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Šiame 
numeryje: Į 
Posėdžiavo Vydūno 
fondo direktoriai; 
prisimintas 
skautininkas Kazys 
Miecevičius; kai aš 
buvau skautė. 

2 psl. 

Kas gi atsakingiausias 
už vaikų auklėjimą; 
lietuvių tauta siekia 
išsaugoti savo laisvę. 

3psl. 

Ar reikėjo Lietuvių 
fondo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
skyrybų; primesta 
šventė — komentarai, 
laiškai; šeimininkių 
skyrelis. 

4 psl. 

Čikagos lit. mokykla 
užbaigė mokslo metus; 
mirė holokaustu 
kalt intas J. Guzulaitis; 
įšventinta daug naujų 
kunigų; atvyksta „Trys 
t igrai" ir J. Leitaitė. 

6 psl. 

Sportas 
* Pasaul io ba idar ių i r 

kanojų irklavimo taurės var
žybų trečiajame rate Vengrijoje 
lietuviai iškovojo dvi pirmąsias 
ir tr is antrąsias vietas. Alvydas 
Duonėla neturėjo sau lygių 
vienviečių baidarių varžybose 
200 m. distancijoje, o su Egidi
jumi Balčiūnu šventė pergalę ir 
200 m. dviviečių baidarių lenk
tynėse. Medalių lentelėje Lietu
vos rinktinė užėmė II vietą po 
varžybų šeimininkų vengrų, 
kurie pelnė 19 medalių. 

* Ven t sp i ly je (La tv i ja ) 
s u r e n g t a m e Baltijos valstybių 
orientavimosi sporto čempio
nate komandų įskaitoje I vietą 
jau tradiciškai iškovojo Lietu
vos orientacininkai, surinkę 
440 taškų. Antri liko latviai — 
380 taškų, o treti — 328 taškus 
surinkę estai. 

* 50-ajame Europos grai 
k ų - r o m ė n ų i m t y n i ų čem
pionate Belgrade (Serbija ir 
Juodkalnija) Lietuvos rinktinės 
lyderis Mindaugas Ežerskis 
svorio kategorijoje iki 96 kg už
ėmė 8-tąją vietą. 

* I š Europos moterų kul-
t ū r i z m o ir „fitness" čempio
nato Izmyre (Turkija) Lietuvos 
sportininkės — 21 metų kau
nietė Živilė Dvareckaitė ir 22 
metų šiaulietė Inga Neveraus-
kaitė — grįžo su aukso meda
liais. Jos tapo Europos čempio
nėmis figūros „fitness" rungty
je. 

* SR-uju prest iž inių dau
g i a d i e n i u d v i r a č i ų lenk
tyn ių ,,Giro d'Italia" 14-ajame 
rate Raimondas Rumšas, atsto
vaujant is Italijos komandai 
,,Lampre", užėmė III vietą. 
Lenktynes, kurios baigsis bir
želio 1-ąją, tęsia 138 dviratinin
kai. 

* Lie tuvos k r e p š i n i n k ą 
A r v y d a Sabonį „Portland 
Trail Blazers" komandoje ma
tyti ir kitą sezoną nori daugiau
siai šios komandos gerbėjų. Už 
tai, kad lietuvis ir toliau žaistų 
Portlande laikraščio „The Ore-
gonian" internete surengtoje 
apklausoje buvo net 96 proc. 
krepšinio mėgėjų. 

Tėvynės sąjunga ims pavyzdį iš JAV 
konservatorių remiamos šeimos poli t ikos 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Naujas programines 
konservatyviosios politikos gai
res patvirtinusios Tėvynės są
jungos (TS) atstovai žada stip
rinti bendruomenę ir šeimą, im
dami pavyzdį iš Amerikos neo-
konservatorių. 

„George Bush (JAV prezi-
dentas-red.) jau stojo į kultū
rinį karą už sveiką, stiprią šei
m a i ) Mus turėtų įkvėpti JAV 
konservatorių sėkmė, grąžinant 
'sveikos šeimos' vertybes į vi
suomenės plačiai pripažįstamų 
vertybių sąrašą", teigiama nau
jojo TS pirmininko Andriaus 
Kubiliaus ir autorių kolektyvo 
parengtoje konservatyvioje po
litinėje programoje „Dešinioji 
alternatyva. Sėkmės Lietuva". 

Programoje te igiama, jog 
kol kas yra per anksti skelbti 
konservatyvios šeimos politikos 
metmenis, bet kaip pavyzdys 
pateikiami konservatyvaus 

JAV fondo „Heritage Founda
tion" pasiūlymai JAV preziden
tui dėl priemonių s t ipr inant šei-

.mas, t a rp jų — siūlymas už
draus t i sk i r t i s „dėl niekieno 
kaltės" šeimoms, kuriose auga 
jaunesni nei 18 metų vaikai. 

„Šita programa yra pama
tas naujam valstybės gyvenimo 
etapui, naujam laikotarpiui po 
to, kai Lietuva taps Europos Są
jungos nare . Tai programa ma
žiausiai 15 metų, tai kertiniai 
postulatai , iš kurių bus formuo
jamos nuostatos Europos Parla
mento ir Seimo rinkimams", tei
gė TS pirmoji pirmininko pa
vaduotoja Rasa Juknevičienė. 

JAV vykdomos socialinės 
politikos nuos ta tos Lietuvos 
konse rva to r i ams atrodo ar t i 
mesnės nei Europos. 

„Europa , sėkmingai mus 
mokiusi, kaip išvalstybinti eko
nomiką ir politiką, deja, šian
dien yra menkas patarėjas, kaip 

Naujai išrinktą Tėvynės sąjungos pirmininką Andrių Kubilių (dešinėje) 
sveikina Vytautas Landsbergis. Algirdo Sabaliausko ELTA) nuotr. 

išvalstybinti socialinę (kultūri
nę) erdvę. Čia ji pat i tur i daug 
problemų", pažymima progra
moje „Dešinioji a l te rna tyva . 
Sėkmės Lietuva". 

Savaitgalį vykęs TS suva

žiavimas priėmė Dešiniosios al
ternatyvos deklaraciją, kurioje 
pabrėžiama šeimos svarba vi
suomenės sveikatai, bet apie 
konkrečias priemones nekalba
ma. Nukelta į 5 ps l . 

JAV bendrovės raginamos 
investuoti Lietuvoje 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(BNS) — JAV informacinių 
technologijų firmos galėtų ak
tyviau dalyvauti sparčiai au
gančioje Lietuvos, kuri jau ki
tąmet turėtų tapt i Europos 
Sąjungos ir NATO nare, infor
macijos technologijų rinkoje, 
tvirtina Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas. 

Kalbėdamas Northern Vir-
ginia Technology Council, jun
giančioje daugiau kaip 1.500 in
formacijos technologijų ir tele
komunikacijų įmonių, V. Ušac

kas teigė, jog pernai 30 proc. iš
augusi Lietuvos informacijos 
technologijų r inka išsiskiria pa
lankiu investicijų kl imatu bei 
specialistų profesionalumu. 

Anot V. Ušacko, JAV bend
rovių „Bentley System" ir „Mo
torola" sėkmingas bendradar
biavimas su Lietuvos įmonė
mis „Alna" ir „Omnitel" turėtų 
paskat int i ir ki tus JAV atstovus 
drąsiau megzti bendradarbiavi
mo rvšius su Lietuvos įmonėmis 
bei plėstis Baltijos regione. 

Nuke l ta į 5 psl. 

Kaune įsikūrusi AB „Aviakompanija Lietuva" savo prancūziškiems lėktu
vams „ATR-42" suteikė vardus „Kaunas" ir „Klaipėda". Šiais lėktuvais 
firma keleivius iš Kauno ir Palangos skraidina į Hamburgą . Oslą. Bilundą 
ir Malmę. Šiemet bendrovė atsisakė rusiškų ..JAK-40" lėktuvų, o prancū
ziškieji atitinka Europos Sąjungos reikalavimus dėl t r iukšmo ir aplinkos 
taršos. E i tos nuotr 

D a u g i a v a i k ė s 
m o t i n o s g a u s 
m e d a l i u s „Už 

n u o p e l n u s L i e t u v a i " 
Motinos, užauginusios do

rais piliečiais 7 ir daugiau vai
kų, bus apdovanojamos ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" me
daliais. 

Seimas antradienį papildė 
valstybės apdovanojamų asme
nų sąrašą, į jį į t r aukaamas sep
tynis ir daugiau vaikų pagim
džiusias ir užauginusias moti
nas. N u k e l t a į 5 ps l . 

T ra k i eč i a i s iūlo 
V. A d a m k u i į s iku r t i 

T r a k u o s e 
Antradienį g rupė Trakų 

gyventojų pas iū lė buvusiam 
prezidentui Valdui Adamkui 
įsikurti Trakuose , Užutrakio 
parke, esančiame Trakų isto
rinio nacionalinio parko terito
rijoje, prie Galvės ežero. 

„Šiandien Trakai įgyja vis 
didesnę reikšmę Lietuvos val
stybės politiniame bei kultūri
niame gyvenime. Neabejojame, 
kad Jūsų apsigyvenimas mūsų 
krašte suteiktų j am naują kul
tūrinį bei dvasinį turinį", rašo
ma laiške prezidentui. Laišką 
pasirašė 13 trakiečių. 

Jie kar tu kreipėsi ir į prem
jerą Algirdą Brazauską, prašy
dami N u k e l t a i 5 psl. 

NATO generalinis sekretorius 
mato „Vilniaus dešimtuko" ateitį 

Praha-Vilnius, gegužės 27 
d. (BNS) — NATO generalinis 
sekretorius George Robertson 
teigia manąs, jog „Vilniaus de
šimtukas" ateityje galės tapti 
„tryl iktuku" ar „penkioliktu
ku", prie jo prisijungus kitoms 
na rys tė s sąjungoje siekian
čioms valstybėms. 

Tai NATO vadovas sakė 
pirmadienį Prahoje prasidėju

sioje NATO Par lament inės 
Asamblėjos sesijoje, atsaky
damas į Seimo delegacijos narių 
klausimą apie „Vilniaus dešim
tuko" perspektyvas. 

G. Robertson pasveikino 
„Vilniaus dešimtuko" (V10) 
grupės narių ryžtą dalintis inte
gracijos į NATO patirtimi su ki
tomis narystės siekiančiomis 
valstybėmis. Nukel ta \ 5 psl. 

Lietuva ir Ukraina kurs 
jūros transporto „koridorių" 

Vilnius , gegužės 27 d. 
(Elta) — Kaip sparčiau padidin
ti tarptautinių krovinių perve
žimus, tartasi antradienį vyku
siame tarpvalstybinės Lietuvos 
ir Ukrainos prekybinio, ekono
minio ir mokslinio-techninio 
bendradarbiavimo komisijos 
posėdyje. 

Jo metu susisiekimo minis
t ras Zigmantas Balčytis su Uk
rainos transporto ministru 

Georgij Kirpa aptarė abiejų val
stybių bendradarbiavimo per
spektyvas t ransporto srityje. 
Buvo nutar ta tęsti kombinuotų 
vežimų t raukinio „Vikingas" 
tarp Baltijos ir Juodosios jūrų 
plaukimų eksperimentą, perei
nant į reguliarų eismą šia linija, 
didinti krovinių vežimų apim
tis sukuriant transporto jūrų 
keltais koridorių maršrutu 

Nukelta į 5 psl. 

Se imas pri tarė karių s iunt imui į Iraką 
V i l n i u s , gegužės 27 d. 

(Elta) — Su nedidelėmis abejo
nėmis dėl kar ių skaičiaus ir 
pavienių parlamentarų priešta
ra antradienį Seimas po pateiki
mo pri tarė nutarimo projektui 
dėl Lietuvos karių dalyvavimo 
tarptautinėje operacijoje Persi
jos įlankos regione. Pagal pro
jektą numatoma siųsti iki 130 
Lietuvos karių dalyvauti JAV 
vadovaujamoje tarptautinėje 
operacijoje iki 18 mėnesių laiko
tarpiui. 

Priimti nutarimą numato

ma ketvirtadienį, o pirmasis 50 
Lietuvos karių būrys Danijos 
grupės sudėtyje jau birželio mė
nesį turėtų išvykti į tarptautinę 
taikos stabilizavimo misiją Ira
ke. Kitas panašaus dydžio būrys 
ka r tu su Lenkijos kariais į Ira
ką turėtų išvykti liepos mėnesį. 

Pateikdamas Lietuvos pre
zidento dekretą dėl kanų daly
vavimo tarptautinėje misijoje 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius sakė, kad 130 
yra ribinis skaičius, iš tikrųjų į 
misiją greičiausiai įsijungs ma

žiau Lietuvos karių. 
Pasak ministro, Lietuva 

šiuo nutarimu atsiliepia į JAV, 
Didžiosios Britanijos, Danijos ir 
Lenkijos prašymą skirti kari
nius pajėgumus į Persijos įlan
kos regioną. Šiam prašymui jau 
yra pritarusi Valstybės gynimo 
taryba. 

Ministras taip pat atkreipė 
dėmesį, jog Lietuva pradeda 
siekti, kad ekonomika eitų pas
kui aktyvią užsienio, gynybos 
politiką, sudarant sąlygas vers
lui. Nukel ta į 5 psl. 

Švedijoje sula ikytas 
d ide l ę k o n t r a b a n d ą 

g a b e n ę s Lietuvos 
pi l ie t i s 

Švedijos Karlshamno uoste 
pirmadienį sulaikytas iš Lie
tuvos atplaukęs keltas, kuria
me pareigūnai aptiko beveik 2 
mln. litų vertės kontrabandinį 
cigarečių krovinį. 

Kaip skelbia Švedijos dien
raštis „Sydostran", sulaikytas 
ir krovinį lydėjęs 50-metis Lie
tuvos pilietis. Atplukdytoje tek
stilės gaminių siuntoje švedų 
pare igūnai aptiko paslėptus 
net 2.5 mln. cigarečių (175,000 
pakelių) „Prince". 

Kontrabandos vertę Švedi
jos muitininkai įvertino maž
daug Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos biudžetą papildys 
iš kontrabandininko atimti milijonai 

Vi ln iu s , gegužės 27 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
te ismas antradienį už 1 mln. 
200,000 JAV dolerių (apie 3.6 
mln. litų) kontrabandą kalėti 
dvejus metus nuteisė Lenkijos 
pilietį Maciej Blachowicz. 

Bausmę nuteistasis turės 
atlikti pataisos namuose Lietu
voje, tačiau, kaip teigia proku
ra tū ra , turi galimybę ją atlikti 
ir savo valstybėje. 

Nuosprendžiui įsiteisėjus. 
iš Lenkijos į Lietuvą neteisėtai 
vežta didelė pinigų suma pateks 
į Lietuvos valstybės biudžetą. 

M. Blachowicz visiškai pri
sipažino dėl jam pareikšto kal
tinimo. 46 metų Lenkijos pilietį 

šių metų sausį Vilniuje sulaikė 
teisėsaugos pareigūnai. Bylos 
duomenimis, jis kartu su savo 
dukra ir dar vienu asmeniu ne
deklaruodamas traukiniu Var-
šuva-Šeštokai-Vilnius iš Lenki
jos į Lietuvą atgabeno 1 mln. 
200.000 JAV dolerių. Pinigai 
buvo paslėpti vagono korido
riaus grindyse. 

Varšuvos gyventojas M. 
Blachovvicz teismui pasakojo, 
kad sausio 9 d. jam paskambino 
pažįstamas ir pasiūlė iš Lenki
jos į Lietuvą pervežti JAV dole
rius. Kartu nuvežti pinigus į 
Vilnių M. Blachowicz pasiūlė 
savo dukrai Anai Blachowicz, 
kuri sutiko. Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Renšsnfis AFP. Reuters, AP. Interta*. ITAR-TASS. ffl<S 

8nių"age«0nj pranešimais) 

JAV 
Vašingtonas . Irako Fal-

lujah mieste „priešiškos pajė
gos" antradienį užpuolė JAV 
kariuomenės dalinį ir nušovė 
vieną bei sužeidė 7 JAV karei
vius. Užpuolikai šaudė iš gra
natsvaidžių ir šautuvų. Ameri
kiečiai atsakė ugnimi ir nukovė 
du užpuolikus: dar 6 užpuolikai 
buvo paimti į nelaisvę. Cent
rinė vadovybė nurodė, kad už
puolikai šaudė iš šio miesto, 
kuris yra į vakarus nuo Bag
dado, mečetės. Per susišaudy
mą buvo apgadintas JAV ka
riuomenės sraigtasparnis, į ku
rį atsitiktinai atsitrenkė kovos 
mašina „Bradley". 

IRAKAS 
Bagdadas. Saddam Hus-

sein vyriausybė nelegaliai per
vedė iš sandorių su užsienio 
naftos firmomis gantus milijar
dus JAV dolerių į Libano ir Jor

danijos bankus , kur iki šiol yra 
didžioji dalis šių lėšų. pirmadi
enį p r a n e š ė I rako ir arabų 
bankų sluoksnių atstovai. Pa
sak jų. I rako vyriausybė per
vedė didelę dalį iš užsienio fir
mų gautų lėšų į Bagdadą, kur 
jos buvo išgrobstytos plėšikau-
tojų, kai amerikiečių ir britų 
koalicinės pajėgos balandį nu
vertė Saddam Hussein režimą. 
Vis dėlto sąskai tose Libane 
šiuo metu tebėra bent 500 mln. 
JAV dolerių, o Jordanijoje — 
dar daugiau. Tačiau kitos lėšos, 
patekusios į privačias rankas, 
negrąžinamai prarastos, sako 
bankininkai . 1990 m. po Irako 
kar iuomenės įsiveržimo į Ku-
vvait'ą J u n g t i n ė s Tautos pa
skelbė Bagdadui sankcijas. Sie
kiant sušvelninti sankcijų po
veikį civi l iams irakiečiams, 
1996 m. buvo pradėta {gyven
dinti humani t a r ine programa 
„nafta už maistą", pagal kurią 

Irakas manais už savo , juodąjį 
auksą" galėjo gauti maisto pro
duktų ir vaistų, bet ne pinigų. 
„Saddam Hussein negalėjo val
dyti Irako be pinigų. Irakas 
prašė, kad užsienio firmos duo
tų jam grynųjų — ne vien pre
kes, n u m a t y t a s programoje 
'nafta už maistą'. Bet mes ne
gavome nė cento už parduotą 
naftą", teigė vieno didžiausių 
Irako bankų prezidentas. Pa
sak bankininkų. Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos. Prancūzi
jos ir JAV firmos pervedė apie 
10 proc. sutar tyse nurodytų lė
šų į sąskaitas Libano ir Jorda
nijos bankuose. 

IZRAELIS 
I 

Jeruzalė . Izraelis pasiūlė 
įn&šti keturiolika pataisų į Ar
timųjų Rytų „kelio žemėlapiu" 
vadinamą taikos planą, nors 
ministrų kabinetas sekmadienį 
jam pritarė. JAV kar tu su Ru
sija, Jungt inėmis Tautomis ir 
Europos Sąjunga (ES), paren
gusios vadinamąsias kelio gai
res, pažadėjo Izrael iui atsi
žvelgti į jo siekius įgyvendinant 
numatytas priemones, bet atsi

sakė padaryti jose kokių nors 
pataisų. Palestinos savivaldos 
atstovai nurodė, jog juos taip 
pat ne viskas tenkina šiame 
plane, tačiau buvo nuspręsta 
pritart i „kelio gairėms" iš es
mės ir visiškai, kad Artimuo
siuose Rytuose įsigalėtų taika. 
Plane numatoma iki 2005 metų 
sukurt i palestiniečių valstybę 
Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo 
teritorijose. 

Jeruza lė . Neįtikėtina. Tik 
toks žodis antradienį buvo visų 
lūpose, nes Izraelio premjeras 
Ariel Sharon — žydų gyvenvie
čių palestiniečių teritorijose gy
nėjas — Vakarų Kranto ir Ga
zos Ruožo žemių užėmimą pa
vadino okupacija. Priblokšti iz
raeliečiai ir palestiniečiai dabar 
stengiasi nustatyt i , ar buvęs 
generolas iš tiesų pakeitė nuo
statą, ar tai tik taktinis žings
nis siekiant nuraminti pagrin
dinį Izraelio sąjungininką Va
šingtoną. 

RUSIJA 
Maskva . Griežtai- karui 

Irake priešinęsi Rusijos ir Ki 
nijos prezidentai Vladimir Pu-

tin ir Hu Jintao antradienį pa
ragino tarptaut inę bendruo
menę atkreipti dėmesį į nepas
tovumą ir humanitarinę padėtį 
šioje valstybėje. „Svarbiausias 
uždavinys yra priimti spren
dimą dėl humanitarinės padė
ties šioje šalyje", teigiama vado
vų pareiškime. Bendras Rusijos 
ir Kinijos vadovų pareiškimas 
buvo paskelbtas praėjus dviem 
dienoms po Irako kovotojų iš
puolių prieš JAV pajėgas. Tai 
suteikė pagrindą abejoti JAV 
vadovaujamos Irako administ
racijos pareiškimais, kad vals
tybės atstatymo darbai sparčiai 
juda į priekį. 

[ GRAIKIJA "] 
Heraklionas. Arabų vals

tybės ir Izraelis antradienį 
drauge įspėjo, kad ekstremistų 
grupuotės ir pasauliniai tero
ristų tinklai greičiausiai rengs 
naujus išpuolius, siekdami su
žlugdyti naująjį Artimųjų Rytų 
taikos planą. Graikijoje vykusio 
Europos ir Viduržemio jūros re
giono valstybių užsienio reikalų 
minis t rų susitikimo dalyviai 
t rumpam užmiršo politinius 

nesutarimus ir priėmė bendrą 
pareiškimą, kuriame smerkia
mas teroras. „Labai tikėtina, 
kad ekstremistų grupuotės kė
sinsis į taikos „kelio gaires", 
bandydamos jas sužlugdyti ir 
sukelti sumaištį regione. Būti
na skubiai imtis papildomų 
veiksmų, ne tik smerkti terorą, 
smurtą ir žmogaus teisių pažei
dimus", sakoma pareiškime 

AFGANISTANAS 
Kabulas. Neramumų kre

čiamoje pietinėje Afganistano 
Zabulio provincijoje antradienį 
per kelias valandas trukusį su
sišaudymą žuvo vienas Tahba-
no kovotojų vadovų, mula 
Ghausuddin. J is buvo Talibano 
kovotojų vadas Zabulio provin
cijoje, kuri iki 2001 metų pabai
gos buvo laikoma viena iš ta-
libų citadelių, o paskutiniais 
mėnesiais — jų pagrindiniu 
smurto židiniu Daugiau kaip 
10,000 JAV vadovaujamos koa
licijos karių jau kuris laikas ry
tiniuose ir pietiniuose Afganis
tano regionuose ieško talibų ir 
Osama bin I>aden tinklo ..ai 
Qaeda" kovotojų. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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m. gegužės 17 d., Vydūno fon
do būstinėje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Posėdį ati
darė ir kvorumą patikrino fil. 
Leonas Maskaliūnas, tarybos 
pirmininkas. Susikaupimu ir 
tylos minute buvo pagerbtas, 
neseniai amžinybėn išėjęs, 
stambus Vydūno fondo darbų 
rėmėjas ir jaunimo konkurso 
mecenatas a ta prel. dr. ps. 
Juozas Prunskis. Pereito po
sėdžio protokolą perskaitė fil. 
Irena Kairytė. Fil. Leonas 
Maskaliūnas yra įsteigęs 
20,000 dol. fondą, iš kurio pa
lūkanų išmokamos studen
tams pašalpos. Fil. Maskaliū
nas patikslino, kad yra pa

žadėjęs kasmet pridėti dar po 
10,000 dol., kol jo įsteigtojo 
fondo pagrindinis kapitalas 
sieks 100,000 dol. 

Išklausius komisijų pir
mininkų pranešimus, dau
giausia buvo aptariami inves
ticijų/finansų kapitalo telkimo 
ir stipendijų reikalai. Sti
pendijų prašytojų skaičius 
nemažėja, o investicijos kol 
kas neatneša norimo pelno. 

Vydūno fonde šiuo metu 
veikia šios komisijos: Fi
nansų/investicijų (L. von Braun 
— A. Stepaitis, L. Ramanaus
kas, L. Maskaliūnas), Kapita
lo telkimo (V. Kirvelaitis, E. Vil
kas), Spaudos /Radijo (R. Ru-
daitienė, R Rašymienė, V. Bra-
zaitytė), Knygų leidimo (V. Mi-

SKAUTININKAS KAZYS IŠPLAUKĖ Į 
AMŽINĄSIAS MARIAS 

„Diena pranyksta naktyje 
ir ilsisi gamta 

Iš rankomis nupinto 
meilės rato kils malda. 

Nors sakom dabar sudiev, 
bet širdys plaks iš vien..." 
Čikagos skautiškoji šeima 

neteko skautininko dirbusio 
Brolijos eilėse, j . b. j . v. skau
tininko Kazio Miecevičiaus, pa
aukojusio daug savo laiko Lie
tuvių Skautų sąjungos gero
vei. Kazys dar būdamas berniu
kas, įsijungė į jaunesniųjų skau
tų gretas. Būdamas Lietuvos 
Skautų sąjungoje siekė tobu
lumo patyrimo laipsniuose. 
Skautavimas nutrūko komu
nistams okupavus Lietuva Pasi
traukus iš Lietuvos nebeteko 
grįžti į skautišką veiklą, nes to
je vietoje nebuvo skautiškų 
vienetų. 

Atvykęs apsigyvenimui į 
Čikagą, tuojau įsijungė į vei
kiantį skautišką vienetą — 
Jū rų skautus. Beskautaujant 
su jūrininkais ir išlaikius ati
tinkamus egzaminus, buvo su
teiktas jūrų budžio laipsnis. 
Dalyvavo suvažiavimuose, lankė 
Vadovų kursus, baigė „Miško 
ženklo" kursus, pravestus ame
rikiečių skautų vadovybės. Po
rą metų buvo lietuvių kursan
tams patarėju. „Miško ženk
lo" kursai yra vedami visame 
skautiškame pasaulyje, pa
ruošti gerus skautų vadovus. 
1978 metais perėmė „Lituani-
cos" tunte tuntininko parei
gas ir išbuvo jose iki 1980 me
tų rudens. J. skautininkas K. 
Miecevičius buvo antras „Li-
tuanicos" tuntininkas atėjęs iš 
Jūrų skautų eilių. Būdamas 
sumanus reikalų tvarkytojas, 
ne veltui įstaigoje ėjo vice
prezidento pareigas, pagyvino 
tunte skautišką veiklą. Be 
skautiškos veiklos tuntininkai 
turėjo rūpintis lėšų telkimu. 
Pajamos susidarydavo iš par
duotų dirbinių skautų Kaziu
ko mugėse. Sunkiausiai būda
vo su patalpų atradimu, nes 
niekas nenorėdavo gauti me
džio dulkių, einančių iš pjaus
tymo mašinų, kurios skverb-
davosi per visus galimus ply
šius į aukštutinius kamba
rius. Jūrų skautininkei Irenai 
sutikus, dirbtuvę įrengėjų rū
sio bute, tuomi prarasdami 
buto įplaukas. Butą reikėjo 
pritaikyti elektros reikalavi
mams. Pertvarkymo išlaidas 
sumokėjo jūrų skautininkai 
Irena ir Kazys Miecevičiai. 

J. v. skautininko Kazio tun-
tininkavimo metu buvo ruo
šiami jauni draugovių ir skil
čių vadovai. Tunto skautai 

stovyklavo Rako stovyklavie
tėje, Kazys kur ėjo stovyklos 
viršininko pareigas. Buvo nu
pirktos naujos palapinės. 
Skautai buvo raginami tobu
lėti patyrimo laipsnių progra
mose ir įgyti daugiau specia
lybių. Išvystė nuoširdų ben
dradarbiavimą su jūrų skau
tais, stengiantis panaikinti 
nesutarimus su sausumos 
skautais, būk tik jūros skau
tai tegali naudotis esamais 
laivais. Sudarė galimybę ir 
sausumos skautams naudotis 
laiveliais, kanojomis ir su van
deniu susijusiais patyrimo 
laipsniais. Jis skatino jūrų 
skautus daugiau domėtis sau
sumos skautų užsiėmimais. 

J. vs. Kazys Miecevičius 
buvo vienas iš pirmųjų pri
sidėjęs prie Tarpmiestinės Jū
rų skautininkų „Grandies" 
įkūrimo. J i s buvo paskirtas 
vadovauti — „Grandies" vado 
pareigoms. Prieš tai, jūrų 
skautininkas Kazys vadovavo 
„Antano Smetonos" laivui, 
eidamas laivo vado pareigas. 

1980 metais j . skautinin
kas Kazys buvo paskirtas eiti 
JAV Vidurio rajono atstovo 
pareigoms. Jo darbas būti tar
pininku t a rp tuntų ir teikti 
reikalingus patarimus veiklos 
pagerinimui. 

1982 metais j . skautinin
kas Kazys buvo pakviestas į 
Skautų brolijos vadiją, Skauti
ninkų skyriaus vedėjo pareigoms. 

Už gerai atliktas pareigas 
lietuvių Skautų sąjungoje, j . 
vs. Kaziui Miecevičiui, buvo 
įteikti ordinai „Už nuopel
nus" ir jūrų skautų „Inkaro". 
Būdamas atsakingose parei
gose, turėjo pristabdyti savo 
skautišką darbą, bet ryšio 
nenutraukė, palaikė ryšius su 
jūrų skautais, dalyvaudamas 
„Grandies" veikloje. 

Jšėjus į pensiją ir išsikėlus 
gyventi į Michigan City, Ind.. 
ryšio su tuntu ir jūros skau
tais nenutraukė. Kaziuko mu
gės metu, parėmimui tunto, 
kartu su j . skautininke Irena 
atveždavo gražių gintaro dir
binių, kuriuos patys pagamin
davo. Mėgo lietuvišką spaudą. 
Paskutiniu metu vertė „Nos-
terdamus" knygą į lietuvių 
kalbą. Rašydavo straipsnius į 
„Lietuvių balsą". 

Ateina laikas, kada vyres
nieji skautininkai, po atliktų 
išeivijos Skautų sąjungai dar
bų, palieka mūsų eiles ir išei
na „namo". Su jais Amžinybėn 
išėjo ir mūsų mielas brolis 
v.j.s. Kazys Miecevičius. 

vs. Antanas Paužuolis 
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t r auka dary ta anksčiau, A. Rauchas j au miręs), Liudas Ramanauskas , Vytenis Kirvelaitis, Jarūnas Rimas, 
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kūnas, J. Ivanauskas, I. Kai
rytė, S. Rimas), Premijų skyri
mo (J. Variakojienė, R. Rašy
mienė, L. Paužuolis), Kalė
dinių atvirukų (J. Variako
jienė, L. Ramanauskas, V. Mi
kūnas), Įstatų (V. Lietuvnin
kas, V. Kirvelaitis, S. Miknai
tis), prel. J. Prųnskio ir Si
dabrų konkurso (V. Brazaity
tė, J. Variakojis, R. Staniškie-

nė, V. Kirvelaitis), Vydūno 
muziejaus ir patalpų (V. Mi
kūnas, L. Maskaliūnas, A. Ste
paitis, V. Kirvelaitis). Susi
rinkimo nutarimu, buvo suda
ryta dar viena — Skolų išrin
kimo komisija, kurioje sutiko 
dirbti V. Kirvelaitis, R. Papartie-
nė, J.Variakojis ir J. Ivanauskas. 

Pagal protokolų duomenis, 
Vydūno fondo tarybos nariai. 

baigiantys 3-jų metų kadenci
ją: Vytenis Kirvelaitis, Vytau
tas Mikūnas, Šarūnas Rimas, 
Algirdas Stepaitis ir Jonas 
Variakojis, buvo pasiūlyti ir 
perrinkti kitai kadencijai pasi
likti tose pačiose pareigose. 

Aptarus Vydūno fondo 
ateities veiklą ir baigus dis
kusijas, posėdis buvo uždarytas. 

fil.s. Ritonė Rudaitienė 

www.skautai.com —jubiliejinės stovyklos svetaines kūrėjas Aras Mattis aiškina skautams ir jų tėveliams apie 
šią vasarą ruošiamą Karaliaus Mindaugo jubiliejine stovyklą Kalifornijos kalnuose. 

KAI AS BUVAU SKAUTE 
Vyr. skau tė Kristina Pronskutė-Skališienė 

Mano skautiška veikla 
prasidėjo sunkiu laiku, pasi
baigus II pasauliniam karui, 
toli nuo tėvynės, pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje. Besibai
giant karui ir frontui slenkant 
į vakarus, kartu ar paskui 
vokiečių kariuomenę, ištiso
mis šeimomis ir pavieniui, bi
jodami sovietinio teroro, pa
likę savo namus ir visą turtą, 
traukėsi estai, latviai, lenkai 
ir kt. tautybių žmonės, o tarp 
jų ir mes, lietuviai. Mūsų šei
ma, kartu su kitais Lietuvos 
pajūrio gyventojais, bandė gel
bėtis per Baltijos jūrą, plauk
dami į Švediją, tačiau visai 
netikėtai likimas mus nubloš
kė kitur. Po ilgų klajonių, sun
kių išbandymų ir pergyveni
mų mes atsidūrėme Vokieti
joje. Pasitraukimas iš Lietu
vos, iš savųjų namų Šventojo
je, mums buvo kupinas sunkių 
išbandymų, pergyvenimų, di
delių netikėtų pavojų. Buvo to
kių aplinkybių, jog atrodė, kad 
žūsime, ir, tik per Dievo malo
nę, buvome išgelbėti nuo pra
žūties. 

Besibaigiant karui, į Vo
kietiją plūstelėjo didelis skai
čius pabėgėlių iš Centrinės ir 
Rytinės Europos. Besitrau
kiantieji pasklido po visą Vo
kietiją. Tačiau jau ir karo me
tu darbams į Vokietiją buvo 
privežta daug įvairiausių tau
tybių žmonių iš daugelio Eu
ropos valstybių. Karui pasi
baigus, jie. o taip pat ir pa
bėgėliai, tuomet vadinami 
„auslanderiai", buvo masiškai 
iš visos Vokietijos renkami ir 
vežami į Niurenberga, o iš ten 
kasdieną atgal į savo tėvynę 
važiavo prancūzai, italai, len
kai ir daug kitų. Į savo tėvynę 
važiavo ir rusai — su raudo
nom vėliavom ir dainom. Vo
kietijoje liko tik tie, kurie 

neteko savosios tėvynės, kai ją 
okupavo ir užėmė svetima 
valstybė — Sovietų sąjunga. 
Visi pasilikusieji pasidarėme 
be savojo krašto, be tėvynės, 
todėl vadinomės D.P. — Dis-
placed Persons. 

J Niurenberga su kitomis 
lietuvių šeimomis pakliuvo ir 
mano šeima. Pagyvenę čia ke
lias savaites, sužinojome, kad 
pabaltiečiai steigia savas sto
vyklas, todėl Niurenberge gy
venti pasidarė beprasmiška, 
norėjosi arčiau savojo krašto 
žmonių. Sudarę kelių šeimų 
sąrašą išvažiavome į Vviesba-
deno stovyklą. 

VViesbadenas (Hesseno sri
tis) yra žymiausias Vokietijos 
mineralinio vandens kurortas: 
karšto vandens versmės trykš
ta net miesto viduryje. J 
VViesbadeno DP stovyklą lietu
viai pradėjo rinktis tuoj po 
karo, bet jų skaičius žymiai 
padaugėjo, kai iš Hanau ir ki
tų Vokietijos miestų atvažiavo 
didelės lietuvių grupės. Todėl, 
atvykę į VViesbadeno DP sto
vyklą, mes jau radome nema
žai lietuvių, latvių, estų. lenkų 
ir tokių, kurie dar neskubėjo 
grįžti į savąjį kraštą. Naujai 
atvykusieji buvo patalpinti DP 
stovyklos apgriuvusioje karei
vinių salėje. Ilgai nelaukdami, 
senbuviai ir naujokai tuoj kibo 
valyti griuvėsių, sutvarkė pa
talpas bei aikštynus, o netru
kus pradėjo steigti organizaci
jas, vystė bendruomeninę veiklą. 
Stovykloje' atsiradus nema
žam skaičiui jaunimo, tuoj bu
vo kuriamos mokyklos, gimna
zijos, o taip pat steigiama 
skautų, skaučių organizacija. 
Pabėgėlių tarpe atsirado iš 
okupuotos Lietuvos pasitrau
kusių patyrusių skautų, skau
čių vadų, kurie ėmėsi energin
gai burti lietuvių jaunuomenę 

ir organizuoti skautiškąją veiklą 
tėvynės netekusiojo jaunimo 
tarpe. Kaip tik čia ir prasidėjo 
mano skautiškoji veikla. 

Pirmieji skautų,-čių vie
netai Wiesbadene įsteigti 1945 
m. liepos mėn. pradžioje. Stei
gėjai ir iniciatoriai buvo ps. 
Balys Rėkus, S. Čepas ir Stek-
lickaitė. Tų pačių metų spalio 
15 d. įvyko VViesbadeno skau-
tų,-čių ir skautininkų sueiga, 
kurioje nutarta steigti tuntą; 
tuntininku išrinktas s. Stasys 
Jakštas. Ir taip 1945 m. lap
kričio viduryje Vviesbadene 
skautų tuntas įregistruotas 
„Dainavos" vardu. Tuntui pri
klausė 124 broliai ir 121 sesė. 
Veikė 2 jaunesniųjų skautų ir 
skaučių draugovės. 2 skautų, 
2 skaučių, 2 skautų vyčių ir 
vyr. skaučių draugovės. Iš viso 
tuo metu Wiesbadene veikė 8 
draugovės. Netrukus buvo iš
rinkti energingi šių organiza
cijų vadovai. Vyr. skautas Sta
sys Jakštas išrinktas tunti
ninku, Stepas Zobarskas ir 
Stasys Kulikauskas vadovavo 
skautų „Kęstučio" draugovei, o 
draugininke Aldona Laugalie-
nė, adjutante Eglė Genytė, 
skiltininkė Olimpija Jalmo-
kaitė ir paskiltininkė Aleksandra 
Valentinaitė vadovavo mer
gaičių skaučių „Birutės" drau
govei. 

Jau ir anksčiau mane 
traukė ši graži, kilni jaunimo 
organizacija — tiesaus kelio 
ieškojimas. Koks gražus skau
tų šūkis „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui". Todėl 1945 m. spalio 
23 d. ir aš žengiau pirmąjį 
žingsnį į skautes, o netrukus, 
t.y. 1945 m. gruodžio 8 d., pa
sakiau pirmąjį skautės įžodį 
(priesaiką). Po ketverių metų, 
1949 m. vasario 19-ąją. daviau 
paskutinį vyr. skautės įžodį. 
Skautaudama užsitarnavau 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tef. 773-471-3300 
TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia-RI., Ortand Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ 

ligoninėms. 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M£>., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60633 
Te). 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Cerrter for Health, 
1200 S. York, EMmrst, IL 60126 

630-941-2609 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vvvvwx»r«arfo^urgefyax*)reas*iealh.corn 

Užaugę stovyklaudami Los Angeles, CA. Rambyno stovykloje (iš kairės): 
Dainius Petronis, Aras Matt is ir dr . Andrius Kudirka pasidalino įspū
džiais apie stovyklavimą Kalifornijos kalnuose ASS ruoštoje paskaitėlėje 
Šv. Jurgio sueigos metu, Lemont, IL. 

oksiduotą rūtelę ir vyr. laipsnius: 
paskiltininkės — 1947 m. lap
kričio 21 d., skiltininkės — 
1948 m. sausio 23 d. 

1945 m. gruodžio 8 d., duo
dama skautės įžodį, pasižadė
jau brangindama savo garbę, 
dirbti skautijos labui, būti pa
vyzdžiu jaunesnėms skautėms 
ir būti naudinga tėvynės dukra. 

Tai buvo- pirmas mano 
žingsnis į skautų organizaciją. 
Per visus skautavimo metu£ 
stengiausi vykdyti duotą skau-
tijai pažadą. Šio pažado laikiausi 
visą savo gyvenimą, nors, ap
sigyvenusi Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, jau neturėjau 
sąlygų artimai dirbti skautų 
veikloje. Tačiau tie taurūs ir 
iškilmingai tarti žodžiai man 
pasiliko kelrodžiu ir tebelydi 
mane visą gyvenimą. Gyve
nau, nuolat prisimindama 
skautės įstatus, kurie man bu
vo tarsi žmogiškojo gyvenimo 
norma, kaip paprastam žmo
gui dešimt Die^o įsakymų. Jei 
visi juos šiandieną prisimintų 
ir vadovautųsi jais, pasaulis 

tikriausiai būtų ne toks žiau
rus. Šiandieną šie gražūs žo
džiai tikriausiai tiktų ne tik 
skautei, bet ir visam mūsų išei
vijos, o taip pat ir Lietuvos 
jaunimui, nes jie išreiškia ir 
atspindi kilnius, gražius tiks
lus bei siekius. Štai skautės 
įsipareigojimai, kuriuos sten
gėmės nepriekaištingai vykdyti 
tada pokaryje ir vėlesniame 
savo gyvenime: 

1. Skautė — tiesi ir laikosi 
savo žodžio. 

2. Skautė — ištikima 
Dievui ir Tėvynei. 

3. Skautė — naudinga ir 
padeda artimui. 

4. Skautė — draugė savo 
artimui, sesė kitai skautei. 

5. Skautė — kukli ir mandagi 
6. Skautė — gamtos draugė. 
7. Skautė — paklusni savo 

tėvams ir vyresniesiems. 
8. Skautė — linksma, susi

valdo ir nenustoja vilties. 
9. Skautė—taupi ir tvarkinga. 
10. Skautė — blaivi ir 

skaisti savo mintyse, žodžiuo
se ir veiksmuose. 

http://www.skautai.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


„LIETUVIŲ TAUTA SIEKĖ IR 
TEBESIEKIA IŠSAUGOTI SAVO 

LAISVĘ" 
(Iš „Lietuvos nacionalinio saugumo pagr indu") 

TEODORAS ČIAPAS 

Kauno įgulos karininkų 
ramovė svetingai atvėrė duris 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio suvažiavimui. Jį pradėjo 
Prisikėlimo apygardos parti
zanų ansamblis „Vidurnaktį 
nežuvę". LLKS vadovas dim. 
kpt. J. Čeponis pagrindiniame 
pranešime paminėjo šalies vi
daus ir užsienio politikos ak
tualijas. Kodėl Lietuvos tei
singumas iki šiol nesusido
mėjo generolą A. Ramanaus
ką-Vanagą" išdavusiu sovietų 
saugumo agentu ^Žinomu"? 
Netiesa, kad Lietuvai dabar 
negresia jokie pavojai. Rusi
joje gausu imperinio mąstymo 
apraiškų, atvirų grasinimų 
Lietuvai. Nesiliauja pirmojo 
atsikūrusios Lietuvos valsty
bės vadovo V. Landsbergio 
puolimas. Nepakankamai ak
tyviai rūpinamasi okupacijos 
metais padarytos žalos atly
ginimu. Kolaborantai nepra
randa atminties. Sovietmečio 
šlovinimas Grūto parke nesi
liauja. Kai kurie istorikai 
klastoja tėvynės istoriją, o 
štai, jaunosios kartos rašyto
jas M. Ivaškevičius atvirai 
tyčiojasi iš laisvės kovų ir par-
t'~anų. Šitaip „žlugdoma tau
tos dvasia ir, jeigu ji žlugs, tai 
ar pavojaus valandą bus kam 
ginti valstybę? Kur nėra tei
singumo, ten nėra ir laisvės", 
— teigė pranešėjas ir paragino 
gegužės 10-11 d. referendume 
patvirtinti nusistatymą, kad 
esame Europos tauta. 

Kalbėdamas apie organi
zacijos vidaus reikalus, J. 
Čeponis išsakė susirūpinimą 
dėl LLKS gretų retėjimo. Šiuo 
metu sąjūdyje — 652 nariai, o 
per ataskaitinį laikotarpį išėjo 
į amžinybę 32 laisvės kovų ve
teranai. Reikėtų, kad su gink
lu kovojusius veteranus pa
keistų jauni ir gebantys ne
priklausomybės reikalus ginti 
ir stiprinti valstybę plunksna, 
tiesos žodžiu, intelektu. Pra
nešėjas informavo, kad užsie
nio lietuviai remia Lietuvos 
laisvės kovotojus, kad parama 
bus teikiama ir partizanų 
rėmėjams bei ryšininkams, o 
taip pat mirusių partizanų 
šeimoms. Be to, LLKS rūpi
nosi ir jaunimo pilietiniu-
patriotiniu ugdymu, skirdama 
moksleivių konkursams 5,000 
Lt, o taip pat išleido studentų 
stipendijoms 4,000 Lt. 

Krašto apsaugos vicemi
nistras J. Gečas pavyzdžiais 
parodė, kaip pasikeitė Lie
tuvos kariuomenė ir jos vykdo
mos funkcijos. Mūsų kariai 

dalyvauja įvairiose tarptau
tinėse misijose Bosnijoje, Ko-
sove, Albanijoje, Kuveite, Af
ganistane, Irake. „Tai ne šiaip 
sau pasivaikščiojimas, o labai 
rimti ir atsakingi uždaviniai. 
Lietuvos kariai pasižymi labai 
aukštu profesiniu pasirengi
mu ir čia žymus jūsų — Lie
tuvos partizanų indėlis", — 
teigė suvažiavimo svečias. 

Plačiai žinomas išeivijos 
publicistas Vilius Bražėnas 
vystė mintį apie kiekvienai 
kartai skirtą uždavinį. Pra
ėjusio amžiaus kartos susidū
rė su rudąja ir raudonąja 
tironija — tai Nepriklauso
mybės kovų savanoriai, 1941 
metų birželio sukilėliai, Vieti
nės rinktinės kariai, partiza
nai, nepriklausomybės gynėjai 
1991 m. kruvinąjį sausį. Bet 
dabar bręstančiai kartai „rei
kia tiesos, dvasinio, politinio 
ginklo ir nepritrūkti drąsos 
kovoje prieš tironiją". 

Monsinjoras A. Svarinskas 
teigė, kad dabar „pats svar
biausias uždavinys — suskai
čiuoti žuvusius ir gyvus liku
sius partizanus". 

Juk iš tiesų, išleisti encik
lopediniai leidiniai apie Lietu
vos rašytojus, apie žurnalis
tus, sparčiai ir sėkmingai ren
giami ir leidžiami „Lietuvos 
kariuomenės karininkų" enci
klopedinio žinyno tomai ir „Vi
suotinė lietuvių enciklopedi
ja". Tiesą pasakius, pastarojo
je net labai iškilių lietuvių an-
tikomunistų vardų pasigenda
ma, bet nepraleidžiamas nė 
vienas kiek žymesnis kolabo
rantas. 

Tačiau suvestinio laisvės 
kovotojų ar karių savanorių 
sąvado su trumpomis bio
grafinėmis žiniomis iki šiol ne
turime. „Laisvės kovų archy
vo" serijoje skelbiamiems ko
votojų pagal vietoves ar rinkti
nes sąrašams, kaip ir A. Vi-
lutienės, J. Sajausko Tauro 
apygardos vardynui „Ištark 
mano vardą" stinga enciklope
diniams leidiniams būdingo, 
beje, ir būtino sistemingumo. 

Prof. Ona Voverienė paste
bėjo įdomią paralelę tarp 
NATO atsiradimo 1949 m. ir 
tais pačiais metais pasirašytos 
įžymiosios LLKS Deklaracijos. 
Šiame dokumente, tapusiame 
svarbiu Lietuvos valstybės tei
sės aktu, skelbti principai ir 
siekiai po nepriklausomybės 
atgavimo buvo nuosekliai įgy
vendinami, atkuriant demo
kratinę valstybę, rinkos eko
nomiką, padedant tautai atsi-
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Danutė Bindokienė 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Čikagoje 100 metų sukaktis buvo paminėta šios savaites pirmadienį, gegužės 26 
d., iškilmingomis Mišiomis bei kitomis iškilmėmis. Mišias aukojo Čikagos arkidiecezijos vadovas kardinolas 
Francis George, dalyvavo ir daug kitų kunigų bei tikinčiųjų. Jono Kuprio nuotraukoje (pirmoje eilėje iš kairės) 
Birutė Matutienė. Vida Brazaitytė. Vytenis Kirvelaitis, kardinolas Francis George, Saulius Kuprys ir Algis Regis. 

gauti po pusę amžiaus truku
sios okupacijos. Profesorės ma
nymu, šiam procesui darė di
delę teigiamą įtaką tas faktas, 
kad Tėvynės Sąjungos partijo
je buvo daug veiklių politinių 
kalinių, tremtinių, partizanų. 

Seimo narys P. Jakučionis 
informavo suvažiavimą apie 
grėsmes valstybinei kalbai ir 
net valstybės integralumui, 
kuriuos kelia tautinių mažu
mų įstatymo pataisos. Lietu
vos pakraščiuose gali susikur
ti į getus panašūs dariniai, 
kuriuose lietuviams, nemo
kantiems mažumų kalbos bus 
neleidžiama dirbti valstybinio 
darbo. Be to, išskirtinė vienos 
tautinės mažumos padėtis ne
išvengiamai žeidžia kitų tau
tinių mažumų teises. Val
dančioji kairioji Seimo daugu
ma vardan siaurų partinių 
tikslų aukoja ilgalaikius vals
tybinius interesus. Seimo na
rio nuomone, tautinės mažu
mos gauna instrukcijas iš 
Maskvos ir iš Varšuvos. Šiuo 
atveju .mums nepagelbės nei 
NATO, nei Europos Sąjunga. 
Vidaus reikalus turime mo
kėti tvarkyti patys", — reziu
mavo P. Jakučionis. 

LGGRTC gen. direktorė 
D. Kuodytė užsiminė apie 
įdomią užsimezgusią parti
zanų vadų diskusiją po NATO 
įsikūrimo 1949 m. Jau tada 
buvo diskutuojama dėl Lietu
vos ateities Vakarų valstybių 
sąjungoje. 

Žurnalistas E. Simanaitis 
nagrinėjo M. Ivaškevičiaus 
paskvilį „Žali" teisiniu, mo
raliniu ir politiniu aspektais. 
Autorius pats prisipažįsta, 
kad paskvilis — tai „grožinis 
kūrinys, todėl kvaila reika
lauti faktų tikrumo, o tai kas 
pramanyta — užpildo baltą
sias Jono Žemaičio biografijos 
dėmes". Tuo tarpu Baudžia
masis kodeksas žinomai 
melagingų prasimanymų, žei

džiančių kito asmens garbę, 
skleidimą kvalifikuoja kaip 
šmeižimą, t.y. kriminalinį nu
sikaltimą. Be to. autorius va
dinamąjį literatūrinį prasi
manytų kaltinimų „išdavyste" 
eksperimentą, juodinantį is
torinę asmenybę generolą Že
maitį, nesiryžo atlikti, pa
vyzdžiui, su savimi ir savo ar
timaisiais. Maža to, jis tik
raisiais vardais linksniuoja 
tik partizanų vadus, o karo 
nusikaltėlius čekistus mas
kuoja išsigalvotais vardais. 
Tai leidžia daryti išvadą, kad 
paskvilis yra parašytas spe
cialiai priešiškų Lietuvos vals
tybingumui jėgų užsakymu. 
Prisidengus tariamo meno 
skraiste, siekiama suniekinti 
laisvės kovotojus ir paneigti 
priešinimosi agresijai bei ko
vos prieš genocidą legalumą. 

Kovo 11-osios Akto sig
nataro A. Patacko nuomone, 
reikėtų daugiau domėtis ne 
tiek romano autoriumi, kiek 
tais, kurie laisvės kovas nieki
nantį „literatūrinį šlamštą, 
parašytą ruso (!) Pelevino sti
liumi" rėmė valstybės lėšomis, 
išleido ir net į Frankfurto mu
gę išvežė. 

Iš tikrųjų sunku įsivaiz
duoti demokratinę valstybę, 
kurioje iždo pinigai būtų ski
riami tyčiojimuisi iš tėvynės 
gynėjų ir nepriklausomybės 
niekinimui. Tačiau lengva at
spėti, kam tai naudinga ir ko 

tuo siekiama. 
Suvažiavimą sveikino Lie

tuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos pirmi
ninkas dim. kpt. A. Petruše
vičius, rezervo karių sąjungos 
vadas ats. pik. ltn. J. Kliauza, 
savanorių vadas pik. ltn. A. 
Plieskis, generolo A. Rama
nausko dukra Auksė Skokaus-
kienė, Vietinės rinktinės ka
rių vadovas A. Paulavičius, 
jaunųjų šaulių vado pavaduo
tojas P. Starkevičius. 

Suvažiavimas išrinko nau
jąją LLKS tarybą su tuo pačiu 
vadovu dim. kpt. J. Čeponiu. 
Renginio dalyviai entuziastin
gai sugiedojo „Ilgiausių metų" 
gegužės sukaktuvininkams: 
LLKS štabo viršininkui Vy- j 
tautui Balsiui 80-mečio proga 
ir dim. kpt. Jonui Čeponiui, 
kuriam iki apvalaus jubilie
jaus dar teks porą metų pa
laukti. 

Nuaidėjo galingas „Lietu
va tėvyne mūsų...", užbaigiant 
oficialiąją suvažiavimo dalį. 
Partizanai buvo ir tebelieka 
svarbi tautinės savimonės stu
buro dalis. Žilagalviai laisvės 
kovotojai savo tvirtą nusi
statymą dėl valstybės saugios 
ateities patvirtins gegužės 
10-11 dienomis. Tas nusis
tatymas nekintamas. Jo ne
pakeis nei „artimojo užsienio" 
provokacijos, nei sovietmečio 
nostalgijos proveržiai, nei 
saviniekos paskviliai. 

TAI ĮDOMU 
LAIMINGA KATĖ 

Tinker yra juoda katė, bet 
ji toli gražu niekam neneša 
nelaimės — juo labiau sau. 
Jos buvusi šeimininkė Mar-
garet Layne, mirdama savo 
katytei paliko namus Londone 
(Anglija), daugiau kaip pusę 
milijono dolerių ir taip pat 
apie 160,000 dol. kaimynų 

porai, turinčiai 
p a s i r ū p i n t i , 
kad Tinker bū
tų laiminga. 
T e s t a m e n t e 
pažymima, kad. 
jeigu katė pa
liktų savo namus arba nu
gaištų, visas turtas tenka ją 
globojusiems kaimynams. 

AFP 

Ne tik „visas kaimas", 
bet svarbiausia — tėvai! 

Buvusio JAV prezidento 
Bill Clinton žmona (dabar se
natorė iš New York valstijos) 
Hillary parašė knygą, kurioje 
įrodinėja, kad ne vien tėvai, o 
„visas kaimas" — t.y., visa 
apylinkė, visuomenė, ben
druomenė — yra atsakinga už 
vaiko auklėjimą. „It takes a 
village to raiše a child", — pre
zidentienės žodžiai buvo daž
nai cituojami, kai iškildavo 
problemos su jaunamečių nu
sikaltimais. Buvo pabrėžiama, 
kad vaikas-jaunuolis, kurį glo
boja, prižiūri, moko ir — svar
biausia — myli jį supanti ben
druomenė, niekuomet nenueis 
blogu keliu. Ir nesvarbu, a r jis 
auga pačioje skurdžiausioje 
miesto aplinkoje, ar praban
giomis „rezidencijomis" nu
sagstytame priemiestyje, vi
sur galioja ta pati taisyklė: vi
si esame atsakingi už kiek
vieną paklydusį vaiką, jau
nuolį. Tik, bendromis pastan
gomis veikdami, galime tikė
tis, kad jaunoji karta išaugs 
visaverčiais žmonėmis. 

Hillary Rodham Clinton, 
kaip ir jos vyras, Baltuosius 
rūmus užleido naujiems gy
ventojams. O kaip sujos anuo
met skleistomis mintimis apie 
vaikų dvasinę ir fizinę gerovę, 
apie visuomenę, kuri turėtų 
jaustis atsakinga už kiekvieno 
dabartį bei ateitį? 

Į šią auklėjimo veiklą, be 
abejo, turi būti įjungta ir reli
ginė bendruomenė, ir mokslo 
institucijos. Tėvai ieško savo 
atžalynui kiek galima geres
nių mokyklų, keliasi į prie
miesčius, tikėdami, kad kaip 
tik ten vaikams bus suteiktas 
pats geriausias švietimas. Bet 
visgi pamirštama, kad val
diškos mokyklos apsiriboja tik 
mokslo žinių pagal nustatytas 
programas perdavimu, visai 
išjungdamos charakterio, mo
ralinių vertybių ugdymą, 
vengdamos bet kokių religinių 
užuominų, pernelyg pabrėžto 
patriotizmo, griežtai pildyda
mos „bažnyčios ir valstybės" 
atskyrimo reikalavimus... 

Vis dėlto dažnai pamiršta
mas pats pagrindinis vaikų 
auklėjimo ir ugdymo elemen
tas — tėvai. Besistengdami 
„suteikti savo vaikams viską, 
ką tik galima geriausia", jie 
pakeičia dvasines vertybes 
medžiaginėmis, tikėdami, kad 
vaikas, kurio visi norai bus 
nedelsiant išpildomi, savaime 
augs patenkintas ir bus lai
mingas. Bet kokie suvaržymai 
ar draudimai čia negalioja, 
kad vaiko nesuerzintų, kad jis 

nenusigręžtų nuo tėvų, kad 
neišsiskirtų iš savo draugų. 

Kur toks tėvų nuolaidžia
vimas ir švietimo institucijų 
aplaidumas nuveda, akivaiz
džiai parodė pastarųjų savai
čių įvykiai, kai pačių praban
giausių Čikagos priemiesčių 
jaunuoliai pasižymėjo tokiu 
elgesiu, kokio nesutiktum net 
vargingiausių miestų geto 
apylinkėse. Ir ne vieną kartą, 
ir ne vienoje vietovėje: ir ne 
vien paaugliai berniokai, ku
rių hormonai dažnai pirmiau 
subręsta už protą, bet ir mer
gaitės. Jų chuliganiškas ir 
nusikaltėliškas -elgesys, įsi
brovus į svetimus namus, kai 
savininkai buvo išvykę; jų 
žiaurūs ir pasišlykštėjimą su
keliantys veiksmai su tos pa
čios gimnazijos moksleivėmis, 
kelia pasipiktinimą ir nusiste
bėjimą. Bet galbūt dar grau
džiau, kad nusikaltėlių tėvai 
bematant pakėlė triukšmą, 
kai teisėtvarkos bei gimnazi
jos pareigūnai norėjo nusi
kaltėlius bausti. Tuoj buvo pa
samdyti advokatai, tuoj pabiro 
kaltinimai kairėn ir dešinėn, 
bet jokiu būdu ne ten. kur jie 
priklausė. Tai kas gi pagaliau 
atsakingas už jaunuolių el
gesį: „visas kaimas", mokykla, 
policija ar tėvai? Jeigu vaikas, 
padaręs piktadarystę, tikėsis 
visuomet rasti užuovėją po 
motinos prijuoste ir stora tėvo 
pinigine, kaip jL- išmoks elgtis 
atsakingai, kaip ilgainiui taps 
naudingu visuomenės ir savo 
valstybės narių? 

Atlaidžiai nusišypso vy
resnieji, primindami, kad jie 
jaunystėje taip pat visokių „iš
daigų" iškrėsdavo. Žinoma, 
paneigti, kad daugelyje orga
nizacijų, klubų, grupuočių, 
korporacijų (čia kalbama ne 
apie „verslą", o apie universi
tetų tradicijas), net karo mo
kyklų vyksta „naujokų krikš
tas" — naujas narys turi įro
dyti savo tinkamumą, atlikda
mas tam tikrus, kartais kvai
lus ir pažeminančius, veiks
mus. Pasitaiko, kad tie rei
kalavimai peržengia išmintin
go elgesio ribas ir asmuo 
atsiduria pavojingoje situaci
joje. Atitinkamų institucijų 
vadovybės stengiasi su tais 
..krikštais" kovoti ir juos 
uždrausti, bet vargiai kada tai 
pavyks. Tačiau modernus 
žmogus nėra kažkokios lauki
nės tautelės narys . .Rodos, 
pasiturinčiuose Amerikos 
priemiesčiuose tokie barbariš
ki veiksmai jau neturėtų 
pasireikšti. Taigi... 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 
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Tą vaidmenį Bolivijoje at
lieka Sucre ir Potosi miestai, 
ypatingai Potosi, minint bent 
du. 

Mieste mane stebino taksi 
automobiliai, išmarginti stam
biais japoniškais įrašais. Keis
tas vaizdas. Gal kokia japonų 
bendrovė gavo Santa Cruz 
taksi koncesiją ir atsigabeno 
savo automobilius? Pasirodo, 
kai kurios Bolivijos taksi ben
drovės Japonijoje superka se
nus, iš tarnybos išimtus senų 
modelių taksius ir, gailėdami 
perdažymo išlaidų, juos palei
džia darban originalia japoniš
ka išvaizda. Man tai atrodo 
kaip banalaus komercinio gob
šumo apraiška, rodanti tau
tinės, gal ir valstybinės savi
garbos trūkumą. 

Santa Cruz klestėjimui 
daug įtakos turi Bolivijos ry
tuose labai gyva naftos ir de
gamųjų dujų šaltinių eksploa
tacija bei dinamiška agrikul
tūra, ypač gyvulininkystė. 
Gatvėse neįprastą vaizdą su
kelia iš savo ūkių mieste besi
lankantys japonai imigrantai 
iš Okinavos ir barzdoti meno-
nitai amerikiečiai, imigravę iš 
Pennsylvanijos. Menonitų šei
moms ir giminėms plečiantis, 
jiems reikia ieškoti naujų ūki
nių galimybių, nes Šiaurės 
Amerikoje jiems tinkamų že
mių maža, ar jos finansiniai 
neįkandamos. Daug jų yra ge
rai įsikūrę gretimajame Pa
ragvajuje. 

Yra ne tik nesitikėta, bet 
ir keista šio tropinio miesto 

gatvėse matyti slidinėjimui 
tinkama apranga Surazo vėju
je skubančius santakru-
ziečius. Vienuolika vėjuotų 
Celsijaus laipsnių, jiems, pra
tusiems prie trisdešimties, yra 
Sibiras. Laimei ta kankynė 
trunka tik keletą dienų. Bet 
vėl pasikartoja. 

Restorane mačiau įdo
maus vardo patiekalą: „Moros 
y Cristianos" — „Maurai ir 
krikščionys". Lėkštėje mau
rams atstovauja juodos pu
pelės, o krikščionims — balti 
ryžiai. Populiarus liaudies pa
tiekalas. Tik ryžiai ir pupelės, 
daugiau nieko. Žinoma, gali
ma jį padailinti įmetus vieną 
kitą gabaliuką klastingai nu
žudyto viščiuko. 

Restorano kasininkės pa
klausiau, ar ji domisi menu. 
O, taip, žinoma! Ir dar kaip' 
Ar Juan Rimša pavarde jai k,j 
nors reiškia? Absoliučiai nie
ko. Viešbutyje tą patį ban
dymą pakartojau su vadovu — 
su tom pačiom pasekmėm. 

Naktį Surazo pasirinko 

kitą kryptį ir. anksti ryte. 
mano pabudusi akis žvelgė į 
beveik žeme riedančią, jau 
karštą saule. Po greito kavos 
puoduko, pusės karambolės, 
keleto šaukštukų cirimojos, 
palydėtos guava. netrukus jau 
dairiausi Santa Cruz turguje. 

Kaip visuose tropinių pla
tumų turguose, taip ir šiame, 
oras prisotintas vaisių, cina
mono, pūvančių atmatų, va-
nilijos. kepamų mėsų ir dūmų 
kvapais. Akys bando aprėpti 
tropinių vaisių, daržovių, šak
niavaisių įvairenybę. Dėmesį 
atkreipia alpakų vilnų megz
tinių ir antklodžių pasirinki
mas, bet jų kokybe turgaus 
rinkoje yra žemoka. Ispanų 
patarlė sako. jei į turgų ne
ateitų kvailių, prastos prekes 
niekada nebūtų parduotos, 
įdomūs yra stalai, apkrauti 
liaudies farmacijos gėrybėm 
— tam tikrų medžių žievėm, 
džiovintais lapais, šaknim. 
plačių džiovintų šikšnospar
nių pasirinkimu, romo bute
liuose marinuotom gyvatėm. 

Sucre, Bolivijos aukščiausiojo teismo rūmai ir lfi-ojo šimtmečio katedra. 

vorais, driežais. Viskas turi 
paskirtį, šimtu metų patirtį ir 
pasitikėjimą boliviečio gydy
mu ar jo sveikatos išlaikymui. 

Turgaus publikos gastro-
nominiams (geidžiams paten
kinti, linksmai burbuliuojan

čių puodų eilėse kunkuliavo 
man paslaptingos sudėties ku
linarinė pasiūla. Pažvelgus į 
verdančio puodo centrą, buvo 
matyti su burbulais kylančios 
šaknys, daržoves, lapai ir ga
balai kažko, kas kažkada tu

rėjo būti gyvas. Viraluose tu
rėjo būti paskandinta labai 
stipri dozė cili. gal ir ha
baneros pipiru, nes man. iš ar
ti puodan pažvelgus, apsiaša
rojo akys ir pradėjo peršteti 
veidas. Bus daugiau 
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AR REIKĖJO LIETUVIŲ FONDO IR 

JAV LB „SKYRYBŲ"? 
Lietuvių fondo narių 40-

ajame metiniame suvažiavime 
2003.05.03. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, LF narių 
balsavimu buvo išjungtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės daly
vavimas Lietuvių fonde. Su
važiavimo prezidiume pirmi
ninkaujantis Vytautas Ka-
mantas ir LF valdybos pirm. 
Povilas Kilius keliais atvejais 
pabrėžė, kad nuo LF inkorpo
ravimo 1962 metais yra pa
sikeitę Illinois valstijos inkor
poravimo ir IRS nuostatai, 
tačiau nenurodė, kas pasikeitę 
ir kaip tas siejasi su Lietuvių 
fondu. 

Pagal 1962 m. Lietuvių 
fondo įstatų redaktoriaus ir 
inkorporavimą atlikusio advo
kato Algimanto Kėželio pa
reiškimą, Illinois valstijos 
korporacijų nuostatos nėra 
pasikeitusios ir tas neturi ry
šio su IRS metiniais 990 for
mų pildymais. 

LF inkorporuojant 1962. 
03.14. į jo struktūrą nebuvo 
įtraukta JAV LB kaip partne
rė. Jai tik buvo patikėti (JAV 
LB Tarybai) Įstatų įsigalioji
mo, jų keitimo ir LF likvidavi
mo tvirtinimai ir dalyvavimas 
LF pelno skirstymo komisijo
je. 

Sujungiant ,^nilijoninį fon
dą" su JAV LB „geležiniu fon
du", abiejų fondų atstovų 

posėdyje 1961. 03. 19. Čika
goje buvo įkurtas bendras lie
tuvių fondas, steigiamas prie 
JAV LB, tačiau priklausantis 
fondo nariams — aukotojams 
(vienas balsas nuo 100 dolerių 
įnašų). 

JAV LB vienetų dalyvavi
mas LF per pirmus 20 metų 
buvo labai svarbus fondo lėšų 
telkimui. Pirmoje „Lietuvių 
fondas" knygoje psl. 80-81 nu
rodomos 64 JAB LB apy
linkės iki 1981. 12. 31. Lie
tuvių fondui surinkusios 
1,789,294.31 dolerius, kai tuo 
metu Lietuvių fonde iš viso 
buvo 2,149.443 doleriai. Lie
tuvių fondo aukų rinkimui 
JAV LB apylinkės atliko svar
bų vaidmenį per pirmus de
šimtmečius. Ketvirtajame de
šimtmetyje aukų rinkimas la
bai sumažėjo, bet labai pa
didėjo pomirtiniai palikimai 
stambiomis sumomis. Maži 
LF aukų telkimo vajai dar 
vykdomi per tradicinius LF 
rudens pokylius, tačiau jų su
ma 2002 metų narių suvažia
vimo pranešime nepaminėta, 
nors 2002 m. vajams išleista 
46,865 dol. 

Nors 40-ojo suvažiavimo 
inkorporavimo nuostatų pa
keitimas nepakeitė LF įstatų, 
jis suteikia teisę LF direktorių 
tarybai daryti bet kokius įsta
tų pakeitimus be JAV LB pri

tarimo ar tvirtinimo. 
Nenuostabu, kad LF tary

bos pakviesta amerikiečių ad
vokatų firma, nežinodama 
Lietuvių fondo originalios 
pradžios ir 1961.03.16 d. susi
tarimo, nesuprato LF įstatų 
35, 39 ir 41 paragrafų ir pa
siūlė daryti pakeitimus. J iems 
buvo neaišku, kodėl sava
rankiškai finansinei instituci
jai — Lietuvių fondui — 
reikia tokios, atskirai veikian
čios, organizacijos — JAV LB 
Tarybos tvirtinimų LF įstatų 
priėmimui, jų keitimui ir LF 
likvidakcijai? Jei Lietuvių 

fondo lėšų telkimui LF ir JAV 
LB veikė kaip partneriai, ta 
partnerystė nebuvo įtraukta į 
LF inkorporavimo dokumen
tus, fondo sąrangą ir įstatus 
pačioje pradžioje, paliekant 
draugišką susitarimą. To 
susitarimo dvasia turėtų būti 
išlaikyta ateinančiais dešimt
mečiais, kaip buvo laikoma 
per 40 metų, nepaisant kaip 
LF įstatų paragrafai bus kei
čiami laiko tėkmėje. 

Švenčiant 40 metų Lietu
vių fondo ir JAV LB „vedy
binę" sukaktį, nėra pagrindo 
„skyryboms". Šeimose skyry

bos įvyksta tada, kai nebelie
ka nieko bendra. JAV LB ir 
Lietuvių fondas per 40 metų 
turėjo ir tebeturi vieną di
džiausią bendrybę — lietuvy
bės išlaikymą Amerikoje ir už 
jos ribų. 

Lietuvių fondas negalėjo 
išaugti į milžinišką finansinę 
jėgainę be JAV LB-menės pa
galbos, o JAV Lietuvių Ben
druomenė negali sėkmingai 
tęsti lietuvybės išlaikymo dar
bą be Lietuvių fondo finan
sinės paramos. 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

ANGLŲ KALBOS 
IŠKILIMAS 

16-me amžiuje anglų kal
ba kalbėjo, manoma, tik apie 
16 milijonų žmonių. Ir tik 
vienoje vietoje: Anglijoje. Šiuo 
gi metu anglų kalba yra vi
suotinė, globalinė, tarptautinė 
kalba visose šios planetos gyve
nimo srityse. 

Kas gi anglų kalbą taip 
greitai ir aukštai iškėlė 
pasaulio kalbų tarpe? 

Yra bendra nuomonė, kad 
svarbiausios yra keturios pa
grindinės priežastys: 1. Anglų 
kalbos išsiplėtimas. Nuo 16-jo 

PRIMESTA (?) ŠVENTE 
Tarptau t inė darbininkų 

diena Kaune pažymėta kuk
liai — į planuotas masines eitynes 
centrinėmis Kauno gatvėmis 
susirinko keli šimtai žmonių. 

Mitingo organizatoriai ne
slėpė, jog yra nemaloniai nu
stebę, dėl menko susirin
kusiųjų skaičiaus. O ko čia 
stebėtis?... Visų pirma, apie 
Gegužės 1-ąją sudaryta labai 
bloga nuomonė, daug kas dar 
ir šiandien šneka, kad ši šven
tė yra tiktai komunistų šven
tė, nors ją švenčia daugelis 
Vakarų pasaulio šalių. Žiūrint 
iš kitos pusės — žmonės bijo 
prarasti savo, nors ir menkai 
apmokamą darbą. Bijo, kad 
mitinge gali būti nufilmuoti, o 
siužetas, parodytas per tele
viziją, jeigu jį dar pamatys 
darbdavys, gali atnešti daug 
nemalonumų. Žmonės netiki, 
kad galėtų ką nors pakeisti, o 
juo labiau išsikovoti didesnius 
atlyginimus. Vietoje dalyvavi
mo mitinguose jie mieliau 

laisvą (nedarbo) dieną triūsia 
daržuose ir laukuose. Tarsi 
patvirtindami šios šventės pa
vadinimą, daug kur, laukuose 
sodindami bulves, pukšėjo 
traktoriukai. Šiluma padvel
kusį pavasarį žmonės darba
vosi soduose, gražino savo so
dybų aplinką. Miestuose veikė 
beveik visos turgavietės, įvai
rios mugės, didieji prekybos 
centrai. 

Sovietmečiu Gegužės 1-oji 
buvo švenčiama su pompas
tiškais privalomaisiais para
dais, dabar nukrypta į kitą 
kraštut inumą — ši diena 
neretai demonstratyviai igno
ruojama, stengiantis įtikinti, 
jog ji mums yra visiškai sveti
ma ir nereikalinga. Ar iš tiesų 
taip? Gal Gegužės 1-oji tik 
tam ir egzistuoja, kad primin
tų, jog įstatymų privalo lai
kytis ir darbininkai, ir darb
daviai?... 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

Estrados dainininkas Stasys Povilaitis gegužės men. išleido keturioliktąjį 
savo dainų albumą „Be problemų". A. Sabaliausko (Elta) nuotr. 

amžiaus Anglija vis augo jūrų 
ir vandenynų plotuose: anglai 
užvaldė šiaurės Ameriką, In
diją, Australiją, dalis Afrikos. 
Visur jie pamažu išplito ir pa
liko anglų kalbą; 2. Angliškai 
kalbančios tautos/valstybės 
(Anglija, JAV, Kanada, P. Af
rika, Australija...) laimėjo abu 
pasaulio karus — 1914-1918 ir 
1939-1945; 3. 19-me ir ypač 20-
me amžiuje didžiausi ir svar
biausi technikos ir technologi
jos atradimai bei išradimai 
buvo padaryti angliškai kal-
banriuose kraštuose. Ypač kom
piuterių srityje; 4. Visos kitos 
kalbos į globalinę kalbą (ispa
nų, prancūzų, kinų, rusų, ara
bų...) neįstengė daugiau pra-
plisti. Visas jas nugalėjo tech
nologų, mokslo, sporto, muzikos, 
tik tie milžiniški srautai iš 
JAV bei kitų, angliškai kalban
čių kraštų. 

Gal dėl to visos dirbtinės 
tarptautinės kalbos neturėjo 
didelio pasisekimo. O tokių 
išrastų kalbų būta apie 250. 
Vienintelė, dirbtinė kalba, 
kuri dar šiek tiek laikosi, yra 
Esperanto. Ją moka keliasde
šimt tūkstančių žmonių apie 
100 pasaulio valstybių. Eina 
apie 80 Esperanto kalba lei
džiamų žurnalų. Jų vienas lei
džiamas Lietuvoje, vadinasi ,J_i-
tovashelo"( .Lietuvos žvaigždė"). 

Kaip žinoma, Esperanto 
kalba buvo išrasta Lietuvoje 
— dr. Liudvig Zamenhof, gi
męs Metelių bažnytkaimyje. 
2004 ar 2005 m. Vilniuje vyks 
tarptautinis esperantininkų 
kongresas, į kurį suvažiuos 
gal 4,000 esperantininkų. 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 
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SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

KTNIETIŠKI VIŠČIUKŲ 
SPARNELIAI 

12 viščiuko sparnelių 
1/2 puod. sojos padažo (soy 

sauce; galima „light", kuria
me mažiau druskos) 

2 šaukštai balto vyno (la
bai tinka „sherry") 

2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
2 skiltelės smulkiai suka

poto česnako 
1 šaukštas šviežio, smul

kiai sukapoto imbiero (ginger) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštelis (arba kiek 

mažiau) sezamo aliejaus, nes 
ir keli jo lašai duoda gerą sko
nį (sesame oil) 

1 šaukštas paskrudintų 
sezamo sėklų 

Nupjauti sparnų smaiga-
liukus. Kiekvieną sparną per 
sąnarį perpjauti pusiau. Ke
pimo inde sumaišyti sojos pa
dažą, vyną, aliejų, česnaką, 
imbierą ir kitus prieskonius. 
Sudėti sparniukus, uždengti 
ir marinuoti apie 1 vai, ret
karčiais apverčiant. 

Įkaitinti orkaitę iki 450 
laipsnių F. Atidengti kepimo 
indą, įkišti su visu marinatu į 
orkaitę ir kepti apie 30 minu
čių, kas 5 min. aplaistant su
sidariusiu skysčiu ir mėsą ap
verčiant, kol sparneliai gra
žiai pageltonuos. 

Iškepusius sparnelius su 
visu keptuvu pakišti po lieps
na (broiler) ir pakepinti 3—4 
minutes, kol paruduos. Išimti 
sparnelius iš keptuvo ir iš
dėstyti ant lėkštės. Skystį iš 
kepimo indo supilti į puodelį, 
nugriebti riebalus ir pavirinti 
apie 5 minutes, kol skystis su
mažės perpus. Tada įmaišyti 
sezamo aliejų ir užpilti ant iš
keptų sparniukų. Viršų api
barstyti sezamo sėklomis. Pa
kanka šešiems. 

KAIJUtUTO KRCnNE 
1 ir 1/2 svaro dydžio be 

odos ir kaulų kalakuto krū
tinė (boneless, skinless turkey 
breast, dažniausiai parduo
dama sušaldyta) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio džiovintų 

čiobrelių 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 žalieji arba raudonieji 

pipirai, supjaustyti plonomis 
juostelėmis 

3 saliero lapkočiai, su
pjaustyti juostelėmis (išilgai) 

2 česnako skiltelės, smul
kiai sukapotos 

1 šaukštas aliejaus 
1 puod. vištos sultinio 
1/4 šaukštelio džiovintų 

raudonųjų (karčiųjų) pipirų 
(red pepper flakes) 

1 šaukštas šviežių, suka
potų petražolių 

Kalakuto krūtinę apvynioti 
storu siūlu arba virvele, kad 
neišsiskirstytų kepant. Pa
barstyti puse čiobrelių ir pipi
rais. Gilioje keptuvėje įkaitin
ti aliejų ir mėsą iš visų pusių 
apkepti. Sumažinti karštį, su
dėti likusius čiobrelius, pipi
rus, salierus ir česnaką. Pa
kepinti, kol daržovės pradės 
minkštėti — apie 5 minutes. 
Supilti sultinį ir džiovintus 
pipirus. Uždengti ir pavirtinti 
10 minučių. 

Po to nudengti ir pavirti, 
kol skystis sutirštės, vėl apie 
10 minučių. Išvirusią mėsą su
pjaustyti riekelėmis ir patiek
ti su kartu virusiomis daržo
vėmis. Papuošti petražolėmis. 

VIŠČIUKAS SU GRYBAIS 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
1 didelis žalias svogūnas 

— su laiškais ir baltąja dali
mi, smulkiai sukapotas 

1 šaukštas ir 1 šaukštelis 
„Mediterranean seasoning" 
padalintas per puse 

1/2 šaukštelio druskos, 
padalintas perpus 

1/2 šaukštelis maltų pi
pirų, padalintas į 2 dalis 

1 dėžutė (10 uncijų) švie
žių sukapotų grybų — bus 
maždaug 4 puodukai 

2 šaukštai šviežių sukapo
tų petražolių 

4 vištos krūtinėlių pusės 
su kaulu 

1/2 šaukštelio .̂ .-zamo sėklų 
Įkaitinti orkaitę iki 400 

laipsnių F. Lėkštą kepimo 
indą patepti aliejumi. Didelė
je keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti svogūną ir 1 šaukštą 
„Mediterranean seasoning", 
pusę druskos ir pusę pipirų. 
Pakepinti , nuolat maišant, 
kol svogūnai suminkštės, apie 
2-3 min. Sudėti grybus, pa
kepinti rektarčiais maišant, 
kol grybai paruduos ir keptu
vėje pranyks skystis, apie 4-5 min. 

Nuėmus nuo ugnies, atvė
sinti, kad būtų galima paliesti 
•pirštais. Sudėti kapotas pet
ražoles. 

Atsargiai pirštais atkelti 
odelę nuo viščiuko krūtinėlės, 
jos visai neatplėšiant nuo mė
sos. Į kiekvieną susidariusią 
„kišenėlę" įdėti ketvirtį pa
ruoštų grybų. 

Sumaišyti sezamo sėklas 
su likusiu „Mediterranean 
seasoning" druska, pipirais ir 
užbarstyti ant viščiuko. Su
dėti į paruoštą kepimo indą ir 
kepti, kol viščiukas paruduos 
ir mėsa nebebus rausva — 
apie 35-40 minučių. 

LASAGNA (BE MĖSOS) 
12 plokščių lasagna ma

karonų (viena 16 uncijų dė
žutė) 

2 indeliai (po 15 uncijų 
kiekvienas) sumažinto riebu
mo sausos varškės (ricotta 
cheese) 

1 pakelis (8 uncijos) su
tarkuoto mozzarella sūrio — 
apie 2 puodukai 

1 šaukštelis džiovintų 
„Italian seasoning" 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
2 česnako skiltelės, smul

kiai sukapotos 
1 stiklainis (26 uncijos) ir 

1 stiklainis (16 uncijos) 
„marinara sauce" 

2 puod. sušaldytų „veggie 
burgers", sutrupintų (iš dar
žovių padaryti „mėsainiai", 
bet juose nėra mėsos; randa
mi parduotuvių šaldikliuose) 

1/4 puod. balzamo acto 
(balsamic vinegar) 

2 šaukštai tarkuoto Par-
mesan sūrio 

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Išvirti makaronus 
pagal nurodymus ant dėželės. 
Sumaišyti varškę, 1 ir 1/2 
puod. mozzarella sūrio, pries
konius, druską ir pipirus. 
Padėti į šalį. 

Į keptuvę įpilti 1 šaukštelį 
alyvuogių aliejaus, sudėti čes
nakus ir pakepinti, kol su
minkštės (apie 2 minutes). 
Supilti abu stiklainius „mari
nara sauce", „veggie burgers" 
trupiniukus, actą ir 1 šaukštą 
Parmesan sūrio. Pavirti mai
šant, kol gerai įkais. 

Riebalais patepti 13x9" 
kepimo indą. Ant dugno įpilti 
1/2 puod. padažo ir išlyginti, 
kad padengtų visą paviršių. 
Uždėti 3 plačius makaronus, 
ant jų 1 ir 1/2 puod. sūrio mi
šinio ir vėl 1 ir 1/2 puod. pa
dažo. Pakartot i sluoksnius 
dar 2 kartus. Paskutinis sluoks
nis turi būti makaronai, o ant 

jų užpiltas visas likęs padažas. 
Folijos lakštą pariebaluoti 

ir uždengti lasagna. Kepti 30 
minučių, arba kol sūris pra
dės burbuliuoti. Atidengti, pa
barstyti likusiu mozzarella ir 
Parmesan sūriu. Kepti, kol 
sūris išsileis, apie 10 minučių. 
Prieš pjaustant palaikyti bent 
10 minučių. Pakanka 10-čiai. 

RYŽIAI SU DARŽOVĖMIS 
3 ir 2/3 puod. viščiuko sul

tinio 
1/3 puod. balto vyno 
2 šaukštai sviesto, alie

jaus arba margarino 
1 sukapotas svogūnas 
1 sukapota česnako skiltelė 
1/4 šaukštelio džiovintų 

čiobrelių 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 ir 1/2 puod. ryžių 
1/2 ir 2 šaukštai tarkuoto 

Parmesan sūrio 
2 puod. šviežių mažų 

(baby) špinatų lapelių 
1 puod. šaldytų žirniukų, 

atšildytų 
Įkaitinti orkaitę iki 400 

laipsnių F. Pariebaluoti lėkš
tą kepimo indą. Puode užvi
rinti sultinį ir vyną. Didelėje 
keptuvėje įkaitinti aliejų, su
dėti svogūną, česnaką, druską 
(druskos nereikia, jeigu 
sultinys sūdytas), pipirus, čiobre
lius ir pakepinti, kol su
minkštės — apie 3 minutes. 
Sudėti ryžius ir pamaišyti, 
kad pasidengtų riebalais. 
Atsargiai į keptuvę supilti 
sultinį, viską supilti į pa
ruoštą kepimo indą. įmaišyti 
1/2 puod. Parmesan sūrio. 
Kepti neuždengtą 20 minučių, 
kol ryžiai bus vos vos su
minkštėję. Išimti iš orkaitės, 
įmaišyti žirniukus ir špinatas. 
Palaukti apie 2 minutes, kol 
špinatai bus suvytę. Apibars
tyti likusiu Parmesan sūriu. 

BROKOLIAI SU 
RIEŠUTAIS 

1 ir 1/4 sv. brokolių 
3 šaukštai kapotų migdolų 

(almonds) riešutų 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
1 česnako skiltelė smul

kiai sukapota 
1 ir 1/2 šaukšto citrinų sulčių 
2 šaukšteliai tarkuotos 

citrinos žievelės (tik geltonoji 

dalis) 
1/8 šaukštelio druskos 
Išskirstyti brokolius žie

deliais. Sudėti į verdantį van
denį ir pavirti apie 3 minutes, 
kol suminkštės. Gerai nu
sunkti vandenį. Tuo tarpu 
keptuvėje ant lengvos ugnies 
paskrudinti migdolus, kol 
lengvai paruduos — apie 2-3 
min. Išimti iš keptuvės. Toje 
pačioje keptuvėje ištirpinti 
sviestą, supilti aliejų, sudėti 
česnaką ir pakepinti apie 30 
sekundžių, kol pradės ruduo
ti. Įmaišyti citrinų sultis, žie
velę ir druską. Sudėti broko

lius ir pakaitinti maišant. 
Sudėti į dubenį ir apibarstyti 
pagruzdintais migdolais. Pa
kanka šešiems. 

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

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

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

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

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 VVest 57 Street. New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STATE FARM INSURANCE 
/•JKiaUMIMOSfHEfln 

IR GYVYBĖS M M 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mer 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654 ;773-581-8G."4 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai įrengta virtuve ir 
indų plovimo mašina. Kaina $800. 

Westhester raj.. prie 31 St. ir Wolf Rd. 
Tel. darbo 708-352-8822, ext 25; 

namų 708-531-8069. palikti žinutę 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Lemont išnuomojami 2 kambariai, 
skirti raštinei (offiee). Kaina 5800 

Išnuomojamos 2 ..studio". Kiekvienos 
kaina S500/mėn. Išnuomojami abkiri 
kambariai Lemont. Tel. 708-476-1184 

arba 708-476-1155. 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment", Archer Ave. ir Pulaski 
apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver with Nursing Degree 
needed in Vv'isconsin. D.L.. 

English. Sočiai Security. Nursing 
Diplomą. Call Home Care 

tel. 262-657-8467 or 262-744-0520 

Vaikams reikalinga sąžininga, 
energinga 45 m. ar vyresnė 
auklė. Gyventi 6 d. savaitėje. 

virti, valyti. Privalo kalbėti 
rusiškai, t e l . 630-443-8764, 

Marina. 

Reikalinga 
sekretorė/office manager. 

Tel. 773-297-2012. 



Tėvynės sąjunga ims 
Atke l t a iš 1 psl . 

„Bendruomenių atsigavi
mas gali ir turi prasidėti nuo 
šeimos ir mokyklos. Valstybės 
politika turėtų skatinti gyventi 
šeimoje. Stipri šeima būtų pajė
gi gerokai sumažinti priežastis, 
sukeliančias daugelį visuome
nės ydų, nes vaikus mokytų ir 

pavyzdį iš JAV konservatorių, š e i m o s pol i t ikos 
supažindintų su t radic inėmis 
vertybėmis, kuriomis pagrįs ta 
visuomenės tvarka", te igiama 
deklaracijoje. 

Pasak TS naujosios politi
nės programos, esminė aplinky
bė, skirianti juos nuo liberalų ir 
socialistų, yra tai , jog jie pag
rindine visuomenės ligų prie

žast imi laiko ne ekonominį so
cialinį pamatą, bet „bendruo
m e n i š k u m o stygių, moral inių 
pagr indų irimą". 

„Mes pr i ta r iame liberalu
mui ekonomikoje, bet liberalus 
požiūris JAV ir Europoje atvedė 
pr ie še imos ins t i tu to irimo", 
teigė R. Juknevičienė. 

NATO generalinis sekretorius mato „Vilniaus dešimtuko" ateitį 
Atke l t a iš 1 psl. 

Tokius ketinimus pareiškė 
gegužės 21 dieną Lietuvos isto
rinėje sostinėje Trakuose susi
rinkusių V10 valstybių parla
mentų pirmininkai, paraginę į 
kitą valstybių vyriausybių ats
tovų susitikimą pakviesti ir 
Gruziją bei pareiškę ketinimus 

plėsti ryšius su Balkanų valsty
bėmis — Bosnija ir Hercegovina 
bei Serbija ir Juodkalnija. 

Trakuose pr i imtame pareiš
kime NATO raginama tęsti „at
virų durų" politiką ir reiškia
mas pasiryžimas siekti, jog vi
sos V-10 grupės valstybės tap tų 
NATO narėmis. 

Praėjusių metų pabaigoje 7 
iš 10 grupės valstybių — Lietu
va, Latvija, Estija, Slovakija, 
Slovėnija, Bulgarija ir Rumuni
j a — buvo pakviestos prisijungti 
pr ie NATO. Trys likusios gru
pės na rė s — Kroatija, Albanija 
ir Makedonija — tikisi pakvie
t imą gaut i ar t imiausiu metu. 

Lietuva ir Ukraina kurs juros transporto „koridorių" 
Atke l t a iš 1 psl . 

„ K l a i p ė d a - K a r l s h a m a s , 
Zasnicas (Mukranas), Arnus ir 
Iljičiovskas - Poti/Batumi, Var
na, Istambulas*. 

Lietuva pa lankia i p r iėmė 
Ukrainos siūlymą papi ldyt i 
abiejų valstybių vyriausybių su
sitarimą dėl oro susisiekimo pa
pildomu straipsniu apie skry

džių saugą, išklausė informaciją 
apie Ukrainos pramonės įmonių 
ga l imybes vykdyti Lietuvos 
geležinkelio, oro ir jūrų t r ans 
porto firmų užsakymus. 

Seimas pritarė karių siuntimui į Iraką 
Atke l t a iš 1 psl. 

Valstybės gynimo taryba 
ta ip pat remia Lietuvos verslo 
bendrovių dalyvavimą Irako 
atstatymo darbuose. 

L. Linkevičius Seimo posė
dyje taip pat pabrėžė, kad Lie

tuva, atsiliepdama į tradicinių 
bendrininkų danų ir lenkų pra
šymą, pasirašo sau pliusą bei 
ateityje gali t ikėtis jų paramos. 

Tuo t a r p u Seimo na rys 
Julius Veselka, klausydamasis 
ministro, suprato, kad XXI am

žiuje verslo pagrindas būsiąs 
k a r a s ir kraujas. J is gąsdino, 
kad Lietuvos karių s iuntimas į 
Iraką, kai netenkinami žemdir
bių, policininkų ar biblioteki
n inkų reikalavimai, gali sukelti 
v id inius konfliktus. 

JAV bendrovės raginamos inves tuot i L ie tuvoje 
Atke l t a iš 1 psl. 

V. Ušackas taip pat supa
žindino bei pakvietė JAV įmo
nių atstovus dalyvauti Vilniuje 
rugpjūčio pabaigoje vyksiančia
me Pasaulio informacijos tech
nologijų forume ,,Witfor" bei di

džiausioje Baltijos vals tybėse 
informacijos technologijų paro
doje „Infobalt", kuri spalio mė
nesį vyks taip pat Vilniuje. 

Asociacijos „Infobalt" duo
menimis, Lietuvos informacijos 
technologijų ir telekomunikaci

jų (ITT) rinka 2002 metais išau
go maždaug penktadaliu iki 4.4 
mlrd. litų ir, išankstiniais duo
men imi s , sukūrė maždaug 7 
proc. valstybės bendrojo vidaus 
produkto. 

Daugiavaikės motinos gaus medal ius „Už n u o p e l n u s Lietuvai" 
Atke l t a iš 1 psl. 

Pataisos autorių nuomone, 
daug vaikų pagimdžiusioms ir 
užauginusioms motinoms ir jų 
šeimoms reikia ne tik materiali
nės paramos, bet ir įvertinimo 
bei pagarbos. Jie kaip sektiną 
pavyzdį nurodo Suomiją, kur 
moterims, užauginusioms daug 
vaikų, apdovanojimą įteikia 
pa ts valstybės vadovas. Kiti ap

dovanojimai Suomijoje išsiun
čiami paštu. 

Tuo ta rpu Seimo narė libe
ralė D. Teišerskytė apgailesta
vo, kad daug vaikų auginančios 
motinos skat inamos t ik ordi
nais, bet ne „ženklia materia
line parama". 

„Džiaugiuosi, kad atkreip
tas dėmesys į demografinę prob
lemą Lietuvoje, bet nemanau . 

kad mes ją išspręsime užkabinę 
geležėlę, kad ir labai garbingam 
žmogui. Valstybė už užaugintą 
pilietį tu rė tų jaust is skolinga 
visą laiką ir padėti gana ženk
liai material iai išlaikyti dorai 
aug inamus vaikus", tvirtino D. 
Teišerskytė. 

J i pasiūlė Seimui numaty t i 
mater ia l inę paramą daugiavai
k ė m s motinoms. (BNS) 

Švedijoje sulaikytas didelę kontrabandą g a b e n ę s Lie tuvos pi l iet is 
Atle; ta iš 1 psl . 

4.8 mln. kronų (maždaug 
1.8 mln. litų). 

Dienraščio teigimu, tai di
džiausia iš visų gabenant į vals
tybę aptiktų cigarečių kontra
bandos siuntų. 

Antradienio popietę Klaipė
dos teritorinės muitinės parei
gūnai pradėjo tyrimą ir mėgino 

išsiaiškinti, kam priklausė kro
vinys. Paaiškėjo, kad pusė kelto 
buvo pakrauta mediena, o ki ta 
dalis — tekst i lės gaminia i s . 
Būtent ta rp talpintuvų su vie
nai Lietuvos bendrovei priklau
sančia tekstile ir buvo apt ikta 
cigarečių kontrabandos s iunta . 

Kaip sakė Klaipėdos teri to
rinės muitinės atstovė spaudai 

Rasa Rentauskienė, muit inin
kai t ikr ina ne visus per postą 
vyks tanč ius krovinius — t ik 
tuos . kur ie sukelia įtarimą, ar
b a j e i pare igūnai g a u n a iš
anks t inės informacijos, kad gali 
bū t i gabenama k o n t r a b a n d a . 
..Jei krovinys nesukėlė į tarimo, 
mui t in inkai galėjo jį praleisti i r 
nepat ikrinę", sakė ji. 

Lietuvos biudžetą papildys iš kontrabandininko atimti milijonai 
Atke l t a iš 1 psl. 

Kaltinamojo teigimu, į trau
kinį įlipusiems muitininkams, 
j is su dukra parodė turimus as
meninius daiktus ir pinigus. 
Tuo metu jis su dukra nežinojo 
vietos traukinyje, kur slepiami 

Trakiečiai siūlo V. 

pinigai. Kartu su jais vykęs as
muo atidarė slėptuvės duris, o 
M. BIachowicz juos iš ten pa
ėmė. Tuo metu dukra stebėjo, 
kad niekas neitų ir jų neužklup
tų. 

JAV doleriai buvo sudėti į 9 

l ipnia pake tė l iu s , užvyniotus 
juos ta ir popieriumi. 

Vilniuje atvykėliai įsėdo į 
taks i automobilį, o krepšį su pi
nigais įdėjo į bagažinę. Priva
žiavus prie banko, juos sulaikė 
pareigūnai . (BNS) 

Adamkui įs ikurt i Trakuose 
Atke l t a i š l psl. 

apsvarstyti galimybes V. 
Adamkui įsikurti Užutrakyje. 
Anot piliečių išplatinto pareiš
kimo, idėją V. Adamkui įsikurti 
Trakuose palankiai vertina ir 
aukšti rajono savivaldybės pa
reigūnai. 

Kol kas neišspręstas klausi
mas, kur įsikurs buvęs prezi
dentas V. Adamkus. Šiuo metu 
jis gyvena prezidento rezidenci
joje Turniškėse. į kurią turėtų 
persikelti dabartinis valstybės 
vadovas Rolandas Paksas. 

Pagal Prezidento įstatymą 
kadenciją baigusiam preziden
tui yra skiriama rezidencija. V. 

Adamkus, s iekdamas nebū t i 
našta mokesčių mokėtojams, 
ketino savo lėšomis pasistatyt i 
namą. tačiau kilo sklypo klausi
mas. 

Premjeras A. B r a z a u s k a s 
žadėjo teikti įstatymo pataisą, 
pagal kurią vietoj rezidencijos 
kadenciją baigusiam preziden
tui būtų buvęs skir tas sklypas. 
Tačiau kilęs ir būsimas tr iukš
mas paskatino V. Adamkų atsi
sakyti tokio sprendimo. 

Pats naujausias premjero A. 
Brazausko s iūlymas — V. 
Adamkui persikelti į šiuo metu 
esančią tuščią premjero rezi
denciją Turniškėse . Kalbėda-

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už a u k a s , ku r i a s pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $ 1 0 8 — 
The Buffalo News/Daniel Ja-
hich, NY., $100 — Raymond ir 
Theresa J a k u b a u s k a s , MA. 
Pe ter Vilkelis, IL, dr . Rimvy
das Sidrys, IL. $50 — Casey ir 
Zita Čeponis, IL J o n a s Ma
tulaitis, OH. $25 — J . ir A. 
Viskant, IL ir Mečys i r Valeri
j a Javas, IL. $ 2 0 ir maž iau — 
Emma Umbrasas , IL, Henry 
ir Mary Jenig, IL, Algis Radi-
sauskas, IL. John Giriunas, 
MA. 

Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P . 

O. Box 88, P a l o s H e i g h t s , 
I L 60463. T e l : 708-952-0781. 
T a x ID#36-3810893. www.-
L i t h u a n i a n M e r c y L i f t . o r g 
a r b a 
l i thuanianmercylif l@>yahoo. 
c o m 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už a u k a s , kur ios yra 
skirtos šelpti sunkia i ser
gančius ligonius Lietuvoje. 
Aukojo: $400 — Geer t Ge-
vaert , CA. $100 — Jurg i s ir 
Danutė Bendikas, IL J u l i u s ir 
Regina Matonis, IL. $50 — 
Regina Suhr, IL, T. ir G. Skir
gaila, CA ir Gražute Skirutis 
Foundation, CA. $25 — Elvy
ra ir Gedas Žemaitis, OH. $20 
ir mažiau — Helen Johnson, 
NY, Stella i r Vic Macys, FL. 
Leonard ir Carol Judickas , 
AR. 

Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift , P . 

O. Box 88, P a l o s H e i g h t s , 
I L 60463. Te l . : 708-952-0781. 
T a x ID#36-3810893. 

w w w . L i t h u a n i a n M e r c y 
Lif t .org arba 

l i t h u a n i a n m e r c y l i f t @ y a h 
oo .com 

mas apie tokį siūlymą su žur
nal is ta is , premjeras nepasakė, 
kiek laiko kadenciją baigęs vals
tybės vadovas galės gyventi 
šioje rezidencijoje. 

Pa sak buvusio prezidento 
referento Audriaus Penkausko, 
V. Adamkus yra pasiryžęs ne
t rukdyt i prezidentui R. Paksui 
ir premjerui bei svarstys gali
mybę keltis į premjero reziden
ciją. 

Apskr i ta i kelias sava i tes 
svarstomą V. Adamkaus rezi
dencijos klausimą A. Penkaus-
kas vert ina kaip didžiulę kam
paniją prieš buvusį valstybės 
vadovą. (Elta) • Trumpai apie viską 

* Naudojanti* „Lurtavos ryto" U.R). „Lietuvos Kmu" tLŽt, „Respublikos" 'R; 
„Kauno dienon" <KD\ „Klaipėdos" IKi „Valstybes *inw" <VŽ5 Hienra*ciu. BNS 
IT Eltos informacijomis' 

* Praėjus į šeš tadienį su
s i k ū r ę s naujas demokratinis 
judėjimas ..Lietuvos kelias" ža
da tapti rimta politine jėga. Ju
dėjimo pirmininkė Lilijana Ast
ra sakė. kad jie pasiryžę padi
dinti pensijas ir atlyginimus, 

sumažinti korupciją ir to sieksią 
kvalifikuotų judėjimo nar ių 
dėka. 'LŽ-Elta) 

* Sava i tga l į iš L i e t u v o s 
d a r b d a v i ų k o n f e d e r a c i j o s 
'LVDK) prezidento posto atsis
tatydinęs Seimo ekonomikos 

komiteto pirmininkas Viktoras 
Uspask ich a r t imiaus iu m e t u 
gali įkurti politinę partiją. Tei
g iama, kad ji galėtų vienyti ar
t i m u s politikui vers l in inkus , 
LVDK narius bei kai kuriuos 
rajonų merus. Pats Kėdainių 
rajono vadovas tikina, kad j is 
palaikys visus, kurie nesava
naudiškai ir konstruktyviai dir
ba Kėdainių naudai. (LŽ-Elta) 

* S u s i v i e n i j i m u i „Maže i -

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už aukas, kur ias pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $200 — Ire
na Kairys, IL. $25 — Frances 
Kelsheimer, IL. Leo ir Cons-
tance Goodman, PA; Joseph 
Bernot, N J ; Jonas ir Gloria 
Sadunas , C A ir Sylvia Phil
lips, IL. $20 ir mažiau — Da
lia Šaulys, IL. 

Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift . 

P . O . B o x 88, P a l o s H e i g h t s , 
I L 60463 . Te l : 708-952-0781. 
T a x ID#36-3810893. 
w w w . L i t h u a n i a n M e r c y L i f t . 
o r g a r b a l i t h u a n i a n m e r c y -
l i f t@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $200 — 
Eduard ir Donna Laukys, NY. 
$100 — Danutė Leveckis, MI. 
$50 — Leokadija Packauskas , 
NC, Eugene ir Irena Vilkas, 
CA. $35 — Kęstutis ir Vitalija 
Keblys, LA. $25 — Tekle Bo-
gusas, MA, Ema ir Donald 
Shobrys, IL. Balys Milaknis, 
VA. Regina ir Vyto Pet raus
kas , PA, Sydney ir Kathleen 
Gamlen, NY. $20 ir mažiau — 
Charles Karbocius, NY, kun . 
Rapolas Krasauskas, CT. Jo
seph Blažys, MA, Mr. ir Mrs . 
Riccomi, TX, F. ir L. Gilbert, 
CA. John Staras , FL, E m m a 
Goss, ME; Frank ir Anna 
Gredd, PA. 

Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P . 

O. Box 88 , P a l o s H i e g h t s , 
H 60463 . Tel:708-952-0781. 
T a x ID#36-3810893. 
w w w . L i t h u a n i a n M e r c y L i f t . 
o r g arba 

l i t h u a n i a n m e r c y l i f t @ 
y a h o o . c o m 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 28 d., t reč iad ien is 

k i ų nafta" m a ž i n a n t didme
nines naftos produktų kainas, 
Lietuvoje atpigo degalai — litro 
benzino kaina sumažėjo maž
daug 2 centais, dyzeliniai dega
lai atpigo 5 centais. Vilniuje lit
ras A92 markės benzino pirma
dienį kainavo nuo 2.24 iki 2.30 
lito, A95 — nuo 2.29 iki 2.35 li
to, litras dyzelino — nuo 2.06 
iki 2.12 lito. (BNS) 

* Pasku t in io jo L i e tuvos 
gyventojų s u r a š y m o duo
men imis , 683,500, a rba kas 
ketvirtas asmuo nurodė, jog nie
kada negyveno santuokoje. To
kių vienišių daugiausia 20-34 
metų amžiaus grupėse, tačiau 
nemažai yra i r vyresnių. Lie
tuva Europoje pirmauja jau
niausiomis nuotakomis. Jų am
žiaus vidurkis — 23.1 metų, kai 
tuo tarpu Islandijoje bei Švedi
joje merginos tuoktis ryžtasi su
laukusios 29.8 metų. (KD-Elta) 

* Lietuvos i s tor i ja i svar
bi Sąjūdžio archyvinė medžia
ga yra nesutvarkyta. Kol kas 
neaišku, kas ir kada sutvarkys 
Naujausiosios Lietuvos istorijos 
medžiagą. 2000 m. Sąjūdžio en
tuziastai kreipėsi į Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų, kad 
aukščiausiu lygiu būtų sudary
ta grupė, kuri rūpintųsi, kad iš
sklaidyti Sąjūdžio dokumentai 
būtų sukaupti vienoje vietoje, 
siūlė į šią grupę įtraukti patiki
mas asmenybes, tokias kaip 
poetas Jus t inas Marcinkevi
čius. Tačiau tokia grupė nesu
buria iki šiol. (R-Elta) 

* B u v u s i o p r e z i d e n t o 
Valdo A d a m k a u s ž m o n a i Al
m a i skilo kairės kojos kelio gir
nelė. Kaip sakė prezidento as
meninis gydytojas Remigijus 
Nargėla, 76-erių Alma Adam
kienė suklupo pirmadienį „Ne
ringos" kavinėje, nepastebėjusi 
laiptelio.Gydytojo teigimu, A. 
Adamkienei gipsinis įtvaras 
bus nuimtas ne anksčiau kaip 
po dviejų mėnesių. (BNS) 

* I n v e s t i c i n ė s „ K a u n o 
holdingo k o m p a n i j o s " steigė
jai bei vadovai, kaltinami pasi

savinę ir iššvaistę 81 mln. litų, 
kurie negrąžinti 14,000 indėli
ninkų, jaučiasi be pagrindo at
sidūrę teisiamųjų suole. Kauno 
apygardos teisme tariant pas
kutinį žodį, penki kaltinamieji 
tikino teisėtai rinkę iš gyvento
jų pinigus ir prašė juos išteisin
ti. Užsitęsus bylos tyrimui bei 
nagrinėjimui, dėl neteisėtos 
įmonės veiklos neteks atsakyti 
nė vienam iš penkių teisiamųjų. 
Turto iššvaistymu s tambiu 
mastu kaltinamam V. Krasnic-
kui prokurorai siūlė skirti 6 me
tų laisvės atėmimo bausmę, įs
kaitant beveik 2.5 metų trukusį 
suėmimo laiką. Tokią pačią 
bausmę prašoma skirti ir A. Pa-
šukevičiui, o J. Barysienę, atsi
žvelgiant, kad ji viena augina 
vaiką, buvo siūloma nubausti 5 
metų laisvės atėmimo bausme. 

(KD-Elta) 

* V a d o v y b ė s a p s a u g o s 
d e p a r t a m e n t o k a p i t o n a s 
Leonardas Raginskas įtariamas 
platinęs narkotikus. Eiliniu 
operatyvininku dirbęs, tačiau 
didelį vadovybės pasitikėjimą 
turėjęs pareigūnas buvo su
laikytas, kai skubiuoju paštu į 
JAV bandė išsiųsti dvi meške
res, prikimštas sintetinio nar
kotiko •— ekstazio tablečių. Sek
madienį teismas leido jį suimti 
mėnesiui. (LŽ-R-Elta) 

* M a n o m a , kad iš p ros t i 
tuci jos K a u n e nusikalstamos 
struktūros per metus uždirba 
apie 6 mln. litų ir kad nemaža 
dalis pajamų skiriama apsau
gai, vadinamajam ..stogui". Vyr. 
komisaras D. Urbšys sakė: 
..Apie tokius dalykus esu girdė
jęs, tačiau šių teiginių negaliu 
nei patvirtinti, nei paneigti, nes 
konkrečių įrodymų nėra". 

(KD-EIta) 

* A r t i m i a u s i u s 5 m e t u s 
i šk i lm ingus p r i ė m i m u s pre
zidento vardu rengs ir Prezi
dentūros kavinę aptarnaus du 
sostinės restoranai. Konkursą 
laimėjo 5 metus Prezidentūra 
aptarnavę „Stikliai" ir neseniai 
įsikūrę „Ida Basar". (R-EIta) 

AfA 
VACLOVAS STANCELIS 

Rožinis už velionį buvo sukalbėtas 2003 m. 
gegužės 26 d. (pirmadienį), 7:30 v.p.p. Woods 
Scobern Mortuary, 511 S. Central, Glendale, CA. 

Mišios buvo atnašautos antradienį, gegužės 
27 d., 10 v.r. Šv. Kazimiero katalikų bažnyčioje, 
Kalifornijoje. 

Apie atsisveikinimą prie kapo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, bus pranešta trečiadienį, 
gegužės 28 d. „Margučio II" radijo vakarinėje 
programoje. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

Mylimai žmonai, motinai, močiutei ir uošvienei 

AtA 
DONATAI BURBIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui inž. 
KOSTUI BURBAI, dukroms MARYTEI ir NO
RAI su šeima bei visiems artimiesiems. 

Marija Kuprienė 
Saulius ir Roma Kupriai 

AtA 
JUOZUI BARTKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JAD
VYGĄ, sūnus ANTANĄ ir ALOYZĄ su šeimo
mis, gimines, artimuosius ir draugus. 

Elena Švažienė 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Mylimai mamytei 

AtA 
DONATAI BURBIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų ben
dradarbei NORAI BURBAITEI-TRULSSON ir 
jos šeimai. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lif t 
dėkoja už aukas , k u r i a s pa
skyrė šelpimui tuberkul ioze 
(TB) sergantiems l igoniams 
Lietuvoje. Aukojo: 

$100 — Stanley ir J a n e 
Sula, CA. 

$50 — R. ir B. Viskan ta , IN; 
Hedwig Kontrimas, CA; Tere-
sa Poškus, TX. 

$35 — Edward Rackus , IL. 
$25 — William ir Ca the r ine 

Karnauskas , CA, Lily Pocius, 
NY. Gražina Kenter, CT. So-
phie Pempe, WA. J o h n ir 
Frances J akabausk i , CT, 
Anna Lukesh, CA. Zigmas ir 
Marina Raulinaitis, N J , John 
Melnick, CT. Donna Kowalski, 
CT. Vida Bucmys, OH, Albert 
ir Yvonne Trakimas , CA, Bar
bara MacDonald, CA, Gene-
vieve ir Mečys Aukštuol is , 
OH, Raymond Kazlas , NY; 

Anthony Paznokas , NY. 
$20 ir mažiau — Joseph ir 

Lillian Bannon, IL, Anthony ir 
Arlene Kveselis, CT, Ronald 
ir Lavon Urbonas , CA, Zigmas 
ir Virginia Grybinas, IL, Alma 
ir Raymond Stockus, C A, S. ir 
A. Kindurys, MD, Henry ir 
Stephanie S tasas , OH, Mary 
Ann Kuzmickas, FL, Michael 
ir Geraldine Čeponis, FL, Ma
žeika ir Thompson Associates, 
CA, Michael ir Paul ine Tim-
cho, PA; Alice Gegesky, CT. 

Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P. 

0 . Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel: 708-952-0781. T a x 
ID#36-3810893. 

w w w . L i t h u a n i a n M e r c y L i 
ft.org arba 

l i t h u a n i a n m e r c y l i f t @ y a h 
oo .com 

DBVCSKMDMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skeftrtfe laikraštyje brarv 
giai kainuoja? Ne beda. DRAUGAS jūsų skefcima KĖspausdkK nemokamai. 

Tereikia paskambinti t«t 773-585-9500 tr užsukti f DRAUGO 
administraciją adresu 4545 W. 6J St- Chicago *. 60629 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavarde, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St.. Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

http://www.-
http://LithuanianMercyLift.org
http://www.LithuanianMercy
http://Lift.org
http://oo.com
http://www.LithuanianMercyLift
mailto:lift@yahoo.com
http://www.LithuanianMercyLift
http://yahoo.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.LithuanianMercyLi
http://ft.org
http://oo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 
ABITURIENTŲ EGZAMINAI ČIKAGOS 

LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Visi ateitininkai kviečia
mi į Ateitininkų šeimos šven
tę birželio 8 d„ sekmadienį. 
Mišios bus 9 vai. r. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, iškilmin
gas posėdis — 10:30 vai. r. 
Pasaulio lietuvių centre. Ren
kamės uniformuoti. Po posė
džio moksleiviai ateitininkai 
atliks vaidinimą „Juozas". 

ALRK Moterų sąjungos #3 
kuopa kviečia nares į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
31 d., 3 vai. p.p., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Bus svarstomi svarbūs reikalai. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d., Šv. Kazimiero se
selių motiniškame name, 
2601 W, Marąuette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. Ka
zimiero seselių koplyčioje. Po 
Mišių bus kavutė ir susirinki
mas, vėliau — pietūs. Pie
tums vietas užsisakyti, skam
binant Anelei Pocienei 708-
636-6837. Susirinkimą globo
ja Lietuvos Vyčių 112 kuopa. 
Kviečiami dalyvauti visi vyčių 
kuopų nariai. 

„Seklyčioje'' gegužės 28 d., 
2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje bus rodo
ma vaizdajuostė, paruošta 
2001 m. Lietuvoje. Klausysi
mės pasaulinio masto solistų 
— Violetos Urmanavičiūtės-
Urmanos ir Virgilijaus No
reikos koncerto, grojant Lie
tuvos Nacionaliniam operos ir 
baleto teatro orkestrui. Po 
programos bus galima „laimę 
sugauti šulinėlyje". Bus ben
dri pietūs ir pasisvečiavimas. 
Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

Į Čikagą vėl atvyksta 
„Trys tigrai" ir ne vieni, o 
kartu su jais —solistė Judita 
Leitaitė. Koncertas ruošiamas 
birželio 14 d., šeštadienį, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Nereikia turbūt niekam nei 
aiškinti, kas yra tie „Trys tig
rai" ir kaip skamba solistės J. 
Leitaitės balsas. Čikagiečiai 
visus juos gerai pažįsta ir 
nuoširdžiai laukia vėl išgirsti. 
Bilietus jau galima įsigyti 
„Seklyčioje". 

Atkreipkite dėmesį: Lietu
vių katalikų religinė šalpa 
persikraustė į naujas patal
pas. Dabartinis adresas yra: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 64-25 Perry Ave, Mas-
peth, NY 11378-2441, tel. 
718-326-5202; faksas 718-
326-5206: e-paštas: 

lcra@earthlink.net 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų susirinkimas 
bus birželio 1 d., sekmadienį. 
Prasidės šv. Mišiomis 8 vai. 
ryte, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet
te Parke, o tuojau po Mišių 
susirinkimas vyks parapijos 
salėje. Visi rėmėjai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

Ateitininkų namų gegu
žinė bus sekmadienį, birželio 
8 d. Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12 vai. Bus ska
nūs pietūs, muzika, gera nuo
taika. Visi kviečiami praleisti 
malonią popietę gražioje gam
toje. 

Už ata Kazimierą Mie-
cevičių Mišios bus aukojamos 
gegužės 31 d., 11 vai. ryto, 
Notre Dame bažnyčioje, 1010 
Moore Road, Michigan City, 
IN. Kas galite, šeima prašo 
dalyvauti. 

Pagal Amerikos vyskupų 
nutarimą, Šeštinių šventė 
šiemet švenčiama ne ketvirta
dienį, gegužės 29, bet sekma
dienį, birželio 1 d. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos mokslo 
metų užbaigtuvės ir mokyklą 
baigusiems pažymėjimų įtei
kimas bus sekmadienį, birže
lio 1 d., 12:15 vai. p.p., parapi
jos bažnyčioje. 

Marųuette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Dailininkės Maria Strase-
vičius piešinių ir tapybos pa
rodą „Atvira išpažintis" ruo
šia Lietuvių dailės muziejus, 
Lemont, IL, tarp birželio 7 ir 
rugpjūčio 31 d. Parodos ati
darymas bus šeštadienį, bir
želio 7 d., t a rp 6 ir 8 vai. vak. 
Muziejaus valandos: šeštadie
niais ir sekmadieniais tarp 11 
vai. r. ir 2 vai. popiet. 

SAUGO ČIKAGOS 
PAKRANTES 

Čikaga didžiuojasi savo 
gražia paežere: Michigan eže
ras suteikia ir pramogų, ir 
naudos, tačiau jis taip pat gali 
būti pavojaus šaltinis, kai 
JAV vadovybė nuolat perspė
ja saugotis galimų teroris
tinių išpuolių. Čikagos miesto 
vandens policijos daliniai yra 
atsakingi, kad 57 mylių ilgio 
Michigan paežerės ruožas bū
tų apsaugotas nuo nemalonių 
ir pavojingų atsitiktinumų. 

Kadangi ne tik pats mies
tas, bet ir tolimi jo priemies
čiai vartoja Michigan ežero 
vandenį, ypač svarbu apsau
goti kelias vandens filtravimo 
įrangas, įsikišusias toli į eže
rą, taip pat Navy Pier pra
mogų vietą, pakrantėse esan
čius muziejus, McCormick 
ekspozicijų salę bei kitus 
strateginius punktus. 

Šių policijos dalinių laivai 
nuolat plaukioja ežeru, steng
damiesi pastebėti bet kokį 
pavojų ir užbėgti už akių ne
tikėtumams. Nuo gegužės 15 
d. Michigan ežere ir Chicago 
upėje prasidėjo plaukiojimo 
privačiais laivais sezonas, 
todėl policija atkreipia dėmesį 
į neatsargų pramogautojų 
elgesį, per greitą plaukimą 
draudžiamose zonose ir pan. 

ChTr 

DAUG NAUJŲ KUNIGŲ 

Šeštadienį, gegužės 24 d. 
Čikagos Holy Name (Šv. Var
do) arkikatedroje kardinolas 
Francis George įšventino 15 
naujų kunigų. Tai didžiausias 
šios arkidiecezijos jaunų ku
nigų būrys nuo 1986 metų, ne 
tik Čikagoje, bet taip pat 
visose JAV-se. Visi šie kuni
gai yra baigę Mudelein ku
nigų seminariją. Naujieji ku
nigai atstovauja įvairioms et
ninėms grupėms bei rasėms. 
Kai kurie yra jauni, bet maž
daug vienas penktadalis jau 
peržengę 30 metų amžiaus 
ribą. 

Naujieji kunigai įsijungs į 
šiuo metu arkidiecezijai prik
lausančių 874 kunigų eiles 
(kai kurie jau pensijos am
žiaus), ir vadovaus daugiau 
kaip 2.4 mln. katalikų Cook 
bei Lake apskrityse. ChTr 

PINIGAI Į LIETUVĄ, 
Į RANKAS 

Gegužės 17 dieną, 10 va
landą ryto, Jaunimo centro di
džiojoje salėje įvyko Čikagos 
lituanistinės mokyklos užbai
gimo iškilmės. Renginys pra
sidėjo šv. Mišiomis, susirinkus 
visos mokyklos mokiniams, 
mokytojams ir vadovybei. Ku
nigas Rimvydas Adomavičius, 
pasižymintis originaliais pa
mokslais, maloniai kreipėsi į 
vaikučius, prakalbino ne vie
ną prašyti malonės iš Dievu
lio. Daug kas gilaus, liūdno ir 
kilnaus glūdėjo mažųjų širde
lėse... Visi pasijautėme lai
mingesni pabuvę bendroje 
maldoje, dvasia stipresni daly
vavę šv. Mišiose. 

Užbaigimo iškilmės susi
dėjo iš trijų dalių. Pirmoje 
buvo iškilmingai išleista 11-
oji Čikagos lituanistinės mo
kyklos abiturientų laida. An
troje buvo perkeliami pradi
nės mokyklos mokiniai, kurie 
išlaikė šešto skyriaus egzami
nus, iš pradinės mokyklos į 
aukštesniąją. Trečioje dalyje 
buvo apdovanoti gerai besimo
kantys mokiniai ir pagerbti 
mokytojai. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos direktorė Jūratė Dovi— 
lienė pasveikino visus abitu
rientus, mokinius, tėvelius, 
mokytojus ir svečius, atvyku
sius į mokyklos užbaigimo 
šventę. Direktorė išreiškė di
delę padėką rūpestingiems 
tėveliams, nepabūgusiems di
delių atstumų vežant vaikus į 
lituanistinę mokyklą, palinkė
jo geriausios sėkmės ir laimės 
abiturientams: „ Aš labai džiau
giuosi visais abiturientais, 
sėkmingai išlaikiusiais abitū
ros egzaminus ir nekantriai 
laukiančius atsiimti baigimo 
diplomus. Tikiuosi, kad šis 
gražus jaunimas tobulins lie
tuvių kalbą ir minės šeštadie
ninę mokyklą tik geru žodžiu. 
Mokslas — kaip vanduo. Jis 
sukasi uždaru ratu, nuolat 
prisipildydamas, atsinaujin
damas. Lašelis po lašelio, šeš
tadienis po šeštadienio, pamo
ka po pamokos, viena žinia 
prie kitos sukuria gyvenimo 
pilnatvę. Baigdami dešimtąją 
klasę, Jūs, abiturientai, galite 
pasakyti, kad vieną iš tikslų 
gyvenime jau pasiekėte. Jūs 
baigėte lituanistinę mokyklą" 
— pasakojo direktorė. 

Abiturientus sveikino mo
kyklos svečiai: Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės švie

timo komisijos pirmininkė Re
gina Kučienė, Lietuvių Ben
druomenės Brighton Parko 
apylinkės valdybos pirminin
kė Salomėja Daulienė, 
Pedagoginio instituto direk
torė Milda Šatienė. 

10 klasės auklėtoja Vida 
Baliutavičienė perskaitė Mo
kytojų tarybos posėdžio pro
tokolą, kuriame buvo nutarta 
įteikti Čikagos lituanistinės 
mokyklos baigimo atestatus 
mokiniams: Inedai Cvilikaitei, 
Brigitai Grabliauskaitei, Ind
rei Kupčiūnaitei, Gyčiui Sta
nevičiui, Tomui Umbrasui ir 
Vytautei Žukauskaitei. 

Dešimtokai atsisveikino 
perduodami valdžios simbo
lį/žymenį, mokyklos raktą, de
vintokams. Abiturientai, at
sisveikindami su aukštesnio
sios mokyklos mokytojais, įtei
kė gėles, tarė šiltus padėkos 
žodžius. Buvo parodyta puikiai 
surežisuota meninė programa, 
abiturientai pašoko „Mokyk
linį valsą", po kurio auditorija 
nuvilnijo audringomis ovaci
jomis. 

Antroje programos dalyje 
6 skyriaus auklėtoja Dalia 
Stonkuvienė pasveikino savo 
auklėtinius, sėkmingai baigu
sius pradinę mokyklą. Jie 
sunkiai mokėsi ir išlaikė eg
zaminus. Direktorės pavaduo
toja Laima Apanavičienė per
skaitė Mokytojų tarybos aktą, 
kuriame buvo nutarta, ap
svarsčius šeštos klasės moki
nių elgesį ir lankomumą, me
tinius ir egzaminų duomenis, 
įteikti lankymo pažymėjimus 
mokiniams: Tadui Andraške-
vičiui, Sandrai Badaraitei, 
Adomui Baužiui, Viliui Bu-
tauskui, Eimantui Giniūnui, 
Žanui Girdo, Irmantui Grad-
zevičiui, Algirdui Kazlauskui, 
Titui Mačiuliui, Laurai Meiš-
tinytei, Erlandui Mikalaus
kui, Justei Navikaitei, Pauli
nai Noreikaitei, Agnei Pance-
rovaitei, Erikui Sineokiui, 
Monikai Šipaitei, Gabrieliui 
Šedžiui, Gyčiui Tamošaičiui, 
Povilui Zakarauskui. Tėvų ko
miteto pirmininkė Dovilė Rus-
citti įteikė kiekvienam mo
kiniui baigimo dovaną — 
, Lietuvių enciklopediją vaikams". 

Buvo paminėti švietimo 
tarybos rašinių ir piešinių 
konkurso laimėtojai, jiems 
įteiktos premijos. Šiais 2002— 
2003 mokslo metais taip pat 
buvo duodami šimtaprocen
tinio lankymo pagyrimo lapai 
mokiniams, nepraleidusiems 

Patikimai ir sąžiningai Jums 
patarnaus ponia Janina. 

Tel. 773-737 1286. 

MIRTIS UŽBAIGĖ 
LIETUVIO PROBLEMAS 

Gegužės 13 d. širdies liga 
mirė Juozas Guzulaitis, gyve
nęs Čikagos pietvakarinėje 
dalyje. Jam 2001 m. buvo JAV 
Teisingumo departamento iš
kelta byla už tariamą prisi
dėjimą prie žydų persekiojimo 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Guzulaitis kaltintas, kad bu
vęs Hersbruck koncentracijos 
stovyklos sargybinis. Kaltė 
nebuvo įrodyta, bet byla ne
panaikinta. Guzulaitis mirė, 
sulaukęs 79 metų amžiaus. ChTr 

DARŽININKYSTĖ MIESTE 

Garfield Park Conservato-
ry (300 N. Central Park Ave, 
Chicago) Miesto ir apylinkės 
gyventojai nuo gegužės 31 iki 
rugpjūčio 31 d. kiekvieną šeš
tadienį gali pasimokyti iš šil
tadaržių prižiūrėtojų ir kitų 
žinovų, kaip auginti įvairius 
augalus — tiek dekoratyvi
nius, tiek maistinius. Šia pro
grama Čikagos Parkų depar
tamentas nori sudominti 
miestiečius daržų ir darželių 
užsiėmimais. Daugiau infor
macijos pateikiama, paskam
binus tel 773-638-1766 ext. 24 
(programos koordinatorė yra 
Kirsten Akre). 

,J3ainava" dėkoja „Drau
gui", o , .Draugas" dėkoja „Dai
navai"... Dainaviečiai, ruošda
mi koncertus ar kitus pasi
rodymus, visuomet randa vie
tos mūsų dienraštyje, kur jų 
renginius reklamuojame ir 
didžiuojamės ansamblio pasie
kimais bei veikla. Sėkmingai 
praėjus „Dainavos" paskuti
niam šio pavasario koncertui, 
skirtam paminėti Sibiro mal
daknygės „Marija, gelbėk mus" 
50 metų sukakčiai, ansamblio 
valdyba su gražiais padėkos 
žodžiais atsiuntė 200 dol. au
ką dienraščio leidybai pa
remti. Taigi — „Draugas" dė
koja „Dainavai", linkėdamas 
geriausios sėkmės ir dar daug 
daug tokių šaunių koncertų! 

Nuoširdų ačiū tariame 
šiems savo skaitytojams, kar
tu su atnaujintos prenumera
tos mokesčiu, atsiuntusiems 
po penkiasdešimt dolerių auką: 

Jonui Mezinskui, Oak, 
Lawn, IL; 

Zigmui Navickui, Chicago, BL 
Fefiajtd Grasys, Chicago, IL; 
V. Dubickui, Chicago, IL; 
Juozui Briedžiui, Chicago, IL. 
Veronika Dauchauskienė. 

Chicago, IL, apdovanojo ,JJrau-
gą" 100 dol. auka. Širdingai 
dėkojame, įvertindami jos dos
numą! 

mailto:lcra@earthlink.net


Mokslo metų užbaigimo Mišias t. jėzuitų koplyčioje aukoja Čikagos lit. mokyklos kapelionas kun. Rimvydas 
Adomavičius. R. Bartažiūno nuotr. 

Čikagos lit. mokyklos abiturientai. Iš kairės: Ineda Cvilikaitė. Indrė Kupčiūnaitė, mokyt. Rūta Jautokienė, 
Vytaute Žukauskaitė, Gytis Stanevičius, Tomas Umbrasas. Rolando Bartašiūno nuotr. 

nei vieno šeštadienio. Direk
torės pavaduotoja Laima Apa-
navičienė pasidžiaugė moki
niais , šį kar tą jų buvo nedaug, 
ku r i e ta ip uoliai lankė pa
mokas . 

Trečioje programos dalyje 
buvo padėko ta mokytojams 
už jų praleis tas valandas ruo
š ian t i s pamokoms, mokant 
va ikus lietuviško rašto, žodžio 
ir dvasios. Buvo pakviestos į 
sceną ir pagerbtos mokytojos: 
k i šk ių daržel is — Silvija 
Eg lyna i t ė , Rasa Z a k a r a u s 
kienė; vaikų ratelis — Audro
nė Survilienė, Jo lan ta Valai
t is ; darželis A — Jo lan ta Gu-
dėna i t ė , Laima Ka ta rž i enė : 
darželis B — Alma Preišai t ie-
nė , J ū r a t ė Grabliauskienė; I 
skyr ius — Giedrė S tar ins-
k ienė , J o l a n t a Blauzdž iū-
na i tė : II skyrius — Rena ta 
Butauskienė; II B skyrius — 
Loreta Gintautienė; II skyrius 
— Laima Viršinskienė, Daina 
Rimšienė; IV skyrius — Vilija 
Aukštuol ienė; V skyr ius — 
Ro landa Varnausk i enė ; VI 

Čikagos priemiesčių l ietu
viai ne tik skaito vienintelį 
l ietuvišką dienraštį, leidžiamą 
už Lietuvos ribų, bet jį remia 
savo aukomis. Atnauj indami 
prenumera tą ar kitomis pro
gomis, šie dosnūs mūsų skai
tytojai pridėjo po 50 dol. auką: 

Dalia Šleoienė, Lemont, IL; 
Virgis Smilgys iš Orland 

Pa rk . IL; 
Milda S. Roezkiewicz, Park 

Ridge, IL; 
Stanislova Gri tenas . M e l -

rose Park , IL; 
Mar i ja Kr i šč iūnas , Col-

linsville, IL; 
Algis Tirva. Glenview, IL; 
Vytas Raudys, Lockport, 

IL; 
Algi rdas B i ru t i s , Bloo-

mingdale . IL; 
Vi tas Kazlauskas iš Le

mont , IL. 
Visiems tar iame nuoširdų 

ačiū! 

J u r g i s Stuopis , S h a r o n , 
MA, a tnauj indamas „Draugo" 
prenumeratą , a t s iuntė ir 50 
dol. auką. Ačiū už dosnumą! 

Kazys Paškonis, Eas t lake , 
OH, prie p renumera tos mo
kesčio prijungė ir 50 dol. auką 
„Draugo" leidybos išlaidoms 
sumažin t i . Už parodytą gerą 
širdį — dėkojame! 

skyrius — Dalia Stonkuvie-
nė ; VII k lasė — Rasa Ci-
cėnienė; VIII klasė — Rūta 
Jau tokienė ; LX klasė — Jo 
lanta Bužinauskytė ; X klasė 
— Vida Baliutavičienė. Taip 
pa t buvo padėkota pagalbi
nėms mokytojoms: Živilei 
Bielskutei, Giedrei Elekšytei , 
Karolinai Grauslytei ir Agnei 
Blažulionytei. 

Nuoširdžiai buvo padėko
ta : mokyklos kape l ionui 
kunigui Rimvydui Adomavi
čiui, dvasinio auklėjimo moky
tojai seselei Laimutei Kabišai-
tytei, visuomeninio ugdymo 
mokytojui Juozui Polikaičiui, 
t au t in ių šokių mokytojoms 
Nijolei Pupienei ir Onutei Cvi-
likienei ( taip p a t p rogramų 
koordinatorei) , bibl iotekinin
kei Dainorai Baliutavičienei, 
tautodai l ininkei ir met raš t i -
ninkei Daivai Blažulionienei. 
a k o m p a n i a t o r ė m s Evel ina i 
Karal ienei ir Rositai S t raz
dienei, da inavimo mokytojai 
Daliai Gedvilienei. 

Graži padėka buvo išreikš

t a mokyklos vadovybei, di
r ek to rės pavaduotojai Laimai 
Apanavič ienei ir adminis t ra 
to re i Virgini ja i Bužėn iene i . 
Anot di rektorės , be šių dvejų 
deš in ių rankų , labai svarbių 
a s m e n ų , vargu a r mokykloje 
sk landž ia i vyktų darbai . Vi
s a d a mokėjo su mokiniais 
b e n d r a u t i , juos sudrausmin t i , 
i ša išk in t i , išmokyti pagarbos. 

Užbaigimo apeigos artėjo 
į pabaigą. Tėvų komiteto pir
min inkė Dovilė Ruscitti pasi
d ž i a u g ė vis gausė janč iomis 
mokinių gretomis, da r daug 
idėjų ir naujų projektų bus 
įgyvendinama naujais 2003— 
2004 mokslo meta i s . P i rmi
n inkė Dovilė palinkėjo geros 
klot ies a b i t u r i e n t a m s , p rašė 
j ų ir tol iau lankyt is mokyklos 
r eng in iuose , nepami r š t i jos , 
ka ip l ietuvybės židinio. Na, o 
po v a s a r o s pa i l sė jus ius 

v a i k u s kvietė vėl sugrįžti į 
Čikagos l i tuanis t inę mokyklą. 

Indrė Bar taš iūn ienė 
ČLM atstovė spaudai 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vyten i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, EL 

DARIUS R ©IRMANTAS ADVOKATAS 
VAiRAVMO R KFOMNALINIU TEISIŲ 

SPECIALISTAS 
Raštines Čikagoje ir Oak t_awn. 

Tel. 877-Gynėias arba 
877-496-3527 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-ma i l : Gibai t is@aol .com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
G I N 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 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 ChicagD. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

»AITTA 
SIUNTINIAI LAIVU 
IR LĖKTUVU PER 
BALTIA EXPRESS 

CO. LTD 
4545 VVEST 63 STREET. CHICAGO. IL 60629 

Tel. I-800-SPARNAI; J-800-772-7624 
Darbo laikas nuo I iki V 9 v.r.-6 v.v.; IV 9v.r.-8 v.v.; VI 9 v.r.-3 v.p.p. 

699 LIVELY BLVD, BUK GROVE VILLAGE, IL 60007 
Tel. 1-800-AMBER XP : 1-800-262-3797; 
Fax 1-847 952-0653; Tel. 847-952-8100. 
Darbo laikas nuo I iki V 9 v.r. - 5v.p.p. 

Siuntiniai automatiškai apdrausti $100. 

mailto:Gibaitis@aol.com

