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Siame 
numeryje: 
Smagi Čikagos s k a u t ų 
Kaz iuko mugė; s p a u d a 
Lie tuva i ; gre i t bus 
iš le is tas seseri jos 
ve ik los II tomas . 

2 psl. 

Gegužės m ė n u o sk i r t a s 
n e t ik mot inoms; įžūlūs 
E u r o p o s va ika i nor i 
s aug ia i gyvent i ; ap ie 
p rez . Valda Adamkų. 

3 psl. 

D a r ap ie „ p l u n k s n u o t a s 
p a v a r d e s " ; Vasar io 16 
Vaš ing tone ; du 
k u l t ū r i n i a i atvejai ; 
žuvingi pa t i eka l a i 
t i n k a Gavėnia i . 

4 psl. 

P r i s i m i n t a Ai Z ika r i enė 
5 psl. 

LB Vidur io Vaka rų 
a p y g a r d o s p r a n e š i m a s ; 

^Laisvės kovų muziejų 
globos LTSC; a t v y k s t a 
y p a t i n g a viešnia; 
ve lyk inė m u g ė 
J a u n i m o c e n t r e . 

6 psl. 

Sportas 
* Sava i tga l į Vi lniuje įvy

k o T a r p t a u t i n ė s s p o r t i n i ų 
šok ių federacijos (IDSF) pa
saulinio populiarumo varžybos 
„Vilnius Open 200.3", kuriose 
sėkmė užtikrintai lydėjo ren
ginio šeimininkus. Lotynų 
Amerikos šokiuose I vietą už
ėmė vilniečiai Andrius Rande
lis ir Eglė Visockaitė, aplenkę 
latvius Vitalijų Polikarpovą ir 
Agitą Baranovską bei kau
niečius Vaidotą Škimelį ir Jur
gą Pupelytę. Standartinių šo
kių programoje nepralenkiami 
buvo kauniečiai Arūnas Bižo-
kas ir Edita Daniūtė. Prizinin
kėmis taip pat tapo dar dvi Lie
tuvos šokėjų poros — Donatas 
Vėželis bei Lina Chatkevičiūtė 
ir Andrius Ivašauskas bei 
Jurgi ta Dingelytė. 

* 42 m e t ų b u v ę s V i ln i aus 
. . S t a t y b o s " , Panevėžio ..So
mos" ir Vilniaus „Lietuvos ry
to" vyrų krepšinio komandų 
treneris Alfredas Vainauskas 
nuo šiol dirbs Lietuvos moterų 
krepšinio čempionės Vilniaus 
..Lietuvos telekomo" komandos 
vyriausiojo trenerio Algirdo 
Paulausko asistente. Šiose pa
reigose jis pakeis motinystės 
atostogų išėjusią Loretą Bė
ru kštienę. 

Naujausios 
žinios 

* Br iuselyje vyks t r i š a l ė s 
konsul tac i jos dėl Karaliau
čiaus tranzito tvarkos įgyvendi
nimo. 

E u r o s k e p t i k a i s k u n 
dž ias i dėl g r e s i a n č i ų demok
ratijos pažeidimų per eurorefe-
rendumą. 

* Vasar į už Latvi jos 
n a r y s t ę E S būtų b a l s a v ę 
daugiau kaip pusė piliečių. 

* L ie tuvos va iruotoja i 
p r: n paž į s ta , kad dažniausiai 
nusižengia nesisegdami saugos 
diržų ir viršydami greitį. 

.1 \Y km.i . ipdovanoj i-
mu . .Oskaru" į t e ik imo cere 
moni ja vyks net ir karo atveju, 
teigia režisieriai. 

Lietuvos kariuomenė svarsto savo galimybes 
prieš numatomą tarnybą Irake 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— JAV ir jų sąjungininkėms 
ruošiant is karinei operacijai 
prieš Iraką, Lietuva planuoja 
galimą indėlį į tarptautinę kari
nę operaciją ir pokario metu. 

Seimo pavasario sesijos pro
gramoje, kuri pateikta svarstyti 
pirmadienį, numatyta karinės 
operacijos prieš Iraką atveju 
svarstyt i galimybę Lietuvai 
„prisidėti nedideliais speciali
zuotais padaliniais, taip pat da

lyvauti pokarinėse — humani 
tarinėse ar taikos palaikymo — 
operacijose Irake". 

Kaip sakė Lietuvos kraš to 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, svarstoma galimybė, 
jog karinėje konflikto su I raku 
fazėje Lietuva galėtų nusiųst i į 
Persijos įlankos regioną iki 10 
karių, kurie būtų atsakingi už 
krovinių aptarnavimą, ir iki še
šių karo medikų. L. Linkevičius 
teigė kol kas negalįs sukonkre

tinti tikslios karių dislokavimo 
vietos, tačiau teigė, jog tai gali 
būti ir I rakas , ir jo kaimynės 
Saudi Arabia, Kuwait ar Bah-
rain , k u r yra an t i sadaminės 
koalicijos sąjungininkų pajėgų. 
„Kol kas dislokacijos vietą įvar
dijame kaip 'konflikto regioną'", 
sakė ministras. 

Jo teigimu, kol tarptautinė 
bendruomenė mėgina priversti 
Irako režimą nusiginkluoti tai
kiomis priemonėmis ir dar ne

prasidėjo kar inia i veiksmai , 
ypač sunku prognozuoti galimą 
karo t rukmę ir pokarines aplin
kybes. „Savo pokarinį indėlį 
svars tytume atsižvelgdami į są
jung in inkų poreikį", sakė L. 
Linkevičius. 

Pasak ministro, humanita
r inėms ir taikos palaikymo ope
racijoms galėtų būti siunčiami 
krovos darbų specialistai, karo 
medikai bei taikos palaikymo 
kariai . Nukel ta į 5 ps l . 

Lietuvoje bus 
įkurtas Europolo 

padalinys 
Lietuva kuria valstybinį 

Europolo padalinį, kuris veiks 
Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro Tarptautinių ryšių tarny
boje. 

Kaip pranešė Vidaus rei
kalų ministerija, artimiausiu 
metu Lietuva ketina pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį su 
Europos policijos biuru (Euro-
polu), kurioje ir numatytas šio 
biuro įkūrimas. 

Pasirašius dvišalę sutartį, 
bus paskirtas ir Lietuvos atsto
vas Europole, o pradėjęs veikti 
valstybinis Europolo padalinys 
teiks pagalbą kitoms Lietuvos 
teisėsaugos institucijoms t i
riant nusikaltimus, susijusius 
su tarptaut in iu organizuotu 
nusikalstamumu, analizuojant 
nusikals tamumo tendencijas, 
turimą informaciją bei derinant 
veiksmus tarptautinių operaci
jų metu. 

Europolo kvietimu Lietuvos 
policijos pareigūnai jau dalyva
vo keliose operacijose siekiant 
iš t i r t i nelegalios migracijos 
s r au tus , prekybos žmonėmis 
tendencijas, automobilių va
gysčių mastus. 

Pagrindinės Europolo veik
los sritys — ES valstybių narių 
teisėsaugos institucijų bend
radarbiavimo derinimas kovo
jan t su tokiais tarptautiniais 
nusikaltimais, kaip narkotikų, 
radioaktyvių ir branduolinių 
medžiagą kontrabanda, nele
gali migracija, prekyba žmo
nėmis, nelegali prekyba trans
porto priemonėmis, terorizmas, 
pinigų plovimas. 

Europolas pradėjo veikti 
1999 metais. Šiuo metu Euro-
polui prikl; vso 15 Europos 
Sąjungos (ES valstybių narių. 

Vasario 16-osios — Lietuvos valstybės atkūrimo dienos — proga tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus (antras iš dešinės) Vytauto Didžiojo ordinais apdovanojo ilgametę Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
prezidentę Mariją Rudienę (dešinėje) ir ilgametį Amerikos lietuvių Tarybos narį bei valdybos pirmininką Antaną 
Juozą Rudį. Kairėje — prezidento V. Adamkaus žmona Alma Adamkienė. Džojos Gundos Barysaitės nuotr. 

Aukšti pareiginiai neleistinai 
įteisino žemės sklypus 

Viln ius , kovo 11 d. (BNS) 
— Specialiųjų tyrimų ta rnyba 
(STT) parlamentiniam Teisės ir 
teisėtvarkos komitetui (TTK) 
įvardijo kai kuriuos aukš tus pa
reigūnus, kurie galėjo pasinau
doti tarnybine padėtimi, įteisin
dami žemės sklypus. 

TTK nar iams p i rmadienį 
pateiktame STT raš te nurodo
mos Žemės ūkio ministeri jos 
valstybės sekretoriaus Alfonso 
Sigito Tamošiūno, Aplinkos mi
nisterijos Vandens išteklių de
partamento direktoriaus Gin
tauto Naviko, Nacionalinės že
mės tarnybos generalinio direk
toriaus pavaduotojo Juozo Gu
daičio pavardės. 

. .Preliminariais duomeni
mis, žemes sklypų projektavi
mas, matavimas bei įteisinimą^ 
išvardytiems įtakingiems parei

gūnams ir jų art imiems gimi
naičiams buvo atl iekamas pa
žeidžiant žemės reformą regla
mentuojančius teisės norminius 
aktus bei savanaudiškai pasi
naudojant tu r ima informacija 
apie vertingus žemės sklypus", 
teigiama STT generalinio direk
toriaus Valentino Junoko pasi
rašytame rašte. 

STT tokią informaciją pa
teikė, reaguodama į TTK pir
mininko Aloyzo Sakalo prašy
mą pateikti duomenis apie skly
pus, kurie buvo suprojektuoti 
valstybiniuose parkuose nesi
laikant Piliečių nuosavybės tei-
ci.i į išlikusį nekilnojamąjį tur
tą a tkūrimo įstatymo. ..Aš ma
nau, jog A. Tamošiūnas turėtų 
būti at leistas. Vyriausybė tu
rėtų galvoti, kaip tai padaryti". 

N u k e l t a į 5 ps l . 

I n t e r n e t o k a v i n i ų 
n a k t i n i a i l a n k y t o j a i 

— m o k s l e i v i a i 
Sost inės meras Ar tū ra s 

Zuokas surengė kelionę po Vil
n iaus interneto kavines, ieš
k a n t jose kompiuteriais per 
naktį žaidžiančių nepilnamečių 
vaikų. 

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį meras A. Zuokas kar tu 
su Tvarkos palaikymo ir prie
žiūros skyriaus vedėju Darium 
Šaluga bei Vaikų teisių apsau
gos kontroliere Gražina Imbra-
siene aplankė penkias interne
to kavines miesto centre, Anta
kalnyje ir Justiniškėse. 

Kiekvienoje aplankytoje in
terneto kavinėje po vidurnakčio 
buvo rast i kompiuteriais žai
džiantys ar po virtualią erdvę 
klaidžiojantys nepilnamečiai. 

Ypač didelį nerimą Vil
niaus miesto Nukel ta į 5 psl . 

Seimo vadovas tiki — žmonės 
referendume dėl Europos 
Sąjungos pasakys „taip" 

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas iškilmingame Sei
mo posėdyje, skirtame trylikto
sioms nepriklausomybės atkū
rimo metinėms paminėti pa
reiškė tikįs, kad gegužės mėnesį 
rengiamame referendume Lie
tuvos žmonės pasakys „taip" 
Europos Sąjungai, „ ta ip" — 
saugiai ir klestinčiai Lietuvai, 
„taip" — laisvam Lietuvos žmo
gui. 

Kreipdamasis į Lietuvos 
žmones, A. Paulauskas sakė, 
kad „be jūsų pilietinės ir poli
t inės valios mes neturė tume 
Kovo 11-osios". „Būsimosios 
mūsų kartos bus dėkingos mūsų 
kartai už Kovo 11-ąją. Bus dar 
viena 11-oji. Gegužės 11-oji, kai 
ateisime prie referendumo urnų 
pasakyti ko mes norime, kur 
mes esame — Europoje a r šalia 
jos", kalbėjo A. Paulauskas . 

J is pažymėjo, kad referen
dumas parodys, kur mes esame 
— Europoje ar šalia jos. „O gal 
liksime toje Europoje, kurioje 
buvome tuos 50 jau labai neeu
ropietiškų metų, kai manėme, 
kad irgi gyvename Europoje", 
teigė A. Paulauskas. Pasak jo, 
„bent jau taip mums sakė mūsų 
geografijos mokytojai, t ik nie
kaip negalėjo mūsų surast i — 
nei savo gaubliuose, nei žemė

lapiuose". „Nebuvo mūsų ir Azi
jos žemėlapiuose, nors mūsų 
ten bi daug dešimčių tūks
tančių, iš gyvulinių vagonų pa
bertų į Azijos platybes. Keisti 
buvo tie žemėlapiai: kur tik mes 
būname — ten mūsų nėra", sa
kė Seimo pirmininkas, pridū
ręs, „tai negi atėję į referendu
mą mes pasakysime, kad mūsų 
ir vėl nėra?". 

Referendumas dėl Lietuvos 
stojimo į ES vyks gegužės 10-11 
dienomis. Lietuva ES nare tiki
si tapti kitų metų gegužės 1-ąją. 

Iškilmingame posėdyje kal
bėjęs Nepriklausomybės akto 
signataras, opozicinės Lietuvos 
liberalų sąjungos vadovas Eu
genijus Gentvilas įspėjo, jog yra 
jėgų bandančių sutrukdyti vals
tybės ėjimą į ES bei paragino 
vyriausybę skirti daugiau lėšų 
referendumo agitacijai. „Mūsų 
vyriausybė turi suprasti , jog 
skirdama kelis kartus mažiau 
lėšų referendumo propagandai, 
nei skiria Latvijos vyriausybė, 
gali sulaukti priešingo rezulta
to, negu agituojama", teigė E. 
Gentvilas. 

Jis pažymėjo, jog pastebi
mas rusiško kapitalo skverbi
masis ne t ik į energetiką, bet ir 
į valstybės politiką, bandoma 
pakirsti visuomenės pasitikėji
mą bankais, Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas Kovo 11-osios proga 
pasveikino signatarus 

Vilnius, kovo 11 d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas antradienį Prezidentū
roje Nepriklausomybės atkūri
mo dienos proga pasveikino 
Kovo 11-osios akto signatarus. 

Prisiminęs 1990 metų kovo 
11-ąją, kai Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo depu
tatai ryžtingai paskelbė Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo Aktą, valstybės va
dovas pabrėžė, kad, „tik kurda
mi gerovę, sugrąžinsime tos die
nos dvasią ir didybę į visų 
Lietuvos žmonių širdis". 

R. Paksas išreiškė viltį, kad 
mūsų vaikaičiai suvoks, kokia 
yra Kovo 11-osios vieta Lietuvos 
istorijoje. 

..Tačiau man gaila, kad jie 
nepajus tos dienos dvasios, tvy
rojusios Aukščiausiosios Tary
bos rūmuose, gatvėse, namuose. 
Jie negalės patirti tų jausmų, 

kuriuos išgyventi buvo lemta 
mums, tų įvykių dalyviams ir 
liudytojams". 

„Tai buvo iškili diena. O pa
čiame to didingo ir dramatiško 
vyksmo smaigalyje, žinoma, bu
vote Jūs , Akto signatarai, kal
bėjo prezidentas. — Labai įvai
rūs, nors vedami tos pačios idė
jos, žmonės. Vieni ryžtingesnį, 
kiti a tsargesni . Dešinesni ir 
kairesni, jaunesni ir vyresni". 

„Nevardydami paklydimų, 
turime vis dėlto pripažinti, kad 
realybė, su kuria susidūrė lais
vę apgynę žmonės, galėjo būti 
ne tokia skausminga. Neturėjo į 
žmonių namus įsėlinti tiek var
go. Tada niekam neiškiltų klau
simas, ar Kovo 11-oji tebėra vi
sų šventė? Turime ati taisyti 
skriaudas. Tik kurdami gerovę, 
sugrąžinsime tos dienos dvasią 
ir didybę į visų Lietuvos žmonių 
širdis", pabrėžė prezidentas. 

Pasaulio naujienos 
{RemianSs AFP, Reuters. AP, Werfax. ITAR-TASS. 8NS 

žinių agentūrų prarisimais) 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
antradienį paragino Rusiją bei 
Prancūziją nestabdyti naujo
sios Jungtinių Tautų (JT) re
zoliucijos dėl Irako bei įspėjo 
Europą, kad atsiskyrimas nuo 
JAV būtų labai pavojingas. „Aš 
nerimauju dėl to, kad apie veto 
paskelbimą bet kokiomis sąly
gomis kalbančios valstybės 
siunčia Saddam Hussein žinią 
'esi išgelbėtas' ", sakė jis. 

Viena. Jungtinių Tautų 
(JT) Tarptautinės atominės 
energetikos agentūra (TATE-
NA) antradienį paragino imtis 
griežtesnių saugumo priemo
nių, kad į teroristų rankas ne
pakliūtų radioaktyvios medžia
gos, kurios gali būti panaudotos 
„nešvarių" bombų gamybai. 
Pradėdamas tarptautinę konfe
renciją „nešvarių" bombų klau
simais, TATENA vadovas Mo-

hamed ElBarad teigė, kad rug
sėjo 11-osios išpuoliai parodė, 
jog teroristai nesibaimintų ža
lingo radioaktyvių medžiagų 
poveikio konstruojant tokią 
bombą. JAV energetikos sekre
torius Spencer Abraham pa
reiškė, kad teroristai yra pasi
rengę „panaudoti niekad gink
lų srityje nenaudotą technologi
ją, leidžiančią nužudyti tūks 
tančius nekaltų ir nieko neįta
riančių žmonių labiausiai su
krečiančiu ir negailestingiausiu 
būdu". „Nešvarios" bombos 
naudojamos susprogd inan t 
įprastus sprogmenis ir didelėje 
teritorijoje paskleidus prie jų 
pritvirtintas radioaktyvias me
džiagas. 

H a g a . Jungt in ių T a u t ų 
generalinis sekretor ius Kofi 
Annan antradienį pa re i škė , 
kad antrosios rezoliucijos dėl 
Irako sustabdymas Saugumo 
Taryboje nereikštų .JT galo. K -
Annan pažymėjo, kad nuolati

nės Saugumo Tarybos narės, 
tokios kaip stabdyti bet kokią 
naują rezoliuciją žadėjusios 
Prancūzija ir Rusija, turi „teisę 
elgtis kaip nori... Veto nepa
s i tarnautų (Tarybos) vienybei, 
tačiau tokių atvejų jau buvo". 

Hussein atsikratyti savo nu
manomų masinio naikinimo 
ginklų būtų pratęstas iki ba
landžio 17 dienos, „niekur ne
atveš". 

IRAKAS 

r JAV 
J u n g t i n ė s Tautos . JAV ir 

Britanijai pirmadienį nepavy
kus užsitikrinti Jungtinių Tau
tų (JT) Saugumo Tarybos para
mos rezoliucijai, kuri numato 
kovo 17-osios galutinį terminą 
Irakui nusiginkluoti, jos buvo 
priverstos at idėt i balsavimą, 
kai Prancūzija ir Rusija pagra
sino stabdyti rezoliucija, o dar 6 
valstybės ir toliau nesitraukė iš 
dvejojančių gretų. 

Vaš ingtonas . Baltieji rū
mai antradienį pareiškė, kad 
balsavimas dėl Irako Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje įvyks 
šią savaitę ir a tmetė pasiūlymą 
pratęsti Bagdadui nusiginkluo
ti numatytą terminą vienu mė
nesiu. Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Ari Fleischer teigė, jog 
pasiūlymas, pagal kurį termi
nas Irako prezidentui Saddam 

B a g d a d a s . Antradienį Ira
kas pradėjo naikinti daugiau 
uždraustų raketų „AJ-Samoud 
2", kai išvakarėse Jungt in ių 
Tautų vyriausiasis ginklų tik
rintojas Hans Blix sukritikavo 
Bagdadą už tai, jog šis nedek
laravo įtartino nepilotuojamo 
lėktuvo. Pirmadienį Irakas su
naikino šešias raketas, ir skai
čiuojant nuo kovo 1-osios, kai 
H. Blix nurodė Bagdadui pra
dėti naikinti šiuos ginklus, jau 
yra a t s ik ra tęs 52-jų „Al-Sa-
moud" raketų. Manoma, kad 
Bagdadas turi 120 „Al-Sa-
moud" raketų, kurių skrydžio 
nuotolis viršija J T leidžiamas 
ribas. 

RUSIJA 

Maskva-Tbi l i s i s . JAV ka
rinių oro pajėgu s t ra tegin is 
žvalgybinis lėktuvas „U2S" 

skrido virš Gruzijos teritorijos 
„Dėl skrydžio Amerika ir Gru
zija buvo susitarusios, tačiau 
apie jo tikslus nepranešama", 
pažymėjo Gruzijos pareigūnas. 
Rusijos kariškiai pareiškė, jog 
iš savo teritorijos kontroliavo 
JAV lėktuvo skrydį ir, norėda
mi užkirsti kelią galimam vals
tybės sienos pažeidimui, buvo 
pakėlę į orą du naikintuvus 
„Su27". Atstovas spaudai pra
nešė, kad „Rusijos naikintuvai 
skrido išilgai Rusijos sienos 
savo teritorijoje lygiagrečiai su 
'U2S'. Nuotolis tarp lėktuvų 
buvo apie 100 kilometrų". 

Maskva. Irako vadovas 
Saddam Hussein padėkojo Ru
sijai už jos nuostatą, kur i grin
džiama reikalavimu suregu
liuoti Irako krizę politiniais 
metodais, pareiškė Valstybės 
Dūmos pirmininkas Genadij 
Selezniov; pirmadienį vakare 
sugrįžęs iš Bagdado. „Ponas 
Hussein, nustebinęs mane ne
įtikėtina ramybe, savo ruožtu 
sakė, jog yra įsitikinęs, kad 
Jungtinės Tautos neleis pradėti 
karo veiksmų prieš Iraką ir pa
dėkojo Rusijos žmonėms bei 

prezidentui už tvirtai ir nuo
sekliai ginamą savo nuostatą 
Jungtinėse Tautose", sakė G. 
Selezniov. 

ŠIAURĖS KORĖJA 
S e u l a s . Šiaurės Korėja 

antradienį paskelbė, kad Va
šingtono siekis surengti dau
giašales, o ne tiesiogines dery
bas su Šiaurės Korėja dėl įta
riamų branduolinių ginklų, di
dina grėsmę ir gali sukelti at
virą konfliktą. Komunistinis 
valstybės dienraštis „Rodong 
Sinmun" rašo, jog Amerika, 
siūlydama pradėti daugiašales 
derybas, vengia atsakomybės 
dėl kilusios branduolinės kri
zės. 

AFGANISTANAS 

Spin Boldak. JAV vado
vaujamos koalicijos pajėgos pie
tiniame Afganistano pasienyje 
su Pakistanu sulaikė du ryšiais 
su „ai Qaeda" ir Talibanu įta
r iamus asmenis, antradienj 
pranešė Afganistano pareigū
nas. Nuo savaitgalio jau sulai
kyta 10 tokių asmenų. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

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

SMAGI ČIKAGOS SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

Čikagos skautų 44-toji Ka
ziuko mugė įvyko š. m. kovo 2 
d. PLC, Lemonte. 

Šaltoką sekmadienio rytą, 
9 vai. r., Palaiminto Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje buvo at
našaujamos jaunimo ir vaikų 
šv. Mišios, kurių metu giedojo 
„Vyturio" vaikų choras, va
dovaujamas Dariaus Polikai-
čio. Choristų tarpe buvo net 12 
uniformuotų skautų. Prie sa
kyklos stovėjo skautiška vėlia
va, o brolis ir sesė šv. Mišių 
skaitytojai pasižymėjo gera 
lietuvių kalba. Pamaldose da
lyvavo daug skautų. 

Kaziuko mugės atidary
mas įvyko PLC Lietuvių fondo 
salėje. 10 vai. r. prie savo pa
viljonų rikiavosi skautai ir 
skautės, rinkosi žmonės. Skau-
tų-akademikų vardu atidary
mui vadovavę s. fil. Vytenis 
Kirvelaitis, pristatydamas 
scenoje sukviestus garbės 
svečius: Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą Vaclovą Kleizą 
ir Astą Kleizienę, Jurgio Ma
tulaičio misijos kapelioną kun. 
A. Palioką, SJ, ASS Tarybos 
pirm. v.s. fil. Rimantą Griš-
kelį, LSS Seserijos vyriausią 
skautininke Dalią Trakienę, 
LSB vyriausią skautininką 
v.s. fil. Romą Rupinską, Vi
durio rajono vadę j .v .s . fil. 
Taydą Chiapettą, Vydūno fon
do valdybos pirm. fil. Šarūną 
Rimą, Pasaulio lietuvių centro 
valdybos pirm. A. Šaulį, JAV 
LB Lemonto apylinkės pirm. 
N. Nausėdienę, Maironio litu
anistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirm. A. Šaulienę. 
-Skautų aido" redaktorę v.s. 
Alę Namikienę. Paukštytė 
Daiva Siliūnaitė, ūdrytė, Lia
na Jakubauskaitė ir bebriu-
kas Vytas Jakubauskas laikė 
per sceną ištiestus trispalvius 
kaspinus. 

Kun. A. Paliokas sukal
bėjo trumpą invokaciją, o sesė 
Alė Namikienė perkirpo tris
palvius kaspinus, tuo atidary
dama Kaziuko mugę. Šiemet 
„Skautų aidas" švenčia 80-ties 
metų sukaktį, todėl jo redak
torė buvo pakviesta perkirpti 
kaspinus. Sesė Alė atvyko su 
pilnu krepšeliu medinių, dai
liai išdegintų margučių, kurie 
buvo padovanoti visiems tun
tams ir skautams akademi
kams. „Aušros7„Kernavės" 
tuntas gavo margutį su skau
tiška rūtele, „Nerijos" jūrų 
skaučių tuntas rūtelę ant in
karo, „Lituanicos" tunto bro
liai su lelijėle, o skautai aka
demikai su ASS ženkleliu. 

Garbės svečiai buvo pa

kviesti apžiūrėti visą Kaziuko 
mugę. Praeinančius svečius 
pasitiko jaunatviški tuntų 
šūksniai ir dovanėlės. Po to 
vyko žaidimų kambarių, ka
vinių ir valgyklos apžiūrėji
mas. Prityrę „Lituanicos" 
skautai savo būkle įrengė jau
nimui žaidimų kambarį, ku
riame buvo komplikuoti žaidi
mai. Prityrusių skaučių ir 
jūrų skaučių kambarys viliojo 
linksmais papuošimais, žaidi
mais ir kava. Bilietų kam
baryje buvo galima įsigyti bi
lietus žaidimams, kavai ir pie
tums. Žemutinė valgykla tapo 
visų tuntų jaunesniųjų brolių 
ir sesių žaidimų sale. Čia akį 
patraukė mažasis gplfo lau
kas, sukabinti aitvarai, pa
ruošti aukštiems skrydžiams. 
Ten mažutis baseinas pilnas 
geltonų ančiukų — reikia tik 
pakelti, pažvelgti į ančiuko 
pilviuką, kur užrašytas nu
meris, ir gauni premiją. Prie 
kito stalo mokoma ką galima 
padaryti iš medinių liežuvio 
prispaustukų. 

Didžiojoje salėje kvepia 
maistas ir kava. Visi tuntai 
sutarė, kas ką virs, ir štai, sta
lai pilni virtinukų, kugelio, 
cepelinų, grietinės, raugintų 
agurkų ir kitokių skanumynų. 
Kava ir saldumynai vakarinė
je salės pusėje. Norintieji pasi
gardžiuoti tortais, eina į „Bo
čių" menę. Čia „Nerijos" jūrų 
skautės verda kavą ir įdeda 
pasirinktą torto gabalą. Be
sišypsančioms sesėms vadova-
ja gintare v. valt. Rima Jaku
bauskienė. 

Po trijų valandų grįžtu į 
Lietuvių fondo salę. „Aušros 
Vartų"/„Kernavės" tunto sesės 
baigia išparduoti medžio 
rankdarbius, o „Platerytės" 
būrelio židinietės džiugiai pre
kiauja namie slėgtais baltais 
sūriais. Jų loterija beveik tuš
čia. „Nerijos" tunto suverti 
karoliai smarkiai sumažėjo, o 
taip pat ir raštuoti marškinė
liai. Laimėjimų stalas apgul
tas jaunųjų sesių ir brolių, 
bandančių savo laimę. „Litua
nicos" medinių šaukštų, verps
čių ir margučių jau neliko, o 
laimikių lentyna visai tuščia. 
Tik prie stalo sėdi skautas 
vytis ir jūrų budys, ir iš varžy
tinių leidžia „darbo jėgą". Už 
tam tikrą sumą pinigų galima 
gauti brolį, kuris 3 valandas 
dirbs jam nurodytą darbą pa
galbos reikalinguose namuose. 

Priešais sceną stovi dien
raščio „Draugo" stalas su jo 
atstove, propaguojančia laik
raštį. Skautai palaiko „Drau-

Šiemetineje Kaziuko mugėje, vykusioje Pasaulio lieti 
kantriai laukia mugės atidarymo. 

gą", kuriame jau daug metų 
randame ir „Skautybės kelią", 
redaguojamą v.j.s. Irenos 
Regienės. 

„Skautybės kelyje" skaito
me apie lietuvišką skau-
tavimą JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje, Brazilijoje, Europoje 
ir Lietuvoje. Šios žinios mus 
suartina, džiugina, skatina ir 
jungia didelėn lietuviško 
skautavimo šeimon. Stebė
dama smagų šurmulį 44-je 
Čikagos skautų Kaziuko 
mugėje, jaučiau malonų pasi
didžiavimą, kad esu viena jo 
narių. Ačiū ir „Draugui", visų 
mūsų veiklos ir renginių ska-
tintojui. 

Sesė Birutė Vindašienė 

Darius Tijūnėlis su savo bebriukais 
Indrės Tiįūnėlieiiės nuotr. 

„Aušros Vartų7„Kernaves'" tunto sesės prie ..Kazytės kampo" 
laukia pirkėjų Kaziuko mugėje, vykusioje PLC, Lemonte, kovo 2 
d. Iš kairės: Irena Put r ienė . Zita Baltramonaite ir Aldona Vai-
tienė. I. Tijtmėiieaės nuotr. 

Visas būrys vilkiuku laukia Kaziuko mugės atidarymo kovo 2 d. Pasaubo lietuvių centre, Lemonu TSūnėteiės nuotr. 

Aušra Petry o mugėje kovo 2 d PLC, lemonte. I. 
Tvjūnėlienės nuotr 

Pasibaigė sėkmingas kny
gų persiuntimo projektas, bai
giame sumokėti sąskaitas ir 
atėjo laikas paskelbti apys
kaitą. 

Pirmiausia norime padė
koti visiems Akademinio 
skautų sąjūdžio nariams, ku
rie finansiniai savo auka pri
sidėjo prie projekto pasiseki
mo. I 430 laiškus atsiliepė 15 
proc. sąjūdžio narių. Padėka ir 
Lietuvių fondui, kuris stam
bokai parėmė šį projektą. 

Ačiū TRANSPAK ir 
ATLANTIC persiuntimo ben
drovėms, kurios buvo sudariu
sios palankias sąlygas knygų 
siuntimui į Lietuvą. 

Pradėsime su šiek tiek sta
tistikos. Buvo išsiųsta 15.330 
svarų, arba arti 7,000 kg. kny
gų. Persiuntimo bendrovėms 
siuntėjai sumokėjo per 12,000 
dol. Čikagos Filisterių skautų 
skyrius, pagal paskelbtas pro
jekto taisykles, siuntėjams 
grąžino apie 6,000 dol. Pro
jektu pasinaudojo 20 siuntėjų. 
Kai kurie net po kelis kartus. 
Dėl siuntimo sąlygų teiravosi 
dar 7 asmenys. 

Kur knygos ir archyvai 
buvo siunčiami? Į įvairias bib
liotekas. Mokyklų bibliote
koms: Girkalnio pagrindinei 
mokyklai, Suvainiškio pra
dinei, Pandėlio vidurinei, Uk
mergės A. Smetonos gimnazi
jai, Kauno Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijai, Klaipėdos 
P. Mašioto vidurinei, Sere
džiaus vidurinei, Kauno Jė
zuitų gimnazijai, Dusetų vidu
rinei. 

SPAUDA LIETUVAI 
Miestų ar miestelių biblio

tekoms: Raseinių viešajai, 
Plungės viešajai, Skuodo vie
šajai, Kaišiadorių viešajai, 
Jurbarko viešajai, Kupiškio 
centrinei, Kretingos viešajai, 
Druskininkų, Panevėžio, Ma
rijampolės centrinei, Nerin
gos, Klaipėdos centrinei, Ša
kių centrinei, Kybartų, Vil
kaviškio, Vilniaus centrinei. 
Šiaulių. Visagino, Marijam
polės P. Kriaučiūno, Birštono. 
Kauno V. Kudirkos viešajai, 
Alytaus. Utenos A. ir M. Miš
kinių centrinei. 

Rajonų bibliotekoms: Kai
šiadorių, Jurbarko, Kretingos 
M. Valančiaus. Šilutės F. 
Bajoraičio, Šiaulių. Rokiškio, 
Šakių, Plungės. Radviliškio, 
Pakruojo J. Paukštelio, Pane
vėžio, Lazdijų, Mažeikių. Ra
seinių. Pasvalio M. Katiliškio. 
Prienų. Molėtų, Klaipėdos. 
Kupiškio, Kėdainių M. Dauk
šos, Anykščių, Zarasų, Telšių, 
Ukmergės, Joniškio. Kaišia
dorių, Akmenės, Ignalinos. 
Trakų, Kauno, Šilalės, Aly
taus, Skuodo, Širvintų, Varė
nos, Biržų, Šalčininkų. Tau
ragės, Jonavos. 

Institutų ir organizacijų 
bibliotekoms: Lietuvos Rašy
tojų sąjungai, Vytauto Didžio
jo universitetui, Panevėžio 
ligoninei, Lietuvos Dailės mu
ziejui, Lietuvos Skautijai Kau
ne ir Vilniuje, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atstovy
bei Vilniuje. Lietuvos nacio
nalinei M. Mažvydo. Kauno 
Medicinos universitetui, Lie
tuvos Medicinos bibliotekai 

Vilniuje, Raguvos bažnyčiai, 
Lietuvos Išeivijos institutui 
Kaune. 

Kas siuntė (ne alfabetine 
ar eilės tvarka)? BALF Cle-
veland skyrius (3 kartus), 
Antanas ir Rita Rašymai, 
Kristina Bielaglovienė, Bro
nius Juodelis, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras, T. 
Česnaitienė, Sigitas Miknai-
tis, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Stasys Džiugas (3 
kartus), Stasys Dubauskas, 
kun. Vincas Valkavičius (du
kart), Pranė Pakalkienė, Ni
jolė Užubalienė, Vydūno fon
das, Donata Karuža. 

Kelios pastabėlės. Projek
tas buvo taikomas išeivijos 
vyresniajai kartai ir jaunes
niems, kurie rūpinosi, kad 
nenorimos tėvų knygos ne
dingtų. Neatsisakėme paremti 
ir organizacijų, nes ir jos nėra 
finansiniai stiprios. Tikimės, 
kad siuntėjai pasidalins su 
gautais laiškais iš Lietuvos 
bibliotekų ar institucijų. Gau
tus sąrašus, kas buvo siųsta, 
mielai perleisime tiems, kurie 
norėtų toliau gvildenti šį pro
jektą. 

Tokie projektai, nors pa
reikalauja darbo ir laiko, yra 
vertingi ne tik išeivijai, bet ir 
Lietuvai. Tikimės, kad kas 
nors apsiims panašų projektą 
pravesti. Iš anksto siūlome sa
vo asmeninę pagalbą. 

Čikagos filisterių skautų 
sąjungos skyrius 

Kęstutis Ječius ir 
Justinas Kirvelaitis 

Projekto koordinatoriai 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pušies, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvw.cerftBrirxsu<geryarKiyeastheaMioom 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

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

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTŽINAS, MJ5„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 51-6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai. 

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

pagalba po darbo valandų, skambinti 
„pager" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMKCKAS. M.D. 
KAfTOOLOGAS-ŠiRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. RIMAS NOVICKIS 

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportiniu 
traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Bervyyn, IL 
60402. Tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

JAU GREIT TURĖSIME LSS SESERIJOS 
VEIKLOS II TOMĄ! 

Po keleto metų darbo ir 
pastangų, antroji apžvalginė 
LSS Seserijos veiklos dalis 
netrukus pasieks lietuviškąją 
skautiją. Tai didelės apimties 
leidinys, aprašymais ir gausio
mis nuotraukomis žvelgiąs į 
paskutiniųjų 30 metų Sese
rijos veiklą išeivijoje. Šį neei
linį leidinį redaguoja v.s. fil. 
Lilės Milukienės vadovauja
mas redakcinis kolektyvas: s. 
Aldona Manjošienė, v.s. Gied
rė Stankūnienė, v.s. Vida 
Jankaukienė ir vyr. sk. Vaiva 
Ulėnaitė-Boertje. 

Dešimtmečiams bėgant, 
nuotraukos išsimėto po dėžu
tes ir albumus, aprašymai pa
gelsta kartu su senų laik
raščių puslapiais, bet knyga 
išlieka ilgai — daugelio pavar-
tymui, pasiskaitymui, jaunų, 
veiklių linksmų dienų „atgimi
mui" gerai išspausdintų nuo
traukų rinkinyje. Čia sesės 
skautės suras save, savo vai
kus ir draugus, o jų tėvai — vai
kaičius. Čia akivaizdžiais pri
siminimais galėsime sugrįžti į 
„Gintaro" mokyklas, stovyklas 
ir suvažiavimus, į tas darbin
gas, entuziastingas dienas, 
kada su dideliu noru buvo 
nemažai nuveikta išeivijos 
jaunimo ir visuomenės labui. 

„Lietuvių Skaučių Seserija 
II" išleidimas reikalauja ne
mažai išlaidų. Dėkojame vi
siems skautų vienetams, skau
tiškų šeimų nariams, draugo
vėms ir rėmėjams, šį leidinį jau 
gražiai parėmusiems. Dėkoja
me ir būsimiems aukotojams, 
nes lėšos dar reikalingos. Au

kotojų pavardės bus šioje kny
goje išspausdintos. Aukas galima 
skirti ir mirusiųjų įamžinimui. 

Š.m. vasario mėn. leidinį 
„Lietuvių skaučių seserija II" 
savo aukomis parėmė. 

Mirga Pažemėnienė 
Elzė Simonavičienė 
Toronto skaučių tuntas 

„Šatrija" 
„Emilijos Platerytės" bū

relis Čikagoje 
Birutė Kožicienė 
Aldona Baukienė 
Valerija Plepienė 
Romas ir Rita Fabijonai 
Danguolė Kviklytė 
J. A. Milukas 
s. Aldona Dubauskaitė-Ka-

tinienė 
Petrė Rentelienė 
Rūta Ozers 
Janina ir Mečys Mikutaičiai 
s.fil. Giedrė Penčylienė 
Utz šeima 
„Verpsčių" būrelis Čika

goje (papildomai) 
Daila ir Juozas Liubinskai 
j.v.s. Genovaitė Treinienė 
Danutė ir Romas Puodžiūnai 
ps. fil. Dainius Glodas 
v.s. fil. Algis Glodas 
Los Angeles „Kun. Gra

žinos" būrelis 
Dėkingos už paramą, bu

dime! 
v.s. Nijolė Užubalienė 
s. Danutė Korzonienė 
v.s. Albina Ramanauskienė 
ps. Aušrelė Sakalaitė 
lėšų telkimo komiteto narės. 
Aukas siust i : D. Korzo

nienė, 9131 Del Prado Dr. 2S, 
Palos HiHs, IL 60465; čekį ra
šyt Lithuanian Scouts Assn. 
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mailto:skelbimai@draugas.org


ĮZULUS EUROPOS VAIKAS 
NORI SAUGIAI GYVENTI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio savaitraščio „Atgimi
mas" 1990.03.07 numeryje 
Rūta Vanagaitė rašė: „Mes 
gimėm pūvančioj sistemoj ir 
augdami ne brendome, o pu-
vome drauge su ja. (...) Lietu
vos Atgimimas yra penkias
dešimtmečių ir šešiasdešimt
mečių revoliucija. Lemtingi 
dešimt dvidešimt metų skiria 
juos nuo mūsų kartos, nuo 
mūsų likim' Gimę ikisocialis-
tinėj tikrovėj, jie gimė dar 
kaip žmonės, o mes —jau kaip 
liaudies masės. Tais pirmai
siais metais jie įgijo orumo, 
tiesos ir laisvės pojūtį ir šian
dien atsiima tai, kas jiems sy
kį jau priklausė. Mes ne ben
dražygiai jiems. Mums nieka
da niekas nepriklausė, ir pir
miausia — mes patys neprik
lausėme sau". Autorės mintys 
atspindėjo to meto dalies ben
drapiliečių nuomonę. 

Visai kitu tonu ten pat 
prakalbo rašytojas Romualdas 
Lankauskas-: „Turime būti iš
didūs. Mums reikia ne paiko 
šovinistinio pasipūtimo, bet 
tikro ir gražaus tautinės savi
garbos jausmo. (...) Tačiau 
mes labai kantriai laukėme 
penkiasdešimt metų ir tautai 
jau gana šito kankinamo ir 
užsitęsusio laukimo! Laisvės 
ir nepriklausomybės mums 
niekas nepasiūlys ir neduos, 
jei patys jos nspasiimsime". 
Sąjūdis, kalbėjęs tautos balsu, 
sužadino audringą postūmį 
atkuriamajam Valstybės dar
bui. Okupantas turėjo galingą 
prievartos aparatą, divizijas ir 
„partiją". Sąjūdžio ginklai — 
žmonių valia, nenuslopinamas 

laisvės troškimas, teisingumo 
siekimas, remiantis tarptau
tine teise ir krikščioniškos 
moralės politika. Pasaulis ne
buvo regėjęs tokio veržlaus iš
silaisvinimo. Dainuojanti re
voliucija žavėjo, stebino ir kėlė 
nepasitikėjimą pasaulio galin
giesiems. Tuometinio Sovietų 
Sąjungos prezidento M. Gor
bačiovo žvaigždė Vakaruose 
dar ryškiai spindėjo. Šis spin
desys ilgokai trukdė pasau
linės politikos vadams pama
tyti Lietuvą. Jie ragino ne
trukdyti Gorbačiovui „daryti 
perestrojką". Tuometiniai Są
jūdžio politikos didieji, preci
ziškai laviruodami ir nuosek
liai šalindami juridines kliūtis 
nuo kelio į Kovo 11-ąją, lai
mėjo istorinę pergalę — trečiu 
kartu XX amžiuje paskelbė 
pasauliui apie Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atkū
rimą. Antrasis kartas 1941 
birželio 23 buvo nesėkmingas 
— naciai, kaip ir komunistai, 
net ir susigrūmę, tvirtai lai
kėsi grobikiško slaptojo pro
tokolo susitarimų. 

Tą kovo dieną Lietuvos 
Respublikos Atkuriamasis Sei
mas (tuomet — Aukščiai,cioji 
Taryba) iškilmingai paskelbė, 
kad „yra atstatomas 1940 me
tais svetimos jėgos panaikin
tas Lietuvos Valstybės suve
renių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklau
soma valstybė". Aktą pasirašė 
AT pirmininkas V. Landsber
gis ir jos sekretorius L. Sabu
tis. Už šį aktą balsavo 124 de
putatai, prieš nebalsavo nie
kas, susilaikė šeši. Ir pirmasis 
Atsikūrusios Lietuvos valstv-
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Bronius Nainys 

Gegužėje bus ir politikos 

JAV „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto ir Shriner's daktarų vizito metu š.m. vasario 14-22 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentūroje — LVV komitetas, komiteto Lietuvos skyrius su prez. Valdu Adamkumi. Iš kairės: 
Irena Aleksandravičienė, Lietuvos skyriaus komiteto pirm. Elena Gervickienė, Daiva Lazdauskienė, Alma 
Adamkienė, Jonas Aleksandravičius, prez. Valdas Adamkus, Marija Kriaučiūnienė iš Čikagos, Saulius 
Lazdauskas, Irena Ūntaniene ir Arūnas Ūntanas. 

bės vadovas sušuko: „Sveikinu 
Aukščiausiąją Tarybą, sveiki
nu Lietuvą! Gerbiamieji depu
tatai, Lietuva jau laisva. Dva
sioje, teisėje laisva!" Ir suban
gavo galingas „Lietuva, tėvyne 
mūsų..." 

Įvyko tai, ko buvo siekta 
per ilgus penkis dešimtme
čius. V. Gaižauskaitė („Atgi
mimas", 1990.03.21) pastebė
jo, kad „Lietuva įkrito į Euro
pą, kaip svetima korta didžių
jų valstybių pokeryje, ir jau 
neapsimesi jos nematąs. (...) 
Įžūlus Europos vaikas ne lai
ku pareiškė savo teisę gyventi. 
Juk mes negalime būti kom
pensacija Rytų imperijai už 
prarastą iki pat Berlyno sie
nos 'gyvybinę erdvę'. Susitai
kyti su tuo ir pasilikti už 
spygliuotos soclagerio vielos 
— vadinasi prarasti paskutinį 

šansą ne tik atgauti valstybę, 
bet ir neišnykti kaip tautai. 
Laukti, kol šio lagerio tvarka 
taps žmoniškesnė, taip pat 
rizikinga. (...) Bėgdami į laisvę 
aplenkėme patys save". 

Tame istoriniame posėdyje 
dalyvavo įžymus rusų disiden
tas, mokslininkas Sergejus Ko
valiovas. Jis kalbėjo: „Stebuk
las vyksta. Tą stebuklą jūs da
rote savo rankomis ir aš džiau
giuosi, kad galiu jus pasvei
kinti. Tačiau nebūkime dideli 
optimistai. (...) Mano tėvynėje 
Rusijoje daugelis priims jį 
priešiškai. Daugelis kalbės la
bai skirtingai, bet pagrindinis 
motyvas bus toks: mes juos 
išlaisvinome nuo fašistų, mes 
atstatėme jų ūkį po karo, bet 
niekas iš jų nepasakys, kad 
trečdalį piliečių ištrėmė į Si
birą": Rusijos demokrato balse 

slypėjo gresiančių Lietuvai 
sunkumų nuojauta. Nei eko
nominė blokada, nei kruvina
sis 1991 metų sausis ar rug
pjūčio pučas Lietuvos nepar
klupdė, bet tik patvirtino Są
jūdžio iškristalizuotą tikslą — 
siekti valstybinio saugumo 
laido Vakarų kolektyvinio 
saugumo sistemose. 

Nepriklausomybė — tai 
amžinas budėjimas. Tačiau 
budėjimas drauge su šalimis, 
puoselėjančiomis tas pačias 
moralines vertybes, teikia 
nepalyginamai daugiau gali
mybių sparčiau kelti krašto 
gerovę, spręsti socialinius ir 
tautinės kultūros reikalus. 
Atgimimas trunka gerokai il
giau, negu nepriklausomybės 
gimtis. Rubikonas peržengtas 
seniai. Tepadeda Dievas 
mums nesuklupti. 

ATSILIEPIMAI APIE PREZ. V. ADAMKŲ 
Vasario 26 d. baigėsi 

prezidento Valdo Adamkaus 
kadencija. Kokia ji buvo, ko
kius sumanymus aukščiausią 
valstybės postą paliekančiam 
politikui pavyko įgyvendinti, o 
kas visgi liko nepadaryta? 
Šiuos klausimus mūsų ben
dradarbis Rimgaudas Gele-
ževičius pateikė keliems poli
tikams ir politikos apžval
gininkams. 

Matyt, ateis laikas, kai 
prezidento Valdo Adamkaus 
kadencija bus išanalizuota 
giliai ir visapusiškai, objek
tyviai pasveriant antrojo nau
josios Lietuvos prezidento 
nuopelnus ir nesėkmes. Ta
čiau ir šiandien kalbinti poli
tikai ar politikos žinovai sten
gėsi pateikti subalansuotą po
žiūrį į Valdo Adamkaus veik
los rezultatus, nors jų nuo

monės toli gražu nesutapo. 
Pasak gana artimai su vals

tybės vadovu bendravusio 
Centro sąjungos vadovo Kęs
tučio Glavecko, Lietuvai 
Adamkus davė daug gero, nes 
tai „buvo iš tikro vakarietiško 
mentaliteto, kultūros prezi
dentas lietuvis. Už tai, kad jis 
atnešė tas žinias, tą patyrimą, 
geresnio gyvenimo siekimą ir 
pasiekimą, kuris yra civilizuo
tame pasaulyje į Lietuv.ą". 

Glaveckui antrino kitos 
Valdui Adamkui idėjiškai arti
mos partijos — liberalų — 
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas: „Adamkus tapo morali
niu autoritetu visiems Lie
tuvos žmonėms, netgi tiems, 
atrodo, kurie tikrai nebalsavo 
už jį per praėjusius rinkimus. 
Tai tokia tautos vienytojo mi
sija jam sėkmingai pavyko. 

Greta to Adamkus parodė su
gebėjimą dirbti su politinėmis 
partijomis, bendradarbiauti 
tiek su kairiaisiais, tiek su de
šiniaisiais". 

Tuo tarpu išrinktajam pre
zidentui Rolandui Paksui arti
mas politikas. Seimo narys 
Henrikas Žukauskas, apie 
Adamkų atsiliepė ne taip paki
liai, nors taip pat pažymėjo, 
jog nueinantis prezidentas 
turi neabejotinų nuopelnų, 
sutvirtinant demokratiją Lie
tuvoje, konsoliduojant politi
nes partijas ir taip toliau. Bet, 
anot Žukausko, būta ir nuo-
polių — ne be Adamkaus įta
kos žlugo kai kurios Vy
riausybės, subyrėjo preziden
tūros pastangomis suburtas 
Naujosios politikos blokas. 

Politikos apžvalgininkas 
Vytautas Rubavičius savo 

samprotavimus pradėjo nuo 
minties, kad labiausiai Valdą 
Adamkų giria politinis elitas, 
su kuriuo prezidentas susi
gyveno savo kadencijos metu: 
„Susigyveno dėl to, matyt, kad 
nelabai suvokė tos Lietuvos 
ypatingų bruožų ir to politinio 
elito, kuris užsiėmė labiausiai 
čia buvusio liaudies turto pri
vatizavimu. Juk, pažiūrėkim, 
per Adamkaus prezidentavimo 
laiką praktiškai tie patys žmo
nės išliko ir netgi labiau 
įsitvirtino valdžioje". 

Tačiau, pažymėjo Vytau
tas Rubavičius, „sykiu Adam
kus nustatė vis dėlto tam 
tikrą, manyčiau, moralinį poli
tikos standartą. Jis buvo ga
nėtinai moralus žmogus ir šiuo 
atžvilgiu jis labai ryškiai sky
rėsi nuo mūsų politinio elito. 
Ir daugelis nesusipratimų, 

kurie kilo jam pačiam čia 
sukantis tame buljone, kilo iš 
to, kad jo supratimas ir jo 
moralė buvo visiškai kitokia 
nei vietinių politikų". 

O koks Valdas Adamkus 
išliko ne politikų, bet vadina
mųjų paprastų žmonių, dide
lių ir mažų miestų, miestelių 
ir kaimo gyventojų akyse? 

Socialinių tyrimų instituto 
mokslo darbuotojas docentas 
Romas Lazutka į šį klausimą 
atsakė taip: „Man atrodo, kad 
prezidentas Adamkus liks 
pakankamai gerbiamas, kaip 
mandagus prezidentas, bet iš 
kitos pusės daugumai žmonių 
ir pakankamai svetimas, ne
paisant to, kad vadovavo šaliai 
penkerius metus. 

Laisvosios Europos radijui 
ir „Draugui" iš Vilniaus 

Gegužė — motinų mėnuo. 
Pirmieji pražydusio pavasario 
sekmadieniai skiriami prisi
minti ir pagerbti motinas. Tai 
labai graži ir prasminga tradi
cija. Tačiau šiais metais tuo 
pačiu laiku lietuviai nutarė ir 
papolitikuoti. Lietuvos valsty
bės piliečiai eis prie balsa-
dėžių pasisakyti už ar prieš 
Europos Sąjungą, o Amerikoje 
gyvenantys lietuviai, JAV 
Lietuvių Bendruomenės na
riai — užsienio lietuvių vals
tybės piliečiai, taip pat darys, 
rinkdami savo ,',seimą" — JAV 
LB tarybą. Taigi čia, Ame
rikoje, turėsime dvejus rin
kimus, nes esame ir Lietuvos 
piliečiai, tą duoklę valstybei 
atiduoti įpareigoti nė kiek ne 
mažiau negu tėvynėje gyve
nantys tautiečiai. Tai ar visi 
tai suvokiame? 

Iš tikrųjų, toks klausimas 
neturėtų kilti, nes apie praėju
siais metais Lietuvos Seimo 
specialiu įstatymu pripažintą 
Lietuvos pilietybę užsienio 
lietuviams net iki ketvirtos 
kartos ne kartą buvo skelbta 
„Drauge" ir kitoje užsienio 
lietuvių žiniasklaidoje. Tačiau 
jis vis dėlto kyla. Praėjusį ru
denį girdėjau ne vieną Či
kagos apylinkių lietuvį dejuo
jant: noriu balsuoti už Adam
kų, bet negaliu, nes ne pilietis. 
Ir labai nustebo, primintas, 
jog jis „ne pilietis" tik dėl to, 
kad nepasirūpina jo pilietybę 
įrodančio dokumento, Lietu
vos paso, kurį gali gauti per 
kiekvieną Lietuvos konsulatą 
Amerikoje. Tad tegul šie žo
džiai būna dar vienas primini
mas ir kartu paraginimas: už
sienio lietuviai, neturintieji 
Lietuvos paso, skubiai kreip
kitės į artimiausius konsula
tus ir tą reikalą sutvarkykite. 
Lietuvos įstojimą į Europos Są
jungą mūsų balsai gali net 
lemti, nes daug Lietuvos 
piliečių tam žingsniui nepri
taria, ir jie gali pateikt tokią 
pat staigmeną, kurią iškrėtė 
praėjusiuose prezidento rinki
muose. 

Panašaus galvojimo ne
stinga nė Lietuvių Bendruo
menės aplinkoje. Neretas lie
tuvis, kviečiamas atlikti kokį 
darbą Bendruomenės rėmuo
se, nors ir patį menkiausią — 
tik ateiti ir pabalsuoti, pvz., 
renkant JAV LB tarybą, irgi 
atsako: aš ne narys. Ir kaip į 
tokį teiginį atsiliepti? Juk nuo 
pačios pirmos Lietuvių Char-
tos paskelbimo dienos, 1949 
m. birželio 14-tos, kurioje įra
šyta, kad „Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą pa
saulio Lietuvių Bendruo

menę", t.y., ne suorganizuoja, 
ne sukuria, bet savaime su
daro, nuolat buvo aiškir 
kad žodis „sudaro" reišk. 
visi užsienyje gyvenantys 
tuviai yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nariai . Kad 
išskyrus ją iš organizacijų, vi
si jos pavadinimo žodžiai ra
šomi tik didžiosiomis raidė
mis. Į Bendruomenę, t p pat 
kaip į tautą, niekam nereikia 
įstoti. Joje savaime esi, jeigu 
nuolat gyveni užsienyj ne
paisant, ar būtum čia į^męs 
kelintos kartos palikuonis, 
grynos lietuviškos ar r rios 
šeimos, ar daug metų • gy
venantis, ar tik teisėta j«en-
ti vakar atvykęs. Lietuvos gy
ventojai sudaro Lietuvos teri
torinę valstybę, kur ia i pri
klauso visi joje gyvenantys 
žmonės (mokesčius m< a ir 
nepiliečiai), o Lietuv : - ^nd-
ruomenė, tai lyg u: 
gyvenančių lietuvių •': i 
kuriai priklauso vis:. jviai 
net ir tie, kurie mok • ne
moka. Iš tikrųjų to: mo
kesčio net nėra. Yra tik sa-
vanoriškas įsipareigojimas, 
vadinamas solidarume įnašu, 
nereiškiantis, kad - narystę 
Bendruomenėje prarasi, jo ne
sumokėjęs. 

Neaiškinu čia Bendruome
nės sąrangos, nes apie ją jau 
daug kartų rašyta spaudoje, 
ypač „Pasaulio lietuvyje", iš
leista daug lankstinukų, iš
samus jos esmės bei veiklos 
aptarimas yra mano paties 
užpernai išleistoje knygoje 
„Lietuvai ir lietuvybei". Apie 
JAV Lietuvių Bendruomenę 
žinių yra ir internete (javlb.org). 
Nepranešu nė gegužės 3-4 ir 
10—11 d. vyksiančių JAV LB 
tarybos rinkimų bei jiems 
pasiruošimo smulkmenų. Jos 
yra ir bus nuolat skelbiamos 
kitose spaudos skiltyse, radijo 
pranešimuose, padalinių susi
rinkimuose, tačiau tik noriu 
paraginti visus lietuvius juose 
dalyvauti. Kas galite, kandi
datuokite. Juo daugiau kandi
datų, juo geriau. Bet visi atei
kime balsuoti. Negalintiems 
ateiti, bus sąlygos balsuoti 
paštu. Bendruomenei reikia 
labai stiprios bei darbščios va
dovybės. Anksčiau buvęs 
svarbus jos vaidmuo nėra nė 
kiek sumažėjęs, nes šalia vi
suomeninės talkos Lietuvos 
valstybei, su savo lietuv1-
išlaikymo idėjomis bei pr 
ma ji gali būti didelė pa 
ir parama jai stiprinti, bra:.-
dinti ir išlaikyti dabar per 
įvairias pilietinių visuomenių 
bei kitas programas kosmo
politizmo naikinamą tautą. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 
Nr.9 

Vokiečių renesanso amžiui 
Ermitaže atstovauja vienas jų 
žymiausių kūrėjų — Lucas Cra-
nach vyresnysis. 

Jo ypač vertinamas 
kūrinys yra — tai vienas jo 
ankstyvųjų darbų — pieštas 
XVI š. pradžioje „Venera ir 
Amūras" (Venus and Cupid). 
Spėjama, jog tas kūrinys buvo 
pirmasis mėginimas Šiaurės 
Europoje vaizduoti meilės bei 
grožio dievaitę nuogą. Vo
kietijoje Pertvarkymo (Refor
mavimo) metu Veneros įvaiz
dis buvo siejamas su ištvirki
mo nuodėme, vadinasi, todėl 
yra tas perspėjimas — loty
niškas užrašas kūrinio viršu
je: „Atmesk Amūro (Cupid) 
geidulingumą, nes priešingu 
atveju Venera užgrobs tavo 
apakusią sielą". Venera at
vaizduota stovinti tik su karo

liais ant kaklo ir peršviečiamo 
šydo kaspinu, nusidriekusiu 
apie jos kelius. O prie jos kojų 
— šelmiškai nusiteikęs, ma
žytis Amūras su lanku ran
kose, pasirengęs paleisti 
strėlę. 

Slenki iš salės į salę, iš 
kambario į kambarį, pilną 
meno bei kultūros vertybių, ir 
pradedi pats su savimi „filoso
fuoti": turistas privalo turėti 
plačias akis ir stačias ausis, o 
tokiame Ermitaže akys turėtų 
dar labiau išsiplėsti, o ausys 
dar stačiau išsitiesti... Die
viškasis pasaulio Kūrėjas su
teikė žmogui tiek daug talento 
bei išminties, jog jis sugebėjo 
palikti savo genialių kūrinių 
kartų kartoms stebėti, gro
žėtis bei įvertinti. 

Taip žingsniavome per 
Ermitažą, besižavėdami Ra-

faelio kūriniais, Ispanijos ta
pytojų rinkiniu (vien Murillo 
— per trisdešimt originalų 
paveikslų). Skulptūros skyrius 
nepasiduoda tapybos galeri
joms — tie*k daug ten sutelkta 
meniškų marmuro bei bronzos 
statulų ir biustų. Prabangūs 
sietynai iš violetinio jaspiso, 
lapis lazuli (tamsiai mėlynas 
akmuo) vazos bei urnos ant 
rusiškojo Sibiro marmuro pas
tovų, malachito akmens sta
liukai savo žalumu žėri it sma
ragdai (Tik tas akmuo neper-
sišviečia). 

Petro Didžiojo skyriuje, 
tarp daugel jo paliktų įvairių 
asmeniškų daiktų, yra ir dvie
jų jo lepūnėlių — mėgstamiau
sio arklio bei ištikimiausio 
šunies puikios iškamšos. 

Užbaigę apžiūrėti nepaly
ginamai nuostabų Ermitažą, 
skubėjome į Yusupov (tariasi 
Juzupov) rūmus, kur turėjome 
dalyvauti mums surengtame 
koncerte. Juzupovų rūmai 
savotiškai pragarsėjo ir įslinko 
į istorijos puslapį, kai ten buvo 
kilmingųjų sąmokslininkų 

grupės nužudytas Rasputin. 
Autobusu dardėjome gra
žiomis Petrapilio gatvėmis. 
Nuo Aleksandro sodo — parko 
tęsiasi pati gražiausia — 
pagrindinė Petrapilio gatvė — 
Nevos prospektas, perkirstas 
trim ramiais kanalais. Tarp 
įvairių prekybinių pastatų 
prasikiša ir architektūriniai 
įdomesni namai, o labiausiai 
suspindi Kazaniaus cerkvė; 
savo kolonadų pusračiu bei 
didžiuliu bizantišku kupolu 
tiesiog gyvai primena Šv. Pet
ro baziliką Romoje, Italijoje, ir 
visiškai nepanaši į rusų 
ortodoksų bažnyčią. Priešais 
driekiasi gražūs, gausūs mar
gaspalviai gėlynai, o viduryje 
jų pūpso didelis fontanas, 
purkšdamas vėjo draikomas 
sidabrines pursles į visas 
puses. Cerkvės vardas kilo iš 
rusų garsiosios Kazaniaus 
Dievo Motinos ikonos, kuri 
buvo čia patalpinta. Cerkvę 
statė visą dešimtį metų ir esą 
ji kainavusi jau anais laikais 
daugiau kaip keturis milijonus 
rublių. Ji buvo pastatyta caro 

Povilo I (Kotrynos Didžiosios 
sūnaus) valdymo laikais. 
Tame sobore vykdavo visų 
carų iškilmingos jungtuvės. 
Netoliese ir Kotrynos parkas 
su Kotrynos Didžiosios statula 
labai išdidžioje pozoje. Petra
pilyje gyvenusių rašytojų, 
poetų, muzikų, kaip Dos-
tojevsky, Puškin, Rimsky-Kor-
sakov, namai paversti muzie
jais, pagerbiant jų užsitar
nautą atminimą. 

Dundant autobusu, Tatja
na išnaudojo progą ir įdomiai 
papasakojo Rasputino istoriją, 
kuri mums, lietuviams, buvo 
gerai žinoma, nors ir be jos at
skleistų (ir pikantiškų!) 
smulkmenų. 

Grigory Efimovič Raspu
tin, vienuolis, tyliai gyveno 
savo gimtajame kaime iki 
1904 m. Tada būdamas 33 
metų amžiaus jis pasidarė 
labai žinomas (neigiamosiomis 
ypatybėmis) savo beprotiškais 
mokymais, laikydamas save 
savotišku pranašu, ypač „ste
buklingais" gydymais. Raspu
tin persikėlė į Petrapilį ir po 

trejų metų buvo pristatytas 
caro Nikalojaus II karališ
kame dvare, kur jis įgijo didži
ausią galią. Jis pateko caro, o 
ypač carienės (carinos) Alek
sandros malonėn, kai atrodė, 
jog pagerėjo jaunojo cariuko 
(carevič) Aleksei, dar berniuko 
amžiaus, sveikata (jis buvo 
hemofiliakas, susižeidus, galė
davo nukraujuoti, nes jo krau
jas nekrešėdavo), būk tai vien 
tik Rasputino dėka — dėl jo 
„stebuklingo" gydymo. Tačiau 
beveik visa rusų tauta, o ypač 
kilmingieji — aristokratai jo 
nekentė. Jie jau tada nuvokė, 
jog po gydymo galios priedan
ga, Rasputin vykdydavo savo 
nuožmiai baisius darbus (buvo 
pagarsėjęs nepasotinamu ištvir
kimu). Nepaisant daugelio 
pasikėsinimų jį nužudyti, jis 
valdė caro Nikalojaus II dvarą, 
per devynerius metus. Tačiau 
kilmingųjų sąmokslininkų 
grupė nenustojo vilties juo 
nusikratyti. 

Pagaliau 1916 m., jam 
esant 45 m. amžiaus, Juzu-
povas pasikvietė Rasputiną 

pas save vakarienei. Jos metu 
Rasputinui į vyno taurę buvo 
įpilta nuodų — cū lido. 
Atrodė, jog nuodai nepaveikė. 
Tada Juzupov paleido į jį 
vieną šūvį. Apnuodytas bei 
sužeistas Rasputin pabėgo į 
sodą. kur sąmokslin -kai šū
viais pribaigė jį. Pervežė jo 
kūną per Pe* apilį, įmetė į 
ledu pradedančią apsit fcti 
Nevos upę. Kai jį f -oi 
liau atrado iš išt. :uke iš 
ledynuoto vandens u ės, vėl 
visi negalėjo atsist bė bei iš
spręsti mįslės, koV h jis 
buvo įmestas į u, 
nes jo plaučiuos 
vandens. Taip n 
nuostabos negalėj 
minties, iš kur jarr. 
galios išlikti neap;-... .ai 
ilgai gyvam. 

Įdomi yra ir Juzupovų rū
mų istorija. Juzupovai buvo 
viena turtingiausių, garsiau
sių bei galingiausių rusų aris
tokratijos šeimų. Jų šlovė skli
do per visą Rusiją nuo pat Iva
no Baisiojo laikų. 

Bus daugiau 

\ 
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i^miksiL miDmpiiia, kmiiaiilšiiai 
DAR APIE PAVARDES 

^Svetimos plunksnos mū-
vardėse" a tk re ipė mano 
į ir aš, susidomėjusi per-

au šį A Kimo 2003.02.22 
dienos straipsnį „Drauge". J i s 
lyg ir mane lietė, nes m a n o tė
velis atl ietuvino savo pavardę 
1939 me ta i s . Tai l a b a i su
d ė t i n a s k l aus imas įvairiais 
požiū .is. 

Sut inku, kad seniausiuose 
mums žinomuose išlikusiuose 
'^k įentuose Lietuvos kuni

gą: „iai ir bajorai buvo vadi
nam' vien vardu , pavyzdžiui, 
Mi: ugas . Jogai la , Vytau tas , 
Vi t a s ir kit i . Su krikš-
či< s atėjimu, ta i yra ap-
siki ^vštįjant, š iems ir k i t i e t i s 
d id ikams bei jų žmonoms 
prif dėjo d a r a n t r a s — krikšto 
vare is. Kai kas įgaudavo ir 
pra^ *-dę. P a p r a s t i žmonės 
\&7 būdavo kr ikš t i j ami 

gaudavo a rba vieną 
oa savo feodalo var-
t p ravardes . Būdavo 

Nekartosiu straipsny-
ų vietų apie pavardžių 

imasi. 
Ži: a, kad anuomet bažny

čių tf -nai d a u g i a u s i a buvo 
lenkai ar sulenkėję kunigai, 
nes I -ikščionybė atėjo per 
Lenk' . Kiti bažnyčių darbuo-
tojri, r i r ie vedė kr ikš to a r 
veuyb ' : knygas , d a b a r t i n i u 
mūsų suvokimu, buvo maža-
raščia . Tuo la ikotarp iu net 
nebuvo žalia supra t imo apie 
tautiški-mą. tau tybės sąvoką 
r --eikšmę, todėl j ie rašė doku
mentus kaip mokėjo ir kaip 
norėjo, nesus imąs tydami , ne-
nugirsdami. gal nusižiūrėję į 
didikų pavardes , iš klausos, 
dėl to iškreipdami va rdus ir 
pavardes, nebūt inai iš blogos 
valios, a rba l iudininkams a r 
kr ikš ta tėviams neteisingai in
formavus, pamiršus , susipai
niojus. Žinomi atvejai, kai mo
tinos savo mažylius vadindavo 
vienu vardu , vėliau išrašius 
dokumentus , jos apstulbdavo, 
pamačiusios visai k i tus var
dus. Tuo būdu a ts i rado dalis 
įvairių, įdomių, net ikėtų pa
vardžių l ie tuviškos ir len
kiškos ki lmės. 

Buvo ir blogos valios reiš
kinių. Ta i s ąmoningas pa
vardžių darkymas , lenkinant 

16, 17, 18 šimtmečiais (pagal 
A. Klimą). Man teko girdėti iš 
gyvų liudininkų, kad ir žymiai 
vė l i au , n e t 20 š imtmetyje , 
Vi ln iaus okupuotame k raš t e 
buvo p r imygt ina i s iū loma 
ke is t i l i e tuv i škas pavardes , 
p r ižadan t material inių verty
bių už sulenkintas . 

Ne geriau buvo ir 19jame 
š imtmety je , kai po trečiojo 
L ie tuvos-Lenki jos vals tybės 
padal in imo (1795 m.) bažnyti
nės met r ikų knygos buvo rašo
mos rusų kalba. 

20-ojo šimtmečio pradžio
j e , ne t iki daba r , t a ip pa t 
t rūko supra t imo, at idumo ar 
išsi lavinimo ir kai kam tekda
vo vargti dėl tapatybės įrody
mo — dėl pavardės iškraipy
mo dokumentuose. 

Okupacijos metais sovieti
nė d ik t a tū ra jau sąmoningai 
mėgino įpiršti l ietuviams tė-
vavardžius . 

Ir ko t ik nebūta laiko tėk
mėje. 

A. Klimas rašo tik apie vy
r iškas pavardes. Dėl teisybės 
pr is iminsim, kad sovietų oku
pacijos metais v iename žur
nale buvo svarstyta, kaip su
t r u m p i n t i i lgas, nepatogias 
l ietuviškas moteriškas pavar
des, a t s i sakan t galūnių, pa
našiai ka ip skamba latvių mo
terų pavardės . To ypač geidė 
netekėjusios moterys dėl su
p r a n t a m ų priežasčių. Konser
vatyvieji mokslininkai tą min
tį sukri t ikavo ir a tmetė . 

Tikrai lietuviai dažnai turi 
ilgas, „kerėpliškas" pavardes. 
Mano tėvelio, kilimo nuo Va
rėnos, pavardė yra Antanas 
Staranevičius . Tėvelis būda
mas nepriklausomos Lietuvos 
kar in inkas , patr iotas , kovų už 
Lie tuvos a tkūr imą ir Klai
pėdos išvadavimą iš bermon
t ininkų dalyvis, atsi l iepdamas 
į 1938 m. Lietuvos švietimo 
ministerijos pavardžių atlietu-
v in imo įstatymą, sugalvojo 
at l ie tuvint i savo pavardę. J a m 
buvo pasiūlytos pas i r ink t i 
kel ios pavardės: S ta ron is , 
S ta ronas . Staronait is ir kt. J i s 
pas i r inko pirmąją, trumpiau-
siąją. 

Mano mama, Marija Sta-
ranevič ienė . turėjo prie 

Ariogalos iš savo tėvo g a u t ą 
pasoginį ūkelį labai gražioje 
vietoje, netoli Dubysos. Kai
mynai , kalbėdami apie m a n o 
mamą, argi ją vadins s u n k i a i 
i š tar iama ilgąja pavarde? J i e 
j ą vadino tiesiog S t i rn i ene , o 
m u s , mergaites, S t i r n a i t ė m i s 
a r b a S t i rn iukėmis . A r g i n e 
gražu, ne l ietuviška? I r kodėl 
m a n o tėvelis, l i e t u v i n d a m a s 
savo pavardę , n e p a s i r i n k o 
pravardės? 

Bepigu m a n d a b a r , pa 
va rdė lietuviška, g a u t a paga l 
Suveizdį. Kadaise Suveizdis , 
dabar t in io moks l in inko pro
tėvis , buvo Biržų kunigaikšč io 
Radvilos dvaro pr ievaizdu, iš 
čia kilo jo pavardė . K a r t a i s 
būdavo minima ir jo p r a v a r d ė 
„Bambizas", t .y. n u o r o d a į 
reformatų tikėjimą. 

Mano sene l i s , Ar ioga los 
va is t in inkas , pava rde P . H. 
K a v a l i a u s k a s (Kowalewsk i 
pagal pasą) daug m a t ę s pa
saulio, buvo įdomus žmogus . 
J o tėvelis Tomas buvo vieno 
žemaičių būrio vadas 1863 m. 
sukilime už l ietuvybę, a t k e n 
tėjo Sibire, molibdeno kasyk
lose liedamas savo k rau ją ir 
p raka i tą . Sene l i s H e n r i k a s 
Pe t ras , degdamas meile Lie
tuvai , pasi taręs su m a n o tė
veliu, irgi norėjo a t l i e tuv in t i 
savo pavardę, bet buvo v iena 
kliūtis, jis žinojo savo k i lmės 
legendą. Buvo p a s a k o j a m a , 
kad senovėje jo protėvis My
kolas (o gal Dominykas) , t a r 
navęs kariuomenėje ir v ieno 
mūšio metu j is išgelbėjęs ka
ra l iaus gyvybę. Dėl to k a r a l i u s 

j a m davęs p a v a r d ę „St iprus 
ka ip kalvis , d r ą s u s ka ip liū
t a s , i šver tus , t.y. Kowalews-
ki" . Ka ip a t s i s a k y t i tok ios 
is toriškos p a v a r d ė s ? Gal buvo 
ir daug iau pr iežasčių . 

M a n y č i a u , k a d p a v a r d ė 
y r a t au tybės žymė, sus i forma
v u s i i s to r i ška i la iko bėgyje, 
a p a u g u s i a r n e a p a u g u s i , a r 
pada igo ta sve t imybėmis (sve
t i m o m i s p l u n k s n o m i s ) , be t 
p r i i m t a ir į p r a s t a Lietuvoje, 
b ū t i n a g i m i n y s t ė s r y š i a m s 
n u s t a t y t i ir ga l ima i pa in iava i 
išvengti , todėl ga l ima ir to l iau 
r a m i a i gyvent i , s u s i t a i k a n t s u 
e s a m a p a v a r d e . Ta i ka s , k a d 
p a v a r d ė l i e t u v i š k a , o l ie tu
v iška i — n ė žodžio. K a l b a n t 
ap ie visokio p l auko lenkin to
j u s , rus in to jus a r d a r k i tokius 
engėjus , pažve lk im į save, k a s 
m e s buvome, e s a m e ir būs ime , 
kodėl su m u m i s t a i p elgia
mas i? 

P a v a r d ė s pe re ina iš ka r to s 
į kar tą . Kas buvo n e p a t e n k i n 
t a s tuo „pal ikimu", Lie tuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s 1 9 3 8 — 
1939 m. galėjo labai p a p r a s t a i 
a t l ie tuvin t i savo pavardę . 

Nebuvo l aba i s m a g u 
šeimoje, k a i t ėva i ir ne vis i 
va ika i buvo tos pačios pavar 
dės , nors t a i ir nebuvo svarbu . 
N e t a ip j a u l aba i t o b u l a i 
skambėjo naujoji a t l i e tuv in ta 
pavardė . . . N e re ta i pas i ta iky
davo užuominų , ypač pokary
j e : „O ką j i s p a d a r ė , kad pa 
kei tė pava rdę?" 

I r e n a A n t a n i n a 
Suveizdienė 

DU KULTŪRINIAI ATVEJAI 
Kai Los Angeles m i e s t e 

buvo a t šauktas ž y m a u s es t r a 
dos solisto S tas io Povilaičio 
jubiliejinis k o n c e r t a s , n e n u 
stebau. Nujaučiau, k a d šis už
mojis, lyg priežodyje „neat i t in
ka kirvis koto", nea t i t i ko įp
rasto tradicinio rengin io for
mato. 

Visų p i r m a k o n c e r t a s 
(kaip normal ia i k o n c e r t u o s e 
būna) turėjo būt i k l a u s o m a s , 
sėdint salėje lygiagrečiai su
statytose kėdėse; n e pokylio 
stiliumi už s talų — su A. Ul-
dukienės a r G. P l u k i e n ė s pa
ruoštais gardžiais pa t i eka l a i s , 
dviejų spalvų vyno bu te l i a i s , 
dar ir trumpa, valgytojus džiu
ginančia m u z i k i n e p r o g r a 
mėle. Už 15 ar 20 ža l iukų. I r 
kaip, žmogau, neisi į š i tokią 

sočią sueigą, je i pe lnas skir ia
m a s v a r g s t a n t i e m s Lietuvoje. 

O a t š a u k t o rečital io rengė
j a i ske lb imuose jokios ku l ina 
rijos nežadėjo.. Nei tų s u m u š 
tinių, nei pyraga ič ių po kon
certo. Be to , įėjimo bi l ie tas 25 
doleriai , iš a n k s t o rezervuo
j a n t , 30 dol. — pr ieš koncertą . 
Čia j au , a i š k u , negera i : t u o 
nubaudž iami į parapi ją r e t a i 
a t v y k s t a n t y s , ta igi l a iku ap ie 
ta i nesužinoję , n e s šioje L.A. 
teritorijoje l i e tuv i ška informa
cija labai š lubuoja . 

Žvi lgterėkime į ki tą atvejį. 
Kelias s ava i t e s iš eilės Lie
tuvių B e n d r u o m e n ė s L.A. apy
l inkė v i sus kvie tė į k a r a l i a u s 
M i n d a u g o k a r ū n a v i m o 750 

m e t ų minėjimą vasar io 23 d., 
sekmadien į , 12 vai. , Sv. Ka
z imiero salėje. T inkamesn io 
laiko ir bū t i negali . Ir progra
m a ne kokia akademinė , bet 
a t l i e k a m a dviejų j a u n ų įdo
mių menin inkų iš Lietuvos: 
a k t o r i a u s Egidijaus Stanciko 
i r m u z i k o R a i g a r d o T a u t 
k a u s . 

J a u pa tys g r a ž ū s vyriški 
v a r d a i t u r ė t ų sudomin t i . O 
L i e t u v o s scen inės k u l t ū r o s 
lygis irgi. Taip pa t ir renginio 
o rgan iza to rė (JAV Kul tū ros 
t a r y b o s p i r m i n i n k ė Mar i j a 
Remienė) nieko ekonomiškai 
n u s k r i a u s t i nežada — įėjimas 
t ik deš imt inė , o po programos 
va i šės . I r salės sienos išpuoš
tos m ū s ų valdovų didžiuliais,, 
meda l io pavidalo paveiksla is . 
I m p o n u o j a n t i s b a r z d o t ų ir 
š a l m u o t ų veidų o rumas . 

Galvojau , k a d šį m i n ė -
j imą-reči ta l į užp lūs l ietuviai-
pa t r io t a i iš visų P. Kalifor-
nijc galų. J u k buvo gars ina
m a s per radiją ir ki tokiais bū
da i s . Š i ta ip galvojau, be t ka i 
a t s i d ū r i a u salėje, — aps tu l 
b a u . J i buvo pus tuš tė . Pir
moje eilėje t u š t u m a — jokių 
digni torių. Šen ir ten j a u n i 
m a s . Daugiaus ia pas tovūs vy
resnieji . 

Vis dėlto salę užpildė ne
eil inis a t i dumas , nes buvo ko 
p a s i k l a u s y t i . A k t o r i u s E. 
S t anc ikas iš ka r to visus pa
glemžė savo asmenybės tu r i 
n i n g u m u , balso a i škumu, švy
t inč ia šypsena, gebėjimu už
megzt i nuoširdų ryšį su k lau
sytojais. 

P i rmiaus ia t rumpa i pasi
pasako jo ap ie save . T a d a , 
pr s i r emdamas poetų t eks ta i s , 
pak i lesn iu balsu bylojo apie 
L i e tuvos va l s tybę k u r i a n t į 
Mindaugą . T a u r i pynė , ką 
besakys i . Je i pr ikiščiau, ta i 
t i k tą, jo kalbėjimą palydin
čią, muziką, šiek t iek slopi
nančią a iškumą, nes per gar
siai nus ta ty tą . 

Mindauginę nuotaiką pa
pilde išlakus t enoras Raigar
d a s T a u t k u s , d a i n u o d a m a s 
apie meilę tėvynei š iuolaikine 
la isva manie ra , šiek t iek san
tū r ia i , bet į t ik inamai j a u t r i a i s 
ges ta i s . 

Tokia buvo, sakyčiau, pir
moji dalis, kur ios romant i šką 
ūką b e m a t a n t i šdra ikė antroji 
— humor is t inė , seniai g i rdėta 
šioje salėje. Sąmojo sr i ty E. 
S tanc ikas buvo pu ikus : t iek 
r epe r tua ru , t i ek ra iškos žais-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

AGURKU DR R Ū K / T O S 
ŽUVIES SALOTOS 

1 sv. rūkytos žuvies (la
šišom ar kitos) 

4 maži švieži agurkai (ge
r iaus ia i t i nka r a u g i n i m u i 
skirti agurkai) 

1 rod. be jokių priemaišų 
riebalų jo r - i r to 

1/2 šauk .) citrinų sulčių 
/2 šaukštelio paruoštų 

p yčių (mustard) 
1 . šaukštelio maltų sal-

.džių pinirų (allspice) 
ukšto šviežių, suka-
• 1 

upjaus ty t i maža i s 
.-;, p i r m a i šėmus 
aš l aks ty t i c i t r inos 
(įmaišyti su nulup-

j įaus ty ta i s agurka is . 
,,...ią sumaišyti su pipirais. 

garstyčiomis ir užpi l t i a n t 
žuvies mišinio. Pa t i ek ian t į 
-talą. apibarstyt i pjaustytais 
krapais . 

J Ū R O S LIEŽUVIS VYNO 
PADAŽE 

6 ar 8 juros 'liežuvio (sole) file 

2 šaukštai sviesto a r mar
garino 

2 šaukšteliai susmulkintų 
žalių svogūnų (tik baltoji 
dalis, be laiškų) arba „shallot" 

1 ir 1/2 puod. sauso (nesal
daus) balto vyno 

1/2 citrinos sulčių 
. 1/2 puod. grietinėlės* 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų bal

tųjų pipirų 
Jū ros liežuvio file susukti į 

r i t inė l ius (volelius). Svrestą 
arba margariną ištirpinti kep
tuvėje, sudėti sukapotus svo
gūnėl ius , pakepinti ma i šan t 
apie 1 min. Sudėti žuvies ri
t inėl ius ant svogūnų ir užpilti 
vynu. Ant viršaus užspaust i 
1/2 citrinos sultis, pabarstyt i 
d ruska ir pipirais. Uždengti ir 
patroškinti 20 min.. arba kol 
žuvis lengvai skirsis, palietus 
šakute . 

Išimti iš keptuvės ir lai
kyti šiltai. I keptuvę supilti 
grietinėlę ir užvirti. Virti nuo
lat maišan t , kol padažas 
sut i rš tes . Užpilti an t žuvies. 

*Vietoj grietinėlės galima 

panaudoti 1/2 puod. „Milnot" 
iš skardinukės (tai auga l in i s 
produktas, kurį gali n a u d o t i 
asmenys , a le rg išk i p i e n i š 
kiems pa t ieka lams a r b a ap 
skritai pienui). 

LYDEKA SU TROŠKINTAIS 
KOPŪSTAIS 

2-2 ir 1/2 sv. l ydekos 
(pike) ar kurios k i tos žuvies 
be kaulų 

2 sv. raugin tų k o p ū s t ų 
2 šaukš ta i a l ie jaus 
2 šaukštai sviesto* 
1/4 sv. t a rkuo to sū r io (bet 

kokio) 
4 šaukštai baltos duonos 
džiūvėsėlių 
1 šaukš te l i s m a l t ų sa l 

džiųjų pipirų (allspice) 
1 puod. daržovių a r b a žu

vies sultinio (gal ima ir viš
čiuke?) 

druskos pagal skonį 
Kopūstus ben t 2 k a r t u s 

perplauti ša l tu v a n d e n i u , n u 
spausti, sudėti į puodą, už
pilti sultiniu ir t rošk in t i ap ie 
1 ir 1/2 vai., kol bus išvirę. 

Žuvį supjaus ty t i , p a b a r s 
tyti druska, padažyt i į išplak
tą 1 kiaušinio bal tymą, pavo-
lioti dž iūvėsė l iuose . Kep t i 
apie 3-4 min. , į k a i t i n t a m e 
aliejuje keptuvėje, apve rč ian t . 

Kepimo indą iš tept i alie
jumi, dėti eilę t ro šk in tų ko
pūstų (nusunkus skyst į , ku
riame virė), uždėti kel is ga
balėlius svies to , p a b a r s t y t i 

mingumu. Visaip juokino klau
sytojus. D a u g i a u s i a meilės 
tematika. Šmaikšč ia i s pos
mais. Kalbėjo ir žemaitiškai. 
Sakė daug kam negirdėtų 
anekdotų. Kvatojo žmonės. 

Galop, ir tas bendras dai
navimas drauge su Raigardu 
Tautkumi , (vietomis gal ir 
nelabai r i tmingai į t raukė vi
sus , lyg i r pa tv i r t i nan t i s 
anksčiau E. Stanciko iškeltą 
mintį, kad lietuvių širdys ten 
ir čia jungtųs i į v ieną lietu
višką širdį. 

Po visko, besivaišindamas 
sumuštiniais, sužinojau, kodėl 
Mindaugo dar sykį karūnuoti 
(berods, š io įvykio kuklus 
minėjimas čia y r a buvęs) ir 
pasiklausyti Lietuvos artistų 
nepasirodė tie, k u r i e tokiais 
atvejais būna . Mat , tuo pačiu 
metu Tau t in iuose namuose 
(netoli) vyko vienos ypatingai 
šaunios moters pagerbtuvės, 
subūrusios daugiau nei šim
tinę tautiečių. J e i g u jie ten 
savo pokylį būtų nukė lę bent 2 
valandas vėliau, be abejo, jau
ni ta lent ingi menin inka i iš 
Lietuvos bū tų su l aukę gauses
nio dėmesio. 

P r . Visvydas 

pipirais , sū r iu i r uždėt i dal į 
iškeptos žuvies . Ta ip ka r to t i , 
kol visi kopūs t a i ir v isa žuvis 
bus sudė ta . Viršų p a b a r s t y t i 
džiūvėsėl iais ir kep t i 2 0 - 2 5 
min. įkai t intoje iki 350 la ips
nių F orkai tė je . 

*Šis p a t i e k a l a s s k a n u s ir 
nevar to jan t sviesto a r m a r 
garino. 

ŽUVIES IR BULVIŲ 
UŽKEPAS 

1 ir 1/2 sv. rūky tos žuvies 
(ge r i aus i a i t i n k a l a š i š a — 
salmon) 

2 dideli i spanišk i svogū
nai 

4 didelės nevir tos bulvės 
1 puod. rūgščios, sumaž in 

to r i ebumo gr ie t inės a rba be 
pr iemaišų jogur to 

1/2 šaukš te l io d ruskos 
1/8 šaukš t e l io ma l tų pi

pirų 
N u s k u s t i bulves ir s u p 

jaus ty t i plonomis r ieke lėmis . 
Taip p a t p lonomis r ieke lėmis 
s u p j a u s t y t i s v o g ū n u s . Alie

j u m i i š tept i kep imo indą. 
Sudėt i pusę supjaus ty tų bul
vių, pabars ty t i d ruska ir pipi
ra i s . Ant v i r šaus uždėt i pusę 
s u p j a u s t y t ų svogūnų . An t 
v i r šaus sudėti žuvį, smulkia i 
su t rup in tą , t u o m e t vėl dėt i 
svogūnus ir l ikusias bulves. 
Užpil t i gerai i šmaišy ta rūgš
čia g r ie t ine a r b a j o g u r t u . 
Kept i įkaitintoje iki 375-400 
laipsnių F orkaitėje 1 vai . 

Pastaba: kai bet kur iuos 
p r o d u k t u s r e ik ia m a t u o t i 
š a u k š t u ar šaukš te l iu , nerei
k i a dėt i kuprno (neben t 
recepte t a ip p a r a š y t a ) . Ap
sk r i t a i , p i rmą k a r t ą naują 
recep tą b a n d a n t , g e r i a u s i a 
laikytis visų nurodymų. Vė
liau receptą ga l ima pr i ta ikyt i 
savo skoniui, ypač dėl druskos 
a r ki tų prieskonių vartojimo. 
Šiuo atveju — m a ž i a u yra 
ge r i au , nes kiekį pad id in t i 
lengva, o „ iš imti" — j a u keb
liau. 

VASARIO 16 
VAŠINGTONE 

Norėčiau padary t i porą 
pastabų apie Vasario 16-tos 
minėjimą Vašingtone („Drau
gas" 2003.02.22). T k r a i j is 
buvo skir t ingas . Giedojom 
Lietuvos ir Amerikos himnus 
su šampano stiklais rankose. 
Aš tai kažko pasigedau. Ne 
kalbų ir garbės svečių, bet 
maldos, trumpos invokacijos. 
Ypatingai, kad publikoje buvo 
ir kunigas iš Lietuvos. Pa
sigedau ir pagerbimo žuvusių 
už Lietuvos laisvę. Nemanau , 
kad tai būtų sudrumstę šven
tišką nuotaiką. 

Dabar beras" t kilo min
tis. O jeigu mes .etoje šam
pano būtumėm pakėlę po tau
relę midaus? B ū t u m ė m ir 
Prancūzi jai pas iuntę žinią 
apie mūsų nepriklausomybę. 

Kazys Kastilius 

Tai - Jūsų laikraštis 

SKELBIMAI 
* 30 m. moteris, turinti žalią kortą, kokio darbo. Te!. 773-247-3096. 

po 8 vai. vakare ir sekmadieniais 
tel. 708-415-1395. 

ieško darbo rytair keturioms, 
pf -ioms valandom^. Tel. 708-
9. 754, 773-206-1395 mob. 

* Moteris ieško darbo šeštadie-
* 45 m. vyriškis, turintis patirties niais iki pietų. Tel. 708-220-3202 
santechnikos darbuose, ieško bet palikti žinutę. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-P \TAISYMAI. 
Turiu Čikagos .niesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
sarantuotai ir sąžininsai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBDJO^NAMCa SVLRCATOS 
R GYVYBĖS DRAUDIMAS 

•\jentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr.*. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", ..decks"", ,.eutters".p!okšti 
ir ..shingle" stosaf: cementas. 

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

GREIT PARDUODA 
rTJ-rr=r- Landmark 

properties m 
Bus. 773-229-8761 
Res. 70*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 DARBĄ 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas kambarys su 
baldais 

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

Caregivers needed in Wisconsin. 
English. sočiai security. refe-

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

Call Home Care (5 262-657-8467. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

PARDUODA 

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

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 
Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184, Zita. 

Bankai skelbia dideli automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 Chevi Trail Blazer — $9.800 
01 Toyota Camry — $9.600, 
00 Chrysler 300 M — $8.500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

Parduodu automobilį 
'96 m. Mercury Grand \farquis. 

Raudonas. S cilindrai. 4 durys. 
geras variklis. Kaina $7.500. 
Tel. 708-476-1155, Vladas. 

V ELYKINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS 
LAIVU PRATĘSTAS IKI KOVO 15 D. 

800-775-7363,773-434-7919, 708-599-9680 
2719 W. 71 st. Str CHICAGO. IL 60629 
, 8801 S. 78 Ave BRIDGEVIEVV. IL 60455 

ATLANTIC 
txp/vs$Corp, 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI D A I M L E R CHRYSLER a u t o m o b i l i a i i r JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + pjD%Jinansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPĘC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago, IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager: GERARDAS SKEBERDIS 

FIVE S T A R 
# # # # # 

Baizekas Motor Sales Joc. 

y 
O.0°o FINANSAVIMAS 

file:///TAISYMAI
file://�/jentas
file:///farquis


Lietuvos kariuomenė svarsto savo galimybes 
prieš numatomą tarnybą Irake 

Atkelta į 1 psl. 
„Didelio dalyvavimo nenu-

matome. Taikdarių skaičius ne
viršytų būrio — maždaug 30 ka
rių", sakė krašto apsaugos mi
nistras. 

Jo teigimu, kadangi Lietu
vai „ryškiai atstovaujama Af
ganistane ir Kosove", pri
sidedant prie galimos operacijos 
Irake bus stengiamasi „nevir
šyti turimų krašto apsaugos sis
temos išteklių". 

Praėjusių metų pabaigoje 
JAV paprašė Lietuvos valdžios 
atnaujinti nuolatinį diplomatinį 
leidimą JAV ir kitų koalicijos 
bendrininkų lėktuvams skristi 
per Lietuvos oro erdvę ir, esant 
reikalui, leistis Lietuvos terito
rijoje. Toks leidimas JAV ir 
NATO sąjungininkėms buvo 
duotas dar po 2001 m. rugsėjo 
11-osios teroro išpuolių JAV ir 
pratęstas nuo šių metų pra
džios. 

JAV taip pat pageidavo su
stiprintos jos karinių objektų ir 
diplomatinių atstovybių apsau

gos, nedidelių specializuotų ko
mandų krovinių aptarnavimui, 
karo medikų komandų galimai 
karinei operacijai. 

JAV pakvietė Lietuvą prisi
jungti ir prie operacijų Irake pa
sibaigus galimam konfliktui. 

JAV karinių pajėgų Jung
tiniame štabe (CENTCOM) 
Tampoje, Floridos valstijoje, 
dirba du Lietuvos karininkai. 
Vienas ju dalyvauja koordinuo
jant JAV karinės vadovybės ry
šius su Lietuva tarptautinėje 
antiteroristinėje operacijoje Af
ganistane, antrasis atliks šį 
darbą karo su Iraku atveju. 

Lietuvos prezidentas Ro
landas Paksas, kovo pradžioje 
aplankęs Afganistane tarnau
jančius Lietuvos karius, pa
reiškė apsisprendimą pratęsti 
Lietuvos karių misijas užsieny
je. 

Laiške JAV prezidentui 
George W. Bush R. Paksas pa
brėžė, jog Lietuva dalyvaus 
tarptautinėje kovoje su teroriz
mu. 

Seimo vadovas tiki — žmonės referendume dėl 
Europos Sąjungos pasakys „taip" 

1990 metų kovo 11-ąją 
Nepriklausomos valstybės at
kūrimo aktą pasirašė 123 tuo-

Atkelta i i 1 psl. 
krašto apsauga, Valstybės 

saugumo departamentu, reabi
lituoti sovietinę praeitį. „Gal ir 
artėjame prie kažkieno numaty
to tikslo: sutrukdyti arba pri
stabdyti mūsų'ėjimą į Europą, o 
jeigu jau ir nueitume ten, tai 
jau kitokie — priklausomi, 
žvilgčiojantys atgal į 'šviesią 
praeitį', praradę vertybes ir 
idealus", įspėjo E. Gentvilas. 

Iškilmingame posėdyje nu
skambėjo ir apgailestavimų, jog 
visuomenė nevertina Kovo 11-
osios akto signatarų. Neprik
lausomybės akto signataras Ro
mas Gudaitis teigė, jog signa
tarai tampa tik „proginio ritua
lo elementais". 

metinės Aukščiausiosios Tary
bos, vėliau gavusios Atkuria
mojo Seimo vardą, deputatai. 

Prieš kelis mėnesius aistras 
sukėlė signatarų klubo inicijuo
tas įstatymo projektas, kuriame 
siūlytą signatarams skirti 80 
proc. dabartinių Seimo narių 
atlyginimo dydžio pensijas. To
kias pensijas siūlyta skirti ne 
tik balsavusiems už Nepriklau
somybės aktą, bet ir tiems, ku
rie susilaikė. 

Po iškilmingo posėdžio vi
durdienį prie Seimo esančioje 
Nepriklausomybės aikštėje bu
vo pakeltos Lietuvos vėliavos. 

Aukšti pareigūnai neleistinai įteisino žemės 
sklypus 

Atkelta i i i psl. 
pabrėžė A. Sakalas, kalbė

damas apie Žemės ūkio minis
terijos sekretorių. 

STT duomenimis, A. Tamo
šiūno žmona Gražina Tamošiū
nienė, su kuria jis yra išsisky
ręs, bet gyvena kartu, nuosavy
bės teise turi 12 žemės ir miško 
sklypų Elektrėnų, Vilniaus, 
Švenčionių rajonuose, Vilniaus 
mieste. 

Žemės ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis antradienį 
Seime teigė, jog dėl valstybės 
sekretoriaus atleidimo priims 
sprendimą tik gavęs galutines 
STT tyrimo išvadas. 

Šiuo metu STT pareigūnai 
atlieka tyrimą dėl Vilniaus ap
skrities viršininko administra
cijos, Nacionalinės žemės tarny
bos, Aplinkos ministerijos bei 
Žemės ūkio ministerijos dar
buotojų galimai neteisėtų veiks
mų atkuriant jiems nuosavybės 
teises bei formuojant žemės 
sklypus. 

Įtariama, jog kai kurie pa
reigūnai pasinaudojo 1999 m. 

gegužę priimtomis Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atkūrimo įsta
tymo pataisomis, sudarančio
mis galimybę perleisti nuosavy
bės teisių atkūrimą ne tik ar
timiems giminaičiams, bet ir ki
tiems asmenims. 

STT duomenimis, šiuo metu 
valstybiniuose parkuose, kurių 
bendras plotas sudaro 565,800 
hektarų, yra projektuojami 
maždaug 3,000 sklypų. STT 
taip pat nustatė į šiuos sklypus 
kandidatuojančių piliečių sąra
šus. 

Atsižvelgdami į STT pateik
tas išvadas, TTK nariai pirma
dienį nepritarė Žemės ūkio mi
nisterijos pasiūlytoms Piliečių 
nuosavybės teisių' į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atkūrimo įsta
tymo pataisoms, kuriomis siek
ta išplėsti ratą asmenų, galin
čių persikelti atgautą žemę į na
cionalinius parkus ir valstybės 
saugomas teritorijas, remiantis 
giminystės ryšiais su šiose ar 
besiribojančiose teritorijose gy
venančiais asmenimis. 

ALDONOS 
MIKULSKYTĖS-

ZIKARIENĖS 
NETEKTIS 

Interneto kavinių naktiniai lankytojai — 
moksleiviai 

Atkelta i i 1 psl. 
valdžiai sukėlė tai, kad kai 

kurie vaikai kavinėse buvo re
zervavę laiką iki 8 valandos 
ryto, tuo tarpu kai pamokos Vil
niaus mokyklose prasideda 8 
valandą 30 minučių. Vadinasi 
vaikai, iki ryto prasėdėję inter
neto kavinėse, į mokyklą turėtų 
eiti tiesiog po bemiegės nakties. 

Dėl susidariusios situacijos 
pirmadienį A. Zuokas kreipėsi į 
miesto Švietimo skyrių prašy
damas, kad kiekviena sostinės 
mokykla pateiktų ataskaitas 
apie jose organizuojamą popa-
mokinę veiklą. Merą ypač su
domino, kokie būreliai veikia 
mokyklose, kokie organizuojami 
kiti popamokiniai užsiėmimai, 
taip pat kas jiems vadovauja, 
kiek tam skiriama lėšų. 

Sausio pabaigoje į A. Zuoką 
kreipėsi Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierė, susirūpinusi dėl vis 
didėjančio interneto kavinių po
puliarumo nepilnamečių tarpe. 
G. Imbrasienė Vilniaus miesto 
mero prašė teisiškai reglamen
tuoti tokių kavinių veiklą. Vai
ko teisių apsaugos kontrolie
riaus įstaigos žiniomis, interne
to kavinėse nepilnamečiai lan
kosi pamokų metu, o dar daž
niau — vėlyvais vakarais, net ir 
naktimis, nes būtent nakties 
metu yra siūlomos didelės nuo
laidos, kurios ir vilioja vaikus. 

Kontrolierė G. Imbrasienė 
taip pat teigė, jog interneto ka
vinės, ypač nakties metu, tam
pa idealia vieta įvairių kvaišalų 
platintojams nepastebimai pa
siekti nepilnametį. iBNSi 

Aldona Mikulskytė-Zikarienė. 

Su dideliu liūdesiu praneša
me, kad sunkios ligos išvar
ginta, 2003 m. vasario 20 d. 
mirė mūsų mylima mama a.a. 
Aldona Mikulskytė-Zikarienė. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio 
rajone ir karo laikais atvyko į 
Ameriką. 1951 metais ištekėjo 
už žymaus skulptoriaus Juozo 
Zikaro sūnaus, Vainučio Zika
ro. Buvo staigiai išskirti, kai 
Vainutis mirė 1993 m. 40 me
tų išgyveno VVoodhaven, NY. 
Giliame liūdesy liko sūnus 
Šarūnas su šeima, gyvenantys 
CT, duktė Eglė su šeima, gy
venantys NH, septyni vaikai
čiai, mama Stefanija Mikuls
kienė, sesuo Danutė Hatzit-
heodorou, abi gyvenančios 
Putname, Matulaičio slaugos 
namuose ir brolis Algimantas 
Mikulskis su šeima, gyvenan
tys GA. Velionė priklausė įvai
rioms New York lietuviškoms 
organizacijoms, Apreiškimo 
parapijai ir parėmė daug lie
tuviškų organizacijų Ameri
koje ir Lietuvoje, ypač M. K. 
Čiurlionio muziejų — Lietu
voje, kuris globoja skulpto
riaus Juozo Zikaro muziejų — 
Kaune. Vasario 24 d. už a.a. 
Aldoną Zikarienę šv. Mišios 
buvo aukotos Putname, kop
lyčioje. Po Mišių velionė buvo 
palydėta į Cypress Hills ka
pines, NY ir palaidota šalia 
savo mylimo vyro Vainučio. 
Vietoje gėlių šeima labai prašo 
užprašyti Mišias a.a. Aldonos 
vardu arba siųsti aukas jos 
vardu į Neringą (lietuviška 
stovykla vaikams) 600 Liberty 
Hwy, Putnam, CT 06260. 

L iūd in t i še ima 

ALIASKAI TRŪKSTA 
SNIEGO 

Kadangi šią žiemą Aliaskoje 
oras buvo palyginti šiltas, 
..Iditarod" rogių šunų lenkty
nių organizatoriai sunkveži
miais privežė sniego į Anchor-
age miestą, kad lenktynės 
galėtų prasidėti. Po to šunes. 
rogės ir jų savininkai pervežti 
iki Fairbanks. kur jau patys 
galėjo važiuoti sniegu. Anchor-
age mieste, užuot didžiulių 
pusnynų, matyti tik purvas, 
vienur kitur ..paįvairintas" 
pajuodusio sniego kauburė
liais. N'VT 

SURINKO DAUG PINIGU 
Čikagos archidiecezijos lėšų 

vajus, nusitęsęs trejus metus, 
buvo labai sėkmingas: surink
ta 220 mln. dolerių, apie 15 
mln. dol. daugiau, negu tikė
tasi. Čikagos arkidiecezijai 
priklauso 374 parapijos, ku
rios gaus apie 80 proc. su
rinktų lėšų savo reikalams, o 
likusieji pinigai bus adminis
truojami arkidiecezijos įstai
gų. Kardinolas Francis George 
džiaugiasi, kad visgi tikintieji 
nepraradę pasitikėjimo Baž
nyčia, nepaisant visų nei
giamų atsiliepimų dėl kunigų 
nusikaltimų, NVT 

A. t A. 
STEFANIJAI KERULIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, mūsų šokėjus, jos dukterį 
LAIMĄ ir žentą DONATĄ VASILIAUSKUS bei 
jų visą šeimą, nuoširdžiai užjaučiame. 

Tautinių šokių grupė „Lėtūnas" 

Mielam kolegai 

A. t A. 
RAPOLUI TLNFAVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo broliui, 
žmonai, giminėm, artimiesiems bei draugams ir 
kartu liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto kolegos 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

Lietuvos partizanų šalpai vasario mėn. aukojo: 

$213 Vida Kosmonas, Palos Hills, IL (iš viso $1,113). 
$200 Birutė ir Gediminas Biskis, Clarendon Hills, IL 

(viso $1,400), dr. Rimvydas Sidrys, Streator, IL 
(viso $1,180). 

$100 Kazė Biknevičius, Chicago, IL (viso $600); Kęstu
tis ir Liucija Česonis, Baltimore, MD; Salome 
Nyerges, Santa Monica, CA (viso $500). 

$63 Just ina ir Vitas Bernadišius, Orland Park, IL 
(viso $188); Algimantas ir Dalia Urbutis, Palos 
Heights, IL (viso $408); dr. Jonas Valaitis, Wes-
tern Springs, IL(viso $513). 

$53 Apolonia Andrašiūnas, Orland Park, IL (viso 
$503). 

$50 Peter Buchas, Oak Lawn, IL (viso $170); Kazys ir 
Regina Kreivėnas, Lemont, IL (viso $475); Gra
žina Musteikis, Oak Lawn, IL (viso $100); Ona 
Norvilas, Lemont, IL (viso $480); Konstancija Sta-
siulis, Oak Lawn, IL (viso $250); Antanas Sereika, 
Willow Springs, IL (viso $170); Jovita Strikas, In-
dian Head Park, IL (viso $450); Šarūnas Užgiris, 
Highland Park, IL (viso $450). 

$40 Danuta Baltramonaitis, Chicago, IL (viso $240); 
Joseph Dauparas, Chicago, IL (viso $115); Vytau
tas Graužinis, Elgin, IL (viso $520). 

$38 Feliksas ir Janina Bobinas, Benvyn, IL (viso $88). 
$35 Gediminas Rygertas, Putnam, IL (viso $65). 
$33 Kostas Stankus, Homer, IL (viso $313). 
$30 Zigmas Grybinas, O Fallon, IL (viso $50); Zuzana 

Pupius, Lemont, IL; Enata Skrupskelis, Chicago, 
IL (viso $130); Daina Variakojis, Chicago, IL (viso 
$70). 

$28 Irene Makauskas, Chicago, IL (viso $43). 
$25 Stan Balzekas, Chicago, IL; dr. Birutė Kasakaitis, 

Oak Lawn, IL (viso $625); Jonas ir Ina Kasis, Or
land Park, IL (viso $50); dr. F. ir Wanda Kaunas, 
Westchester, IL (viso $75)); Viktoras A. Kuraitis, 
Orland Park, IL (viso $175); Bruno Mikėnas, Woo-
dridge, IL (viso $215); Vytautas Musonis, Oak 
Lawn, IL (viso $250); Veronika Neumann, Bar-
rington, IL; Frank ir Mary Radis, Inverness, IL; 
Maria Šeduikis, Chicago, IL; Vito ir Regina Vai, 
Oak Brook, IL (viso $275); dr. E. ir B. Žilinskas, 
Springfield, IL. 

$20 Vytautas ir Natalija Aukštuolis,Westmont, IL 
(viso $395); Ray Grigaliūnas, Forest Park, IL (viso 
$45); Leopoldas Heiningas, Detroit, MI (viso $40); 
Julius Jakutis, Cicero, IL; Julius Karsas Oak 
Lawn, IL (viso $195); dr. Eugenija ir Casimir 
Kriaučiūnas, Willow Brook, IL; Juozas ir Kristina 
Masiulis, Elmhurst, IL (viso $40); Regina Mato
nis, Burbank, IL; Yudita Mauersberger, Melrose 
Park, IL; Eva Paulauskas, Chicago, IL; Jonas ir 
Valeria Pleirys, Chicago, IL; Vytautas Rūbas, 
VVestchester, IL; Aleksas Smilga, Chicago, IL (viso 
$55); Viktorija Šaulienė, Lemont, IL; Laima Vai
čiūnienė, Chicago, IL; Jurgis ir Danutė Vidžiūnas, 
Chicago, IL (viso $85). 

$15 Janina Marmienė, Oak Lawn, IL. 
$13 Birutė Prapuolenis, Oak Lawn, IL (viso $23). 
$10 Tadas ir Regina Balčiūnas, Oak Lawn, IL (viso 

$40); John ir Stasė Latvys (viso $155); Irena Sulli-
van, Palos Heights, IL (viso $20). 

$5 Elena Radzevičiūtė, Chicago, IL (viso $65). 
$3 Aukotojas ar aukotoja be pavardės iš Chicago, IL 

ar apylinkės. 

Lietuvos partizanų globos fondas širdingai dėkoja 
visiems aukotojams už gausias aukas. 

Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo fed. 
mokesčių (Tax I.D. #363163350) ir jas prašau siųsti 
L.P.G. Fund, 2711 W. 71st Street , Chicago, IL 60629. 
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Ateitininkų Šalpos Fondui 2001 m. lapkričio 1d. -
2002m. gruodžio 31d. aukojusiųjų sąrašas 

AukojoSI -S10 Antanaitis, Alą. IL, Brizgys, Juozas ir Aldona 
IL, Čepėnas, A. ir V. IL, Didžiulis, Algirdas ir Stanislova IL, 
Giedraitis, Joseph ir Leonilda NY, Janavičius, Ignas MA, 
Jasaitis, Elena FL, Jokubka, Petras FL, Jurgaitis, Michael FL, 
Kaminskas, Elegijus ir Aldona IL, Kazlauskas, T.K. IL, 
Laniauskienė, Stasė OH, Laucius, Henrikas NJ, Laurent, 
Anthony ir Elena IL, Lembertas, Vitalis ir Monika CA, Mikaila, 
J. MI, Naujalis, Isabela IL, Norvilas, Ona IL, Žilionis, One OH, 
Paulius, Romaną MI, Prakapas, Jonas CA, Putrius, Algirdas ir 
Irena iL, Rasutis, Petras IL, Rauckinas, Natalija IL, Raugalis, 
John ir Aldona CT, Ripskis, Zofija IL,_ Riškus. Povilas ir Aldona 
IL, Rudys, Stasys ir Elzbieta MA, Šaulys, V. ir V. IL, Sirutis, 
Gražutė CA, Skaisgirys, Kazys IL, Skridulis, Antanas ir Valerija 
FL, Staniškis, Julius IL, Stankus, K. IL, Sušinskas, Kęstutis ir 
Rūta IL, Sužiedėlis, Vytautas ir EsteraMA, Valadka. Vita IL, 
Žemaitaitis, Algimantas ir Audronė CA, Žilionis, One OH, 
Aukojo $11 - $24 Bielskus, Gediminas ir Roma IL, Brizgys, 
Bernardas IL, Bružas, Kostas ir Karolina IL, Butvilą, Jonas IL, 
Dambriūnas, Elena MD, Dočkus, Kostas IL, Druskis, Elena IL, 
Dumbrys, Nijolė IL, Fielding, dr. Rene ir Onutė AZ, Gaižutis, 
Jeronimas IL, Gaška, Gintautas ir Julija MI, Grinis, Gedas FL, 
Gudaitis, Agnės IL, Janušonis. Vytautas ir dr. Palmira Wl, Juo
dikis, Genė IL, Lietuvininkas, Adelė IL, Liulevičius, Vėjas ir 
Kath-leen IL, Motiejūnas, Jonas ir Ona AZ, Neverauskas, 
Benediktas ir Vita IL, Nyerges, Salomėja CA, Petrulis, dr. 
Birutė FL, Pivaronas, Algirdas IL, Plečkaitis, Vladas ir Gražina 
OH, Polikaitis, Rima IL, Puškorius, Dalia OH, Razma, Edmund 
IL, Rugienius, Vitas ir Jurina MI, Šaulys, Dalia IL, Stepaitis, A. 
IL, Surantas, Stanley IL, Sušinskas, Irena OH, Tamulis, kun. 
Jonas MI, Urbonas, Romas CA, Vadeiša, Alina IL. Valaitis, 
Jonas ir Irena IL, Vedeckas, Algis ir Roma NY, Volertas, V. NJ. 
Zaranka, Pranas ir Julija MI, 
Aukojo S25-S49 Abromaitis, Ona IL, Aleksiūnas, Silvija IL, 
Babonas, kun. Alf. MI, Balčiūnas, Donatas_ ir Nijolė OH, 
Baleišis, Irena IL, Baltakis, Pranas FL, Čepulienė... IL, 
Čepulis, dr. Roma OH, Deckys, dr. Elena !L, Domanskis, 
Rimas ir Pranutė IL, Domanskis, Vandelinas IL, Fisher, Jūratė 
IL, Gailiešiūtė, Regina IL, Gečys. Algimantas ir Teresė PA, 
Gelažius, Marija FL, Ilginis, Danguolė IL, Jakas, Dalia PA, 
Jurjonas, Stasys ir dr. Irena IL, Kamantas, Aldona IL, 
Kamantas, Vytautas ir Gražina Mi, Kazickas, Aleksandra CT, 
Keblys, Kęstutis LA Kilius, Povilas ir Rūta I L, Kojelis, Juozas 
ir Elena CA, Krasauskas, kun. Rapolas CT, Kubilienė, Karolina 
IL, Kubilius, Andrius ir Karolina IL, Kubiliūtė, Ramunė IL, 
Kučingas, prel. Jonas CA, Lapkus, Domas IL, Lauraitis, 
Aleksas IL, Makštutis, dr. IL, Maleiškienė. Vida IL, Mališka, i. 
Ouebec Marchertas. Tomas IL, Matusevičius, Jurgis IL, 
Meškauskas, Marija IL, Mickus, Albinas IL, Narutis, Jolita IL, 
Naudžius, Viktoras ir Aldona IL, Nevvsom, Robert ir Marytė CA, 
Noreika, M. CT, Norvilas, Ona MI, Norvilas, Venta IL, 
Padleckas, Regina IL, _ Polikaitis, Darius ir Lidija IL, 
Pranckevičius. Pranas ir Žibutė IL, Prapuolenis, Aldona CT, 
Račkauskas, Ramunė IL, Radvilienė, Elena IL, Raugas. Balys 
ir Marija NJ, Reinytė-Petkuvienė, Grasilda IL, Ringus, Lidija IL. 
Rudaitis, Teodoras ir Ritonė IL, Sidrys, dr. Linas ir Rima IL, 
Smilga, Julija IL, Sužiedėlis, dr. Antanas DC, Titas, Marija OH, 
Trimakas, Vaida OH, Tumasonis, dr. Vida FL, Urbonas, prel. 
Ignas IL. Vainienė, Ofelija IL, Vaišnys, Elona CT Vaitys. 
Ramojus ir Aldona IL, Venclovienė, Ona I L, Venclovienė, Rita 
IL, Zailskienė, Teodora IL, Žilionis, Egidijus MD, Zubinas, 
Valentina IL, 
Aukojo $50 -S75 Ardys, Joseph ir Reda PA, Barzdukas. 
Arvydas ir Daiva VA, Bičiūnaitė-Santoski, Gražina IL, 
Bražėnas, dr. Nijolė NY, Brizgys, Petras IL, Čepaitis, Valerija 
IL, Čepulis, A.L. OH, Daulys, Vitas ir Audra FL, Domanskis, 
Aleksandras IL. Dubinskas. dr. V. IL, Grušas, Pranas CA, 
Juzaitis, Antanas ir Kazimiera PA, Kasperavičius, Juozas ir 
Birutė FL, Kaunas, dr. Ferdinandas ir Vanda IL, Kavaliūnas, 
Jonas IN, Kisielius, dr. Petras ir Stefa IL, Kleiza, Vaclovas ir 
Asta IL, Kulbis, Tadas ir Rūta IL, Kuprys, Saulius ir Roma IL, 
Laniauskas. Rimantas OH, Mikonienė, Marija OH. Milas, 
Giedrė ir Stasys CA. Musonis. dr. Vytautas I L. Pargauskas, 
Alfonsas ir Vlada IL, Pažiūra, Alfonsą CA, Quinn. dr. Thomas 
ir Dainė IL, Rociūnas. Vacys ir Ona IL, Rugelis, John ir Ona 
IL. Šatas, Aleksas ir Milda JL, Šatkauskas, dr. ir Irena IL, 
Siliūnas. Rimas ir Viktutė IL. Šmulkštys. Aldona IL. Šmulkštys. 
Liudas ir Rūta IL. Strimaitis, Ona CT, Tamulionis. Stasys ir 
Mildą, FL, Tamulis. Teodora IL. Žebrauskas. Jonas ir Josephine 
NC, Žymantas, Stasys ir Francesca IL, 
Aukojo $76 - $99 Braune. David ir Laima IL, Černius. Rimas 
IL, Damašius, Gediminas ir Sigita IL, Kazlauskas, Vitas ir 
Regina IL, Kojelis, Linas DC. Kriaučiūnas. Kazys ir Eugenija 
IL. Lapšys, Raimundas ir Ramintas IL, Lieponis. Justinas ir 
Janina IL, 
Aukojo S100-S149 Bieliauskas, dr. Vytautas OH, Bertašius. 
kun. Antanas CT, Chalmeta, A. VA. Cyvas, kun. Matas FL. 
Daugėla, dr. Mary DC. Dzikas, Alfonsas ir Dalia CT, Garūnas. 
dr. Albinas ir dr. Ona IL. Girnius, Ramūnas MA. Gruodienė, 
Jadvyga iL, Juozevičius. dr. Aldona IL. Kojelis. Daina IL. 
Kupriene, Marija IL. Landsbergis. Algimantas ir Teresė MD. 
Lipskis, dr. ir A. FL. Marchertas, Algirdas ir Raminta IL, Mikrut. 
Bernie ir Sigutė IL. Miniatienė, Ona FL, Prapuolenis. Marius IL. 
Razma, dr. Antanas ir Alė IL, Rimkus, dr. Kazimieras IL, 
Sidrys. Algis ir Debbee TN, Tamulis, Arvydas ir Audrone IL, 
Užgiris. Šarūnas ir Audronė IL, Užupis, S. ir J. IL. Vai. Vito ir 
Regina IL, 
Aukojo S150 - $199 Brinkis, dr. Zigmas CA. Džiugas, Stasys 
ir Sophia IL. Grybauskas, dr. Vytenis ir dr. Loreta IL, Kliorys, 
Petras ir Jadvyga OH, Končius. Juozas ir Giedrė IL, 
Olšauskas, Eduardas ir Elena IL, Plikaitis, Barbara IL. Sinkus, 
Vladas ir Ramintas IL. Žadeikiene, Valerija IL. 
Aukojo S200 -- $299 Bajorūnas. Marija FL. Daugirdas, dr. 
Jonas ir dr. Ona IL, Kaufmanas, dr. Petras VA, Klevelando 
ateitininkų klubas OH. Valavičius. Antanas ir Viktoria IL, 
Aukojo Š300 - S499 Ambrazaitis, dr. Kazys ir Marytė IN, 
Polikaitis. Dalile ir Antanas CA, Polikartis, Juozas ir Irena IL. 
Šaulys, dr. Vaclovas ir dr. Augusta IL. Štlgalis. Regina OH. 
Aukojo S500 -- S999 Detroito sendraugių skyrius MI, Kisielius, 
dr. Petras V. ir Daiva IL. Laucis. dr. Augustinas IL. Liulevičius. 
Arūnas ir Aušrele IL. (dr. V. Vyganto fondui) Memenąs, kun. 
Vytautas IL. Norvilas, dr. Algis ir Jūrate IL. 
Aukojo $1.000 -- S4.999 Šalčius. Jonas ir Laima IL, 
Aukojo S5.000 -- $10.000 Laniauskas. Vacys ir Alfonsą I L, 
Pupius, Zuzana IL. 
Aukojo S100.000 Prunskis, prel. Juozas IL. 

Per minimą laikotarpį čia išvardintu asmenų AŠF-dui suaukota 
$128.129. 

Paruošta 2002m. vasario men. AŠF valdybos, Iždininkai 
Raminta ir Raimundas Lapšiai. pirmininkė Laima Šalčiuvienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \ 
LB V. VAKARŲ APYGARDOS 

PRANEŠIMAS 
LB V. Vakarų apygardos taučių emigrantų bendruome-

I Čikagą kovo 30 d. at
vyksta ypatinga ir kilminga 
viešnia — ,.Ledi Makbet iš 
Akmenės". Ją į Jaunimo cen
tro sceną palydės visas Los 
Angeles Dramos sambūris. 
Čikagos ir apylinkių visuo
menė kviečiama su šia ..Ledi" 
artimiau susipažinti ir jos 
linksmus nuotykius pamatyti. 
Bilietus galima įsigyti ir iš 
anksto ..Seklyčioje", o pelnas 
bus skiriamas „Draugui" pa
remti. 

S tasys Milašius, San Die
go. C A, atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė 100 dol. au
ką. Dėkodami už dosnumą, 
džiaugiamės Giedrės ir Stasio 
Milašių išvystyta veikla nau
joje gyvenvietėje ir linkime 
daug daug darbingų metų! 

Velykinė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 15 d., 
šeštadienį, nuo 10 v. r. iki 4 v. 
p.p.. ir sekmadienį, kovo 16 d., 
nuo 10 v. r., iki 3 v. p.p. Bus 
daug skanumynų. įdomių pre
kių, pramogų vaikams ir suau
gusiems. Sekmadienį, 2 vai. 
p.p.. kavinėje režisierius Arū
nas Matelis pristatys vaizda
juostę iš prez.> Rolando Pakso 
inauguracijos iškilmių. Jeigu 
norite mugėje prekiauti savo 
dirbiniais ar kitais daiktais, 
stalus galima užsisakyti tel. 
708-409-0216 arba 773-778-
7500. 

Viktorija Adomait ienė, 
Crestvvood. IL. siųsdama 
..Draugo" prenumeratos at
naujinimo mokestį, pridėjo 80 
dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame už taip reikalingą para
mą. 

„Kaukių ba l iaus" operos 
spektakliui bilietus jau gali
ma įsigyti. Spektaklio premje
ra bus sekmadienį, balandžio 
27 d.. 3 vai. p.p., Morton gim
nazijos salėje, 2423 S. Austin 
Blvd.. Cicero. Šiokiadieniais 
bilietus galima įsigyti ..Sek
lyčioje" 2711 W. 71 Str, Chica-
go, nuo 9 v. r. iki 4 vai. p.p.. 
šeštadieniais — nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Bilietus užsisakyti 
paštu, pridedant sau adre
suota voką su pašto ženklu ir 
užsakymus siunčiant: Lithua-
nian Opera Co.. Inc.. 3222 W. 
66th PL, Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
spektaklį gali suteikti valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

Kovo 23 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p.. Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores. IN. įvyks 
Šiaulių universiteto studentų 
ansamblio ..Saulė" liaudiškų 
dainų bei šokių koncertas. Vi
sus kviečia Beverly Shores 
Lietuvių klubas ir Union Pier 
draugija. Bilietai prie įėjimo. 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas ir šven
te, turėjusi įvykti š.m. sausio 
26 d., yra nukelta į kovo 30 d., 
sekmadienį. 9 vai. r. Šv. Anta
no bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir miru
sius skyriaus aukotojus. Po 
pamaldų parapijos salėje 
įvyks trumpa susirinkimo pro
grama ir draugiškas paben
dravimas prie užkandžių. Visi 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti pamaldose ir salėje. 

Kovo 23 d., 12 vai., PLC 
didžiojoje salėje šaukiamas 
Lemonto LB apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Daly
vaujantys bus vaišinami 
„Bravo" cepelinais, bus ka
vutė, pyragai. Po Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje apylinkės valdyba 
prašo neišsiskirstyti, bet iš
klausyti valdybos metinės 
darbų apžvalgos. įvertinti jos 
dvejų metų kadencijos veikią 
ir visi kartu rinkti naują val
dybą. 

M. ir E. Gedgaudai , Xew-
hall, CA. kartu su „Draugo" 
prenumerata atsiuntė 100 dol. 
auką. Su geriausiais linkė
jimais savo skaitytojams Kali
fornijoje, dėkojame už parodytą 
dosnumą! 

Čikagos ir apylinkių 
skautai, įvertindami „Drau
go" palankumą skautų orga
nizacijai ir taip pat skelbia
mas žinias apie įvairią skautų 
veiklą, atsiuntė 40 dol. padė
kos auką. Kiekviena auka 
mums svarbi ir reikalinga 
..Draugo" gyvybei palaikyti, 
kad ir toliau jis galėtų tarnau
ti visiems lietuviams. Dėko
jame. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos susirinkimas 
įvyks kovo 13 d., ketvirtadie
nį, 1 vai. p.p., Šaulių namuo
se 2417 W. 43rd Str. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. 

Kovo 14 d., 7 vai. vak., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus videosaleje bus ro
domas filmas „Adomas nori 
būti žmogumi". Režisierius — 
Vytautas Žalakevičius. Po fil
mo visi kviečiami dalyvauti 
diskusijose. įėjimas nemoka
mas. 

Kompozitoriaus ir daini
ninko Algirdo Motuzos kon
certas bus šį sekmadienį, kovo 
16 d., pasaulio lietuvių centre 
tuoj po 11 vai. r. Mišių. Dalis 
pelno per „Saulute". Lietuvos 
vaikų globos būrelį, skiriama 
po kaulų čiulpų operacijos be
sigydančiam Tadukui ir kur
čiai, aklai aštuonmetei Dei
mantei. Jei kas negali kon
certe dalyvauti, aukas galima 
siųsti ..Saulutei" įSunlight Or-
phan Aid) 419 YVeidner. Buffa-
lo Grove, IL 60089. 

valdybos posėdis įvyko šių me
tų vasario mėnesį PL centre 
Lemonte. Apygardos valdyba 
susideda iš septynių asmenų, 
kurie be pertraukos dirba jau 
ne vieną kadenciją. Kaip ir 
kiekvienais metais (kaip nu
rodo LB įstatai), taip ir šiais, 
bus LB V. Vakarų apygardos 
ir visų jos globoje esančių LB 
apylinkių suvažiavimas PL 
centre Lemonte, kurio metu 
kiekviena LB apylinkė ir LB 
V. Vakarų apygarda, prista
tys savo metų veiklos prane
šimus. Bus renkama nauja LB 
V. Vakarų apygardos valdyba. 

Kviečiami visi LB Tary
bos nariai. Smulkios suvažia
vimo detalės bus praneštos 
vėliau. LB V. Vakarų apygar
dos valdyba prašo, kad kiek
viena LB apylinkė suvažiavi
me dalyvautų ir siūlytų iš sa
vo apylinkių kandidatus į LB 
V. Vakarų apygardos valdybą. 

Truputį apie LB apygar
das. Kiekviena LB apygarda 
gauna nurodymus iš Krašto 
valdybos, mūsų atveju JAV; 
apygardos pareiga "(pagal LB 
įstatus) koordinuoti LB apy
linkes, pravesti LB Tarybos 
narių rinkimus, pateikti LB 
apylinkėms iš Krašto valdybos 
nurodymus ir prašymus, re
prezentuoti ir turėti ryšį su 
vietine LB veikla, tarp kita-

nių ir tarp amerikiečių. Jokių 
finansinių pajamų LB apygar
dos neturi. Jos išsilaiko iš val
dybos narių sugebėjimų ir pa
ramos, kurią (pagal LB įsta
tus) turi gauti iš joje esančių 
LB apylinkių. Lietuvių Ben
druomenės veikloje dirbama 
savanoriškai, be atlyginimo. 

Besikeičiant išeivijos vei
dui, savanoriško darbo pra
deda neužtekti, JAV LB Kraš
to valdyba įpareigoja LB V. 
Vakarų apygardą raginti vi
sus išeivijos lietuvius, kurie ir 
sudaro • Lietuvių Bendruome
nę, savo aukomis remti ben
druomenės veiklą. Ypač reika
linga pagalba išlaikyti JAV 
LB įstaigą Vvashington, DC. J i 
yra 11876 Sunrise Vvalley Dr. 
Suite 200C Reston Va. 
200191—3315. Tai yra vienin
telė tiesiogiai atstovaujanti 
lietuviškai išeivijai ir jos in
teresams JAV sostinėje. Vi
sos aukos JAV Bendruome
nei yra atleidžiamos nuo JAV 
federalinių mokesčių ID 
No36—3625439; Aukų čekius 
rašykite: Lithuanian — Ame
rican Community, Inc. Ramas 
Pliura, Tresurer., 1927 West 
Blvd., Racine, Vvisconsin 
53403. 

I. Kirkuvienė 
LB V. Vakarų apygardos 

valdybos narė 

Montessori, lietuviškosios ..Žiburėlio" mokyklėles auklėtinis Lukas Kubi
lius išmėgina muzikos instrumentą. 

r>r mus ;r Gražina Mikėnai padeda k „Saulutės . Lietuvos vaik 
globos būrelio, siuntimus vargstantiems vaikučiams Lietuvoje 

Baniutes Kronienės nuotrauka 

Stasė Petersonienė. Alek
sas Vitkus. Loreta Umbrasie-
nė. Jūratė Jankauskaitė-Zu-
binienė — kiekvienas savitu 
įnašu prisidės, kad partizano 
Antano Ruškio knygos ..En
driejavo žemė" sutiktuvės 
būtų iškilmingos ir išsamios. 
Kovo 30 d., sekmadienį. 12:30 
vai. p.p.. visi maloniai kvie
čiami į Lietuvių dailės mu
ziejų, Lemont. 10., kur Tautos 
fondas ir Partizanų globos fon
das bendromis jėgomis ruošia 
šios knygos sutiktuves. 

Šį sekmadienį, kovo 16 d„ 
po 9 vai. Mišių. Cicero Šv. An
tano parapijos salėje įvyks Ci
cero LB apylinkės metinis su
sirinkimas. Darbotvarkėje: 
valdybos veiklos pranešimai, 
metinė finansinė ataskaita ir 
naujos valdybos rinkimai. Bus 
proga įteikti savo metinį soli
darumo įnašą. Visi Cicero ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti — bendromis jėgo
mis įnešime naujų idėjų mūsų 
lietuviškoje veikloje. Prieš su
sirinkimą bus \ 

Dr. Ona ir dr. Jonas Dau
girdai, gyv, Hinsdale. IL. iš 
anksto pradėjo Draugo fondo 
pavasario vajų su tūkstantine, 
pasiekdami 1.600 dol. įnašų 
sumą ir tapdami DF garbės 
nariais. Sveikiname naujus 
garbes narius ir labai dėko
jame už stambia paramą 
Draugo fondui. 

Jūrų šaulių kuopos „Klai
pėda" metinis narių susirinki
mas vyks kovo 23 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano para
pijos '-Cicero; mokyklos susi
rinkimų kambaryje — įėjimas 
iš galo. nuo bažnyčios. Susi
rinkime visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus pabendravimas. 

Filomena Černius, gyve
nanti Chicago. IL. Draugo fon
do pvasario vajui atsiuntė 
šimtinę, pakeldama turimus 
įnašus iki 1.100 dol. ir tapo 
garbės nare. Sveikiname 
naują DF garbes narę ir dė
kojame už paramą Draugo 
fondui. 

Pasaulio lietuviu centro valdyba š 
Aleksas Vitkus, pirm. Algi 



Cook apskrities iždininkė Maria Pappas (viduryje) ir jos asistentė Marilyn Kavalauskas Fitzpatrick su 
..Spindulio" tautinių šokių grupes šokėjais Vasario 16-osios minėjime. įvykusiame Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. „Spinduliui" vadovauja Rasa Poskočimienė. 

RAMOVĖNAI IR VASARIO 16-OJI 
„Ramovė" — lietuvių vete

ranių sąjunga. 1950 m. vasario 
26 d. Čikagoje iniciatorių gru
pės susirinkime buvo n u t a r t a 
įkurti lietuvių kar ių sąjungą. 
Sąjunga oficialiai buvo įkurta 
1950 m. balandžio 2 d., kada 
steigiamasis sus i r ink imas pri
ėmė laikinąjį s ta tu tą . Pirmi
ninku išr inktas gen. P. Ple
chavičius. Sąjungos t ikslas: 
palaikyti ir ugdyti ki lnias tra
dicijas, dėtis prie lietuvių tau
tos pastangų laisvei a tgaut i , 
profesiškai tobulinti savo na
rius, rūpint is šelpimu Lietu
vos laisvės kovų invalidų bei 
Ramovės sąjungos narių. ... 
Pirmasis sąjungos skyrius 
įsteigtas Čikagoje 1950 m. ge
gužės 14 d., sąjunga įregist
ruota Illinois valstijoje 1956 
m. kovo 21 d. ka ip Lietuvių 
Veteranų Sąjunga Ramovė ... 
Kuriantis Jėzui tų n a m a m s — 
Jaunimo centrui , Ramovėnų 
centro valdyba, ta lkininkau
jan t visiems sąjungos sky
riams bei šau l iams, Kng. Bi
rutės draugijai, 1958.XI.25 
dieną at idarė Laisvės kovų 
muziejaus skyrių prie Čiur
lionio galerijos J a u n i m o cent
re, taip pa t 1960 m. prie Jau
nimo centro pas ta t ė žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklą — arch i tek tas J . Mulo-
kas. ( L E t . 24, p . 479-480) . 

Lietuvių ve teranų sąjungos 
„Ramovė" Čikagos skyriaus 
leistame biuletenyje, kurį re
dagavo Edm. Vengianskas , A. 
Rėklaitis 1965 m. rašė: „1949 
m. rudeniop a ts i rado Chica-
goje keletas, mūsų karių, ku
rie ėmėsi iniciatyvos suburt i 
buvusius lietuvių kar ius JAV į 
vieną karių organizaciją-są-
jungą... LVS Ramovės uždavi
niai mums visiems tu r i būti 
žinomi..." Ramovėnai remia 
ALTą, rašė la iškus ir memo
randumus JAV ir kitų kraštų 
vyriausybėms dėl Lietuvos 
laisvinimo klausimo, dalyvavo 
demonstracijose ir eisenose 

protestuojant prieš Lietuvos 
pavergimą. Leido knygas, 
rengė sus i r inkimus, kultūri
nes popietes. Čikagoje prie 
jėzuitų J a u n i m o centro (1960 
m.) pas ta tė Laisvės kovų pa
minklą, kur is tapo lietuvių su
sikaupimo, pagarbos, prisimi
nimų vieta. 

Dažnai iškilmingi ramovėnų 
minėjimai ar valstybinės 
šventės prasideda gėlių padė
j imu, aukuro uždegimu, miru
sių už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę prisiminimu 
bei šv. Mišiomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Daug metų Čika
gos ramovėnai organizuoja 
vėliavų paradą per Vasario 
16-tosios minėjimus, ALTo or^ 
ganizuojamus Maria aukštes
niojoje mokykloje. Prie Čiur
lionio galerijos Jaunimo centre 
(tuo metu Mažojoje salėje), 
1958 m. įsteigė „Laisvės kovų 
muziejų", kur iame sukaupė 
daug eksponatų, meno kūri
nių, dokumentų — visa tai , 
kas liudija ir pr imena lietuvių 
kovas dėl laisvės. LVS „Ra
movė" finansiškai rėmė žur
nalą „Karys", šelpė Lietuvos 
laisvės kovų invalidus, rėmė 
Vasario 16-tosios gimnaziją 
Vokietijoje, aukojo lituanisti
nių mokyklų išlaikymui išei
vijoje. J a u n i m o centro didžio
sios salės pasididžiavimas — 
paveikslai, didžiųjų mūsų tau
tos vadų portretai — ramo
vėnų padovanoti Jaunimo cen
trui . Lietuvos kariuomenės 
a tkūr imo šventės minėjimo 
metu 1966.XI.27 d. Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Dauž-
vardis perkirpo portretus juo
siančią t au t inę juostelę, daly
vaujant gausiai susirinkusiai 
lietuvių visuomenei, o Neo-
Li tuanų, a tei t ininkų ir J ū r ų 
skautų atstovai stovėjo garbės 
sargyboje. 

Šiuo metu LVS „Ramovės" 
Čikagos skyriaus valdybos nu
t a r imu (2001 m. gruodžio 27 
d.), „Laisvės kovų muziejus" 

su visomis relikvijomis y ra 
perduotas tva rky t i bei toliau 
saugoti L i tuan is t ikos ty r imo 
ir studijų centrui , k u r i s j a u 
daugiau kaip 20 metų puikia i 
tvarko Lietuvių muziejų, Lie
tuvių medicinos muziejų, ar
chyvus ir bibl iotekas. Li tua
nistikos tyr imo ir s tudijų cent
r a s s tengsis , kad ramovėnų 
„Laisvės kovų muzie jus" bū tų 
lankomas, kad šeš tad ien inės 
mokyklos mokiniai ga lė tų čia 
praplėsti savo istorijos žinias, 
o moksl ininkai p a n a u d o t ų 
„Ramovės" muziejuje s u k a u p 
tą istorinę medžiagą savo ty
r inėj imams. 

S k i r m a n t ė M i g l i n i e n ė 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 

archyvų direktore 

J o n a s i r O n a R u g e l i a i . 
Maywood. IL, a tnau j indami 
..Draugo" p r e n u m e r a t a , pri
dėjo labai dosnią 100 dol. 
auką. Įver t indami šių savo 
skaitytojų dosnumą, t a r i a m e 
širdingą ačiū! 

SKELBIMAI 
Advokatas ' 

Vytenis L ie tuvn inkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. Lemont. IL 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli firee 24 hr. 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
GIN T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

m. vasario 23 d vykusiame posėdyje Iš kaires Kęstutis Jecius, Dalia Povi 
rdas Saulis. Violeta Karaliene. Vytautas Jagminas ir 7,enomas Mereckis 

Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka 

ADVOKATAS 
Cenadi j COLOVCHUK • 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
MNCRACfNĖ TEISĖ 

•TRAFFIC DUI 
•SKYRYBOS, PAL IK IMAI . 

TRAUMOS 

<M^ 40?-922 
9933N. L*wterAve., SMR* 100, 

http://1966.XI.27
mailto:Gibaitis@aol.com

