
štampas. Savo trumpame žo
dyje ambasadorius padėkojo 
senatui ir visai Michigan vals
tijai už stiprią paramą Lietu
vai ir ragino toliau skatinti 
Lietuvos bei JAV bendradar
biavimą per Michigan valsti
jos institucijas ir plačiąją 
bendruomenę. 

Po to vyko ambasadoriaus 
vizitas Michigan valstijos Ats
tovų rūmuose. Ten atstovas 
Andrew Raczkowski pristatė 
kovo 6 d. priimtą rezoliuciją, 
raginančią JAV prezidentą ir 
Kongresą paremti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos narystę 
NATO. Michigan valstija yra 
pati pirmoji visose JAV-bėse, 
pravedusi tokią rezoliuciją Se
nato ir Atstovų rūmuose. Am
basadorius padėkojo rezoliuci
jos rėmėjams už jų talką šiai 
svarbiai rezoliucijai. Buvo 
trumpai susitikta su lietuvių 
kilmės Atstovų rūmų nariu 
Charles LaSata. LaSata pa
pasakojo, kaip vienu metu jis, 
kaip advokatas, net atstovavo 
dabartiniam Lietuvos Respub
likos prezidentui Adamkui že

mės pirkimo reikalu Michigan 
valstijoje. Su dideliu entuziaz
mu atstovas LaSata dėstė, 
kaip Michigan gali bendradar
biauti su Lietuva. Jis pasiža
dėjo pats asmeniškai įsijungti 
į šiuos reikalus ir norėtų ki
tais metais apsilankyti Lietu
voje. 

Pietūs buvo paruošti Ameri-
tech įmonės -pastangomis. 
Ameritech yra ketvirtas 
didžiausias darbdavys Michi
gan valstijoje ir jos viceprezi
dentu yra lietuvių kilmės Ste-
ve Balasia. J is sutiko šiuose 
pietuose „šeimininkauti", 
kviesdamas lietuvių kilmės 
Michigan senatorius ir atsto
vus su ambasadoriumi pa
bendrauti. Šiuo metu, lietuvių 
kilmės senatorių turime Mat 
Dunaskiss, Michael Gaoshcka 
ir atstovą Charles LaSata. 
Taip pat prisidėjo sen. Leon 
Stille, kurio žmona yra gimusi 
Latvijoje. Iš tų pokalbių am
basadorius iškėlė mintį sukur
ti Baltic Caucus visų valstijų 
Senatuose ir Atstovų rūmuo
se. Manoma, kad eilėje JAV 
valstijų yra išrinktų Baltijos 
kraštų kilmės asmenų, kurie 
galėtų turėti įtakos ir viename 
ar kitame reikale padėtų. Am
basadoriui buvo siūloma kartą 
metuose Lietuvos ambasadoje 
Washington, DC, suruošti pri
ėmimą tuo pačiu metu, kai 
vyksta American Legislative 
Exchange Council metinis su
sitikimas. 

Paskutinis numatytas am
basadoriaus susitikimas buvo 
su Lansing miesto meru Da-
vid Hollister. Buvo planuotas 
susitikimas su meru ir J im 
Zubkus, buvusiu General Mo
tors fabriko generaliniu direk
toriumi. J im Zubkus yra šim
taprocentinis lietuvis, pakilęs 
į aukščiausią poziciją General 
Motors korporacijoje. J i s turė
jo labai sėkmingą karjerą ir 
Lansing mieste jo vardu — 
Zubkus Way — yra pavadinta 
gatvė. Meras ir jį lankantys 
apgailestavo, kad Zubkus ne
galėjo atvykti. Mero raštinėje 
ambasadorius pastebėjo įvai
rius, iš pasaulio miestų su
rinktus, eksponatus. Pasirodo, 
kad Lansing miestas tur i stip
riai išvystytą ^niestų sese-
rystės" programą. Ambasado
riui pasiteiravus, ar Lansing 
turėtų norą tą programą to
liau plėsti, a tsakymas buvo 
teigiamas. Meras paprašė, 
kad JAV LB Lansing apylinkė 
suorganizuotų susitikimą ir 
konkrečiai pristatytų ambasa
doriaus siūlymą. Iki šiol Lan
sing mieste veikianti „miestų 
seserystės" programa apjun
gia vietinius universitetus, li
gonines, policiją ir gaisrininkų 
organizacijas. Iš vietinių įmo
nių ir įstaigų buvo pristatyta 
technikos, greitosios pagalbos 
ir bibliotekos priemonės bei 
profesionalų apsikeitimai. Kai 
kuriais atvejais buvo įtraukti 
vidurinės mokyklos mokiniai, 
mokytasi vietinės kalbos ir su
organizuotos abipusės kelio
nės iš vieno miesto į kitą. 

Kelionės pabaigoje, j au oro 
uoste, ambasadorių sutiko ir 
su juo atsisveikino pora JAV 
LB Lansing apylinkės valdy
bos narių. Ambasadorius iš
skrido į JAV sostinę, o ryto
jaus dieną j au turėjo būti pa
keliui į Vilnių. JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys, patyręs apie 
ambasadoriaus vizito sėkmę, 
savo t rumpame e-laiške, įver
t indamas Sauliaus Anužio 
pastangas, man rašė: „Stebina 
mus visus, kiek vienas, užsi
degęs meile Lietuvai, asmuo 
daug gali atlikti". 

Šiai korespondencijai naudo
tasi Sauliaus Anužio, JAV LB 
Lansing apylinkės pirminin
ko, pateikta informacija. J i s 
visą ambasadoriaus lankymo
si programą suorganizavo ir jį 
visur lydėjo. 

Romualda* Kriaučiūnas 

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMA1-PATAISYMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

GREIT PARDUODA 
Mm Landmark 

properties 

m Bus. 773-229-8761 
Ras. 708-425-7160 
Mottl 773-580-0205 
Pager 630-314-4330 
RIMAS STANKUS 

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

AUTOMūnJOtNAM^SVEKAlOS 
IR GYVYBĖS DRAUMVIAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 VV. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai. 

IŠNUOMOJA 

Šalia Harlem Ave. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-476-1184, 

Zita. 
63 S t ir Kedzk Ave. 

išnuomojamas 2 kambarių „studio" 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 
patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. $450 per mėn.+patarnavi-
mai+užstatas. TeL 708-423-9111. 

SIŪLO DARBĄ 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

Babysitter vvanted: 
Sunday to Wednesday, 3 p.m. 
till 11 p.m., Oak Lawn area. 

Mušt speak English. 
TeL 708-425-9404. 

Masažo salonui reikalingos 
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų 

amžiaus masažistės, truputi 
kalbančios angliškai. TeL 630-
640-8582 arba 847-691-7348. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800. 
TeL 615-554-3161. 

Window VVashen Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
porurtion. Mušt be fluent in Enelish. 
L.A. McMabon Window Wasrung. 

Chjcągo and Milwaukee area. 
TeL 800-820-6155. 

Companion live-in for elderly 
disabled women w/smali dog. 

Assist in shopp'g, clean'g and ca-
ring. Mušt be good natured. Will 
train. No exp needed. Mušt speak 

English. Tel. 773-479-3334. 

ĮVAIRUS 

VINCO GĖLĖS 
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, Į 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas. 
Kalbame lietuviškai. 

Tel. 630-789-2224 

IEŠKO GIMINIU 

• Giminių, g y v e n a n č i ų 
JAV a r b a Kanado je , ieško 
Zuzana Marčiulynaitė-Pridot-
kienė, gimusi 1937 m. sausio 
12 d. Prienų rajone. Jos mama 
- Agota Bubnytė-Marčiulynie-
nė gimė 1894 m. spalio 27 d. 
Marijampolės apskrityje, 
Prienlaikio kaime (dabar Prie
nų rajonas, Prienlaukio kai
mas). Mamos seserys emigra
vo į Jungtines Amerikos Vals
tijas: Magdalena Bubnytė 
(gim. 1882 m. birželio 14 d.) 
1904 m. atvyko į Čikagą, o 
kita sesuo Ona Bubnytė (gim. 
1885 m. rugsėjo 21 d.), būda
ma 22 metų (apie 1907 me
tus), atvyko i New Yorką. Abi 
seserys JAV ištekėjo už lietu
vių tautybės vyrų. Po santuo
kos jų pavardės buvo Zaikaus-
kienė ir Raguckienė. Abi tetos 
turėjo gausias šeimas. Sun
kiuoju pokario metu bendravi
mas laiškais nutrūko. Labai 
norėčiau, kad atsilieptų tetų 
vaikai, mano pusbroliai ir pus
seserės, kurie yra panašaus 
amžiaus kaip ir aš. Turiu išli
kusią to meto vienos tetos šei
mos ir pusbrolio Albinuko 
nuotraukas. Iš savo tėvų pasa
kojimų žinau, kad pusbrolis 
Albinas vaikystėje loterijoje 
yra išlošęs žirgą. Jei kas nors 
ką nors žinote apie mano gi
mines, rašykite šiuo adresu: 
Zuzana Pridotkienė, Kalniečių 
152, 3009 Kaunas, Lietuva. 

• N o r ė č i a u s u r a s t i Eleną 
J ė č i u s (tai jos mergautinė pa
vardė), tėvelio brolio Petro 
Jėčiaus dukterį, mano pusse
serę, kuriai galėtų būti apie 70-
80 metų. Esame gavę pussese
rės nuotrauką, darytą prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Tada ji 
buvo baigusi meno ar muzikos 
mokyklą Čikagoje. Dar turėjo
me nuotrauką su A. Graičiū-
nu. Kazimiero Jėčiaus (mano 
tėvo) brolis Petras gyveno Či
kagoje, buvo plėšikų nužudy
tas, liko žmona Elena Jėčienė 
ir dukra. Per karą ryšiai nu
trūko. Ir mes nebegyvenome 
tėviškėje, Kupiškio vlsč., Dūb-
liškių kaime. Jei ką nors būtų 
galima sužinoti, prašyčiau 
pranešti ir rašyti šiuo adresu: 
Reda Jėčiūtė, Vytauto Didžio
jo 70-31, 5220 Pakruojis, Lie
tuva. 

* B e n d r o v ė „Kla ipėdos 
na f t a" pernai patyrė 9.6 mln. 
litų nuostolių, veiklos nuosto
liai siekė 10 mln. Nuostolinga 
terminalo veikla užregistruota 
pirmą kartą per jos gyvavimo 
istoriją. Anot bendrovės valdy
bos pirmininko Naftos termi
nalo vadovo Armanto Gintau
to, nuostolius lėmė mažas 
naftos produktų perkrovimo 
paslaugų „Mažeikių naftai" 
įkainis ir nepalanki Rusijos 
geležinkelių įkainių politika. 

(IX, B U ) 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
2002 METŲ 

BALANDŽIO MĖN. 

4 d., ke tvi r tadienį — Za-
rasiškių klubo pusmetinis su
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

7 d., sekmadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le-
monte. 

— Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. 

— Muz. Arvydo Paltino, dai
nininkų Nelės Paltinienės, 
Eugenijaus Ivanausko ir ak
tores Stefos Navardaitienės 
koncertą Jaunimo centre 3 
vai. p.p. rengia .Amerikos lie
tuvių radijas". 

13 d., šeštadienį — JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
metinis susirinkimas PLC 
..Bočių menėje"'. Lemonte. 
Dalyvauja apygardos apylin
kių valdybos, kontrolės komi
sijos ir apylinkių atstovai. 
Pradžia 8:30 vai. ryto. 

—Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos ruošiamas semi
naras Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuo
se. 

— Los Angeles Dramos 
sambūrio spektaklis 2 vai. p. 
p. Jaunimo centre. 

19 d., penk tad ien į — Lie
tuvių rašytoju draugijos vaka
ronė - Hypatijos Yčaitės Pet
kienės knygos ..Spring in Lit-
huania" pristatymas 7 v.v. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. 

20 d., šeštadienį — Lietu-
vi» fegdo metinis narių suva
žiavimas Pasaulio lietuvių 
centro didž. salėje. 14911 127 
St. Lemont, IL. 

— Dail. Stasio Eidrigevi-
čiaus kūrinių parodos atidary
mas 6:30 v.v. Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte. 

21 d., sekmadienį — Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
75-čio jubiliejinė šventė: 12:15 
vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių 
vakarienė ..Paradise" pokylių 
salėje, esančioje 92 Street ir 
Harlem Ave. sankryžoje. 

— JAV LB Lemonto apylin
kės metinis susirinkimas (tuoj 
po Mišių) PLC didž. salėje, Le
monte. 

25 d., ketvi r tadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose. 

— Labdaros koncertas — 
Vytautas Kernagis „Mūsų die
nos kaip šventė", Jaunimo 
centre '5620 So, Claremont, 
Chicago) 3 vai. p.p. Rengia 
„Dieviško Kryžiaus" Lietuvos 
benamių paramos fondas. 

27 d., šeštadienį — Balze-
ko lietuvių kultūros muziejaus 
Moterų gildijos muzikinė pro
grama ..Hat Lady" 12 vai. p. 
p. Willowbrook Room, Willow-
brook, IL. Priėmimas ir prieš
piečiai 1 vai. p.p. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų Čikagos 
skyriaus metinis pokylis Šau
lių namuose, 2417 West 43 
St.. Čikagoje. Pradžia 3:30 
vai. p. p. 

27 d., šeštadienį — Smui
kininko Kristupo Kelero, 
akompanuojant Indrei Chmie-
liauskaitei, koncertas 7 v.v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte. 

— „Sietuvos skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės suei
ga Ateitininkų namuose, Le
monte nuo 1-3 vai. p.p. 

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų atlikėjų festivalis 
Jaunimo centre 3 vai. p.p. 
Rengia JAV LB Kultūros ta
ryba ir Meno mokyklėlė. 

— Panevėžiečių klubo pus
metinis narių susirinkimas 

Jaunimo centro klasėje. Pra
džia 1 vai. p.p. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 d., ketvirtadienį — Ve-
nezuelos lietuvių draugijos pa
vasarinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose. 

5 d., sekmadienį — Šeimų 
šventė PLC, Lemonte. 

— Motinos dienos pietūs 
PLC Lemonte. Rengia Pal. J . 
Matulaičio misija. Pradžia 12 
vai. 

— Anglijos lietuvių klubo 
narių pusmetinis susirinki
mas ir Motinos dienos minėji
mas. 

— Čikagos lietuvių moterų 
klubo pavasarine muzikinė 
programa „Orland Chateau", 
Orland Park, IL. Priėmimas 
12 vai; priešpiečiai ir „Men's 
barbershop harmony singers" 
atliekama programa 1 vai. 
p.p. 

9 d., ketvirtadienį — Ša
kiečių klubo pusmetinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. 

10 d., penktadienį — No-
ros Aušrienės keramikos paro
dos atidarymas 7:30 v.v. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cent
re. 

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

— Jaunimo tautinio an
samblio „Grandis" metinis 
koncertas 6 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

12 d., sekmadienį — Lie
tuvių Opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lucia de 
Lamermoor" 

17, 18 i r 19 d., savaitgalį 
— ŠALFASS-gos rengiamos 
metinės Šiaurės Amerikos 
Lietuvių 2002 metų sporto 
pirmenybės Čikagos apylin
kėse. 

18 d., šeštadienį Ameri
kos lietuvių dailininkių paro
dos „Minčių deriniai" atidary
mas Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. 

19 d., sekmadienį — Lie
tuvių Operos koncertas Jauni
mo centre. 

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

— Lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės" parapijos 
50 m. jubiliejinė šventė. 10:30 
vai. r. iškilmingos pamaldos. 
Po pamaldų vaišės parapijos 
salėje, 6641-45 S. Troy St., Či
kagoje. 

26 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
mirusių narių kapų lankymas 
kapinėse. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinė vakarienė, 2 vai. p.p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po Mišių, Jaunimo cent
ro didž. salėje meninė progra
ma ir vakarienė. 

27 d., pirmadienį — Miru
siųjų pagerbimo iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
12:30 val.p.p. prie Steigėjų pa
minklo. Minėjimas ruošiamas 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto ir Kapų sklypų savi
ninkų dr-jos, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams ir ramo-
vėnams. 

BIRŽELIO MĖN. 

2 d., sekmadienį — Tau
tinių šokių koncertas „Drau
gui" paremti, 3 vai. p.p. Ren
gia Tautinių šokių institutas 
ir JAV LB Kultūros taryba. 

— Tauragės lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas. 

— Čikagos ir apylinkių 
Ateitininkų šeimos šventė: 9 
v.r. šv. Mišios Pal. J . Matulai
čio misijoje. 10:30 v.r. iškil
mingas posėdis PLC salėje, 
Lemonte. 

— Ateitininkų namų gegu
žinė 12 vai. AN sodelyje. Le
monte. 

16 d., sekmadienį — Ge
dulo ir Vilties dienos minėji
mas 12 vai. J. Matulaičio mi
sijoje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkė. 

— BALFo 5-to skyriaus ce
pelinų pietūs (tuoj po Sumos) 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Marąuette Parke. 

22 d., šeštadienį — Tradi
cinės Joninės Šaulių namuose 
rengiamos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės. 

LIEPOS MĖN. 

7 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

14 d., sekmadienį — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių minėjimas parapijos 
salėje. 

21 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių gegužinė Šaulių 
namuose. 

— Amerikos lietuvių Tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
metinė gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte. 

28 d., sekmadienį — 
„Draugo" dienraščio metinė 
gegužinė Marijonų vienuolyno 
sodelyje prie „Draugo". 

RUGPJŪČIO MĖN. 

4 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose. 

11 d., sekmadienį — Vene-
zuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė 12 vai. p. 
p. PLC sodelyje, Lemonte. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės metinė ge
gužinė 12 vai. p.p. „Half Day 
Forest Preserve" parke, pavė
sinėje „A", Halfday, IL. 

25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte. Pra
džia 12 vai. 

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė žurnalui 
„Trimitas" paremti. 12 vai. p. 
p. Šaulių namuose. 

RUGSĖJO MĖN. 

1 d., sekmadienį — JAV 
LB Lemonto apylinkės metinė 
gegužinė 12 vai. PLC, Lemon
te. 

8 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose. 

15 d., sekmadienį — Zara-
siškių klubo gegužinė 1 v. p.p. 
Šaulių namuose. 

22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak 
Country Club laukuose. 

26 d., ketvi r tadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose. 

29 d., sekmadienį — Meti
nis „Draugo" pokylis. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
12 vai. p.p. Šaulių namuose. 

SPALIO MĖN. 

6 d., sekmadienį — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai. 

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis 
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje, 9400 S. Cicero 
Ave., Oak Lavvn, IL. Pradžia 1 
vai. p.p. 

13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose. 

20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

„PAVASARIS JAU ATĖJO, PAUKŠTELIAI 
ČIULBĖT PRADĖJO" 

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 3 d., trečiadienis 

Tai nutiko vokiečių žemėje, 
nebe pirmaisiais svetur išvy
kimo metais. Menu, buvo gra
ži, saulėta diena. Buvo Didy
sis penktadienis Tos dienos 
anksti rytą iš Augsburgo at
vykus į Bad-Cannstatto, o iš 
čia pasiekus Nuerttingeną, 
reikėjo dar kartą persėsti ir 
važiuoti iki Neuffeno. Nuert-
tingeno geležinkelio stotyje, 
žvilgterėjęs į tvarkaraštį, nu
stebau ir net pyktelėjau. Ko
dėl? Nagi todėl, kad mano 
traukinys prieš gerą pusva
landį buvo išvykęs į Neuffeną. 
Iš Nuerttingen iki Neuffen 6-7 
kilometrai kelio. Maždaug 
toks pat nuotolis, kaip iš 
Klaipėdos į Girulius. Vaikys
tėje ne vieną kartą teko pės
čiomis nukakti j Girulius. 

Tą neužmirštamą Didžiojo 
penktadienio rytą (beveik pa
sišokinėdamas) žygiavau į 
Neuffeną. 

Neuffene, kelių tūkstančių 
gyventojų miestelyje, tuo me
tu gyveno apie porą šimtų 
išvietintų lietuvių. Jų tarpe 
buvo dvi Lietuvos čigonės, vie
nas buvęs Amerikos lietuvis ir 
vienas Čekoslovakijoje gimęs 
ponaitis. Sakau ponaitis, nes 
jis sugebėjo labai skoningai 
rengtis. Jo paties teigimu, jo 

24 d., ketvirtadienį — Za-
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose. 

26 d., šeštadienį — LFK 
„Lituanica" 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia 
6:30 v.v. 

— JAV LB Vv'aukegan/Lake 
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concorde 
Banąuets", 20922 N. Rand 
Rd., Kildeer, IL. 

27 d., sekmadienį —„Au
kuro" choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 d., sekmadienį —Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. 

9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių 
centre. Lemonte. 

10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai. 
PLC, Lemonte. 

24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 

1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 34-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje. 

6 d., penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties" Šampano 
vakaras. Rengia Gražina ir 
Jim Liautaufi. 

7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras ..Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba. 

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas 
Šaulių namuose. 

šeima prieškariniais metais 
valdė didelį tekstilės fabriką. 

Gyvenome privačiuose na
muose. Gyvenome ne per blo
giausiai, ypatingai vasaros-
rudens metu, kuomet vaisme
džių šakos tiesiog lūždavo nuo 
užderėjusio derliaus. Skanios 
buvo vyšnios, skanūs obuoliai 
ir kriaušės, o dar skanesnės 
pašlaitėje augusios vynuogės. 
Negalima sakyti, kad aplink 
mūsų gyvenvietes upeliais 
tekėjo vynas ir kiti taurūs 
gėrimai. Tačiau prie gerų norų 
nebuvo sunku išmaukti vyno 
ir stipresnių gėrimų. Vis dėlto 
mitybos užtikrinimo klausi
mas buvo paženklintas nema
žu klaustuku. Buvo vyrukų, 
kurie įstengdavo savaitinį 
(sausą) maisto davinį beveik 
per vieną dieną „sušluoti". 

Tąsyk, žingsniuodamas į 
Neffeną grožėjaus žieduose 
skęstančiais vaismedžiais. 
Žingsniuodamas patyliukais 
niūniavau, o kartais net visu 
balsu užtraukdavau pasąmo
nėje įstrigusią, bene čiurlio-
niškių dainuotą dainą: „Pava
saris jau atėjo, paukšteliai 
čiulbėt pradėjo". Atviriau kal
bant, nuotaiką kėlė ir mano 
portfeliuke (nepatogu net sa
kyti) tikros vištos, tikri kiau
šiniai ir didokas gabalas švie
žios jautienos mėsos. Šias gė
rybes man parūpino augsbur-
giškiai vaizbūnai. Anot vieno 
Augsburge gyvenusio Lietuvos 
totoriaus, jie buvo „chebra su
sipratę". Jie vieną kartą sau
gumo užtikrinimui buvo kar
vutę užtempę į trijų aukštų 
namo palėpę. 

Besižvalgydamas į žydinčius 
vaismedžius, prisivijau vieną 
Neuffene gyvenusį vokietuką. 
Nebeprisimenu jo vardo nei 
pavardės. Tačiau gerai prisi
menu, jog jis buvo didelis fut
bolo mėgėjas, nors pats ir ne
žaidė Neuffen futbolo koman
doje. Beje, toje komandoje žai
dė 3-4 mūsiškiai. Mums besi
kalbant apie orą ir futbolą, tas 
vokietukas staiga manęs pa
klausė, kada lietuviai švenčia 
Velykų šventes. Pone Dieve, 
nagi tuo pačiu metu, kaip ir 
dauguma krikščionių! Dabar, 
prabėgus daugeliui metų, dar 
vis prisimenu mus slėgusią 
nelemtį. Vokiečiai, nors ir ne 
visi, tais laikais nieko nežinojo 
apie Lietuvą. 

Besikalbėdami pasiekėm 
Neuffen miestelį. Mudviejų 
keliai išsiskyrė, priėjus Ban-
hofer gatvę. Aš pasukau į kai
rę, į savo tuometinius gyvena
muosius namus. Mano šeimi
ninkė, Frau Reich, nudžiugo 
mane pamačiusi ne tuščiomis 
sugrįžusį. Ji, sakydama ,Mein 
Gott, mein Gott", maloniai su
tiko iškepti parvežtą jautieną. 
Už iškepimą pažadėjau gabalą 
mėsos. Deja, du iš Augsburgo 
parvežtus kiaušinius radau 
sudužusius. Kitus (aš ir mano 
draugelis) sutvarkėme, ne
laukdami Velykų. 

Šv. Velykų rytą, pasimeldę 
ir pagiedoję „Aleliuja" vietos 
evangelikų bažnyčioje, lietuvio 
kunigo aukotose Mišiose, gar-
džiavomės senokai valgytu 
jautienos kepsniu ir šeimi
ninkės dovanotais, išblukusia 
rausva spalva nudažytais, 
kiaušiniais. Taipgi vaišinomės 
šeimininko parūpintais gėri
mėliais. Manasis draugelis ne
daug kalbėjo vokiškai ir be
veik negalėdavo suprasti šva-
biškos tarties. Jisai, pamatęs 
rausva spalva dažytus kiauši
nius, riktelėjo: „Sakyk jai, kad 
kiaušinius galima dažyti svo
gūno lukštais". Aš tačiau, nu
tylėjau, nenorėdamas išduoti 
lietuviškų dažų paslapties. 
Mūsų šeimininkė buvo nema
ža pleputė ir, tiesą pasakius, 

A. t A. 
JUOZAS KARKLYS 

Mirė 2002 m. kovo 30 d. rytą, sulaukęs 74 metų. 
Gimė 1927 m. gruodžio 28 d. Gyveno Las Vegas, NV. 
Nuliūdę liko: žmona Julija ir sūnus Rimas. 
Velionis priklausė Don Varnas American Legion Post 

986. 
A.a. Juozas bus pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 4 

d., nuo 4 v.v. iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 5 d. Iš Petkus 
Lemont laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Vydūno fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę a r t imie j i 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

NERIJA ČESNAKAVIČIŪTĖ-
GAIŽUTIENĖ 

Mūsų mylimą Motiną ir Žmoną, kuri paliko mus ir 
nukeliavo pas Aukščiausiąjį 1992 m. balandžio 6 d., 
prisiminsime per Šv. Mišių auką šeštadienį, balandžio 6 
d., 10 v.r.. Tėvų Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro. 
Maloniai prašome tą dieną gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Neriją savo maldose. 

Prisimename velionę su meile i r l iūd ime — 
vyras Jeronimas, duk ros Rū ta , R a m u n ė su v y r u 

Vytautu Paparč iu , L ina ir sūnus Sau l ius . 

A. t A. 
Dr. OSVALDUI NAKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame brangiai Inai su šeima. 
Liūdime kartu su jumis. 

Laima ir Ričardas Ringiai 

A.IA. 
JONEI VALAITIENEI 

mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI ir dukterims bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Algis ir Dalia Augūnai 

Antanas ir Birutė duriai 

Algirdas ir Genovaitė Maciūnai 

Jonas ir Roma MiL'ažiai 

Petras ir Meilutė Ruliai 

Marius ir Katriutė Sodoniai 

Jonas ir Janina Šalnos 

Vytautas ir Aldona Urbai 

Rimgailė Zotovienė 
Juno Beach, Florida 

nelabai mylėjo „auslenderius". 
Nenorėjau, jog ji paskelbtų 
visam miesteliui, kad primi
tyvūs lietuviai dažo kiaušinius 
svogūnų lukštais. 

Ak, buvo gražus ir saulėtas 
Didysis penktadienis. Buvo 
graži ir soti Velykų pirmoji 
diena. Prisimenu, jog Atvely
kio dieną, nebeturėdami mė
sytės, valgėme virtais ryžiais 
pabarstytą duoną. Tais pa
čiais metais buvome apgyven
dinti kitame mieste, buvusių 
kareivinių pastatuose, o pas
kui pabirome užjūrio kraštuo
se. 

Daug Velykų praleidome 
svetur. Vis tik, negalima saky
ti, jog mes gyvenome ir tebe
gyvename nesvetinguose kraš
tuose. 

Pe t r a s Petrut is 

* Kauno apskr i t i es virši
n inko adminis t rac i jos ko
misija naujuoju Zoologijos 
sodo vadovu išrinko veteri
narą Vaclovą Dumčių. Norą 
vadovauti vieninteliam šalies 
zoologijos sodui buvo pareiškę 
9 kandidatai. 10 metų Zoologi
jos sodui vadovavęs Alvydas 
Jakevičius atsistatydino per
nai lapkritį dėl lėšų stygiaus, 
nes tada plėšriems žvėrims 
pritrūko mėsos. 2000 m. Zoolo
gijos sodui skirta 2 mln. 
114.000 Htų, 2001 m. — 
20,000 litų mažiau. Panašus 
biudžetas numatytas ir šiais 
metais. Kauno Zoologijos sode 
šiuo metu yra 2,843 gyvūnai, 
jame dirba 131 žmogus. 
Panavam pagal dydį Rygos 
Zoologijos sode šiuo metu yra 
3,200 gyvūnų, sodo biudžetas 
— 10 mln. litų. IRNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com


wm*m 

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 3 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Leinonio Maironio lituanistines mokyklos u 
paciiu-kaite. Julija Vallee ir Antanas Petkus 

J o n a s ir J u z e f ą Žebraus
kai, gyvenantys Nevvport, 
NC, anksčiau gyvenę Chicago. 
IL, Draugo fondo garbės na
riai, pavasario vajaus proga 
atsiuntė 200 dol., pasiekdami 
2,800 dol. sumą. Už nuolatinę 
paramą fondui ta r iame didelį 
ačiū. Lietuvoje buvęs aukštas 
miškų depar tamento pareigū
nas Jonas Žebrauskas, ko
piantis į 95-tus amžiaus metus, 
nepaisant susilpnėjusios svei
katos, labai išgyvena, skaity
damas apie spaudoje aprašo
mą Lietuvos kaimo žmones 
slegianti biurokratizmą, iš
naudojimą ir suktybes. Jis 
mano, kad Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus turėtų 
skirti daugiau dėmesio žemės 
ūkio a ts ta tymui ir miškų ap
saugai. 

B A L F a s i e š k o g e r a d a r i ų , 
kurie galėtų paaukoti gerai 
išlaikytą ..full van" ar „pick-
up truck" sunkvežimį, labai 
reikalingą įvairioms gerybėms 
pristatyti į BALFo sandėlį, iš 
kur nuolat siunčiame šalpos 
siuntinius į Lietuvą ir Suval
kų trikampį. Yra reikalinga iš 
parduotuvių parvežti didelius 
kiekius maisto, aspirino, vita
minų ir iš tolimesnių Čikagos 
apylinkių suaukotus rūbus ir 
reikmenis. Prašome susisiekti 
su BALFo įstaiga - pirmadie
nį-penktadienį nuo 9 vai.r. iki 
4 vai.p.p. tel. 773-767-3401. 
BALFas vis teikia didelę pa
galbą vargstant iems, ligo
niams, seneliams, mokykloms 
ir Jūsų aukos labai reikalin
gos. Išduodami IRS mokesčių 
(Income Tax) nurašymo pakvi
tavimai. 

L i e t u v i u k a l b o s p a m o k o s 
s u a u g u s i e m s Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vyks 
šeštadieniais balandžio 5 -
gegužės 11 d. Registruokitės 
tel. 773-582-6500. 

Liniai (iš kaires Audre Ka-
draugai amžinai. 

B. Čepelienės nuotr 
Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijoje sekmadienį, ba
landžio 7 d., lankysis ypatin
gas svečias — Jo Eminencija 
Čikagos kardinolas Francis 
George. J i s atvyksta į mūsų 
lietuvių parapiją kartu atšvęs
ti deimantinio parapijos jubi
liejaus. Kardinolas kartu su 
buvusiais parapijos klebonais 
ir kitais dvasininkais šį sek
madienį 12:15 vai. p.p. parapi
jos bažnyčioje (69 ir Washte-
naw) a tnašaus šv. Mišias. Po 
šv. Mišių bus priėmimas para
pijos salėje. Visi kviečiami da
lyvauti šioje didžiulėje mūsų 
lietuvių parapijos šventėje. 

R a m u n ė Dičius, gyvenanti 
Dana Point, CA, Draugo fondo 
garbės narė , pavasario vajui 
atsiuntė 200 dol. prie ankstes
nių 1,735 dol. įnašų. Anks
čiau Čikagoje gyvenusi Ramu
nė nuolatos atsiliepia su stam
bia parama į Draugo fondo lė
šų telkimo vajus, už ką esame 
labai dėkingi. 

Gintaras Val iukėnas, gy
venantis Chicago. IL, prasitęs-
damas prenumeratą, mūsų 
dienraščio paramai skyrė 50 
dol. Esame labai dėkingi! 

Žurnal ist ikos premijai 
skirti sudaryta komisija 
(premiją kasmet parūpina Lie
tuvių fondas, o asmenį paren
ka Kultūros tarybos sudaryta 
komisija) prašo, kad lietuviš
kosios spaudos skaitytojai 
JAV ir Kanadoje pasiūlytų 
kandidatus iki š. m. liepos 10 
d. Pasiūlymus siųsti V. Voler-
tui. 405 Leon Ave., Delran. NJ 
08075. Kiti komisijos nariai: 
Arvydas Barzdukas ir Vincas 
Šalčiūnas. 

Algis ir Lucia Tirva, gyve
nantys Glenvievv. IL, prasitęs-
dami p-enumeratą. „Draugą" 
parėmė 50 dol. auka. Taria
me nuoširdžiausią ačiū! 

„Palt inų k o n c e r t a s man 
prailgino gyvenimą", — taip 
išsitarė viena moteriškė, iš
klausiusi Nelės ir Arvydo Pal-
tinų koncerto programą. Palti-
nai dar kartą koncertuos š.m. 
balandžio 7 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Kartu koncertuos 
Eugenijus Ivanauskas ir Stefa 
Navardaitienė. Bilietai iš 
anksto gaunami JSeklyčioje", 
Marąuette Parke. Taipgi gali
ma užsisakyti bilietus, krei
piantis į Amerikos lietuvių ra
diją tel. 773-847-4903. 

Aldona Kl imavič ius iš 
\Yestborough, MA, prasitęsda-
ma prenumeratą. ..Draugui" 
atsiuntė 45 dol. auką. Labai 
jums dėkojame! 

Ka ip g i m ė „Me la s šven
tyklo je" - pjese, kurią Čika
gos ir apylinkių lietuviai išvys 
balandžio 14 d. Jaunimo cent
re? Dabartinis Los Angeles 
Dramos sambūrio režisierius 
Petras Maželis pasakoja, kad 
po karo atvykęs į JAV. į Cleve-
landą. lietuviškuose rengi
niuose ar pasikalbėjimuose 
prie bažnyčių sutikdavo Vik
torą Mariūną. kuris buvo veik
lus organizacijų narys, atsto
vavo kultūriniams reikalams. 
Jau tada P. Maželis (tuomet 
Clevelendo ..Rūtos", o vėliau 
..Vaidilos" teatro režisierius) 
jaute, kad artėja dramos vei
kalų t rukumas . Netyčia pakal
binęs V. Mariūną. jis paprašė 
susirūpinti šia situacija ir gal
būt parašyti dramą. V. Mariū-
nas susimąstė, ilgą laiką tylė
jo, galvojo. Tuomet buvo pa
skelbtas dramos konkursas, 
kurio laimėtoju tapo Algirdas 
Landsbergis ir jo drama „Pen
ki stulpai aikštėje". Po kon
kurso V. Mariūnas P. Maže
liui įteikė savo pjesę ..Melas 
šventykloje". Režisierius buvo 
iabai laimingas, nes dabar 
teatras turėjo jau du naujus 
originalius dramos veikalus. 
Pagal rašytojo V7. Mariūno su
manymą, pjesėje ..Melas šven
tykloje" vaidino 11 veikėjų, ta
čiau jau tada dalis vaidintojų 
atrodė nebūtini ir. kai „Vaidi
los" teatras , vadovaujamas re
žisieriaus P. Maželio, pastatė 
šią dramą !tai buvo apie 1955-
uosius). scenoje liko tik šeši 
esminiai aktoriai. Tai buvo ga
lima padaryti atsisakius nela
bai vykusio sužadėtuvių poky
lio ir jame dalyvaujančių kai
mynų. Toks pat veikėjų skai
čius yra ir antrą kartą P. Ma
želio pastatytame spektaklyje 
,Melas šventykloje", kurio 
premjera įvyko š. m. sausio 12 
d. Los Angeles mieste Šv. Ka
zimiero parapijos salėje daly
vaujant Los Angeles Dramos 
sambūriui. Visai greitai šią 
pjesę pamatys ir Čikagos žiū
rovai. Bilietus į vaidinimą, ku
ris vyks balandžio 14 d., sek
madienį. 2 vai.p.p., jau galite 
įsigyti „Seklyčioje" (2711 W. 
71stStr .) . 

L i e t u v i ų o p e r o s va ldybos 
p i r m i n i n k a s Vaclovas 
M o m k u s primena, kad šiuo 
metu yra pats geriausias bilie
tų pasi r inkimas į operos spek
taklį. Tuo pačiu valdybos pir
mininkas kvieč;a įsigyti bilie
tus ir į svečių solistų iš Lietu
vos atsisveikinimo koncertą, 
kur is įvyks sekmadienį, gegu
žės 19 d., Jaunimo centre. 
Kaip anksčiau minėta, bilie
tus į spektakl: ir į koncertą 
gal ima įsigyt; „Seklyčioje". 
2711 W. 71st Str.. Čikagoje, 9 
vai.r.-4 vai.p.p. šiokiadieniais. 
o šeštadieniais - 10 val.r.-2 
vai.p.p. Užsakymus paštu 
siųsti: Lithuan:an Opera, I n c . 
3222 W. 66th Place, Chicago. 
IL 60629. Telefonas - 773-
925-6193. 

G i n t a u t a s A. Taoras, gyve
nan t i s Manchester, CT, prasi-
t ę sdamas prenumeratą, 
. .Draugo" iždą praturt ino 50 
dol. auka . Ačiū už paramą! 

„Mūsų d i enos kaip šven
tė" - Vytauto Kernagio labda
ros koncertas, siekiantis padė
ti Lietuvoje varbringiausiai gy-
venat iems, vyks balandžio 21 
d., sekmadienį, 3 val.p.p. Jau
nimo centre (5620 S. Clare-
mont. Chicago Bilietai iš 
anks to gaunami „Seklyčioje" 
ir PLC Lemome po 11 val.r. 
šv. Mišių. Visu- gausiai daly
vaut i kviečia Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas. 

B r o n i u s Kruopis , gyvenan
tis So. Boston, MA, prasitęs-
d a m a s prenumeratą ir atsily
g indamas už atvirutes bei ka
lendorių, „Draugo" iždą papil
dė 140 dol. auka. Nuoširdžiau
siai dėkojame! 

Atsiųsta paminėti 

VARPO GAUSAMS 

Vjseno ?f>-oįi-

Jaunimo centro valdyba Sėdi 'iš k,i;rc-
vi: Antanas Paužuolis. Vaclovas Monaku 
Stasys Žilevičius ir Aušra Spitriene 

Mi'.d . S i1 •>•:;.• \lhii; i K imaiM'i-Kiem- n 
l.iu'i..- K .n.ar -ka- V-<tora- i ::;»ok.i-

•ru vieneto at -••.ve Sto-
Idybai taip pal priklMM 
Zigmo 0»-ffii< IIP • . :'r 

„ V a r p o gausmas" (2002, 
Nr. 2 (67) iki šiol „Draugo" 
dienraštyje dar nebuvo prista
ty tas . Tai mėnesinis, nedidelio 
formato, 8 puslapių laikraš
tėlis, kurį jau dešimt metų 
leidžia per 2.000 narių turinti 
Lietuvos kudirkaičių organi
zacija. Leidinėlio redaktorė D. 
Majauskienė Kaunas), jai tal
kina redkolegija, sudaryta iš 
įvairių regionų varpininkų. 
Redakcijos adresas: Vaidoto g. 
115, 3016 Kaunas. Tiražas 
1.000 egz. Š; numerį remia 
JAV A. Masionio Varpininkų 
stipendijų fondas. Aldona ir 
Anicetas Gnniai , JAV. Pasta
ras i s „Varpo gausmo" nume
ris sk i r tas Sausio 13-osios tra
giškąją naktį žuvusiam kau
niečiui Titui Masiuliui. Tam 
skir t i net 3 straipsniai: „Var
po"' redaktoriaus Antano Ku-
čio iš JAV sveikinimas Tito 
Masiulio minėjimo Kauno Ka
r in inkų ramovėje dalyviams, 
Tito gimimo 40-mečiui skirtas 
Danu tė s Blažienės, Kauno 
M.Mažvydo vid. m-los kudir
kaičių vadoves, žodis ir Vitali
jos Masiulienes - Tito mamos, 
vyresniosios varpininkės, ai
m a n a „Mūsų džiaugsme, mū
sų liūdesy..." Pažymima Va
sar io 16-oji. spausdinamas 
pluoštelis moksleivių kūrybos, 
pasakojama apie Kauno Vai
doto vid. m-los varpininkų 
Užgavėnes, įdomiai praleistas 
Rumšiškių etnografijos muzie
juje ir kt. 

A. V. Š. 
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file:///lhii


• triumu Vyčių choras diriguojant Almai Preisaitienei ir akompanuojant Manigirdui Motekaičiui dainavo Kovo 
11 d. minėjime Brighton Parke. Z i g m o D e g u č i o n u o t r 

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS 
BRIGHTON PARKE 

2002 m. kovo 10 d. Brighton 
Parke buvo švenčiama Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 12 metų sukaktis. 

Minėjimas prasidėjo šv. Mi-
šiomis 10:30 valr. Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje. Mišias au
kojo ir šventei skirtą pamoks
lą pasakė kunigas Jaunius 
Kelpšas. Neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, jis džiaugėsi, kad 
Lietuva yra labai pasikeitusi 
ir pagražėjusi. 

Gražiai ir jausmingai giedo
jo mūsų parapijos choras, va
dovaujamas jauno ir energin
go chormeisterio Algimanto 
Barniškio. Po šv. Mišių visi 
rinkomės į mokyklos salę tęsti 
šiai dienai skirtą minėjimą. 

Lietuvos Vyčių choristė Ma
rytė Kinčienė sugiedojo Lietu
vos ir Amerikos himnus. Mū
sų nenuilstanti JAV LB Brigh
ton Parko apylinkes pirminin
kė Salomėja Dauliene trum
pais žodžiais pasveikino čia vi
sus susirinkusius, taip ir pra
sidėjo minėjimas. Invokaciją 
pasakė kun. J. Kelpšas. Po to 
J. Drūtytė skaitė Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Aktą dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. 
Kalbą minėjime pasako Jonas 
Gradinskas. 

Po to prasidėjo koncertas. 
Almos Preisaitienes vadovau
jamas Lietuvos Vyčių choras 
sudainavo: „Už Raseinių" 
(žodž. Maironio, muz. J. Nau
jalio), „Pavasaris" (žodž. J. 
Mikulskio, muz. S. Gailevi-
čiaus), „Bijūnėlis žalias" (S. 
Šimkaus harm. 1. daina), „Oi 
toli toli" (žodž. Maironio, muz. 
F. Strolios), „Gimtinė"' (žodž. 
V. Šimučio, muz. F. Strolios), 
„Viešpaties lelija" (žodž. ir 
muz. G. Jautakaites). Chorui 
akompanavo Manigirdas Mo-
tekaitis. 

Choro vrdovei už tokį gražų 
koncertą J. Drūtytė įteikė pui
kią puokštę gėlių. 

Dainos mus nunešė į Lietu
vos laukus, į žydinčias pievas. 
Grįžome mūsų gimtinės na
mus, į mūsų tėvynę, taip nese
niai atgavusią laisvę. Jauni
mas ir visa Lietuva gynė te
levizijos, radijo ir parlamento 
pastatus. Budėjo per naktis. 
Nors okupantai, kaip įtūžę 
žvėrys, tankais trypė jaunuo
lių kūnus, mirtinai sužaloda
mi, šaudė nelaiminguosius, be
ginklius žmones, daužė galvas 
šautuvais, visokiais būdais 
bandė nuslopinti laisvės 
trokštančius lietuvius, tačiau 
nei tankai, nei šaudymas ne
įveikė lietuvių. Girdėjos dai-

Minejime kalbą pasakė Jonas Gra
dinskas. Z. Degučio nuotr. 

nos „Lietuva brangi", šūkiai 
„Lie-tu-va, Lie-tu-va". 

Lietuvis yra kietas ir stiprus 
kaip ąžuolas. Tik gynėjų drąsa 
ir pasiryžimu mes vėl džiau
giamės laisve. Po koncerto ir 
kalbų prasidėjo pietūs. Lietu
vos Vyčiai buvo pavaišinti mū
sų pačių darytais cepelinais. 
Be cepelinų, turėjome dešrų 
su kopūstais bei kavutės su 
skanėstais. 

Labai skanius cepelinus pa
ruošė Palmyra Gilienė. Paga
minome apie 100-tą. bet jie 
taip greitai „išgaravo", kad ki
tiems neteko nei paragauti. 

Pelną skyrėme Vilkaviškio 
kunigų seminarijai. Minėjimą 
užbaigėme sudainuodami 
..Lietuva brangi". 

Stasė Viščiuvienė 

Sveikiname naujus 
„Draugo" skaitytojus! Skai
tytojui D. L. Grajauskas laik
raštį užsakė Victor Kogelis, 
Sigitai Pilipavičiūtei - A. ir V. 
Modestai, Gailei Pfledderer -
E. V. Rastonis, Matiukui Va-
siukui - L. Tamošiūnas, Regi
nai Joga - Irena Vilkas, Adai 
Vodopalas - Elvyra Vodopa-
las. „Draugą" taip pat užsisa
kė: J. Pivoriūnas, Dana Gvil
dys, Gelėta Poznanskienė, An
gelė Mikalauskaitė. Dainius ir 
Ona Zalensai, K. Kiaunė, Da
nutė Kirkienė, Gražina Archu-
leta, Algis Grabauskas, Vitali
jus Turskis, Mary Barzda. 
Emilija Andriukonienė. 

Hypatia Y. Petkus knygos 
„Springtime in Lithuania" 
sutiktuvės įvyks 2002 m. ba
landžio 19 d., penktadienį, 7 
val.v. Jaunimo centre, Čiurlio
nio galerijoje. Visi kviečiami. 
Rengia Lietuvių rašytojų 
draugija. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išleido dr. 
Edmundo Remio paruoštą 
„Review of Modern Lithua-
nian Grammar". Knygos išlei
dimą finansavo Lietuvių fon
das. Tai - didoko formato, 195 
puslapių knyga. Ji ypač tinka
ma angliškai kalbantiems 
skaitytojams, norintiems pa
sitobulinti lietuvių gramatikos 
žinias, ir lituanistinių mokyk
lų moksleiviams. Knygą galite 
gauti kreipiantis šiuo adresu: 
Lithuanian Reseach and Stu-
dies Center, 5600 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636: 
tel. 773-434-4545; faks. 773-
434-9363 ei. paštas 
LRST@mcs.net 

.Draugo" knygynėlyje 
Kunigo, visuomenininko, 

valstybininko Mykolo Kru
pavičiaus „Atsiminimų" kny
goje, išleistoje 1972 m. Čika
goje, pasakojamas kun. M. 
Krupavičiaus vaikystės laiko
tarpis ir jo gyvenimo įvykiai 
iki 1919 metų, t.y. iki jo įsi
jungimo į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo veiklą. Pa
grindinė šių atsiminimų reikš
mė yra ta, kad jie sudaro gali
mybę pažinti ir palaisniui sek
ti, kaip ši, visais atžvilgiais la
bai turtinga ir kovinga asme
nybė susiformavo iš paprasto 
kaimo berniuko. Be to, kun. 
M. Krupavičius nuoširdžiai 
pasakoja apie savo kultūrinio, 
religinio ir politinio brendimo 
fazes, pateikia labai daug in
formacijos praėjusio šimtme
čio pradžios lietuvių tautos 
būklei pažinti. Čia yra apibū
dinta labai daug asmenų, 
problemų bei sąjūdžių. Kny
gos kaina - 5 dol., persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių). 

„Lietuvių tautodai lės in
s t i tu tas išeivijoje" - kietų 
viršelių 174 psl. knyga, pasa
kojanti apie Lietuvių tauto
dailės instituto įkūrimą Kana
doje ir kitų jo skyrių JAV atsi
radimą, minimi labiausiai 
liaudies meno puoselėjimui 
išeivijoje nusipelnę žmonės, 
leidinį iliustruoja daug nuot
raukų. Knygos kaina - 30 dol., 
persiuntimo mokestis - 3.95 
dol. (Illinois gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių). 

773-585-9500 

Kuo ypat ingas bus Atve
lykio stalas, ruošiamas ba
landžio 7 d., šį sekmadienį, 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje? Ant šventi
nio stalo puikuosis įvairių 
įvairiausi mėsos, žuvies, jūros 
gyvių valgiai, salotos, pyragai, 
pyragėliai, tortai - visi tik ma-
mie gaminti skanumynai! At
velykio stalą rengia PLC ren
ginių komitetas. Stalus ar vie
tas užsisakykite skambindami 
Aldonai Palikienei tel. 708-
448-7436. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-267-0200, Lement, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60829 
TeL 773-776-8700 

E-mail: GibaitisOaol.com 
Toli free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 y.v. 
Sestad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos kopsultaajos iettadieniais 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJulasJa Rd., CMcago, E. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:LRST@mcs.net
http://GibaitisOaol.com

