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Šiame 
numeryje: 

LSS vadovų pake i t ima i 
ir apdovanoj imai ; 
jubi l ie j inės s tovyklos 
vėl iausios žinios. 

2psl. 

P r a s i d e d a Gavėnia — 
vedamas is ; į te ikt i 
„NATO žvaigždės" 
žymenys; b ū t i n a įvesti 
g r iež tesnę tvarką . 

3psl. 

Ką norė tų skai ty t i 
„Drauge" i r k i tos 
skai tytojų nuomonės ; 
še imininkių skyrel is . 

4 psl. 

Kai \ meilę savo pr iešui 
žvelgiama- k i tu 
žvilgsniu. 

5 psl. 

Kara l i aus Mindaugo 
minė j imas Čikagoje; 
Kauno bohemos l iūtas; 
gėlių ir darže l ių 
pa roda . 

6 psl. 

Sportas 
* T a r p t a u t i n i a m e gra i 

kų - romėnų imtyn ių j a u n i ų 
t u r n y r e Baltarusijoje svorio 
kategorijoje iki 63 kg I vietą iš
kovojo Europos jaunių čempio
nato 5-tosios vietos laimėtojas 
Vladimiras Myza, besitreni-
ruojantis Lietuvos olimpiniame 
sporto centre. 

* P i r m a d i e n į t reč ią j į 
s t ip r i aus ių jų p a s a u l i o žai
dėjų sąrašą 2003 m paskelbė 
tarptautinė stalo teniso fede
racija. Lietuvos sportininkė 
Rūta Garkauskaitė-Būdienė, 
moterų klasifikacijoje išsaugojo 
73-ąją vietą. 

* Kovo 5-9 d. Ispani joje 
vyks ianč iose dviračių lenkty
nėse pirmąkart šj sezoną va
žiuos ketverių pastarųjų „Tour 
de France"1 lenktynių nugalėto
jas amerikietis Lance Armst-
rong, o vienu iš jo varžovų bus 
„Lampre" komandai atstovau
jantis lietuvis Raimondas Rum-

Naujausios 
žinios 

* Konse rva to r i a i r a g i n a 
naująjį p r e z i d e n t ą atsiriboti 
nuo aiškiaregių. 

* B u v ę s k a n d i d a t a s į 
p r e z i d e n t u s J . P e t r a i t i s Sei
mo pirmininkui įvardijo savo 
skolininką. 

* A p r ū p i n i m o b ū s t u 
p r o b l e m o s n e v a l i a s p r ę s t i 
nuosavybės teisių sąskaita, tei
gia Konstitucinis teismas. 

* K o n s t i t u c i n i o t e i s m o 
s p r e n d i m a s u ž k i r t o ke l ią 
naudoti lošimo mokesčio lėšas 
kultūrai ir sportui remti. 

* Gali b ū t i p a n a i k i n t a 
d a u g u m a lietuviškų mokyklų 
Lenkijoje 

* Dėl k a i n ų ir JAV dole
r io k u r s o k r i t i m o ..Rokiškio 
sūris" pernai patyrė apie 3 mln. 
litų nuostolių. 

* „ G a z p r o m " s i ū l o m a 
duo t i 1.5 m ė n e s i o apsispręsti 
dėl Xietuvos dujų" pirkimo. 

* Vi ln ius k a r t u su P r a h a 
dalijasi III vietą saugiausių 
Rytų Europos miestų sąrašo 

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskasikairėje) priėmė Lietuvoje viešintį Vatikano valstybes sekretorių santy
kiams su užsieniu arkivyskupą Jean-Louis Tauran ir Šventojo Sosto atstovą Lietuvoje arkivyskupą Peter Step-
han Zurbriggen. Eltos nuotr. 

Katalikų Bažnyčios vadovai ragina 
Lietuvos žmones pasisakyti už narystę ES 

Viln ius , kovo 4 d. f BNS) — 
Lygindami trylika metų po ne
priklausomybės a tkūr imo už
trukusį Lietuvos valstybės per
tvarkymą su bibline „kelione 
per dykumą", Lietuvos vyskupai 
ragina kiekvieną Lietuvos pilie
tį pasisakyti už narystę Europos 
Sąjungoje (ES). 

Kreipimąsi, kuris paskelb
tas antradienį Vilniuje vykusio
je spaudos konferencijoje, pasi
rašė kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, vyskupai Eugeni
jus Bartulis, Jonas Boruta, Jo
nas Kauneckds, Juozapas Ma
tulaitis, Rimantas Norvilą, Juo
zas Tunaitis. 

Vyskupų teigimu, europie
tiško gyvenimo perspek tyva 
šiandien yra r a n k a pasiekiama. 
„Ir tos rankos nepakėlus , nueis 
niekais, ką išvargote, ką paau
kojote. Neįžengus pro atsivėru
sias duris , kur ių link ta ip ilgai 
klampota, veltui bus 'diržų ver
žimai', kuriuos ištverėte. Todėl 
mes, jūsų ganytojai, raginame 
visus dalyvauti referendume dėl 
Lietuvos stojimo į Europos Są
jungą", sakoma vyskupų krei
pimesi. 

Pasak kreipimosi autorių, 
nėra ki tos i še i t ies , nei būt i 
drauge su v ieninga Europa. 
..Netapė stiprios valstybių ben
druomenės lygiateisiais nariais . 

l ik tume galingųjų blaškomu 
žaisliuku. Tokioje vienišoje, vė
jų perpučiamoje pakraščio vals
tybėje galią ir tur tus lengvai ga
lėtų užgrobti vienas ar grupė 
žmonių, o visi kiti nepajėgtų ap
siginti", sakoma kreipimesi. 

Bažnyčios vadovų teigimu, 
Europoje iš krikščioniškų šaknų 
išaugo paga rba žmogaus tei
sėms, socialinis teisingumas ir 
solidarumas, sąžinės laisvė, vi
sų lygybė prieš įstatymą, val
džios t a r n a v i m a s savo žmo
nėms. „Priklausydami ES, galė
sime sėkmingiau ginti savo tei
ses, garsiau skelbti savo požiū
rį, skleisti savo patirtį ir tradici
jas", te igiama kreipimesi. 

S e i m o n a r i o ž m o n a 
į t a r i a m a 

p a s i š a l i n u s i i š 
a u t o į v y k i o v i e t o s 
Autoavarijos, kurios kalti

ninkė galėjo būti parlamentaro 
Kazio Bobelio žmona, tyrimas 
stringa dėl sugedusios krimina
listinių tyrimų centro aparatū
ros. 

Avarija, kurią, kaip įtaria
ma, sukėlė Dalia Bobelienė, 
įvyko sausio 18 d. Aikštelėje 
prie Santariškių ligoninės sto
vėjusio greitosios pagalbos mik
roautobuso „Hyundai H10" vai
ruotojas Robertas Sližys polici
jai pranešė, kad automobilis 
..Hyundai Sonata" apibraižė jo 
mašinos šoną ir iš įvykio vietos 
nuvažiavo. 

Vairuot HS įsidėmėjo nu
važiuojančio Vuke l t a į 5 ps l . 

Sveikatos apsaugos ministras gali 
prarasti savo postą 

V i l n i u s , kovo 4 d. (BNS) — 
Susitikime su Seimo pirminin
ku Artūru Pau lausku preziden
tas Rolandas Paksas užvertė so
cialliberalų vadovą argumen
tais, pagrindžiančiais savo nuo
statą, jog socialliberalų į vyriau
sybę deleguotas sveikatos ap
saugos m i n i s t r a s Romualdas 
Dobrovolskis ne turė tų likti savo 
poste. 

Kaip po sus i t ik imo sakė 
prezidento pa ta rė ja valstybės 
sveikatos apsaugos polit ikos 
k laus imais Vitalė Vinickienė, 
prezidento nuomone, sveikatos 
sistemoje vis mažėja dėmesys 
žmogui, pacientui , iki šiol nepa
skelbta va l s tyb inė sveikatos 
priežiūros kokybės politika, 
orientuota į pacientą, ir pacien

tas dėl šios priežasties lieka ne
apsaugotas, ir sistema jam ne
dirba. Be to, patarėjos teigimu, 
pinigai naudojami ne žmonėms 
gydyti, o atvirkščiai — ligonis 
t ampa priemone įstaigoms iš
laikyti. 

Pasak patarėjos, ligonių ka
sos grąžintos ministro pavaldu
mui, ta i prieštarauja ir draudi
mo pr inc ipams , ir reformos 
kryptims, be to, nors ligonių ka
sų skaičius sumažintas nuo 10 
iki 5, finansavimas kasų valdy
mo išlaidoms liko 2 proc. nuo 
privalomojo Sveikatos draudi
mo fondo biudžeto. „Tai rodo, 
kad lėšų taupymas vyksta tik
rai ne valdymo išlaidų sąskai
ta, o žmonių sveikatos sąskai
ta", sakė ji. Nukel ta į 5 psl. 

JAV pripažino Lietuvą rinkos 
ekonomikos valstybe 

Vilnius-Vašingtonas , ko
vo 4 d. (BNS) — JAV komercijos 
sekretoriaus pavaduotojas im
porto administracijai Faryar 
Shirzad pasirašė memorandu
mą, panaikinantį Lietuvai tai
kytą ne rinkos ekonomikos sta
tusą pagal JAV antidempingo ir 
kompensacinių priemonių įsta
tymus, antradienį pranešė Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas. 

Pasak pranešimo, vasario 
28 dieną pasirašytas memoran
dumas įsigalios artimiausiu me
tu , kai bus paskelbtas Federali-

niame registre. 
Pasak Lietuvos Užsienio 

reikalų ministerijos pranešimo, 
memorandume teigiama, kad po 
nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos vyriausybė vykdė pla
čias ekonomines ir institucines 
reformas, kuriomis siekta įtvir
tinti rinkos ekonomiką. 

„Lietuvos valiuta litas yra 
laisvai konvertuojama prekybos 
ir investicijų tikslais. Dėl atlygi
nimų laisvai deramasi tarp dar
bininkų ir darbdavių. Darbinin
kai turi teisę burt is į profesines 
sąjungas, vesti kolektyvines 

derybas, darbdaviai gali laisvai 
perkelti ar atleisti darbuotojus", 
rašoma dokumente. 

Pasak jo autorių, valstybėje 
skat inamos tiesioginės užsienio 
investicijos (TUI), vykdoma 
plati ir efektyvi privatizacija, 
trys ketvirčiai bendro valstybės 
vidaus produkto yra privataus 
ūkio rankose . Tačiau k a r t u 
a tkreipiamas dėmesys į santy
kinai žemą TUI lygį Lietuvoje ir 
menką komercinės bankinin
kystės vaidmenį teikiant pasko
las privačiam ūkiui. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Ats i s ta tyd ino 
Lie tuvos t e l e v i z i j o s 

i r radijo v a d o v a s 
"Neištvėręs politikų spaudi

mo, iš Lietuvos ir radijo ir televi
zijos (LTR) generalinio direkto
r iaus posto atsistatydino Va
lentinas Milaknis. 

„Šiame poste man teko pra
būti 22 mėnesius. Aš skaičiuoju 
tai mėnesiais, nes kiekvienas 
mėnuo buvo tam tikros kovos 
lauke teko vienaip ar kitaip 
stengtis, kad LRT atliktų savo 
misiją. Mūsų veikla yra pakan
kamai paralyžiuota dėl nuolati
nio politikų dėmesio blogąja 
prasme", atsistatydinimo prie
žastis aiškino V. Milaknis. 

Jo teigimu, visą laiką ban
doma daryti įtaką LRT progra
moms ir veikalai. (BNS) 

Lietuva rems JAV 
antiteroristinę koaliciją 

Viln ius , kovo 4 d. (BNS) — 
Apsilankymas pas Afganistane 
tarnaujančius Lietuvos karius 
įtikino prezidentą Rolandą Pak-
są, kad Lietuva pagal išgales 
rems kovą su tarptautiniu te
rorizmu, sakoma R. Pakso ant
radienį nusiųstame laiške JAV 
prezidentui George W. Bush. 

R. Paksas informavo JAV 
vadovą apie praėjusį savaitgalį 
vykusį savo vizitą Afganistane, 
kur susipažino su sąlygomis, 
kuriomis t a rnau ja ir gyvena 
Lietuvos kariai bei įvertino Lie
tuvos galimybes ir ateityje daly
vauti kovoje su grėsmę nešan
čiomis jėgomis. 

„Apsilankymas Afganista

ne tapo dar vienu įrodymu, ko
kią grėsmę demokratinėms ver
tybėms ir visai pasaulio civili
zacijai kelia tarptautinis tero
rizmas", teigiama Lietuvos pre
zidento laiške G. W. Bush. R. 
Paksas teigė esąs įsitikinęs, kad 
ta rp tau t inė bendrija, tik kar tu 
kovodama, yra pajėgi įveikti šį 
blogį. 

R. Paksas patikino, kad Lie
tuva ir ateityje pagal išgales pa
rems tarptaut inę antiteroristi-
nę koaliciją ir jau dabar yra pa
sirengusi įnešti konkretų įnašą 
kovoje su tarptaut iniu teroriz
mu bei kitomis grėsmę tarptau
t in iam saugumui ir pastovumui 
keliančioms N u k e l t a į 5 p s l . 

Seimas pareiškė pasitikėjimą premjeru 
Algirdu Brazausku 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Seimas antradienį pakartotinai 
pareiškė pasitikėjimą ligšioline 
vyriausybe, pa tv i r t indamas 
prezidento Rolando Pakso pa
teiktai socialdemokratų vadovo 
Algirdo Brazausko kandida
tūra i į premjerus. 

„Tai suteikia pagrindą tvir
čiau jaustis", džiaugdamasis 
balsavimo rezultatais, sakė A. 
Brazauskas. 

Prieš A. Brazausko kandi
datūrą balsavo tik opozicinės 
Liberalų frakcijos nariai. Opo
zicinės Tėvynės sąjungos - kon
servatorių frakcijos nariai bal
suojant susilaikė. Taip pa t su
silaikė penki mišrios Seimo na
rių grupės ir šeši Jungtinės 
frakcijos nariai. Visi kiti posė
dyje dalyvavę par lamentara i 
parėmė A. Brazauską. 

Premjerą Algirdą Brazauską Seimo nariai apdovanojo gėlėmis. 
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

Paskelbus balsavimo rezul
ta tus A. Brazauską pasveikino 
socialliberalu vadovas Seimo 

pirmininkas Artūras Paulaus
kas ir posėdyje dalyvavę vyriau
sybės bei Seimo nariai. 

Pasaulio naujienos 
{Rereiamis AFP. R e « « s . Af>. Irttertax. ITAR-TASS. BNS 

žirfų agentoru pranešimais; 

EUROPA 
L o n d o n a s . Irake jau vei

kia keliatūkstantinės sąjungi
ninkų specialiosios pajėgos, 
įskaitant daugiau kaip 300 eli
tinių Didžiosios Britanijos ka
reivių, antradienį pranešė laik
raštis „The Daily Telegraph". 
Jų dislokavimas perša mintį, 
kad karas jau prasidėjo, nors 
JAV ir Britanija toliau siekia 
prastumti naują Jungt in ių 
Tautų rezoliuciją, pritariančią 
kar inės jėgos panaudojimui 
prieš Saddam Hussein režimą. 

L o n d o n a s . Rusijos užsie
nio reikalų ministras Igor Iva-
nov antradienį sakė, kad Mask
va nepritars jokiam sprendi
mui, tiesiogiai ar netiesiogiai 
leidžiančiam pradėti karą Ira
ke, ir, iškilus būtinybei, bus pa
sirengusi pasinaudoti savo veto 
trise Jungtinių Tautų (JT) Sau
gumo Taryboje. ..Mūsų lanks
tumas turi ribas. Pradėti kari

nę operaciją sąlygomis, kai yra 
visos ga l imybės pol i t inėmis 
priemonėmis sureguliuoti I rako 
krizę, būtų klaida", pareiškė jis 
antradienį Londone per BBC 
televizijos ir radijo laidoje. 

J A V 
V a š i n g t o n a s . Šiaurės Ko

rėjos naikintuvai perėmė JAV 
žvalgybinį lėktuvą ir nukreipė į 
jį savo radar inių ginklų taikik
lius, sukeldami didžiausią kari
nę konfrontaciją per visą da
bar t inę kr izę dėl Š. Korėjos 
branduolinių ambicijų. Pirma
dienį Pentagonas pranešė apie 
sekmadienį įvykusį incidentą, 
kai keturi Šiaurės Korėjos nai
kintuvai skrido 15 metrų atstu
mu nuo JAV oro pajėgų žvalgy
binio lėktuvo ..RC-135" Pasak 
Pentagono, tai įvyko už 240 ki
lometrų nuo Šiaurės Korėjos 
krantų, ta rp taut inėje oro erd
vėje virš Japonijos juros 

S a n D i e g o . Tūks tanč ia i 

k r a n t e susir inkusių žmonių 
pirmadienį išlydėjo lėktuvnešį 
„USS Nimitz", kuris su penkių 
laivų kovine grupe ir 8,000 jū
reivių p lauks Persijos įlankos 
kryptimi, kad prisijungtų prie 
JAV telkiamų pajėgų galimai 
karo operacijai prieš Iraką. Ka
ro laivo „USS Princeton" ir es
kadr in io minininko „USS 
Fitzgerald" lydimas „Nimitz" 
išplaukė iš San Diego karo lai
vyno bazės ir leidosi į Persijos 
įlanką maždaug dviem savai
tėmis anksčiau, negu buvo nu
maty ta iš pradžių. 

IRAKAS 

TURKIJA 
A n k a r a . Turkijos užsienio 

reikalų ministras Yasar Yakis 
antradienį pranešė, kad vyriau
sybė svarsto galimybę pateikti 
par lamentui naują pasiūlymą 
leisti dislokuoti JAV kariuo
menę valstybės teritorijoje. 
Praėjusį šeštadienį parlamen
tas a t m e t ė skubų Amerikos 
prašymą leisti dislokuoti pajė
gas antrojo, šiaurinio fronto ati
darymui , jeigu JAV nutar tų 
pradėt i ka ro operaciją prieš 
Iraką. 

Bagdadas. Irako preziden
tas Saddam Hussein, antradie
nį kreipdamasis į tautą, paža
dėjo, kad irakiečiai įveiks tiro
nus ir galimo karo su JAV atve
ju taps nugalėtojais. „Jūs , Ira
ko žmonės, nugalėsite apsigin
klavę tikėjimu, ir despotai bus 
nugalėti, o arogancija jiems ne
padės", sakoma Saddam Hus
sein kreipimesi musulmonų 
Naujųjų metų proga, kurį per 
televiziją perskaitė diktorius. 
„Nugalėsite dėl savo tikėjimo ir 
dėl to, kad atstovaujate gėriui, 
o ne blogiui, dorybėms, o ne 
ydoms, garbei, o ne išdavystei 
ir jihad'ui (šventajam karui), o 
ne savanaudžiams bei užpuoli
kams", sakoma kreipimesi. 

Bagdadas . Irakas antra
dienį sunaikino dar tr is drau
džiamo nuotolio raketas „Al 
Samoud 2", jų paleidimo įrengi
nį ir penkis raketų variklius, 
pranešė Jungtinių Tautų atsto
vas spaudai Hiro Ueki. Raketas 
„Al Samoud 2", kurių turi apie 
120, Irakas pradėjo naikinti 
kovo 1 d , baigiantis Jungtinių 

Tautų nus t a ty t am terminui . 
J au sunaikinta 19 šių raketų. 

PAKISTANAS 
z , i 

I s l a m a b a d a s . Pakistanas 
antradienį patvirtino, kad JAV 
specialiųjų tarnybų pareigūnai 
jau išvežė iš valstybės praėju
sią savaitę suimtą Khalid 
Sheikh Mohammed, kuris, kaip 
įtariama, rengė 2001 metų rug
sėjo 11-osios atakas. Manoma, 
kad jis buvo pervežtas į kaimy
ninį Afganistaną 

laisvėje. New York'e 37 metų V. 
Džugašvili papasakojo, jog emi
gruoti nusprendė pernai gruo
dį, kai jį nežinomi asmenys su
mušė prie namo Tbilisyje, kur 
jis gyveno su savo žmona ir 
dviem sūnumis. „Neįmanoma 
gyventi Gruzijoje su mano pa
varde. J a u 10 metų man grasi
n a m a , jau 10 metų mums 
skambina žmonės ir mus įžeidi
nėja. Mums to jau gana", pa
reiškė jis. 

RUSIJA 1 
FILIPINAI 

Maskva . Visarion Džuga
švili — Josifo Stalino provai
kaitis — paprašė politinio prie
globsčio JAV. Kaip pranešė ra
dijo stotis „Echo Moskvy" pir
madienį V. Džugašvili atvyko j 
JAV kaip turis tas . Stalino pro
vaikaitis motyvavo savo prašy
mą suteikti politinį prieglobs
tį tuo, kad su jo pavarde Gruzi-
zijoje gyventi neįmanoma. V. 
Džugašvili — kino režisierius 
Jo senelis — Stalino sūnus Ja-
kov Džugašvili — žuvo per II 
pasaulinį karą vokiečiu ne-

M a n i l a . Tarp Pietų Filipi
nuose antradienį nugriaudėju-
sio galingo bombos sprogimo 
aukų yra ir vienas amerikietis. 
Dar 3 amerikiečiai per šj spro
gimą buvo sužeisti. Per spro
gimą, įvykusį šalia Davao oro 
uosto terminalo esančiame 
angare , iš viso žuvo 19 žmonių 
ir dar maždaug 100 buvo su
žeisti. JAV prezidentas George 
W. Bush pasmerkė šį sprogdini
mą ir pareiškė, kad JAV ..dirbs 
petis į petį" su Filipinais, kad 
būtų suimti šio teroro akto or
ganizatoriai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 *S2& 

LSS JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
„KARALIUS MINDAUGAS" 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
Čia pateikiame LSS Jubi

liejinės stovyklos vėliausią 
informaciją. Visos J S žinios 
yra teikiamos ir LSS interneto 
tinklalapyje www.skautaicom 
Kam jis prieinamas — pa
žiūrėkite. 

Stovyklos kainoraštis: 
1 asmuo iš šeimos — 11 

dienų — 295 dol.; 7 d. — 285 
dol.; 1 parą — 35 dol. 

2 asmenys iš šeimos 
(kiekvienas moka) — 11 dienų 
— po 290 dol.; 7 d. — 280 dol.; 
1 parą — 35 dol. 

3 ar daugiau iš šeimos 
(kiekvienas moka) — 11 dienų 
— 285 dol.; 7 d. — 275 dol.; 1 
parą — 35 dol. 

KELIONĖ Į IR IŠ 
JUBILIEJINĖS 

STOVYKLOS 

Skrendant — stenkitės 
naudotis oro uostu — Ontario, 
CA (ONT). Negalint rasti tin
kamo skrydžio — Ontario, 
naudokite Los Angeles Inter
national (LAX). Atvyks
tantiems į kitus oro uostus 
transporto negalėsime parū
pinti. 

Transportas iš šių dviejų 
oro uostų į stovyklavietę ir at
gal bus teikiamas šia tvarka: 

Atvykstantieji bus paima
mi: antradienį, 2003.08.05 — 
1-6 vai. p.p. „Pacific Daylight 
Savingtime" (PDT) ir trečia

dienį, 2003.08.16, 7 vai. r. — 6 
vai. p.p. (PDT). 

Išvykstantieji bus išveža
mi šeštadienį, 2003.08.16, nuo 
7 vai. r. iki 4 vai. p.p. (PDT). 

Vėliau pranešime apie oro 
uostuose parinktus skautų 
surinkimo punktus ir kaip 
atpažinti transporto atstovus. 

Rezervavę kelionės bilie
tus, tuoj praneškite atvykimo 
ir išvykimo informaciją (Air-
line, Flight number, Depar-
ture City, departure/arrival ti-
me, skauto,-ės vardas ir pa
vardė). Informaciją tuoj siųs
kite: 

jstransportas@iotmail.com 

Pastaba: kadangi kelionė 
iki oro uosto ilga (apie 2 vai. 
iki ONT ir apie 31/2 vai. iki 
LAX), reikia bent prieš pus
antros vai. būti oro uoste, pa
rinkite skrydžius taip, kad lai
ku būtumėte oro uostuose. Tai 
jūsų atsakomybė. 

Pavyzdys Nr. 1: atskren
dant į Ontario. jūsų lėktuvas 
turėtų nusileisti ne vėliau 
kaip 4 vai. p.p., kad spėtumėte 
pasiimti bagažą ir susitikti su 
transporto atstovu prieš 6 vai. 
p.p. 

Pavyzdys Nr. 2: išskren-
dant iš Ontario, jūsų lėktuvas 
turėtų išskristi ne anksčiau, 
kaip 1:30 vai. p.p., kad spė-
tumėt pasiekti oro uostą ir 
pereiti saugumo punktą. 

„Kaukių" stovyklos sesės gaminasi kaukes. 
Sesės Dovilės nuotr. 

i 

KVIEČIAME 

Labai malonu pranešti, 
kad „Karaliaus Mindaugo" 
Jubiliejinės stovyklos svetainė 
internete jau veikia. 

Šią svetainę pasišventu
siai ruošė brolis Aras Mattis, 
JS svetainės „webmaster". Jis 
dirbo daug dienų ir naktų, 
stengdamasis viską gerai 
išdėstyti, kad ji gražiai at
rodytų ir būtų išskaitoma. O 
brolis Tomas Dundzila rū
pinosi pagrindine struktūra ir 
dabar ruošia įvairią informa
ciją. Abiem broliams už tai 
didelis skautiškas ačiū! 

Aišku, jų darbas nesi
baigė, bet jau turim puikią 
pradžią. Kitas svarbus žings
nis bus pagalba tiems, kurie 
negalėtų išskaityti lietuviškų 
raidžių (neišskaitančius 
prašau rašykit man ir aš jums 
padėsiu). 

Svetainę rasit įsijungę į: 
,<A HREF = 
„http:llwww.skautai.com/ 

"> www.skautai.com </A.> ir 

KARALIAUS MINDAUGO" 
SVETAINĖN 

sekdami KM Jubiliejinės sto
vyklos link. 

Kadangi visi labai laukia 
informacijos, prašome Šakų 
vadovus — sesę Dalią ir brolį 
Romą dar šiandien šią infor
maciją pasiųsti savo vadijų 
nariams, visiems tuntinin-
kams ir vietininkams, aš taip 
pat tai atliksiu. 

Nuo šios dienos kviečiam 
dažnai lankyti svetainę, nes 
ten rasite vis naują informaci
j a 

Mane pasieksite: 
Quick Connect U.S.A. 
Saulius „Saul" Anužis 
5 Locust La n e 
Lansing, MI 48911-1153 
šaulius anuzis@aol.com 
sanuzis@800goquick.com* 
www.800goquick.com 
Tel.: 517-394-9940 
Call: 517-974-1986 
FAX: 517-394-2586 
E FAX: 509-756-0231 
Budekimo ir Ad Meliorem' 

Saulius Anužis 

Sydney „Kaukių" stovyklos stovyklautojai. Sesės Dovilės ra 

LSS VADOVŲ IR VADOVIŲ PAKĖLIMAI BEI 
APDOVANOJIMAI 

LSS Tarybos Pirmijos (12) 
korespondenciniame balsavi
mo posėdyje 2002 m. gruodžio 
1̂ d. dalyvavo: 

v.s. B. Banaitienė, v.s. fil. 
L. Kiliulienė, 

s. kun. Gediminas Kijaus-
kas, v.s. kun. Algimantas 
Žilinskas, 

v.s. fil. R. Penčylienė, v.s. 
R. Otto, v.s. fil. R. Griškelis, 

v.s. fil. Meilė Mickienė ir 
v.s. I. Markevičienė, j . s . fil. T. 
Chiapetta. 

Lapkričio 1 dienos ir ka
dencijos užbaigimo proga, 
pakelti ir apdovanoti šie LSS 
vadovai ir vadovės. 

Į paskautininko,-ės laips
nį 

vyr. sk. v. si. Leonas Ber
notas, „Žalgirio" tn., Boston; 

vyr. sk. v. si. Rasa 
Bobelytė, Britain, „Šatrijos" 
viet., Hartford; 

vyr. sk. v. si. Vida Če-
jauskienė, Washingtono „Ži
dinys"; 

vyr. sk. v. si. Vincas Gied
raitis, „Kalniškių" tn., Los 
Angeles; 

vyr. sk. v. si. Robertas Jo-
kubauskas, „Lituanica" tn., 
Chicago; 

vyr. sk. v. si. Sylvia 
Stonkutė-Johnston, „Širvin-
tos-Nemuno" tn., Hamilton; 

vyr. sk. v. si. Aras Mattis, 
„Kalniškių" tn., Los Angeles; 

vyr. sk. v. si. Linas Na
rušis, „Rambyno" tn., Toronto; 

vyr. sk. v. si. Daiva 
Neidhardt, „Baltijos" tn. 
Boston; 

vyr. sk. senj. Rimas Pe
čiulis, Toronto; 

vyr. sk. v. si. Lisa Lattan-
zi-Pietrantonio, „Širvintos-
Nemuno" tn., Hamilton; 

vyr. sk. v. si. Vaidas Se
kas, „Kalniškių" tn. Los An
geles; 

vyr. sk. v. si. Viktoras 
Šimkus, „Rambyno" tn., 
Toronto; 

vyr. sk. v. si. Darius 
Sonda, „Rambyno" tn.. Toron
to 

vyr. sk. v. si. Veronica 
Taraškaitė, „Neringos" tn., 
Cleveland; 

vyr. sk. v. si. Birutė Za-
bulienė, „Šatrijos" viet., Hart
ford. 

Į skautmmko,-es laipsnį: 

ps. Paulita Alinskienė, 
„Baltijos" tn., Boston; 

ps. Gintaras Aukštuolis, 
„Lituanicos" tn., Chicago; 

ps. Eglė Garsienė, „Nidos" 
draugovė, Florida; 

ps. Edis Leipus, „Litua
nicos" tn., Chicago; 

ps. Johanna Šimkienė, 
„Baltijos" tn., Boston; 

ps. fil. Rūta Ozers. Skau
čių skyriaus vedėja. 

Į vyresnio skautininko,-es 
laipsnį: 

s. Tadas Dabšys, „Kal

niškių" tn., Los Angeles; 
s. Vladas Gedmintas, Pie

tų Anglijos viet., London; 
s. kun. Gediminas Ki-

jauskas, R. Katalikų Dvasios 
vadovas; 

s. Elzė Simonavičienė, 
„Šatrijos" tn., Toronto; 

s. fil. Naida Šnipaitė, At
lanto raj. vadė; 

s. fil. Jūratė Variakojienė, 
Vydūno fondo tarybos narė. 

Į jūrų vyresnio 
tdninko,-es laipsnį 

skau-

J.s. 
„Šatrijos 

Elena Namikienė, 
' tn., Toronto. 

Už Nuopelnus Ordinu: 

v.s. fil. Rimas Griškelis, 
Akademinio sk. sąjūdžio vadi-
jos pirmininkas; 

j . s . Algis Jonušas, Kontro
lės komisijos pirmininkas; 

v.s. Vincent O'Brien, 
Europos raj. vadas; 

v.s. kun. Algimantas Žilins
kas, Evangelikų dvasios va
dovas. 

Lelijos Ordinu: 

s. Glorija Adomkaitienė, 
Atlanto raj. atstovė; 

j . s . fil. Taiyda Chiapetta. 
Tarybos pirmijos narė; 

v.s. Rasa Karvelienė, 

Liepsnelių skyriaus vadovė; 
v.s. fil. Daina Kasputienė, 

Ramiojo Vandenyno raj. atsto
vė; 

v.s. fil. Jūratė Neimanie
nė, Kanados raj. atstovė; 

v.s. fil. Laima Rupins-
kienė, Jaun. skaučių skyriaus 
vadovė; 

v.s. Danutė Surdėnienė, 
Seserijos Garbes gynėja. 

Padėkos Ordinu: 

v.s. Birutė Prasauskienė, 
Ramiojo Vandenyno raj. vadė; 

v.s. fil. Zita Rahbar, ASS 
Vadijos pirmininko pavaduo
toja; 

v.s. fil. Rūta Žilinskienė, 
Kanados raj. vadė. 

Geležinio Vilko Ordinu: 

v.s. Eugenija Bacevičienė, 
Pietų Amerikos raj. atstovė; 

v.s. fil. Nijolė Kers-
nauskaitė. „Gabijos" redak
torė; 

v.s. Irena Markevičienė, 
Tarybos pirmijos ir Seserijos 
iždininkė; 

v.s. fil. Rita Penčylienė, 
Seserijos Vyriausia skau
tininke. 

Budėkime! 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

2000—2002 M. KADENCIJOS A.S.S. 
VADUOS ĮSAKYMAS NR. 3 

Par. 1: Akademinio Skau
tų sąjūdžio Vadijos nutarimu, 
spalio 23 d.. 2002 metais, šie 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai buvo apdovanoti: 

ps. fil. Audriui Kirvelaičiui 
— už Nuopelnus ordinas; 

ps. fil. Auriui Jarašūnui — 
Tėvynės Sūnaus žymuo. 

Par. 2: 
Visas Sąjūdis džiaugiasi ir 

nuoširdžiai linki broliams 
Audriui ir Auriui daug gražių 
ir skautiškos nuotaikos pilnų 
dienų ateityje. 

Ad Meliorem' 

fil. Rimas Griškelis 
ASS Vadijos pirmininkas 

Sydney „Kaukių" stovykloje su savo skilčių gairelėmis „Blynų" skil-
t in inkas Aleksas Karp ir „Lašinių" skiltininkas Andrius Belkus. 

Sesės Dovilės nuotr. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
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Oro paštu 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
*ww-caTterfoc3urgeryarx*yeaslhea»i.cor"! 

EDMUNDAS VTŽNAS, M.D. S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sis. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

Center for Health, 
1200 S. York, Brihurst IL 60126 

630-941-2609 

VIDAS J. NEMOKĄS, M.D. 
KAHOOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Bervvyn, IL 

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

tarus. Kalbame lietuviškai. 

SKAUTŲ IKUREJO ŠVENTE VIENIJA 
LIETUVOJE SUSISKALDŽIUSIUS 

SKAUTUS 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U O A § 

Nors Lietuvoje yra 10 
savarankiškų skautų organi
zacijų, tačiau vasario 22 dieną 
jos švenčia drauge. Skautų 
įkūrėjo anglų lordo Robert 
Baden — Powel! of Gilwell 
gimimo 146-ąsias metines pa
grindinių Lietuvos skautiškų 
organizacijų nariai susirinko 
švęsti Vilniuje ir Kaune. 
Skautų įkūrėjo dieną taip pat 
šventė daugiau negu 26 mili
jonai skautų visame pasauly
je. 

Vilniaus gatvėse dažnas 
galėjo sutikti skautus 

Susirinkę Vilniuje, 
Pranciškonų aikštėje nemažas 
skautų būrys kelioms valan
doms pasklido po miesto 
senamiesčio gatveles. Ne vie
nas praeivis galėjo pastebėti 
įvairiaspalviais kaklaraiščiais 
pasipuošusius skautus, sku
bančius Vilniaus centro gat
vėmis. Didžiausių Lietuvos 
skautų organizacijų Vilniaus 
regiono vadovai nusprendė 
surengti pažintinį žaidimą sa
vo nariams. Taip paminėti ne 
tik Skautų įkūrėjo gimimo 
dieną, bet ir dar labiau pažin
ti miestą. Žaidimo metu skau
tai turėjo rasti greičiausią 
kelią, papasakoti įžymių vietų 
istorijas bei įvykdyti išra
dingumo reikalaujančias 

užduotis. Pasibaigus žaidi
mui, visi subėgo į Vilniaus 
arkivyskupijos jaunimo cen
trą, kur laukė arbata ir seniai 
matyti draugai. 

Tradiciškai ši šventė pasi
baigė šv. Mišiomis Bernardinų 
bažnyčios koplyčioje auko
tomis už pasaulio skautus. 

Aštuon ios dešimtys 
buvus ių , e samų ir 

būs imu skautų 

Kaune vasario 22 dieną, 
didžiausios skautų organizaci
jos, Lietuvos Skautijos va
dovai organizavo buvusių, 
esamų ir būsimų skautų 
šventę ir sukvietė visų skautų 
organizacijų narius. Vakarop 
renginį pradėjo šv. Mišiomis. 
Skautai eisena nužygiavo į 
Kauno arkivyskupijos jauni
mo centrą. Čia susirinko ir 
garbingo amžiaus, skautavę 
dar Skautų įkūrėjui esant 
gyvam, ir ar visiškai jauni 
skautai. Renginyje dalyvavo 
ir žmonės dar tik norintys 
tapti skautais — būsimieji 
skautai. Viso renginyje daly
vavę daugiau negu aštronios 
dešimtys asmenų dar ilgai 
tarpusavyje šnekučiavosi ir 
nenoriai skirstėsi jau vėlyvą 
vakarą. 

Ramūnas Žilionis 
Vyr. skautininkas 

' . 
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LAIKAS ĮVESTI GRIEŽTESNE TVARKĄ 
Šiuo metu Lietuvoje yra datėje apygardoje prieš kiek-

įregistruotos 36 politinės par
tijos, 26 jų dalyvavo gruodžio 
pabaigoje įvykusiuose rinki
muose į savivaldybių tarybas. 
Tačiau, politologo Alvido 
Lukošaičio duomenimis, vos 8 
partijos išsidalijo liūto dalį, 
per 90 procentų visų mandatų, 
kitos atliko paprasčiausių sta
tistų vaidmenį. Ir praėję rinki
mai nėra kokia nors išimtis, 
labai panašūs yra ir ankstes
nių rinkimų rezultatai. 

„Lietuvoje yra daug parti
jų... Ir paskutiniai metai rodo, 
kad savo kandidatus rinkirnuose 
(nelabai svarbu šiuo atveju, ar 
Seimo, ar savivaldybių) kelia 
nuo 20 iki 25 ir net daugiau 
partijų, tačiau mandatų daly
bose paprastai dalyvauja 5-6", — 
tvirtino Alvidas Lukošaitis. 

Be to, yra nemažai partijų, 
kurios išvis nedalyvauja rin
kimuose, pavyzdžio dėlei gali
ma būtų paminėti Gyvenimo 
logikos ar Protėvių atgimimo 
partijas. 

Todėl, teigė mūsų radijui 
konservatorius Jurgis Razma, 
toliau taikstytis su tokia padė
timi nebegalima: „Aš manau, 
iš tikrųjų yra dabar nenormali 
padėtis, kai likę kai kurių par
tijų tik keletas žmonių, bet vis 
tiek tos partijos tebėra įre
gistruotos. Taip, man atrodo, 
mes diskredituojame pačią 
partijų idėją, todėl norėtųsi 
čia daugiau tvarkos". 

Jurgis Razma, kar tu su 
kitu konservatoriumi, Andriu
mi Kubiliumi, ką tik įregistra
vo įstatymo pataisą, kad be
siregistruojanti partija privalo 
turėti nebe 400 narių, kaip yra 
dabar, o tūkstantį. Žinoma, ši 
griežtesnė sąlyga būtų taiko
ma tik naujai besisteigian
čioms partijoms. Tačiau Jur
gis Razma sakė, kad, svars
tant šią pataisą, konservato
riai siūlys ir kai kurias kitas 
nuostatas, kurios padėtų atsi
kratyti kitados įsisteigusių, 
bet jau senokai nebegyvy-
bingų partijų, pavyzdžiui: 

„Būtų galima siūlyti kole
goms pasvarstyti, kad parti
jos, kurios Seimo rinkimuose 
neįveikia 4 procentų barjero, 
t.y. nelaimi vietų daugiaman-

vienus sekančius rinkimus tu
rėtų persiregistruoti". 

Visgi šiuo atveju kyla na
tūralus klausimas — o kodėl 
tos smulkios, neįtakingos par
tijos negalėtų sau ramiai vege
tuoti, kuo jos kliūva, kam jos 
trukdo? 

Jurgis Razma mano, kad 
šis reikalas nėra jau toks 
nekaltas, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Politinė partija turi 
dideles teises rinkimuose, 
ypač iškeliant kandidatus. 
Antai jeigu ne partijos narys 
norės iškelti savo kandidatūrą 
vienmandatėje apygardoje, tai 
jam teks surinkti tūkstančio 
piliečių parašus. O partija gali 
iškelti kandidatus nors ir 
visose šalies rinkimų apygar
dose. Taip atsiranda palanki 
dirva piktnaudžiavimams. Al
vidas Lukošaitis pridūrė, kad 
betvarkė šioje gyvenimo srity
je yra naudinga ir šalies gy
ventojams, ir pačioms parti
joms. Mat, sumaištis kenkia 
visų politinių partijų autorite
tui. Be to, gyventojams sunku 
pasirinkti, kai mirga šitiek 
partijų pavadinimų. Tad reik
tų apsivalyti nuo mirusių par
tijų, — mano politologas. Anot 
jo, ši visuomenės gyvenimo 
sritis nėra palikta savieigai nė 
vienoje demokratinėje valstybėje. 

Tačiau jau dabar aišku, 
kad neįtakingos partijos 
ryžtingai priešinsis bandy
mams jų atsikratyti. Antai 
partijos „Socialdemokratija 
2000" pirmasis vicepirmi
ninkas Arvydas Akstinavičius 
mums teigė, kad demokratijo
je turi teisę gyvuoti visos par
tijos, ir mažos taip pat. Galų 
gale niekas nežino, ar šian
dien mažos rytoj neišaugs į di
delę. Pavyzdžiui. Liberalų są
junga 10 metų buvo visiškai ne
įtakinga, beveik neturėjo atstovų 
Seime, o šiuo metu tai gau
siausia opozicijos jėga. Tad. 
Arvydo Akstinavičiaus nuomo
ne, geriau jau tegul rinkėjai, o 
ne šiuo metu stipresnės parti
jos sprendžia, kurioms parti
joms gyventi, o kurioms mirti. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui" iš Vilniaus 

TAIJDOMU 
SUKAKTUVINIAI 

ŽENKLIUKAI 

Paminint popiežiaus Jono 
Pauliaus II popiežiavimo 25 
metų sukaktį, Vatikanas kovo 
mėnesį išleidžia 25 pašto žen
kliukų seriją — kiekvienas 

ženkliukas yra apie 44 centų 
vertės (ruošiamasi išleisti 
250,000 lakštų). Tarp kitų 
įvykių iš popiežiaus veiklos, 
yra ir nespalvotas ženklas 
paminėti 1981 m. įvykusį pa
sikėsinimą prieš jo gyvybę, ir 
susitikimą su sovietų vadovu 
Michail Gorbačiov. kai pastara
sis lankėsi Romoje 1981 m. NYT 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 5 d., trečiadienis 

Ses. Ona MikaiLaitė 

Ir vėl Gavėnia 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas (kairėje) įteikia NATO žvaigždės žymenį JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Algimantui Gečiui. 

JAV LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS 
ĮTEIKTOS NATO ŽVAIGŽDĖS 

Š.m. vasario 6 d. Lietuvos 
Respublikos ambasada Va
šingtone Lietuvos ministro 
pirmininko Algirdo M. Bra
zausko vizito proga surengė 
priėmimą. Priėmimo metu už 
aktyvų darbą ir nenuilstamą 
pagalbą Lietuvai siekiant 
narystės NATO, JAV Lietuvių 
organizacijų vadovai buvo 
apdovanoti NATO žvaigždė
mis. 

Lietuvos Respublikos am-
ba~ "dorius Vygaudas Ušac
kas apdovanojimus įteikė: 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkui 
Algimantui Gečiui, Amerikos 
Lietuvių tarybos pirmininkui 
Sauliui Kupriui, JAV Lietuvių 
Respublikonų nacionalinės 
federacijos pirmininkui Jonui 
Urbonui, JAV Lietuvių demo
kratų lygos pirmininkui Rimui 
Česoniui, Lietuvos Vyčių 
Lietuvos Reikalų tarybos 
pirmininkui, buvusiam Lietu
vos Vyčių prezidentui Jonui 
Mankui. Amerikos Baltų lais
vės lygos (BAFLo) viceprezi
dente!, JAV Lietuvių Ben
druomenės Vakarų apygardos 
pirmininkei Angelei Nelsienei. 

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas paminėjo, kad ši 
proga yra tarsi simboliška — 
prieš dvejus metus kovo 11 
dieną JAV Lietuvių organi

zacijų vadovai buvo susirinkę 
LR ambasadoje ir pasirašė 
susitarimą, jog bendrai dirbs, 
padedant Lietuvai žengti užsi
brėžto tikslo — NATO narys
tės — link. 

Po apdovanojimų įteikimo 
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas pasveikino 
JAV Lietuvių organizacijų 
vadovus ir visus susirinku
sius. Savo kalboje jis išreiškė 
didelę padėką visai Lietuvos 
išeivijai, be kurios pagalbos 
Lietuvai pasiekti to, kas yra 
pasiekta dabar, būtų buvę be 
galo sunku. Ministras pir
mininkas pasidžiaugė, kad 
Lietuva turi tokį puikų ramstį 
— darbščią išeiviją ir išreiškė 
viltį, kad Lietuvai tapus 
pasaulinių organizacijų lygia
vertėmis narėmis, „...mūsų 
išeivija ir toliau neliks be 
darbo..." 

Baigdamas savo kalbą. 
Algirdas Brazauskas pakvietė 
šokėjus, dainininkus ir visus, 
kas neabejingi mūsų kultūrai 
bei tautiškumui, vasarą apsi
lankyti Lietuvoje, kuomet 
vyks Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventė, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos suvažiavimas ir bus šven
čiamas 750 metų karaliaus 
Mindaugo karūnavimo bei 

Lietuvos valstybės jubiliejus. 
Prieš prasidedant ofi

cialiam priėmimui, ministras 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas Lietuvos Respublikos 
ambasadoje privačiam pokal
biui susitiko su JAV lietuvių 
pagrindinių organizacijų pa
reigūnais: dr. Stasiu Bač-
kaičiu, Algimantu Gečiu, Sau
lium Kupriu. Jonu Mankum, 
Angele Nelsiene, Jonu Urbo
nu. Pokalbio metu, kuriame 
taip pat dalyvavo ambasado
rius Vygaudas Ušackas ir am
basados pareigūnė Renata 
Ališauskienė, buvo padėkota 
ministrui pirmininkui už jo 
teikiamą dėmesį išeivijai ir 
prašyta toliau stiprinti Lie
tuvos bei išeivijos ryšius, ypač 
švietimo, kultūros ir mokslinio 
bendradarbiavimo srityse. 
Tautiniu požiūriu stipri bei 
sąmoninga išeivija ne vienu 
atveju gali būti naudinga Lie
tuvai. Uždaras pokalbis tarp 
ministro pirmininko ir JAV 
lietuvių organizacijų atstovų 
truko vieną valandą. 

Priėmimą vainikavo Lie
tuvos ambasadoje surengtos 
vaišės, kurių metu svečiai ga
lėjo neformaliai pabendrauti 
bei pasivaišinti. 

Parengė: 
Jūratė Mikšėnienė 
JAV LB įstaigos darbuotoja 

Gavėnios nelabai laukia
me. Liūdna Gavėnios nuotai
ka galbūt ne taip mums pa
traukli. Gavėnia — rimties ir 
atgailos metas; metas apžvelg
ti savo gyvenimą ir kelti širdį 
prie Dievo. O tai daryti mums 
trukdo daug dalykų: kas
dienos rūpesčiai, išsekinantys 
išsiblaškymai, tušti ir triukš
mingi malonumai. Gėrio ir 
blogio kovoje ne tik dažnai su
klumpame, bet dažnai sunkiai 
atskiriam, kas gera, kas bloga. 
„Reikia gyventi", — teisi-
namės. 

Šiandien, naujų karų ir 
naujų žudynių akivaizdoje, 
mums labai reikia Gavėnios. 
Reikia sustoti ir susimąstyti, 
ką darome. Amerikietis rašy
tojas ir humoristas James 
Thurber taikliai yra pasakęs, 
jog „žmonėms reikia bent vie
ną sykį prieš mirtį pasistengti 
suvokti, nuo ko jie bėga, kur 
bėga ir kodėl". 

Gavėnios metu Bažnyčia 
mus kviečia nebijoti išeiti 
drauge su Kristumi į dykumą 
— pasitraukti nuošaliau, pa
būti su savimi. Kristaus 40 
dienų buvojimas dykumoje 
nušviečia ir įprasmina mūsų 
asmeniškas dykumas. Gavė
nios pradžioje esame pažen
klinti pelenais, kad mums 
primintų, jog visa aplink mus, 
ir mes patys, esame taip tra
pūs ir laikini. Esame kviečia
mi įsijungti į nuodėmingų 
žmonių atgailos procesiją, nes 
kiekvienas kažkokiu būdu 
esame prisidėję prie pasauly 
siautėjančio blogio — prie 
karų ir kivirčų, gimusių žmo
gaus širdies tamsiausiose gel-. 
mėse. 

Gavėnios Kristus tačiau 
nepasit inka mūsų su rykš
tėmis ar botagu — Jis mus pa
sitinka kaip Gerasis Gany
tojas. Lietuvių kalba būti 
pavadintam „avinu" ar „avele'' 
nėra didelis komplimentas. 
Argi nesielgiame kaip avys, 
ieškodamos sultingesnio žolės 
kuokšto, pabaidytos išbėgio-
jame į šalis ir nuklystame į 
pavojingas vietas? 

Prarandame dvasinę pu
siausvyrą, kai paskęstame 
darbuose, pasineriam liūdesy
je ar sielvarte. Sunki materia
linė būklė mus įvaro į nuola
tinį nerimą, arba ligą — tiek 
savo, tiek mums artimų 
žmonių — sukelia paniką. Net 
mūsų idealai gali išvesti į 
klystkelius, kai idealų vardan 

teisiame ir smerkiame kitus. 
O ką bekalbėti apie audras, 
kurias sukelia pyktis, pavy
das, neapykanta, kerštas... Iš 
visokiausių klystkelių mus 
išveda Gerasis Ganytojas, 
jeigu nebėgame nuo Jo. 

Antra vertus, sąžinės bal
są ir kaltės pajutimą išgyvena 
tik geri žmonės — ir juo geres
ni, juo jautriau tai pajunta. 
Štai Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio nusiskundimas: „Vėl 
giliau žvilgterėjau į savo 
gyvenimą. Koks visur, Vieš
patie, baisus prigimties suge
dimas. Kokia negalė. Kiek 
visur netobulybių, paklaidų. 
Neviltis apimtų, kad taip 
didžiai nepasikliaučiau Tavo 
neapsakomu gailestingumu. 
Matau, Viešpatie, kaip Tavo 
gausios malonės, tekėdamos, 
nelyginant upelio srovės, nuo
lat valo, nuplauja nuo mano 
sielos netobulybių dulkes ir 
nusižengimų purvus. Už tatai 
ačiū Tau, gailestingasai Die
ve" („Užrašai", 1913.1.6). 

Bažnyčia Gavėnios metu 
tradiciškai mus ragina prie 
maldos, pasninko ir gerų dar
bų, nes šie mus atveria Dievo 
malonei, paslaptingai tekan
čiai, lyg upelis po ledu. Dievo 
gerumas mumyse įžiebia norą 
būti geriems. Skubėdami da
ryti gera, statome Dievo kara
lystę žemėje. 

Mūsų Gavėnia nėra taip 
sunki kaip buvo, pavyzdžiui, 
Adelės Dirsytės Gavėnia, 
besitęsianti dešimtį metų Si
bire, o ji mažoje savo maldak
nygėje galėjo įrašyti: „Skaus
mo kelią išėjęs Jėzau, Kan
kinių Karaliene, visi dangaus 
ir žemės kankiniai ir kentėto
jai, padėkite man suprasti 
Išganytojo kančios ir meilės 
esmę, padėkite man, mano 
mylimiesiems ir visai mūsų 
tautai atrasti savo kelią". 

Mes, lietuviai, esame linkę 
būti per daug kritiški, tačiau 
kritika kiekvieno niekada ne
pakeitė, nepalenkė prie gėrio. 
Gėrio ir blogio kova kiekvieno 
širdyje yra labai individualus, 
ir drauge labai visuotinis, 
dalykas, išgyvenamas įvairių 
kultūrų bei įvairių religinių 
įsitikinimų žmonių. Štai vie
nas Amerikos indėnų vadas, 
paklaustas, kaip jis tai išgyve
na, pasakė: „Du šunys manyje 
gyvena: vienas piktas, kitas 
geras. Abu nuolat manyje 
pjaunasi... Kuris laimi?... Ogi 
tas, kurį dažniau šeriu". 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 
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Per II pasaulinį karą Pe-
terhof gerokai nukentėjo, bet 
buvo naujai vėl atstatytas, 
kaip buvo anksčiau. 

Kiti rūmai, pastatyti 
pamėgdžiojant Versalį, buvo 
kaizerio Friedricho Didžiojo 
Sans Souci rūmai (vokiečių 
vadinami Schloss Sans Souci) 
Potsdame, 16 mylių į piet
vakarius nuo Berlyno. Šiuose 
rūmuose, pradedant 1945 m. 
liepos 17 d., vyko Potsdamo 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Truman, Churchill ir Stalin, o 
XVIII š. čia ketverius metus 
svečiavosi Voltaire. Rūmai 
stovi nuostabiai gražioje apy
linkėje: 19 idiliškų ežerų, 
kalvų virtinės ir vešlios miš
kingos vietovės viliojo Prūsijos 
valdovus čia įkurti juos kaip 
vasaros — atostogų buveinę. 
Potsdam ir buvo ta vieta, kur 
karališkos šeimos pasitrauk
davo poilsiui. Sans Souci yra 
įmantrūs bei sudėtingi išblyš
kusios gelsvos spalvos rokoko 
rūmai, stovintys ant kalvos, 

viduryje rinktiniai puikiame 
ar ne apie 800 akrų parke. 
Stovint ant pagrindinių įspū
dingų, plačių bei didžiulių 
laiptų ir žvelgiant link parko, 
akys gėrisi nuostabiai išpla
nuotais gėlynais bei puikiom, 
grakščiom, meniškom statu
lom. 

Tačiau grįžkime atgal į Pe-
terhof, tuos elegantiškus rū
mus, savo prabanga konku
ruojančius su žvmiuoju Versa
liu. 

Visas Peterhof komplek
sas (Didieji rūmai, kiti to
limesnieji rūmai nuo pagrin
dinių bei paviljonai) yra 300 
metų senumo, nors kiekvienas 
caras vis ką nors pridėdavo. 
Didieji rūmai buvo Petro I 
vasaros gyvenamieji namai. 
Tačiau jo duktė imperatorė 
Elžbieta, o vėliau ir Kotryna II 
gerokai juos padidino, atnauji
no bei padaugino prabangos. 
Tikrai neįtikėtina, jog sovietų 
valdžia atstatė į pradinę pra
bangą per II pasaulinį karą 

sudegintus visus tris carų rū
mus. Gerai (o kartu stebėtina), 
jog ji suprato bei įvertino jų 
istorinę ir meninę vertę (dabar 
visam pasauliui pasigėrėti). 

Didieji rūmai, kurie yra 
patys didžiausi iš visų rūmų 
(lyginant juos su Žiemos rū
mais Petrapily), su parku bei 
fontanais, buvo nuolat didina
mi ir puošiami per 2 šimtme
čius. Tad čia aukso gausumas, 
gyvas architektūros ryšku
mas, galingas krentančio van
dens judesys bei dundesys — 
visa tai sudaro džiugesio, 
didingumo, gyvenimą stipri
nantį linksmumą. 

Perėjus marmuro grin
dimis per prieangį, prabangiai 
išpuošti laiptai vedė į Pokylio 
salę. net dar puošnesnę aukso 
pagražinimais, nuostabiu par
ketu (kuris kiekvienoje salėje 
skirtingo rašto), piešiniais lu
bose ir paauksuotom drožinė
tom durimis. Rūmų vidus pa
sižymi klasikiniu laikotarpiu. 
O per pora šimtmečių čia buvo 
sukaupta daugybė nuostabiai 
gražių tapybos kūrinių, statu
lų, skulptūrų, baldų, meniškų 
vario dirbinių, porceliano ir 
krištolo (visa tai per abu pa
saulinius karus būdavo iš
gabenama Maskvon). Šiame 

kultūros brangenybių name 
vyko milžiniški pokyliai — 
visose salėse būdavo išstatyti 
stalai, kad sutalpintų 3,000 
svečių, o sales apšviesdavo 
10,000 žvakiį! 

Stebėdamas visą šią pra
bangą, mintyse svarstai, juk 
visiškai nenuostabu, kad Ma-
rie Antoinette, neatjausdama 
badaujančių prancūzų piliečių, 
esą pasakiusi: 

— Jei jie neturi duonos, 
tegul valgo pyragą! 

Istorikai tai neigia, būk 
tas posakis buvojai primestas. 
Tačiau, jei tai istorinė tiesa, 
tai irgi nėra ko stebėtis, nes ji, 
pati jauniausia bei mylimiau
sia Austrijos imperatorės 
Marios Teresės 16-kos vaikų, 
atvyko į Versalį iš taipgi 
nuostabiai puošnių bei pra
bangių Schoenbrunn rūmų, 
kur ji užaugo. Ten pvz., v» no 
kambario visos sienos išklotos 
kamėjomis (cameo). Tą kam
barį sukurti truko 20 metų ir 
jau XVIII š. kainavo net mili
jonais. Tad kaip tokia turtuolė 
lepūnėlė galėjo atjausti ar 
bent suprasti Victor Hugo 
vaizduojamus vargdienius? 

Pokylio salėje langai ir vei
drodžiai išpuošti drožinėtais 
bei paauksuotais rėmais ir 

pilna paauksuotų su variu 
maišytų žvakidžių. Visas par
ketas išklotas didžiulių žvaigž
džių raštu, o lubose — italų 
dailininko puošnus „Parnaso" 
piešinys. 

Rūmuose tiek daug salių 
bei kambarių, kad nematai jų 
galo. Palikę baroko stiliaus 
Pokylio salę. apžiūrėję Mėly
nąją priėmimo salę. gavusią tą 
vaizdą dėl savo šilku dengtų 
sienų (jų irgi yra pilna Bal
tuose rūmuose), Washington, 
D.C, — Raudonasis, Mėlyna
sis, Žaliasis kambariai. ..)< 
atsidūrėme kitoje salėje su 
milžiniškais paveikslais — 
rusų laivyno kovos su turkais 
— tipingas rusiškojo laivyno 
išgarbinimas! Sosto kambarys 
yra pats didžiausias rūmuose 
— su 28 langais, išdėstytais 
dviem eilėmis, ir vėl gausu 
aukso, veidrodžių, lubų pie
šinio bei parketo grožis, o 
ištaigingas carų sostas pabrė
žė šio kambario (tai salė) svar
bumą bei didelę reikšmę. Čia 
sukabinti visų rusų moterų, 
valdžiusių sostą — Rusiją, 
portretai. Perėję per Audien
cijos salę, perkrautą praban
gos ir pilną žavingumo. Baltoji 
puotos (vaišių) salė parbloškia 
atsilankiusius savo ramvbe 

bei darnumu (harmonija). Vos 
įžengus į ją, pagauna šviesios 
spalvos, nėra jokių paveikslų, 
grindys — parketas, išdėliotas 
zigzago raštu. Kėdės ir valgo
masis stalas irgi šviesūs — 
balkšvai gelsvos spalvos. Salę 
apšviečia net 5 sietynai, kurių 
„rėmai" iš vario, o kabantieji 
krištolo papuošalai ąžuolo lapo 
pavidalo. 

Paveikslų salė. kurioje yra 
net du židiniai, vienas prieš 
kitą, puikuojasi (net apie 400) 
paveikslais, sukabintais kaip 
gobelenai nuo .lubų ligi grindų. 
Tuos paveikslus Kotryna 
Didžioji nupirko iš italų dai
lininko našlės, gyvenusios ir 
mirusios Petrapily. Židiniai 
pagražinti Veneros ir jos vyro 
Vulkano atvaizdais. Salė iš
puošta nulietais kūriniais: Me
nas, Mokslas. Karas ir Taika. 

Kurapkų sutikimo kam
barys gavo savo pavadinimą, 
nes jo sienos dengtos prancū
zišku šilku, kuriame buvo raš
tas — pavaizduoti kurapkų 
būriai, besiganantys žolėje. 
Net ir porceliano servizas 
turėjo kurapkų raštą. 

Minkštasuolio (arba sofos) 
kambarys, pavadintas dėl ten 
esančios plačios turkiškos 
sofos. Kaip ir Kurapkų priėmi

mo kambary, sienos išmuštos 
medžiu su paauksuotais rė
mais ir su išklotu šilku. Čia 
Tatjana atkreipė mūsų dėmesį 
į „svarbų" objektą — didžiulį 
plikutės mergytės portretą. 
Tai Petro Didžiojo dukrytės 
Elžbietos Petrovnos (jos moti
na, vėliau imperatorė Kotryna 
I, buvo lietuvė). Kitas „labai 
reikšmingas istorinis" daiktas 
— „įžymybė" — Kotrynos 
Didžiosios mylimas šuo — le
pūnėlis iš porceliano, gulįs ant 
„karališkos" pagalvės. 

Neįmanoma aprašyti visos 
tos daugybės nuostabių salių: 
kiniečių, apsirengimo, mie
gamųjų. Imperatorės studijų 
kambario (o iš tikrųjų valdovė 
ten neskaitė, lavinosi ar rašė, 
bet lošė kortom su panašiom 
.studijuojančiomis" aristokra
tėmis i. Karūnos. Ąžuolo studi
jų, vėl Didžiojo mėlynojo, 
sekretorės, carų palydovų, pa
tarnautojų, pavyzdinio ir dar 
daug kitų kambarių. 

Leidžiantis elegantiškais 
ąžuolo laiptais, gausiai me
niškai skulptorių išdrožtais 
ornamentais turėklais, paste
bėjome didelį kabantį Petro 
Didžfojo portretą ąžuolo rė
muose 

Bus daugiau 
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NORĖČIAU „DRAUGE" 
SKAITYTI 

Laba i už jauč iu A. As
trauska i tę („Draugas", vas . 19 
d.) nusivylusią spaudos lais
vės stoka „Amerikos lietuvio" 
skiltyse. Bet a š čia kalbu ne 
apie spaudos laisvę, bet apie 
spaudos s tebuklus . Nors vieną 
ka r t ą gyven ime norėčiau 
„Draugo" pus lapiuose skaityti : 

• kad „velionis XX buvo 
šykštus, irzlus, nedraugiškas 
ir dažnai neblaivus"; 

• kad „kun. ZZ pasakė ne
labai tur iningą pamokslą, vi
sai nepr i ta ikytą šiai iškilmin
gai šventei"; 

• kad j a u n o j i buvo šiaip 
sau išvaizdos" ir kad j a u n a 
sis, n e t u r ė d a m a s nei doktora
to, nei kokio kito laipsnio, ke
pa h a m b u r g e r i u s pas Mc
Donald's"; 

• kad Lietuvių televizijos 
vedėjas V. Reneckis teisme už
registravo pareiškimą, kuriuo 
pasižadėjo šypsotis bent tr is 
ka r tus savaitėje; 

• kad Bron ius Nainys ofi
cialiai pr ipaž ino George* W. 
Bush Amerikos prezidentu, o 
šis iš d ė k i n g u m o paskelbė 
Nainį „Amerikos gyvu poli
t iniu lobiu — resursu" , prilygi
nan t jį dr. Kiss inger ir dr. 
Brzezinski; 

• kad Valdas Adamkus iš
vyko į Meksiką (kur j a u per 30 
m. kasmet vasaroja) ir, priė

męs Meksikos pilietybę, kan
didatuos į prezidentus ; 

• kad Rolandas Pavilionis 
a t s i s t a t y d i n o i r a t sk r i do į 
Ameriką, pasiryžęs tap t i jos 
piliečiu; 

• kad Algirdas Brazaus
kas , š į k a r t su Pavil ionio 
žmona, vėl grįžo į Egiptą, kad 
i š t i r tų ga l imybes p a s t a t y t i 
Cheapso piramidę, ka ip savo 
antkapį Vingio parke; 

• kad kel iau to ja S t a s ė 
Semėnienė pirmoji iš lietuvių 
nuskr ido į j a u laisvą Kubą, 
ku r prisipirko cigarų už 1,825 
dolerius; 

• kad dr. Jonas Adoma
vičius gimtadienio proga gavo 
iš lietuvių prekybininkų 100 
svarų šaldytų cepelinų ir 6 
dėžes „Utenos" a laus; 

• kad prez. Rolandas Pak-
sas , laisvai kalbąs rusiškai , 
pradėjo s lapta i mokytis lietu- • 
viškai ir... angliškai; 

• kad Stanley Balzekas 
pagal iau a t rado savo muzieju
je pat ranką, iš kurios Naujų • 
metų proga paleis 12 šūvių; 

• na , i r kad Lietuva nu
t r a u k ė Amerikos ambasada i 
Vilniuje elektrą, vandenį bei 
kurą, tuo paske lbdama Ame
rikai karą, kur is a tneš Lie
tuvai ga ran tuo tą okupaciją i r 
šviesesnį gyvenimą visiems. 

Stebuklų laukiąs , 

Karais (Charles) Ruplėnas 
Chicago, IL 

NAINYS, 
USPASKICHAS IR... 

... Kazys Bobel is i r d a r Ro
l a n d a s P a v i l i o n i s , d idys is 
amer ikafobas , m ė g s t a n t i s va
žinėti per pol ic ininkų ba tus . 
Na, ir kompani ja! I r ka ip Nai
nys galėjo su tok ia i s sus idėt i 
(žiūr. jo vedamąjį va sa r io 12 d. 
numeryje)? S u ve ln iu , sako, 
nede ra eit obuol iau t i . Tačiau 
pas i t a iko k a r t a i s , k a d nė ra 
k i tos i še i t i es . K a i p i r š iuo 
atveju Broniui N a i n i u i . 

V e d a m a j a m e Na inys 
p a s i s a k o už m ė g i n i m ą pa
keist i Lietuvos Se imo r inkimų 
tva rką re fe rendumo būdu . Šią 
in ic ia tyvą f i n a n s u o j a i r j a i 
vadovau ja V i k t o r a s U s p a s -
kichas , r e m i a m a s būrel io sei-
m ū n ų su Bobeliu i r Pavil ioniu 
priekyje. Veikla, ku r ion jun 
giasi visokių bereikalingų refe
r e n d u m ų p r o p a g u o t o j a s Pa 
vilionis, iš k a r t o ke l ia į tarimą. 
U s p a s k i c h o g r u p ė s motyva i 
t ik ra i nė r a a i š k ū s , nors dau
g u m a iki šiol j i e m s p r i m e t a m ų 
piktybinių kėslų y r a iš piršto 
laužt i . Bet n e t j e i „Agurkų 
ka ra l ius" iš K ė d a i n i ų referen
d u m o s iek ia v i en s a v a n a u 
diškais pag r inda i s , r ezu l ta ta i 
žada v i suomen inę naudą : j uo 
m a ž i a u s e i m ū n ų i š r i n k i m a s 
pr ik lausys nuo par t i jų ir kuo 
daug iau nuo piliečių, tuo la
biau šalies s a n t v a r k a pr ia r tės 
pr ie t iesioginės demokra t i jos . 

Ž i n a n t k o k i a s i a u b i n g a 
d a b a r t i n ė r i n k i m ų t v a r k a , 
Nainio pas i s akymui re ik ia pri
t a r t i , o už a i š k ų i r logišką 
reikalo i šdės tymą — paploti 

per petį. Pritarti reikia ir jo ap
gai les tavimui , kad referendu
mu siūlomos reformos žengia 
t ik pusę žingsnio — palieka 
per didelį s e imūnų skaičių ir 
nere ika lauja , kad Seimo kan
didata i gyventų savo rinkimų 
apygardose . Na , ką padarysi 
— ger iau p u s ė žingsnio, negu 
gai lus t rypčioj imas po dusi
nančiu par t i jų skvernu. 

Kęst. Keblys 
Baton Rouge, LA 

LIŪDNA STATISTIKA 

Ses . O n a Mikailaitė 
„Draugo" d ienraš ty je parašė 
s t r a ipsn į , p a v a d i n t ą „Nusi
ka l t imai i r bausmė". Straips
nis įdomūs ir ve r tas paskaityti 
k iekvienam lietuviui. 

2001 m. Lietuvoje nuteista 
20,915 a s m e n ų — tai didžiau
s ias skaič ius Lietuvos istorijo
je , kai v e d a m a statistika. Iš 
100,000 gyventojų 415 lietuvių 
t a m p a kal in ia is . 

Kiti Europos kraštai toli 
g r a ž u L i e t u v a i neprilygsta. 
Norvegijoje iš 100,000 įkalina
mi 53, Danijoje — 64, Švedijo
j e — 59, Slovėnijoje — 39, 
Ispanijoje — 113, Italijoje — 
86, Vokietijoje — 90. 

I š s i s k i r i a didžiosios 
Rusijos ir J A V su 700 ir 650. 

J e i g u A m e r i k a turi per 
200 mil i jonų gyventojų, o 
Lietuva — 3.5 milijono, tai 
s ta t is t ikos atžvilgiu Lietuvoje 
pada roma d a u g daugiau nu
sikal t imų negu Amerikoje. 

V y t a u t a s Šeštokas 
Los Angeles, CA 

APIE KLAIDĄ IR 
LAIŠKO RAŠYMĄ 

Ligija T a u t k u v i e n ė , po 
dviejų su t rupučiu mėnesių 
atsiliepusi į mano laišką „Ne 
DLK, bet LDK (2002.XII.18), 
savo laiške „Kas suklydo?" 
(2003.11.19) rašo: „S. Semė
nienė , apkal t indama mane.. ." 
N e a p k a l t i n d a m a , bet tik 
a tkre ipdama dėmesį, jog įvyko 
klaida.. . Iš tikrųjų suklysti yra 
žmogiška, o atleisti — dieviš
ka! O, be to, ta i nebuvo vien jai 
asmeniškai taikoma, nes šis 
neaps iž iū rė j imas spaudoje 
dažnai kartojasi. 

Toliau ji pamoko: „Prieš 
pa iman t rašiklį į r ankas ir 
apšauk ian t žiople, reikėjo..." 
N a , čia jau sustokime sekun
dei ir pristabdykime aistringą 
įsibėgėjimą... Negražu pradėti 
svaidyt is p rava rdž iav imai s , 
kur ių nė sapne nesusapnavau, 
o juo labiau neteisingai dėti į 
lūpas k i t a m savo pačios 
išgalvotus „epitetus"! L.T. dar 
prideda: „Neturėjau užduoties 
nagrinėti".. . O' kodėl ne? At
s a k y d a m a tuo pačiu garsu 
(tonu), kaip pat i L. T. pradėjo 
(„kaip šauks i — taip ats i
šauks"!): „Prieš paimant rašik
lį į rankas , visuomet apsimoka 
viską patikrinti . . ." Rašytoja, 
poetė, d ramaturge , režisierė, 
aktorė , filmo gamintoja (ir dar 
daugiau talentų, bet nesigarsi-
nus i jais , sakydama: „Ar rašo
m a rašytojas Goethe ir pan?") 
B i ru tė Pūkelevičiūtė niekad 
neslėpė, jog rašydama, visada 
turėdavo p - r anka pasidėjusi 
žodyną. Net savo knygoje apie 

la ikrodininką, prieš rašy
dama, p i rmiaus ia nuėjo pas 
vieną l ietuvį laikrodininką, 
„pasimokyti" j o amato bei įsi
jaust i į jo kasdieninį gyven
imą. L. T. la iške sumaišomos 
sąvokos LDK su karaliumi, ko 
visiškai neminėjau. 

„Bičiulystėje" L. T. aiškiai 
rašė: „(...) . . .Gediminą įvardijo 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikščiu (c i tavau pažodžiui, 
ten net nebuvo vien raidėmis 
DLK). Klaida t a ip ryški — akį 
dur ian t i , j o g neįmanoma 
niekam jos nepastebėt i ! Je i 
įvyko korektūros klaida (nieks 
nepa t ikė tų , jog garbingoji 
istorikė būtų t a ip suklydusi), 
tai k a m ją kar to t i? 

Pabaigai L. T. pakiša tikrą 
„žemčiūgą": „Gal, sekant S. 
Semėnienę, tu rėč iau šaukti : 
„Išeivijos is tor ikė suklydo — 
nete is ingai įvardijo Gedi-

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l ė 

NEKEPTI PYRAGAIČIAI 

2 puod. c u k r a u s 
1/2 puod. lieso pieno 
1/2 puod. sviesto 
3 šaukš ta i kakao miltelių 
1/2 puod. riešutų šviesto 
3 puod. greito virimo avi

žinių dirbsnių 
1 šaukštelis vanilijos prie

skonių 
1/2 puod. kapotų riešutų 
P i rmuos iu s k e t u r i s pro

duk tus sumaišyt i nedideliame 
puode ir užvirt i , kol iš t i rpsta 
sviestas ir cukrus (galima ta i 
padary t i ir mikrobangėje) . 
Nuimti nuo viryklės, įmaišyti 
l ikus ius p roduk tu s ir gerai 
sumaišyti . 

Tešlą kabinti šaukštel iu ir 
išdėlioti an t vaškuoto (parga-
mentinio) popieriaus. Patiek
ti, kai visiškai a tvės . 

VIŠČIUKAS S U GRYBAIS 

6—8 viščiuko krūt inėlės , be 
kaulų ir odos 

1 puod. baltos duonos džiū
vėsėlių 

1/2 šaukštel io druskos 
1/8 šaukštel io maltų pipi

rų 
7 šaukš ta i alyvuogių alie

jaus 
(padalinti) 
1/2 kapoto svogūno 
1/2 puod. viščiuko sultinio 
1/2 puod. balto vyno 
1 puod. supjaustytų švie

žių grybų 
Įkai t int i o rka i tę iki 375 

laipsnių F. Pavolioti viščiuko 
krūt inėles į džiūvėsėlius, su
maišytus su pipirais ir drus
ka, įpilti į kep tuvę 4 šaukš tus 
aliejaus, įkaitinti ir apkepinti 
mėsą, kol gražia i paruduos. 
Sudėt i apkepin tas krūt inėles į 
lėkštą kepimo indą. Toje pa-

'-.'• kf-ptuvėje pakepinti svo-
įr-jr-;.-i k<-.'. '.y.> peršviečiamas, 
•K'- ni';i;iridi;']>i Supilti sul-
'm;. vvna ir ližv.rti Karštą 
įpilti į keptuvą, neapipi lant 

mėsos. Kepti neuždengtą 30 min. 
Tuo t a rpu likusį aliejų su

pilti į kep tuvę ir j a m e pa
kepinti grybus, kol į juos vėl 
sus ige rs skys t i s (apie 6 - 8 
min.). Sudėt i pakepintus gry
bus prie viščiuko ir pakepti 
orkaitėje da r apie 10 min. 

ORKAITĖJE KEPTOS 
DARŽOVES 

1 sv. nedidelių bulvių 
1 sv. Briuselio kopūstėlių 
1/4 sv. mažų morkučių 
1/4 sv. saldžiųjų bulvių 

(sweet potato) 
1/2 sv. ropių ( turnips) a rba 

griežčių (rutabaga) 
2 skiltelės česnako 
3 šaukš ta i alyvuogių alie

j a u s 
1/2 šaukštel io druskos 
3 šaukš ta i alyvuogių alie

j a u s 
Po 1/4 šaukštel io džiovintų 

(arba smulkiai sukapotų švie
žių) čiobrelių, rozmarino 

Įkai t int i orkaitę iki 375 
laipsnių F. Bulves gerai nu
plauti , kiekviena perpjauti į 
ke tur ias dalis. Briuselio ko
pūstėlius nuvalyti (jei reikia, 
nuimt i v i r šu t in ius lapelius), 
kiekviena perpjauti per pusę. 
Morkas ir saldžias bulves su
pjaustyt i maždaug 3/4 colio 
dydžio gabaliukais , ropes arba 
griežčius nulupti ir supjaus
tyti tokiais pa t gabaliukais. 
Česnaką smulkiai sukapoti . 

Į riebaluotą keptuvą su
dėti visas daržoves ir priesko
n ius , apš laks ty t i a l ie jumi, 
gerai sumaišyt i , kad aliejaus 
tektų visoms daržovėms. Kep
ti 10 min. , po to daržoves 
pamaišyt i ir kepti da r 30-35 
minutes , kol visos suminkš tės . 

Tetos Viktorijos receptas 

KARBONADAI GRYBU 
PADAŽE 

6 karbonadai 'pork chops). 
maždaug 3/4 colio s torumo 

1/2 šaukš te l io m a l t ų pi
pirų, pada l in tų pe r pusę 

2 šaukš t a i a lyvuogių alie
j a u s 

2 supjaus ty t i svogūnai 
3 puod. šviežių grybų 
1 s k a r d i n u k ė (10 ir 3/4 

uncijos) „go lden m u s h r o o m 
soup" 

1/4 puod. r a u d o n o nesal
daus vyno 

1/4 puod. v a n d e n s 
Įkai t in t i o rka i t ę iki 375 

laipsnių F . Apibars ty t i kar
bonadus puse m a l t ų pipirų. 
K a r š t a m e aliejuje keptuvėje 
apkep t i k a r b o n a d u s , apver-
čiant vieną k a r t ą (kept i apie 
3-4 min. k iekvieną pusę) . 

Apkepintą mėsą sudėt i į 
ne r i eba luo tą 13x9 colių 
dydžio kepimo indą. Į ka r š t ą 
aliejų keptuvėje sudė t i svo
gūnus , pakep in t i ap ie 4 min., 
sudėt i s u p j a u s t y t u s grybus , 
pipirus, pakep in t i , kol grybai 
bus gelsvi, apie 5 min . Supilt i 
grybų sriubą, 1/4 puod. van
dens ir vyną. S u m a i š y t i ir 
įkai t in t i , be t neužv i r t i . Pa
ruoštą padažą užpil t i a n t kar
bonadų, uždengt i folija. Kepti , 
kol ka rbonada i i škepa (prie 
kaulo nė ra rausv i ) apie 30 
minučių. 

ŠPINATŲ A P K E P A S 

2 dėžutės ša ldy tų šp ina tų 
1 sv. liesos ma l to s j au t i e 

nos 
1 vidutinio dydžio svogū

nas , sukapo tas 
2 skil telės česnako , smul

kiai sukapotos 
1/4 šaukš te l io a š t r a u s pi

pirų padažo (ho t peppe r 
sauce, pvz., tobasco) 

1 š a u k š t a s džiovinto ore-
gano (raudonėlio) 

1 nedidelė s k a r d i n u k ė su
p j a u s t y t ų g rybų , n u s u n k u s 
skystį 

1 puod. s u m a ž i n t o riebu
mo (arba visai be riebalų) rūgš
čios gr ie t inės; t i n k a ir be jokių 
prieskonių l iesas j o g u r t a s 

1 ska rd inukė sa l ie rų sriu
bos (cream of celery soup) 

8 uncijos s u t a r k u o t o mo-
zzarella sūr io 

Išvi r t i š p i n a t u s , ka ip 
p a r a š y t a a n t d ė ž u t ė s . Nu
sunkt i vandenį ir nuspaus t i 
kiek galima daug iau skysčio. 

Keptuvėje pakep in t i j au-

Lina Lietuvninkaite — Montessori lietuviškoje mokyklėlėje „Žiburėlis" 
mokosi ir šeimininkauti. 

t ieną i r svogūnus , kol jau
t iena p r a r a n d a raudonumą. 
N u s u n k t i v isus riebalus. 
Sudėt i v i r t u s špinatus ir visus 
k i t u s p r o d u k t u s , išskyrus 
sūr į . G e r a i sumaišyti. 
S u k r ė s t i į r iebaluotą 9x12 
colių dydžio kepimo indą, 
v i ršų a p i b a r s t y t i tarkuotu 
mozzarel la sūr iu , kepti neuž
dengtą 350 laipsnių F orkaitė
je apie 2 0 - 2 5 min. 

J U O D O S DUONOS 
UŽKANDĖLIAI SU SŪRIU 

8 uncijos sutarkuoto švei
car i ško s ū r i o - sumažinto 
r iebumo (Swiss Cheese) 

1 puod. sumažinto riebu
mo a r b a visai be riebalų 
majonezo 

3 š a u k š t a i sutarkuoto 
svogūno 

1 šaukš te l i s labai smul
kiai sukapo to česnako (galima 
ir mažiau — pagal skonį) 

1 nedidelis juodos duonos 
kepa l iukas , suraikytas vieno
do storio riekelėmis 

Dubenyje sumaišyti tar
kuotą sūrį , majonezą, svogū
nus , česnakus . Vienodo storio 
s luoksniu aptept i visas duo
nos r iekeles. Pakišti po lieps
na orkaitėje (broiler) ir pa
kepinti , kol viršus paruduos ir 
sūr is p radės burbuliuoti. 

* * * * * * * * * • • * • * * 

NUSIŽUDĖ VIRĖJAS 
Pagarsėjęs savo kulinari

niais sugebėjimais, Bernard 
Loiseau (Burgundy, Prancū
zija) vasario pradžioje nusi
šovė, nes kri t ikai prestižinia
me „Gaul tMil lau" leidinyje 
sumažino jo patiekalų vertini
mo taškus — iš 20 iki 17. Per
nai j am buvo duodama 19 taš
kų iš 20. „GaultMillau" Pran
cūzijoje laikomas pačiu patiki
miausiu ver t in imo m a t u ir 
įvairūs kulinarai stengiasi pa
siekti kiek galima aukštesnį 
taškų skaičių. ,,Kas Brazilijai 
y r a futbolo žvaigždė Pele, Loi
seau yra prancūzų kulinari
ja i" , tokia panegir ika buvo 
pr is ta tomas šis kul inaras . 

Tai, galima sakyti, nebe pir
mas atvejis, kai prancūzai ku
linarai nusižudo, jeigu nepa
vyksta pasiekti savo profesi
jos viršūnių. Anksčiausiai žino
mas incidentas buvęs 1671 m., 
kai karaliaus Liudviko XVI virė
j a s , nepavykus pagaminti žuvies 
patiekalą, nusidūrė... ChTr 

miną.. ."?! Šviesios a tmint ies 
dr . V a n d a Daugi rda i tė -
Sruogienė buvo Lietuvos is
tor ikė , ne išeivijos. I r k a m 
mest i p i rš t inę mirusiai, o tuo 
pačiu užkab in t i nieko dėtą 
išeiviją. 

Pagal iau , prieš baigiant šį 
nesus ip ra t imą („audrą arba
tos stiklinėje"), norėtųsi t ik 
p a k l a u s t i Ligijos T a u t k u -
vienės, kodėl ji rašo ant „aš
m e n ų br iaunos"? O a n t r a s 
k l a u s i m a s knie t i : „Ar įma
noma l ietuviškame kul tūr in
game dienraštyje vesti kul
tū r ingą dialogą?" Pačiai Li-
gijai Tautkuviene i l inkėt ina 
žvelgti į viską (ir matyti!) la
biau t iesiai ir šviesiai, o ne 
kreivai ir tamsiai — piktai! 
(Pyktis grožiui kenkia!). 

S tasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Tai - jūsų laikraštis 

T M E L I T H U A N I A N W Q R i D - W l D t D A I L Y 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBBJO \AMC SVEKAT0S 
K GYVYBĖS DRAUMVIAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 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, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

GREIT PARDUODA 
-įp|_ .. Landmark 
—***• 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 

SIŪLO DARBA 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas kambarys su 
baldais 

Čikagos priemiestyje (šiaurėje). 
Tel. 847-219-3224. 

Caregivers needed in \Visconsin. 
English, sočiai security. refe-

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Apartment for Rent — 
2 bedroom. Vicinity 59* street & 
Sacramento Ave. Available now. 

5550/month + security dep. 
Ask for Vai at 773-445-6933. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1,800. 
Tel. 901-218-7481. 

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

Žiemos kainos $581-$682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

PARDUODA 

„Draugo'' skelbimų skyrius 

T«L 1-775-SS5-SS00 

Bankai skelbia didelį automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 Chevi Trail Blazer — S9.8O0 
01 Toyota Camry — $9.600 
00 Chrysler 300 M — $8,500 
00 Chrvsler Concorde — $5,800 

Tel. 312-446-2515. 

Internationa] Children's Fund 
..Zhuravlick, Inc." 

212 S. MHwaukee Ave., Suite A VVheeling, IL 60090 
Tel.: 847-279-8120: 847-279-1069 

Fax: 847-279-0710 
Pelno nesiekianti organizacija „Zhuravlick, Inc.", kartu su llinois 
federalinė „KidCare" programa registruoja 18 meų ir jaunesnius 
vaikus iš mšažas pajamas turinčių šeimų bei nėščias moteris (visas 
be išimčių, net neturinčias legalaus statuso JAV) nemokamai arba 
mažo mokesčio (,,depend on family income") Illinois federalinio 
sveikatos draudimo programai „KidCare" gauti. 

Medicinine programa „Care Entree". 
PPO tmWae-$54.95/mėn 
Migracija i Kanada Wjft • CC\rC> 
1-2 (fenų versto regiBtracįa (TON įskaiSuola) *w^" > * 2 T ? 3 ? 

T'f 

?r. 
Adreso keitimo kortelės (AR-11 forma) prašymas nemokamai 

F 1 V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919L m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER automobiliai ir JEEP 
VlSUf6lQi3i SU 7 mėty garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI (vairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istorija pirkdami išsimokėtinai. 
Te l . : 7 7 3 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir Califomia g. sankryžos) 
Mob. tei. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 

http://2002.XII.18
file:///Visconsin


JAV p r i p a ž i n o L i e t u v ą r i n k o s e k o n o m i k o s 
v a l s t y b e 

Atkelta iš 1 psl. 
„Smulkių ir vidutinio dy

džio įmonių augimą stabdo ban
kų nenoras suteikti kreditus", 
tvirtinama dokumente. 

Tai, kad Jungtinės Valstijos 
Lietuvą priskiria ne rinkos eko
nomikos valstybių grupei, pa
aiškėjo praėjusių metų pavasa
rį, kai JAV tarptautinės preky
bos komisija (ITC), reaguodama 
į JAV gamintojų skundą, nu
sprendė pradėti skystųjų trąšų 
importo iš bendrovės „Achema" 
dempingo (prekių pardavimas 
užsienyje dirbtinai sumažin
tomis kainomis, o vidaus rinko
je — padidintomis kainomis, 

siekiant išstumti konkurentus 
ir užkariauti užsienio rinkas-
red.). tyrimą. Surinkus reikia
mus duomenis, šis tyrimas 2002 
m. birželį buvo nutrauktas, ta
čiau Lietuva taip ir nebuvo iš
braukta iš ne rinkos ekonomi
kos valstybių sąrašo. 

Europos Sąjunga Lietuvą 
rinkos ekonomikos valstybe pri
pažino dar 2001 metais. 

2002 m. Lietuva į JAV eks
portavo prekių už 733.5 mln. li
tų — tai sudarė 3.6 proc. viso 
Lietuvos eksporto. 

Importas iš JAV į Lietuvą 
siekė 810.3 mln. litų — 2.9 proc. 
viso importo. 

Kitu žvilgsniu... 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 5 d., trečiadienis 

L i e t u v a r e m s J A V a n t i t e r o r i s t i n ę k o a l i c i j ą 
Atkelta iš 1 psl. 

21-ojo amžiaus blogio jė
goms. 

Be to, R. Paksas nusiuntė 
laišką Afganistano laikinosios 
vyriausybės vadovui Hamid 
Karzai, kurį taip pat informavo 
apie savo apsilankymą pas Lie
tuvos karius. „Tikiu, kad ši Lie
tuvos karių misija prisidės at
kuriant taiką ir stabilumą Af
ganistane. Būtent taikos ir kles

tėjimo aš linkiu Afganistanui ir 
jo gyventojams", sakoma Lietu
vos prezidento laiške. 

Netoli Kabulo esančiame 
Bahramo mieste įkurtoje JAV 
karinėje bazėje tarnauja 40 Lie
tuvos karių. Iš specialiųjų ope
racijų pajėgų sudarytas būrys 
dalyvauja antiteroristinėje ope
racijoje „Enduring Freedom", 
kariai vykdo specialiąją žvalgy
bą bei atlieka kitas užduotis. 

S v e i k a t o s a p s a u g o s m i n i s t r a s 
ga l i p r a r a s t i s a v o p o s t ą 

Atkelta iš 1 psl. 
Prezidento patarėja taip pat 

sakė, kad kvotų sistema ligoni
nėse ir poliklinikose skatina ne 
gydyti žmones, o taupyti lėšas. 
„Prezidentui nesuprantama, 
kaip gali egzistuoti kvotos net 
pačioms būtiniausioms neatidė
liotinoms paslaugoms — reabi
litacijoje, reanimacijoje, onkolo
gijoje, traumatologijoje. Visos 
paslaugos yra kvotuojamos, visi 
vaistai yra kvotuojami", sakė V. 
Vinickienė. Jos teigimu, svar
biausia prezidento sąlyga nau
jajam sveikatos apsaugos mi
nistrui yra ta, kad jis priverstų 
šį ūkį „dirbti žmogui, tautai, 
pacientui". 

Prezidento patarėjos teigi
mu, jeigu R. Dobrovolskis pa
keistų savo politiką, jis turėtų 

galimybių pasilikti savo poste. 
Tuo tarpu prezidento atsto

vo spaudai Rosvaldo Gorbačiovo 
teigimu, prezidentas po šio susi
tikimo lieka prie savo nuosta
tos, kad sveikatos apsaugos mi
nistras neturėtų dirbti šio dar
bo. 

Savo ruožtu A. Paulauskas 
sakė. kad kai kurie prezidento 
pateikti argumentai buvo jam 
visiškai nežinomi ir dabar jis 
ketinąs juos aptarti su pačiu 
ministru. 

Spaudoje būta užuominų, 
kad R. Dobrovolskį gali pakeisti 
dabartinis Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos Seime seniū
nas Juozas Olekas, kuris jau 
yra buvęs sveikatos apsaugos 
ministru pirmojoje Lietuvos vy
riausybėje 1990-1991 metais. 

S e i m o n a r i o ž m o n a į t a r i a m a 
p a s i š a l i n u s i i š a u t o į v y k i o v i e t o s 

Atkelta iš 1 psl. 
lengvojo automobilio nu

merius, pagal kuriuos pareigū
nai išsiaiškino, kad „Hyundai 
Sonata" priklauso 70-metei D. 
Bobelienei. 

Kadangi paaiškinime kelių 
policijai parlamentaro žmona 
kategoriškai neigė įvažiavusi į 
greitosios pagalbos automobilį 
ir pabėgusi iš įvykio vietos, ava
rijos aplinkybes tiriantiems pa
reigūnams teko paimti abiejų 
automobilių dažų mėginius ir 
nusiųsti juos cheminių medžia
gų tyrėjams. 

Tačiau dažų mėginius gavę 
Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro Kriminalistinių tyrimų 
centro pareigūnai tyrimo atlikti 
nespėjo — netikėtai sugedo 

APIE MEILĘ PRIEŠAMS 

infraraudonųjų spindulių spek
trometras. 

Vasario 20 d. įvykio aplin
kybes tiriančiai Vilniaus vy
riausiojo policijos komisariato 
Eismo priežiūros tarnybai kri
minalistai išsiuntė paaiškini
mą, kad dėl sugedusios techni
kos D. Bobelienės automobilio 
dažų ekspertizė atidedama ne
ribotam laikui. Kaip sakė Kri
minalistinių tyrimų centro pa
reigūnai, iki kovo pabaigos 
spektrometras turėtų būti 
sutaisytas. 

Avariją sukėlusiam ir iš įvy
kio vietos nuvažiavusiam auto
mobilio vairuotojui paprastai 
skiriama 3,000-4,000 litų bauda 
arba keleriems metams atima
ma teisė vairuoti automobilį. 

Turbūt kiekvienas savo gy
venime esam sutikę žmonių, 
kurie mums nepatinka, mus 
nuskriaudė ar apgavo ir ku
riems nebegalim atleisti. Daž
niausiai tokių žmonių nemėgs
tame, nekenčiame, stengia
mės su jais nebendrauti, o at
siradus palankioms aplinky
bėms, jiems keršijame... Toks 
elgesys katalikiškoje Lietuvo
je jap seniai yra tapęs norma. 
Tikriausiai dažnai tylomis net 
pasidžiaugiame, kai „mūsų 
priešui" nesiseka, ir vadina
me tai „Dievo bausme". Taip 
galvodami ir Dievo vardą pa
žeminame iki kažkokio negai
lestingo keršytojo, ir mums 
patiems iš to nebūna nieko 
gera — nes nei mūsų priešai, 
nei mes patys nuo to netam
pame laimingesni. Jeigu mū
sų tikslas — pikta, kerštinga 
bei nelaiminga visuomenė, 
tuomet elgiamės teisingai. 
Bęt jeigu norime, kad mums 
sektųsi, kad mus ir kiti my
lėtų — tada tokia elgsena yra 
visiškai netinkama. Bemaž 
visos Pasaulio religijos ypatingą 
dėmesį skiria vienam dieviš
kam charakterio bruožui — 
priešų meilei. Mūsų priešams 
netgi žymiai labiau tos meilės 
reikia, negu nepriešams — ge
riems ir mylimiems draugams 
bei giminėms. Nes vadinami 
„priešai" tik dėlto ir yra tokie 
pikti, kad vaikystėje ar vėliau 
šios dieviškos meilės malonės 
negavo patirti. 

Kas yra priešas? Ar jis eg
zistuoja realiai ar tai tik mū
sų sąmonės vaizdinys. Budis
tai, pavyzdžiui, teigia, kad vis
kas, ką mes matome ir suvo
kiame, yra subjektyvu, t.y. — 
viskas yra tik iliuzija. Priešai 
ir demonai — taip pat tik iliu
zija. Mes patys juos susiku
riame, kad turėtume prieš ką 
puikuotis savo gerumu, pro
tingumu ir stiprumu. Ir kad turė
tume su kuo kovoti. Švento
siose indų knygose aprašoma 
istorija, kaip Ardžiūną ap
lankė savo mokinius, apsisto
jusius pamiškėje, o šie jį iš
kart perspėjo: 

— Mokytojau, nenakvoki-
te čia su mumis, nes iš šitos 
pelkės kasnaict išeina demo
nai ir mes su jais kariaujame. 

— Nesirūpinkit, aš čia ra
miai nakvosiu, — atsakė 
jiems Ardžiūną, — nes mano gal
voje nėra nei vieno demono... 

Taigi — priešai ir demo
nai yra reikalingi tiems žmo
nėms, kuriems psichologiškai 
labai reikia turėti priešų ir su 
jais kovoti. Tokie žmonės yra 
savotiškai nelaimingi, nes jie 
negali gyventi taikoje, ramy
bėje, jiems tenka visą gyveni
mą kovoti. Dauguma politikų 

TAIĮDOMU 
__ J 

TEBESKAIČIUOJA 
ŽUVUSIUOSIUS 

Vasario viduryje Pietų Ko
rėjoje įvyko šiurpi požeminio 
traukinėlio nelaimė, kai vie
nas keleivis, „norėdamas nu
sižudyti" vagane išpylė degalų 
butelį ir numetė degtuką. 
Kilęs gaisras bematant nusiaubė 
ne tik tą traukinį, bet ir šalia 
važiavusį iš priešingos pusės. 
Abu traukiniai buvo pilni 
keleivių. Kadangi nelaimė 
įvyko tunelyje, buvo labai 
sunku ir gaisrą užgesinti, ir 
žmones gelbėti. Praėjus kone 
dviem savaitėm, dar tebe
skaičiuojami žuvusieji. Jau 
žinoma, kad žuvo 196 as
menys, bet apie 300 yra din
gusių be žinios. Žmonės buvo 
taip sudegę, kad kol kas 
atpažinti tik 54 lavonai. NYT 

Dabar einu į didžią tylumą, 
Į tylą palaimintą ir plačią, 
Kuri priims mane kaip lauktą svečią. 

V. M. Putinas 

Dvasiškai turtingam tautos patriotui, rezisten
tui, valstybininkui, mokslininkui 

A. t A. 
prof. dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

i š k e l i a v u s į Visagal io buve inę , r e i šk iame nuo
š i rdžią užuo jau t ą vel ionio žmonai JADVYGAI, 
d u k r a i — Lie tuvos Respubl ikos ambasadore i 
N A T O G I N T E I D A M U Š Y T E I , s ū n u m s — dr. 
V Y T E N I U I i r S A U L I U I D A M U Š I A M S bei jų ar
t i m i e s i e m s . 

Krikščioniu Demokratų rėmėjai 

taip pat yra šios „priešų 
nugalėjimo" iliuzijos aukos. O 
ką, jeigu vietoj nugalėjimo, pa
sirinktume kapituliavimą? 
Prisiminkime Joną Meką: 

„Per daug triukšmo ap
linkui. Kai esi tu pats išsiblaš
kęs paviršiuje, tai negali nu-
skęst į savo vidų ir įsiklausyt. 
Reikia vėl išmokt įsiklausyt. O 
kaip tai padaryti? Nežinau. 
Reikia norėt. Reikia išmokt 
kapituliuot. Nelengva kapitu-
liuot. Mes visada norim būti 
ant viršaus, valdyt, būt val
džioj. O čia — reikia kapitu
liuot. Išmok kapituliuot. Pasi
duok. Kad vėl pradėtum iš 
naujo. Nuo nieko... Aš dar ne
su visai kapituliavęs. Mokau
si. Bandau. Kas dieną. Aš tik 
pakeliui. Iš kažkur į kažkur..." 
(tekstai iš video filmo „Laiškai 
iš niekur") 

Galime atlikti labai pap
rastą eksperimentą — paskam
binti labai jus įskaudinusiam 
ar apgavusiam žmogui ir jam 
atleisti, o pabaigoje dar atsi
prašyti, kad tiek laiko nega
lėjote jam atleisti... Ir pama
tysite, kaip jums palengvės. 
Pamatysite, kaip palengvės 
oras jūsų kambaryje, mieste. 
Kaip ims mažėti jūsų bėdos, 
net nykti ligos. 

Prieš keletą metų atsitiko 
vienas keistas, arba, kaip da
bar įprasta sakyti — stebuk
lingas atvejis. Jauna moteris 
susirgo krūties vėžiu, kuris 
nukeliavo į gimdą ir netrukus 
sparčiai ėmė plisti po visą 
kūną. Gydytojai artimiesiems 
leido suprasti, kad jau galima 
ruoštis laidotuvėms. Bet štai 
netikėtai tai moteriškei atėjo į 
galvą mintis, kad jos liga turi 
priežastį. Ir priežastis yra ne 
kažkur aplinkoje, o joje pačio
je, jos mintyse. Ji suprato, kad 
vėžys tai yra atbulai (prieš 
dieviškąją žmogaus prigimtį) 
einanti negera mintis, kuri 
nuodija visą organizmą. Ir štai 
ji prisiminė vieną žmogų, 
kuris kažkada praeityje buvo 
ją labai įskaudinęs, pažemi
nęs, ir ji, savaime suprantama 
už tai visą tolesnį gyvenimą jo 
nekentė. Kai ši moteris rado 
savyje išminties ir jėgų ne tik 
atleisti tam žmogui, bet dar ir 
atsiprašyti už tokį ilgai tru
kusį nesugebėjimą atleisti bei 
neapykantą, ji pasveiko. Pa
laipsniui išsikapstė, o dakta
rai tik pečiais traukiojo ir nie
ko negalėjo suprasti. Kokia per
šasi išvada? Gal ta, kad dau
gelio ligų priežastis yra mūsų 
organizamus nuodijančios min
tys apie įsivaizduojamus prie
šus, net neįsivaizduojant, kad 
didžiausi priešai sau esame 
mes patys. 

Įsivaizduokite, kas būtų, 
jei vieną dieną nutartume, 
kad mes nebeturime priešų — 
konservatoriai nutartų, kad 
Rusija yra nebe priešas, Ro
landas Pavilionis nutartų, kad 
Amerika nebe priešas. Artū
ras Zuokas nutartų, kad Rolan
das Paksas nebe priešas, išsi
skyrę žmonės nutartų, kad 
juos palikę vyrai ir žmonos ir
gi nebėra priešai ir t.t. Būtų 
rojus... Iš pradžių gal būtų net 
nejauku. Didieji Lietuvos dien
raščiai liktų be darbo, nes 
priešų paieškos yra jų duona 
kasdieninė. O jei priešų ne
randama, tada jie sukuriami. 

Kažkuria prasme galima teig
ti, kad priešai — tai okupaci
jos palikimas. Nes kol buvome 
okupuoti, buvo aišku, kad mus 
pavergusi Sovietų Sąjunga 
yra priešas. O kai jos nebeliko 
ir kai su Rusija ėmė klostytis 
normalesni santykiai, reikėjo 
kuo greičiau surasti naujus 
priešus. Nes toks įprotis... Čia 
kaip alkoholis, nikotinas. Rei
kia vienąkart mesti gerti, rū
kyti ir priešus. 

Kažkada seniai seniai, gū
džiais sovietiniais laikais, uni
versitete studijuodamas lietu
vių kalbą ir literatūrą, mok
slinio komunizmo paskaitų 
metu rašinėdavau pasakas 
apie Rudnosiuką. Viena jų 
kaip tik buvo apie priešus: 

Rudnosiuko priešas 

Rudnosiukas niekada ne
turėjo priešų. Ir todėl jis buvo 
priešas tiems, kurie turėjo 
priešų. Rudnosiukas labai 
priešinosi priešų turėjimui. 
Savo didžiausiu priešu jis lai
kė nebent savo negerus poel
gius, kurie yra priešiški jo ge
riems poelgiams. Bet niekas 
tuo netikėjo. Net pats didžiau
sias Rudnosiuko priešas ne
tikėjo, kad jis nėra didžiausias 
Rudnosiuko priešas. Jis atei
davo pas Rudnosiuką ir saky
davo: 

— Aš tavęs nekenčiu. O tu 
manęs? 

— O aš tave myliu, — at
sakydavo Rudnosiukas. Pasi
metęs priešas klausdavo vėl: 

— O už ką, juk aš tau 
nieko gero nepadariau? 

— Myliu už tai, kad tau 
sunku gyventi. Man tavęs la
bai gaila. Juk nelengva yra 
nekęsti, ar ne? 

— Oi sunkus užsiėmimas, 
— atsiduso priešas, — va, 
dantys nuo griežimo jau bai
gia sudilti... Tu neįsivaizduoji, 
kiek man sveikatos ir nervų ta 
neapykanta kainuoja. 

— Na apytiksliai kiek? — 
paklausė susirūpinęs Rudno
siukas. 

— Apie dešimt, — prislo
pintu balsu sukuždėjo priešas 
ir apsiverkė. 

— Na, neverk, neverk, — 
Rudnosiukas paglostė di
džiausiam savo priešui galvą, 
— gal sugalvosim ką nors... 
Klausyk, o jeigu tu mane pri-
muštum, gal tau palengvėtų? 

— Gal ir palengvėtų u ū 
ū... — Vos tesugebėjo pro aša
ras ištarti priešas ir trenkė 
Rudnosiukui kumščiu į nosį. 
Rudnosiukas nusišluostė nosį 
ir atsargiai paklausė: 

— Na kaip, palengvėjo? 
Gal dar sykį... 

— Ne, ačiū, jau gerai, — 
kiek apsiraminęs tarė priešas, 
— ar nelabai skauda? 

— Ne. ne, nieko... Svarbu, 
kad tamstai buvo malonu. 

— Ačiū, ačiū tau. — prie
šas apkabino Rudnosiuką ir 
kelis kartus karštai pabučia
vo. — Koks tu vis dėlto nuos
tabus priešas, — ištarė atsi
sveikindamas, bet, pajutęs, 
kad ašaros tvenkiasi akyse, ap
sisukęs nubėgo. Matyt, jam pa
sidarė gėda savo ašarų. Rud
nosiukas ištinusia nosim ėjo 
namo ir slapta džiaugėsi, kad 
savo didžiausiam priešui bė
doje padėjo. 

A t A. 
ONAI MIKLIENEI 

Niujorke mi rus , jos vyrą LB Pa lm Beach apy
l inkės pirmininką, šeimą bei a r t imuosius nuo
širdžiai užjaučiame. 

LB Palm Beach apylinkės valdyba 

A. t A. 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai GINTEI, 
sūnums SAULIUI ir VYTENIUI, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Rūta ir Edmundas Kulikauskai 

A. t A. 
APOLONIJAI TUSKENIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui ANTA
NUI, dukrai ELENUTEI, sūnums ALBERTUI ir 
EDVARDUI, giminėms ir artimiesiems. 

Meldžiame ir tikime, kad Paliutės mirtis yra 
pradžia gyvenimo Dievo artumoje ir šviesoje. 

Atsiskyrimo liūdesyje kartu su Jumis liūdi 

Jonas ir Stasė Kazlauskai 

Netekus brangaus brolio 

A . t A . 
DAINIAUS KERULIO, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų mielai 
šokėjai LAIMAI VASILIAUSKIENEI ir jos visai 
šeimai. 

Tautinių šokių grupė „Lėtūnas" 

Su dideliu liūdesiu prisimindami Vilniuje mirusį 
bičiulį 

A. t A. 
dr. ADOLFĄ DAMUŠĮ, 

jo žmonai JADVYGAI, dukrai ambasadorei GIN
TEI DAMUŠYTEI, sūnums SAULIUI, dr. VYTE
NIUI su šeima bei visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Lietuvių Fronto bičiulių taryba 

PADĖKA 
Labai dėkoju mano Jonelio bendramoksliams, ben

dradarbiams ir bendraminčiams už tokią gražią ir nuo
širdžią užuojautą man ir mano sūnums. 

Širdingai dėkoju buvusiems karininkams — Jonui 
Abraičiui, Mečiui Bužėnui ir Jonui Gradinskui. 

Su gilia pagarba žmona Antanina, sūnūs Jo
nas ir Antanas Rejeriai. 

PADĖKA 
A. f A. 

VANDOS PRUNSKIENĖS 
atminimui paaukojo Lietuvos Dukterų draugijai. Ateiti
ninkams, šv. Mišioms ar kitoms organizacijoms šie as
menys: p. Andrašiūnienė, Antanas Bagdonas, Apolina
ras Bagdonas. H. Bagdonienė, K. ir O. Bagdonai, 
Čikagos apylinkės Nekalto Prasidėjimo Mergelės Mari
jos seselių rėmėjai, A. ir O. Garūnai. V. Gudienė, J. 
Jarašienė, J. Krutulienė, A. ir V. Laniauskai, p. Mai-
dienė, K. Matkevičius. A. ir D. Misiuliai, I. ir T. Mitkai, 
N. Noreikienė, E. ir E. Olšauskai, Seselės C. ir T. 
Papšytės, A. ir E. Paužuoliai, J. ir I. Polikaičiai, B. 
Prapuolenienė, J. Prunskis, S. Sakevičienė, R. Sell, J. ir 
M. Smilga, R. ir P. Sula, A. Underienė, S. ir J. Užupiai, 
I. Vaičiūnas, D. Varaneckienė, R. ir A. Volkai ir p. Za-
lagėnienė. 

Nuoširdžiausia padėka visiems atsilankiusiems į 
laidotuves, už maldas, aukas ir gėles. 

Dėkingi artimieji 



DRAUGAS, 2003 m. kovo 5 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties pa
minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga šį 
sekmadienį, kovo 9 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
10:30 vai. r. prie paminklo 
bus pakeltos vėliavos ir padė
tas vainikas, 11 vai. r. — šv. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje; 12:30 vai. 
akademija ir meninė progra
ma PLC didžiojoje salėje. Pa
grindinis kalbėtojas — Bro
nius Nainys. Meninę progra
mą atliks Lietuvių operos mo
terų choras, vad. Gitanos Va
ri akoj ienės, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
1990 m. Kovo 11-oji buvo visų 
lietuvių didžio džiaugsmo 
šventė. Praėjus trylikai metų, 
laisvės džiaugsmas neišdilo, 
tad gausiai dalyvaukime šioje 
šventėje. 

„Ar Dievas mus myli?" Į 
šį klausimą bus galima dau
giau įsigilinti ir apie tai 
pamąstyti Ateitininkų namų 
ir Akademinio skautų sąjūdžio 
ruošiamame Gavėnios susi
kaupime kovo 15 d. Ateiti
ninkų .namuose. Susikaupimą 
praves Vincas Kolvčius iš To
ronto (Kanada). Registruotis 
prašoma pas Ireną Polikaitie-
nę 630-257-2022 arba Ramoną 
Kaveckaitę 708-499-0687. 

Muz. Jeronimas Kačins
kas, So. Boston, MA, pratęs
damas „Draugo" prenumera
tą, atsiuntė ir 50 dol. auką. 
Maestro Kačinskas neseniai 
šventė didžiai garbingo am
žiaus sukaktį, tad „Draugas" 
jungiasi su širdingiausiais lin
kėjimais — ilgiausių metų! 
Ačiū už auką. 

Kasmetinė gėlių ir dar
želių paroda šiemet vyks Či
kagos Navy Pier parodų salėje 
(700 E. Grad Ave) kovo 8-16 
d., savaitės dienomis nuo 10 
vai. r. iki 8 vai. vak., sekma
dieniais — nuo 10 vai. r. iki 6 
vai. vak. Savaitės dienomis 
suaugusiems bilietai 10 dol., 
savaitgaliais — 12; vaikams 
tarp 4 ir 12 m. šiokiadieniais 
4 dol., savaitgaliais 5 dol. Ap
silankius Ace Hardware par
duotuvėse, galima gauti 1.50 
dol. kuponėlį (nieko nereikia 
pirkti) ir bilietas bus pigesnis. 
Parodoje daug gėlių, žydinčių 
krūmų ir medžių, daug supro
jektuotų darželių; galima gau
ti įvairių patarimų apie au
galus bei jų auginimą; yra 
daug verslininkų, kurie siūlo 
savo patarnavimus, paslaugas 
ir prekes. Žodžiu, tai anksty
vo pavasario pranašas ir sie
lai atgaivinti, ir akiai pagany
ti. Daugiau informacijų ga
lima rasti internete 

www.chicagoflower.com 
arba paskambinti tel. 312-321-
0077. 

Waukegan LB apylinkė 
minės karaliaus Mindaugo 
750 m. jubiliejų kovo 8 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Bus 
įdomi programa su meninin
kais iš Lietuvos: aktorium 
Egidijum Stanciku ir muziku 
Raigardu Tautkum. Minėji
mas vyks: Libertyville Civic 
Center, 135 Church Str., Li
bertyville, IL. Atvykite patys, 
atsiveskite vaikus! 

Patricia Stukan, San Jose, 
CA, pratęsė „Draugo" (šešta
dieninės laidos) prenumeratą 
ir dar atsiuntė 40 dol. auką. 
Dėkui. 

VYČIAI ŠVĘS ŠV. 
KAZIMIERO ŠVENTĘ 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos su
sirinkimas Šv. Kazimiero 
šventės proga bus kovo 9 d., 
sekmadienį, Salvatorian Fa-
thers Monastery, 5755 Penn-
sylvania Ave, Merrillville, IN, 
tel. 219-884-0714. Susirinki
mą globoja 82 Lietuvos Vyčių 
kuopa. Pagrindinė šios šven
tės dalis — Mišios bažnyčioje 
1:30 vai. p.p. ir po Mišių, 2:30 
vai. p.p., bus pietūs, po to su
sirinkimas. 

' Autobusas nuo Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios Brigh-
ton Parke išvyks 11:30 vai. r., 
o nuo seselių kazimieriečių 
namų Marąuette Parke — 12 
vai. J Čikagą grįšime 5 vai. 
p.p. 

Registruotis reikia kelionei 
autobusu ir pietums. Skam
binti Anelei Pocienei tel. 708-
636-6837. Ji suteiks ir dau
giau informacijos apie šventę. 

Šv. Kazimieras yra ypatin
gasis Lietuvos Vyčių globėjas, 
tad visi vyčiai ir jų draugai 
raginami gausiai dalyvauti 
Mišiose, pietuose ir susirin
kime, įgyvendinant kilniau
sius mūsų organizacijos šūkio 
žodžius: Dievui ir tėvynei! 

Aldona Brazienė 

Cicero LB apylinkės 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 16 d., sekma
dienį, tuoj po 9 vai. r. Mišių, 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Programoje bus padaryta val
dybos veiklos apžvalga, revizi
jos komisijos ataskaita, dalies 
valdybos narių rinkimai. Po 
susirinkimo — naujai išrink
tai valdybai patarimai ir 
pasiūlymai. Kas dar neįnešė 
savo solidarumo įnašo, bus 
patogi proga tai padaryti. LB 
valdyba labai ragina ir kvie
čia šiame svarbiame susirin
kime dalyvauti. 

Nuvilnijo nuomonių ir įspū
džių banga... Taip lauktas 
menininkų iš Lietuvos pasi
rodymas, skirtas karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 m. 
paminėti, įvykęs kovo 2 d., 
sekmadienį, JC, sužavėjo pro
fesionalumu ir menine išraiš
ka. Susirinko apie 100 žmo
nių, kurie tapo nepakartojamo 
pasirodymo liudininkais. 

Pirmojoje dalyje istorikė 
Rūta Kuncienė, skaitė pas
kaitą apie karalių Mindaugą 
ir jo valdymo epochą. 

Aktorius Egidijus Stancikas 
ir kompozitorius Raigardas 
Tautkus, sužavėjo susirinku
sius profesionalia kompozicija. 
Nepaprastas gebėjimas rea
guoti į užduotą temą - su
kaupti informaciją ir ją meist
riškai, emocionaliai perteikti 
žiūrovui. Išties, gniaužiantis 
kvapą" pasirodymas, su lyri
niais nukrypimais, žiūrovus 
išjudinančiais pajuokavimais, 
intarpais vaikams, muzika bei 
daina, kurią jaunasis kompo
zitorius Raigardas įpynė, su
liejo ir įprasmino bendrame 
pasirodyme. 

Apvažiavęs bene pusė Ame
rikos, duetas papasakojo savo 
įspūdžius. 

- Minėjime sakėte, jog 
anksčiau įsivaizdavote vieną 
Lietuvą esant ten, už Atlanto 
ir kitą čia, šiapus, tačiau da
bar supratote, kad ji, Lietuva, 
yra viena! Kas paskatino pa
keisti nuomonę ir kodėl? 

E. S. - Man pasirodė, kad 
čia žmonės labiau rūpinasi lie
tuvybės išsaugojimu, tradicijų 
tąsa, negu pačioje Lietuvoje. 
Turbūt todėl negalima atskirti 
lietuvių nuo Lietuvos, kur jie 
begyventų. Kol bus nuošir
džių, veiklių ir tautiškumu be
sirūpinančių žmonių - Lietu
va gyvuos. Matau kiekvieno 
širdyje po Lietuvą, tai tiesiog 
nuostabu. 

KAUNO BOHEMOS 
LIŪTAS 

Saulius Paliukas šypsniu 
pasitinka klausimą apie Kau
no bohemos sukurtą klubą 
..Bermudų trikampį". 

Talentingas dailininkas, gili 
asmenybė, pristatė grafikos 
darbus parodoje „Moteris. 
Pamąstymai". Pasirinkta tech
nika - unikali monotopijų, su
kurtų spaudžiant tiesiai nuo 
žmogaus kūno, kolekcija. 
Žaismingi, kartais erotiški 
grafikos lakštai atspindi meni
ninko meistriškumą. 

Saulius Edmundas Paliukas 
- menininkas, žmogus ir as
menybė, novatoriškas ir 
mėgiamas mokytojas. 

- Sutiktumėte, jeigu pava
dinčiau jus Kauno bohemos 
liūtu? Ar dar egzistuoja „Ber
mudų trikampis"? 

- Deja, jis jau nebeegzistuo
ja, nes nebeegzistuoja „Tul
pė", kuri buvo šio trikampio 
atskaitos taškas. Tačiau publi
ka, priklausiusi „Bermudų tri
kampiui" liko ta pati, tas pats 
Patackas, tas pats aktorius 
Mačiulis, Anatolijus Michailo-v 
vas, tiesiog mes renkamės ki
tose vietose. Žmonės, norintys 
bendrauti, visuomet ras būdų 
ir vietą susitikimams. Kol pa
saulyje bus kuriančių meni
ninkų, tol bus bohema. Aš ku
riu, vadinasi esu! 

- Sauliau, ar tai tavo pirmo
ji paroda Amerikoje? 

- Tai jau antroji. Tiesa, Ame
rikoje buvau viešėjęs daugiau 
kartų, bet asmeninę parodą 
rengiu antrąjį kartą. Pirmoji 
paroda buvo Vašingtone, aš 
nedalyvavau, tiesiog nusiun
čiau darbus. 

- Kas inicijavo šią parodą, 
kaip atradote ryšį su Balzeko 
lietuvių kultūros rūmais ir su 
menininke Sigita Šulaityte? 

- Aš pats sugalvojau sureng
ti parodą. Apie Balzeką buvau 
daug girdėjęs - jis man impo

nuoja kaip asmenybė. O Sigi
ta, mano draugė ir kolegė, 
mielai pritarė mano idėjai. 

- Mokytojaujate, kuriate vit
ražus, tapote, ką dar veikiate 
gyvenime? 

- Tai ir yra mano visas gy
venimas. Darbas, laisvalaikis 
- visuomet kuriu. Jau senokai 
Kaune turiu šaunią studiją, 
toje pačioje vietoje, prie Karo 
muziejaus, tai ir mirkstu ten -
tapau, grafiką spaudžiu. Nors 
visai neseniai užleidau vietą 
savo sūnui, o pats dabar save 
vadinu „laisvuoju meninin
ku". Ši paroda sutampa su 
mano kūrybiniu 25-mečiu. 
Pirmą parodą Tauragėje su
rengiau 1977 metais. Taigi ši 
yra beveik jubiliejinė. 

- Lietuvoje meno kritikai 
apie tavo darbus atsiliepia 
kaip apie ganėtinai niūrius, 
kur vyrauja daug juodos spal
vos. Ką apie tai manai? 

- Galite matyti ir raudoną 
žiburėlį juodame fone. Mano 
akimis tai nėra niūru ar krau
pu. Juoda spalva, tai tik 
rėmai. O šiaip viskas trykšta 
optimizmu. Visų pirma - pa
mąstymai, jie visuomet opti
mistiški, antra - tai moteris, 
kuri negali būti kraupi. Ar ne? 
Moteris kontraversiška būty
bė, ji gali būti ir angelas ir vel
nias. Taip ir su mano spalvo
mis. Tai yra nepakartojama. 

- Matau, kad keletą darbų 
esate sukūręs būdamas čia, 
Amerikoje? 

- Nepatikėsite, ne tik tapau 
čia, bet pradėjau kurti poeziją. 
Čikaga, kūrybiškai impulsy
vus miestas, ir, kaip pasakė 
vienas mano draugas - inspi
ruoja žmogų kurti. Aišku ku
riame mes visur, tiesiog įkvė
pimas mane aplankė būtent 
Čikagoje. 

- Ko tikiesi iš ekspozicijos 
Amerikoje - įvertinimo, popu
liarumo ar tiesiog nori parduo
ti darbus? 

- Kaune aš esu ganėtinai 
žinomas. Amerikoje norėčiau 

Dailininkas Saulius Edmundas Paliukas skaito savo kūrybos eiles. 
Vitalijos Pulokienės nuotrauka 

pristatyti savo darbus, supa
žindinti su gal ne visai tradi
cine tapybos rūšimi ir, žino
ma, norėčiau parduoti savo 
darbus. Paroda kiekvienam 
autoriui yra jo kūdikis. Džiau
giuosi, kad susirinko netoli 
šimto žmonių, kurie domisi 
menu. Mano pažįstamas daili
ninkas, norėjo surengti parodą 
Čikagoje, apėjęs aibę galerijų, 
sužinojo, kad jos užsakytos ke
leriems metams į priekį! Todėl 
labai džiaugiuosi, kad yra 
Čikagoje vietos, kaip Balzeko 
kultūros rūmai ar Čiurlionio 
meno galerija, kur savo dar
bus eksponuoti gali lietuvių 
autoriai. 

Saulius Paliukas susirinku
siems parodos atidaryme, 
skaitė savo kūrybos eiles. 

Kartais 

Ateina kartais įkvėpimas. 
Kada imi ir negalvoji. 
Kažkoks vidinis siutas ima. 
Tada tikrai jau nemeluoji 
Nei sau, anei kitiems. 

Ateina kartais įkvėpimas. 
Dažniau jis neateina... 

Tu 

Tu ir Tavo balsas. 
Tu ir Tavo skonis... 

Aš jaučiuosi kaltas, 
Ieškantis malonės. 

Dailininkas Saulius Paliuką 
dienraSCio žurnaliste. 

http://www.chicagoflower.com


LRALIAUS MINDAUGO MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

Aktorius Egidijus Stancikas pasirodymo metu. 

- Aplankėte daug lietuviškų 
telkinių, kokie Amerikos lietu
viai jūsų akimis? 

E. S. - Labai šilti, nuoširdus 
ir geri Amerikos lietuviai. Tik 
geru žodžiu galiu atsiliepti ir 
visiems Lietuvoje pasakyti, 
kad lietuvybė Amerikoje nie
kada nenumirs, dėka tų žmo
nių. 

Pasirodymai dar vis tęsiasi, 
šį šeštadienį karaliaus Min
daugo minėjimas įvyks šiau
rinėje dalyje, Libertyville. 

Belieka padėkoti LB kultū
ros tarybos pirmininkei Mari
jai Remienei. už nuostabią 
mintį pakviesti muziką Rai
gardą Tautkų ir aktorių Egi
dijų Stanciką, ir jos gyvą 
apraišką - puikų teatralinį 
pasirodymą, suteikusį atgai
vos kiekvieno atsilankiusio 
lietuvio sielai. 

Vitalija Pulokienė Kompozitorius Raigardas Tautkus Nuotraukos Jono Kuprio. 

Tu ir Tavo kūnas, 
Tu ir Tavo kvapas. 

Aš visai jau baltas. 
Aš visai apakęs... 

Tu ir Tavo siela, 
Tu ir Ta vo min tys. 

Aš jaučiuosi kaltas. 
Noriu apkabinti... 

Tu ir Tavo norai, 
Tu ir Tavo akys... 

Ir kodėl taip šalta? 
Niekas nepasako. 

Gyventi gera 

Gyventi gera... Kas 
taip sakė. 

norėčiau sužinot šiandieną, 
kada užgęsta tartum žvakė, 
styga nutrūksta - lieki 

vienas 
Toks praradimo jausmas 

keistas. 
Žinau, kažkas taip sakė -
gjreoti -gera... lieka 

vaistas -
tos ilgos dienos... 

s pasidalino įspūdžiais su ..Draugo" 
Giedriaus Sireikio nuotrauka 

Čikagos vėjas 

Atsibundu ryte -jau pučia 
vėjas. 

Aš pagalvoju - popiet gal 
nepūs? 

Bet tada jis tik dar 
sustiprėja. 

Čia Čikaga. Kitaip nebus. 

Čia nebus, kad nebūtų čia 
negrų. 

Čia nebus, kad nebūtų čia 
lenkų. 

Ir tikrai čia nebus, kad 
lietuvis 

Marąuette Parke koksai 
negyventų. 

Vėjas pūtė Čikagoj ir pūs... 
Ir kad kas čia toliau 

begyventų. 
Greit manęs čia tikrai 

nebebus. 
Greit aš skrisiu atgal per 

Atlantą. 

Ir ryte. kai pabusiu 
pastyręs, 

Pagalvosiu, kad trūksta 
kažko. 

Trūksta vėjo Čikagos, 
trūksta to, ką patyriau. 
Trūksta jos šilumos. 

2003 02 21,'Čikaga 
Saulius Fdmundas Paliukas 

Dailininko darbai bus ekspo
nuojami visą mėnesį Balzeko 
kultūros rūmuose, trečiajame 
aukšte. 

Visi norintys aplankyti pa
rodą ir įsigyti nepakartojamų 
Sauliaus Paliuko paveikslų, 
mielai laukiami kasdien nuo 
10 v. r. iki 4 v. p. p. 

Nuoširdžiai patariu aplan
kyti ir susipažinti su dailinin
ku ir.jo darbais. 

Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves 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 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 ChicagD. DL G06O3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Cenadij COLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC. DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

<S47) 4 0 1 - 9 2 2 1 
9933 N. Lawter Ave.. Saite 100, 

Skokie. H 60077 

• „Saulutė" našlaičiams bei 
reikalingiems paramos remti 
Daytona Beach, FL, skyrius 
dėkoja aukotojams: $200 Ani
cetai Mažeikienei. Ačij. D.B. 
„Saulutės" valdyba. 

mailto:Gibaitis@aol.com

