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numeryje: 
L i e t u v i ų t e l k i n i ų 
pus lapyje : de tro i t i eč ia i 
s u s i t i k o su LR 
a m b a s a d o r i u m i JAV 
V y g a u d u U š a c k u ir 
va l s t i j o s A t s t o v ų r ū m ų 
n a r i u . 

2psl. 

S e s . O n o s Mika i la i t ė s 
v e d a m a j a m e 
„ N u s i d ė j ė l i ų Bažnyčia": 
v i d a u s p r o b l e m ų turi ir 
ka ta l ika i . 

3psl. 

A n t a n a s Mika la jūnas 
(JAV) r e m i a P i l ių 
t y r i m o c e n t r o Vi lniuje 
p r o g r a m a s . 

4 psl. 

M i c h i g a n o e ž e r o 
p a s i g l e m ž t ų j a u n ų 
l i e t u v a i č i ų d r a u g a i 
a u k o j o a n t r ą s i a s 
a t s i s v e i k i n i m o M i š i a s . 

5 psl. 

V a i k a m s s k i r t a s 
„ L i e t u v i u k ų draugas" 
p r a š o : „ P a p a s a k o k a p i e 
L i e t u v ą , tėvel i". 

6 psl 

* Nepaisant IV vietos pir
majame sezono pasirody
me — „Engen Grand Prix 
Summer Series" varžybose, 
pasaulio disko metikų aukš
čiausiąją vietą išsaugojo vil
nietis Virgilijus Alekna. Tarp
tautinės mėgėjų lengvosios at
letikos federacijos (IAAF) pa
skelbtoje klasifikacijoje 2000 
metų Sydney olimpinis čem
pionas turi 1,394 įskaitinius 
taškus ir 57 taškais lenkia II 
vietoje esantį vokietį Larsą 
Riedelį. Kitas Lietuvos disko 
metikas Romas Ubartas su 
1,142 taškais tebėra 27-tas. 

* NBA čempionate antra
dieni „New Jersey Nets" 
namie 101:88 įveikė „Wash-
ington Wizards" krepšininkus 
ir pirmą kartą užsitikrino At
lanto pogrupio nugalėtojo var
dą. 

* Šiaurės Amerikos Na
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) čempionate antradie
nį Dainiaus Zubraus klubas 
„V/ashington Capitals" namie 
3:1 (2:0, 1:0, 0:1) nugalėjo 
„Chicago Blackhawks" ledo ri
tulininkus ir dar išsaugojo 
menką galimybę patekti į at
krintamąsias varžybas. 

Žurnalistikos galimybės kovoje 
V i d m a n t a s V a l i u š a i t i s 

Seminarą žurnalistams 
Šiauliuose, kaip sudėtinę Eu
ropos Sąjungos PHARE prog
ramos „Parama Lietuvos Res
publikos antikorupcinei prog
ramai" dalį, praėjusį šeštadie
nį (balandžio 6) suorganizavo 
Vilniaus universiteto Komu
nikacijų fakultetas, Vytauto 
Didžiojo universiteto Žurna 
listikos katedra ir LŽS Šiau
lių skyrius, drauge su LR 
Specialiųjų tyrimų tarnvba 
(STT). 

„Tiriamosios žurnalistikos 
galimybės kovoje su korupcija 
— tai jau septintasis renginys 
iš numatytos žurnalistinių 
mokymų serijos ir antrasis 
šiais metais", — atidarydamas 
seminarą, sakė žurnalistas 
Vilius Kavaliauskas, ES anti
korupcinės kovos projekto vi
suomeninis konsultantas. 
Kauno žurnalistų namuose 
vykusiame seminare kovo 2 d. 
dalyvavo 49 žurnalistai, Šiau
liuose — apie 40. 

Projekto tikslas — giliau su
pažindinti visuomenę su ko-

šu korupcija 

* Baltarusija leido Lietu
vai steigti konsulatą Gardine. 

* Naujuoju Vilniaus mero 
pavaduotoju išrinktas Vitas 
Mačiulis. 

* Didžiausiai Seimo opo
zicinei frakcijai vadovaus 
jauniausias parlamentaras 
Eligijus Masiulis. 

* Lietuvoje kuriamas 
Jungtinis mokslinis krizių 
medicinos centras. 

* Ukraina priims uždaro
mos Ignalinos atominės 
elektrinės specialistus. 

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.: objektyviausiai įvyki' > nušviečiančioje valstybinėje Lietuvos televizijoje 
i LTV i veikia Naujienų tarnybos moderniai įrengtas ..Naujienų kambarys" (.,Newsroom"). Siekiant kokybiškiau 
apdoroti ir operatyviau pateikti žiūrovams informaciją, žini (laidoms suteikiama beveik ketvirtadalis LTV prog
ramų tinklelio. 

rupcija, kaip destruktyviu, ta
čiau įvairiapusiškai sudėtin
gu ir nelengvai pašalinamu 
socialiniu reiškiniu, ugdyti 

atitinkamą visuomenės nuo
statą šios negandos atžvilgiu, 
mokyti žurnalistus atpažinti 
korupcijos raiškos formas ir 

savo profesinius įgūdžius pa
naudoti antikorupcinės kam
panijos stiprinimui šalyje. 

Nukelta į 3 psl. 

JAV ir Europa nesutaria dėl 
priėmimo į NATO 

Londonas, balandžio 10 d. 
(Elta) — Vis labiau artėjant 
naujam Šiaurės Atlanto sutar
ties organizacijos (NATO) 
plėtros ratui, sąjungos bendri
ninkai skirtingose Atlanto 
vandenyno pusėse vis mažiau 
sutaria dėl plėtros tikslo ir 
prasmės, trečiadienį rašo Di
džiosios Britanijos laikraštis 
„Financial Times". 

Nors naujųjų narių iš Vidu
rio ir Rytų Europos priėmimą 
stipriai remia NATO generali
nis sekretorius George Robert-
son ir JAV prezidentas George 
W. Bush, o pastaruoju metu 
daugėja vadinamojo „didžiojo 
sprogimo" plėtros scenarijaus 
šalininkų, Vašingtonas ir Eu

ropa, atrodo, neturi vieningos 
nuomonės, kodėl NATO tu
rėtų plėstis. Be to, net pati G. 
W. Bush administracija jTa 
susiskaldžiusi dėl būsimo NA
TO vaidmens, teigia įtakingo 
laikraščio apžvalgininkė Judy 
Dempsey. 

„Vašingtonas neturi jokios 
strategijos dėl NATO, — tvir
tina derybose dėl Vengrijos 
priėmimo dalyvavęs Istvan 
Gyarmati. — Kol JAV never
tins NATO rimtai, tol plėtra 
bus bereikšmė. Jei NATO 
vertins sąjungą rimtai, tada 
turėsime priimti svarbius 
sprendimus dėl to, ką ir kodėl 
lapkričio mėnesį reikia kviesti 
stoti į organizaciją". 

naujų narių 
Po rugsėjo 11-osios teroro 

aktų NATO vadovas G. Ro-
bertson parėmė JAV pas
kelbtą karą prie*, terorizmą ir 
pirmą kartą per gyvavimo is
toriją paskelbė Vašingtono su
tarties 5 straipsniu paremtą 
pareiškimą, jog išpuolis prieš 
vieną NATO narę yra išpuolis 
prieš visas. Tačiau JAV, anot 
komentatorių, gana neelegan-
tiškai atstūmė ištiestą pagal
bos ranką. Pasak Paryžiaus 
Strateginių tyrimų centro di
rektoriaus Fransua Heisburo, 
Vašingtonas nenori, kad kas 
nors — pavyzdžiui, NATO ir 
sąjungininkai europiečiai — 
varžytų jo veiksmų ir spren
dimų laisvę. 

Žmonės l ab iaus ia i 
pas i t ik i ž in ia sk la ida 

Bendra Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos bei 
viešosios nuomonės tyrimų fir
ma „Baltijos tyrimai" kovo 22-
30 d. daugiau kaip tūkstančio 
15-74 metų Lietuvos gyven
tojų klausė, pasitiki ar nepasi
tiki jie išvardintomis 15 visuo
menės institucijų. Daugiau
siai, tai yra 75 proc. ap
klaustųjų, pasitikėjimą pelnė 
žiniasklaida. II vietoje esanti 
Bažnyčia surinko 2 proc. 62 
proc. pasitiki Lietuvos banku. 
Prezidento tarnyba pasitiki 
53, krašto apsauga — 52, savi
valdybėmis — 43, „Sodra" — 
39, policija — 33, vyriausybe 
— 31, Valstybės kontrole — 
28, teismais — 27. 

(Elta) 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

ARTIMIEJI RYTAI 

Madridas. JAV, Europos 
Sąjunga (ES), Rusija ir Jung
tinės Tautos (JT) trečiadienį 
paragino Izraelį nedelsiant 
atitraukti savo kariuomenę iš 
palestiniečių vakarinio Jorda
no kranto miestą. Jos taip pat 
pakvietė palestiniečių vadą 
Yasser Arafat imtis visų įma
nomų priemoniv ekstremistų 
išpuoliams prieš Izraelio civi
lius sustabdyti. Atitinkamas 
pareiškimas buvo paskelbtas 
Madride po JAV valstybės 
sekretoriaus Cain Powell, JT 
generalinio sekretoriaus Kofi 
Annan, ES atstovaujančio Is
panijos premjero Jose Maria 
Aznar ir Rusijos užsienio rei
kalų ministro Ifor Ivanov su
sitikimo. „Mes raginame Iz
raelį nedelsiant sustabdyti sa
vo karines operacijas. Mes 
kviečiame nedelsiant paskelb

ti paliaubas ir izraeliečiams 
nedelsiant pasitraukti iš pa
lestiniečių miestų, įskaitant 
Ramalą, ir pirmiausia nuo pir
mininko Yasser Arafat būsti
nės", sakoma pareiškime. 

Jeruzalė. Islamo grupuotės 
„Hamas" smogikai prisiėmė 
atsakomybę už autobuso su
sprogdinimą trečiadienį, kai 
netoli Haifos miesto žuvo 8 
žydai. „Operacija, surengta iš 
mūsų apsuptų miestų vidurio, 
yra smūgis į veidą kariniams 
sionistų nusikaltėliams", sako
ma pareiškime, kurį paskelbė 
ginkluotoji „Hamas" judėjimo 
grupė „Izz el-Deen al-Qas-
sam". Pasak „Hamas", vienas 
šios organizacijos narių „pra
siskverbė pro visas sionistų 
karines užtvaras ir pasiekė 
Haifą" ir tuo įrodė, kad Izrae
lio karinė kampanija pneš to
kias atakas negali nieko pada

ryti. „Hamas" laikoma svar
biausia palestiniečių grupuo
te, kuri daugiausiai prisideda 
prie savižudiškų išpuolių ren
gimo. 

E U R O P A 

Paryžius. Prancūzijos pre
zidento Jacąues Chirac asme
ninis turtas, koi jis eina šias 
pareigas, padidėjo ketvirtada
liu, tad jis tarp balandžio pa
baigoje prezidento rinkimuose 
dalyvausiančių kandidatų pa
gal turtą užima III vietą. Kos-
nervatyvus J. Chirac yra vie
nas iš keturių kandidatų, mo
kančių vadinamąjį „supertur-
tingųjų"mokestį — jis taiko
mas asmenims, kurių turto 
vertė viršija 720,000 eurų 
(629.900 JAV dolerių). 

Berlynas. Vokietijos federa
linis kancleris Gerhard 
Schroeder ir Rusijos preziden
tas Vladimir Putin trečiadienį 
susitarė dėl „kompleksinio" so
vietinių skolų Vokietijai klau
simo sprendimo. Kaip paskel
bė G. Schroeder, Rusija pa
dengs 6,4 mlrd. atsiskaitomų
jų rublių skolą buvusiai Vokie
tijos Demokratinei Respubli
kai, dabar Berlynui dalimis 
sumokėdama 500 mln. eurų. 

Viena. Austrijos infrastruk
tūros ministerija tvirtina, jog 
Europos Sąjungai priėmus į 
savo gretas Rytų Europos 
valstybes, Austrijai gali grėsti 

„eismo katastrofa". Infrast
ruktūros ministro Mathias 
Reichhold ataskaitoje pažymi
ma, jog per ateinantį dešimt
metį per Austrijos teritoriją 
gabenamų prekių apimtys pa
didės 50 proc. 

AFGANISTANAS 

Osama bin Laden gyvas 
ir sveikas, jis yra patikimoje 
vietoje ir planuoja naujus tero
ro aktus, pareiškė islamo ekst
remistinė grupuotė, susijusi 
su teroristų organizacija „ai 
Qaeda", pranešė tarptautinis 
arabų laikraštis „Al Hyat". Jis 
teigia kovo 26 dieną gavęs 
laišką, kuriame pateiktos šios 
žinios. Laišką pasirašė islamo 
ekstremistinė grupuotė „Qai-
dat al-Jihad". Laiškas adre
suotas „mūsų Islamo valstybei 
ir didvyriškai Palestinos liau
džiai". „Al Qaedos" vadas, pa
žymima laiške, „rengiasi dirbti 
su savo broliais". Laiškas bai
giamas žodžiais: „Aukščiau
siasis leido atnaujinti mūsų 
veiklą". 

Tali bano judėjimo smogikai 
sušaudė 18 JAV kariškių, pa
imtų į nelaisve per mūšius Af
ganistano rytuose. Be to, pra
nešama apie slaptas derybas 
dėl amerikiečių iškeitimo į 
Guantanamo bazėje laikomus 
Talibano ir „ai Qaeda" smogi
kus. 

Lietuva veikia kaip 
tikroji NATO narė 
Vilniuje apsilankęs garsaus 

politologo Zbignievv Brzezinski 
sūnus, JAV gynybos sekreto
riaus padėjėjo pavaduotojas 
NATO ir Europos reikalams 
Ian Brzezinski pripažįsta, jog 
Lietuva jau veikia kaip NATO 
narė de facto, ir padėkojo Lie
tuvai už nuoširdžią paramą 
Amerikai kovoje prieš tero
rizmą. 

Antradienį susitikęs su 
užsienio reikalų viceministru 
Giedriumi Čekuoliu, pramintu 
„misteriu NATO", JAV gyny
bos sekretoriaus antrasis pa
vaduotojas dar kartą išsakė 
tvirtą JAV vyriausybės nuo
statą plėsti NATO ir paragino 
Lietuvą nesustoti kelyje, bet 
dirbti ir dar aktyviau stiprinti 
savo pajėgumus. 

Pasak svečio, Lietuva, pra
dėjusi plėtoti savo karines 
pajėgas „nuo nulio", pasiekė 
įspūdingų rezultatų, ypač vyk
dydama gynybinių pajėgų re
formą. I. Brzezinski mano, jog 
Lietuvos ir JAV bendradar
biavimas įgaus dar didesnį 
postūmį ir pagreitį po NATO 
viršūnių Prahos susitikimo, 
kuriame Lietuva tikisi sulauk
ti pakvietimo. (Eita) 

V y r i a u s y b ė s r e z e r v a s 
„t irpsta" 

Trečiadienį paskirsčiusi 
dar beveik 1.5 mln. litų vy
riausybės rezervo lėšų, vyriau
sybė šiemet jau bus išdalijusi 
beveik 8 mln. litų šio fondo pi
nigų. Metų pradžioje rezerve 
buvo 20 mln. litų, o po tre
čiadienio sprendimų liks 
12.128 mln. litų, pranešė Fi
nansų ministerija. Vyriausy
bės rezervo dydis yra patvir
tintas šių metų biudžeto 
įstatymu ir gali būti didina
mas, tik keičiant įstatymą. 
290,000 litų siūloma skirti 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentui, 
200,000 litų — Šilutės rajono 
savivaldybei specialiam auto
mobiliui, kuris potvynių me
tu būtų naudojamas žmonėms 
perkelti per užlietą kelią Ši-
lutė-Rusnė, įsigyti. M 

Įkurtos L i e t u v o s 
a t s t o v y b ė s d a r tr i jose 

v a l s t y b ė s e 

Prezidento Valdo Adamkaus 
pasirašytais dekretais paskir
ti Lietuvos nepaprastieji ir 
įgaliotieji ambasadoriai Mal
tos ir Albanijos Respublikoms 
bei Luxemburgo Didžiajai 
Hercogystei. 

Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Itali
joje Edminas Bagdonas pas
kirtas ambasadoriumi Maltai. 
Belgijoje reziduojantis amba
sadorius Audrius Navikas 
dirbs ir Luxemburgui, o Al
banijoje Lietuvai atstovaus 
ambasadorius Graikijoje Dai
nius Junevičius. MM 

N A T O p a j ė g ų 
E u r o p o j e v a d a s 

a p l a n k y s L i e t u v ą 
Balandžio 24 dieną, Lietu

voje antrą kartą lankysis vy
riausiasis NATO pajėgų Euro
poje vadas generolas Joseph 
W. Ralston (pirmą kartą jis 
lankėsi praėjusių metų bir
želį). Lietuvos pasiruošimo na
rystei NATO reikalavimų Įgy
vendinimą, konkretų praktinį 
Lietuvos indėlį bendrajai sau
gumo plėtrai antradienį susiti
kusi su J. W. Ralston aptarė 
Lietuvos ambasadorė prie 
NATO Gintė Damušytė. NA
TO pajėgų Europoje vadui 
taip pat buvo pristatyta anti-
teroristinė programa, valstybi
nio saugumo projektas bei 
naujausios Lietuvos idėjos 
stiprinant euroatlantinį sau
gumą. (Elta) 

Lietuviški sūriai 
„užkariauja" 

Ameriką 
Maždaug 50 proc. pagamin

tos produkcijos eksportuojanti 
Lietuvos pieno pramonė vis la
biau veržiasi į JAV rinką, kur 
didžiausią paklausą turi Lie
tuvoje pagaminti sūriai. 

JAV Žemės ūkio departa
mento duomenimis, 2001 me
tais iš Lietuvos buvo impor
tuota 13,550 tonų sūrių. Pagal 
šį rodiklį Lietuva atsidūrė ket
virtoje vietoje, atsilikusi nuo 
trečią vietą užėmusios senas 
sūrių gamybos tradicijas tu
rinčios Prancūzijos (15,000 
tonų). Lietuvos eksportuotojai 
aplenkė tokias išplėtotą pieno 
pramonę turinčias valstybes 
kaip Olandija (11,900 tonų), 
Danija (13,400 tonų), Švei
carija (6,000 tonų), daugelį 
kitų. 

Sūrių eksporto pirmūnas 
„Rokiškio sūris" lig šiol į JAV 
eksportavęs per tarpininkus iš 
Olandijos, dabar su JAV klien
tais pradėjo prekiauti tiesio
giai. 

Antroje vietoje pagal sūnų 
eksportą į JAV esantis 
„Žemaitijos pienas" dalį pro
dukcijos į JAV irgi veža tiesio
giai. 

„Žemaitijos pienas" ir „Ro
kiškio sūris'* JAV daugiausia 
parduoda „Parmesan" tipo kie
tuosius sūrius. Tuo tarpu 
šiemet nedideliais kiekiais į 
JAV sūrius eksportuoti pra
dėjusi Vilkyškių pieninė sie
kia pateikti produkciją galu
tiniams vartotojams. Metų pa
baigoje pieninė tikisi kas mė
nesį į JAV išvežti apie 35 to
nas sūrių. 

R i n k i m ų s ą r a š u o s e 
p u s ę v i e t ų — m o t e r i m s 

Moterų ir vyrų lygių galimy
bių kontrolierė Aušrinė Bur
neikienė, Seime pristatydama 
metinę savo įstaigos atas
kaitą, paragino politines parti
jas savo kandidatų sąrašuose 
per rinkimus į Seimą ir savi
valdybes pusę vietų skirti 
moterims. (BNS) 

Klaipėdos 750 metų jubiliejui išleista progine moneta •Elta. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS DETROITE 

Kovo 11-oji, Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo dvy
liktosios metinės Detroite bu
vo minimos š.m. kovo 17 d. 
Minėjimą ruošė JAV LB Det
roito apylinkės valdyba, va
dovaujama Valdo Piesčio, tal
kinama LB Michigano apygar
dos pirm. Liudos Rugienienės, 
Jono Urbono ir LB apylinkės 
pirm. Sauliaus Anužio. 

Minėjimas pradėtas 10:30 
vai. r. Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos bažnyčioje klebo
no kun. Aloyzo Volskio auko
tomis šv. Mišiomis už Lietuvą, 
žuvusius kovose už Tėvynės 
laisvę, ypač prisimenant Sau
sio 13-sios aukas Vilniuje. 

Po Mišių parapijos Kultūros 
centre minėjimo tąsa pradėta 
JAV ir Lietuvos himnais, juos 
giedant Astai Jurgutytei, 
akompanuojant Virgai Šimai-
tytei ir pritariant visiems da
lyvavusiems. Invokaciją su
kalbėjo parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis. 

Minėjimui vadovavusio V. 
Piesčio pakviestas supažindin
ti su garbės svečiais amerikie
čiais, Jonas Urbonas trumpai 
pnsiminė įtampą, kurią prieš 
12 metų toje pačioje salėje 
išgyveno detroitiečiai, nekan
triai laukę Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. „Tą 
dieną pagrindinė Detroito ra
dijo stotis WWJ kas pusva
landi pranešinėjo, kas vyksta 
Lietuvoje. Išgirdę, kad Lietu
vos Aukščiausios Tarybos pir
mininku išrinktas prof. Vytau
tas Landsbergis, neabejojome, 
kad Lietuva pasiskelbs atsta
tanti savo nepriklausomybę. O 
tai išgirdę — giedojome Lietu
vos himną ir mūsų skruostus 
drėkino džiaugsmo ašaros", — 
pasakojo J. Urbonas. Po šio 
įvado J. Urbonas, pranešęs, 
kad minėjiman negalėjęs at
vykti JAV Kongreso atstovas 
Joe Knollenberg, pristatė jam 
atstovaujantį Shawn Ciavat-
tone. kuris perdavė Kongreso 
nario sveikinimus ir linkėji
mus. Pažymėtina, kad nuošir
dus Lietuvos reikalų Kongre
se rėmėjas ir Baltic Caucus 
narys Joe Knollenberg yra pir
mininkas Atstovų rūmų finan
sų komiteto bei narys finansų 
pakomiteto užsienio reika
lams. Jo pastangomis ne kartą 
buvo išrūpinta finansinė para
ma Baltijos kraštams. 

Paskui buvo pristatytas Mi-
chigan valstijos Atstovų rūmų 
(buvęs daugumos vadas) na
rys Andrew Raczkowski, pir
mos kartos lenkų kilmės ame
rikietis. Gerai pažįstąs tauti
nių grupių reikalus. J is yra 
Michigan respublikonų kan
didatas į JAV Senatą. Pasvei
kinę lietuvius Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 12-
ųjų metinių proga, Andrew 
Raczkowski minėjime dalyva
vusiam LR ambasadoriui Va
šingtone Vygaudui Ušackui 
įteikė Michigan valstijos Se
nato ir Atstovų rūmų priimtą 
Rezoliuciją Nr. 6, remiančią 
Baltijos valstybių priėmimą į 
NATO. Šis aktas susirinku
siųjų buvo sutiktas gausiais 
plojimais. Ta rezoliucija jau 
pernai Michigan Senate 
(įnešta senatoriaus McCotter) 
buvo priimta, bet užkliuvo 
Atstovų rūmų viename komi
tete, šįmet istorija su ta rezo
liucija vėl pasikartojo ir tik 
Andrevv- Raczkowski pastango
mis kovo 6 d. buvo priimta ir 
Atstovų rūmuose. Už tai tu
rime būti dėkingi atstovui An-
drew Raczkowski ir senatoriui 
Thaddeus McCotter ir prisi
minti juos lapkričio 5 d. rin
kimuose, taip pat ir Joe Knol
lenberg ir kitus Michigan 
Kongreso atstovus, kurių dau
guma priklauso Baltic Cau

cus. Tenka pastebėti, kad iš 
16-os JAV Kongreso atstovų iš 
Michigan valstijos, 12-ka pri
klauso Baltic Caucus. Prieš 
savaitę į šią grupę įsijungė ir 
JAV senatorė iš Michigan 
Debbie Staoenovv. Vystomos 
pastangos, kad įsijungtų ir 
JAV senatorius Carl Levin, 
jau anksčiau pareiškęs, kad 
jis remia Lietuvos įsijungimą į 
NATO. 

Baigus amerikiečių svečių 
pristatymą, pirmininkaujantis 
V. Piestys pakvietė LR garbės 
konsulą Michigan Jurgį Jur-
gutį pasveikinti LR ambasado
rių Vygaudą Ušacką. J. Jurgu
tis pasveikino svečią, uždeda
mas jam tautinę juostą. 

Pagrindinį minėjimo kalbė
toją, LR ambasadorių V. Ušac
ką, pristatė JAV LB Michigan 
apygardos pirm. Liuda Rugie-
nienė. Ji taip pat trumpai pri
siminė, kaip prieš 12-ka metų 
nekantriai buvo laukiama, ka
da Lietuva pasiskelbs atsta
tanti savo nepriklausomybę. 

Ambasadorius V. Ušackas 
padėkojo Michigan valstijos 
atstovui Andrevv Raczkovvski 
ir kitiems Michigan atstovams 
ir senatoriams už rezoliucijos 
pravedimą, bei lietuviams, ku
rie prie to prisidėjo. Dėkojo ir 
visiems Amerikos lietuviams, 
prisidėjusiems prie Lietuvos 
laisvinimo. Kvietė visus jung
tis veiklon, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO ir kad JAV 
Senatas tai patvirtintų. At
kreipė dėmesį, kad JAV ad
ministracija ir ,prez. George 
Bush remia NATO plėtrą ir 
tai yra pareiškęs prez. Valdui 
Adamkui jų susitikimo metu. 
Nors girdim palankius pareiš
kimus, mūsų laukia didelis 
uždavinys, kad JAV senatas 
tai patvirtintų. Kalbėjo ir apie 
Lietuvos ekonominę padėtį, 
užsienio investicijas. Lietuviai 
gali didžiuotis, kas padaryta 
per tuos 12-ka metų Lietuvoje. 
Baigdamas dėkojo visiems lie
tuviams už jų meilę tėvynei. 

Paskui vyko meninė progra
ma, kurią atliko Virga Šimai-
tytė ir kiti vietiniai talentai. 

Po programos vyko pabend
ravimas ir pasivaišini mas. 
Dalis minėjimo rengėjų dar 
susirinko Algio ir Liudos Ru
gienių namuose pabendrauti 
su LR ambasadorium V. Ušac-
ku, prieš jam išvykstant į Mi
chigan valstijos sostinę Lan-
singą. 

Lansinge ambasadorių glo
bojo ir jam susitikimus pa
ruošė JAV LB Lansingo apy
linkės pirm. Saulius Anužis. 

Jonas Urbonas 

P U T N A M , CT 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Putnam, CT, Matulaičio 
slaugos namuose vasario 17 
d., sekmadienį, buvo sureng
tas jaukus ir patrauklus Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Rengė šioje 
apylinkėje veikianti Lietuvių 
Bendruomenės CT rytinio pa
kraščio apylinkė, kuriai rūpes
tingai pirmininkauja Vytas 
Alksninis. Jis gyvena kiek ato
kiau nuo Putnamo. Jo apy
linkė pavadinta Giraite. Ten 
yra įsikūrę keliolika lietuvių. 
Iš ten jis atsivežė ir du gerus 
dainininkus: Romą Kezį ir Ze
noną Jūrį. 

Čia, į erdvią Matulaičio glo
bos salę. susirinko arti 70 as
menų. Daugiausia buvo šių 
namų gyventojai ir iš Putna
mo apylinkės. Vytas Alksninis 
pradėjo minėjimą ir jam visą 
laiką vadovavo. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai, kun. Rapo-

Po Kovo 11-sios minėjimo Detroite. Iš k.: Algis Rugit:..us. Jonas Svera, Jonas Urbonas. Vytas 
tautas Petrulis ir Algis Zaparackas. 

jtrusevičius, Vy-

las Krasauskas sukalbėjo gra
žią invokaciją. prisiminti ir 
mirusieji. 

Svečias kalbėtojas Paulius 
Jurkus savo kalboje sujungė 
dvi temas: Lietuvos nepriklau
somybės šventę ir vysk. Mo
tiejų Valančių — abi temas 
sklandžiai supindamas į vieną 
lietuvišką vainiką. 

Praėjusiais metais buvo 200 
metų nuo vysk. Motiejaus Va
lančiaus gimimo. Taip nutiko, 
kad dėl įvairių priežasčių su
kaktis plačiau nebuvo pami
nėta, o Valančių prisiminti 
verta ir prasminga. Jis pasi
rodė ir veikė tamsiausiais ir 
liūdniausiais Lietuvos laikais. 
Kai Lietuva buvo Rusijos oku
puota, kai lietuvių kalba buvo 
ujama iš gyvenimo ir visur 
įsigalėjo lenkų kalba. Lietuvių 
tautai jis atliko 4 didžiuosius 
darbus: jis tautą išmokė skai
tyti ir rašyti, tautą nublaivino, 
parašė pirmąsias grožinės lite
ratūros knygas; kai buvo už
drausta lietuviška spauda, jis 
suorganizavo knygų spausdi
nimą Prūsijoje: pirmas suor
ganizavo ir knygnešius — 
slaptą knygų gabenimą į Lie
tuvą. 

Jis buvo pirmas Lietuvos 
vyskupas, kuris apsigyveno ne 
vyskupo dvare, bet Varniuose 
prie savo katedros. Gyvenda
mas tarp žmonių, jis padarė 
jiems didžiulę lietuvišką įta
ką. Jis ir Simonas Daukantas 
padėjo tvirtus lietuviškus pag
rindus, ant kurių kūrėsi ir iš
augo naujoji Lietuva, grynai 
lietuviška, pasiekusi savo ne
priklausomybę. 

Kalbėtojas palietė ir dabar
tinius Lietuvos rūpesčius, jos 
didelius sunkumus ir kvietė 
visus ir visur padėti Lietuvai. 
Po paskaitos dainavo šaunūs 
dainininkai: Vytas Alksninis, 
Zenonas Jūrys, Romas Kezys. 
Juos akordeonu palydėjo Ro
mas Drazdauskas, kuris jaut
riai sekė muziką. 

Skambino ir dvi jaunos pia
nistės, dvi sesutės — Ona ir 
Emilija, kurios gražiai auga 
Rygelių šeimoje. Jau mergai
tės aukštos, nuotaikingos, mu
ziką kuria savo rankomis ir 
širdimis. Eilėraščius skaitė 
Danutė Willson. Kalbėta ir lie
tuviškais reikalais, kalbėjo 
Vytas Alinskas, Juozas Ryge-
lis. 

Užbaigus programą, tie pa
tys rengėjai surengė ir kuklias 
vaišes, kur visi judėjo ir šne
kučiavo: visi turėjo progos šio
je tautos šventėje pasidžiaugti 
tuo, kas lietuviška, dalelę lie
tuviško džiaugsmo išsinešti į 
mūsų kasdienybę. Visiem bu
vo gera pabūti savųjų tarpe, 
sustiprėti ir pajusti pareigą 
puoselėti visa, kas lietuviška. 

P. J. 

NEW BRITAIN, CT 
NEW BRITAIN 

CHORISTŲ BLYNŲ 
„BALIUS" 

Saulėtą kovo 10 dieną, iš vi
sų Connecticut vietovių, į Šv. 

Andriejaus parapijos salę, 
New Britair. visus sukvietė 
blynai. 

Blynų bakų surengė pats 
seniausias Amerikoje lietuvių 
choras, gyvuojantis nuo pat 
parapijos įsikūrimo pradžios 
iki šių dienų be pertraukos. 
Kadaise choras turėjo daugiau 
negu 50 nanu. Jam vadovavo 
muzikas J. Beinoris, profeso
rius Vytautas Marijošius. Šiuo 
metu choro vedėja ir parapijos 
vargonininke J. Sintautaitė-
Ganzer. Ji čia gimusi ir augu
si, o dabar visą savo energiją 
atiduoda parapijos chorui. Pa
žymėtina, kad šis choras daly
vavo visose dainų šventėse, 
vykusiose Amerikoje. Turėda
mas nemaža: narių, anksčiau 
choro entuziastai, kiekvieną 
rudenį ruošdavo programą su 
dainomis, vaidinimais. 

Šis blynų „balius" buvo su
rengtas ašt-ntą kartą, taip 
choras papildo savo ir parapi
jos iždą. Atvykusiems buvo 
galima pasivaišinti ir skania 
dešra su kopūstais. Šeiminin
kės suskaičiavo, kad per 5 va
landas sunaudojo 500 svarų 
bulvių, 110 svarų dešros, 60 
svarų kopūstų, kuriuos pagal 
savo ypatingą receptą paruošė 
Elžbieta Liūdžiuvienė. Tokį 
bulvių kiekį apdoroti labai pa
lengvina a.a. Vytauto Gied
raičio prieš daugelį metų pa
dovanota mašina. Salėje buvo 
galima pasivaišinti kava, įvai
riais saldumynais. Visi noriai 
dalyvavo loterijoje. Pagal pro
gramą 3 vai. p.p. buvo numa
tytas bendras padainavimas. 
Jį įdomiai vedė E. Liūdžiu
vienė su savo pagalbininkais 
J. Ganzer ir A. Zdaniu. Skam
bėjo lietuvių, amerikiečių, ai
rių dainos. 

Blynų mėgėjų tarpe buvo ir 
visų Connecticut lietuvių 
bendruomenių pirmininkai: V. 
Alksninis, S. Macys, D. Gra
jauskienė, J. Liūdžius, — šios 
dienos blynų kepimo koordina
torius. Renginyje dalyvavo 
apygardos pirmininkė Laima 
Karosienė. Buvo malonu su
tikti t mūsų lietuviško radijo 
valandėlių vedėjus A. Paliulį 
iš Waterburio ir Alfonsą Dziką 
iš Hartfordo, kurie ne tik skel
bia įvairius renginius, bet ir 
patys aktyviai dalyvauja. 

Choras, kurį sudaro šie en
tuziastai: V. R. Butrimai, E. J. 
Liūdžiai, V. Trečiokas, J. Vo
lungevičius, A. Zdanys, R. Plu-
kas, R. Stirbytė, O. Kelly, I. 
Leiberytė-Belanger, V. Liū-
džiūtė-Osborne, J. Kelley, D. 
Vilčinskienė, D. Yusinas, ir jų 
vadovė dėkoja visiems prisi
dėjusiems rengiant blynų 
šventę ir visiems svečiams už 
atsilankymą. 

Sigita Šimkuvienė 

DENVER, CO 

VIRGIO STAKĖNO 
KONCERTAS 

Vasario 16-oji šiemet pasi
taikė labai palankią savaitės 
dieną — šeštadienį. Daugu
moje Amerikos Lietuvių bend

ruomenių vyko Lietuvos Ne
priklausomybės dienos minėji
mai. Tačiau Denverio apylin
kės lietuviams šį minėjimą te
ko atkelti, kadangi tą savait
galį Colorado lankėsi žymus 
dainų autorius ir atlikėjas iš 
Lietuvos Virgis Stakėnas. 

Dauguma tikriausiai žinote, 
jog Virgis Lietuvoje yra vienas 
iš „country" muzikos pradinin
kų. Lietuvoje jis vadinamas 
lietuviškos „country" muzikos 
Mukranu (dideliu keltu). Jo 
platiems pečiams tenka gan 
nemažas krūvis nešant įvairių 
muzikos festivalių, koncertų 
organizavimo ir įrašų leidimo 
darbus. Lietuvos, kaip ir įvai
rių kitų šalių, muzika yra 
išgyvenusi įvairius laikotar
pius: buvo „Hiperbolės", „An
ties", „Tigro metų" ir kiti lai
kai. Buvo ir... beliko tik pri
siminimai. Tačiau atrodo, jog 
šie žiaurūs scenos įstatymai 
visiškai neliečia Virgio Stakė-
no, kuris jau daugiau 30 metų 
džiugina mus melodingomis 
dainomis i r gilią prasmę sle
piančiais dainų tekstais. 

Jau seniai beskambėjo 
Mūsų daina, 
Jau seniai besėdėjom 
Per visąnakt. 

Jau seniai betylėjom 
Ir buvo gerai. 
Jau seniai taip reikėjo 
Vėl susieit. 
Colorado valstijoje, rodos, 

pasitvirtino šis dainos „Seni 
draugai" tekstas. Denveryje 
Virgis Stakėnas susitiko su 
savo senu bičiuliu Romu Zab-
lecku, kuris „country" muziką 
Colorado valstijoje groja jau 
daugiau dešimt metų. Vos ke
lioms valandoms praėjus po 
draugų susitikimo, užsi
maukšlinę kaubojiškas skry
bėles, jie jau kartu grojo 
„country* baro „White Buffalo" 
scenoje (pasirodymas buvo 
planuotas iš anksto). Tikrieji 
kaubojai, kiek nustebę, tačiau 
sužavėti (dainuojama buvo lie
tuviškai), klausėsi ir šoko pa
gal gerai jiems žinomas melo
dijas, kaip „Kelias bėga greit" 
(On The Road Again) ir „Liu-
silei" (Lucile). Vėliau draugai 
nuėjo į didžiausią ir žymiausią 
„country" muzikos klubą Colo
rado valstijoje „The Grizzly 
Rose", kur abu diskutavo 
„country" muzikos klausimais, 
valgė „Rocky Mountain Oys-
ters" ir dideliais bokalais gėrė 
alų. 

Kitą dieną, šeštadienį, Lie
tuvos „country" muzikos Muk
rano koncertas lietuvių ben
druomenėje susilaukė didelio 
pasisekimo. Į koncertą atėjęs 
„country" muzikos radijo sto
ties KYGO atstovas buvo su
žavėtas Virgio balso sodrumu, 
jo dainų savitumu ir koncerto 
įgarsinimo kokybe. Į koncertą 
susirinko ne tik naujosios ban
gos emigrantų, kuriems Virgio 
Stakėno vardas yra gerai ži
nomas, bet ir įvairių kartų 
bei kilmės lietuvių iš įvairių 
Colorado valstijos kampelių. 
Solo koncerto metu Mukranas 
papasakojo apie savo muzikinį 
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gyvenimą, kiekvieną gyveni
mo etapą palydėdamas savo 
daina. Koncertas, kaip ir buvo 
tikėtasi, užsibaigė duetu: Vir
gis su Romu padainavo porą 
dainų iš gausaus Virgio 
„country" dainų repertuaro. 

Koncerto metu Virgis Sta
kėnas įteikė Colorado LB pir
mininkui Arvidui Jarašiui ne
įprastą ir labai brangią dova
nėlę. Būdamas šiaulietis, Vir
gis susirado Colorado LB glo
bojamus vaikų namus Šiau
liuose ir atvežė vaikų kruopš
čiai nupieštų piešinių albumą. 
Na, o Virgis nuo Colorado lie
tuvių bendruomenės dovanų 
gavo naują Stetson kaubojišką 
skrybėlę, diržo sagtį ir kaubo
jišką odinį raištelį marškinė
liams. 

Po trumpos pertraukėlės, 
kurią muzikos žvaigždė pralei
do dalindamas autografus ant 
savo dvigubo albumo „Country 
Manuna", visi dar ilgai links
minosi šokdami ir dainuoda
mi, nes nenuilstantis „coun
try" Mukranas denveriškiams 
pravedė dar ir šokių dalį. Dar 
visą naktį visiems ausyse 
skambėjo lengvai įsimintinos 
Virgio Stakėno dainos. 

Likusios dvi dienos po kon
certo buvo praleistos Rocky 
Mountain kalnuose, besigėrint 
nuostabia Colorado gamta ir 
Denverio muzikos parduotu
vėse, atkakliai beieškant Vir
giui naujos akustinės gitaros. 

Virgio Stakėno kelionę į 
valstijas rėmė Lietuvos Res
publikos Ambasada Vašingto
ne ir alaus darykla jšvytu"-
rys". 

Colorado LB 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2002 METU VASARA 

Birželio 15 22 d. 
roito skautų stovykla. 

Det-

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

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

4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Tol. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

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 
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Birželio 23 - liepos 6 d — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 7 -17 d. — Jaunųjų 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 21 - 28 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 28 • rugpjūčio 4d. 
— Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 4 -11 d. —„He-
ritage" angKškai kalbančio 
jaunimo stovjkla 

Rugpjūčio 18 - 25 d. — 
Lietuvių fro»to bičiulių sto
vykla. 

Rugpjūčic 30 - rugsėjo 2 
d. —Ateitinhkų studijų sa
vaitgalis. 

Liepos 28 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informaci
jos prašoma kreiptis į atskirų 
stovyklų vadovus. 

KANADA 

Toronto Prisikėlimo šven
tovėje kun B. Jurcys, OFM, 
pranciškonų provincijolas, 
pravedė priešvelykines reko
lekcijas — susikaupimą. Di
dįjį penktadienį buvo atliktas 
muzikinis liturginis veikalas 
T. Dubois „Septyni Kristaus 
žodžiai". Parapijos jaunimo 
choras „Volungė", vad. D. Vis-
kontienės, kartu su solistais: 
A Pakalniškyte-Puodžiūnie-
ne, I. Viskontaite, J. Vašku, 
A Radke, trimitininku N. 
Craven, akompanuojant muz. 
J. Govedui. Tai kasmetinis re
liginis koncertas, pritraukęs 
pilną šventovę parapijiečių. 

Stasys Prakapas 

http://administracijs4Mraugaa.org
http://redakcua4Mraugaa.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimaiOdraugaa.org
http://www.c�rtefforsurgeryandbreastrealthcorn


ŽURNALISTIKOS 
GALIMYBĖS KOVOJE SU 

KORUPCIJA 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Atkelta iš 1 psl. 

P a r e n g ė v a l s t y b ė s 
t a r n a u t o j o Et ikos 

k o d e k s ą 

Kęstut is Zaborskas, STT 
skyriaus v i rš in inkas ir ES 
projekto vadovas, seminaro 
Šiauliuose dalyvius supažin
dino su šios įstaigos parengta 
„Nacionalinės kovos su korup
cija programa", kurią šiemet 
patvir t ino Se imas . Drauge 
pranešėjas plačiau pr is ta tė 
taip pat STT parengtą, bet 
da r nepr i imtą valstybės tar
nautojo kodeksą. Pasak K Za-
borsko, p r i ėmus tokį, gerokai 
sumažėtų problemų, kurios 
šiandien kliudo, viena ver tus , 
sklandesnei visuomenės ir 
valstybės institucijų sąveikai, 
an t r a ver tus , — didesnio pasi
tikėjimo t a r p visuomeninių 
grupių i r poli t inių partijų ug
dymui. Pavyzdžiui , tos paska
tos, kur ios š iandien verčia 
politines g rupes keist i vyriau
sybės įstatymą, mėginant to
kiu būdu užsi t ikr int i valsty
bės tarnybą, kodeksas žmones 
motyvuotų visai ki tu pagrin
du ir a i šk iau apibrėžtų jų at
sakomybės ribas. Nemažai da
liai valstybės tarnautojų tos 
ribos š iandien paprasčiausiai 
per menka i suvokiamos ir įsi
sąmonintos, todėl, kai kas vis 
da r mano, kad civilizuotoje 
šalyje ga l ima užimt i valstybės 
tarnautojo pare igas ir dirbti 
n e valstybei , be t kur ia i nors 
partijai a rba ne t ir savo asme
niniams in te resams . 

K Zaborskas sakė, kad ren
giant šį kodekso projektą buvo 
pas inaudota ver t ingiausia pa
t ir t imi tokių a u k š t a valstybės 
tarnautojų profesine etika pa
sižyminčių valstybių, ka ip 
Naujoji Zelandija, Airija ir kt . 
J i s išryškino 12 etiškos vals
tybės s t anda r tų , kur ia is tar 
nautojams pr iva lu vadovautis, 
t a r p jų — dorovinis principin
gumas, iš t ikimybė, skaidru
mas , sąž in ingumas, atskait in
gumas, t a r n a v i m a s viešie
siems in te resams , teisėtų įga
liojimų vykdymas , nešališku
mas, įs ta tymo gerbimas, rea
gavimas, etc. Kalbėtojui pla
čiau p r i s t a t a n t kiekvieno iš 
šių s t anda r tų tur in į , kai kurie 
seminaro dalyviai pastebėjo, 
kad pr i ta ik ius tokį kodeksą 
Lietuvoje, ne vieno valdininko 
karjeros k l aus imas taptų la
bai problematiškas. 

Kokie korupci jos 
Lietuvoje mastai 

„Korupcija Lietuvoje tebėra 
didelė kliūtis visuomenės gy
venimui ir verslui", — sakė 
„Transparency International" 
(Tarptautinio skaidrumo orga
nizacijos) Lietuvos skyriaus 
direktorė Laima Žilinskienė. 
J i pr i s ta tė šios organizacijos 
parengtą Lietuvos korupcijos 
žemėlapį ir iškalbingų ap
klausos duomenų. 

Praėjusių metų liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais bendra 
Didžiosios Britanijos ir Lietu
vos visuomenės nuomonės ir 
r inkos tyrimų bendrovė „Bal
tijos tyrimai" apklausė per 
2000 verslo pasaulio, taip pat 
a t i t inkamą skaičių eilinių pi
liečių iš įvairių Lietuvos vie
tovių. Paaiškėjo, kad per pas
taruos ius penkerius metus 36 
proc. Lietuvos gyventojų ir 37 
proc. verslo atstovų teko duoti 
kyšį. Maksimalus vidutinis 
gyventojų duoto kyšio dydis 
— 811 Lt, verslo atstovų — 
8.031 Lt. Kaip dažniausiai 
pasikartojantys instituciniai 
korupcijos židiniai minimos 
kelių policija, gydymo įstai
gos, muit inė, mokesčių ins
pekcija, SODRA 

Dažniausiai Lietuvos gyven
tojai ir verslininkai duoda ky
š ius savivaldybės lygio valdi
n inkams , antroje vietoje — 
apskr i t ies lygio valdininkams 
i r paskutinėje vietoje — nacio
nalinio lygio valdininkams. 
Geografijos požiūriu didžiausi 
korupcinių lėšų srautai t eka į 
Vilniaus apskritį, toliau — 
Kauno i r Klaipėdos apskritys. 
Kitos apskritys atsilieka 
ženkliai . 

Bet ypač susirūpinti verčia 
ta i , kad ne t 72 proc. gyventojų 
mano , jog kyšiai padeda 
spręst i iškilusias problemas, o 
61proc. gyventojų, esant rei
kalui , y ra pasirengę duoti ky
šį. Ant ra vertus, 76 proc. 
k raš to piliečių yra įsitikinę, 
kad su korupcija kovoti bū
t ina . 

„Transparency Internatio
nal ' Lietuvos skyriaus at l ikta 
korupcijos institucinio ir geo
grafinio žemėlapio analizė 
padės numatyt i praktines 
priemones, kurios padėtų t iek 
vyriausybinėms, tiek nevy
riausybinėms institucijoms 
efektyviai spręsti korupcijos 
problemas Lietuvos visuome
nėje", — sakė organizacijos 
Lietuvos skyriaus vadovė Lai-

Kovo pradžioje viešai paskelbusi paskutinio derybų tarpsnio dėl ..Mažeikių naftos" korespondenciją ir doku
mentus. ..VVilliams International' tikisi įrodyti, jog šiame sandėryje užkulisių nebuvo. Taip tvirtina ..VVilliams" 
vykdantysis direktorius Randy Majors ir ..VVilliams Lietuva" atstovas spaudai Darius Šilas Su jais — 
išleistųjų dokumentų stirtos. Gedimino Žilinsko (Elta; nuotrauka. 

ma Žilinskienė. Plačiau su 
Lietuvos korupcijos žemėlapiu 
galima susipažint i internete 
http//www.transparency.lt/LT/ 
antikorupcines_iniciatyvos.htm 

Stiprint i Lietuvos 
adminis trac in ius 

g e b ė j i m u s 

Užsienio reikalų viceminist
ras Giedrius Čekuolis, vado
vaujantis Lietuvos diplomatų 
pastangoms integracijos į 
NATO klausimais, kalbėjo 
apie Lietuvos derybas dėl na
rystės NATO i r korupcijos 
faktorių. „Kelionė į Baltijos 
šalis vakariečiams vis dar yra 
nuotykis", — pastebėjo kalbė
tojas, pabrėžęs požiūrio į žmo
gų kokybinius skirtumus, ku
rie pastebimi čia ir Vakarų 
Europoje. Kar tu pridūrė, kad 
dar toliau į rytus — blogiau. 

Pasak kalbėtojo, ketvirtada
lis Briuselyje Lietuvos atsto
vams užduodamų klausimų 
yra apie korupciją. Korupcijos 
faktorius buvo iškeltas ir V. 
Adamkaus susitikime su G. 
Bush. Paskutinį sykį Lietu
von atvykęs NATO generali
nis sekretorius G. Robertson 
pabrėžė, kad Lietuvai būtina 
tęsti kovą su korupcija „Vaka
rų Europoje esama įsitikini
mo, kad mes korupciją įveik
sime, mumis dar tiki", — sakė 
G. Čekuolis, kar tu pastebėjęs, 
jog dėl kai kurių valstybių 
iliuzijų nebėra. „Pavyzdžiui, 
Meksikoje apgauti valstybę — 
garbės reikalas", — tvirtino 
diplomatas. Anot jo, Latvijai 
korupcijos problemą NATO 
pareigūnai kelia kur kas ašt
riau nei Lietuvai, kai kuriais 
duomenimis, korupcija Lietu
voje, pasak G. Čekuolio, že
mesnė nei Graikijoje, Turki
joje, Čekijoje ir Lenkijoje — 

NATO valstybėse. 
Lietuvos teisės universiteto 

dėstytojas Antanas Bukaus
kas analizavo korupcijos ap
raiškas valstybėje ir visuome
nėje, integruojantis į t r ansa t 
lantines struktūras. J o išva
da: privalu nedelsiant st iprin
ti Lietuvos administracinius 
gebėjimus. 

Stokojama p a g r i n d ų 
tiriamajai žurnal is t ikai 

Apie tiriamosios žurnalist i
kos, kaip žanro galimybes na
cionalinėje ir regioninėje 
spaudoje kalbėjo „Lietuvos 
ryto" žurnalistas Linas Kont
rimas ir „Šiaulių krašto" laik
raščio redaktorius, LŽS Šiau
lių skyriaus pirmininkas Pet
r a s Dargis. 

Seminaro pabaigoje išsivys
tė gyva diskusija t a rp pačių 
žurnalistų apie spaudos vaid
menį ir vietą kovojant su ko
rupcija. Regioninių laikraščių 
žurnalistai atvirai tvirt ino, 
kad kalbėti šiandien apie 
spaudos laisvę yra gana sudė
t inga, nes dauguma laikraščių 
yra neturtingi, nesunkiai įsi
gyvena į liokajaus vaidmenį ir 
uoliai tarnauja politikams bei 
verslininkams, kurie moka. 
Profesinė etika smukusi, ma
žėja reporterių principingu
mas , profesionalumas. Leidė
ja i sprendžia finansinius, ne 
e t in ius ar žurnalistinio profe
sionalumo klausimus. Rimtai 
t ir iamajai žurnalistikai bazės 
Lietuvoje nėra, nes nėra laik
raščių, kurie būtų finansiškai 
tiek pajėgūs, kad galėtų be 
atodairos imtis karštų temų, 
nepaisydami politinių a r fi
nans in ių grupuočių potencia
laus pavojaus jų pačių egzis
tencijai. Kitaip tariant, Lietu
voje nėra užsakovo Vakarų 

tradicijoje įsitvirtinusiai žur
nalistikos kokybei bei atitin
kamai problematikai. Todėi 
visa tai , kas triukšmingai eks
ponuojama pirmuosiuose di
delių laikraščių puslapiuose, 
toli gražu neatspindi tikrosios 
politinio, ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo raidos tenden
cijų bei visų šiose srityse ky
lančių problemų. Paprasčiau
siai, reikšminga gyvenimo tik
rovės dalis į laikraščių pusla
pius, radijo a r TV eterį nepa
tenka, nes jos „negalima par
duoti", negalima turėti iš to 
jokios naudos, išskyrus nepa
togumus, kuriuos gali sukelti 
vienas a r kitas neatsargus 
žiniasklaidos judesys. 

Antra vertus, diskusijos da
lyviai pabrėžė, kad valdinin
kams, ūkinių ir finansinių 
struktūrų tarnautojams vis la
biau keliant savo kvalifikaci
jas , t ampa akivaizdu, kad ži-
niasklaida pradeda atsilikti. 
Ima aiškėti, kad t rūksta žur
nalistų, gebančių kvalifikuo
tai rašyti ir kalbėti sudėtin
gesniais gyvenimo kaitos as
pektais. Tai liečia ir valstybės 
institucijų reformos klausi
mus. Kiek žurnalistų šian
dien būtų pajėgūs profesiona
liai aptar t i , tarkim, kaimyni
nių šalių valstybės s truktūrų 
administracinę sąrangą, iškel
ti jų privalumus ir t rūkumus, 
lyginti tai su padėtimi Lietu
voje? Patiems žurnalistams 
šiandien darosi sunku identi
fikuotis. Pasikeitė ne tiek nu
šviečiamų sričių laukas, kiek 
jų suvokimas. Daug kalbant 
apie žiniasklaidos laisvę, pra
randama paties asmens — 
žurnalisto laisvė ir kritiškas 
realybės vertinimas, teigė se
minaro Šiauliuose „Tiriamo
sios žurnalistikos galimybės 
kovoje su korupcija" dalyviai-
žurnalistai. 
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Ses. Ona Mikailaitė 

Nusidėjėlių Bažnyčia 
Pastaruoju laiku amerikie

čių spauda ir televizija rėkte 
reikia, jog Katalikų Bažnyčia 
išgyvena didžiausią vidaus 
krizę per 30 metų. Ar Bažny
čia gali išsigelbėti?? Ar Bažny
čia sugebės išlaikyti tikėji
mą?? 

Apie seksualinius kunigų 
nusikaltimus plačiai rašė visi 
žinių žurnalai, kaip „Time", 
„Newsweek" ir panašiai, ir net 
laikraščiai, kaip „\Vall Street 
Journal" ir „Economist". Visi 
jaučiasi kompetentingi pasisa
kyti savo nuomonę. 

Vienas Romos kardinolas 
pareiškė, jog čia Amerikos 
problema, nes JAV moralė vi
siškai pašlijusi. Amerikiečiai 
atkirto, kad panašių nusikai
t imų gausu Europos kraš
tuose ir Afrikoje. Netikintieji 
pirštais bado Katalikų Bažny
čią, kuri drįsta pasaulį mokyti 
dorovės, o štai nesutvarko sa
vo kunigų. Tikintieji, bent kai 
kurie, sako, kad laikas nusi
kratyti klerikalinės kultūros 
ir daryti plačias reformas. Re
komenduojama atmesti celi
batą kunigams ir įšventinti 
moteris. Bažnyčia galų gale 
tur i prisitaikyti prie šių dienų 
kultūros. 

Š.m. Didžiojo ketvirtadienio 
laiške kunigams popiežius Jo
nas Paulius II daug kalbėjo 
apie atgailos sakramento galią 
ir reikalingumą bei apie ku
nigu pareigą nešti Dievo gai
lestingumą žmonijai. To laiško 
pabaigoje jis kalbėjo ir apie 
nelaimingus įvykius, ištiku
sius Katalikų Bažnyčią Ameri
koje. 

„Šiuo laikotarpiu mus, kaip 
kunigus, iš širdies gelmių su
krėtė nuodėmės, padarytos 
kai kurių mūsų broliu, kurie 
išdavė Šventimų sakramento 
malonę, pasiduodami blogiau
sioms mysterium iniąuitatls 
apraiškoms pasaulyje. Kilę di
džiuliai skandalai metė tamsų 
įtarimo šešėlį ant visų kitų 
gerų, savo tarnybą sąžiningai, 
nuosekliai ir kartais herojiška 
meilės dvasia vykdančių ku
nigų. Bažnyčiai rūpinantis nu
kentėjusiais ir stengiantis į 
bet kurią skausmingą situaci
ją atsiliepti taip, kaip to reika
lauja tiesa ir teisingumas, visi 
esame kviečiami, suvokiant 
žmogiškąjį silpnumą, bet sy
kiu pasitikint gydančiąja die
viškosios malonės jėga, su 
meile prisiimti mysterium 
Crucis ir dar intensyviau ieš
koti šventumo. Turime mels
tis, kad Dievas apvaizdžiai vėl 
uždegtų širdis noru dosniai 
persiimti visiško savęs atsida
vimo Kristui idealu, kuris vra 

kunigiškosios tarnybos pag
rindas". 

Galimas da lykas , kad dė! 
šių nelaimių pasekmės bus 
daromos t a m t ikros reformos, 
tačiau, kol ka t i l as kunkuliuo
ja, Roma neskubės veikti. Kai 
kuriems žu rna l i s t ams popie
žiaus pare i šk imas pasirodė 
per silpnas. J i e užmirš ta , kad 
žmogaus nuodėmingumo ne
pataisysi išorinėmis reformo
mis. J ie pa tys ir pasaulio kul
tūra nenori būt i reformuoja
ma, nenori k lausyt i jokių pa
mokymų. 

Savo pare išk ime popiežius 
kalba apie „mus, kaip kuni
gus" — {skai tydamas ir save į 
pažemintų gerų kunigų gre
tas. „Time" žurna las tuojau 
sureagavo, skelbdamas, jog 
82-sius e inant is popiežius tur i 
atsistatydinti ir vietą užleisti 
pajėgesniam. 

JAV jėzuitų leidžiamas žur
nalas .America" išleido spe
cialų numerį (April 1. 2002) 
įvardintą „Seksualiniai dvasi
ninkų nusikal t imai". Nepai
sant dramat iško pavadinimo, 
šio numerio s traipsniai , pa
rašyti dvasininkų ir pasau
liečių, s tengias: su užuojauta 
aiškinti įvykusių skandalų gi
lesnes priežastis ir nušviesti 
tai, kas j au daroma pagelbėti 
dvasininkams su seksual inė
mis problemomis. „Tikriausiai 
nėra nė vieno amerikiečio ka
taliko, neišgyvenusio s t ipr ius 
jausmus dėl šių papikt in imų 
bangos..." — pripažįs ta vienas 
autorius. 

Psichologai tv i r t ina , jog vai
kų ir paauglių seksual inis iš
naudojimas yra plačiai papli
tęs: pasitaiko t a rp abiejų iyčių 
asmenų, visokios seksual inės 
orientacijos žmonių, paliečia 
visas profesijas bei visuome
nės sluoksnius, vedusius ir 
nevedusius žmones, celibatą 
pasižadėjusius ir jo visai ne
vertinančius. 

Neseniai Amerikos FBI su
ėmė 90 asmenų, kur ie per in-
ternetą vedė vaikų pornogra
fiją: areštuotų ta rpe buvo mo
kytojai, autobuso vairuotojas, 
šeimų tėvai i r du kunigai . 

Taigi nuodėmės buvimas 
mūsų pasaulyje nenuginčija
mai aiškus. Ir noras kal t int i 
Jcažką" ta ip pat akivaizdus. 
Dar Kristui esan t gyvam, du 
jo mokiniai jį išdavė, dešimt 
pabėgo. Mokytoją suėmus . 
Visa tai Kr is tus buvo iš anks
to numatęs ir paskelbęs. Nu
sidėjėlių Bažnyčia visada rei
kalinga Dievo at leidimo ir 
gailestingumo, t a m ji ir buvo 
įsteigta. 

SIBIRO TREMTIES 
PRISIMINIMAI 

VACĖ PETRUSEVIČIŪTĖ-GEČIAUSKIENĖ 
Nr.3 

Važiuoti ieškoti, ir dar su jaučiais, nedrįsom. 
Vietiniai gyventojai patarė , kad galima pasirinkti 

sausų žabų iš arčiau esančio miškelio. Išsiklausinėję, 
kurioje pusėje yra šis „lobis", pasiskolinom ratukus ir 
iškeliavome ieškoti. Tiesa, už kalno pamatėm pasa
kišką reginį. T ikras rojus. Didžiulė geltona pieva, o 
aplink — žali k rūmai . Gegužės mėnesį — pats Sibiro 
gėlių žydėjimas. Tai buvo geltoni žiedai, panašūs į tul
pes, tik apvalesni . Rusų vadinami „ogonki" (liepsne
lės). Jų tiek daug, visa pieva, lyg užklotas kilimas. 
Tarp k rūmų raudonavo bijūnai. Dar kitokios gėlės — 
rausvos, violetinės, dvispalvės, varpelių formos. Lie
tuvoje tokias teko matyti tik vazonėliuose ant palan
gių. Dar lelijos — geltonos, violetinės ir įvairių atspal
vių. Kuo tolyn ėjome, tuo daugiau buvo gėlių. Visos 
jos mus sveikino. Kiekvieną norėjosi paliesti, pauosty
ti. Nuostabu, kad toli nuo žmonių akių — šitoks gam
tos grožis. Nereikia nei sodinti, nei laistyti. O prie vie
tinių gyventojų namų — piktžolės ir dilgėlės. Čia, toli 
nuo civilizacijos, už kalnų, lyg pasislėpęs, kad niekas 
neniokotų, nesigrožėtų, — rojaus kampelis. Mus čia 
atvedė Visagalis. Negalėjome atsidžiaugti reginiu. 
Mūsų sielas glostė j aukus Aukščiausiojo tvarinys. Ne
sinorėjo grįžti į kasdienybę. Tačiau saulė slinko vaka
rop, ir mus ragino skubėti. Net pamiršom, kad reikia 

pririnkti sausuolių. Juk reikės išsikepti duonos. Prisi
r inkę sausų žabų, prikrovėm vežimėlį ir grįžom į va
dinamus namus . Kitą dieną kepėme duoną. Žabais 
kūrenamas pečius neįkaito. Duona buvo pusiau žalia. 
Bet pasigardžiuodamos suvalgėme ir tokią. 

Dirbome ir kitus darbus. Buvo duota norma ravėti 
cukrinius runkelius, nes skaitėmės kolūkio narėmis. 
Be įpratimo nespėjome pirmą kartą nuravėt i . Žolė 
užaugo sparčiau už burokus. Trečdalis normos liko ne
nuravėta. Teko nurašyti į nuortolį. Už tai gavome bar
ti. Brigadininkas apskundė komendantui. Šis pradėjo 
gąsdinti, bar t i . Lyg mes tyčia nenorime dirbti. Vis šau
kė, kad jūs čia ištremtos visam laikui, visam amžiui ir 
tur i te dirbti tik gerai Tuo pasinaudodamas, mar.d 
pradėjo verbuoti rinkti žinias apie savo likimo drau
gus tremtinius. Žadėjo tarpininkauti, kad būtų skiria
mos lengvatos. Aš kategoriškai atsisakiau: nereikia 
man lengvo darbo ir nerinksiu jokių žinių. Tada pr-
grasino, kad niekam apie pokalbį nepasakočiau, nes 
gali pasodinti ir į kalėjimą. Tuokart aš jaučiausi išdi
džiai. 

Taip slinko liūdnos dienos. Vakarais visi tremtiniai 
sueidavom į krūvą ir melsdavomės. Gegužės mėnesį 
giedodavom „Sveika Marija". Malda mus palaikė. Ji 
stiprino kūną ir dvasią. Bet nuolat, kamavo tėvynės il
gesys, savo artimųjų, mokslo draugų. Nakt imis sap-
nuodavosi tėviškė. Guldavau ir prabusdavau skau
dančia širdimi. Ji buvo sužeista Stengiausi laikytis, 
nepasiduoti, kad priešai kuo mažiau matytų mano 
skausmą Namiškiams nežinojau, kokiu adresu para 
syti laišką, kur jie prisiglaudė9 Ar liko Lietuvoje9 Pa 

rašiau draugėms. Iš klasės draugės gavau žinių, o iš 
Irutės (iš kurios namų mane suėmė) negavau atsaky
mo. Aš jai tapau priešu. Tuo laiku turėjau laisvo laiko 
rašyti laiškus, nes buvau paskirta į kitą darbą — ga
nyti veršelius. Kiaules beganant, įsigijau piemens pa
tirties. O veršeliai po žiemos ir pavasario paaugo ir 
reikėjo ginti į laukus. Juos ganyti buvo vienas malonu
mas. Tai ne kiaulės. Jie vaikšto krūvoje, o aš — pas
kui juos. Ganyklos plotas didelis, toli matomas. Atsi
gulu, vėjelis glosto plaukus, saulutė bučiuoja. Svajoju 
apie Lietuvą, apie praeitį, paverkiu, ir taip iki vakaro. 

Netikėtai užklumpa liga. Pakilo temperatūra. Nega
lėjau išeiti į darbą. Atėjusi felčerė nustatė šiltinę nuo 
erkių įkandimo. Apsirgome abi su drauge Alge. Mus 
išvežė į rajono ligoninę. Gydė porą savaičių. Apkirpo 
plaukus, nes galvose rado utėlių. Plaukų negailėjom. 
tik neįprasta buvo plika galva. Bet pripratom. Ligoni
nėje maitino labai prastai. Gerdavom tik arbatą. At
neštus virtinius, pamenu, praminėm „numirėliais" 
Nors ir alkanos buvom, bet jų nevalgėm. Prieš išei
nant iš ligoninės, laiškininkė atnešė siuntinį. Supra
tau, kad mama pasirūpino. Radau laiškelį, sužinojau 
daugiau žinių. Apsidžiaugiau. 

Rudeniop, prasidėjus rugiapjūtei, teko dirbti prie 
kviečių pjovimo darbų. O rugsėjo mėnesį mane su 
drauge Alge iškvietė į komendantūrą ir liepė ruoštis 
vėl kelionėn. Kitą dieną su visais atsisveikinome ir 
pasiruošėme vykti dar toliau į Sibiro platybes. Kolūkis 
mus truputį sušelpė. Davė morkų ir cukraus po porą 
kilogramų. Tai buvo atlygis už cukrinių burokų ravė
jimą. Kelionėje turėjome kuo maitintis. I rajoną mus 

vežė sunkvežimiu. Užursko rajone išbuvome gal t r i s 
dienas. Per tą laiką iš aplinkinių kolūkių suvežė dau
giausia pavienius tremtinius. Buvo daug merginų. 
Mums jau buvo drąsiau. Per tas dienas teko dar pa
dirbėti. Krovėm iš vagonų miltus, kasėm ambaruose 
grūdus. Uždirbom keietą rublių. Nusipirkom duonos. 
Naktis teko praleisti kažkokiose šaltose patalpose an t 
grindų. Toliau mūsų maršrutas nusitiesė į Krasnojars
ką. Tremtinių suvežė labai daug ir įvairių tautybių. 
Ypač atminty išliko tamsaus gymio, siaurų akių. mažo 
ūgio kalmukai. Už ką juos trėmė — neaišku. J ie at
rodė labai vargingai, kaip klajokliai. 

Iš Krasnojarsko laivu plukdė Jenisiejaus upe, š iau
rės link. Išlnipino vietovėje, vadinamoje Streiką. Tai 
yra stotis, per kurią teka Sibiro upė Angara. Angaros 
upe plaukia tik baržos. Iš čia marš ru tas tęsėsi baržo
mis Angaros upe iki Matygino stoties, Udereisko rajo
no. Plaukėme koletą dienų. Koks galėjo būti a t s t u m a s , 
nežinau. Angaros upė plati, gili ir s rauni . Jąja plukdo
mos pakrautos baržos aprūpindavo tolimus š iaurės 
rajonus maistu ir reikmenimis. Susis iekimas — tik 
vandeniu Kito kelio nebuvo Aplink — vien taiga. Žie
mą, upei užšalus, susisiekimo nebuvo. 

Iš Matygino dar 25 km vežė sunkvežimiais iki gy
venvietės Razdolnoje, vėliau pavadintos Razdolinsku. 
Šioje vietovėje buvo pradėta kasti geležies ruda . Rei
kėjo darbo jėgos. Čia ir buvo galutinė mūsų t remt ies 
vieta. Apgyvendino arklidėse, kurios buvo paruoštos 
buičiai. Patalpos dideles, viršuje maži langeliai , dvi
aukščiai gultai. 

' \d x 
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SCENOJE 

IR 
EKRANE 

ŠEKSPYRAS JUK 
NIEKADA NEPASENSTA 
Vakarietiškojo teatro drau

gyste su viduramžių Anglijos 
dramaturgu William Shake-
speare (lietuviškai — jau iš 
seno priprasta jį vadinti Šeks
pyru, tad šį karta padarysime 
išimtį ir taip vadinsime). Kas
met teatruose, operos scenose, 
o neretai kino ekranuose, gali
ma pamatyti vienų ar kitą 
Šekspyro kūrinį. Tai nesens
tančios temos ir niekad ne
išsprendžiami žmogiškosios 
būties konfliktai — kartais la
bai dramatiški ir tragiški, 
kartais tikrai komiški, bet vi
suomet suprantami ir gyveni
miški. 

Nuo praėjusio sekmadienio 
Chicago Shakespeare Theatre. 
N'avy Pier, 300 E. Grand Ave 
(teL 312-59505600;, iki bir
želio 16 d. galima pamatyti 
Šekspyro dramą „The Tem
p ė s i . Pagrindiniai aktoriai — 
Cassandra Bissell (Miranda) 
ir Larry Yando (Prospero); an
trinėse rolėse — Timothy Ed-
vvard. Greg Vinkler. 

Yando ir Bissell yra prityrę 
aktoriai, žinomi savo vaid
mens supratimu, išgyvenimu 
ir įsigyvenimu. Nors Yando 
yra tik 43 metų, bet jo sukur
tas Prospero — degantis 
kerštu, senas i90 m.j. gyveni
mu nusivylęs didikas — Mila
no kunigaikštis, ištremtas į 
negyvenamą (galbūt užburtą) 
salą. yra įtikinantis ir net 
bauginantis. Tremties metus 
Prospero panaudojo, besigilin
damas i juodosios magikos ir 
įvairių burtų paslaptis, puo
selėdamas keršto jausmą ir 
planuodamas, kaip atkeršys 
savo priešams. Duktė Miran
da taip pat savo rolę atlieka 
be priekaištų, su dukterišku 

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Al TmvmBB JQ NAMŲ SVEIKATOS 
K GYVYBĖS DRALDMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. 
Auksė S. Kane 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. _ 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas. 

{rengiame „basement". virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck", staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Tunu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

SIŪLO KELIAUTI 

Discounted Airline tickets to 
Vilnius 

Fregata Travel 
250 West 57 Street 

New York, NY 10107 
Tel. 212-541-5707 

paklusnumu nusileisdama 
tėvo norams bei planams. 

.,The Tempest" („Audra; 
pastatymą režisuoja Barbara 
Gaines, ypač duodanti savo 
vaizduotei nežabotą laisve 
ketvirtajame veiksme (kritikai 
užsimena, kad visgi kai kur 
perdedamą, kad Šekspyro dra
ma nėra ,,Star Wars" filmas). 
..The Tempest" verta pamatyti 
ir išgyventi vieno žinomiausių 
Vakarų pasaulio dramaturgų 
veikalą. 

KLASIKAS IR EKRANE 
Pagal Anton Čechov dramą 

.,Vyšnių sodas" yra pagamin
tas filmas ,,The Cherry Or-
chard", kurį galima pamatyti 
Music Box teatre, 3733 X. 
Southport Ave. Galbūt įdo
miausia, kad į rusų klasiko 
kūrybos labirintus šį kartą 
įžingsniavo grakai — režisie
riai Cacoyannis ir Takis Had-
zis; Čaikovskio muzika, girdi
ma filme, yra atliekama Vlad-
įmir Ashkenazy, filmuotojas 
— Aris Stavrou. 

Režisierius Cacoyannis (jau 
80 m. amžiaus) Amerikos fil
mų žiūrovams gal geriausiai 
pažįstamas iš jo 1964 m. pa
gaminto filmo „Zorba the 
Greek". 

Nors filmų kritikai ,,Vyšnių 
sode" randa daug trūkumų ir 
nenuoseklumų, tačiau, kaip 
vienas jų išsireiškia: „Bet koks 
Čechovas yra geriau negu 
jokio Čechovo". Visgi „The 
Cherry Orchard" gali supa
žindinti žiūrovus su vienu žy
miausių scenos veikalų, pa
rašytų pastarojo šimtmečio 
būvyje. Pagrindinius vaidme
nis atlieka Alan Bates ir 
Charlotte Rampling (kuriai 
kritikai ypač negaili gerų žo
džių). 

SIŪLO DARBA 

Wiadow VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in Enelish. 
L.A. McMahon Window Wasfung. 

Chicago and Milvvaukee area. 
TeL 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Masažo salonui reikalingos 
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų 

amžiaus masažistės, truputį 
kalbančios angliškai. Tel. 630-
640-8582 arba 847-691-7348. 

IŠNUOMOJA 

Šalia Harlem Ave. 
išnuomojamas vienas 

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

Zita. 
63 St ir Kedzie Ave. 

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

Apartment for rent. 
1 bedroom.near Archer Ave 

and Califomia. 
TeL 773-847-3907, 

call betv/een 3 p.m. • 6 p.m. 

Marquette Park ir Kedzie 
išnuomojamas modernus dviejų 

mirr.amųjų butas naujasniame 
name vyresnio amžiaus žmonėms 

arba pensininkams. 
Tel. 708-656-6599. 

Įstojus i Europos Sąjungą, 
Lietuva kasmet gautų 500 mln. 

Valdovų rūmų maketas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

Vilnius, balandžio 10 
(BNS) — Lietuva, 2004-aisiais 
tapusi Europos Sąjungos (ES) 
nare, 2004-2006 metais kas
met galėtų gauti iki 500 mln. 
eurų (1.726 mlrd. litų). Fi
nansų ministerijoje trečiadie
nį Dvišalės ir daugiašalės pa
galbos koordinavimo komisijos 
posėdyje buvo aptarta ES pa
galba Lietuvai iki narystės ir 
jos įsisavinimas bei pasirengi
mas valdyti ES struktūrinius 
fondus. 

Komisijos posėdyje buvo pa
teikta informacijos apie 2002 
metų PHARE programos biu
džetą, iš viso 60.5 mln. eurų 
(208.9 mln. litų), ir planuo
jamą šių lėšų panaudojimą. 
Be to, buvo aptarti vadinamie-

LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ 
TYRIMŲ MECENATAS 

„Aš, Antanas Mikalajūnas, 
lietuvis, gyvenantis JAV, siek
damas padėti Lietuvos valsty
bei finansuoti Lietuvos istori
jos instituto Pilių tyrimo cent
ro programas, turiu tokį tiks
lą: 

kaupti užsienio kapitalą Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų teritorijai tirti, tyrimų 
medžiagai skelbti, rūmams at
statyti; 

vienyti užsienyje gyvenan
čius Lietuvos valstybės istori
jai tirti; 

ugdyti jaunąją lietuvių išei
vijos kartą lietuvybės dvasia. 

Šiems tikslams įgyvendinti 
steigiu Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmų atstatymo fon
dą, kuriam skiriu pradinį ka
pitalą..." 

Tokiais žodžiais prasidėjo 
1992 m. gruodžio 31 d. Vilniu
je pasirašytas aktas. Pasirašy
mo ceremonijoje dalyvavo Lie
tuvos Respublikos švietimo ir 
kultūros ministras Dainius 
Trinkūnas, Lietuvos mokslo 
tarybos pirmininkas prof. Ri
mantas Sližys, Atviros Lietu
vos fondo prezidentas prof. 
Česlovas Kudaba, Lietuvos 
kultūros fondo pirmininkas 
prof. Jurgis Dvarionas, Pilių 
tyrimo centro vadovas Vytau
tas Urbanavičius. 

Deja, tąkart Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių rūmų at
statymo fondo idėja dėl įvairių 
priežasčių liko popieriuje. 

Fondas Lietuvos Respubli
kos teisingumo ministerijoje 
buvo įregistruotas tik 1995 m. 
rugsėjo 1 d., tačiau dėl Lietu
vos bankų krizės taip ir ne
pradėjo veikti. 

Veikiantis fondas, įsteigtas 
1994 m. birželio 14 d., yra 
JAV, Santa Monica, CA, ir įre
gistruotas „A- Mikalajūno lab
daros Želvos fondo" vardu. 

Bene didžiausia šio fondo 
akcija — tai 2000 m. išleista 
Adolfo Tautavičiaus parengta 
knyga „Lietuvos archeologijos 
bibliografija". 767 puslapių 
knyga apima laikotarpį nuo 

1782 iki 1998 metų ir talpina 
17,187 pozicijas. Tai didžiulę 
išliekamąją verte turintis vei
kalas, susilaukęs pačių teigia-
miausių vertinimų. Ir ne tik 
Lietuvoje. (Naudodamasis pro
ga taip pat norėčiau padėkoti 
že lvos" fondo adm. direkto
riui Albinui Markevičiui už 
paramą leidinį finansuojant). 

Tai trečioji Pilių tyrimo 
centre „Lietuvos pilys" parašy
ta ir Antano Mikalajūno lėšo
mis išleista knyga. Dvi pirmo
sios išėjo 1996 m.: tai Daivos 
Steponavičienės „Petras Tara
senka" ir Adolfo Tautavičiaus 
„Vidurinis geležies amžius 
Lietuvoje (V-LX a. f. 

Knygų leidyba Antanui Mi
kalajūnui yra ne vien labdaros 
pasireiškimas. Šį brangiai kai
nuojantį malonumą jis patiria 
ir kaip savo kūrybinės veiklos 
dalį. Kartu su literatūriniu 
bendraautoriumi Albertu Lau-
rinčiuku jis pats parašė ir 
išleido tris atsiminimų kny
gas. „Likimo vartai" (1992 m.), 
„Motinų motina" (1994 m.), 
„Kada žmogus laimingas" 
(1996 m.). 

Nuėjęs ilgą ir toli gražu ne 
rožėmis klotą gyvenimo kelią, 
patyręs negandų, vargo ir ne
pritekliaus skonį, Antanas 
Mikalajūnas puikiai supranta 
pinigo vertę ir moka savo dau
gialypę humanitarinę pagalbą 
nukreipti pačia reikalingiau
sia kryptimi. Pagalba ir para
ma visuomet vertinama. Dvi
gubai vertinama, atėjusi lai
ku. Ekonominės blokados me
tais Antano Mikalajūno para
ma Lietuvai buvo itin ženkli. 
Jo dovanota aparatūra naudo
josi radijas ir televizija, aukš
tosios mokyklos ir kitos moks
lo bei kultūros įstaigos. 

Šiltu žodžiu Antaną Mika
lajūną mini ir Vilniaus Žemu
tinės pilies tyrimų grupė — jo 
dovanota aparatūra dirba iki 
šiol. Čia jis visada laukiamas 
kaip tikrasis kolektyvo narys 
ir gerbiamas kaip globėjas. 
Čia jis pirmasis iš rėmėjų va-

Tai - Jūsų laikraštis 

LABDAROS KONCERTAS 2002 
„Mūsų dienos kaip Šventė"... 

VYTAUTAS 
KERNAGIS 

Sekmadant 
balandžio 21 d., 3 v.p.p., 
Jaunimo centre, 
5620 S. Ctaramont, CNcago, L 

Rangia „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas, 419 VVeidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60069 
Bilietai iš anksto gaunami 
„Seklyčioj©" ir PLC, Lemonte, 
po 11 v.r.šv. Mišių 

i i 

dinamas tuo gražiu, deja, ne
pelnytai primirštu žodžiu — 
mecenatas. 

2000-jų metų vasarą Vilniu
je vykusiame Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės X suvažia
vime nutarta įsteigti Lietuvos 
valdovų rūmų paramos fondą. 
Tai ir buvo padaryta. 2001 m. 
liepos viduryje prie Valdovų 
rūmų liekanas dengiančių an
garų pastatyti simboliniai Rū
mų vartai, per kuriuos visi no
rintys gali įeiti į rūmų tyrimų 
zoną. Per nepilną pusmetį 
šiuos vartus peržengė 80,500 
žmonių, kurių daugelis tapo 
rūmų atkūrimo rėmėjais. Nuo 
fondo įsteigimo dienos jau su
rinkta arti 480,000 Lt. 

Šių metų kovo 19 d. Lietu
vos Respublikos kultūros mi
nistrė Roma Dovydėnienė ir 
Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos pirmininkas Edmun
das Kulikauskas pasirašė su
tartį, kuria „Ministerija su
teikia fondui teisę už fondo 
surinktas lėšas ministerijos 
vardu pagerbti šioje sutartyje 
nustatyta tvarka Valdovų rū
mų atstatymo rėmėjus". To
liau sutartyje sakoma, kad vi
si rėmėjai bus pagerbti „pri
klausomai nuo suteiktos para
mos dydžio, įrašant jų vardus 
atstatytų Valdovų rūmų gar
bės lentose ir kituose Valdovų 
rūmų atributuose". 

Dar nežinome, kokios bus 
tos garbės lentos ir kokiomis 
raidėmis bus įrašyti rėmėjų 
vardai. Aš ir visa Valdovų rū
mų tyrimų grupė, stengsis, 
kad vienas pirmųjų pačioje 
garbingiausioje vietoje būtų 
įrašytas Antano Mikalajūno 
varda~ Tikimės, kad Valdovų 
rūmų paramos fondo valdyba 
mūsų siekiams pritars. 

Parama Valdovų rūmams 
tai ne tik plytų ir kitų statybi
nių medžiagų pirkimas, tai ne 
tik baldų ir kitų būsimiems 
rūmams reikalingų daiktų įsi
gijimas, tai ne tik projektavi
mas. Visų pirma — tai tyri
mas. Projektavimas po to. Ir 
tik paskui statyba. Šio eilišku
mo nepaisymas — tai įstaty
mų ignoravimas. 

Valdovų rūmų atkūrimo 
darbai prasidėjo nuo tyrimų. 
š į pradinį atkūrimo tarpsnį 
vienas pirmųjų ir parėmė An
tanas Mikalajūnas. 

Džiaugiamės į Lietuvą su
grįžusiu pavasariu. Tai naujo 
archeologinių tyrimų sezono 
pradžia. Tai A. Mikalajūno 
kasmetinio sugrįžimo į gimti
nę metas. 

V y t a u t a s Urbanavičius 
Valdovų rūmų tyrimų 

vadovas 

* Į Rusiją sunaikinimui 
turėję i ške l iaut i nuodai 
buvo užkasti vos 3 kilometrai 
nuo Vilniaus. Tai paaiškėjo, 
kai pareigūn-i apleistame 
žvyro karjere \ 'o maišus su 
bemaž 5 tonoi pasenusių 
pesticidų. (nnuo 

eurų 
d. ji skubaus poreikio bei ekono

minės ir socialinės sanglaudos 
projektai ir kiti dalykai. 

„Vienas iš pagrindinių ir 
daugiausia dėmesio reikalau
jančių uždavinių šiuo metu 
yra stiprinti administracinius 
gebėjimus ir neatidėliojant 
rengtis ES struktūrinių fondų 
valdymui", teigė komisijos po
sėdžiui pirmininkaujanti fi
nansų viceministre Asta Un-
gulaitienė. 

Finansų ministerija planuo
ja balandžio viduryje baigti 
rengti internete svetainę „Eu
ropos Sąjungos parama Lietu
vai" ( www.esparama.lt ), ku
rioje visuomenė galės gauti 
išsamią informaciją apie šią 
paramą. 

Į Lietuvą žada atvykti Izraelio 
prezidentas 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Birželio 9-10 d. pla
nuojamas Izraelio prezidento 
Moshe Katzav vizitas į Lie
tuvą, kurio metu prezidentas 
turėtų aplankyti Vilnių ir 
Kauną, pranešė Lietuvos am
basadorius Izraelyje Alfonsas 
Eidintas, dabar viešintis Vil
niuje. 

Izraelio prezidento vizitas į 
Lietuvą įvyktų pirmą kartą. 
1994 m. Izraelyje lankėsi tuo
metinis Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

„Tai yra gerų dvišalių san
tykių raidos etapas, įveikiant 
istorines problemas — holo-
kausto pasekmes, karo nusi
kaltimų įvertinimą. Tai yra 
tam tikro etapo užbaigimas ir 
naujas santykių vystymo eta
pas", sakė A. Eidintas. Pasak 
ambasadoriaus, šiais metais 
minimas Lietuvos ir Izraelio 
diplomatinių santykių atkūri
mo dešimtmetis „yra gera pro
ga apžvelgti, kas jau padary
ta, ir pažiūrėti, kokiose srityse 
reikia pasirašyti tarpžiny
binius susitarimus", sakė A. 

Eidintas. 
Ambasadoriaus teigimu, ti

kimasi, kad prezidento vizitas 
duos naują impulsą prekybai 
tarp Lietuvos ir Izraelio bei 
deryboms dėl dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutar
ties. 

Lietuvos ir Izraelio tarpusa
vio santykiuose anksčiau būta 
nepasitikėjimo, kurio priežas
tis — žydų genocidas Lietu
voje per nacių okupaciją II pa
saulinio karo metais ir sovietų 
nacionalizuoto žydų turto su
grąžinimo problemos. Per 10 
atkurtos nepriklausomybės 
metų Lietuva ėmėsi įvairių 
pastangų nepasitikėjimui iš
sklaidyti — teisė žydų genoci
do vykdytojus, grąžina žydų 
religinėms bendruomenėms jų 
turtą, ieško galimybių išspręs
ti buvusio žydų bendruomeni
nio turto grąžinimo problemą. 

Šių metų pradžioje pasaulio 
žydų bendruomenėms buvo 
perduota maždaug 300 Vil
niuje saugotų žydų šventraš
čių — torų — ritinių. 

Ateityje Lietuvoje gali pritrūkti 
gydytojų 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos mokslinin
kai spėja, kad ateityje gali 
pritrūkti gydytojų, todėl jie ra
gina aukštosiose mokyklose 
padidinti ruošiamų gydytojų 
skaičių. Mokslininkų nuo
mone, gydytojų skaičius iki 
2015 m. sumažės 25 proc. 
Tuomet 10,000 gyventojų teks 
tik 29 gydytojai. 

Tokius skaičius pateikė 
Kauno medicinos universiteto 
(KMU) mokslininkai, vykdan
tys „Gydytojų skaičiaus plana
vimo" projektą. Pasak projek
to vykdytojų, pagal Pasaulio 
sveikatos organizacijos su
kurtą modelį šiuo metu siekia
ma išanalizuoti, kiek gydytojų 
reikia Lietuvai bei pateikti re
komendacijas, kaip planuoti 
ilgalaikį gydytojų poreikį vals-

JAV ir Europa 
nesutaria dėl NATO 

Atkelta iš 1 psl. 
NATO per antiteroristinę 

kampaniją i i tikrųjų negalėjo 
suteikti JAV didelės pagalbos, 
tačiau apžvalgininkai įžvelgia 
kitą savotiško atsiribojimo 
priežastį: pasibaigus šaltajam 
karui, NATO pamažu netenka 
savo tradicinės kolektyvinės 
gynybos funkcijos. Tai, savo 
ruožtu, reiškia, kad JAV atei
tyje „rinksis" valstybes ar jų 
grupes, kurių joms reikės 
konkrečioms karinėms misi
joms, pabrėžia NATO diplo
matiniai šaltiniai. Pagal tai, 
kai kurie G. W. Bush adminis
tracijos nariai mano, kad di
desnė NATO geriau įsiterps į 
naująjį JAV planą. Tačiau tuo 
dar neatsakoma į klausimą 
dėl busimo NATO vaidmens. 

Anot „Financial Times", vie-

tybėje. 
Kauno medicinos universi

teto prorektorius Žilvinas Pa
daiga sakė, kad kasmet Lietu
voje vidutiniškai apie 15 proc. 
įstojusių į aukštąsias medici
nos studijas jų nebaigia. Dar 
apie 2 proc. medikų kasmet 
išeina į pensiją, o apie 1 proc. 
gydytojų miršta, išvyksta į 
užsienį ar pakeičia specialybę. 
Ž. Padaigos teigimu, narystės 
Europos Sąjungoje siekian
čiose valstybėse apie 10 proc. 
gydytojų, baigę aukštąsias 
medicinos studijas, išvyksta 
dirbti į kitas valstybes. 

Kai kurių medikų duomeni
mis, Lietuvoje per dešimtmetį 
į užsienį išvyko apie 100 gydy
tojų, dauguma jų pasirinko 
Skandinavijos valstybes. 
noms NATO narėms plėtra 
reiškia pokarinio Europos vie
nijimosi užbaigimą, o kitos 
vertina ją kaip sudėtinę NA
TO virsmo iš kolektyvinės gy
nybos organizacijos į politinę 
ir saugumo organizaciją dalį. 

JAV prezidentas George W. 
Bush, bent jau šiuo metu, 
priklauso pirmųjų stovyklai ir, 
atrodo, yra už „didžiojo sprogi
mo" plėtros variantą. Jo nuos
tatai nepritaria Pentagonas. 
JAV gynybos pareigūnai skep
tiškai vertina NATO plėtrą ir 
glaudesnius santykius su RU
SUS. Jų teigimu, plėtra bus 
prasminga tik tuo atveju, jei 
naujosios nares galės pačios 
apsiginti ir prisidėti prie visų 
NATO narių gynybos. Tuo tar
pu Valstybės departamentas 
NATO plėtrą vertina per di
plomatinę prizmę ir mano, 
kad jos tikslas yra saugumo ir 
stabilumo Europoje išplėti
mas. 

http://www.esparama.lt


BERNIUKAI RADO KITUS -
DIEVO NAMUS 

Tauras Gaižutis. 

Prieš keletą savaičių Michi-
gan City. IX. atidarytoje lietu
vių dailininkių moterų paro
doje keletą kartų grįžau prie 
dr. Marijos Meškauskaites 
Gaižutienes skulptūros dėl jos 
prasmingų modernių formų su 
filosofine potekste ir labai 
norėjau sutikti autorę, kad 
galėčiau jai pasakyti ką nors 
malonaus, nes jos darbas rrran 
suteikė daug estetinio pasiten
kinimo. Bet išėjo kitaip. Ba
landžio 9 d. vakarą mes visi 
susirinkome j Marquette Par
ko Čikagoje, kur užaugo jos 

Rimas ir Tauras. Švč. Mer
geles Marijos Gimimo baž
nyčią, dar tebekvepiančią ve
lykinėmis lelijomis, kad pasi-
melstume už jos sūnų sielas ir 
pareikštume jai užuojautą. Į 
šv. Mišias, aukojamas už Ri
mo Gaižučio, Tauro Gaižučio 
ir jų pusbrolio iš Lietuvos 
Martyno Meškausko vėles. 
buvo susirinkęs didžiulis 
būrys jaunimo ir Gaižučių 
šeimos, senelio, prof. dr. Juozo 
Meškausko, draugų, bičiulių ir 
pažįstamų. Mišioms giedojo, 
pritardami vargonais ir gita
ra. Rimo ir Tauro draugai ir 
draugų draugai. 

Jaunuoliai ruošėsi moder
niam gyvenimui - Rimas keti
no pradėti savo biznį konstra
vimo srityje, Tauras, neseniai 
įvertintas verslo vadybos ma
gistro laipsniu, dar ieškojo 
savo vietos po saule, o jų sve
čio iš Lietuvos, pusbrolio Mar
tyno Meškausko, vienoje iš 
dailės galerijų tapybos drobės 
dar ir dabar tebekaba (šį daili
ninką prieš keletą savaičių 
pristatė ..Draugo" literatū
rinis priedas; jis taip džiau
gėsi, kad Amerikai jo darbai 
pasirodė įdomūs). Gaižučiai, 
būdami gimnazistai, priklausė 
ateitininkams. Jie labai mėgo 
Michigano ežerą, ant kurio 

Rimas Gaižutis 'dešinėje! su dėde Jonu Meškausku ir sesute Vida. 

Martynas Meškauskas. 

kranto gyveno jų senelis prof. 
Juozas Meškauskas. Jie didelę 
dalį gyvenimo atidavė ežerui, 
kuris Didįjį šeštadienį paslap
tingomis aplinkybėmis ir pasi
glemžė jų kūnus. Kaip mama 
sako. jos sūnūs labai mėgo 
viską, kas susiję su vandeniu. 
Jie nuolat žvejodavo, kaip ir 
paskutinį kartą. Tą lemtingą 
minutę buvo nuleisti valai su 
kabliukais lašišoms gaudyti, 
veikė valties motoras... Jie gy
veno savo jauną gyvenimą, 
kurį mylėjo. Tauras pastarai
siais metais dirbo su jūrų 
skautais, mokė juos. 

Pasibaigus šv. Mišioms, nu
sitiesė didžiulė eilė gerokai 
ūgtelėjusių berniukų ir mer
gaičių - Rimo ir Tauro mokslo 
draugų, norėjusių apglėbti 
Mamą, nes jie žinojo, kad Ri
mas ir Tauras jos jau ne-
beapglėbs. Kaip sake jau
nuolių buvęs mokslo draugas, 
o dabar katalikų kunigas, au
kojęs šv. Mišias angliškai, ber
niukai surado kitus - Dievo 
namus. 

Tai buvo jau antroji draugų 
draugams skirta šv. Mišių 
auka - pirmoji buvo prieš ke
letą dienų Beverly Shores 
miestelio, IX, bažnyčioje. Po 
Mišių toks pat didžiulis 
draugų būrys ėjo prie ežero, 
metė Michiganui gėles. 
Draugų buvo tiek daug, kad, 
susirinkę senelio, prof. Juozo 
Meškausko, namuose, kuriuo
se Rimas ir Tauras rado daug 
meilės ir gyvenimo išminties, 
jie visi netilpo. 

Xetekties skausmo slegiami 
liko artimieji: Rimo ir Tauro 
motina dr. Marija Meškaus-
kaitė Gaižutienė, tėvas Bro
nius Gaižutis, sesuo Vida, se
nelis prof. Juozas Meškaus
kas, kiti giminės ir artimieji, 
taip pat Martyno Meškausko 
artimieji Lietuvoje. 

Audronė V. Škiudai tė 
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How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily servIce to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returntng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs- or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavlan.net 

It's Scandinavian 

REKOLEKCIJOS 
PADEDA PATniTI 
DIEVO ARTUMĄ 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, periodiškai atlieka
mos rekolekcijos „naudingos 
kiekvienam krikščioniui, nes, 
trumpam pamiršdami savo 
kasdienius rūpesčius ir skir
dami laiko maldai, iš naujo 
patiriame Dievo slėpinį bei 
meilę". Rekolekcijos — kiek
vienam rekomenduotina patir
tis. Vasario 17-23 d. Jonas 
Paulius II dalyvavo gavėnios 
rekolekcijose. Joms pasibai
gus, jis pasidžiaugė, kad šios 
intensyvios kontempliacijos 
dienos padėjo jam iš naujo 
su džiaugsmu atrasti neiš
senkamą krikščioniškojo bei 
apaštališkojo pašaukimo ma
lonę. 

Per vasario 24 dienos Vieš

paties Angelo maldą popiežius 
sakė, kad „ypač per Gavėnią 
svarbu, kad krikščionių ben
druomenės taptų tikromis 
maldos mokyklomis, kur žmo
gus leistųsi 'nugalimas' Dievo 
šviesos ir meilės*. Kalbėda
mas apie Viešpaties atsimai
nymą ant Taboro kalno, šven
tasis Tėvas minėjo, kad šis 
įvykis kreipia mus į prisikė
limo šviesą. „Su meilės kupinu 
tikėjimu kasdien nešdami sa
vo kryžių, kartu su jo svoriu 
bei sunkumu ir mes patiriame 
guodžiančią bei atnaujinančią 
jėgą. Su Jėzumi, ypač per 
maldą, ateina vidinė šviesa". 

BZ 

•Pagal 1868 m. liepos 27 d. 
JAV Kongreso patvirtintą įs
tatymą, visiems krašto laiš
kanešiams įvestos vienodos 
uniformos. 

DRAUGAS., 2002 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis 

A.tA. 
MAGDALENAI RUDAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą BIRUTĘ 
RUDINSKI, seserį ONĄ RUGELIENĘ bei visus 
artimuosius. 

Vytautas ir Danutė Bindokai 

Dėl mylimo vyro 

A. t A. 
VLADO GLIOŽERIO 

mirties, giliausią užuojautą reiškiame žmonai IEVUTEI 
ir artimiesiems. 

Liudmila Vilimienė ir sūnus Aleksandras 

2001 m. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI 
AUKOJO: 

$101,100.00 Lietuvių fondas. 
$2,000 Irene S. Denihan. 
$1,320 Van Domanskis. 
$1,210 Irena Kriaučeliūnas. 
$1,000 C/o Petras Bučas Lith. National Culture Fund, Inc.; 

Dr.Vilius ir Violeta Mikaitis; Helen Svazas; Bernice K. 
Wattman. 

$700 David ir Laima Braune. 
$600 Dr. Anthony Brizgys; Alberto ir Laima Glavinskas. 
$550 Liudas ir Milda Volodka. 
$500 Vytautas ir Alice Lapatinskas; Jim ir Gražina 

Liautaud; Vanda Petkus; Brigita Tamošiūnas. 
$450 Donatas ir Daina Siliūnas; dr. Daina Variakojis. 
$400 Juozas ir Aldona Palekas; dr. Žibutė Zaparackas. 
$350 Jurgis ir Dana Bendikas; Vyčiai-Knights of 

Lithuania; Rasa Poskočimas — šokių grupė „Spindulys". 
$305 Genie Irene Juodikis. 
$300 Vytautas ir Aldona Čepėnas; Albertas ir Liuda Gevis; 

Sofija Jelionis. 
$260 Vitalis ir Dana Lembertas. 
$250 Algis ir dr. Teresė Kazlauskas. 
$245 Vytautas Vidugiris. 
$240 Dr. Meilutė Indreika-Biskis. 
$230 Aleksas ir dr. Danguolė Vitkus. 
$220 Algis ir Violeta Strikas; Ada Sutkus. 
$215 Dr. Thomas ir Daine Quinn. 
$210 Vitas ir Regina Kazlauskas; Žibutė ir Pranas 

Pranckevičius. 
$200 Alfonsas ir Marija Aleksiejunas; Balzekas Family 

Foundation Ltd.; Dana Elsbergas; drs. Albinas ir Ona 
Garunas; dr. K Jablonskis; Marija Karalis; Vida Kašubą; dr. 
Ferdinandas ir Vanda Kaunas; Edmundas ir Rūta Kirkus; 
Vida Kosmonas; Oskaras ir Brone Kremeris; Monika Lem
bertas; c/o R. Račkauskas Lith. World Comm.-Sunlight 
Comm.; Petras ir Aldona Meilus; Giedrė Mereckis, Victoras 
ir Aldona Naudžius; Algis Grigas ir Rūta Pauperas; Gytis ir 
Grasilda-Reinys Petkus; Zina Pocius; David ir Ingrid Schec-
kel; Dalia ir Stasys Strasius; Donatas ir Indrė Tijūnėlis; Matt 
ir Philomene Vilutis; Romas ir Birutė Viskanta; Helen Zemeckas. 

$180 Raymond E. Paskųs. 
$170.07 Aras ir Lina Žlioba. 
$165 Vladas ir Marie Ruzgą. 
$160 Theodore ir Ritone Rudaitis; rev. Ignas Urbonas. 
$150 Gediminas Balanda; Gediminas ir dr. Birutė Biskis; 

drs. Jiri ir Ana Jonas; Walter Klosis; Vincas ir Leslie Vyžas. 
$140 Julius Pakalka. 
$130 Stanley ir Francesca Žymantas. 
$120 Gediminas ir Leonidą Kazėnas; Henris ir Ilona 

Laucius; Alexander ir Jūratė Sved. 
$110 Joseph Dauparas, Pranas ir Ilga Jurkus; Rima L Sell. 
$105 Gražina Kenter; Edward Leugoud. 
$101 Jonas ir Dalia Maurukas. 
$100 Adclph Baliunas; Al bert Balukas; Stasys J. ir Elena 

Baras, Carl Beinoras, Ronald M. Bendoraitis; Walter ir Rima 
Binder; Irena ir Gedas Bliudžius; Zigmas Brazis; Brighton 
Pk. Lith. Homeowners Assn.; Stanley ir Ona Budėjus; Romas 
ir Birutė Butkunas; Mary B. Černius; c/o B. Zalatorius 
Chgo.Lith. Women's Club; Edward ir Elena Cizinauskas; 
Bernard Covalesky; Gintaras ir Marie Dargis; Jonas ir Ona 
Daugirdas; Aldona Echaniz; Vytautas ir Liuda Germanas; 
Paul ir Ruth Gylys; Meilutė Indreika-Biskis; dr. James 
Kaskin; Algirdas ir Vida Keblinskas; Ludwig ir Irena M. 
Kirkus; Viktoras ir Dana Kochanauskas; c/o Jolanda 
Kerelienė LSS Dr. Sietuva; dr. B.K. ir Gražina Latoza; 
Stephanie Laucius; c/o Vindašienė Lith. Amer. Community; 
Lith. Citizens Soc. of W PA; % G. Bielskus Lituanikos futbolo 
klubas; Savings & Loan Midland Federal; Ida D. Milbut; 
Aldas Naris; Robert ir Rima Niemi; Raymond ir Daiva 
Panaras; Alfonsas ir Vlada Pargauskas; Zuzana Pupius; Vai 
ir Lili Ramonis; drs. Thomas ir Nijolė Remeikis; Jonas ir 
Gražina Rimkunas; Aldona ir Kazimieras Rimkus; Laimutė 
D. Šmulkštys; Anna Snoich; Vytautas ir Stefa Vaikutis; 
Dalius Vasys; Julius G. Vilčiauskas; Juozas ir Marytė 
Vizgirda. 

$85 Victoria Pikelis. 
$80 Dolores Abderholden; Kostas ir Karolina Bružas; 

Stasys ir Sofija Džiugas; Laima Jarasunas; Dagmara Jurcys; 
Bronius ir Aurelija Polikaitis; Julius Sirka; Eugene ir Irena 
Vilkas. 

$75 Dr. Nijolė Bražėnas Paronetto; Joseph ir Aldona 
Brizgys; Vida S. Grayson; Florence Schneider. 

$70 Tadas Bukaveckas; Elena Druskis; Vytenis J. ir Sofija 
Statkus; Edvvard V. Zunaris. 

$65 Janina Vienužis. 

$60 Ona Cepelė; Bruno ir Regina Latoža; Stanley ir Jean 
Rymas. 

$55 John ir Elizabeth Indriūnas; Edvvard J. Mankus. 
$50 William Backus, Aurelija Balas; Anthony ir Barbara 

Base; Frank ir Patricia Bobbin; Algimantas ir Birutė Bublys; 
Mary Cojean; Robert Damašauskas; Genius Gicius; Theodora 
C.T. Goberis; John ir Wilma Gustaitis; Danguolė Ilginis; 
Laima ir Vida Jankauskas; Viktorija Karaitis; Albertas ir 
Bronė Kremeris; Gytis ir Monika Krikščiūnas; John C. 
Kudzma; Antanas Laurinaitis; Bruno Matelis; Algirdas ir 
Amanda Muliolis; Peter Narutis; Joanna Nausėda; Ray ir 
Eglė Novak; Darius ir Lidija Polikaitis; Vidmantas ir Maria 
Raisys; dr. Rimvydas Sidrys; Angele Simaitis; Gražute 
Sirutis; Kęstutis ir Rūta Sušinskas; Darius ir Diana Vaškelis. 

$45 Albert Bartkus; Danutė Garbonkus; Antanas ir Stasė 
Zaparackas. 

$40 Jonas ir Albina Butvilą; Leon ir James Entas; 
Algirdas ir Birutė Jakštys; Algis ir Jura Norvilas: John ir 
Danutė Svirskis. 

$35 Pauline Palub; Vincas ir Ona Salciunas. 
$33 Ramūnas ir Veronika Motekaitis. 
$31 Algirdas ir Lilija Pivaronas. 
$30 Ona Abromaitis; Dalia Anysas; Vytautas ir Nele 

Apeikis; Adelaida ir George Balbata; Anthony ir Dalia 
Bartkus; Kazys Beiga; rev. Matas Cyvas; P. Dirda; M. 
Gedgaudas; Irena Jansonas; V.A. Juodka; Severinas ir Lucia 
Krutulis; Anthony Kveselis; Vincas ir Ramunė Lukas; Joseph 
Mikulis; Praurima ir Teisutis Murinas; Stasys Raila; Liudas 
ir Dalia Šlenys; Faustas ir Theresa Strolia; Antanas ir 
Viktoria Valavičius. 

$29 Joseph Adomaitis. 
$25 Vytautas ir Danutė Anonis; Rimas Blinstrubas; 

William Burimaukas; Ričardas ir Taiyda Chiapetta; Anne 
Fantozzi; Reinhold ir Emmy Gedeit; Stasys ir Irena Jurjonas; 
Arvydas ir Rita Karas; Joseph Kniuipys; Karolina Kubilius; 
Matilda Lindstadt; Marie Lykos; Walter Markūnas; Robert 
D. Misch; Michail R. Narekiewicz; Stephen Paukštys; Romas 
ir Rasa Pūkštys; Birutė Rackus; Algimantą: ir Rugilė 
Slapkauskas; Petras Striupaitis; Birutė Trinka; Aldona 
Urba; Anthony ir Milda Vaivada; Raymond Vizgirda: John 
E. Waylonis; Vytautas ir Stasė Žemaitis. 

$24 Edvardas ir Jadvyga Biskis. 
$20 Dalia N.'Armonas; rev. A. Babonas; Laima Baltrenas; 

Magdalen Belickas; Petras ir Rita Bernotavičius; Gediminas 
Brazaitis; Bruno E. Bruce; Algirdas Čepėnas: Petronelie 
Cicėnas; Irene Ditchman; Gediminas Dragūnas; Vytautas 
Gavelis; Raimundas Grigaliūnas; Brigitta Hopkins; John 
Invin; Kęstutis ir Dalia Ječius; Bronius Juodelis: A.L. 
Jurkūnas; Henry ir Lucy Kali; John Kascukas; rev. Rapolas 
Krasauskas; Kazys ir Regina Kreivėnas; Kazys ir Eugenija 
Kriaučiūnas; Aleksandras ir Jura Kuciunas; dr. Giedre 
Kumpikas; Aksenija ir Bronius Kuras; Pranas Lekutis; 
Gladys Levonian; Vytenis ir Elzytė Lietuvninkas; Alfonsas 
Lukas; Victor G. Mathieu; Irena Mickus; Algis ir Dana 
Mikėnas; Veronika ir Rimvydas Miliūnas; John Motiejūnas; 
John ir Magdalene Ramoška; Stephanie Simonaitis; Edvvard 
ir Jane Sisas; Eugene ir Irena Slavinskas; Aldona Šmulkštys; 
Antanas ir Janina Stankus; Regina Taunys, Sophie 
Timbrook; Ramojus ir Aldona Vaitys; Vito V. ir Regina G. 
Vai; James ir Marion Visockas. 

$15 William G. Burimauskas; James ir Ann Druetzler; 
Vytautas Jankus; Jurgis Likanderis; Mary R. Murphy; Balys 
Raugas; Frank Scutch; William Yudiskas. 

$10 Alfonse Alkas; Albert E. Balilonis; Eve Bates; 
Josephine Bruzgis; Aldona Buntinas; Juozas Dautartas; 
Dorothy Degennaro; Algert A. Gaidimauskas: Aniceta 
Giedraitis; John J. Giriunas; Aldona ir Gedas Grinis: 
Vytautas Grybauskas; Jeremiah ir Genevieve Hannigan; 
Alphonse Jarus; Emily Jonės; Roman ir Otilija Kasparaitis: 
Robert A. Kerr; Albert Kirklys; Stasė Lamauskas; V. 
Palciauskas; Frank ir Irena Petrauskas; Al Petrulis; Alfonsas 
ir Regina Petrutis; Juozas ir Eleonora Salciunas; Frank 
Samanas; Julia Troiano; Apolinaras Varnelis. 

$5 Virginia Balanda; Frank Baldauskas; Antanas ir Adele 
Baltrušaitis; Algirdas ir Regina Dapkus; Zigmas 
Dicpinigaitis; August ir Olga Dumbra; Lucy Gumulauski 
Therese Jacąues; Sophie Jesunas; rev. Mykolas Kirkilas 
Vaclovas Kleiza; dr Alfredas Krisiukenas; Joseph Kučinskas 
Genovaite ir Bronius Mickevičius; Jonas ir Birute Nalis; mr. 
James T. Rathke; W.M. Seipel; Bertha Stashinsky, Nijole 
Varnas-Warn; Marija Vilutis. 

$3 Jonas Antanavičius: Helen Sinclair; B. Staknis-
Kubowicz. 

Visiems PLC rėmėjams nuoširdžiai dėkoja 
Pasaulio Lietuvių Centras 

14911 127 th Street 
Lemont, IL 60439 

http://www.scandinavlan.net


DRAUGAS, 2002 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE J 

Muziejininkė ir li teratė 
Virginija Paplauskienė, dir
banti Maironio muziejuje 
Kaune, balandžio 13 d. 1 
vai.p.p. „Seklyčioje" Lietuvių 
rašytojų draugijos popietėje 
kalbės apie muziejaus darbą 
ir apie išeivijos rašytojų archy
vinės medžiagos rinkimą. 
Laukiami rašytojai ir jų bičiu
liai. Informacija tel. 773-847-
1693. 

Dieviško Kryžiaus Lietu
vos benamių paramos fon
das kviečia į labdaros kon
certą, vyksiantį sekmadienį, 
balandžio 21 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont, Chicago). Progra
moje — Vytauto Kernagio 
koncertas „Mūsų dienos kaip 
šventė". Bilietai iš anksto gau
nami „Seklyčioje" Čikagoje, 
kreipiantis į kirpėją Vilmą 
Inokaitienę (tel. 630-353-
0276) Dovraers Grove, į Gedi
miną Damašių (tel. 847-362-
8675) Libertyville ir po 11 
vai. r. Mišių PLC Lemonte. 
Atvykę smagiai praleisime po
pietę ir padėsime vargingiau
siai Lietuvoje gyvenantiems 
žmonėms. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų susikaupimo vaka
ras šeštadienį, balandžio 20 
d., 6:30 v.v. vyks Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Vakaro 
mintis - ,,Ar esu laiminga/s". 
Informaciją teikia Živilė Biels-
kutė, tel. 708-788-6208. 

Lietuvių operos narių 
gretose šiuo metu pats darby
metis. Ir nieko nuostabaus! 
Iki operos „Lucia di Lammer-
moor" premjeros liko tik kele
tas savaičių, o valdybos dar
bams galo nesimato. Choro re
peticijos irgi dažnėja ir inten
syvėja. Maestro A. Vasaitis ir 
G. Snapkauskaitė stengiasi iš 
paskutiniųjų, kad Eligijui Do
markui Čikagoje pasirodžius, 
choras būtų galutinai paruoš
tas ir galėtų atsidėti vaidybai 
bei sceniniams deriniams, ku
riuos režisieriui sutvarkyti 
teks per porą savaičių. Tačiau 
operos vadovai mus užtikrina, 
kad iki premjeros viskas bus 
padaryta ir suderinta. Svar
biausia, kad gegužės 12 d., 
uždangai atsiskleidus, solistai 
ir choras pakiliai nusiteikę, 
nuo scenos žvelgdami, matytų 
žiūrovais užpildytą salę ir kad 
jų darbo vaisiai neliktų be at
garsio. Nedelsdami apsirūpin
kime bilietais spektakliui ir 
koncertui - kreipkitės j „Sek
lyčią", 2711 W. 71st. Str., o gy
venantys toliau bilietus gali 
užsisakyti paštu: Lithuanian 
Opera Co., Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. Tel. 
773-925-6193. 

Ieškau Jono Zencevi-
č iaus , gimusio 1952 m. birže
lio 9 d. Prienuose, Lietuvoje. 
Skambinkite Aušrai tel. 773-
767-2400. 

Čikagos ir apylinkių Ne
ka l to Pras idė j imo M. Mari
jos seserų-rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė prasidės ge
gužės 26 d., sekmadienį, 2 
vai.p.p. šv. Mišiomis tėvų jė
zuitų koplyčioje. Tuoj po šv. 
Mišių Jaunimo centro didžio
joje salėje vyks vakarienė ir 
meninė dalis. Maloniai kvie
čiame narius ir svečius šven
tėje dalyvauti ir taip paremti 
labai svarbius seselių darbus 
Lietuvoje ir Amerikoje. Pa
kvietimai gaunami ,,Seklvčio-
je". 

Juozas Raiby s, šio sekma
dienio spektaklyje ..Melas 
šventykloje" vaidinsiantis 
Karpinskio rolę, teatrinį bend
radarbiavimą su Los Angeles 
Dramos sambūriu pradėjo 
1954 metais, vadovaujant re
žisieriui Juozui Kaributui. 
Nuo 1962-ųjų iki 1981-ųjų jis 
dirbo su režisiere Dalila Mac-
keliene, o dabar - su režisie
riumi Petru Maželiu. Per be
veik 50 metų J. Raibys atliko 
daug charakteringų vaidme
nų. Kviečiame pasižiūrėti šio 
ir kitų penkių Los Angeles 
Dramos sambūrio aktorių vai
dybos! 5 paveikslų drama su 
epilogu „Melas šventykloje" 
bus rodoma jau šį sekmadienį, 
balandžio 14 d., 2 vai.p.p. Jau
nimo centre. Po spektaklio visi 
kviečiami į JC kavinę, kur ga
lima bus pasivaišinti karštais 
cepelinais. Bilietus įsigykite 
„Seklyčioje" ir vaidinimo die
ną prie įėjimo. 

Rašytoja Laimutė Tornau 
bus pagrindinė kalbėtoja Ypa-
tijos Yčas-Petkus knygos 
„Springtime in Lithuania" 
pristatyme balandžio 19 d. 7 
val.v. Jaunimo centre, Čiurlio
nio galerijoje. Visi kviečiami. 

ASK „Lituanica" 7-to sky
riaus berniukų krepšinio 
komanda laimėjo pirmą 
vietą „Chicago Bulis Acade-
my" aštuonių komandų žiemos 
lygoje. Pergalę 38-36 prieš 
VVestmont „Wildcats" iškovojo 
paskutinėse sekundėse. Keli 
žaidėjai jau šešti metai kartu 
žaidžia, laimėdami ŠALFAS s-
gos metinėse jaunučių krep
šinio pirmenybėse „moleku
lių", jaunių „E" ir „D" klasėse. 
Š.m. gegužės mėn. Detroite 
vyksiančiose ŠALFAS s-gos 
pirmenybėse Detroite ruošiasi 
žaisti jaunių „C" klasėje, o 
birželio mėn. keliauti į Lie
tuvą. 

Skelbt, 
• Alaska. Septynių dienų 

kel ionė l iuksusiniu laivu. 
Išplaukiame 2002 m. rugsėjo 5 
d. iš Vancouver, British Colum-
bia. Kaina nuo $873. Infor
macija skambinan t Ri ta i , 
First Class Travel, tel. 847-
392-6320 arba 800-470-3358. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Pagerbdama savo vyro 
a.a. Prano Gaigalo atminimą, 
Janina Gaigalienė a t s iun tė 
„Lietuvos Vaikų vilčiai" $200. 
Nuoširdus ačiū. „ L i e t u v o s 
Vaikų vilties" komitetas. 

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Kazys ir Geno
vaitė Trečiokai. $100 — Euge-
nia Pakulis. $50 — Adelaida 
Balbata; Algirdas Dapkus. 
$30 — Ona Kronas; Mėta 
Linkus; Viktoras Makiejus. 
$25 — Petronelle Cicėnas; Vi
tas ir Regina Kazlauskas; Re
gina Taunys. $20 — Stasė Di
džiulienė; kun. Rapolas Kra
sauskas. $15 — Vytautas ir 
Angelė Gailiūnai: Juozas Mi
kulis. $10 — Albertas Balilo-
nis; kun. dr. Eugenius Geru
lis; Henrikas Stasas; Aleksan
dras Verikas. $5 — A. P 
Bagdonas. „Karal iaučiaus 
k raš to lietuvybei", 1394 
Middleburg, Ct., Naper-
ville, IL 60540-7011. (Skelb. 

Vėliausia „Panorama" ir 
filmas iš Lietuvos - Žemaites 
„Petras Kurmelis" (II dalis) 
bus rodomas šį penktadienį, 
balandžio 12 d., 2 vai.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te, Bočių menėje. Į šią popietę 
kviečia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 

Ekskursijos 
Gegužės 18 d., šeštadienį, 

r eng iama ypat inga ekskur
sija - tą dieną bus galima ap
žiūrėti Oak Park ir River Fo-
rest apylinkėse esančius aš
tuonis įžymaus amerikiečių 
architekto F. L. Wright supro
jektuotus namus, kurių durys 
paprastai neatveriamos vieša
jai publikai. Ekskusija vyks 
nuo 9 vai.r. iki 5 vai.p.p. Šiuo 
metu bilietai išparduodami pi
giau. Informacija tel. 708-848-
1976. 
Atsiųsta paminėti 
„Bridges" - Amerikos lietu

vių žurnalas anglų kalba, išei
nantis 10 kartų per metus. 
Paskutiniajame numeryje 
(2002 m. kovo mėn.) prisime
nama Vasario 16-oji, rašoma 
apie Nepriklausomybės Akto 
signatarus ir jų likimą, Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus interviu JAV TV progra
mai „One on One", spaudos 
suvaržymus okupacijos metais 
ir t.t. Žurnalo pabaigoje patei
kiama JAV Lietuvių Bendruo
menės parengta apklausa, ku
rioje skaitytojai kviečiami at
sakyti į klausimus apie savo 
veiklą ir pomėgius. „Bridges" 
redaktorė - Rasa Ardytė-Juš-
kienė, administracijos adre
sas: LAC, IncVBridges, c/o Ra
mas Pliūra, 1927 West Boule-
vard, Racine, WI 53403. 

„Draugo" knygynėlyje 
Juozo Starkausko mono

grafijoje „Stribai" tęsiami 
tyrimai apie J. Stalino poka
rio laikotarpio (1944-1953 m.) 
sovietinių okupacinių represi
nių struktūrų veiklą prieš Lie
tuvos laisvės kovotojus parti
zanus ir apskritai prieš Lietu
vos žmones. Pagrindinis šio 
darbo tikslas - parodyti, kas 
ir kaip pokario metais kovojo 
su mūsų partizanais ir įtvirti
no okupacinį režimą. Rašant 
šią knygą autorius daugiausia 
rėmėsi buvusių represinių 
struktūrų - KGB ir MVD do
kumentais. Knygą sudaro dvi 
dalys. Pirmoje gvildenamas 
stribų būrių formavimas bei jo 
ypatumai, antroje - stribų 
veikla ir jos padariniai. Kny
gos pratarmėje minima, kad 
tiek komunistų partijos, tiek 
čekistų dokumentai yra ten
dencingi, duomenys juose daž
nai iškraipyti. Dar labiau iš
kreiptos dokumentuose dėsto
mos teorijos ir išvados. Kaip 
atsvara okupacinių struktūrų 
dokumentų teorinėms išva
doms knygos autorius retsy
kiais remiasi žymių partizanų 
vadų, tokių kaip Juozas Luk
ša-Skirmantas, Daumantas ir 
Adolfas Ramanauskas-Vana
gas memuarais, kitais skelb
tais partizanų dokumentais, 
ypač - didelės apimties knygo
mis „Aukštaitijos partizanų 
prisiminimai". Vienas nema
žas skyrius su poskyriais yra 
skirtas ginkluotų aktyvistų ir 
kitoms ginkluotoms grupėms, 
kurios tiek sudėtimi (daugiau
sia kolaboruojantys vietos gy
ventojai), tiek tikslais (su 
ginklu įtvirtinti okupacinį re
žimą) yra artimos stribams, 
nors daug kuo ir skyrėsi. Mė
ginta patyrinėti dar vieną 
daugiausia iš kolaborantų su
darytą represinį organą - so
vietinę miliciją, kuri J. Stalino 
laikais ne tiek tramdė krimi
nalinius gaivalus, kiek kovojo 
su okupantų politiniais prie
šais. 615 psl. kietais viršeliais 
knygos kaina - 30 dol., per
siuntimo mokestis - 3.95 dol. 
^Illinois valstijos gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių). 
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Alytės Rasauskai tės piešinys. Lemonto Maironio lituanistine mokykla 

PAVASARIS 

Pavasarėli, 
Šviečia Saulės spindulėliai 
Tirpsta sniegas laukuose 
Sprogsta medžių 

pumpurėliai. 

Paukščiai čiulba, gėlės 
kvepia 

Ir laukai žaliuoja 
Po žiemos miegelio 
Paukščiai parplasnoja. 

Robertą Petrauskaitė ir 
Natalia Vaznelytė 

Lemonto Maironio lit. m-los 
4 sk. mokinės 

GERA BŪTI LIETUVAITE 

Dėkoju Dievui, kad aš gi
miau šiame krašte, taip pat 
dėkoju, kad esu lietuvaitė. 
Amerikiečių draugų tarpe aš 
esu kitokia, nes aš turiu dvi 
tėvynes. Dažnai pagalvoju, 
kad man sunku jaustis arti 
Lietuvos, nes ji geografiniu 
atžvilgiu labai toli ir mus ski
ria neišpasakytai didelis At
lantas. Tačiau kai vėl pagalvo
ju kiek Lietuva yra iškentė-
jusi, kiek nekaltų žmonių pa
aukojo savo gyvybes, man da
rosi šilta ir malonu būti dali
mi šios tautos — Lietuvos. 
Niekados niekam nenorėčiau 
atiduoti savo brangaus turto 
— lietuvybės. 

Nida Masiulytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 klasės mokinė 

KAI VAŽIUOSIU I 
LIETUVĄ 

Aš gimiau Lietuvoje, gyve
nau Kaune. Ten liko daug gi
minių. Ten gyvena dvi prose
nelės. Jos labai senos. Kai 
nuskrisiu Lietuvon, pamaty
siu pusseseres ir pusbrolius. 
Aš jų neprisimenu, bet kai nu
vyksiu, tai atsiminsiu. 

Kamilė Kevličiūtė 

Aš skrisiu į Lietuvą, kai 
ateis vasara. Ten aš sutiksiu 
savo senelį ir babytę, savo 
močiutę ir visus kitus. Aš gy
vensiu pas močiutę. Su sene
liu važiuosiu į jo sodą. Ten 
man labai patinka atostogau
ti. 

Benas Tįjušas 

Kai aš nuskrisiu į Lietuvą, 
važiuosiu i Palangą. Paprašy
siu, kad močiutė mane nuvež
tų į karuseles. Aš valgysiu 
daug ledų, ilgai maudysiuos 
jūroje ir žaisiu smėlyje. Aš pa
prašysiu močiutės, kad nu
vestų pasivažinėti vaikiško
mis mašinėlėmis. Aš žaisiu su 
savo draugais ir po to eisiu 
gulti. 

Kotryna Tamašauskaitė 
Čikagos lit. m-los mokiniai 

RUGSĖJO 11-OJI 
Rugsėjo vienuoliktoji padarė 

mane daug geresniu žmogu
mi, nes aš žinau, kad gyvybė 
yra labai svarbi. Mes turime 
visi kartu dirbti ir niekada 
neužmiršti, kad labai didelę 
kainą sumoktjo tie, kurie žu
vo, kad mes būtume geres
niais. Žuvusieji bus mūsų 
mintyse ir maldose visados. 

Martynas Matuliauskas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

6 skyriaus mokinys 

TĖVUKU PABĖGIMAS 
IŠ LIETUVOS 

Ėjo 1943 m., kai vieną vidur
naktį vokiečių kareivis pabel
dė į duris ir pranešė, kad so
vietai jau netoli. Tėvukas nu
sprendė pabėgti nuo žiaurių 
sovietų. Jis užkasė savo bran
genybes ir visa šeima — tė
vukas, mamutė, teta Ramutė 
(kuri buvo vienerių metų) ir 
mamutės mama nuvažiavo 
prie Lietuvos-Vokietijos sie
nos. Jie užkasė brangenybes, 
nes tikėjosi grįžti į savo na
mus. Kai tik perėjo tiltą, vo
kiečiai, norėdami sustabdyti 
sovietus, jį susprogdino. Ve
žimas, kuriuo tėvukai važiavo, 
sulūžo, ir daug mylių jiems 
teko eiti pėsčiomis. Paskui pro 
šalį važiavęs ūkininkas juos 
pavežė iki miesto. Po kiek lai
ko teta Ramutė smarkiai su
sirgo. Vokiečių daktaras ne
turėjo vaistų, bet davė tėvu
kams pasą, kad galėtų trauki
niu nuvažiuoti į Berlyną. Iš 
Berlyno tėvukai pateko į pa
bėgėlių stovyklą. Tėvukas bu
vo paskirtas stovyklos komen
dantu. Čia gimė teta Nijolė. 
Vokietijoje tėvukai iš viso pra
leido šešerius metus. 

1949 m. tėvukai kariniu lai
vu perplaukė Atlantą. Jie įsi
kūrė ir gyveno Philadelpbijoje. 
Dabar tėvukai gyvena Flori
doje. 

Laura Šalčiūnaitė 
Lemonto Maironio lit. m-los 

5 skyriaus mokinė 

PAPASAKOK APIE 
LIETUVĄ, TĖVELI 

Klausimas: Ar daug Lietu
voje miškų? 

Atsakymas: Lietuvoje yra 
daug miškų. 

K: Kiek Lietuvoje ežerų? 
A.: Lietuvoje yra 200 ežerų. 
K: Ar Lietuvoje gyvena ru

dos ir juodos meškos? 
A.: Į Lietuvą tik užklysta 

meškos. 
K: Ar Lietuvoje yra jūra? 
A.: Lietuvoje yra Baltijos jū

ra. 
K: Ar Lietuvoje visados 

sninga? 
A.: Lietuvoje tik žiemą snin

ga. 
K: Kur gimė mano močiutė? 
A.: Močiutė gimė Panevė

žyje. 
Kotryna Tamašauskaitė 

* * * 
Klausimas: Kas yra Lietu

vos sostinė? 
Atsakymas: Lietuvos sostinė 

yra Vilnius. 
K: Iš kur esi kilus, mamyte? 
A.: Aš esu kilusi iš Vilka

viškio miestelio. 
K: Kas Lietuvoje tau, ma

myte, gražiausia? 
A.: Man labiausiai patinka 

Lietuvos gamta. 
K: Ką labiausiai norėtum 

aplankyti, mamyte? 
A.: Aš norėčiau aplankyti 

savo gimtus namus. 
K: Ar pasiilgai, mamyte, 

Lietuvos? 
A.: Taip. Aš pasiilgau Lietu

vos. 
K: Ką, mamyte, dirbai Lie

tuvoje? 
A.: Lietuvoje aš dirbau Me

dicinos institute. 
Simona Briaukutė 

Abi — Čikagos lit. m-los 2 
sk. mokinės (mok. Renata Bu-
tauskienė) 

LITERATŪROS SVARBA 
IŠLAIKANT LIETUVYBE 
Lietuvių kalba yra labai se

na ir neužmiršta todėl, kad 
mes rūpinamės ja. Daugelis 
mūsų gyvename tolimoje 
Amerikoje, kur kasdien girdi
me anglų kalbą. Mes lankome 
amerikietiškas mokyklas, 
skaitome ir rašome angliškai. 
Išlaikyti lietuvybę yra sunku, 
todėl mes turime stengtis 
skaityti ir išmokti vis naujų 
lietuviškų žodžių, privalome 
žinoti, kaip tuos žodžius varto
ti, o literatūra mums tai pade
da. 

Amerikietišką mokyklą mes 
lankome penkias dienas, o li
tuanistinę — tik vieną pus
dienį. Ta nelygybė mus verčia 
susirūpinti, kad reikia galvoti 
apie lietuvybę, apie lietuvių 
literatūrą ir niekados neuž
miršti protėvių gražios kalbos. 

Adomas Daugirdas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

8 kl. mokinys 

NORĖČIAU TURĖTI 
ŠUNIUKĄ 

Aš norėčiau turėti šuniuką. 
Su juo aš žaisiu ir duosiu jam 
valgyti, o jis saugos namus ir 
klausys mūsų. Aš pavadinsiu 
jį Stipruoliu. Stipruolis miegos 
mano kambaryje ir su mani
mi, bėgios lauke. Jis visada 
los, jeigu žmogus arba gyvū
nas ateis prie durų. Stipruolis 
suplėšys vagiui kelnes. Jis bus 
mano žadintuvas ir mano 
prausykla (nes nulaižys mano 
rankas). Aš globosiu ir mylė
siu savo šuniuką, jis bus mano 
draugas. 

Jonas Butauskas, 
Čikagos lit. m-los 

3 sk. mokinys 
ALGIRDAS 

Algirdas buvo trylikto am
žiaus Lietuvos valdovas, kuris 
padidino žemes, prijungdamas 
rusų kunigaikštystes prie Lie
tuvos. Jis pasidalino Lietuvos 
valdymą su savo broliu Kęs
tučiu, kuris buvo Trakų kuni
gaikštis. Algirdas per savo 
valdymo laiką padarė Lietuvą 
didele ir garbinga. Aš didžiuo-

. juos turėdamas Algirdo vardą. 
Algirdas Navickas, 

Lemonto Mairono lit. m-los 
8 klasės mokinys 

PAVASARIS 

Šis metų laikas pakelia žmo
nių nuotaiką. Pradeda žydėti 
gėlės, sužaliuoja medžiai ir 
viskas, kas buvo mirę at
gimsta. Vaikai ir suaugę 
džiaugiasi, nes žino, kad vasa
ros linksmybės čia pat. Visi 
planuoja, kur atostogaus, ką 
veiks, kaip rengsis ir kad bus 
linksmi. Pavasaris man labai 
patinka, nes mūsų visa šeima 
kartu, mes visi linksmi ir lai
mingi. 

Agata Vyšniauskaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 kl. mokinė 

* * * 
Man patinka pavasaris, nes 

yra labai gražu, ir mano gim
tadienis yra šiuo metų laiku. 
Gamta keičiasi, buvo šalta, o 
dabar sniegas nutirpo ir jau 
matosi graži žalia žolytė. Dar 
vis truputį šalta, bet smagu, 
nes žinome, kad greitai bus la
bai gražu. Pavasarį yra atosto
gos ir man patinka žaisti lau
ke su draugėmis, taip pat man 
labai patinka žydinčios gėlės, 
kurios papuošia žemę įvairio
mis spalvomis. Pavasaris yra 
džiaugsmo laikas, nes viskas 
atbunda iš ilgo žiemos miego. 

JuliaOzers, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

7 kl. mokinė 

JUOKUČIAI 
— Dabar eisime prie stalo. 

Prie ko tu norėtum sėdėti? 
— Prie torto. 

„Geležinio vilko" istorijos hūreho nariai su savo mokytoja Gražina Sturoniene (kairėje) ir viešnia sesele Igne (vi
duryje!, kun pasakojo, kas yra tikrasis tikėjimas Tomo Milo nuotr. 

maam 


