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Šiame
numeryje^
Jūrų skautai paminėjo 
Klaipėdos dieną; LSS 
seserijos 2 metų 
kadencijos apžvalga; 
sesės kviečia.

2 psl.

B. Nainys — minėjimų 
praktiškoji pusė; kad 
nepasikartotų sausio 
13-oji.

3 psl.

Kai žmonės savinasi 
nebūtus nuopelnus; kur 
dingo lietuviška 
savigarba; patarimai 
šeimininkėms.

4 psl.

Čikagos ir apylinkių 
renginių kalendorius.

5 psl.

Lietuviukai skaito 
lietuviškas knygas ne 
vien konkursui; 
ciceriečiai paminėjo 
pal. J. Matulaitį; dar 
vis apie Vasario 16-ąją; 
pavykęs Kultūros 
tarybos renginys.

6* psl.

Sportas
* Seattle (JAV) vyku

siose studentų varžybose
Lietuvos lengvaatletis Min
daugas Pūkštąs 5,000 m už
darose patalpose nubėgo per 
13 min. 50.59 sek. ir pagerino 
vieną seniausių Lietuvos re
kordų, priklausiusių olimpie
čiui Aleksandrui Antipovui, 
1977 m. šį atstumą įveiku
siam per 14 min. 0.4 sek.

* Baigėsi Lietuvos 
krepšinio lygos devintosios 
„Žvaigždžių dienos” dalyvių 
rinkimai. Daugiausiai balsų 
gavo Kauno „Žalgirio” gynė
jas amerikietis Ed Cota. Į 
„Vilkų” komandos penketuką, 
be E. Cota, pateko gynėjas 
Vladimiras Krstičius („Lietu
vos rytas”), puolėjai Cornel 
David („Žalgiris”) ir Ramūnas 
Šiškauskas („Lietuvos rytas”) 
bei vidurio puolėjas Gintaras 
Einikis („Žalgiris”). Į „Erelių” 
rinktinės penketuką pateko 
gynėjai Arvydas Macijauskas 
ir Aronas Lukas („Lietuvos 
rytas”), puolėjai Simas Ja
saitis („Lietuvos rytas”) ir 
Martynas Andriukaitis („Ali- 
ta”) bei vidurio puolėjas Sau
lius Kuzminskas („Šiauliai”).

Naujausios
žinios

* Iš visų kandidatų 
daugiausia rinkimų kam
panijai (daugiau kaip 3 mln. 
litų) išleido išrinktasis prezi
dentas Rolandas Paksas.

* Šiaurės investicijų 
bankas skyrė 3 mln. eurų 
moterų verslui Lietuvoje.

* Dienraščio „Respubli
ka” vadovas prašo Generali
nę prokuratūrą kelti baudžia
mąją bylą saugumo darbuoto
jui.

* „Gazprom” tikisi iki 
kovo pabaigos gauti leidi
mus pirkti Kauno elektrinę.

* Lietuvos kaimo gy
ventojas trumpiau gyvena, 
labiau skursta, nei miestietis.

* „Lietuvos dujų” gry
nasis pelnas pernai išaugo 
4.9 karto iki 64 mln. litų.
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Vatikanas perspėja dėl „Naujojo amžiaus” pavoju
Vatikanas, vasario 4 d. 

(Reuters-BNS) — Magiškos 
mistinės kelionės, Vandenio 
era, geros vibracijos, sąmonės 
plėtra — tai ne 7-ojo dešimt
mečio prisiminimai, rašoma 
Vatikano dokumente, kuriuo 
Katalikų Bažnyčia siekia per
spėti dėl Naujojo amžiaus re

Europos Komisija ketina „paspausti” Rusiją 
dėl naftos gavybos Baltijoje

Baigus derybas dėl narystės ES, keičiasi 
Lietuvos statusas ir uždaviniai

Vilnius, vasario 4 d. 
(BNS) — Europos Komisija 
(EK) kovo mėnesį ketina pra
šyti Rusijos pateikti informa
ciją apie bendrovės „LUKoil” 
projektą išgauti naftą Baltijos 
jūros povandeninėje dalyje 
netoli Kuršių nerijos. EK taip 
pat žada svarstyti galimybę 
paruošti naftos gavybos šiame 
telkinyje poveikio aplinkai 
įvertinimą.

Tokie ketinimai išdėstyti 
Lietuvos aplinkos ministerijai 
atsiųstame Europos Komisi
jos Aplinkosaugos generalinio 
direktorato laiške. Jame pra
nešama, kad kovo mėnesį 
vyks Europos Sąjungos-Ru- 
sijos pakomitečio susitikimas 
energijos, aplinkos ir bran
duolinės energetikos klausi
mais, kuriame bus paprašyta, 
kad Rusija pateiktų reikiamą 
informaciją apie projektą „D- 
6”, taip pat bus svarstomas 
klausimas dėl naftos gavybos 
šiame telkinyje poveikio ap
linkai vertinimo.

„Europos Komisijos keti
nimai teikia vilties, kad pra
dės byrėti tylos siena, kuria 
Rusijos Federacija atsitvėrė 
nuo nuolatinių ir atkaklių 
Lietuvos prašymų išsamiai 
informuoti apie ‘D-6’ projektą 
ir jo ekologinį saugumą. Kvie
timas dialogui tebelieka be at
sako”, teigiama antradienį pa
skelbtame Aplinkos ministe
rijos pranešime.

Lietuvos pusė piktinasi, 
kad nors „LUKoil” jau šių me
tų pabaigoje ketina pradėti 
naftos gavybą telkinyje „D-6”, 
Rusijos Gamtos išteklių mi
nisterija ligi šiol „neišgirdo” 
sausio pradžioje pateikto 
Aplinkos ministerijos siūlymo 
artimiausiu metu surengti 
abiejų valstybių žinovų susi
tikimą šio projekto ekologi
niam saugumui aptarti.

Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

Briuselis. Europos Są
junga (ES) antradienį pranešė 
svarstanti galimybę prisi
jungti prie galimos arabų val
stybių taikos misijos į Bag
dadą, kurios metu ketinama 
asmeniškai pareikšti Irako 
prezidentui Saddam Hussein, 
jog jis privalo laikytis JT re
zoliucijų nusiginklavimo 
klausimais.

Londonas. Didžiosios 
Britanijos kariuomenės vyres
niesiems karininkams buvo 
duoti įsakymai pasirengti ga
limai iki 3 metų trukmės Ira
ko okupacijai, jeigu būtų pra
dėtas JAV vadovaujamas ka
ras prieš Iraką ir nuverstas 
prezidento Saddam Hussein 
režimas, antradienį pranešė 
BBC. Premjeras Tony Blair 
paskyrė galimai JAV vado
vaujamai karo operacijai

ligijų grėsmės.
Pirmadienį Vatikanas per

spėjo dėl Naujojo amžiaus ir 
paragino krikščionis būti 
įžvalgius ieškant šio sąjūdžio 
siūlomų alternatyvių atsaky
mą i gyvenimo problemas. 
„Tiesiog noriu pasakyti, kad 
Naujasis amžius pasireiškia

Premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) susitiko su EK Plėtros genera
linio direktorato Lietuvos skyriaus vadovu Anders Henriksson.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Gausėja Lietuvos 
karo medikų 

gretos
Kaune antradienį devy

niems absolventams įteikti 
karo medicinos gydytojų kur
so baigimo pažymėjimai — 
kursą išklausė ir sėkmingai 
baigė 6 karo medikai bei 3 
Kauno medicinos universiteto 
absolventai. Kursas skirtas 
asmenims, jau turintiems 
aukštąjį medicininį išsilavi
nimą.

Profesinės karo tarnybos 
kariai, baigę kursą, ir toliau 
tarnaus karo medikų gretose. 
Medicinos studijų absolventai 
papildys rezervą, kurio porei
kis auga todėl, kad karo me
dikai vis dažniau Lietuvos ka
rinėms pajėgoms atstovauja 
įvairiose tarptautinėse misi
jose.

Lietuva karinėje srityje be 
bataliono, štabo karininkų, 
karo inžinierių, įsipareigojo 
suteikti NATO ir karo medici
nos specialistų.

4 Lietuvos karo medikai 
iki praėjusių metų Kalėdų 
tarnavo Afganistane Čekijos 
11-osios karo lauko ligoninės 
sudėtyje. Iš viso Lietuvoje yra 
120 karo medikų. <bns>

prieš Iraką 30,000 kareivių, 
120 tankų ir karo laivyno 
operatyvinę grupę su lėktuv
nešiu „Ark Royal priešaky
je.

_________JAV________
Jungtinės Tautos. Eu

ropos Parlamento deputatė, 
baronienė Emma Nicholson, 
perdavė Jungtinių Tautų ste
bėjimo, patikros ir inspekcijų 
komisijos (UNMOVIC) vado
vui Hans Blix medžiagos, jos 
nuomone, įrodančios, kad Ira
kas pažeidė įsipareigojimus 
negaminti cheminių ir biolo
ginių ginklų. Ji pareiškė, kad 
žinios buvo gautos iš informa
toriaus Irake ir yra apie bent 
du iki šiol nesurastus sandė
lius, kuriuose laikomi įrengi
niai masinio naikinimo gink
lams gaminti, taip pat apie 
Irako valdžios mėginimus nu
sipirkti tokių įrenginių

kaip klaidinga utopija (ieš
kant) atsakymų į nenumaldo
mą laimės troškulį, (kylantį) 
žmogaus širdyje”, per spaudos 
konferenciją pristatydamas 92 
puslapių Vatikano dokumentą 
dėl Naujojo amžiaus, sakė kar
dinolas Paul Poupard.

„Naujasis amžius yra klai

Konservatoriai — prieš „vienpartinį turtuolių Seimą”
Vilnius, vasario 4 d. 

(BNS) — Opozicinė Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) teigia kategoriškai prieš
taraujanti idėjoms „sujaukti 
parlamentinę santvarką”, at- 
vesiančioms į valdžią vienpar
tinę vyriausybę. W

Kaip teigiama antradienį 
išplatintame konservatorių 
vadovo, parlamentaro Vytauto 
Landsbergio pareiškime, įgy
vendinus siūlomo referendu

R. Paksas pritaria nacių ir sovietų 
nusikaltimų įvertinimui

Vilnius, vasario 4 d. 
(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas žada per
žiūrėti savo pirmtako, kaden
ciją baigiančio prezidento Val
do Adamkaus sudarytos tarp
tautinės istorinio teisingumo 
komisijos sudėtį, tačiau neža
da nutraukti jos veiklos.

Kaip antradienį po susiti
kimo su išrinktuoju preziden
tu sakė Tarptautinės komisi
jos nacių ir sovietinio okupa
cinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti pirminin
kas Emanuelis Zingeris, iš
rinktasis prezidentas R. Pak
užsienyje. Pasak jos, šios ži
nios gautos pastarosiomis die
nomis, ir apie jas iki šiol nie
kas nieko nežinojo.

New York. Irako slaptoji 
policija mokė „ai Qaeda” 
agentus naudoti nuodingąsias 
dujas, pirmadienį rašo žur
nalas „The Nevv Yorker”, pri
durdamas, jog Šiaurės Irake 
veikia radikali musulmonų 
grupuotė, susijusi su ,,al 
Qaeda”. Remdamasis aukš
tais JAV administracijos ats
tovais, straipsnio autorius 
Jeffrey Goldberg rašo, kad „ai 
Qaeda” vadas Osama bin La
den nusiuntė irakietį Abu Ab- 
dullah al-Iraqi paprašyti Ira
ko pagalbos mokant naudoti 
nuodingąsias dujas.

Vašingtonas. JAV admi
nistracija ketina 24 proc. su
mažinti finansinę pagalbą 
Rusijai ir buvusioms Sovietų 
Sąjungos valstybėms pagal 
projektą „Freedom Support 
Act”, sakoma 2004 metų biu
džeto projekte.

Buvęs NASA saugumo 
pareigūnas Don Nelson per
nai buvo parašęs JAV prezi

dinantis atsakymas į seniau
sias žmogaus viltis”, sakė kar
dinolas, kuris pirmininkauja 
Popiežiškajai kultūros tarybai, 
parengusiai šį dokumentą.

Pirmadienį išleistame do
kumente „Jėzus Kristus gyvo
jo vandens šaltinis: krikščio
niškas ‘Naujojo amžiaus’ ap

Vilnius, vasario 4 d. 
(BNS) — „Derybos baigtos — 
Lietuvos laukia kokybiškai 
nauji iššūkiai: referendumas 
dėl valstybės narystės ES bei 
bendras Sąjungos kūrimas 
kartu su kitomis senosiomis 
narėmis ir naujomis pakvies
tomis valstybėmis”, antradienį 
susitikęs su užsienio reikalų 
ministru Antanu Valioniu, 
teigė baigiantis darbą Europos 
Komisijos Plėtros direktorato 
Lietuvos poskyrio vadovas An
ders Henriksson.

Susitikimo dalyviai pa
brėžė, jog naujas būsimosios 
ES valstybės narės statusas

mo autorių sumanymus, Sei
mas taptų vienpartinis, o „vie
toje kadaise viešpatavusios 
kompartijos, dabar šalį valdy
tų pinigų, galbūt Rusijos pini
gų partija”. „Ji sudarytų ir 
vienpartinę oligarchų vyriau
sybę — kam dujos, kam elekt
ra, alkoholis, muitinės, runke- 
liai-cukrus, ligonių kasos, ge
ležinkeliai, uostas ir taip to
liau. Kažin, ar apie tokią tvar
ką svajojo Lietuvos žmonės,

sas patikino, jog komisijos 
veikla bus tęsiama.

Kaip sakė R. Pakso pata
rėjas užsienio politikos klausi
mais Alvydas Medalinskas, iš
rinktasis prezidentas pageida
vo, kad į komisiją būtų įtrauk
ta daugiau ir Lietuvos, ir už
sienio valstybių specialistų.

R. Paksas į komisiją turė
tų skirti savo atstovą, tačiau 
kol kas nežinoma, kas galėtų 
juo tapti. V. Adamkaus atsto
vu komisijoje buvo prezidento 
patarėjas Julius Šmulkštys.

Tarptautinė komisija na
cių Nukelta į 5 psl.
dentui George W. Bush ir per
spėjęs dėl „kitos daugkartinio 
erdvėlaivio katastrofos” gali
mybės, bet G. W. Bush šio 
laiško nematė, o laiško auto
riaus pareiškimai buvo at
mesti, pirmadienį paskelbė 
Baltieji rūmai. D. Nelson nu
rodė specifinius įvykius, tarp 
jų — 2000 metais atliktą erd
vėlaivio patikrinimą, kurio 
metu buvo nustatyta 3,500 
laidų defektų, ir 2002 m. liepą 
pateiktą vyriausiojo tikrintojo 
ataskaitą, kurioje teigiama, 
kad „Columbia” saugumo pro
grama deramai nevykdoma. 
D. Nelson laiške ragino G. W. 
Bush apriboti erdvėlaivio įgu
los narių skaičių iki keturių, 
kol bus įrengta gelbėjimo kap
sulė. Vasario 1 d. erdvėlaivis 
„Columbia”, pasiekęs Žemės 
atmosferą, virš Texas subyrė
jo į dalis.

Nacogdoches, Texas.
Darbininkai, atokioje vietovė
je Texas rytuose ieškantys su
byrėjusio daugkartinio erdvė
laivio „Columbia” nuolaužų, 
pirmadienį rado svarbių da
lių, tarp jų — kūgio formos
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mąstymas” Vatikanas nurodo, 
kad Katalikų Bažnyčia turi 
rimtai kreiptis dėl Naujojo 
amžiaus dvasinio fenomeno, 
nes jis taikosi į dvasinį troš
kulį, kurio krikščioniškosioms 
bažnyčioms kartais nepavyks
ta numalšinti. „Naujojo am
žiaus sėkmė yra iššūkis Baž

bei po Stojimo sutarties pasi
rašymo žymiai padidėsiantis 
informacijos ir priimamų 
sprendimų srautas pareika
laus dar didesnių visų Lietu
vos valstybės institucijų admi
nistracinių gebėjimų, atsako
mybės bei tiesioginio įsitrau
kimo į ES reikalus. Jau ba
landį daugelis valstybės insti
tucijų turės deleguoti į Briu
selį savo atstovus, kuriems 
teks atstovauti ir ginti Lie
tuvos siekius.

A. Valionio nuomone, po 
Stojimo sutarties pasirašymo 
Lietuvos prezidentas, premje
ras, daugelis ministrų ir jiems

kai prieš 15 metų kilo į žygį už 
demokratiją, laisvę, Nepri
klausomybę, ar jie apie tokią 
turtuolių tvarką svajoja da
bar”, rašo V. Landsbergis.

Anot jo, konservatoriai, 
nepritardami „dar ir teisiškai 
abejotinoms referendumo su
manytojų užmačioms”, jeigu 
prasidės gyventojų parašų rin
kimas, kvies piliečius nepasi
rašyti paramos lapuose.

Referendumu, kurio pag

Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas (dešinėje) priėmė Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti pirmininką Emanuelį Zingerį. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

erdvėlaivio „nosį” ir septynių 
žuvusių astronautų kūnų da
lių. Įvairios erdvėlaivio dalys 
rastos maždaug 2,000 vietų.

Pentagonas pirmadienį 
paskelbė „taikaus meto” biu
džeto projektą, kuriuo prašo 
2004 metais skirti gynybai 
400 mlrd. dol. finansavimą. 
Biudžeto projekte nenumaty
tos galimo karo prieš Iraką iš
laidos, tačiau prašoma suteik
ti milijardus dolerių karo lai
vams, per atstumą valdo
miems lėktuvams, specialio
sioms pajėgoms ir priešraketi- 
nės gynybos sistemai.

Jungtinės Valstijos pir
madienį pranešė ketinančios 
Artimuosiuose Rytuose atida
ryti naują arabų kalba trans
liuojantį televizijos tinklą, 
taip pat dukart padidinti In
donezijai transliuojamų radijo 
laidų skaičių.

LIBIJA

Beirutas. Libijos vadovas 
Muammar al-Gaddafi antra
dienį pasisiūlė tarpininkauti 
tarp JAV prezidento George

nyčiai. Žmonės mano, kad 
krikščionių religija nebegali, o 
galbūt niekada ir negalėjo, 
pasiūlyti to, ko jiems iš tikrųjų 
reikia”, rašoma dokumente.

Naujasis amžius apima 
daugelį kultūrų, jame yra įvai
rių religijų elementų.

Nukelta į 5 psl.

pavaldžių specialistų bei Lie
tuvos nuolatinė atstovybė prie 
ES taps pagrindiniai ir kasdie
niniai Lietuvos derybininkai 
Briuselyje.

A. Henriksson nuo vasario 
vidurio skiriamas Europos Ko
misijos direktoriumi Vystymo 
departamente.

Lietuva kartu su devy
niomis kitomis kandidatėmis 
narystės derybas baigė pernai 
gruodį.

Šių metų balandžio 16 die
ną derybas baigęs valstybių 
dešimtukas, tarp jų ir Lietuva, 
Graikijoje pasirašys Stojimo į 
ES sutartį.

rindinis autorius yra valdan
čiosios Naujosios sąjungos 
frakcijos narys Viktoras Us- 
paskich, siūloma priimti Kons
titucijos pataisas, pagal kurias 
Lietuvoje Seimo nariai būtų 
renkami tik pagal mažoritari- 
nę sistemą. Siūloma, kaip ir 
iki šiol, 71 parlamentarą rink
ti vienmandatėse apygardose, 
turinčiose vienodą rinkėjų 
skaičių.

Nukelta į 5 psl.

W. Bush ir Irako prezidento 
Saddam Hussein, siekiant už
kirsti kelią galimam naujam 
karui Persijos įlankoje. Ame
rika, kuri laiko Libiją atstum
tąja valstybe dėl jos sąsajų su 
teroro išpuoliais, greičiausiai 
nepasinaudos šiuo pasiūlymu. 

RUSIJA

Maskva prieštarauja, 
kad JAV didintų savo karinį 
aktyvumą Korėjos pusiasaly
je, pareiškė Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija. Šis pa
reiškimas paskelbtas praėjus 
dienai po to, kai pasirodė pra
nešimai, kad JAV gynybos de
partamentas davė nurodymą 
bombonešių „B-52” ir „B-l” 
įguloms pasirengti dislokaci
jai Ramiojo vandenyno vaka
ruose, kur jie sustiprintų Pie
tų Korėjoje esančias JAV pa
jėgas ir karo su Iraku atveju 
atgrasintų Šiaurės Korėją 
nuo bet kokios agresijos. „Al
ternatyvos taikiam krizės 
sprendimui derybomis nėra ir 
negali būti”, pabrėžiama Ru
sijos URM pareiškime.
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LSS SESERIJOS 2000-2002 
KADENCIJOS APŽVALGA

Net neapsižiūrėjome kaip 
praėjo dar treji skautiško 
darbo metai. Mūsų vadijos 
narės daug dirbo, rūpinosi se
sių gerove, ir vadovių lavini
mu. Džiaugiamės, kad per
duodame sveiką ir augančią 
Seseriją naujoms vadovėms.

Per paskutinius metus ke
li vienetai šventė savo 50 me
tų jubiliejus. Teko lankytis 
Los Angeles tuntų šventėje ir 
gal paskutinį kartą pasakyt 
skautišką „ačiū” poetui Ber
nardui Brazdžioniui už jo 
nepamirštamą poeziją mūsų 
jaunimui. Visada buvo malo
nu aplankyti „Nerijos” ir 
„Aušros” Vartų/Kernavės tun
tų sueigas bei dalyvauti 
„Sietuvos” ir „Verpsčių” suei-' 
gose. Tik tokiu būdu galima 
pasidžiaugti’jų skautiška veikla 
ir matyt jų entuziastišką 
skautavimą, kuris tęsiasi nuo 
jauniausios paukštytės iki ži
lagalvės skautininkės. Turė
jau progą atstovauti Seserijai 
įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose bei Amerikos amba-^ 
sadoriaus Lietuvai priėmime, 
Čikagoje.

‘ Šios kadencijos didžiau
sias Seserijai atstovavimas 
įvyko, kai LSS ruoštu, būrys 
vadijos ir pavienių sesių 
prisidėjo prie kelionės Lietu
von, kur apdovanojome Lietu-“ 
-vos prezidentą Valdą Adamkų 
Geležinio Vilko ordinu. Ta 
proga susitikome ir aplan
kėme Lietuvos Skautijos ir 
Lietuvos Skautų sąjungos 
vadoves bei vadovus, pas
tatėme tnūsą sąjungos skautų 
kryžių Kryžių kalne.

Įsteigėme naujus viene
tus. St. Petersburg, Floridoje, 
įsisteigė mišrių skaučių /skau
tų draugovė „Nida” ir sk. ži
dinys „Nida” apjungiantis 
anksčiau skautavusias skau-» 
tęs ir skautus. Abu vienetai 
labai gražiai ir entuziastiškai 
veikia, įtraukdami vis dau
giau sesių ir brolių. Tai pat 
Hartforde,CT, įsisteigė „Šatri- - 
jos” židinys, o Hamiltone 
pradėjo veikti nauja vyr. • 
skaučių ir skautininkių drau
govė. Union Pier, Michigan, 
įsisteigė mišri jūrų skaučių- 
/skautų draugovė, kuri, be 
savo lokalinės veiklos, įsijun
gia į Lemonte veikiančius 
skautiškus jūrų skaučių ir 
skautų vienetus.

Džiaugiamės, kad vėl buvo 
„Gintaro” ir „Ąžuolo” vadovų 
parengimo mokyklos^ kurias 
lankė ir baigė eilė sesių. Labai 
džiugu, kad vadovės stebi bei

Iškilmingoje Klaipėdos dienos Sueigoje fldryčių įžodį davusios sesytės 
dovanėlėmis.

džiaugiasi naujais kaklaraiščiais ir 
Romo Česo nuotr.

įvertina savo vienetuose nusi
pelniusias seses ir mes turė
jome progą jas apdovanoti 
skautiškais žymenimis bei 
ordinais.

Manau, kad mūsų vadijos 
vienas didžiausių pasiekimų, 
tai išleidimas knygos „Va
dovės užrašai”. Šią knygą la
bai stropiai paruošė ir išspaus
dino vadijos narė „Gabijos” 
redaktorė v.s. fil. Nijolė 
Kersnauskaitė. Šiame didelia
me darbe, labai daug padėjo 
Seserijos katalikų kapelionas 
kun. s. Gediminas Kijauskas. 
Knygoje yra daug medžiagos 
skautiškoms ir religinėms pro
gramoms įgyvendint viene
tuose. Ši knyga yra mūsų Se
serijos vadijos dovana visoms 
vienetų vadovėms ir siunčia
ma į visus skautiškus viene
tus. Nemažas skačius knygų 
buvo išsiųsta Lietuvos skau
čių ir skautų vadovams.

Kita labai svarbi knyga 
yra ruošiama ir jau netoli 
spausdinimo, tai „Lietuvių 
skaučių seserija” II. Ši knyga 
apims paskutinius 30 metų 
mūsų Seserijos veiklos išeivi
joje. Gausiai iliustruotoje kny
goje rasime daug aprašymų 
apie stovyklas, suvažiavimus, 
vadovių kursus bei skautiškus 
vienetus, jų narius ir vadoves. 
Šį didžiulį darbą apsiėmė ir 
puikiai atlieka v.s. fil. Lilė 
Milukienė su savo kviestu 
skautininkių komitetu. Ka
dangi ši knyga pareikalaus 
daug išlaidų ją išleisti, Čika
goje susidarė skautininkių ko
mitetas telkti lėšoms. Jam va
dovauja v.s. Nijolė Užuba
lienė. v •

Baigdama savo kadenciją, 
nuoširdžiai dėkoju visoms 
savo vadijos narėms, be kurių 
darbštumo, geros nuotaikos ir 
puikaus pareigų atlikimo 
nebūčiau galėjus savo parei
gas atlikti. Ačiū Brolijos Vyr. 
Skautininkui ir jo pavaduoto
jui; ačiū ASS pirmininkui ir jo 
pavaduotojui už gražų ben
dradarbiavimą ir bendrą veik
lą. Ypatinga padėka, LSS Ta
rybos pirmininkei v.s. Birutei 
Banaitienei, kuri' visuomet 
patardavo, padėdavo, su kuria 
buvo labai malonu dirbti.

Linkiu naujai LSS Vy
riausiai skautininkei, sesei 
Daliai Trakienei ir jos pa
vaduotojai Jūratei Vallee ne
nuilstamai vesti mūsų gražią 
Seseriją Dievo, Tėvynės ir 
Artimo keliu.

v.s. fil. Rita Penčylienė

Klaipėdos dienos sueigoje dalis „Nerijos” tunto sesių. Romo Česo nuotr.

TRADICINĖ KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA
..Nerijos” tunto jūrų skau

tės ir „Lituanicos” tunto jūrų 
skautai gausiai susirinko iškil
mingai Klaipėdos dienos 
sueigai. Sesės ir broliai iš 
Čikagos ir net iš tolimos 
Michigan valstijos dalyvavo 
šventėje. Sueigos komendan
te, valt. Audrė Kapačinskaitė 
priėmė daugiau negu 130 
skautų ir skaučių į laivo denį. 
Jūrų budys, valt. Aleksas 
Modestas apibūdino skau
tams ir svečiams apie Klai
pėdos krašto sukilimą. Šiais 
metais kaip tik švenčiame to 
įvykio 80 metų sukaktį. 1923 
m. sausio 15 d. Lietuva atgavo 
Klaipėdą, vienintelį savo 
jūros uostą. Valt. Žibutė Šau
lytė skaitė maldą, prisimin
dama sukilėlius, kurie kovojo 
už Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos, bebras Kipras Var- 
kala ir ūdrytė Gabrielė Raz
maitė uždegė žalią, baltą ir 
raudoną žvakes, primenan
čias, kad Klaipėdos kraštas — 
Mažoji Lietuva turėjo savo vė
liavą.

Sesei Lidijai Parada pakė
lus vimpilą, sesė Audrė pa
kvietė jūrų skautininkus vie
netų inspekcijai. „Nerijos” 
tuntininkė j.ps. Aldona Weir 
ir j. ps. Robertas Jokubauskas 
pristatė seses ir brolius ps. fil. 
Gintarui Aukštuoliui, j.v.s. fil. 
Algiui Pauliui, j.v.s. Violetai 
Paulienei, j.s. Petrui Joku- 
bauskui, j.s. Romui Česui, j.s. 
fil. Taiydai Chiapetta, j.s. 
Dainai Mikušienei ir j.s. 
Daliai Žygienei. Sesės ir bro
liai entuziastingai prisistatė 
tuntų ir laivų šūkiais. Valt. 
Vaiva Rimeikaitė perskaitė 
„Nerijos” tunto įsakymus.

„Nerijos” tunto ūdrytės 
kandidatės: Goda Inokaitytė, 
Daina Kelpšaitė, Stephanie 
Pociūtė, Monika Siliūnaitė ir 
Greta Žilytė laivo vadės v.s. 
Rimos Jokubauskienės buvo 
papuoštos šviesiais mėlynais 
kaklaraiščiais. Jūrų jaunių 
laivo vadė j.ps. Laima Bace
vičienė vadovavo jaunių įžo
džiui. Sesės Patricija Kirvai- 
tytė, Alena Kazlauskaitė ir 
Monika Juknaitė džiaugėsi, 
davusios jūrų jaunių įžodį.

Įsakymai patvirtino, kad se
sės buvo darbščios. Ūdrytės 
laimėjo pirmą vietą LSS ra
šinių konkurse. Atliko dai
lininkės, tvarkingumo ir kny
gos draugės specialybių pro
gramas. Sesės Ava Karaitytė, 
Krista Martinkaitė, Viktutė 
Petrauskaitė, Kristina Pruns- 
kytė, Nora Sadauskaitė, 
Milda Savickaitė, Gabrielė 
Tvaskutė ir Erika Weir buvo 
apdovanotos Žuvėdros ženklu. 
Sesė Daina Kielaitė užsidirbo 
Darbštumo ženklą. Jūrų jau
nės irgi šauniai pasirodė. Se
sės atliko pirmos pagalbos ir 
irkluotojos specialybes.

Jūrų budys valt. ArasGa- 
linaitis perskaitė „Lituanicos” 
tunto įsakymus. J. ps. Marius 
Naris iškvietė bebrų kandida
tus Patriką Gladstein, Mantą 
Narį, Danielių Turgutį ir 
Aleksą Valaitį duoti bebrų 
įžodį. Broliai rimtai tarė įžodį 
ir džiaugėsi pirmais kak
laraiščiais. „Šarūno” laivo va
dai j.b. valt. Aleksas Modes
tas, j.b. valt. Justinas Novak 
ir valt. Jazminą Pumputytė 
pravedė jūrų jaunių įžodį. 
Naujieji jūrų jauniai — Tadas 
Andriuškevičius, Viktoras 
Brakauskas, Arvydas Dubins
kas ir Lukas Petraitis — 
laimingi sugrįžo į rikiuotę. 
Broliai taip pat darbščiai 
dirbo, atlikdami skautavimo 
programą. Bebrai įsigijo dai
nininko specialybę, o jūrų jau
niai atliko geografijos, lauža- 
vedžio, plaukiko, stovyklauto
jo ir irkluotojo specialybių 
programas.

Vyriausios skautininkės 
įsakymus perskaitė j.s. fil. 
Taiyda Chiapetta. Žuvėdros 
žymeniu apdovanotos gin- 
tarės kandidatės: valt. Audrė 
Kapačinskaitė, valt. Vida 
Mikalčiūtė, valt. Vaiva Rimei
kaitė, valt. Aleksandra Strub, 
valt. Žibutė Šaulytė ir valt. 
Cyra Trejo. G.v.v. Kristina 
Jonušaitė buvo apdovanota 
„Gintaro” žymeniu. „Vėliavos” 
žymeniu — j.s. Dana Miku
žienė, j. ps. Danutė Navickas, 
ir j.ps. Aldona Weir. „Tėvynės 
dukros” žymeniu: j.s. Dalia 
Žygienė, o „Už Nuopelnus” or
dinu — j.s. Laura Lapins
kienė ir j.s. fil. Virginija 
Rimeikienė. „Už Nuopelnus” 
su rėmėjų kaspinu ordinu — 
sesė Birutė Ruguonė.

Sueigoje buvo daug apdo
vanotų sesių ir brolių. Di
džiausia staigmena buvo j.b. 
Robertui Jokubauskui, kai 
„Lituanicos” tuntininkas ps. 
fil. Gintaras Aukštuolis per
skaitė įsakymą apie brolio 
Roberto pakėlimą į skauti
ninkus. J.v.s. fil. Algis Pau
lius sukvietė visus skauti
ninkus į ratą brolio Roberto 
įžodžiui. J.v.s. Violeta Pau- 
lienė pasveikino brolį Robertą 
ir palinkėjo toliau sėkmingai 
ir kruopščiai vadovauti.

„Grandies” pirmininkas 
j.s. Romas Česas ir j.s. Laima 
Lapinskienė pristatė šių metų 
pavyzdingas skautes ir skaul- 
tus. Valt. Audrė Kapačins

kaitė, valt. Jazminą Pumpu
tytė, Austėja Kaveckaitė, valt. 
Justinas Novak, Domas 
Samulevičius ir Mindaugas 
Šepšys džiaugėsi padovano
tais irklais ir už sumažintą 
stovyklos mokestį.

Prieš baigiant sueigą, j.ps. 
Aldona Weir padėkojo tėve
liams ir skautams už dalyva
vimą ir pakvietė visus pasi
vaišinti bei pabendrauti.

Džiugu matyti, kad tiek 
daug sesių, brolių, tėvelių, ir 
senelių susirinko šį šaltą, 
ankstyvą sekmadienio rytą. 
Džiugu, kad mūsų tradicinė 
Klaipėdos dienos sueiga ne
praranda reikšmės ir kasmet 
tęsiama.

Sesė Vilytė

„Lituanicos” tunto tuntininkas s.fil. Gintaras Aukštuolis riša žalią kak
laraištį skautininko įžodį davusiamj.ps. Robertui Jokubauskui.

Romo Česo nuotr.

„LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA” II 
KVIEČIA

„Lietuvių Skaučių Sese
rija” II tomo paruošiamieji 
darbai sparčiai vyksta. Išlei
dimo lėšų telkimo vajų savo 
piniginėmis aukomis parėmė:

Taiyda D. Chiapetta,
Dr. Antanas ir Alė Razmai, 
v.s. Gerardas ir s. fil. Nelė

Juškėnai,
Alma Vilkaitė-Stočkienė,
Vida Jankauskienė,
Hamiltono „Šatrijos Raga

nų” būrelis,
Danutė Petronienė,
Pelagija Leveckienė,
Irena Kairytė,
Yolanda Budelskytė-Lass, 
j.v.s. Irena ir sk. vytis Al

gis Regiai,
Vytenis Lietuvninkas,
Regina Smolinskienė,
Irena Šerelienė,
Sigita Banevičius,
Vida Rimienė,
v.v. fil. Eugenijus Slavins

kas,
Irena Alantienė,
Irena ir Albertas Kereliai,
Clevelando vyr. skaučių 

„Židinys”,
Nijolė Užubalienė,
Birutė Prasauskienė,
Regina Bagdonienė,

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U .S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - 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 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oe(torfor3iigBryBnct)reasiheattiGom

Sigitas ir Janina Miknaičiai,
Gediminas Kijauskas, SJ,
„Nerijos” tuntas, Lemont, 

IL,
„Aušros Vartų”-„Kerna- 

vės” tunto vyr. skaučių „Mir- 
gos” būrelis,

Elena Černius,
Zuzana Dzikienė,
LSS Tarybos Pirmija,
„Širvintos”-„Nemuno” 

tuntas, Hamilton, Ont.,
j.s. fil. Rūta Kirkuvienė,
Stasė Korres.
Knygos išleidimas parei

kalaus didelių išlaidų, todėl 
kreipiamės į visus skautiškus 
vienetus, skautiškųjų šeimų 
narius, draugus ir rėmėjus, 
kurie dar nėra tai padarę, sa
vo pinigine auka paremti šios 
knygos išleidimą.

Čekį prašom rašyti Lit
huanian Scouts Assn. ir siųsti: 
Danutė Korzonienė, 9131 Del 
Prado Dr., 2 S, Palos Hills, IL 
60465.

Budime!
Lėšų telkimo komitetas:

v.8. Nijolė Užubalienė,
s. Danutė Korzonienė, 

v.s. Albina Ramanauskienė, 
ps. Aušrelė Sakalaitė.

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS

4560 W. 103rd. St.,
Oak Lavvn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.

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

Kalbame lietuviškai
6018 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chlcaao, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamu kalną. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager* numeriu 708-644-0074.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSlCIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus Kalbame lietuviškai.

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

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 80126 

630-941-2609

LS FONDAS — 
SKAUTIŠKOS VEIKLOS 

ATRAMA
Lietuvių Skautų sąjungos 

vardu nuoširdžiai dėkoju 
Lietuviškosios Skautybės fon
dui už nuolatinę paramą per 
eilę metų. LSF metinis pa
lūkanų paskirstymas Sese
rijai, Brolijai, ASS, „Skautų 
aidui”, Europos rajonui, Pietų 
Amerikai, Archyvui/Muziejui, 
vadovių/vadovų mokykloms, 
leidiniams, stovykloms ir su
važiavimams labai padėjo Są
jungai įgyvendinti suplanuo
tus projektus ir numatytus 
darbus, kurie praturtino Są
jungos veiklą rajonuose, vie
netuose bei skautiškoje spau
doje. Lietuvių Skautų sąjunga 
labai vertina Lietuviškosios 
Skautybės fondo pastangas ir 
darbą. Didelis skautiškas 
ačiū.

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmijos 

Pirmininkė
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KAD NEPASIKARTOTŲ SAUSIO 13
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Praėjusios savaitės Lietu
voje detektyvas prasidėjo nuo 
„Respublikos” laikraščio straips
nio, kuriame sakoma, kad bu
vusį geriausią „Respublikos” 
žurnalistą R. Gaivenį bandė 
užverbuoti Lietuvos saugumo 
darbuotojas V. Saveljevas 
(tarp kitko, įstatymai to ne
draudžia). „Gerietis” žurnalis
tas susitikimą slapta nufilma
vo ir „demaskavo” saugumietį, 
kuris atvirai aiškino, kad jį 
pasiuntęs Valdas Adamkus ir 
Saugumo departamento vadas 
Mečys Laurinkus, kad surink
tų kompromituojančias žinias 
apie „Respubliką” ir užgniauž
tų laisvąją spaudą. Gaivenio 
lūpomis buvo reikalaujama 
Laurinkų išmesti į atmatų 
duobę. Žurnalistai, prezidento 
rinkimų tematikai blėstant, 
jau buvo patyrę sensacijų ba
dą, todėl naujos intrigos grie
bėsi kaip išalkę šakalai. Toks, 
matyt, ir buvo šios avantiūros 
tikslas — kuo plačiau pa
skleisti mintį, kad Lietuvos 
saugumas yra neprofesionalus 
ir kad reikia atleisti jo vadą 
Mečį Laurinkų. Bet žinia- 
sklaidoje nuolat šmėkščiojo ir 
kitokios rūšies faktai, pvz., 
kad prieš antrąjį rinkimų ratą 
Pakso komandos atstovai sa
kė, jog saugumo vadas M. 
Laurinkus yra atleistinųjų są
raše. Pagaliau „Atgimimas” 
savaitgalį išėjo su jau ryškia 
abejone: ar tik čia nėra visur 
siekiančios „vyresniojo brolio” 
rankos? Juo labiau, kad „ant 
kilimėlio” į Seimą iškviestas 
M. Laurinkus pareiškė, kad 
„verbuojamasis” ir „verbuoto
jas” 12 metų buvo geri draugai.

Pirmuosiuose filmuotuose 
reportažuose, kuriuos pateikė 
žurnalistas R. Gaivenis, krin
ta į akis, kad saugumietis V. 
Saveljevas, jau pamatęs, kad 
jis filmuojamas, dangstyda- 
masis popierėliais veidą, dar 
ilgai kalba žurnalistui apie 
savo užduotį. Koks neprofesio
nalus Lietuvos saugumietis, 
buvo norima pasakyti. Pirmą 
viešą „detektyvo” įvertinimą 
davė Algirdas Brazauskas: 
„Niekam nereikalinga pasaka, 
kurios net vaikams negalima 
pasakoti”. O kas jau kas, bet 
KGB-istinius metodus A. Bra
zauskas žino.

Šis detektyvas vienaip ar 
kitaip buvo gretinamas ir su 
bulvarinio laikraščio „Vakaro 
žinios” (tai „Respublikos” prie
das) prieš Naujuosius metus 
pasirodžiusia „antimi”, kad 
finansinių bėdų turi Vilniaus 
bankas — didžiausias bankas, 
kurio griūtis galėtų sukelti 
visos valstybės finansų krizę. 
Nors ši „antis” didelių nuosto
lių Vilniaus bankui neatnešė, 
bet išsigandusių indėlininkų, 
kurie atsiėmė savo indėlius,
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Gal trys svarbiausieji 
siekiniai — tikslumas, visa
pusiškumas ir objektyvumas. 
Jų įgyvendinimas kartu 
sudėjus laiduoja patikimumą. 
Konkrečiai tai reiškia, kad 
žinias arba naujienas reikia 
griežtai skirti nuo komentarų 
arba nuomonių. Žinios turi 
ribotis tik faktų pateikimu, jos 
atsako į klausimus — kas, ką, 
kada, kur ir kodėl padarė ar 
pasakė? Žinią galima pateikti 
tada, kai ją patvirtina bent du 
radijui žinomi skirtingi šal
tiniai (dvi naujienų agentūros 
arba viena agentūra ir vienas 
korespondentas). Kai nėra 
dviejų patvirtinančių šaltinių, 
tai žinios reikia neskelbti — 
arba pačioje žinioje įsakmiai 
paminėti, kad jos nepatvirtina

buvo. Vilniaus bankas ir visi 
aukštieji valdžios ešelonai 
griežtai sureagavo į bulvarinio 
laikraščio žinią: pasmerkė 
prezidentas V. Adamkus, o 
Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas davė nurodymą Sau
gumo komitetui išsiaiškinti 
šios dezinformacijos organiza
torius. (Žurnalistai ir šią dez
informaciją kažkaip siejo su 
Pakso rinkimų kampanija.) 
Įdomus sutapimas — po kelių 
dienų, kai Saugumo departa
mentas gavo nurodymą ištirti 
dezinformacijos organizato
rius, „Respublika” atspausdi
no minėtą „detektyvą”.

Gal seni draugai — Gai
venis ir Saveljevas — nutarė 
pajuokauti — iškrėsti ba
landžio 1-mosios pokštą? Bet 
kad jis gana brangiai kainavo, 

Mr to jie turėjo tikėtis — Sa
veljevas atleistas iš darbo ir 
užvestas teisminis tyrimas. 
Kyla klausimas, jeigu vyrai 
taip stambiai juokauja, ar 
jiems kas nors nepasiūlė ge
resnio verslo? Beje, Lietuvos 
saugume dirbantis jau ne pir
mas rusas surengia šantažo 
aktą prieš Lietuvą. Negalima 
atmesti minties, kad tai ban
dymas įžiebti nepasitikėjimą 
rusais. Juk apmaudu, kad Lie
tuvoje lietuvių ir rusų santy
kiai yra be šešėlio. Bet, kita ver
tus, galima įtarti, kad rusiška
jam KGB vis sunkiau į savo 
tinklą pagauti naujų lietuvių.

Diversijos su rusišku pa
mušalu tampa vis atviresnės. 
Štai praėjusią savaitę dar 
vieną diversiją užmezgė Lie
tuvos milijonierius Viktor 
Uspaskich — Sibiro rusas, ku
ris sovietiniais laikais atvyko 
(ar buvo atsiųstas) į Kėdainių 
chemijos kombinatą ir čia 
užsiliko. Pradžioje gamykloje 
dirbo meistru ir vedė savo vir
šininkę lietuvaitę. Lietuvai at
sikūrus, jis tiesiog kaip ant 
mielių išaugo iki milijonie
riaus. Tokia stulbinanti sėk
mė taip pat kelia įtarimų. Ir 
štai Uspaskich vyriausiajai 
rinkimų komisijai pateikė 
paraišką rinkti parašus refe
rendumui, kuris, įtariama, 
bus norimas surengti kartu su 
gegužės mėn. vyksiančiu refe
rendumu dėl stojimo į Europos 
Sąjungą. Referendumu Uspas
kich siūlo pakeisti rinkimų 
įstatymą. Iš pirmo žvilgsnio 
tai tarsi ir nekaltas siūlymas 
— 10 narių sumažinti Seimo 
narių skaičių (dėl per didelio 
seimūnų skaičiaus kai kas 
burnoja), bet kitas postulatas 
jau kasasi po valstybės pa
matais — siekiama pakeisti 
rinkimų sistemą ir iš valsty
bės valdymo išstumti partijas. 
Uspaskich siūlo rinkimus į 
Seimą vykdyti tik vienman
datėse apygardose, kur renka-

antras šaltinis. Jei asmuo 
neigia ką nors padaręs ar 
pasakęs, kas jam priskiriama, 
tatai būtinai čia pat pridurti.

LER žinios stengiasi būti 
patikimumo pavyzdžiu kitai 
žiniasklaidai. Pvz., 2002 m. 
kovo 11d. Lietuvos televizijos 
laidos pranešė, kad pagrobti 
nuo 8 iki 11 lėktuvų, kurie 
įsirėžė į taikinius skersai išil
gai Amerikos (netiesa). Kitą 
dieną, kovo 12-ą „Lietuvos 
rytas” rašė, kad, be dviejų į 
Pasaulio prekybos centrą ir 
vieną į Pentagoną įsirėžusių 
lėktuvų (tiesa, ketvirtasis 
smogė į prezidentų poilsiavie
tę „Camp David” (netiesa), 
kad JAV valdžia pradėjo infor
macijos blokadą (netiesa), kad 
Kongreso rūmuose pasigirdo

„Columbia” erdvių kelto nelaimėje žuvusieji astronautai. Visoje Amerikoje šiuo metu ruošiami jų pagerbimai, 
prisiminimai ir maldos už žuvusiuosius, o NASA stengiasi surinkti sprogimo per šimtus mylių išbarstytas 
„Columbia” skeveldras ir atrasti atsakymą į klausimą: kodėl ši nelaimė įvyko.

mi atskiri asmenys, ir panai
kinti daugiamandatį rinkimo 
būdą, kur dalyvauja partijų 
sąrašai. Vietoj partinių sąrašų 
jis siūlo rinkti po 1 kandidatą 
nuo kiekvienos apylinkės. Pa
gal naujausią rinkimų įstaty
mo pataisą, kuri yra įvesta pa
gal Europos Sąjungos reika
lavimą, nuo ateinančių savival
dybių rinkimų juose galės 
dalyvauti ir ne Lietuvos pilie
čiai. O tai reiškia, kad ir Rusi
jos piliečiai galės įtakoti Seimo 
rinkimus. Prieš šį referendu
mą jau pasisakė A Paulauskas.

Dvylika metų Lietuvos ne
priklausomybė, nors ir šlubuo
dama, bet gyvavo. Valstybės 
gyvenimą suko partijos, ge
riau ar blogiau, bet atstovau
damos Lietuvos piliečiams. 
Tokia sistema nusistovėjo, ir, 
atrodo, gyvenimas įėjo į vėžes. 
Ir dabar tuos pamatus norima 
nugriauti. Žinoma, tai tik ban
dymas, kuris greičiausiai ne
pavyks, bet organizatoriai 
mąsto: o ką gali žinoti, juk 
Paksas, kurio niekas nei lau
kė, nei tikėjosi, štai laimėjo. 
Reikia tik mestelėti krūvą 
pinigų. Pakso išrinkimas, dau
gelio nuomone, būk parodęs, 
kad partijos neturi įtakos, nes 
beveik visos agitavo prieš 
Paksą, o jis laimėjo. Bet jeigu 
priimti domėn Maskvoje vei
kiančios reklamos firmos va
dovo, davusio lietuviams žur
nalistams interviu, teiginį, 
kad Pakso rinkimuose išleista 
50 mln. dol., ir vaikui tampa 
aišku, kad pinigai nulėmė 
rinkimų baigtį. Nors Paksas 
neigia, kad jo rinkimų kampa
nijoje dalyvavo rusų reklamos 
firmos, bet tos firmos vadovas 
sako, kad dirbo su Pakso 
komanda. Ir dar rusas sako, 
kad už reklamą galėjo mokėti

sprogimas (netiesa), kad dar 
vienas pagrobtas lėktuvas 
smogė ' į San Franciską (ne
tiesa), kad vienas lėktuvas 
nukrito ant mažo miestelio 
Pensilvanijoje (dalinė tiesa — 
nukrito Pensilvanijoje, bet ne 
ant statinių, o į laukus) ir kad 
dar vieną lėktuvą gaudė JAV 
aviacijos pajėgos ir numušė 
virš negyvenamo ploto (ne
tiesa). Tai tik vienas pavyzdys, 
rodantis vietinės žiniasklaidos 
nepatikimumą ir LER laidų nau
dingumą. Tomis dienomis LER 
stengėsi per visas savo žinių 
laidas (ryte, popiet ir dukart 
vakare; šiuo metu ryto žinių 
jau nebėra) pateikti kuo tiks
lesnius ir patikimesnius šių 
tragiškų Amerikos įvykių faktus.

Naujienas, pagal LER 
taisykles, reikia skaityti daly
kišku tonu, vengiant ironijos, 
pašaipos gaidelės ar bet ko, 
kas išduotų skaitovo ar žinios 
autoriaus vertinamąjį požiūrį į 
minimus asmenis ar įvykius. 
Tai taikytina, beje, ne tik ži
nioms, bet ir visiems kitiems

ne tik patys užsakovai, bet ir 
firmos, kurios suinteresuotos 
turėti įtakos Lietuvoje.

Kai kurios iš tų, išmestų į 
spaudos rinką, žinių tikriausiai 
yra klaidinančios, kad tame 
voratinklyje nebeatskirtum, 
kur teisybė, o kur melas (V. 
Landsbergis sako, kad Savel- 
jevo istorija norima uždengti 
rimtai bręstančius dalykus). 
Kai kur galima aiškiai įžiūrėti 
tęstinumą. Štai, pvz., prezi
dento rinkimuose dalyvavo 
humoristinės LNK televizijos 
laidos „Dviračių šou” vedėjas 
ir savininkas V. Šerėnas. Dau
gelis pripažino, kad tai menki
nantis valstybę ir prezidento 
instituciją žaidimas. Bet tik
riausiai mažai kas beprisime
na, kad šioje laidoje dirbantis 
aktorius R. Vilkaitis pirmuo
siuose prezidento rinkimuose 
taip pat žaidė kandidato žai
dimą. O dar įdomiau, kad tas 
žaidėjas porą metų prieš šiuos 
rinkimus sėkmingai vaidino 
Uspaskich , pavadinęs jį 
„Ogurkich”, nes tas esą kapi
talą susikrovęs iš agurkų (jei
gu patikėsime, kad agurkai 
auga naftos terpėje). Jau tada 
kėlė įtarimą, kad siekiama iš
populiarinti Uspaskich vardą 
ir veidą, nes šis personažas 
buvo piešiamas, nors šiek tiek 
šaržuotai, bet gana simpatiš
kas, ir, žinoma, nekvailas. Tai
gi dabar, kai su juo Lietuvos 
visuomenė supažindinta, o per 
Naujųjų metų šventę jis dar ir 
pats parodytas, jau galima 
išleisti į dienos šviesą. Taigi 
atėjo laikas panaudoti jį, ka
santis po valstybės pamatais.

Liūdniausia šioje istorijo
je, kad po Uspaskich siūlymu, 
kaip teigia „Žinių radijas”, pa
sirašė dr. Kazys Bobelis, Lie
tuvos krikščionių demokratų

pranešimams. Vertinimą, po
žiūrį, nuomonę reikia palikti 
asmenims, apie kuriuos 
pranešinėjama — jie gali pa
sakyti savo nuomonę, o ne 
reportažo autorius. Ir jei 
pranešama viena nuomonė, 
turi būti pranešama kita. Jei 
vienu klausimu yra kelios 
ryškesnės nuomonės, tai jos 
visos turi būti ir nurodomos, 
pažymint apytikrį jų dažnu
mą. Iš nė vieno pranešimo 
neturėtų kilti įspūdis, kad 
pranešimo rengėjas arba skai
tovas palaiko vieną, antrą 
arba trečią pusę. Tai ir vadi
nasi objektyvumas (nešališku
mas). O visapusiškumas kyla 
iš to, kad stengiamasi pris
tatyti visus svarbesnius požiū
rius. Tačiau visais atvejais 
reikia vengti sudaryti klausy
tojui įspūdį, kad LER ar jo 
atstovai yra tos ar kitos poli
tinės partijos ar politinės 
nuostatos šalininkai. Žinoma, 
radijuje gali dirbti — ir dirba 
— įvairių politinių įsitikinimų 
žmonės (redaktoriai ir žurna

pirmininkas ir buvęs VLIKo 
komiteto pirmininkas. Kad po 
Uspaskich projektu yra R. Pa
vilionio, J. Veselkos pavardės, 
jau nestebina, jų elgesys visa
da buvo antilietuviškas, bet iš 
dr. Bobelio vis dar buvo lau
kiama padorumo.

Iš Amerikos kolegos man 
rašo, kad esu pernelyg negai
lestinga R. Paksui ir kad de
mokratijos praktika reikalau
ja 100 dienų „atlaidų”. Esu 
priversta nemandagiai atsa
kyti: gerai jums ten, už At
lanto, filosofuoti, o mums kve
pia antrąja Sausio 13-ąja— 
rusai suaktyvėjo kaip prieš 
pirmąjį Irako karą. Be viso to, 
kas jau buvo pasakyta, pra
ėjusį savaitgalį Maskvoje ir 
Kaliningrade buvo surengtos 
antilietuviškos demonstra
cijos, tam pretekstas buvo pa
sikeitusi tranzito per Lietuvą 
tvarka. Kai kurių žurnalistų 
žiniomis, pirmosiomis pasikei
timo dienomis į Kaliningrado 
traukinį buvo įsodinti rusų 
žurnalistai, kurie turėjo užfik
suoti, kaip Lietuvos pasie
niečiai išlaipina Rusijos pilie
čius iš traukinio. Žinoma, tie kad
rai, kur rusai sako: „Kodėl mes 
turim išlipti, mes juk važiuo
jame ne į Lietuvą, bet į Kali
ningradą”, — sukels didelės 
rusų dalies pasipiktinimą.

Ir dar — specialistai 
paskaičiavo, kad keli kilomet
rai nuo Nidos Baltijos jūroje 
rusų ruošiamas naudoti naftos 
gręžinys ekonomiškai visai 
jiems nepelningas, taigi gali
ma įtarti, kad tai daroma tik 
politiniais motyvais. Neringa, 
kuri dabar yra priimta į 
UNESCO saugomų kultūros 
paminklų sąrašą, pradėjus 
eksploatuoti gręžinį, bus iš to 
sąrašo išbraukta.

listai), tačiau šiuos įsitikini
mus reikia laikyti „už dantų”, 
jie neturi teisės prasibrauti į 
eterį. Vienintelė išimtis — 
LER sekmadienio komen
taras. Ši laida perduodama tik 
sekmadieniais, joje redakcijos 
narys ar bendradarbis patei
kia savo asmeniškas pastabas, 
svarstymus kuriuo nors poli
tiniu klausimu. (Jie nelaikomi 
visos lietuviškųjų laidų redak
cijos, tuo labiau viso LER ofi
cialia nuomone, nes nei redak
cija, nei radijas oficialios nuo
monės neturi.) Bet ir tai šios 
asmeniškos pastabos turi ne
išeiti už paprasto etiketo ar 
bendravimo kultūros ribų. 
Žinoma, tas ribas sunku pre
ciziškai suformuluoti, dėl to 
čia tenka kliautis nuovoka. 
Mažų mažiausiai — negalima 
tiesmukai (ar suktai paslėp
tai) agituoti, negalima keiktis 
ar plūstis, bet būtina argu
mentuotai pateikti nuomonę.

Taigi, išskyrus savaitinius 
komentarus, politinės redakci
jos narių pažiūros neturi būti
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Minėjimų praktiškoji
pusė

Vasario 16-toji šiemet sek
madienis. Taigi ne darbo, to
dėl ir labai patogi diena mi
nėti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Ir 
mes tai sąžiningai atliksime: 
iš ryto atitinkamose vietovėse 
pakelsime valstybines vėlia
vas, paskui eisime į bažnyčias, 
kur kunigai atnašaus iškil
mingas Mišias, sakys jautrius 
patriotiškus pamokslus, pra
šys Dievo palaimos tautai ir 
valstybei. Po pietų rinksimės į 
sales: vėl vėliavų įnešimas, 
himnai, iškilminga pradžia, 
invokaciją, Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo akto 
skaitymas, supažindinimas su 
garbės svečiais, jų sveikini
mai, pagrindinė paskaita, me
ninė dalis, rezoliucijos gyvena
mojo krašto valdžiom, organi
zatorių padėkos ir... iki pasi
matymo kitais metais. Viskas 
taip įprasta, žinoma, jog, pa
sižadėjęs minėjimą aprašyti, 
spaudos bendradarbis straips
niuką gali paruošti namie, 
minėjime net nedalyvavęs. 
Minėjimo gerą programą iš 
anksto gavęs, nedaug apsirik
tų. Ką iš tikrųjų tokie įpras
tinio, kasmet kartojamo, turi
nio minėjimai duoda? Ypač 
dabar, po Lietuvos išsilaisvini
mo? Man atrodo, kad minėji
mai galėtų būti prasmingesni, 
su tautos bei valstybės klau
simus susietu turinių bei 
praktiškos reikšmės išvadom, 
aptariančiom ne tik mūsų san
tykius su gyvenamojo krašto 
valdžiom bei siekius jų įstai
gose, bet ir su Vilniumi bei jo 
politika.

Kad naujovių minėjimuose 
ieškančių yra daugiau, liudija 
jau kai kurie LB padaliniai, 
minėjimus paversdami poky
liais. Okupacijos laikotarpiu, 
sako, minėdami Vasario 16- 
tąją liūdėjom ir verkėm, nes 
Lietuvoje siautė, žmones žudė 
bei kankino nepriklausomybę 
sutrypęs okupantas, ir šau- 
kėmės pasaulio pagalbos jam 
nusikratyti. Dabar tauta lais
va ir nepriklausoma, tad ar 
neverta ta laisve džiaugtis? 
Todėl ir Vasario 16-toji turi 
būti švenčiama linksmai: po
kyliais, muzika, šokiais, kitom 
pramogom.

Kažin, ar tokia kryptimi 
mes turime sukti? Ne vien tik 
verkėm ir liūdėjom, Vasario 
16-tąją ir vergijos laikotarpiu 
minėdami. Juk nuo pat pir
mųjų okupacijos dienų mes 
visi dirbom dėl Lietuvos 
laisvės, skelbėm pasauliui 
savo tikslus, prašėm pagalbos 
jiems siekti. Vasario 16-toji 
mums buvo kartu ir tų darbų

akivaizdžios — kartoju, ne 
dėlto, kad jų nevalia turėti, bet 
dėl to, kad redakcijos nariai 
pranešinėja apie kitus, o ne 
apie save. Pvz., jei redaktorius 
M. Drunga darytų laidą apie 
redakcijos vadovą, rašytoją S.
T. Kondrotą, Drunga turėtų 
teisę paminėti Kondroto po
litines pažiūras (jei tai būtų į 
temą), bet jam nederėtų ką 
nors sakyti apie tai, ar jis pats 
joms pritaria ar nepritaria. 
(Nors šiaip jau redakcijos na
riai vengia daryti pranešimus 
apie vienas kitą). Ėilinėse lai
dose redakcijos darbuotojai 
neturėtų afišuoti ne tik savo 
politinių tendencijų, bet ir 
savo asmeniškų požiūrių ku
riuo nors klausimu, pvz., ar 
Lietuvai reikia ar nereikia 
stoti į Europos Sąjungą, ar V. 
Landsbergiui suteiktina teisė į 
prezidento pensiją, ar geriau 
proporciniai ar progresiniai 
mokesčiai, ar reikia grąžinti 
mirties bausmę, kaip rašyti 
svetimvardžius — sulietuvin
tus ar originalo kalba (o jei ori

įvertinimo, sąžinės perkraty
mo, atsinaujinimo, naujo pa
siryžimo ir šauksmo į pasaulį 
sustiprinimo diena. Tai dienai 
mes ilgokai ruošdavomės ir 
per ją, arba lankydamiesi gy
venamųjų kraštų sostinėse, 
arba į minėjimus pasikvietę tų 
kraštų įtakingus politikus, 
senatorius, Atstovų rūmų na
rius, gubernatorius, merus iš 
naujo piršdavome jiems savo 
paruoštus planus ir prašy
davom padėti juos vykdyti. 
Minėjimuose skelbdavome ir 
mūsų pačių vadovų naujus 
užmojus, sumanytus darbus ir 
kviesdavome visuomenę į tal
ką jiems vykdyti. Ir svarbiau
sia — prašydavome paramos 
pinigais. Buvo įsivyravusi 
tradicija: Vasario 16-tosios 
auka — Lietuvos laisvinimui.

Ir tik nešokim vienas kitą 
įtaigauti, kad tos „įsivyravu
sios tradicijos” dabar jau 
beprasmės. Aišku kiekvienam 
— Lietuva laisva, nepriklau
soma, tačiau jos laisvė trapi, ir 
jai apsaugoti jėgų niekada 
nebus per daug. Reikės ir 
išeivių talkos. Vienas tokių 
laisvės užtikrinimų, Lietuvos 
įstojimas į NATO. Neseniai 
darbavomės, medžiodami JAV 
Kongreso balsus pakvietimui 
užsitikrinti, dabar taip pat 
daryti reikės jam patvirtinti. 
Uždavinio vadovai — JAV LB 
krašto valdyba ir ALT. Ar 
jiems mūsų talkos jau ne
bereikia? Nebereikia nė Va
sario 16-tosios aukos? Labai ir 
labai klystume, į šiuos 
klausimus atsakydami neigia
mai. Kaip tada, taip ir dabar 
Vasario 16-tos minėjimuose 
mums reikia politikos, tik 
žinoma, ne partinės, bet vals
tybinės. Juose priimtais nu
tarimais mes turime raginti 
gyvenamųjų kraštų vadovus 
remti Lietuvos siekius, Kon
greso narius už juos balsuoti, 
visus kitus — Lietuvai padėti. 
Ne pro šalį būtų atitinkamu 
būdu Vasario 16-tosios minė
jimuose pasisakyti ir dėl Lie
tuvos valdžių politikos, kuri 
dažnai skiriasi nuo mūsų visą 
gyvenimą puoselėtos. Vargu 
ar tai galėsime padaryti tik 
puotaudami ir šokdami. Va
sario 16 minėjimų turinį rei
kia keisti, nes jis senstelėjęs ir 
nuobodus. Geriausia vieta tai 
aptarti būtų JAV LB tarybos 
sesijos, ALT suvažiavimai bei 
jų vadovų bendri sutarimai. 
Žinoma, kas nori šokti, gali 
šokti, nuo to jo nesulaikysi, 
bet tokiu keliu suvisuotinti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai tikrai 
taptų beprasmiai.

ginalo, tai su liet. galūnėmis 
ar be jų)? Šiais ir kitais kon
troversiniais klausimais pasi
sako redakcijos kalbinami ar 
minimi žmonės eiliniuose ar 
specialios tematikos laidose, 
ypač diskusijose prie Apskrito 
stalo, kur dažniausiai du žmo
nės reiškia daugiau mažiau 
priešingas nuomones.

Multikultūrinis ugdymas

LER švietėjiškas darbas 
remiasi multikultūrinio švieti
mo koncepcijomis. Todėl dau
gelis jo laidų (apie padėtį ne 
tiek Lietuvoje, kiek užsienio 
šalyse) „analizuoja rasizmo 
apraiškas, diskriminaciją, ti
ria etninių ir socialinių fak
torių įtaką nelygybės atsir
adimui, nagrinėja imigrantų 
problemas, ypač jų integraciją 
į socialinį, ekonominį, kultū
rinį visuomenės gyvenimą” 
(Sajienė, 2001, p. 87).

Bus daugiau
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SKELBIA NEBŪTUS NUOPELNUS
Ar Kurtas Vėlius buvo 

Mažosios Lietuvos draugijos 
Čikagoje ir Mažosios Lietuvos 
fondo steigėjas, kaip teigia 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios konsistorija?

Perskaitęs „Drauge” 2002 
m. gruodžio 18 d. Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čios konsistorijos pirmininko 
vysk. Jono Kalvano ir tos 
pačios konsistorijos prezidiu
mo nario kun. Dariaus Pet- 
kūnO pasisakymą „Dėl Ma
žosios Lietuvos patriarcho 
vardo vartojimo”, krūptelėjau 
ir susimąsčiau: kokiais keliais 
einama, kad dosnus Lietuvos 
bažnyčios finansinis rėmėjas 
gautų patriarcho vardą? 
Įprasta, kad bažnyčia rūpinasi 
bažnytiniais reikalais, o 
visuomeniniais — visuomeni
nės organizacijos ir jų išrinkti 
vadovai. Taip darydami, iš
vengiame daug nesusipratimų 
ir apmaudžių klydimų. Dar 
blogiau, kad Lietuvos bažny
čia nepasitarė su išeivijos 
(Čikagos) bažnyčios vyskupu 
ar kunigais, kurie Kurtą Vėlių 
pažįsta ir jo darbus puikiau
siai gali įvertinti.

Dabar pasižiūrėkime, ko
kie konsistorijos teiginiai 
klaidingi ir visuomenę klai
dina.

Pirmas teiginys, kad Kur
tas Vėlius buvo Mažosios 
Lietuvos draugijos Čikagoje 
steigėjas yra mums nesupran
tamas prasilenkimas su isto
riniais faktais. Šios dr-jos 
iniciatorius buvo teisininkas 
Mikas Nagys, kuris per 1951 
sausio 15 d. minėjimą kėlė 
mintis, kad reikia steigti 
mažlietuvių dr-ją ir tais pačiais 
metais sušaukė mažlietuvių 
susirinkimą išrinkti valdybą. 
Pirmas dr-jos valdybos pir
mininku išrinktas pedagogas, 
istorikas M. E. Nauburas 
(1951-1953). Tarp dr-jos pra
dininkų nerasime Kurto Vė
liaus pavardės (žr. plačiau 
MLE I, p. 256 „Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija”).

Antras teiginys, kad Kur
tas Vėlius buvo Mažosios Lie
tuvos fondo steigėjas taip pat 
Lietuvos konsistorijos išgal
votas ir neturėtų būti kartoja
mas Lietuvos spaudoje.

Apie MLF steigėjus bus 
MLE I tome, bet pats dalyvau
damas MLF steigimo procese, 
galiu drąsiai ir nedvipras
miškai sakyti, kad Kurtas

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

DEŠROS IR PUPELIŲ 
APKEPAS

1 sv. rūkytos dešros (len
kiškos ar sumažinto riebumo)

1 sukapotas žalias pipiras
1 sukapotas raudonas pi

piras
1 šaukštas alyvuogių aliejaus
1 vidutinio dydžio svogūnas
2 skiltelės sukapoto česnako

' 2 puod. supjaustytų švie
žių grybų

2 skardinukės (po 15 unci
jų kiekviena) baltų pupelių, 
nusunktų ir perplautų šaltu 
vandeniu

1 skardinukė (14.5 uncijų 
dydžio) pomidorų (stewed to- 
matoes)

1/2 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
1/2 puod. sukapotų šviežių 

petražolių
1/2 puod. minkštos baltos 

duonos trupinėlių
Įkaitinti orkaitę iki 350

Vėlius nebuvo nei steigėjas, 
nei vienas steigėjų. Buvo štai 
kaip:

1983 m. Petras Pagojus iš 
Detroito, perskaitęs laikrašty
je apie Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio (MLRS) 
suvažiavimą Čikagoje ir jame 
iškeltą M. Gelžinio mintį, kad 
reikia išleisti anglų kalba 
Mažosios Lietuvos istoriją ir 
tam reikėtų pradžiai 10,000 
dol., nieko nelaukdamas 
MLRS pirmininkui K. Ki
kučiui pasiuntė 1,000 dolerių 
čekį su prierašu: „Šiuo čekiu 
steigiu Mažosios Lietuvos 
fondą”. Po to dar kasmet siun
tė 1,000 dolerių čekius ir 
1985 m. P. Pagojaus įsteigtas 
fondas turėjo jau 3,000 dol. 
kapitalą. Per 1985 m. MLRS 
suvažiavimą, po Anso Ly- 
manto raginimo, kad reikia 
leisti ne tik M. Gelžinio ra
šomą Mažosios Lietuvos isto
riją, bet ir kitas, su Mažąja 
Lietuva susijusias knygas, A. 
Regis siūlė suvažiavimui gre
ta MLRS, įsteigti Mažosios 
Lietuvos fondą. Kas ir įvyko. 
Oficialiai įsteigus MLF, ka
nadiečiai A. Lymantas ir V. 
Pėteraitis išrenkami į pirmąją 
valdybą ir, nieko nulaukdami, 
pradeda aukų rinkimų vajų.

Per pirmąjį pusmetį, įnešę 
po 3,000 dol. — steigėjų įnašą, 
į fondo steigėjų eiles įsijungia 
be Petro Pagojaus dar: Jonas 
Kancevičius, A. įr M. Jagutis, 
P. Gustas, MLBD-jos centro 
valdyba ir J. Normantas. Šios 
steigėjų pavardės minimos 
kiekvienoje MLF išleistoje 
knygoje. Bet Kurto Vėliaus 
pavardės steigėjų sąraše nėra. 
Tąrp kitko Kurtas įsijungė, 
kai fondo kapitalas buvo 
išaugęs iki 53,000 dol. (žr. 
MLF IV apyskaita).

Reikia atleisti tiems, kurie 
nepasitikrinę faktų, K. Vėlių 
kelia į paminėtų organizacijų 
steigėjus. Tai ne tik jam, bet 
ir mums, bendražygiams, ne
malonu skaityti, o man rašyti 
taip, kaip iš tikrųjų buvo.

K. Vėlius visada buvo 
nuoširdus MLF rėmėjas, ypač 
man pirmininkaujant 1992- 
1998. Tikiu, kad ir toliau liks.

Vilius Pėteraitis

KUR DINGO LIETUVIŠKOJI 
SAVIGARBA?

Lietuviai — didžiai gar
binga bei išdidi tauta. Jie nėra

laipsnių F. Supjaustyti dešrą 
nedideliais griežinėliais, su
dėti į keptuvę ir pakepinti, kol 
pradeda ruduoti ir išbėga 
riebalai, apie 3 min., pakepin
ti dar apie 2 minutes, kol 
daržovės pradės minkštėti. 
Sukrėsti viską iš keptuvės į 
koštuvėlį, kad nuvarvėtų rie
balai.

Į keptuvę įpiltį aliejų, su
dėti sukapotą svogūną, čes
naką ir grybus. Pakepinti mai
šant, kol pranyks iš grybų 
atsiradęs skystis — apie 3-4 
minutes. Vėl nukošti likusį 
aliejų ir sumaišyti su duonos 
trupinukais. Į grybus įmaišyti 
dešrą, pipirus, pupeles, pomi
dorus ir visus kitus produk
tus. Įkaitinti, po to sudėti į pa
ruoštą keptuvą, viršų api
barstyti paruoštais trupinė
liais ir kepti orkaitėje apie 30 
min., kol gerai įkais ir tru
pinėliai pageltonuos. Patie
kiant į stalą, viršų dar api

kokie nors Molio Motiejai — iš 
kelmo išspirti. Ypač save ger
biu yra suvalkiečiai su že
maičiais, tačiau neatsilieka 
nuo jų nei aukštaičiai, nei 
dzūkai, nei zanavykai. Jau 
gilioje senovėje lietuviai geriau 
žūdavo, kaip Pilėnų didvyriai, 
bet nepasiduodavo priešų 
vergijon. Niekad istorijoje 
neatsirado lietuvių padląižau- 
tojų priešams. Ir moterys sekė 
vyrų pėdomis. Amžiams iškilo 
moterų šviesūs įvaizdžiai le
gendomis apipinti: Gražinos, 
Mirgos, Emilijos Platerytės 
bei kitų. Lietuviai besišlo- 
vinantieji bajorystės titulu 
(Lietuvoje yra įkurta jų 
draugija), daugelis dar turi 
savo gyslose „mėlyno kraujo”
— paveldėto nuo prieš šimt
mečius didingųjų bočių — nuo 
pat genialaus karaliaus 
Mindaugo laikų. O tuom net ir 
kai kurios didžiausios valsty
bės negali pasigirti. Pa
vyzdžiui, kaimynė Lenkija — 
daug didesnė už Lietuvą ir 
nuo neatmetamų laikų pilna 
„aristokratiškų” „fanaberijų”
— tuščio išdidumo (nepagrįsto
— it vaikų pučiamų muilo 
burbulų) — negali nepasigirti, 
nei „kelti nosį” dėl savo nuosa
vo lenkiško valdovo — karali
aus ar karalienės, nes tokių 
Lenkijos istorijoje nei su ži
buriu nerasi! Ir karalienė 
Jadvyga buvo Vengrijos prin
cesė. Keliaujant po Lenkiją, 
akys šoko kadrilių, pamačius 
Krokuvoje ant Wawel kara
liškos pilies vartų Lietuvos 
Vytį! O patys lenkai neslėpė, 
prisipažino bei nepaprastai 
didžiavosi geriausia, pačia 
sėkmingiausia ir visais atžvil
giais visų garbingiausia Len
kijos istorijoje Jogailos (Jo- 
giela) dinastija! Krokuvoje ka
tedroje ant Lenkijos karaliaus 
Jogailos antkapio priekyje 
pačiame viduryje viešpatauja 
Lietuvos Vytis (pagerbiant jo 
lietuvišką kilmę), o tik deši
niame šone glaudžiasi ir Len
kijos valstybės ženklas — dvi
galvis erelis!

Ir pačioje milžiniškoje Ru
sijoje dar ir šiuo laiku gidai 
„tebesinešioja” imperatorienę 
(vėliau imperatorė) lietuvę 
Kotryną I (Jekaterina I). Da
bartiniu metu sumažėjusi 
tauta — Lietuva — davė di
džiulėms tautoms didį gar
bingą įnašą.

Spauda — tautos veidro
dis! Pažvelkime kas atsispindi 
laisvos Lietuvos veidrodyje?! 
Kodėl jis duoda šleivus — 
kreivus' atspindžius? Jei iš 
skausmo nebūtų apmaudu, 
galėtum kvatoti, skaitydamas 
Lietuvos Respublikos dien

barstyti kapotomis petražo
lėmis.

Atsiuntė teta Viktorija

BULVĖS SU KEFYRU

2 ir 1/2 sv. bulvių, nulup
tų, supjaustytų maždaug 1/2 
colio storio riekelėmis

1 šaukštelis druskos
1/4 šaukštelio maltų pipirų
1 šaukštas kapotų petražolių
1 ir 3/4 puod. be jąkių 

prieskonių, sumažinto riebu
mo kefyro*

Įkaitinti orkaitę iki 325 
laipsnių F. Aliejumi patepti 
keptuvą (13x9 colių dydžio), 
ant jo dugno išdėstyti eilutę 
supjaustytų bulvių, pabarstyti 
puse druskos, pipirų ir 
petražolių. Ant viršaus užpilti 
1/2 puod. kefyro. Dėti antrą 
eilę bulvių ir pakartoti kitus 
produktus, užbaigiant kefyru. 
Uždengti indą folija ir kepti 30 
min. Nuimti uždengimą, grą
žinti keptuvą į orkaitę ir kepti 
dar apie 20 min., kol bulvių 
viršus bus gražiai parudavęs, 
o bulvės, įsmeigus į jas peilį, 
bus visiškai minkštos.

*Užuot kefyro, jeigu kas 
nemėgsta rūgšties arba negali 
naudoti pieniškų produktų, 
galima panaudoti konden
suotą „Milnot” (jo yra ir su

raščių reportažus, laiškus, 
pokalbius bei kitus rašinius.

Štai dr. Remigijus Misiū
nas savo įdomiame iš Frank
furto mugės rašė: „O 2002-jų 
Frankfurtas liko šviesiu pus
lapiu lietuviškos knygos 
istorijoje (beje, tas švarumas 
labai erzina kai kuriuos lietu
vių žurnalistus ir teko girdėti, 
kad jie laksto pas leidėjus, 
pokalbį su jais pradėdami nuo 
klausimo ‘tai kas buvo blogai 
Frankfurto mugėje?” Užuot, 
kaip tautos dalelytė — gyvoji 
jos ląstelė, tiesos bei tikrovės 
įvykių pranešėjai, jie rausiasi, 
it kokie kurmiai, kad tik rastų 
purvo drėbti ant savo pagyri
mo vertos tautos. Kad tauta 
išlaikė egzaminą penketuku 
su pliusu, kad pasirodė 
kultūringa (šiemet pakviesta 
garbės viešnia), kad šalies va 
dovas sužavėjo galingų kraštų 
atstovus savo laisvai sklandži 
vokiečių kalba — jiems nei 
šilta, nei šalta. Ar tai patai
kavimas žemiausiam, neišpru
susiam tautos sluoksniui? Jei 
žmogus savęs negerbia (ar 
šiuo atveju savo tautos), 
niekas ir jos negerbs! Ir vėl 
mokykimės iš žydų, kurie nuo 
kūdikystės keldami savo 
vaikus — tėvynę neša garbin
gai iškėlę prieš visą pasaulį.

Arba vėl — Saulius 
Šimoliūnas pasiguodė „Tėviš
kės žiburiuose”, kuriuose jis, 
rašydamas laiškus Lietuvos 
dienraščiuose, pasirašo vardą, 
pavardę ir adresą. O ant jo 
pasipila anoniminiai laiškai 
su „koliojimais”, pravardžia
vimais, bjaurių žodžių sruta.... 
Kur pražuvo mandagumas, 
pagarba Dievo kūriniui, kur, 
pagaliau, dingo savigarba? Tai 
sovietiškos atrūgos, kai atsi
likę, neapsišvietę komunistai 
atsikapstę Lietuvon, jos 
gyventojus pliekė „prakeik
tom buožėm, liaudies priešais, 
pasiutusiais šunimis” bei dar 
stipresniais epitetais. Ar lietu
viškoji žiniasklaida „tebAsi- 
gardžiuoja” tų mužikų — so
vietų raugu. Taip Nikita JT- 
ose New Yorke purvinu batu 
daužydamas stalą niekino sa
ve prieš visą civilizuotą pa
saulį. O likimas jam iškrėtė 
„pokštą”, nes ne jis palaidojo 
JAV-as, bet jo supuvusi sovie- 
tija, gėdingai subyrėjusi, liko 
palaidota!

Gaila ir gėda, jog toji 
šlykšti užkrečiamoji liga per
simeta į šį žemyną — į švarią 
lietuvišką spaudą! Ypač čia 
atvykstančių iš Lietuvos, 
užsikrėtusių tuo niekšingu 
drugiu! Linkėtina jiems, o 
ypač Lietuvoje, dabar žen
giančiai į kultūringų tautų

sumažintu riebalų kiekiu).
Atsiuntė teta Viktorija

GRYBAI SU RYŽIAIS

3 puod. pjaustytų grybų
1/2 puod. sukapoto svogūno
1/2 puod. miltų
1 puod. baltos duonos džiu

vėsėlių
1/4 puod. ir 1 šaukštas aly

vuogių aliejaus
1/2 puod. tarkuoto fermen

tinio sūrio
1 puod. sultinio (vištienos 

arba jautienos, galima ir iš ku
belių)

1 šaukštas kapotų petra
žolių arba šviežių krapų

Grybus ir svogūnus pake
pinti aliejuje, supilti sultinį, 
miltus ir pavirti, kol pradės 
tirštėti. Įberti prieskonius. 
Masę sukrėsti į apkepo indą. Į 
keptuvę įpilti likusį aliejų ir 
maišant pakepinti džiuvėsė
lius, kol pradės geltonuoti, 
sumaišyti sūrį su džiuvėsė
liais ir užpilti ant grybų. Kepti 
325 laipsnių F orkaitėje apie 
15-20 minučių.

ĮDARYTI BUROKĖLIAI

5 nedideli burokėliai
1 puod. rūkytos arba virtos 

liesos mėsos

šeimą, kuo greičiau pasveikti 
— nusimesti netinkančios, 
dvokiančios sovietų sermėgos. 
Teklesti Lietuvos žinia
sklaidoje, jei ne kultūra, tai 
bent civilizacija. Tepagerbia 
save žurnalistai, nes jiems 
visad krenta didžiausia atsa
komybė — tauta labiausiai 
pasitiki jais.

Stasė E. Semėnienė

LIETUVA DAR VIS 
BLAŠKOSI

Senovės romėnai sakyda
vo: Tempora mutantur et nos 
mutamos cum illis” („Keičiasi 
laikai, ir mes keičiamės su jais”).

Lietuva yra to seno ro
mėnų dėsnio įrodymas: nuo 
1990 metų Lietuva keičiasi, 
blaškosi ir nerimsta.

Čia paminėsime tik pačius 
svarbiausius įvykius.

1990.03.11 Lietuva pirmoji 
pasuko 100 nuošimčių dešinėn: 
visiškai atmetė raudonųjų ru
sų okupaciją.

1992.10.25 Lietuva pasuko 
80 proc. kairėn: išsirinko ko
munistų (LDDP) daugumą į 
Seimą.

1996 m. rudenį Lietuva 
švariai iššlavė komunistus 
(LDDP) iš Seimo: iš 80 atstovų 
(seimūnų) liko tik 12!

2000 m. Lietuva šoktelėjo į 
kairę: Seime daugumą laimėjo 
socialdemokratai, buvę LDDP, 
buvę komunistai.

2003.01.05 Lietuva vėl 
slinktelėjo nuo Vakarų į Ry
tus: atmetė rimtą, ramų V. Adam
kų, pasirinko vėjavaikį R- Paksą.

Išvados: 1. Lietuva yra tik
rai demokratiška. 2. Kai kas 
taį laiko labai geru dalyku. 3. 
Kai kas tai laiko labai liūdnu 
dalyku. 4. Lietuva vis dar 
blaškosi, ieško, šokinėja.

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y.

PASIDŽIAUKIME!

Jei daugiau džiaugsimės, 
būsime laimingesni, būsime ir 
sveikesni. Noriu savo džiaugs
mu pasidalinti su skaitytojais.

Prieš pat Naujuosius 
metus pasirodė labai daili 
knyga — dailininkės Reginos 
Jautokaitės „Dailės ir poezijos 
pynės”. Dailininkė yra daly
vavusi keliose meno parodose. 
Taip pat ji domėjosi literatūra 
ir muzika. O dabar ji suteikia 
galimybę ir mums visiems 
pamatyti dalį jos labai įdomių 
darbų ir jais pasigrožėti, 
pasidžiaugti. Jos meno darbai 
yra labai įvairūs ir įdomūs. 
Knygoje yra įvairių poetų 
rinktinių eilėraščių posmeliai. 
Šalia jų yra dailininkės darbų

1 kietai virtas kiaušinis 
arba tik jo baltymas

1 šaukštas citrinos sulčių
4 šaukšteliai sumažinto 

riebumo majonezo
1/2 šaukštelio balto acto
1/4 šaukštelio maltų 

pipirų
Išvirti burokėlius truputį 

pasūdytame vandenyje, į kurį 
įpiltas actas, kol bus minkšti. 
Išvirusius atvėsinti, nulupti, 
nupjauti viršų ir šaukšteliu 
išskobti vidų. Dubenėlyje 
sumaišyti smulkiai sukapotą 
arba sumaltą virtą mėsą, 
išskobtą burokėlių dalį, 
kapotą kiaušinį. Padalinti į 
vjsus keturis paruoštus 
burokėlius po lygiai, ant vir
šaus uždėti po šaukštelį ma
jonezo, sumaišyto su citrinos 
sultimis. Papuošti petražolėmis.

iliustracijos. Dailininkei gra
žiai pavyko — parinktieji 
poezijos gabalėliai šalia jos 
paveikslų labai puikiai vieni 
kitus papildo.

Knygoje paveikslai ir kiti 
meno darbai, kaip ir parinkti 
poezijos posmai, yra labai įvai

Rytinio JAV pakraščio visuomenininkai. Iš kairės: Elena Janiunienė, 
Barbara Šmit, Laurytas Misevičius, Nancy Pavašauskas, „Vėtros” tau
tinių šokių grupės vadovė. S. Šimkuvienės nuotr.

■sTai - Jūsų laikraštis

Nuoširdžiausia padėka

p. DANUTEI SURDENIENEI

ir šeimai iš Tųrnersville, N.J., padėjusiai 
persiųsti mano meno knygas Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekai, Kaune.

Širdingai, Maria T. Jasėnienė

PASLAUGOS

:!L
SPARKLE CLEANING INC.
Jūsų namuose išvalysime kilimus, 

langus, minkštus baldus, 
lietvamzdžius. Mes neturime 

tarpininkų ar kontraktorių, todėl
mūsų kainos žemesnės nei stambių 

kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau.

Tek: 773-251-6101;
Fax.: 773-476-7745; 

e-mail:
sparkleCleaning2003@yahoo.com

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 

*** I properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

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

IŠNUOMOJA

Woodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos $581-$682.

Tel. 630-910-0644, Jana.

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo” 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit".

Tel. 708-289-8577, 708-423-4761.

rūs — grafikos, tapybos, 
skulptūros darbai. Reginos 
Jautokaitės knyga „Dailės ir 
poezijos pynės” yra įdomi ne 
tik poezijos ir meno mėgėjams, 
bet ir kiekvienam bičiuliui 
dovanėlė įvairiomis progomis.

E. Račiūnaitė

GLOBAL HOME
LOANS &

FINANCE, Ine.
Padedame gauti 

paskolas namams 
pirkti, žemu pradiniu 

įmokėjimu

Legalus statusas JAV nebūtinas. 
Lietuviškai: (718)-423-6092 
arba capltalkazOmsn.com 
Kazimieras Plečkaitis, Associate.

IR (A A MU S DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. M 

Auksė S. Kane kalba lietuviška
FRANK ZAPOLIS

AUTOMOBILIO NAMŲ SVEIKATOS 

«r-

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tek 708-424-8654:773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

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

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

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

PARDUODA

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius
Fregata Travel

250 West 57 Street, New York,
NY 10107. Tek 212-541-5707.

SIŪLO DARBĄ
Vaikui reikalinga 45 m. ar 

vyresnė auklė.
Gyventi 6 d. savaitėje, virti, 

valyti. Susikalbėsite angliškai, 
•rusiškai.

Tel. 630-443-8764, Marina.
Reikalingi darbuotojai parduo

tuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

Caregivers needed in Wisconsin.
English, sočiai security, refe

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful.

Call Home Care @262-657-8467.

mailto:sparkleCleaning2003%40yahoo.com
capltalkazOmsn.com


Vatikanas perspėja 
dėl „Naujojo amžiaus” pavojų

RENGINIAI ČIKAGOJE

Atkelta iš lpsl.
Šio sąjūdžio sekėjai tiki, 

kad trečiojo tūkstantmečio 
pradžioje prasidėsianti Van
denio era žymės krikščionybės 
sunykimą. Naujasis amžius 
yra gana padrikas kosminio 
religingumo, ritualų ir tikėji
mų, įvairių gydymų ir prakti
kų, kai kada net siekiančių 
ikikrikščioniškus laikus, mi
šinys.

Vatikano dokumentas be
veik tiesiogine prasme yra 
magiška mistiška kelionė po 
Naująjį amžių ir jo istoriją bei 
praktikas. Dokumento sky
riai, kuriuose aiškinama, kas 
yra Naujasis amžius ir kokius 
pavojus jis kelia, pavadinti 
tokiais pavadinimais, kaip 
„Holizmas: magiška mistiška 
kelionė” — pagal „The Beat
les” dainą „Magical Mystery 
Tour” ar „Harmonija ir supra
timas: geros vibracijos” — pa
gal „The Beach Boys” dainą 
„Good Vibrations”.

Dokumente yra terminų 
žodynėlis, į kurį įtraukti tokie 
žodžiai, kaip joga, dzenbudiz
mas, transcendentinė medita
cija, reinkarnacija, karma ir 
feng šui, reiškiantis senovės 
Kinijos metodą, kuriuo pasta
tuose ir vietovėse nustatomos 
pozityviosios ir negatyviosios 
„srovės”.

Imdamasis savikritikos, 
kuri Vatikanui nėra būdinga, 
kardinolas P. Poupard sakė, 
kad Naujojo amžiaus sąjūdis 
Bažnyčiai turėtų būti pavo
jaus varpas. „Žmonės, įsi
traukiantys į Naujojo amžiaus 
(sąjūdį), jaučia tikrą dvasinį 
alkį. Bažnyčia turėtų paklaus
ti savęs, kodėl jie ieško (atsa
kymų) kitur”, sakė jis.

Nors dokumente pripažįs
tami kai kurie teigiami Naujo
jo amžiaus mąstymo elemen
tai, jame taip pat nuodugniai 
išdėstyti jo teiginių paneigi-

Europos Komisija ketina „paspausti” Rusiją 
dėl naftos gavybos Baltijoje

Atkelta iš 1 psl.
Telkinys „D-6” („Krav- 

covskojė”) yra Baltijos jūroje 
už 22 kilometrų nuo Kuršių 
nerijos pakrantės ir tik už 7 
kilometrų nuo Lietuvos ir Ru
sijos jūros sienos. Lietuvos ap

R. Paksas pritaria nacių ir sovietų 
nusikaltimų įvertinimui

Atkelta iš 1 psl.
ir sovietinio okupacinių re

žimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti buvo įsteigta 1998 
metais prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu. Komisijos 
darbe dalyvauja mokslininkai 
iš Lietuvos, Vokietijos, JAV, 
Didžiosios Britanijos, Izraelio 
ir kitų valstybių.

Susitikime taip pat kalbė
ta apie rugsėjo mėnesį vyk
siantį Vilniaus geto 60-mečio 
minėjimą, Vilniaus istorinio 
žydų geto fragmentų atstaty
mo darbus, jidiš kultūrinio 
palikimo įamžinimą Vilniuje.

„Išrinktasis prezidentas 
norėtų, kad tie akcentai, kurie 
yra, kad tų žmonių, kurie dir
bo čia, Lietuvos žemėje, kurie 
buvo žydų tautybės, atmini
mas būtų įamžinamas kaip 
galima įvairesnėmis formomis 
ir atspindint jų kultūrinį, 
intelektualinį palikimą”, sakė

Konservatoriai — prieš „vienpartinį turtuolių 
Seimą”

Atkelta iš 1 psl.
Likusius 60 parlamentarų 

siūloma rinkti po vieną nuo 
kiekvienos savivaldybės. Iš vi
so Seime būtų 131 narys vietoj 
141. V. Uspaskich teigimu, tai 
užtikrins gausesnį regionų 
atstovų dalyvavimą parla
mento darbe.

Šiuo metu 71 parlamen
taras renkamas vienmanda
tėse apygardose, 70 — daugia- 
mandatėje apygardoje, balsuo
jant už partijų iškeltus kandi
datų sąrašus.

mai.
„Gera ir pozityvu mylėti ir 

gerbti gamtą bei aplinką, bet 
negalima Dievu daryti Žemės. 
Tai klaidinga”, sakė Vatikano 
dialogo tarp religijų departa
mento vadovas arkivyskupas 
Michael Fitzgerald. „Žinoma, 
kad Naujasis amžius reiškia 
Vandenio erą, — tęsė arkivys
kupas. — Tai astrologinė kon
cepcija, pagal kurią šiuo metu 
baigiasi Žuvų era, kuri laiko
ma Kristaus laikais. Žuvų era 
pereina į Vandenio erą, kai vi
sa bus darnu, nebebus krikš
čionybės kategoriškumo, vis
kas remsis harmonija su kūri
nija, su kosmosu”.

Susipainiojusiems tikin
tiesiems dokumentas siūlo 
skyrių, kuriame priešpriešina
mi krikščionybė ir Naujojo 
amžiaus tikėjimai. „Ar Dievas 
yra tas, su kuriuo palaikome 
santykius, ar jis yra kažkas, 
kuo galima pasinaudoti, kaž
kokia jėga, kurią galima pa
sikinkyti?”, klausiama jame. 
Pasak Naujojo amžiaus, Die
vas yra „beasmenė energija” 
ir „kosmoso komponentas”, 
tačiau krikščionys turi atmin
ti, kad Dievas yra „dangaus ir 
Žemės kūrėjas ir visos gyvy
bės šaltinis”, rašoma doku
mente. Jame nurodoma, kad 
Naujojo amžiaus literatūroje 
Jėzus Kristus dažnai vaizduo
jamas „kaip vienas iš daugelio 
išminčių ir kūrėjų”, tačiau 
krikščionys tiki, kad jis yra 
„vienintelis Dievo sūnus, tik
rasis žmogus ir tikrasis Die
vas”.

Vatikanas perspėja, kad 
Naujojo amžiaus tiesa yra 
„geros vibracijos, kosminis 
bendravimas, harmonija ir 
ekstazė — bendrai kalbant, 
malonūs potyriai” ir kaltina 
Naująjį amžių „tendencija 
painioti psichologiją ir dvasin
gumą”.

linkosaugininkai ne kartą 
reiškė nerimą projekto saugu
mu. Žaliųjų nuomone, pramo
ninė naftos gavyba gamtos 
kampelio, įrašyto į Pasaulio 
paveldo sąrašą, pašonėje, gali 
pažeisti jo ekologijos sistemą.

A. Medalinskas.
Nutarimą dėl istorinio 

žydų geto fragmentų atkūrimo 
Vilniaus senamiestyje Seimas 
priėmė dar 1999 metais. Vil
niaus meras praėjusį pavasarį 
žadėjo, kad pirmieji geto frag
mentai sostinės senamiestyje 
bus pristatyti jau šių metų 
vasarą.

Vilnius prieš Antrąjį pa
saulinį karą garsėjo kaip vie
nas reikšmingiausių Europoje 
jidiš kultūros centrų. Žydų 
bendruomenė Vilniaus Sena-* 
miestyje per šimtmečius su
formavo kelis kvartalus, kur 
klestėjo amatai, religiniai cen
trai. Antrojo pasaulinio karo 
metais naciai ir jų parankiniai 
nužudė 90 proc. iš 220,000 
Lietuvoje gyvenusių žydų. Jų 
šimtmečiais sukauptos mate
rialinės ir kultūros vertybės 
buvo išgrobstytos, dalis pasta
tų — išgriauti.

Taip pat siūloma Kons
titucijoje įtvirtinti teisę rinkė
jams atšaukti Seimo narį.

Praėjusią savaitę Vyriau
siajai rinkimų komisijai buvo 
įteiktas iniciatyvinės grupės 
narių sąrašas ir prašymas 
išduoti parašų rinkimo lapus.

Referendumui paskelbti 
reikia surinkti ne mažiau kaip 
300,000 piliečių parašų. Refe
rendumo idėjai nepritarė Sei
mo ir NS vadovas Artūras 
Paulauskas, NS prezidiumas 
bei socialdemokratai.

Vasario 15 d., šeštadienį:
Vasario 16-osios pokylis PLC 
salėje, Lemont, IL. Pradžia 
6:30 vai. vak.

Vasario 16 d., sekmadie
nį: Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Maria gimnazijos 
auditorijoje, Čikagoje. Pra
džia 2 vai. p.p.

•Linksma popietė Vasario 
16-osios proga PLC didžiojoje 
salėje. Pradžia 12 vai.

•Vasario 15 d., šeštadie
nį, 16-osios paminėjimą-kon- 
certą ruošia JAV LB Wau- 
kegan/Lake County apylinkė, 
College of Lake County, 
19351 W. Washington Str., 
Grayslake, IL, pastatas „C”, 
auditorija C005 patalpose. 
Pradžia 5 vai. p.p.

Vasario 19 d., trečiadienį: 
Čikagos Lietuvių moterų 
klubas ruošia Lietuvos Nepri
klausomybės šventės paminė
jimą Olive Garden Restau- 
rant, Burbank. Pradžia 11:30 
vai. ryte.

Vasario 23 d., sekmadienį,
PLC narių metinis susirinki
mas.

Kovo 1 d., šeštadienį: Už
gavėnių šiupinys Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Rengia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija.

•Čikagos Lietuvių operos 
ruošiamas Užgavėnių kaukių 
balius (įėjimas su kauke) Jau
nimo centre. Pradžia 7 vai. v.

Kovo 2 d., sekmadienį: 
Čikagos skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė.

•Karaliaus Mindaugo 750 
m. jubiliejaus paminėjimas 
Jaunimo centre. Programoje: 
R. Kuncienės paskaita, akt. E. 
Stancikas ir muz. R. Tautkus. 
Pradžia 3 vai. p.p.

Kovo 8 d., šeštadienį: 
Jaunimo centre karaliaus 
Mindaugo minėjimas. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

Kovo 9 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šventė PLC. Rengia 
Amerikos Lietuvių tautinė są
junga.

•Beverly Shores Lietuvių 
klubas ruošia Tautos šventės 
paminėjimą.

•Balzeko muziejaus Mo
terų gildija ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
paminėjimą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Pradžia 2 
vai. p.p.

Kovo 15 ir 16 d.: velykinė 
mugė Jaunimo centro didžio
joje salėje.

Kovo 16 d. „Moterų sa
vaitgalis” PLC.

•Lietuvių dantų gydytojų 
sąjungos ruošiama „cepelinų 
popietė” „Seklyčioje”. Pra
džia 12 vai.

Kovo 23 d. sekmadienį:
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų 
metinė šventė-vakarienė Jau
nimo centre. Mišios 2 vai. p.p.
t. jėzuitų koplyčioje; vaka
rienė ir meninė dalis — 3 vai. 
p.p.

•JAV LB Lemonto apylin
kės narių metinis susirinki
mas PLC didžiojoje salėje. 
Pradžia 12 vai.

Kovo 29 d., šeštadienį: 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos apylinkių suvažiavi
mas PLC Bočių menėje. Pra
džia 8:30 vai. ryte.

Kovo 30 d., sekmadienį: 
Los Angeles Dramos sam
būrio statoma komedija „Ledi 
Makbet iš Akmenės” Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. popiet. 
Renginys ruošiamas „Drau
go” paramai.

•Tautos fondas, kartu su 
Partizanų globos fondu ruošia 
partizano A. Ruškio knygos 
„Endriejavo žemė” sutiktuvės 
Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont. Pradžia 12:30 vai. p.p.

•Šv. Pranciškaus seserų

vienuolijos rėmėjų Čikagos sk. 
metinis pokylis Šaulių na
muose. Pradžia 3:30 vai. p.p.

Balandžio 3 d., ketvirta
dienį: Zarasiškių klubo pava
sarinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

Balandžio 6 d., sekmadie
nį: „Draugo” koncertas Maria 
gimnazijos auditorijoje. Pra
džia 3 vai. popiet.

Balandžio 10 d., ketvirta
dienį: Suvalkiečių draugijos 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

Balandžio 20 d., sekmadie
nį: „Velykų stalas” PLC di
džiojoje salėje.

Balandžio 24 d., ketvirta
dienį: Venezuelos Lietuvių 
draugijos susirinkimas Šaulių 
namuose. Pradžia 1 vai. p.p.

Balandžio 26 d., šeštadie
nį: Amerikos Lietuvių gydyto
jų seminaras-pobūvis Jauni
mo centro Čiurlionio galerijo
je. Ruošia Amerikos Lietuvių 
gydytojų sąjunga.

Balandžio 27 d., sekma
dienį: opera „Kaukių balius” 
Morton gimnazijos auditorijo
je, Cicero, IL. Stato Lietuvių 
opera Čikagoje. Pradžia 3 vai. 
popiet.

•Atvelykio stalas PLC.

Gegužės 3 d., šeštadienį:
Poezijos vakaras Jaunimo 
centre. Ruošia JAV LB Kul
tūros taryba. Pradžia 7 vai. 
vak.

Gegužės 4 d., sekmadienį:
pooperinis koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Lietuvių opera 
Čikagoje. Pradžia 3 vai. po 
pietų.

•Pal. Jurgio Matulaičio
misijos Motinos dienos pietūs 
PLC, Lemont, IL.

Gegužės 10 d., šeštadienį: 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bo madų paroda Orland Cha- 
teau, Orland Park. Pradžia 1 
vai. popiet.

Gegužės 18 d., sekmadie
nį: „Žaltvykslės” teatro spek
taklis Jaunimo centro didžio
joje salėje.

Gegužės 22-25 d.: XII
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Čikagoje.

Birželio 1 d., sekmadienį,
Jaunųjų teatro festivalis Jau
nimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. Pradžia 3 
vai. p.p.

Birželio 8 d., sekmadienį:
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
rėmėjų metinis narių susi
rinkimas, pradedamas šv. Mi
šiomis Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 8 
vai. r., tuoj po Mišių susirinki
mas vyks parapijos salėje. Bus 
renkama nauja valdyba, lote
rija, kavutė.

•Čikagos ir apylinkių
Ateitininkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios J. Matulaičio mi
sijoje; 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje.

•Ateitininkų namų gegu
žinė.

Birželio 14 d., šeštadienį:
jaunimo ansamblio „Grandis” 
metinis koncertas Lietuvių 
fondo salėje, PLC. Pradžia 6 
vai. vak.

Birželio 15 d., sekmadie
nį: Gedulo ir Vilties dienos 
paminėjimas Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. 
Pradžia 12 vai.

Birželio 22 d., sekmadienį: 
Gen. T. Daukanto jūros šaulių 
kuopa, Chicago, IL, rengia

DAR VIENA PAVOJINGA 
GALIMYBĖ

Pasaulio sveikatos organi
zacija perspėja apie rimtą 
pavojų, kad tarptautiniai 
teroristai gali maistą apnuo
dyti arba užkrėsti įvairiomis 
bakterijomis. Teroristam mais

gegužinę Ateitininkų namuo
se, Lemont, IL. Pradžia 11 vai.
r.-

Birželio 29 d., sekmadie
nį: Lemonto LB apylinkės ge
gužinė PLC sodelyje.

•Venezuelos lietuvių drau
guos gegužinė Šaulių namuo
se. Pradžia 12 vai.

Liepos 20 d., sekmadienį:
Šakiečių gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai.

Liepos 13 d., sekmadienį: 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
rėmėjų rengiama arkivysk. 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju šventė-pami- 
nėjimas. Mišios 10:30 vai. r. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, tuoj po Mišių 
parapijos salėje minėjimas ir 
meninė programa.

•Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė PLC sodelyje.

Rugpjūčio 10 d., sekmadie
nį: „Draugo” vasaros šventė t. 
marijonų sode, Čikagoje.

Rugpjūčio 17 d., sekmadie
nį, JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia tuojau 
po pamaldų.

Rugpjūčio 24 d., sekmadie
nį: Illinois Lietuvių respub
likonų lygos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia 12 vai.

Rugpjūčio 31 d., sekmadie
nį: Lemonto LB apylinkės 
gegužinė PLC sodelyje. Pra
džia 12 vai.

Rugsėjo 2 d., sekmadienį,
PLC gegužinė.

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį: Didysis operos solistės 
Violetos Urmanos-Urmanavi- 
čiūtės koncertas. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba.

Rugsėjo 28 d., sekmadie
nį: Lietuvių fondo 9-osios me
tinės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club lau
kuose.

Spalio 5 d., sekmadienį:
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
pabendravimo pietūs PLC 
Lemonte. Pradžia 12 vai.

•Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose.

Spalio 12 d., sekmadienį: 
Lemonto LB pietūs su didžiąja 
loterija PLC, Lemonte.

Spalio 19 d., sekmadienį: 
„Draugo” tradicinis pokylis 
Martiniąue salėje, Evergreen 
Park, IL..

Spalio 26 d., sekmadienį:
Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių salėje.

Lapkričio 6 d., ketvirtadie
nį: Suvalkiečių draugijos 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių salėje.

Lapkričio 8 d., šeštadienį: 
Lietuvių fondo metinis vajaus 
užbaigimo pokylis PLC, 
Lemonte.

Lapkričio 13 d., ketvirta
dienį: Zarasiškių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
salėje.

Lapkričio 16 d., sekmadie
nį: Madų paroda PLC didžio
joje salėje.

Gruodžio 6 d.: PLC kalė
dinė mugė centro patalpose.

Gruodžio 21 d., sekmadie
nį: Kūčios PLC didžiojoje salė
je.

Gruodžio 31 d., trečiadie
nį: Naujų metų sutikimas 
PLC didžiojoje salėje.

to užkrėtimas yra patogi ir 
palyginti nedaug pastangų 
reikalaujanti veiklos dirva: ir 
dabar kasmet planetoje apie 
1.5 mln. žmonių miršta, apsi
nuodiję maistu. JT sveikatos 
apsaugos įstaigos pataria 
kiekvienai valstybei į tai at
kreipti ypatingą dėmesį. NYT
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..........MARGUMYNAI*****
IŠNUODIJO PAUKŠČIUS

Georgia valstijoje vienas 
ūkininkas, norėdamas „atsi
kratyti” įvairiais kenkėjais ir 
plėšruoliais, pribarstė ap
nuodytų kukurūzų, nuo kurių 
nugaišo daugiau kaip 2,000 
sakalų, laukinių balandžių, 
laukinių žąsų, ančių ir kitų 
paukščių. Įvykis tebetiriamas 
ir kol kas niekas nebuvo areš
tuotas. NYT

VIENUOLIŲ ALUS

Chimay (Belgija) miestelis 
nepasižymi žemės ūkiu, gam
tos turtais ar turizmu. Jo 
gyventojams vienintelis paja
mų šaltinis yra Bieres de 
Chimay alaus bravoras, kuris 
per dieną pagamina per 
13,000 galionų alaus, samdo 
72 darbininkus ir padaro per 
metus apie 21 mln. dol. pelno. 
Šį alaus bravorą nuo 1862 m. 
administruoja vienuoliai tra- 
pistai, kurie pradėjo gaminti 
alų netrukus po to, kai 
Chimay vietovėje įsikūrė tra- 
pistų vienuolynas. Alus eks
portuojamas į Prancūziją, Ita
liją, Didž. Britaniją, Skan
dinavijos valstybes, bet dau
giausia į JAV. New Yorke 
alaus mėgėjai mielai už 
Chimay buteliuką moka 9 
dolerius. Vienuoliai augina 
savo miežius, bet apynius alui 
importuoja iš Vokietijos bei 
JAV. Alus yra stiprokas — 
apie 9 proc. alkoholio, ir dau
giau primena vyną, negu alų.

NYT

„NYKŠTUKAI” IR
„VANDENS DEIVĖS”

Astronomai ir kiti moks
lininkai jau seniai žinojo, kad 
pačiose audros debesų viršū
nėse, iškilusiose stratosferą, 
aukštai virš Žemės pavir
šiaus, kartais pasirodo aki
nančiai balti ir skaisčiai rau
doni elektros blykstelėjimai, 
tačiau niekuomet anksčiau 
nepavyko juos nufotografuoti. 
Pagaliau š.m. sausio pabaigo
je JAV laivyno kpt. David M. 
Brown, vienas iš septynių as
menų įgulos, skridusios erd
vės keltu Žemės orbite, nufo
tografavo tuos elektros blyks
telėjimus, pavadintus „nykš
tukais” (baltieji) ir „vandenų 
deivėmis” (raudonieji). Pirmą 
kartą „nykštukai” pastebėti 
1994, o „vandens deivės” — 
1989 m. Manoma, kad šios 
fotografijos padės geriau 
suprasti, dėl ko jie atsiranda 
ir ką reiškia. ChTr

PAUKŠTIS SU KETURIAIS 
SPARNAIS

Kadangi joks žmogus 
mūsų planetoje negyveno, kai 
joje viešpatavo dinozaurų 
gadynė, vienintelis būdas apie 
šiuos nuostabius gyvius su
žinoti yra įvairūs suakmenėję 
jų kaulai, randami kone vi
suose pasaulio kraštuose. 
Kiekvieną kartą, kai naujo 
dinozauro atradimas nustebi
na ir mokslininkus, ir eilinius 
žmones, vėl kažkas atranda
ma, kas sukelia naujus spėlio
jimus ir įrašo dar vieną faktą 
į dinozauro istorijos puslapį.

Neseniai kasinėtojai Kini
joje atrado suakmenėjusius 
sparnuoto dinozauro griau
čius, kurie daug ikšiolinių 
teorijų apie paukščių išsivys
tymą ir jų kilmę apskritai, 
nusviedė į šalį. Jau eilę metų 
tvirtinama, kad dinozaurai 
yra dabartinių paukščių 
tolimieji protėviai, kad kažka
da tam tikra dinozaurų rūšis 
išsiauginusi plunksnas ir 
išmokusi skraidyti. Kodėl ir 
kaip tas atsitiko, niekas iš 
tikrųjų pasakyti negali, bet 
yra pakankamai iškasenų, 
patvirtinančių šias teorijas.

Nemažai prie tų tvirtinimų 
prisidės ir naujasis atradi
mas, aprašytas š.m. sausio 
mėn. „Nature” žurnale. 
Paukštis-dinozauras pavadin
tas „Microraptor gui”. Rasta, 
kad jis turėjęs ne tik sparnus 
(kaip dabar turi paukščiai), 
bet jo užpakalinės kojos taip 
pat buvo apaugusios plunks
nomis, tad gyvūnas galėjęs ir 
jas naudoti, kaip sparnus — 
galbūt sklandymui nuo me
džio į medį. „Microraptor gui” 
yra apie 3 pėdų ilgio (nuo 
snapo iki uodegos galiuko), 
gyvenęs „Cretaceous” laiko
tarpiu. NYT; ChScM

NEATBAIDĖ IMIGRANTŲ

Po 2001 m. rugsėjo ll- 
osios iš dalies buvo suvaržyta 
imigrantų į JAV įplauka, ta
čiau visgi norinčių patekti į 
Ameriką skaičius nedaug 
sumažėjo. Jeigu 2001 m. į 
JAV atvyko 1.5 mln. imi
grantų, tai pernai — 1.4 mln. 
Šiuo keliu einant, 2050 m. 
Amerikos gyventojų skaičius 
padaugės iki 450 mln. (pagal 
2000 m. surašinėjimą, buvo 
281 mln.). Užsieniečių stu
dentų skaičius pagausėjo 6 
proc. — iki 609,000 2002 m. 
Manoma, kad 400,000 žmonių 
kasmet į JAV patenka nele
galiais būdais, be to, kiekvie
nais metais užsienio kraš
tuose vyksta vadinamoji „Ža
lių kortelių” loterija ir 50,000 
žmonių gali laimėti vizą apsi
gyventi Amerikoje. Daugiau
sia visgi atvyksta iš Meksikos 
ir Vidurio Rytų valstybių, 
nepaisant, kad dėl teroristų 
baimės iš pastarųjų imi
grantams taikomi įvairūs 
suvaržymai. ScChrM

JAUNI PREZIDENTAI

Išrinkus Lietuvos prezi
dentu Rolandą Paksą, pasi
girsta užuominų apie jo 
.jauną amžių”, tačiau JAV 
yra turėjusi net jaunesnį 
prezidentą. Theodore Roose
velt buvo 42 metų amžiaus, 
kai jis buvo prisaikdintas JAV 
prezidentu po prez. William 
MacKinley mirties 1901 
metais.

PRIARTĖJO MARSAS

Pradedant š.m. sausio 27 
d., Marsas bus arčiausiai 
Žemės kaip bet kada 73,000 
metų laikotarpiu. Ši planeta 
bus matoma apie valandą 
prieš saulėtekį maždaug 
20-30 laipsnių pietryčių kryp
timi. Po to vis anksčiau, kol 
rugpjūčio 12 d. 9:15 vai. vak., 
o rugpj. 27 d. 8:08 vai. vak. Ši 
„raudonoji planeta” bus ma
toma kartu su Venera ir Mer
kurijum tokia eile: viduryje 
planeta Venera, nuo jos į 
kairę, truputį žemiau — Mer
kurijus, o Veneros dešinėje 
bus matomas jaunas Mėnulis 
ir visai šalia jo — Marsas. Kai 
paskutinį kartą Marsas buvo 
taip arti Žemės, jį matė tik 
urviniai žmonės... Š.m. rug
pjūčio 27 d. Marsas nuo 
Žemės bus „tik” 34,646,418 
mylių nuotoliu...

ScChM

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \

AtA JONAS LENKTAITIS
2003 m. vasario 3 d., eida

mas 90-uosius metus, po sun
kios ligos Vilniuje mirė teisi
ninkas Jonas P. Lenktaitis. 
Prieš išvykdamas gyventi į 
Lietuvą, gyveno New Yorke, 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
ypač daug bendravo su t. 
pranciškonais Brooklyne. Ve
lionis laidojamas vasario 6 d. 
iš Olandų gatvės laidojimo 
rūmų Vilniuje.

Plačiau apie Jono P. Lenk- 
taičio gyvenimą ir veiklą pa
skelbsime vėliau.

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija rengia 
„Gamės—Bingo” popietę kovo 
9 d., 2 vai. p.p., Maria
aukštesniosios mokyklos pa
talpose, 67-toji ir California 
Avė. Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. Bus galima nusi
pirkti kugelio, dešrelių, pyra
go ir kavos. Bus parduodami 
skanūs, namie kepti pyragai 
ir duona. Seselės ir rėmėjos 
kviečia apsilankyti, laimėti 
dovanų, linksmai praleisti lai
ką ir. tuo pačiu paremti Šv. 
Kazimiero seselių vienuolyną. 
Pasižymėkite datą. Lauksime!

Ateitininkų namų meti
nis narių susirinkimas vyks 
šį sekmadienį, vasario 9 d., 
12:30 popiet, Ateitininkų na
muose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Įspūdingi trečiosios Pa
saulio lietuvių dainų šven
tės renginiai šių metų vasarą 
Vilniuje prasidės birželio 30 
dieną ir tęsis iki Dainų 
šventės uždarymo ir karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejaus minėjimo lie
pos 6 dieną. Ta proga vyks pa
rodos, koncertai, tautinių 
šokių programos ir Dainų 
šventė Vingio parke. Dalyvaus 
lietuvių dainų ir šokių grupės 
iš daugelio pasaulio kraštų. 
Ypatingo paminėjimo verta 
folkloro diena Sereikiškių 
parke ir pilių teritorijoje. Čia 
susirinks visų Lietuvos etnog
rafinių rajonų ansambliai. 
Kiekviena apylinkė, pasi
puošusi savitu tautinių rūbų 
stiliumi, demonstruos tradici
nių amatų meistrų darbus, 
vaišins tradiciniais valgiais ir 
gėrimais, prekiaus rankdar
biais ir vilios praeivius į bendrą 
būrį šokiui. Čia jūs sutiksite 
tikrą lietuvišką draugiškumą 
ir nuoširdumą.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos biuletenyje skelbia
ma, kad buvęs parapijinės mo
kyklos mokinys Jonas Gen
čius, dabar lankantis St. 
Lawrence gimnaziją Čikagoje, 
antrajame mokslo metų ket
virtyje pasižymėjo, kaip vie
nas geriausių mokinių.

Ar iš jų tarpo išaugs Sabonis, o gal Ilgauskas... ASK Lituanica „Molekulės” treniruojasi Pasaulio lietuvių cen
tre sekmadieniais tarp 12 ir 1 vai. p.p. Indrės Tįjūnėlienės nuotrauka.

JAV Kongreso narys 
John Shimkus jau pranešė, 
kad dalyvaus pagrindiniame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime vasario 16 d., sek
madienį, 2 vai. p.p., Maria 
gimnazijos auditorijoje. Visuo
menė prašoma gausiai daly
vauti ir parodyti savo prita
rimą bei dėkingumą šiam JAV 
Atstovų rūmų nariui, kuris 
ypač daug prisidėjo prie Lie
tuvos pakvietimo į NATO. 
Minėjimą ruošia ALTo Čika
gos skyrius.

Algimanto Kezio fotogra
fijų parodos „Lietuva — ar
chitektūriniai fragmentai” ati
darymas vyks vasario 8 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Str., Lemont, IL. Visi 
maloniai kviečiami.

„Pasaulio lietuvių dailės 
dienos” kūrybos programa 
menininkams, skirta Lietuvos 
valstybės, Mindaugo karūna
vimo 750-čio ir artėjančio Lie
tuvos tūkstantmečio jubilie
jams paminėti, rengiama šių 
metų birželio 16 - liepos 2 d. 
(17 dienų) Trakuose. Tai bus 
pirmasis Dailės simpoziumas 
Lietuvoje. Jį remia Švietimo ir 
Užsienio reikalų ministerijos, 
PLB, Lietuvos dailininkų ir 
mokslo draugijos bei apylinkių 
valdybos. Kviečiami dalyvauti 
įvairių kartų lietuvių kilmės 
dailininkai, kuriems bus su
teikta - galimybė ir reikme
nys kurti, nakvynė, išlaiky
mas, paskaitos, surengta dar
bų paroda Vilniaus Rotušėje, 
išleisti atmintiniai ir reklami
niai leidiniai ir kitos paslau
gos. Kūrybinės stovyklos 
žanrai: molbertinė tapyba, ak
varelė, pastelė, piešinys. Daly
vių skaičius ribojamas 15 as
menų. Informaciją, dalyvių 
atrankos kriterijus ir princi
pus teikia Viešoji įstaiga 
„Amžiaus vizija”, dir. Nerija 
Šnirienė, Ukmergės g. 210 - 
99, Vilnius 2010 LT, arba ei. 
paštu www.amvizija@takas.lt 
ir Trakų kultūros fondas, Jad
vyga Lisevičiūtė, Vytauto g. 

69, Trakai 4050 LT, ei. paštu 
www.TrakaiTIC@ds.lt arba 
Trakukultfondas@one.lt.

Penktadienį, vasario 14 
d., 7:30 vai. vak., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
video salėje bus rodomas vi
deofilmas „Velnio nuotaka”, 
sukurtas pagal Kazio Borutos 
klasikinę apysaką „Baltaragio 
malūnas”. Šis pirmasis lietu
viškas miuziklas pasakoja 
apie velniuku tapusio angelo 
meilės ir laimės paieškas 
žemėje. Skamba nuotaikinga, 
lietuviško folkloro ir roko mo
tyvus jungianti, muzika. Re
žisierius A. Žebriūnas.

Praeitų metų Lietuviško žodžio šventė Čikagos lit. mokykloje — skaitymo konkurso vertinimo komisija (iš 
kairės): Renata Butauskienė, Jolanta Buzinauskytė, Vida Baliutavičienė, Rolanda Varnauskienė, Jūratė Dovi
lienė, Rūta Jautokienė, Vilija Aukštuolienė, Giedrė Starinskienė.
trauka.

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje ruošia 
užgavėninį „Šiupinį” kovo 1 
d., šeštadienį, 6 vai. vak., Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro” salėje. Meninę 
programą atliks, muz. Da
riaus Polikaičio vadovauja
mas, „Dainavos” vyrų ansam
blis, bus vakarienė ir šokiai. 
Stalus galima iš anksto užsi
sakyti pas R. Buntiną 630- 
969-1316.

Šiandien „Drauge” skel
biame Čikagos ir apylinkių 
lietuviškų renginių kalendo
rių. Jis spausdinamas kiek
vieno mėnesio pradžioje, kad 
mūsų tautiečiai galėtų geriau 
koordinuoti savo ruošiamas 
šventes, minėjimus bei kitus 
renginius. Pranešimus į ren
ginių kalendorių prašome 
atsiųsti raštu, jie skelbiami 
nemokamai. Tačiau labai 
liūdna, kad organizacijos, 
ypač Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės, kurių renginius 
„Draugas” reklamuoja ne tik 
kalendoriuje, bet ir dienraščio 
puslapiuose (net po kelis kar
tus), nemato reikalo jo užsi
prenumeruoti. Tai tikrai gera
noriškumo ir visuomeniškumo 
stoka iš pasinaudojančių šio
mis paslaugomis pusės. Pre
numeratos metinis mokestis 
nėra toks didelis, kad nebūtų 
įmanoma „Draugo” užsipre
numeruoti. Kviečiame prisi
minti lietuvišką patarlę: 
„Ranka ranką plauna”.

Užpildykite atkarpą! 
Daugelis skundžiasi, kad
„Draugo” pristatymas pasta
ruoju metu vėl suprastėjo. Tai 
be jokios abejonės pašto kaltė, 
nes dienraštis kasdien tuo 
pačiu laiku į paštą pristato
mas. Kad mūsų administraci
ja turėtų „amunicijos” kovoje 
su pašto biurokratais, pra
šome visų skaitytojų atkreipti 
dėmesį į 7 psl. spausdinamas 
vasario mėn. datas, atkarpą 
užpildyti ir atsiųsti „Draugo” 
administracijai.

Kristinos Badaraitės nuo-

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE — SKAITYMO

KONKURSAS
„...kad žodžio tarnyba išliktų ir mūsų kalba ir 

persiduotų būsimoms kartoms”.
Martynas Mažvydas

gal jiems lengviau nupiešti 
savo pasakos personažą ar 
papasakoti juokingiausius 
epizodus?

— Šiame konkurse dalyvau
ja visi: net ir patys mažiau
sieji, kuriems skaito tėveliai. 
Mažyliai tėvelių perskaitytą 
knygutę turi nupiešti ir trum
pai papasakoti, apie ką buvo 
rašoma. Pirmokai gali jau ir 
patys paskaityti, bet be tė
velių pagalbos jiems dar sun
koka. Smagu žiūrėti, kai ant
rokas, perskaitęs knygą, jau 
moka apibendrinti knygos tu
rinį, sugeba pats ją aprašyti ir 
papasakoti.

— Papasakokite apie 
skaitymo konkurso vertini
mo taisykles, reikalavi
mus?

— Kiekvienas darbelis yra 
vertinamas taškais, o už kiek
vieną gautą tašką laukia „sal
dus” paskatinimas. Tėveliai 
visuomet maloniai kviečiami į 
mokyklos biblioteką padėti 
mažiesiems išsirinkti kny
geles.

Kiekvienam vyresnėje klasė
je keliami reikalavimai: reikia 
daugiau skaityti, plačiau ap
rašyti, rišliau pasakoti. Nuo 7 
iki 10 klasės prasideda tikrai 
griežti reikalavimai. Mokslei
viai renkasi ne tik modernią 
literatūrą, skirtą paaugliams 
ir jaunimui, bet ir lietuvių bei 
užsienio autorių klasikinius 
veikalus. Tačiau visuomet yra 
viena sąlyga — knygos tekstas 
turi būti parašytas lietuviškai.

— Ar sukurta vaikams 
paskatinimų sistema, Jūsų 
nuomone, kiek ji efektyvi? 
Ar galima pasiūlyti kažką 
naujo, įdomesnio?

—- Manyčiau, kad skaitymo 
konkursas duoda tikrai didelį

Tokiu pasakymu M. Maž
vydas suformulavo žodžio ir 
rašto misiją savo „Giesmių 
krikščioniškų” I dalies lotyniš
koje pratarmėje. Sukurta Lie
tuvos knyga iš lietuvių kalbos, 
iš vargo grytelės, iš motinos 
širdies, iš molinio dubenio... 
Šiandieną lietuviškas žodis — 
išsaugotas, skambantis, gy
vuoja su tikėjimu ir viltimi.

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje tradiciškai skaitymo 
konkursas organizuojamas 
kiekvienais metais pirmąją 
naujųjų mokslo metų dieną. 
Mokyklos bibliotekininkė Dai
nora Baliutavičienė yra aktyvi 
šio renginio organizatorė. Li
tuanistinėje bibliotekoje su
kaupta didelė dalis grožinės 
vaikų literatūros, kurioje vai
kai gali papildomai domėtis 
lietuvių kultūra, istorija, išsa
miau susipažinti su lietuvių 
tautosaka, liaudies pasako
mis, jų rašytojais. Apie skaity
mo konkurso reikšmingumą ir 
jo tolesnę eigą pasikalbėjome 
su Dainora.

— Koks yra skaitymo 
konkurso tikslas? Kokių 
tikimasi rezultatų iš šio 
renginio?

— Čikagos lituanistinėje 
mokykloje skaitymo konkur
sas yra tapęs tradicija ir vyks
ta jau ne vienerius metus. 
Skaitymo konkurso tikslas — 
kad vaikai ne tik tobulintų lie
tuvių kalbos žinias ir įgūdžius 
skaitydami, bet sugebėtų 
bendrauti ir rašyti lietuviškai.

— Kas įeina į vertinimo 
komisiją? Ar tėveliai taip 
pat gali pasisiūlyti padėti?

— Vertinimo komisijoje da
lyvauju aš, gelbsti pagalbinės 
mokytojos ir, žinoma, visuo
met laukiami tėveliai. Malonu 
matyti, kad į mūsų konkursą 
„įtraukiami” net seneliai iš 
Lietuvos, prisiuntę anūkams 
pačių naujausių, pačių įdo
miausių knygų. Šiemet, pa
gausėjus mokinių skaičiui, tie
siog nepajėgtume išsiversti be 
tėvelių pagalbos. Labai dėko
jame tėveliams, sunešusiems 
saldainius skaitymo konkur
sui. Taip sutaupėme dalį mo
kyklos biudžeto.

Mums niekada nebus per 
daug tėvelių dėmesio bei pa
galbos. Ypač iš toliau atvažia
vę, tėvai maloniai kviečiami 
praleisti pusdienį bibliotekoje. 
Čia galėsite ne tik maloniai 
pabendrauti, bet ir padėti ne
sibaigiančiuose mūsų dar
buose.

— Kurių skyrių mokiniai 
jau gali dalyvauti skaitymo 
konkurse? Ar mažieji skai
tytojai privalo skaityti, o

efektą visose amžiaus grupė
se. Pernai visoje mokykloje li
ko nepaskaitęs tik vienas mo
kinys. Vaikai dalyvauja noriai 
ir su entuziazmu. Skaitymo 
konkurso pabaigoje kovo 29 
dieną, tose klasėse, kuriose 
buvo šimtaprocentinis daly
vavimas, vaikai gali tikėtis le
dų puotos. Aišku, kad niekam 
nesinori būti tuo vaiku, per 
kurį klasė negaus ledų.

Paskatinimui kiekvieną šeš
tadienį atitinkamai už surink
tą taškų kiekį, visuomet lau
kia saldainiukai, mielos 
smulkmenėlės. Panašu, kad 
šokoladukas, maža užrašų 
knygutė, ar guminis kamuo
liukas yra vienodai malonus ir 
dideliems, ir mažiems.

— Ar užskaitote vasaros 
sezono metu perskaitytas 
knygas?

— Labai stengiamės pripra
tinti vaikus skaityti ištisus 
metus. Tikrai užskaitome va
saros metu perskaitytas kny
gas, jeigu jos išsamiai apra
šytos ir mokinys sugebėjo de
taliai atpasakoti knygos tu
rinį. Visus tris mėnesius ne
užsidaro durys į biblioteką, 
vaikai, išsirikiavę eilėje, neši
ni knygelėmis, skuba pasakoti 
savo įspūdžius, bėga prie len
tynų rinktis naujų knygučių.

— Su kokiomis problemo
mis susiduriama, organi
zuojant skaitymo konkur
są?

— Labai trūksta pačios nau
jausios, pačios moderniausios 
literatūros lietuvių kalba vi
sose amžiaus grupėse. Nuolat 
kreipiuosi į šeimas, kurių vai
kai „išaugo” namų knygutes, 
mūsų bibliotekoje, visada joms 
atsiras vietos.

Asmeniškai norėčiau padė
koti Sofijai Untulienei, pado
vanojusiai mokyklai savo as
meninę biblioteką ir Danutei 
Bindokienei nuolat besirūpi
nančiai mūsų jaunaisiais skai
tytojais.

— Kiek laiko tęsis skaity
mo konkursas, kurią dieną 
bus iškilmingas apdovano
jimų įteikimas geriausiai 
skaičiusiems mokiniams?

— Kovo 29 dieną įvyks ge
riausių skaitovų apdovanoji
mai. Išrenkami trys geriausi 
skaitovai kiekvienoje klasėje, 
ir trys — visoje mokykloje. 
Pernai buvo teikiami pinigi
niai prizai ir, žinoma, knygos.

— Ko norėtumėte palin
kėti skaitovams Amerikos 
lietuviukams, dalyvaujan
tiems skaitymo konkurse?

— Linkiu visiems dar daug 
malonių akimirkų praleisti su 
knyga. Neužsidaryti kamba
ryje prie televizoriaus ar kom
piuterio. Nepamiršti, kokia 
turtinga mūsų gimtoji kalba ir 
tūkstantmečiais puoselėta 
kultūra. Norėčiau, kad šian
dieną, pasėję gležnus daige
lius, ilgainiui sulauktumėme 
gražaus derliaus naujoje Ame
rikos lietuvių kartoje.

Kalbėjosi 
Indrė Bartašiūnienė

Čikagos lit. mokyklos bibliotekininkė Dainora Baliutavičienė.

VISIEMS PATIKO

Aktorius Egidijus Stanci
kas ir muzikas Raigardas 
Tautkus užbūrė St. Petersbur
go lietuvišką visuomenę. Jų 
pirmas spektaklis, skirtas ka
raliaus Mindaugo 750 metų 
jubiliejui, vasario 2 d. St. Pe
tersburgo lietuvių klube, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Renginį organizavo LB pirm. 
Vida Meiluvienė. Antras šių 
menininkų pasirodymas St. 
Petersburge dar vyksta vasa
rio 5 d. Lietuvos Dukterų po
kylyje.

Vasario 9 d. aktorius E. 
Stancikas ir muzikas R. 
Tautkus bus Daytona Beach, 
FL, o vasario 14 d. — Juno 
Beach. Juos globos tų vieto
vių LB apylinkių pirmininkai.

Čikagoje karaliaus Min
daugo 750 metų jubiliejaus 
minėjimas bus kovo 2 d., sek
madienį, Jaunimo centre. Bi
lietai gaunami „Seklyčioje”. 
Vaikams iki 12 m. — nemo
kamai.

M. Remienė

VASARIO 16 
BRIGHTON PARKE

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės paminėjimas 
Brighton Parke įvyks vasario 
9 d. Pradžia 10:30 vai. r. Mi
šiomis Švč. M. Marijos Nekal
to prasidėjimo bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukos kun. Jaunius 
Kelpšas. Giedos parapijos cho
ras vadovaujamas Alg. Bar
niškio. Su savo vėliavomis da
lyvaus Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinė, Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopa Čikagoje, 
Amerikos Lietuvių katalikių 
moterų sąj. 20-ji kuopa ir Lie
tuvos Vyčių .jaunučiai”. Mo
terys prašomos vilkėti tauti
nius rūbus. Po Mišių — akade
minė ir meninė dalis vyks pa
rapijos didžiojoje salėje. Pa
grindinę kalbą sakys adv. Po
vilas Žumbakis. Programą at
liks trys Brighton Parko teno
rai, taip pat G. Razumienės 
vadovaujamas kanklių ir sku
dučių ansamblis. Po progra
mos vaišės.

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToO free 24 hr. 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 SLaSalle #2300 Chicago, IL60603 
Gali mos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK

• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ

•TRAFFIC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS

(847) 401 9221
9953 N. Lavvler Avė., Suite 100, 

Skokie, IL 60077
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