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Siame 
numeryje: 
Rytinio JAV pakraščio 
lit. mokyklų mokytojų 
darbo konferencija; Los 
Angeles Fronto bičiulių 
politinių studijų 
išvados; Lietuvos 
Dukterų draugijos 
veikla St. Petersburge. 

2ps\. 

Ką mums reiškia 
Šeštinės; Kremliaus 
krikštatėvis arba 
Rusijos apiplėšimas. 

3 psl. 

Neturime pamiršti 
praeities; Motinos 
diena, prasmingai 
paminėta Vinco Krėvės 
lit. mokyklos mokinių. 

4 psl. 

Kas gi tie „tigrai", ko 
jie čia atvyksta; paroda 
„Čiurlionio" galerijoje; 
susipažinkime su 
muziejais Čikagoje; 
Navy Pier pramogos. 

6 psl. 

Sportas 
* Švedijoje vykusiose 14-

os iose moterų dviračių lenk
tynėse „Tjejtrampet" lietuvė 
Diana Elmentaitė, atstovaujan
ti „Aušra Gruodis" komandai, 
užėmė 19-ąją vietą. 

* B u v u s i s u g n i u ž d y t a , 
išstumta i š pasaul io futbolo 
populiarumo šimtuko, Lietuvos 
futbolo komanda pradeda atsi
tiesti ir drąsiai kaunasi su pir
mūnais. Pasiektos lygiosios 1:1 
su pasaulio vicečempionais vo
kiečiais Niurnberge ir pergalė 
Kaune 1:0 prieš škotus pribloš
kė futbolo pasaulį. Ar Lietuva 
ir toliau atsikrato futbolo pro
vincijos įvaizdžio, parodys bir
želio 11-oji. Tą dieną Kaune 
r inkt inė žais labai svarbias 
rungtynes su islandais. Tik 
pergalės atveju lietuviai tęstų 
kovą dėl II vietos savo atrankos 
grupėje ir kelialapio į būsimo 
Europos čempionato finalinį 
turnyrą Portugalijoje. Lietuvos 
futbolo rinktinės vyr. treneris 
Algimantas Liubinskas y r a 
nusiteikęs optimistiškai. 

* Tarptaut inės m ė g ė j ų 
lengvosios a t l e t i kos federaci
jos paskelbtame populiarumo 
sąraše iš IV vietos į III tarp pa
jėgiausių planetos disko metikų 
per dvi savaites pakilo 2000 
metų Sydney (Australija) olim
pinis čempionas Virgilijus 
Alekna. 

Naujausios 
zmios 

* Vyriausybė laikysis p a 
žadų ž e m d i r b i a m s ir skirs 
papildomų pinigų. 

* „Gazprom" siūlo didin
ti duju k a i n a s Lie tuva i . 

* Už t a u p y m o l a k š t u s 
š iemet valstybė gavo 305 mln. 
litų. 

* Lietuvoje rengiamasi 
į te is int i lyties pakeitimo ope
racija.-

* P r e z i d e n t a s r e i k a l a u j a 
apsaugo t i va ikus nuo agresy-

* Fi lmai ir k ino t e a t r u o 
se b u s sk i r s tomi nasrai am 
žiaus cenzą. 

Rusijos parlamentas patvirtino 
sienos su Lietuva sutartis 

Rumunijos kariuomenės vadą generolą Michail Popescu (dešinėje) sutinka 
Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis. 

Tomo Bauroi ELTA) nuotr 

R u m u n i j o s k a r i u o m e n ė s v a d a s 
L i e t u v o j e s e m i a s i pat ir t ies 

V i l n i u s , gegužės 28 d. 
(BNS) — Pakviestųjų prisijung
t i pr ie NATO Lietuvos ir Ru
munijos kar iuomenių laukia pa
našios reformos, teigė Lietuvoje 
v i e š in t i s Rumuni jos ka r iuo 
menės vadas , generalinio š tabo 
v i r š in inkas generolas Michail 
Popescu. 

„Atvykau , kad pasimoky
čiau ko nors naudingo. Jū sų pa
t i r t is m u m s bus įdomi", trečia

dienį susitikime su Lietuvos ka
riuomenės vadu generolu Jonu 
Kronkaičiu sakė M. Popescu. 
Generolas pastebėjo, kad Lie-
;uvai ir Rumunijai, pertvarkant 
kariuomenes pagal NATO ko
lektyvinės gynybos reikalavi
mus , iškyla panašių problemų. 

Susitikime tai pat buvo pri
s ta ty ta Lietuvos krašto apsau
gos sistema, 

Nuke l ta į 5 psl. 

V . A d a m k u i 
v y r i a u s y b ė s k y r ė 

p r e m j e r o 
r e z i d e n c i j ą 

V y r i a u s y b ė n u t a r ė buvu
siam prezidentui Valdui Adam
kui skir t i premjerui numaty tą 
rezidenciją, kur i dabar yra t u š 
čia. 

Atsižvelgdama į V. Adam
k a u s prašymą, vyriausybė t re 
čiadienį n u t a r ė neteikti Seimui 
į s ta tymų pataisų, kuriomis bū
tų į te is in ta galimybė buvus iam 
šalies vadovui vietoj poilsiavie
tės sk i r t i žemės sklypą gyvena
mojo n a m o statybai . 

N u k e l t a i 5 p s l . 

P o S e i m o v a d o v o 
a p s i l a n k y m o B ū d u 
k a i m e b u s š v i e s i a u 

Iki šiol be elektros gyvenu
siems Jonavos rajono II Būdų 
ka imo gyventojams trečiadienį 
ten aps i lankęs Seimo pirminin
k a s Ar tū r a s Pau lauskas įžiebė 
viltį gyventi šviesiau. 

Jonavos rajono vadovai pa
žadėjo Seimo vadovui, kad iki 
rudens š iame kaime t ikrai bus 
įvesta elektra . 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Maskva-Vilnius, gegužės 
28 d. (BNS) — Rusijos parla
mento aukštieji rūmai — Fede
racijos Taryba — absoliučia 
dauguma patvirtino prieš pus
šeštų metų pasirašytą su Lietu
va sienos sutarčių paketą, taip 
p r i a r t indama šio dvišaliams 
santykiams svarbaus dokumen
to įsigaliojimą. 

Trečiadienį Federacijos Ta
rybos posėdyje už Lietuvos ir 
Rusijos sausumos sienos sutar

ties patvirtinimo įstatymą bal
savo 132 senatoriai, vienas buvo 
prieš ir vienas susilaikė. 

Už išskirtinės ekonominės 
zonos ir povandeninės žemyno 
dalies atribojimo sutarčių pa
tvirtinimo įstatymą balsavo 133 
Federacijos tarybos nariai, po 
vieną balsavo prieš ir susilaikė. 

Kaip sakė Lietuvos prezi
dento patarėjas Alvydas Meda-
linskas, Rolandas Paksas pa
sveikino Federacijos Tarybos 

sprendimą. „Šiuo žingsniu Ru
sija panaikino vieną svarbiau
sių klausimų, kuris ne kartą bu
vo ne tik Lietuvos ir Rusijos, bet 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
darbotvarkėje", pabrėžė patarė
jas . 

Jo teigimu, Rusija turi vyk
dyti savo įsipareigojimus Lietu
vos ir tarptautinės bendruome
nės atžvilgiu. 

„Prezidentas neabejoja, kad 
šis žingsnis bus dar vienas tei

g i amas postūmis Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose, Lietuvai 
t ampant Europos Sąjungos ir 
NATO nare", sakė A. Medalins-
kas . 

Federacijos Tarybos spren
dimas reiškia, kad sienos su
tarčių tvirtinimo procedūra Ru
sijos parlamente užbaigta. Įs
t a tymus dėl sienos sutarčių pa
tvirt inimo dar turi pasirašyti 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin. 

Prez identas American Chamber of Commerce 
narius ragino investuoti Lietuvoje 

Vi ln ius , gegužės 28 d. 
(Elta) — Trečiadienį Vilniuje 
susitikęs su Amerikos prekybos 
rūmų (American Chamber of 
Commerce) nariais, prezidentas 
Rolandas Paksas žadėjo reika
lauti asmeninės pareigūnų at
sakomybės, kad parama, kurią 
suteiks Europos Sąjunga, būtų 
pasinaudota naudingai, efekty
viai ir skaidriai. 

Kalboje, pasakytoje per Pre
zidentūroje surengtus pietus su 
Amerikos prekybos rūmų na
riais, prezidentas minėjo, kad 

narystė Europos Sąjungoje 
atvers Lietuvai naujų galimy
bių, turėtų labai padrąsinti už
sienio verslo žmones investuoti 
Lietuvoje. Kartu tai — ir išban
dymas valstybei bei jos institu
cijoms. 

„Sieksiu, kad butų įteisinta 
verslui palankesnė mokesčių 
sistema ir būtų užtikrintos vie
nodos konkurencijos sąlygos 
Lietuvos ir užsienio įmonėms", 
kalbėjo R. Paksas. 

R. Paksas minėjo, kad ant
rąjį pagal dydį Lietuvos miestą 

Kauną pasieks europinius rei
kalavimus atitinkanti geležin
kelio atšaka iš Vakarų. Turi bū
ti užbaigtas projektas „Via Bal-
tica", per Lietuvą sujungsiantis 
Helsinkį su Varšuva ir visa 
Vakarų Europa. 

Puikus greitkelis jungia 
Klaipėdos jūrų uostą su moder
niu Kauno oro uostu. „Visa tai 
leidžia tikėti, kad Lietuva turi 
visas galimybes reaUai patvir
tinti tranzito šalies vardą", tei
gė valstybės vadovas. 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos karinėse oro pajėgose — 
pirmoji reaktyvinio lėktuvo lakūnė 

Šiaul ia i -Vi ln ius , gegužės 
(BNS) — Lyčių lygybės 28 

principai skverbiasi į paskuti
nius tradiciškai „vyriškus" Lie
tuvos kariuomenės dalinius — 
Karinėse oro pajėgose (KOP) 
prie reaktvvinio lėktuvo vaira-
lazdės sėdo pirmoji karo lakūnė. 

KOP Pirmojoje bazėje Zok
niuose dislokuotus lengvuosius 
atakos lėktuvus „L-39 Albat-
ros" mokosi valdyti leitenante 
Kristina Bakūnaitė, atrankos į 
karo lakūnus konkurse šį pava
sarį nurungusi šešis vyrus. 

Kaip sakė KOP Pirmosios 

bazės vadas majoras Devis Mar-
tusevičius, sėkmingai išlaikiusi 
įvairias teorines .įskaitas, leite
nan te K. Bakūnaitė pradėjo 
skrydžius su lakūnu-instrukto-
riumi. Pagal individualų planą 
išskraidžius būtina valandų 
kiekį, K Bakūnaitė pradės sa
varankiškus skrydžius. 

D. Martusevičiaus teigimu, 
atrankos konkurse K. Bakūnai
tė ki tus kandidatus pralenkė 
skraidymo patirt imi, turimu 
išsilavinimu, anglų kalbos ži
niomis. 

Nukelta į 5 psl. 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
jubiliejui — papildomos lėšos 

Vi ln ius , gegužės 28 d. 
'BNS) — Ministrų kabinetas 
trečiadienį nu ta rė iš Vyriausy
bės rezervo fondo papildomai 
skirti 877.000 litų Lietuvos val
stybės dienai — Karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejui — paminėti . 

Dar pusantro milijono litų 
šiai šventei buvo skirta kovo pa
baigoje.. 

Kaip pranešė Vyriausybės 

spaudos tarnyba, 262,000 litų iš 
papildomų lėšų skirta apmokė
ti parengiamiesiems darbams 
Vingio, Kalnų ir Sereikiškių 
parkuose, kuriuose vyks Pasau
lio lietuvių dainų šventės ren
giniai. 415,000 litų skirta kom
pensuoti išlaidoms, susijusioms 
su Pasaulio lietuvių dainų šven
tės dalyvių apgyvendinimu Vil
niaus miesto švietimo įstaigo
se, Nukelta į 5 psl. 

„Blazers" gerbėjai komandoje 
nori Arvydo Sabonio 

Portland, gegužės 26 d. 
(Elta) — Legendinį Lietuvos 
krepšininką Arvydą Sabonį 
„Portland Trail Blazers" ko
mandoje matyti ir kitą sezoną 
nori daugiausiai šios ekipos 
gerbėjų. Už tai, kad lietuvis ir 
toliau žaistų Portlande laik
raščio „The Oregonian" inter-
netinėje svetainėje surengtoje 
apklausoje buvo net 96 proc. 
krepšinio mėgėjų. 

A. Saboniui šis sezonas 
NBA lygoje ir Portlando ko
mandoje buvo septintasis. 38 
metų vidurio puolėjas iš Lie
tuvos per 78 reguliariojo sezono 
rungtynes žaidė 1,209 min. 
(vidutiniškai — 15.5 per kėli
nį), pelnė 476 taškus (vid. — 
6.1), atkovojo 335 kamuolius 
(vid. — 4.3) ir atliko 142 rezul
tatyvius perdavimus (vid. — 
1.8). 

Šiemet Vakarų konferenci
jos ketvirtfinalyje „Blazers" 3-4 
pralaimėjo „Dalias Mavericks" 
komandai. Per 6 atkrintamųjų 
varžybų rungtynes Lietuvos 
krepšininkas žaidė 86 min., 
pelnė 60 taškų ir atkovojo 24 

kamuolius. 
A. Sabonio sutartis su Port

lando klubu galioja dar viene
rius metus. 

Už tai, kad komandoje liktų 

JAV sena tor ius 
pagyrė Lietuvą 

Lietuvos pastangos spręsti 
t au t in ių mažumų problemas 
su l aukė palankaus t a rp tau 
tinio vertinimo. 

Per JAV Senato sesiją se
natorius Joseph Biden, kalbė
d a m a s NATO plėtros t ema , 
pranešė apie Lietuvos pastan
gas ugdyti toleranciją čigonų 
taut inei mažumai, apie Vilniu
je įsteigtą Romų visuomenės 
centrą, 2000 metais pradėtą 
įgyvendinti Romų integracijos į 
Lietuvos visuomenę programą. 

Senatorius taip pat pami
nėjo, kad Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų šauktiniai išklauso Ant
rojo pasaulinio karo ir holo-
kausto istorijos kursą, o Lietu
vos vyriausybė, bendradarbiau
dama su tarptautinėmis nevy
riausybinėmis organizacijomis, 
ku r i a teisinius dokumentus , 
pagal kuriuos būtų grąžintas 
žydų bendruomenės turtas. 

(Elta) 

Arvydas Sabonis 
Dirck Nowitzki. 

(dešinėje) po krepšiu sta Maverick" žaidėją 
EPA-Elta nuotr. 

Zach Randolph buvo 94 proc. 
Derėk Anderson — 91 proc., 
vyr. treneris Maurice Cheeks — 
90 proc., Scottie Pippen— 79 

proc., Antonio Daniels — 72 
p r o c , Dale Davis ir Qyntel 
Woods — 69 proc, Bonzi VV'ells 
— 52 proc. „Blazers" gerbėjų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuiers. AP, tnierfa*. ITAR-TASS. 8NS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Atėna i . Europos Komisijos 

p i rmin inkas Romano Prodi t re 
čiadienį sukri t ikavo naują Eu
ropos Sąjungos konst i tuci jos 
projektą, pavadinęs jį nuvil ian
čiu, neambicingu ir „kai ku
r ia i s a tžvi lgia is s t umianč iu 
m u s atgal" Buvusio Prancūzi
jos prezidento Valery Giscard 
d 'Esta ing vadovaujamas Kon
ven tas skuba parengti konsti
tucijos metmenis iki birželio 
21-22 d. Graikijoje rengiamo 
viršūnių susitikimo. V. Giscard 
d 'Estaing, pas isakant is už Eu
ropą, kurioje lemiamas ba lsas 
l iktų valstybėms, nesenai metė 
iššūkį R. Prodi, pakvietęs jį į 
viešus debatus dėl k a r š t u s gin
čus sukėlusio klausimo, a r Eu
ropos Taryba i , kur ią s u d a r o 
valstybių narių vadovai, reikia 
skir t i nuolatinį pirmininką. R. 
Prodi , pas isakant is už tai , kad 

valstybių sąskaita daugiau įga
liojimų būtų skir ta Europos Ko
misijai ir Europos Parlamentui, 
a tmetė V. Giscard d'Estaing pa
siūlytas debatų sąlygas. 

Frankfurtas . Jei dolerio 
kursas ir toliau smarkiai kris. 
valstybių vyriausybės ir centri
niai bankai tu rės kartu imtis 
priemonių šiam procesui su
s tabdyt i , t rečiadienį verslo 
dienraščiui „Handelsblat t" 
tvirtino Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) generalinis direk
torius Horst Koehler. Per pra
ėjusius metus dolerio kursas 
euro atžvilgiu krito 30 proc, 
bet toks reiškinys nestebina, ži
nan t didžiulį JAV einamosios 
sąskaitos deficitą, tvirtino TVF 
generalinis direktorius. Antra
dienį bendros Europos valiutos 
kaina pasiekė rekordiškai di
delę 1.1933 dolerio už eurą ver
tę, tai yra 45 proc. daugiau nei 
mažiausia euro kaina 2000 me

tų spalio mėnesį. Dauguma ži
novų tvirtina, kad euras ir to
liau brangs. 

S t o k h o l m a s . Buvusi Bos
nijos serbų prezidentė Biljana 
Plavšič, už nusikaltimus žmo
niškumui nuteista 11 metų ka
lėti, bausmę atliks Švedijos ka
lėjime, trečiadienį pranešė Šve
dijos naujienų agentūra TT. 

JAV 
Vašingtonas. JAV atšau

kia daugumą šios šalies įvestų 
sankcijų Irakui, pranešė antra
dienį JAV finansų departamen
tas. „Šis sprendimas patvirtina 
Busho (Bušo) administracijos 
įsitikinimą, jog Irako liaudis 
tur i sugrįžti į prekiaujančių 
tautų šeimą, ir rodo, kad pra
sidėjo naujas išlaisvinto Irako 
gyvenimas", sakė finansų sek
retorius John Snow. Praėjusią, 
savaitę spaudžiant JAV, Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba 
balsavo už tai, kad būtų nu
trauktos 13 metų galiojusios 
ekonominės sankcijos Irakui, ir 
suteikė JAV ir Didžiajai Bri
tanijai įgaliojimus valdyti Ira

ką bei jos naftos pramonę. Pre
kybos su Iraku draudimai išli
ko ginklų prekybos srityje, taip 
pat draudžiama prekiauti Irake 
pagrobtomis kultūros ir meno 
vertybėmis, be to, prekybos 
draudimai taikomi kai kuriems 
asmenims. 

New York. Irakas galėjo 
sunaikinti savo cheminius ir 
bakteriologinius ginklus iki to 
laiko, kai JAV ir jų sąjunginin
kai įėjo įjos teritoriją, antradie
nį pareiškė JAV gynybos mi
nistras Donald Rumsfeld. mė
gindamas paaiškinti, kodėl už
draustų rūšių ginklų Irake iki 
šiol nerasta. Jis sakė, jog grei
tas JAV kariuomenės puoli
mas, matyt, užklupo Iraką ne
pasiruošus, bet pridūrė: „Taip 
pat gali būti. kad jie nusprendė 
sunaikinti šiuos ginklus iki ka
ro". 

IRAKAS 
Bagadas . Vienas Artimųjų 

Rytų interneto tinklalapis gavo 
ranka rašytą laišką, kurį pasir
ašė neva nuverstas Irako prezi
dentas Saddam Hussein ir ku

riame irakiečiai yra raginami 
priešintis JAV ir britų kariuo
menei. Laiške, adresuotame 
„visiems mujahidams, nar
siems arabų liaudies vaikams 
ir arabų socialistų partijos 
'Baath' nariams" ir datuotame 
balandžio 25 diena, Saddam 
Hussein . j ihad 'o brolius" 
(.jihad — „šventasis karas"-
red.) ragina „išvyti išdavikus, 
kurie parėmė okupaciją ar at
sikraustė įkandin okupantų į 
valstybę'ir boikotuoti „visus, 
kuriuos į vyriausybės postus 
paskyrė įsiveržusios nusikal
tėlių pajėgos". Tekste pažymė
ta, kad tai — „ketvirtasis ran
ka rašytas Saddam Hussein 
laiškas". Anksčiau Londone lei
džiamas arabų laikraštis „Al 
Quds Al-Arabi" išspausdino tris 
tokius laiškus. Tinklalapyje 
taip pat yra „Irako pasiprieši
nimo ir išsivadavimo ginkluo
tųjų pajėgų generalinės vado
vybės" komunikatas, kuriame 
prisiimama atsakomybe už ata
ką prieš JAV kariuomenę Fal-
lujah, taip pat už amerikiečiu 
kareivio žūtį Bagdade. Jame 

pažymima, jog šiai organizaci
jai vadovauja buvęs Irako vi
ceprezidentas Taha Yassin Ra-
madan. Laiške konkretizuoja
ma, kad Fallujah išpuolį įvykdė 
„specialiųjų pajėgų" kovotojai. 
,.al-Faruk brigados", ir buvu
sios valdančiosios partijos 
..Baath" nariai. 

Bagdadas. Irake trečiadie
nį nukritus JAV pajėgų sraigta
sparniui, žuvo 4 amerikiečiai 
kariai, pranešė arabų palydovi
nė televizija ,.A1-Jazeera". Ne
laimė įvyko 150 km į šiaurės 
vakarus nuo Bagdado. Sraigta
sparnis nukrito per susirėmi
mus, kurie kilo ginkluotiems 
irakiečiams surengus išpuolį 
prieš vietos policijos nuovadą. 

RUSIJA 
Maskva. Rusijoje užregist

ruotas pirmasis ūmaus kvėpa
vimo takų sindromo <RARS> at
vejis ligoniui iš Amūro srities 
Biagoveščensko miesto, galuti
nai patvirtintas atlikus tyri
mus, pranešė vyriausiojo sani
tarijos gydytojo sekretore spau
dai Liubove Voropajeva. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
RYTINIO PAKRAŠČIO 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ DARBO 
KONFERENCIJA 

Š. m. kovo 23 d. Philadel-
phijoje įvyko, JAV LB Švieti
mo tarybos organizuota, darbo 
konferencija, į kurią susirinko 
Šiaurės Amerikos rytinio pa
kraščio lituanistinių mokyklų 
delegacijos iš 6 miestų. Konfe
rencijoje dalyvavo JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė ir mokyklų 
atstovai iš Atlantos „Saulės" 
lituanistinės mokyklos, Balti-
morės .Karaliaus Mindaugo" 
lit. m-los, Bostono lit. m-los, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
lituanistinės m-los, New York 
Maironio lituanistinės m-los ir 
Vašingtono Kristijono Done
laičio lituanistinės m-los. Kon
ferencija vyko Šv. Andriejaus 
klebonijoje, kurios klebonas 
Petras Burkauskas maloniai 
sutiko užleisti jaukų valgo
mąjį, sekmadienį pavirtusį 
konferencijos darbo kambariu, 
talpinusiu per 30 žmonių. Tu
rėjome puikias darbotvarkės 
knygeles (Kazys Razgaitis) ir 
technika aprūpintą konferen
cijos kambarį, todėl praneši
mus ne tik girdėjome, bet ir 
matėme ekrane. 

Konferenciją atidarė Švie
timo tarybos pirmininkė Da
lilė Polikaitienė, trumpai su
pažindinusi su JAV LB rytinio 
pakraščio lituanistinėmis mo
kyklomis. Vinco Krėvės litua
nistinės mokyklos vedėja Rai
monda Rukšienė šiltai prista
tė prelegentę Jūratę Krokytę-
Stirbienę. Jūratės paskaitos 
„Mokinio motyvacija ir klasės 
aplinkos kūrimas" klausėmės 
susidomėję. Tai buvo labai in
formatyvi, įdomi ir nepapras
tai naudinga medžiaga. Jūra
tės Stirbienės didžiulė patirtis 
švietimo srityje, meilė dėsto
mam dalykui, įdomus, nenuo
bodus medžiagos pateikimas 
visiems mokytojams paliko di
džiulį įspūdį. 

Praktiški ir naudingi pa
tarimai, kaip bendrauti su 
mokiniu, kokios tvarkos, tai
syklių reikia laikytis klasėje, 
kaip kalbėti, kaip reaguoti į 
mokinių vienokį ar kitokį 
elgesį, kaip tą elgesį pakeisti 
— tai tik maža dalelė 

pavyzdžių, kuriuos išklausė
me paskaitos metu. Pedago
ginė metodika — tai didžiau
sias mūsų lituanistinių mo
kyklų mokytojų trūkumas. Jū
ratės paskaita bent iš dalies 
sumažino tą mūsų darbo spra
gą. Klausydami paskaitos, 
daugelis iš mūsų aiškiai pa
matėme savo klaidas, dirbant 
su vaikais. Aišku, kilo didelis 
noras tų klaidų nebedaryti, 
keisti neveikiančius metodus 
naujais, stengtis dirbti taip, 
kad už kiekvieną neigiamą 
pastabą pasakytume 8 teigia
mus pagyrimus savo moki
niams. Tačiau svarbiausia — 
eiti prie kiekvieno mokinio su 
meile, nuoširdžiu pavyzdžiu 
parodant, kokia garbė ir atsa
komybė yra mums — mokyto
jams — tęsti lietuvybės iš
laikymą šiame krašte. 

Po šv. Mišių ir trumpų už
kandžių konferencijos darbą 
tęsėme toliau. Dalilė Polikai
tienė papasakojo, kokie yra 
pagrindiniai šiuo metu švieti
mo tarybos darbai ir rūpesčiai, 
trumpai apžvelgė Šiaurės 
Amerikos lituanistinių mo
kyklų padėtį 2002-2003 moks
lo metais (mokinių, mokytojų 
skaičių ir t.t.), suteikė žodį vi
sų mokyklų atstovams. Moky
tojoms buvo ypač naudinga 
susipažinti su Švietimo tary
bos pirmininke ir su ja as
meniškai pabendrauti. Ne vi
sose lituanistinėse mokyklose 
yra vienodas vedėjų-mokytojų 
bendradarbiavimas, todėl kar
tais eiliniai mokytojai neturi 
jokio supratimo apie JAV LB 
Švietimo tarybos veiklą, jos 
tikslus ir keliamus reikalavi
mus lituanistinėms mokyk
loms. Tokios konferencijos yra 
nepaprastai gera proga pajus
ti, kad nesame pavienės mo
kyklos, dirbančios savaitga
liais, bet esame dalis Šiaurės 
Amerikos lietuviško švietimo 
sistemos, kuri gyvuoja dau
giau kaip 50 metų. 

Apskrito stalo diskusijų 
metu išgirdome išsamius nau
jų vadovėlių pristatymus (Da
lilė Polikaitienė, Raimonda 
Rukšienė, Violeta Razgaitienė 

Rytinio JAV pakraščio lit. mokyklų mokytojų darbo konferencijos dalyviai. 

Violeta Razgaitienė pristato 
Mokytojų konferencijoje. 

klases vadovėlį ..Lietuvių kalba 

ir Aušra Aleliūnaitė-Covales-
ky). Metodinės medžiagos 
pamokėlių pristatymai taip 
pat buvo stipriai ir įdomiai 
paruošti (Ginta Palubins
kaitė, Kristina Nakienė, Inga 
Celedinaitė, Šarūne Stankevi
čienė, Reda Limantienė). 

Konferencijos- programa 
buvo labai intensyvi, tačiau, 
griežtai laikantis darbot
varkės punktų, spėjome viską 
atlikti ir laiku užbaigti nu
matytą programą. Dėkojame 
Švietimo tarybai ir jos pir
mininkei Dalilei Polikaitienei, 
kad organizuoja tokius rengi
nius, kurie mums — mokyto
jams, yra tikrai labai reikalin
gi ir naudingi. 

Visų konferencijos dalyvių 
vardu nuoširdžiai dėkojame 
Jūratei Stirbienei ir tikime, 
kad ji ir ateityje savo pro
fesinėmis žiniomis pasidalins 
su lituanistinių mokyklų mo
kytojais. Ačiū Kaziui Razgai-
čiui už technologijos pri
taikymą ir koordinavimą kon
ferencijos metu. Daug padė
kos žodžių Philadelphijos Lie
tuvių Bendruomenės valdybai 
(pirm. Vytas Bagdonavičius) 
bei Vinco Krėvės lituanistinei 
mokyklai už svetingumą ir 
nuoširdų dėmesį konferenci
jos dalyviams, Tautodailės 
institutui, kun. Petrui Bur-
kauskui, Jonui Puodžiūnui, 
Aldonai Jakubėnienei, Euge
nijai Dragūnienei, Renatai ir 
Linui Kučams, Rasai Stra
vinskienei, Teresei ir Algi
mantui Gečiams, Vidmantui 
ir Raimondai Rukšiams, Da
nutei Surdėnienei, Aldonai 
Page, Rasai Avellino, Virgui 
Volertui. Vidai Salčiūnienei, 
Daliai Kairiukštienei, Gintui 
Stirbiui — nuoširdus ačiū už 
svečių sutikimą, globojimą, 
pavadavimą mokykloje, mais
to ruošimą, idėjas ir visokeri
opą pagalbą, ruošiant šį ren
ginį. Ačiū visiems konferenci
jos dalyviams. 

Džiugu, kad konferencijo
je dalyvavo ir mes turėjome 

• progos susipažinti su jauniau
sios, tik šiais mokslo metais 
įsikūrusios, „Saulės" litua
nistinės mokyklos Atlantoje 
kūrybingomis, energingomis 
mokytojomis (vedėja Audronė 
Durham). Lietuviška kibirkš
tėlė Atlantoje tikrai jau įžieb

ta -•- sėkmės ir kantrybės jums, 
mielos kolegės, ruošiant šį 
renginį. 

Ar sėkmingai pavykusios 
konferencijos idėjos ir pasida
linta patirtis prigis mūsų 
mokyklose, didžia dalimi pri
klausys nuo mūsų — mokyto

jų rodomo pavyzdžio, išradin
gumo, energijos ir įdėto darbo. 
Tegul šios savybės ir aiškus 
tikslas, dėl kurio dirbame, su
randa pritarimą ir palaikymą 
mūsų darbe, auklėjant j au
nimą lietuviška dvasia. 

Violeta Razgaitienė 

LOS ANGELES LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ 2003-ŲJŲ METŲ 

POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS 

Mokytojų konferencijos svečių sutikimas, Įvykęs šeštadienį Lietuvių namuose Philadelphijoje. Pirmoji iš kaires 
— JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Dalilė Polikaitienė 

38-asis politinių studijų 
savaitgalis vyko sausio 25-26 
d., bendrinė studijų tema — 
„2002 metų įvykiai Lietuvoje 
ir kas toliau?". 

Sausio 25 pagrindinę pas
kaitą „Lietuva pakviesta į NA
TO ir ES. Kas toliau?" skaitė 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Amerikoje Vygaudas 
Ušackas, moderavo adv. Žibu
tė Brinkienė. Sausio 26 — dr. 
Algirdas Kanauka „Nuolatinis 
tautos atsinaujinimas besikei
čiančių 21-ojo amžiaus verty
bių sūkuryje", moderatorius 
Vytautas Vidugiris, ir „Vals
tiečių laikraščio" politinio 
skyriaus apžvalgininkė iš Vil
niaus Lina Pečeliūnienė — 
„2002 metų rinkimai ir ką 
žada ateitis", arba „Šunkelio 
žavesys", moderavo Linas Ko
jelis. Pasisakymų „Mano as
meninė atsakomybė Lietuvai 
ir lietuvybei" dalyviai: litua
nistinės mokyklos vedėja 
Marytė Sandanavičiūtė-New-
som ir naujieji „trečiosios ban
gos" imigrantai — lituanistinės 
mokyklos mokytoja Laima Ga-
jauskienė, gydytojas Rimtas 
Marcinkevičius ir Artūras 
Čėsna, vadovė Violeta Ged
gaudienė. Svarstybų „Išeivija 
ir jos rolė Lietuvoje, išgyvend
inant melą" dalyviai — Liuda 
Avižonienė, Linas Kojelis ir 
Algis Žemaitaitis, vadovas 
Juozas Kojelis. 

Suderinus paskaitininkų 
tezes, svarstybų-pasisakymų 
dalyvių pareikštas mintis ir 
pateiktus argumentus bei au
ditorijos nuomones, darytinos 
tokios išvados: 

1. Lietuvos siekiai tapti 
NATO ir ES nare pildosi dėka 
pačios Lietuvos ryžto,, nuosek
lių politinių, ekonominių ir 
karinių reformų, dėl JAV-ių 
prielankumo ir užsienio lietu
vių pastangų praeityje atkur
ti, o dabar įtvirtinti valstybinę 
nepriklausomybę. 

2. Prileidus, kad Lietuva 
netolimoje ateityje taps pilna
teise NATO ir ES nare, užsie
nio lietuvių pareigos tėvynei 
nebus užsibaigę. 1944-1990 
metais patriotinė išeivija nesi-
blaškė, nes ją vienijo pagrindi
nis rezistencijos tikslas — at
kurti valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę, tai dabar at
kurtos nepriklausomybės įtvir
tinimui turėtų burtis apie 
Lietuvos diplomatinę tarnybą 
ir pilnateisiais nariais daly
vauti Lietuvos politinių parti
jų bei profesinių ir visuomeni
nių organizacijų veikloje. 

Santykiai su JAV turi iš-
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likti raktiniu Lietuvos už
sienio politikos akcentu. 

3. Faktą kad naujuoju Lie
tuvos prezidentu išrinktas Ro
landas Paksas, o ne perrink- I 
tas Valdas Adamkus, priimti 
kaip normalų demokratinėje Į 
valstybėje politinį procesą. Po j 
rinkimų išrinktojo prezidento i 
apyskaitose likę neatsakytų 
klausimų, kurių pro pirštus 
praleisti nereiktų, tačiau de
mokratijos stiprinimui bus pa
sitarnauta ne populistiniu iš
rinktajam prezidentui opona
vimu, o konstruktyviu bendra
vimu ir atsakominga kritika. 

4. Pasaulyje išsiliejusi glo
balizacijos idėja stato ypatin
gus uždavinius Lietuvos švi
etimui ir jaunimo auklėjimui. 
Mokyklose stiprintinas tauti
nis auklėjimas, kad kosmo
politizmas neišstumtų tau
tinių vertybių. 

5. Visose Lietuvos gyveni
mo srityse, ypač ūkio sektoriu
je, vyksta „pilietinis karas" 
tarp vakarietiškos etikos įsi
tvirtinimo, kur stengiamasi 
valstybinius ir privačius inte
resus išskirti, ir rytietiškos, 
kur tie interesai suplakami. 
Laimėjus rytietiškai et ikai , 
rytų kaimynas užvaldytų 
energetiką — Lietuvos ūkinės 
pažangos pagrindą, ir iškovota 
nepriklausomybė būtų pavo
jingai apribota. • 

Rytietiškos etikos pavojus 
galėtų išryškinti ir išviešinti 
įkurtas Strateginės politikos 
institutas. Išeivių talka tokio 
instituto įkūrimui ir veiklos 
išvystymui neabejotinai būtų 
svarbi. 

6. Lietuvių Chartos įparei
gojimai „darbu, mokslu, tur tu 
ir pasiaukojimu padėti išlai
kyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę" užsienio lietuvius te-
besaisto. Pagalba turtu Lietu
voje nesunkiai priimama. Per 
dešimtmečius sukauptą turtą 
Lietuvių ir Tautos fondai 
skirsto, atsižvelgdami į pra
šančiųjų pateiktus argumentus. 

Chartos dvasioje išeivijai 
atstovaujanti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė turėtų su
kurti kompetetingų išeivių 
komisiją kai kuriems Lietuvos 
gyvenimo sektoriams stebėti 
ir reikalui esant kurti savo 
projektus ir su Lietuvių ir 
Tautos fondų talka jų vyk
dymą finansuoti. 

Vytautas Vidugiris 
Išvadų komisijos 

pirmininkas 
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Juozas Pupius, 
Žibutė Brinkienė 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th 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 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxxr«Brioisugeryan(lxeasthee0tcorn 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS ŪGLI GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOG4S-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA 

St. Petersburgo Lietuvos 
Dukterų draugija ne tik gausi 
savo narių skaičiumi, bet ir fi
nansiniai stipri moterų orga
nizacija St. Petersburgo lietu
vių telkinyje. Ši organizacija, 
kurią St. Petersbur, FL., įkūrė 
visuomenininke ir garsi madų 
parodų organizatorė Monika 
Andrijauskienė 1985 metais, 
dar iki šiol gyvuoja, ruošia įvai
rius parengimus, labdaros va
karus ir visokiais būdais ban
do surinkti lėšas šalpai Lie
tuvoje ar pagalbos reikalingiems 
šio telkinio gyventojams. 

Šiais metais valdybos pir
mininkė yra Elena Jasaitienė, 
kuri net septynerius metus 
buvo ir šios organizacijos sek
retorė, o dabar toliau gražiai 
vadovauja šiai organizacijai. 
Kitos valdybos narės yra: 
viceprim. Nijolė Dimienė, sek
retorė Alvitą Kerbelienė, ižd. 
Birutė Kasperavičienė ir narė 
Elena Purtulienė. Sociali
niams reikalams vadovauti 
sutiko Milda Tamulionienė, o 
revizijos komisija susideda iš 
Sofijos Vaškienės, Marijos 
Šaulienės ir Aldonos Olienės. 

Paskutinį šio sezono meti
nį susirinkimą pirmininkė 
Elena Jasaitienė sušaukė ge
gužės 1 d. Lietuvių klubo pa
talpose. Gal dėl laiko pakeiti
mo, į susirinkimą atėjo tik 27 
narės, nors šiai organizacijai 
priklauso 125 narės. 

Susirinkimą atidarė ir pa
sveikino nares pirmininkė 
Elena Jasai t ienė, perskaitė 
darbotvarkę ir pakvietė dva
sios vadą dr. kun. Matą Čyvą 
sukalbėti maldą. Savo maldoje 
kun. M. Čyvas išryškino, kad: 
„Metų bėgyje Dukterų draugi
jos moterys planuoja, renka, 
taupo, o, vasarai atėjus, savo 
artimo meilės planus vykdo. 
Gražu, kad jos prisimena 
atgimstančią tėvynę Lietuvą, 

o ypač vargstančius, kuriems 
savo ir mūsų vardu bando pa
dėti. Laimink, Dieve, jų pas
tangas, o dabar laimink šį su
sirinkimą, laimink planus, 
sumanymus ir nutarimus." 
Šie prasmingi maldos žodžiai 
nuteikė visas ir toliau dirbti 
organizacijos darbą. Tylos mi
nute buvo pagerbtos mirusios 
organizacijos narės. 

Pagal darbotvarkę vyko 
tolimesnė susirinkimo eiga. 
Buvo iždininkės Elenos Pur-
tulienės pranešimas. Ji patei
kė nuo 2002 iki 2003 metų 
pavasario išdalintas aukas. 
Tai buvo: 1,000 dol. Vilniaus 
Laikinos vaikų globos na
mams, Ukmergės ligoninei 
2,000 dol., Kauno Miesto vai
kų lopšeliui 300 dol., Kaune 
vienai sunkiai sergančiai li
gonei 300 dol., sužeistai jau
nuolei Renatai Petrauskaitei. 
Atlanta (GA) per Lietuvių 
Bendruomenę 1,000 dol., mu
zikui A. Jurgučiui dėl vežio
jamos kėdės 300 dol. Pati pir
mininkė Elena Jasaitienė nu
vežė į Lietuvą 800 dol., ir iš
dalino daugiavaikėm šeimoms 
Raseinių rajone. Buvo ir Sofi
jos Vaškienės revizijos komisi
jos pranešimas. Pranešimai 
priimti be pataisymų. 

Elena Jasaitienė davė 
trumpą metinę veiklos apžval
gą, kuri susidėjo iš praeito ru
dens vartotų daiktų išpardavi
mo, Kalėdinio pabendravimo 
ir 2003 m. vasario 5 d. metinės 
iškilmingos vakarienės su pro
grama, kurią atliko aktorius 
Egidijus Stancikas ir muzikas 
Raigardas Tautkus, šokėjai Ri
ma ir Aurelijus Kilbauskai. Pir
mininkė ir jos valdyba pasi
džiaugė, kad kiekvienas ren
ginys atnešė pelno: tuo būdu, 
pirmininkė teigė, šį pelną ga
lėjo išdalinti ten. kur pagalba 
buvo reikalinga. Nukehaį4ps! 

mailto:a@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


KREMLIAUS KRIKŠTATĖVIS 
ARBA RUSIJOS APIPLĖŠIMAS 

E. RINGUS 

„New York Times" laik
raštyje buvo maža žinutė, 
skelbianti, kad Berezovskij 
laimėjo bylą prieš Amerikos 
žurnalą „Forbes". Bylos 
tre yra Berezovskij skj: 
prieš žurnalą už straipsnius, 
šmeižiančius jo asmenybę. 
Skundas įteiktas Londono 
teismui 1997 m., bet atšauk
tas 2003 m. B. Chlebnikovo 
parašyti straipsniai, su ko
mentarais ir kitokia medžis 
ga, buvo surinkti ir išleisti 
Maskvoje. Knyga įdomi todėl, 
kad joje pavaizduoti įvykiai 
Jelcin gadynėje. Aprašytas 
perėjimas iš komu 
sistemos į kapitalistinę. 

Netolimoje ateityje rasimo 
daug literatūros apie panašia-
pastangas Kinijoje ir gauti 
rezultatai ten bus pa 
su rezultatais Rusijoje. Pag 
skelbiamas informacijas, re
forma atnešė Kinijai gerove 
Tuo tarpu Rusijoje vis dar 
vuoja netvarka ir skurdas. 
Rusijos demografai susirūpino 
tautos ateitimi, nes Sibi<iš
tuštėja, o į tremtinių 
skverbiasi kiniečiai. Kinija 
naują tvarką įveda neskub
dama, planingai, pradėjusi 
nuo svarbiausio — d< t 
tyvizacijos. Rusai ir toliau 
kartoja klaidas, padarytas po 
revoliucijos. Liaudžiai mes 
šūkis: ,,Atsiimk, kas nuo tavęs 
atimta", atrodo yra kartoja
mas. Tik šį kartą atin 
nuo savęs, nuo savo va!st\' 

Labiausiai nukentėjo liaudis 
Per visą istoriją iš 

Europos tautų Rusijos liaudis 
nukentėjo daugiausia. Tauta 
neturėjo laimės su savo va
dovais. Sunku buvo vai:. 
carams, bet dar blogiau -
juos praradus. Daug v i 
buvo įdėta į Jelcin, bet nepa
sitvirtino. Pučo metu sudary
tas vaizdas didvyrio, drožian
čio kalbą ant tanko. į 
pradėjo blėsti. Padėtis krašte 
blogėjo, nepasitenkinimas au
go. Tuo pačiu metu. kai cen
trinė valdžia silpnėjo, krim' 
nalinis elementas stiprėjo. Jų 
veikla buvo plačiai aprašoma 
spaudoje ir rodoma tele.i 
ekranuose. Didesniuose mies

tuose susikūrė gerai organi
zuotos grupės ir konkuravo su 
valdžios pareigūnais, rinkda
mi duokles iš pradedančių 
prekybininkų. Gatvės dides
niuose miestuose tapo nesau-

dėl dažnų susišaudymų 
tarp nusikaltėlių grupių. 

tenkinimas Jelcin 
;e augo. Augo Jelcin 

-tatydinimo, reformų su
stabdymo reikalavimai. 1993 

adžioje vidaus reika
lų ministerija paskelbė šias 

macijas: 
Rusijoje veikė 3.000 krimi

nalini;; grupių su 3 milijonais 
'-uotą 30.000 žu

dynių, daugiausia neišaiškin
tų: 40,000 dingusių be žinios. 
Korupcija infiltravo visas val
džios įstaigas, nuo eilinio po-

ki vyriausio I sėjo. 
mus paradoksas: 

sistema sugriuvo be 
ukų, tuo tarpu pasi

dalinimas valstybiniais tur-
pareikalvo. daug. jpač 

dem pradžioje, 1993-
1994 meti 

Gyventojų nepasiter 
diena dienon, mi-

0 valdžios ir pre
zidento atsistatydinimo, gan-

ivo apstu apie korupciją val-
3 aparate ir prezidento 

lizde. Korupcijos reik 
įsteigė komi-

kuriam vadovauti pa-
skyr • 'identą gen. Ruc-

kare prieš 
komisija 

surinko daug medžiagos. įro-
-- '\\sc:usią 

korupcija valdžios aparate ir 
prezi drauge tarpe. 
Užuot įvertinimo, Ruckoj buvo 
atleistas iš pareigų. Ginčai 
tarp Ruckoj, parlamento ir 

in stiprėjo. Parla.nentas-
inti, bet 

J tokiam žingsniui su-
i yko. 

arp Jelcin ir Dū-
peratūra kilo. Rugsėjo 

21 d. prezidentas per TV pra-
- . kad Durna bus paleista. 

Konstit smas tuojau 
'i toks prezidento 

S yra neteisingas. Ry
tojaus dieną parlamento rū-

\ stovų prisidėjo 
P asidėjo Maka-

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Li 
nariai: Dalia Pu.škoriene. Gediminas Leškys ir giris 

A. Rugieniaus nuotr 

da, užsitęsusi visą naktį. Pa
sipriešinimas baigėsi, kai tan
kai pradėjo šaudyti. Po poros 
mėnesių buvo pravestas refe
rendumas, Jelcin pasiūlyta 
konstitucija buvo priimta ir 
išrinktas naujas parlamentas. 
Nauja konstitucija suteikė 
prezidentui galias, panašias į 
carų, o Dūma negalėjo riboti 
prezidento veiksmų. 

Taip baigėsi Rusijos pas
tangos tapti demokratine. 

Gavęs naujas galias, Jel
cin pradėjo privatizacijos pro
cesą, įvesti laisvą rinką. Kas 
vyko naujojoje Rusijoje, buvo 
pirmą kartą žmonijos istorijo
je, pirmas eksperimentas su 
komunizmu, pirmas staigus 
posūkis į kapitalizmą. Nebuvo 
pavyzdžio jauniems Rusijos 
reformatoriams, nebuvo pri
tyrusių patarėjų, atsiųstų iš 
užsienio. 

Be „mafijozų", susidėjusią 
padėtį pirmieji išnaudoti 
stengėsi karinių pajėgų vadai. 
Imperijai sugriuvus, daliniai 
iš visų Vakarų Europos kraštų 
turėjo būti perkelti Rusijon. 
Tačiau ne viskas grįžo. Dideli 
kiekiai karinės įrangos nuke
liavo į Balkanus, Sirijon, 
Palestinon, Afganistanan, 
Irakan, Čečėnijon. 

Be valstybinio iždo, sovie
tų Rusijoje buvo atskirta kasa, 
kurios finansus tvarkė KGB 
dalinys. To padalinio užduotis 
buvo aprūpinti partijos veiklą 
visoje planetoje, įgyvendinti 
legalias ir nelegalias tranzak-
cijas užsienyje. Jau Gorbačiov 
laikotarpio pradžioje KGB 
viršūnės matė sistemos vieš
patavimo pabaigą. Didelis 
skaičius jaunesnių pareigūnų 
pasiskubino iš organizacijos 
išeiti, sunaikinti kiek galima 
daugiau kompromituojančių 
bylų. Patys vyriausieji susi
rūpino savo ekonomine padė
timi. 1980 m. pradžioje įvai
riuose užsieniuose KGB pra
dėjo steigti fiktyvias bendro
ves, bankus. Pajamos iš tų or
ganizacijų nebuvo persiųstos į 
Maskvą, bet liko KGB sąs
kaitose, būsimam ..pensinin
kų" naudojimui. Buvę pareigū
nai mokėjo išnaudoti privati
zacijos reformą. 

Privatizacija 
Dirva asmenims su neribo

ta energija, nesąžiningumu, 
instinktų prekybai buvo atvi
ra. Naują Rusiją ir naivų pre
zidentą nedidelė grupė, pava
dinta „oligarchais", išnaudojo 
300 proc. Knygoje „World On 
Fire" aprašyti septyni oligar
chai, priklausą Jelcin ..šeimai" 
(naudojant mafijos termi
nologiją), kuriai priklausė: B. 
Berezovskij. V. Gudzinskij, P. 
Aven, M. Friedman, R. Abra-
movič. M. Chodorkovskij — 
visi žydų tautybės, visi mili
jardieriai. 

Privatizacijoje dalyvauti 
norėjo' visi. Visi suprato, kad 
atidėlioti negalima, antros 
progos nebus. Užuot sukū
rusi naują savininkų klasę, 
privatizacijos reforma davė 
pradžią didžturtuolių grupei. 

Reformos pravedimą Jel
cin paskyrė, irgi žydui, Ču-

bais. Reforma pradėta 1992 m. 
pradžioje ir turėjo būti baigta 
1993-1995 m. Iš visų Jelcin 
„ukazų" privatizacijos prave-
dimas buvo nuostolingiausias. 
Kiekvienam piliečiui (147 
mln.) išsiųsta po vieną „vau-
čerį" — akciją — šėrą). Pra
džioje „vaučeris" buvo vertas 
10,000 rublių (45 dol.). Dau
guma „vaučerių" savininkų 
pasinaudoti jais nelabai ga
lėjo, o gudresni, tuojau pradėjo 
supirkinėti, įsteigti fondai. 
„Vaučeris" tapo viena atsi
skaitymo priemonių. Šerų 
vertė greit nukrito iki 7 dol. 
Privatizuoto objekto pardavi
mas atrodė taip: 29 proc. 
vertės reikėjo mokėti „vauče-
riais", 51 proc. atiteko direk
toriams ir tarnautojams, 20 
proc. priklausė valstybei. Dau
guma „vaučerių" pateko į ran
kas pasiturinčių piliečių, bu
vusių direktorių įvairiuose 
fonduose, bankuose. 

Tuo tarpu viešpatavo 
chaosas, korupcija ir infliacija. 
Viso krašto ekonominis gyve
nimas sustojo. Valdžia nepa
jėgė apmokėti tarnautojams, 
krautuvės tuščios, kolchozai 
sustabdė produktų tiekimą, 
miestams grėsė badas. Liaudis 
pradėjo ilgėtis „senų laikų". 
Turtuoliai susirūpino įgyto 
turto likimu. B. Berezovskij 
iniciatyva, jo verslo buveinėje 
nutarė daryti viską, kad Jel
cin būtų perrinktas. Valstybės 
iždas irgi buvo skandalingoje 
padėtyje. Į pagalbą atėjo nauji 
turtuoliai, pasiūlydami prezi
dentui praplatinti privati
zacijos reformą. Nauji kapita
listai, su užsieniečių pagalba, 
pasiūlė sudaryti pagalbinį vie
netą prezidento rinkimams. 
Praplėsta privatizacijos refor
mos paslaptis buvo tame, kad 
valstybės iždas gaus 9 mili
jardų paskolą už privatizaci
jos praplėtimą, pagal kurį sko
lintojai gaus palengvinimus, 
privatizuojant gamtinių turtų 
pramonę, (nafta, dujos, meta
lai, anglis). Visi anksčiau 
minėti asmenys ir septintas 
oligarchas V. Potanin tuo pa
lengvinimu pasinaudojo, ir ta
po planetos milijardierių klu
bo nariais, o Chodorkovskij, 36 
metų amžiaus Sibiro šiaurinės 
provincijos gubernatoriumi, 
pagal „Forbes" žurnalą, vie
nas turtingiausių planetos 
asmenų. 

Prez. B. Jelcin pasirenka 
Vladimir Putin 

1996 m. Jelcin buvo išrink
tas. Privatizacijos reforma ėjo 
pirmyn, milijonierių skaičius 
augo, o padėtis krašte sun
kėjo. Nebuvo aišku, kas valdo 
Rusiją. Premjerai buvo keičia
mi vienas po kito. Prezidento 
sveikata blogėjo. Kažkodėl Jel
cin nesugebėjo rasti sau pa
tarėją be sovietinės praeities 
ir iš kitos etninės grupės 
(Krienko, Primakov). 

Paskutiniu premjeru Jel
cin pasirinko niekam nežino
mą KGB pareigūną V. Putin. 
Toks pasirinkimas nustebino 
ne tik Kremliaus biurokratiją, 
bet ir Vakarų politikus. Ėjo 
gandai kad širdies operacija 

paveikė prezidento smegenis. 
Jelcin „mini-KGB" surinko 
informacijas, jog opozicija 
renka medžiagą apie preziden
to ir jo šeimos aferas. Šeimai 
spaudžiant ir sveikatai pradė
jus šlubuoti, Jelcin 1999 m. 
gruodžio 31 d„ paskelbia at
sistatydinimą ir V. Putin pa
skyrimą savo įpėdiniu, gavęs 
iš jo visiškos neliečiamybės 
garantiją. Pirmas dokumen
tas, kurį pasirašė ,,de facto" 
prezidentas V. Putin, buvo 
Jelcin ir šeimos imuniteto aktas. 

Savo priešrinkiminėje veik
loje Putin pabrėžė būsimą 
oligarchų tramdymą ir pergalę 
Čečėnijoje. Su oligarchų para
ma, Putin buvo išrinktas 
antruoju Rusijos prezidentu. 
Jelcin laikotarpiu nedaug pa
siekta pakeliui į demokratiją. 
Visuomenė buvo atbaidyta 
nuo demokratijos, bet jai pa
rodyta, kaip galima išnaudoti 
Vakarų principus ir nenuken
tėti. Populiariausias ir turtin
giausias oligarchas B. Bere
zovskij pareiškė „Financial Ti
mes" žurnalui, kad jų grupė 
valdo 50 proc. Rusijos ekono
mikos. 

Nuo nulio iki milijardų 
Kitoje knygoje „Šimtmečio 

išpardavimas" surinktos trum
pos oligarchų biografijos paro
do jų genijų. Tik vienas jų, 
V. Potanin sulaukė privatiza
cijos, turėdamas kapitalą. Vi
si kiti pradėjo nuo nulio, be iš
silavinimo prekybos ar tei
siniuose moksluose. Visi ne
matė reikalo sustoti, apsiriboti 
tik prekyba ar pramone, bet 
veržėsi į politiką, į valdžią. 
Naujausias turtuolis, Cho
dorkovskij, našlaitis nuo ket
verių metų, giminių ir prie
glaudų išaugintas, pagal f o r 
bes" žurnalą, yra vienas tur
tingiausių planetoje. Be veik
los prekyboje ir pramonėje, 
oligarchai, B.Berezovskij ir V. 
Gusinskij, sugebėjo priva
tizuoti žiniasklaidos priemo
nes, dvi TV stotis ir po keletą 
laikraščių. Tokiu būdu abu 
turtuoliai prisidėjo prie abiejų 
prezidentų išrinkimo. Greitai 
tačiau reikėjo gailėtis. Tuo
jau po rinkimų Putin įspėjo 
turtuolius, kad jų gadynė artė
ja prie pabaigos. Naujas, de
mokratiškai išrinktas prezi
dentas, greit parodė, kad kri
tikos aiškiai nemėgsta. B. Be
rezovskij persikėlė į Lon
doną, o V. Gusinskij — į Is
paniją. Abu yra kaltinami vals
tybės apiplėšimu, abiejų ir ki
tų jų draugu, laukia rusiškos 
teisingumo svarstyklės, kurios 
retai būna tobulos. 

Knygos pabaigoje yra są
rašas įmonių, kurias domina
vo Rusijos privatizatorius: Av-
tovaz — mašinos, Aeroflot, 
Aftovaz bankas, FOK — finan
sai, Transaero. Briansk — a!i>i-
minijus, Novokuzneck — aliu-
minijus, Sibneft — nafta, 
Krasnojarsk — alum., SBS — 
bankas, AFK — finansai, AV 
VA — fin„ Forus, Anros — 
Šveicarijoje, laikraščiai „Ogo-
niok", „Nezavisimaja gazeta", 
„Komersant". TV — 6. TV* 
ORT. 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis 

Ses. Ona Mikalaitė 

Šeštinės: ką jos mums 
reiškia? 

Šeštinės arba Kristaus Įžen
gimo į dangų (Lot. „Ascensio") 
šventė minima 40 dienų po 
Velykų. Ji būdavo švenčiama 
šeštos savaitės po Velykų ket
virtadienį, o dabar nukeliama 
į artimiausią sekmadienį, ti
kinčiųjų patogumui. Ši labai 
sena šventė paremta Evange
lijų bei Apaštalų darbų knygos 
liudijimu. Prisikėlęs Kristus 
kurį laiką — pagal tradiciją 40 
dienų — pasirodo ir bendrau
ja su mokiniais, juos įtikinti, 
jog Jis tikrai yra gyvas, ir pa
ruošti juos skaudžiam atsisky
rimui, nes Jo dienos žemėje 
buvoti regimu būdu jau bai
giasi. Paskutinis Jėzaus pasi
rodymas mokiniams baigėsi 
Jo, kaip žmogaus, įžengimu į 
dieviškąją garbę danguje, 
kurią Jis paliko, tapdamas 
žmogumi. Jau nuo Paskuti
nės vakarienės Jėzus ruošė 
mokinius fiziškam atsiskyri
mui nuo Jo artumos ir nau
jam, dvasiškam bendravimui. 
Marijai Magdalietei prisikėlęs 
Kristus sako: „Aš rengiu pas 
savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas 
savo Dievą ir jūsų Dievą" (Jn 
20,17). 

Seniausios Evangelijos au-
I torius Morkus gana lakoniš

kai tai apibūdina: „Baigęs 
jiems kalbėti, Viešpats Jėzus 
buvo paimtas į dangų ir at
sisėdo Tėvo dešinėje" ((Mk 
16,19). Evangelijoje pagal Ma
tą Jėzus, atsiskirdamas su 
mokiniais jiems paveda pa
saulio evangelizacijos misiją 
ir juos ramina, jog Jis jų ne-
apleisiąs: „Ir štai aš esu su 
jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos" (Mt 28, 
1920). Apaštalų darbų knygos 
pradžioje (APD 1 , - 6 —11) 
Lukas jautriai aprašo, kaip 
mokiniai išgyveno atsisky
rimą su Jėzumi ir kaip ange
lai juos ragino nebespoksoti į 
dangų, o grįžti prie to darbo, 
kurį jiems pavedė Jėzus ir 
kurį įvykdyti jiems padės 
Šventoji Dvasia. „Kristaus 
žengimas į dangų, teigia Ka
talikų Bažnyčios katechizmas, 
ženklina galutinį Jėzaus, kaip 
žmogaus įėjimą į dangišką
sias Dievo valdas, iš kurių Jis 
sugrįš, bet kurios iki tol slėps 
Jį nuo žmonių akių" (KBK, p. 
147, nr. 663). 

Krikščionybės pradžioje 
Dangun Žengimas buvo šven
čiamas kaip Sekminių dalis. 
Nuo 4—to pokristinio amžiaus 
pabaigos buvo švenčiamas at-

I skira švente visoje Romos im-
| perijoje, kur tuomet krikščio-
| nys jau turėjo visišką tikėjimo 

laisvę. 
Viduramžių krikščioniško

je Europoje buvo ruošiamos 
procesijos Dangun Žengimo 

j šventėje su įvairiais dra-
• matiškais judesiais ir net vai-
i dinimais išreikšti šį svarbų 

Kristaus gyvenimo momentą. 
Išliko tik simboliškas liturgi

nis veiksmas: Velykų žvakės 
iškilmingas išnešimas. (Dabar 
ji laikoma iki pat Sekminių). 
Krikščioniškos Europos šalyse 
išsivystė ir įvairūs papročiai, 
surišti su Šeštinėmis, pvz., 
paukščio valgydamas, nes 
Kristus „nuskrido" į dangų. 
Vidurio Europoje šios šventės 
proga žmonės mėgdavo kopti 
į kalnus arba kurioje nors 
žalioje kalvoje pietauti gry
name ore (galbūt tokiu būdu 
prigijo „piknikas"). Šioje šven
tėje būdavo atliekamos sim
bolinės apeigos su vandeniu, 
nes liaudis tikėjo, jog Šešti
nių naktį vanduo įgyja ste
buklingą galią gydyti. Galbūt 
tai yra ištaka iš Dangun Žen
gimo momentu Kristaus pa
tikėjimo mokiniams krikštyti 
tautas Jo vardu. 

Lietuvos žmonių tikėjimas 
atsispindi „Kantičkose", ku
rios buvo peržiūrėtos ir patai
sytos paties Žemaičių vysku
po Motiejaus Valančiaus. 

Jau užžengė Kristus 
dangun iš to svieto, 

Prižadėjęs mumis paskirt 
danguj vietą: 

Palaiminęs Anuos visus ir 
Motiną, 

Pargrįžo i dangų pas Tėvą 
amžiną. 

Ramino juos Jėzus: nieko 
nebijokit, 

Ateis Dvasia šviesos, 
išbaigs jumis mokįt. 

Kristaus Žengimo į Dangų 
šventė kviečia mus pakelti 
akis į dangų — į ten, kur mū
sų tikroji tėvynė, į ten kur 
mums, rodydamas kelią, iške
liavo Kristus. Kun. Stasys 
Ylą, kurio 20-tosios mirties 
metinės sukako šįmet, savo 
maldyne „Tikiu" įrašė tokią 
Šeštinėms maldą: „Jėzau, 
visokios laimes Kūrėjau, leisk 
mums gyvenimu džiaugtis, 
kaip Dievo dovana, bet apsau
gok nuo per didelio prisiriši
mo prie žemės gėrybių: mokyk 
mus ieškoti ir siekti dangaus 
vertybių". 

Šių metų gegužės 20 d. 
Matulaičio Slaugos namuose 
Putname tėvas Leonardas 
Andriekus. OFM, iškeliavo 
amžinybėn 9 dienas prieš Šeš
tines. Jo eilėse galima pasigė
rėti autentišku religiniu iš
gyvenimu, išreikštu švelniu 
lyriškumu. Savo eilėraštyje 
„Sostas"jis apdainuoja nostal
gišką ilgesį dangaus, kuris 
kaip tik atitinka Šeštinių nuo
taikai ir galbūt išpranašauja 
jo paties atsisveikinimą su žeme: 

Vieniems per liūdnas Tavo 
veidas, 

Kitiems per menkas Tavo 
sostas, 

O man, skaudžioj 
vienatvėj panirusiam, 

Nenusibostų 
Per visą amžinybę 
Į šitą Veidą žvelgti, 
Prie šito sosto būti. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 

Nr.21 
Miestų turgų valgiai, s a v 

specifinės kulinarijos įmant
rumais, pritraukia ir rafinao 
tą pubhką. paprastai n< 
skaitomą prie turgaus klien
tų, bet ieškančių egzotiškų 
gomurio padilginimų. 

Kartą, Manaus mieste, 
Amazonės ir Rio Negro santa
koje, Brazilijoje, gatvėje prie 
katedros stebėjau malonią se
nutę, ant karštų anglių, dide
liame puode verdančią tirš
tą žuvų sriubą ir ją savo 

klientams -urvuojančią kala-
baso moliūgo kiautuose. Ma-

. anksčiau buvęs garsus 
pasaulio gumos žaliavos cent-

yra įsikūręs Amazonės ir 
Rio Negro santakoje, todėl 
įvairiausios egzotiškos žuvie
nės pasirinkimas yra labai 
platus ir jos kulinarija, parem
ta specifiniais priedais ir 
prieskoniais, žinomais tik vi
rėjui, vieną ar kitą jų padaro 
toje srityje garsiu. Man buvo 
įdomu, kad tuo metu senutės 
klientėm buvo dvi elegantiš

kos, puošnios ponios, lydimos 
vaikų, prižiūrimų ir diriguo
jamų poros auklių. Atrodė, jog 
keletos Michelin žvaigždžių 
restoranai Paryžiuje neturėtų 
joms būti svetimi, bet, links
mai šnekučiuodamos su se
nute, kaip žinomos jos klien
tės, gardžiavosi ta paslaptinga 
ambrozija tiesiai iš moliūgo 
kaušo. 

Santa Cruz turgus savo 
pasiūla būtų labai panašus į 
kitus tropinio pasaulio turgus, 
jei nestovėčiau prieš eilę mai
šų, kupinai pilnų mažų „koka" 
lapelių. Andų indėnai juos va
dina „Mama Koka", o botani
kai sako, kad tai yra „Eryth-
roxylum Coca". — kokaino 
žaliava. „Koka" yra Aymara 
indėnų giminės kalbos žodis, 

apytikriai reiškiantis „dirban
čiųjų maistas", tuo žodžiu va
dinantis maždaug pusantro 
metro aukščio baltažiedį, ža
lialapį krūmą, kurio maždaug 
dvejų colių ilgio lapeliuose, be 
keliolikos kitų alkaloidų, glūdi 
ir kokaino alkaloidas. Koka 
yra klasifikuojama į keturias 
atmainas, kurių dvi yra popu
liariausios: Peru ir Bolivijoje 
auginama „Huanuco" ir Ko
lumbijos „Trujillo". Huanuco 
turi beveik dvigubai daugiau 
kokaino alkaloido negu Truji
llo ir, suprantamai, susilaukia 
daugiausia pareikalavimo. Ko
merciniai koka lapai keliauja 
trim kryptim: legaliam eks
portui farmacentiniams tiks
lams, legaliai viešajai detali-
nei prekybai — indėnų dietos 

reikalams ir daugiausiai nele
galiai kokaino industrijai. 

Tiems, kurie domisi andine 
Pietų Amerika, ir kurie, pagal 
prieškarinės eros žemaičių 
poetą Butkų Juzę, yra „svietą 
šeik, teik regieję er gazietas yr 
skaitę", yra žinoma, jog koka 
lapų kramtymas Andų indė
nų kasdieninio gyvenimo ei
goje yra visuotinis reiškinys, 
praktikuojamas amžiais, ką 
liudija anksčiausieji archeo
loginiai duomenys. Tripirštis 
žiupsnelis koka lapų su tru
pučiu kalkinio reagento, bur
noje suformuotas į gumuliuką 
ir, panašiai kaip kramtomasis 
tabakas, laikomas už žando ar 
apatinės lūpos (jei tas, deja, 
jau per retai matomas aukštos 
asmeninės kultūros pažymys 

dar yra kam nors žinomas), 
atpalaiduoja keletą alkaloidų, 
tarp jų ir kokainą. Jų veikimo 
įtakoje stipriai sumažėja nuo
vargio, alkio, troškulio ir An
dų aukštumose deguonies trū
kumo jausmai. Vidutiniai dir
bantysis indėnas savaitės lai
kotarpyje suvartoja apie svarą 
lapų. Plačiai yra mėgstama ir 
koka lapų arbata. Andų aukš
tumų miestuose, pavyzdžiui 
Cuzco, Peru ar Potosi, Bolivi
joje, viešbučiai savo ką tik iš 
žemumų atvykusiems sve
čiams pasiūlo ąsotį karšto 
vandens su sauja koka lapų 
jame. Vien tik karštas vanduo 
iš lapų kokaino išskirti negali, 
todėl tokios arbatos efektingu
mas neglūdi kokaine bet ki
tose lapų homeopatinėse sa

vybėse. Šimtmetinės tradicijos 
tvirtina, jog tokia arbata — 
„Mate de Coca" — aukštu
mose neaklimatizuotiems or
ganizmams padeda plačiau 
funkcijonuoti deguonio stoko
jančioje atmosferoje, iššau
kiančioje nemigą, virškinimo 
bėdas ir „oro trūkumo" jaus
mą. Asmeniškai aš mėgstu jos 
savitą skonį ir per eilę Andų 
kelionių daug jos perfiltravęs 
per savo sistemą, jokių narko
tinių pasekmių, linksminan
čių ar liūdinančių, baidančių 
ar drąsinančių, nesu savo sa
vijautoje įžiūrėjęs. 

Sakoma, jog Bolivija yra ne
turtingiausia Pietų Amerikos 
šalis. 

Bus daugiau 
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NEPAMIRŠKIME PRAEITIES! 
DR. STEFA ČEPUKIENĖ 

Šiais metais teko lankytis 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Tai šalis, kurioje, bėgdami 
nuo raudonojo maro, rado 
prieglobstį daug tūkstančių 
mano tėvynainių. Ar visiems 
šis prieglobstis virto namais? J 
šį klausimą gavau atsakymą, 
aplankiusi lietuvių Šv. Kazi
miero ir Tautines lietuvių ka
pines, kur antkapių akmenyse 
greta kryžiaus mačiau iškaltą 
ir Vytį, o šalia kapo įsmeigtą 
trispalvę... 

Šv. Kazimiero kapinėse 
tuoj po Romo Kalantos žūties 
buvo pastatytas paminklas ne 
tik jam, bet ir visiems „žuvu
siems už Lietuvos laisvę kovo
je prieš raudonąjį tironą". 
Kaunas (esu kaunietė) įamži
no Romo Kalantos auką tik 
šiemet, minėdamas jo žūties 
trisdešimtąsias metines, Mu
zikinio teatro sodelyje, susi
deginimo vietoje, įrengiant 
paminklą — memorialą. Su
prantama, kad per bolševik
metį to padaryti nebuvo galima. 

Laikas nesulaikomai ir 
nenumaldomai bėga, nusineš
damas praeitin ir užmarštin 
įvykius bei žmones, kurių 
pamiršti neturime teisės, nes 
visas jų gyvenimas buvo skir
tas darbui, kovojant už am
žinąsias vertybes: teisingumą, 
laisvę, meilę tėvynei; prieš 
prievartą, vergovę, labai daž
nai paaukojant gyvybę. 

Netrukus minėsime jau 
140 metų nuo 1863 m. sukili
mo ir vieno iš žymiausių jo 
organizatorių bei vadų, vienos 
šviesiausių XIX a. vidurio Lie
tuvos asmenybių — kun. An
tano Mackevičiaus žuvimo. 
Dr. Jonas Basanavičius mus 
įspėja — „Tauta, užmiršusi 
savo praeitį, neturi ateities". 
Šią liūdną 1863 m. sukilimo 
vado žūties sukaktį Kaunas 
ruošiasi paminėti, pastatant 
šiame mieste jam paminklą, 
kurio jis vertas. Deja, tik 
praėjus daugeliui metų. 

Kun. Antanas Mackevi
čius gimė 1828 m. birželio 28 
d. Žemaitijoje (dab. Kelmės 
raj.), mažažemių bajorų šei
moje. Su motinos pienu Antanu
kas įsiurbė meilę gimtajam 
kraštui, kalbai, paprastiems jo 
žmonėms. Būdamas 12 metų, 
pėsčias iškeliavo į Vilnių, kur 
baigė gimnaziją. Po to studija
vo Kijevo Šv. Vladimiro uni
versitete. Čia po 1831 m. suki
limo, uždarius Vilniaus uni
versitetą, studijavo daug jau
nuolių iš Lietuvos. Pats užsi
dirbdavo mokslui ir pragyve
nimui. Tuo metu jo pažiūroms 
didelę įtaką darė pažangiosios 
anticarinės ir antifeodalinės 
Kijevo inteligentijos nuotaikos 
bei pažangioji visuomeninė 
Vakarų Europos mintis, kuri 
plito ir formavo universitetinį 
to meto jaunimą, besimokantį 
Peterburge, Kijeve, Maskvoje 
ir kituose miestuose. Čia dar 
nebuvo išblėsę 1831 m. sukili
mo aidai. Čia subręsta jaunuo
lio siekis atiduoti visas jėgas ir 
visą gyvenimą savo tautos 
išsivadavimui. 

Dėl tos priežasties A. Mac
kevičius pasirenka kunigystę, 
nes, tik būdamas kunigu, 
galės būti arčiau liaudies ir 
puoselėti lietuvybę. XLX a. 
Katalikų Bažnyčia buvo viena 
pagrindinių lietuvybės sklei
dėjų. 1850 m. įstoja į Varnių 
kunigų seminariją. Ją baigęs, 
kunigavo Krekenavoje, o vė
liau buvo perkeltas į Paberžę, 
kur išbuvo devynerius metus. 
A. Mackevičius buvo parapi
jiečių labai gerbiamas ir myli
mas kunigas, savyje sujungęs 
geriausius ir gražiausius lie
tuvių tautos bruožus. Sutikus 
kaimiet}, „pirmutinis rūpestis 
buvo išklausinėti apie jo buitį 
ir gyvenimą". Matydamas 
paprastą liaudį, „tamsią ir ne-

apsišvietusią", bet „darbščią, 
teisingą ir religingą", kun. A. 
Mackevičius rūpinosi baudžiau
ninkų ir jų vaikų mokymu, 
globojo našlaičius ir elgetas. 

Tardomas jis pareiškė, jog 
stengėsi „aplankyti kiekvieną 
liaudies susirinkimą: krikšty
nas, vestuves, laidotuves — 
tai buvo mano propagandos 
vietos". „O kadangi tai buvo 
daroma, laikantis tiesos ir bu
vo tiesa, žmonės manimi tikėjo". 

Kun. A. Mackevičius buvo 
labai apsišvietęs žmogus, 
karš tas lietuvis patriotas ir, 
„kaip visateisis šio krašto gy
ventojas", vienas pirmųjų Lie
tuvoje reikalavo pripažinti 
tautoms apsisprendimo teisę. 
Tardymo metu laiške Kauno 
apskr. kariniam viršininkui 
pulkininkui Božerianovui ra
šė: „Mano troškimas žmonėms 
gero davė man jėgų ir galimy
bių sukelti liaudį ir ne kuriuo 
nors kitu tikslu, o siekiant to, 
kad ji įsisąmonintų ir pasa
kytų, ar su Rusija, ar su Len
kija ji nori būti susijungusi. Ši 
teisė jau egzistuoja Europoje, 
o j i negalėjo būti pareikšta 
kitaip, kaip tik per išsivadavi
mą. O tai pasiekiama karu". 

Dažnai revoliucinės propa
gandos tribūna būdavo bažny
čios sakykla. Kun. A. Macke
vičius buvo geras oratorius. 
Dar prieš sukilimą apie vieną 
jo pamokslą — kalbą vienas 
būsimas sukilėlis prisiminė: 
„Buvo daug žmonių. Macke
vičius (...) pradėjo kalbėti ty
liai ir lėtai priešvyriausybine 
tema, apie būtinybę ruoštis 
ginkluotam sukilimui. Pama
žu jo balsas stiprėjo, veidas 
nuo įkvėpimo žėrėjo, akyse, 
pradžioje prigesusiose, dabar 
blykčiojo žaibai: visi žmonės 
klausės taip įtemptai, jog gali
ma buvo bažnyčioje girdėti 
musę skrendant; visi buvo 
įelektrinti, ir nieko nuosta
baus , kad Mackevičius pa
t raukė į sukilimą visus apy
linkės valstiečius". Žmonės 
patikėjo juo kaip kunigu ir 
ka ip žmogumi, kuris buvo 
neabejingas tėvų žemės ir kal
bos likimui. 

Kun. A. Mackevičius suki
limui ruošėsi jau apie dešimt 
metų. 1863 m. kovo 20 d. Pa
beržės bažnyčioje perskaitęs 
sukilėlių manifestą ir pasakęs 
paskutinį pamokslą, kurio 
klausydama „visa bažnyčia, 
nuo kūdikio iki senelio, liejo 
ašaras", kun. A. Mackevičius 
surinko 250 žmonių būrį, gink
luotą medžiokliniais šautu
vais bei dalgiais, ir vienas pir
mųjų Lietuvoje Krekenavos 
miškuose iškėlė sukilimo vė
liavą. Nuo pirmųjų dienų vadą 
pamilo ir gerbė būrio kariai, 
nes jis buvo kuklus, „dalijosi 
su kovotojais stovyklos gyven
imo nepatogumais, valgė iš 
bendro katilo..." Vadas buvo 
karys, lygus su visais, apsi
vilkęs sermėga, turėjo prie 
šono kalaviją, o už diržo — re
volverį. Būrys sparčiai augo. 
nors, anot sukilėlių, kun. A. 
Mackevičius į savo būrį nieko 
neverbavo. Aplinkinių kaimų 
gyventojai po 2-3 patys atei
davo, atsinešdami ginklų, 
drabužių maisto. Būryje skam
bėjo lietuviška šneka ir dainos. 

Pagal žandarų praneši
mus iš įvairių Žemaitijos 
vietų, galima atkurti maršru
tą, kuriuo kun. A. Mackevi
čiaus būrys, susikaudamas su 
caro kariuomenės persekioto
jų būriais, peržygiavo visą 
Kauno guberniją. Vietos gy
ventojai dažnai sutikdavo juos 
kaip gimines, pranešdavo apie 
kariuomenės dalinių judėji
mą, atnešdavo maisto. Galbūt 
dėlto kun. A. Mackevičius bu
vo nesugaunamas, nors kari
niai viršininkai daug žinojo 
apie jį. Kiekvienas sukilėlis 

buvo pasiryžęs paaukoti gyvy
bę, kad tik neišduotų savo 
vado caro valdžiai, nors už jį ir 
buvo paskirta dovana. 

Kun. A. Mackevičius nelai
kė savęs „didžiu kariu", nors 
sugebėdavo rasti išeitį iš keb
liausios situacijos. Jo organi
zacinius ir karinius sugebė
jimus, ypač partizanų karo 
vado talentą įvertino Lietuvos 
sukilėlių vadovybė. 1863 m. 
lapkričio mėn. jis buvo paskir
tas Kauno gubernijos vaivada. 

Lapkričio 26 d. prie Lebe
džių kaimo (netoli Vilkijos 
miestelio) įvyko paskutinis 
kun. A. Mackevičiaus vado
vaujamas mūšis (per aštuonis 
mėnesius kun. A. Mackevi
čiaus vadovaujami sukilėliai 
kovėsi su caro kariuomene 20 
kartų). Daug sukilėlių krito 
mūšio lauke. Tarp nukautųjų 
žandarai tikėjosi rasti ir vado 
kūną, tačiau ir šį kartą jie 
apsiriko. Kun. A. Mackevičius 
suprato, kad sukilimas silps
ta, tačiau manė, jog reikia 
baigti pradėtą žygį. Jis tikėjo, 
kad su ateinančiu pavasariu 
sukilimas dar plačiau išsilies. 
Tereikėjo susisiekti su sukili
mo vadovybe: nuvykti į Var
šuvoje įsikūrusį Centro komi
tetą. Deja, 1863 m. gruodžio 
17 d., pakeliui, Ringovės kaime 
prie Vilkijos buvo suimtas. 

Didelis buvo Muravjovo 
(Vilniaus generalgubernatori
aus, kuris Lietuvoje buvo va
dinamas koriku) džiaugsmas, 
sulaikius garsųjį sukilėlių 
vadą, kurį, tikriausiai pats to 
nenorėdamas, įvertino kaip 
„svarbiausią veikėją, žmogų nepa
prastą, vikrų, veiklų protingą"! 

Buvo tikimasi iš legendi
nio sukilėlių vado daug suži
noti. Tačiau veltui. Iškankin
tas tardymo ir laukdamas 
bausmės, kun. A. Mackevičius 
iki pat paskutiniųjų akimirkų 
liko karys ir kunigas, ištiki
mas Dievui ir Tėvynei. Gruo
džio 24 d. pasmerktas myriop 
prašė atsiųsti jam katalikų 
kunigą, kad pasiruoštų pri
imti Dievo jam skirtą likimą. 
Vis dėlto šis paskutinis kun. 
A. Mackevičiaus noras nebuvo 
išpildytas. 

Liko vienintelė naktis... 
Šią paskutinę savo neilgo 
gyvenimo naktį jis rašo 
paskutinį priešmirtinį laišką 

— politinį testamentą, aiškiai 
ir logiškai dėstydamas savo 
mintis apie tai, kaip ir dėl ko 
žmogus turi gyventi... „Mano 
veiksmams vadovavo teisybės 
ir savo tautos meilė... ir jos lai
mė buvo daugiau kaip de
šimties metų revoliucinio dar
bo akstinas ir priežastis". 

Kun. A. Mackevičius pa
mini 1861 m. reformą, po ku
rios „vargšė liaudis tik pakeitė 
poną". „Ar aš galėjau žiūrėti ir 
nelaukti ateities, kurią mači
au revoliucijoje? Protas man 
rodė griebtis to, kas yra, o ne 
to, kas bus po 40 metų, kaip 
skelbia caro manifestas". 

„Nors aš ir suimtas, nors 
sukilimas tuo sustabdytas, bet 
jeigu vyriausybė nepakeis 
veikimo būdo, atsiras kitas 
Mackevičius ir, ko aš nepada
riau, — sugebės pabaigti". 

„O kad mano pažiūros tei
singos, . tvirtinu dabar kaip 
žmogus, kuris žinojo, ką daro, 
kai darė, ir kas jo laukia, jeigu 
nepavyks". 

Bausmė buvo įvkdyta 1863 
m. gruodžio 28 d. Kaune, ste
bint į aikštę suvarytai miniai, 
kurią kun. A. Mackevičius 
paskutinį kartą peržegnojo ir 
palaimino. Net į kartuves jis 
ėjo iškėlęs galvą ir įsitikinęs 
savo teisumu: „Aš savo pada
riau, o dabar užbaikite jūs!" — 
paskutinį kartą Kauno padan
gėje nuskambėjo jo balsas. 

Aukos, skirtos paminklo 
mūsų tėvynainiui, paaukoju
siam save Lietuvai, jos nepri
klausomybei, 1863 m. sukili
mo organizatoriui ir vadui kun. A. 
Mackevičiui Kaune pastaty
mui, buvo renkamos ir Čikagoje. 

Visiems, atsiliepusiems į 
kvietimą ir prisidėjusiems di
desne ar mažesne auka, 
esame labai dėkingi. 

Nuoširdžiai dėkojame už 
508 dol. auką, surinktą 2002 
m. gegužės 5 d. Cicero Šv. An
tano Paduviečio parapijos baž
nyčioje dr. Petro Kisieliaus 
iniciatyva (iš šios sumos 100 
dol. paaukojo vienos šeimos duk
tė ir sūnus jau Anapilin išėju
sių savo tėvų vardu) ir už ge
gužės 12 d. Brighton Parko 
Nekaltojo Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje surinktus 202 
dol. bažnyčios administrato
riui kun. Jauniui Kelpšui, o 
taip pat už paaukotus 20 dol. 

Lietuvos Dukterų draugijos valdyba su dvasios vadu kun. Matu Čyvu po gegužės 1 d. St. Petersburgo Lietuvių 
klubo salėje vykusio susirinkimo. Iš kairės: Birute Kasperavičienė. Milda Tamulionienė, dr. kun. M. Čyvas, Elena 
Jasait ienė, Alvitą Kerbelienė, Elena Purtulienė. Valdybai dar priklauso Nijolė Dimienė. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

operos „Liucijos di Lamer-
mur" metu lietuvio, norėjusio 
likti anonimu. Dar kartą nuo
širdžiai dėkojame pirmajam 
aukotojui Vincui Budvydui, 
paaukojusiam 100 dol. 

Visos šios aukos yra per
vestos į Kauno arkivyskupijos 
kurijos sąskaitą: 

Kauno arkivyskupijos ku
rija 76687086077 

AB Vilniaus Bankas 
SWIFT: CBV1 LT 2X 
Vilnius, Lithuania 
CITI BANK 
SWIFT: CITI US 33 
New York, N.Y. USA 
Mes, jau antrą dešimtmetį 

gyvenantys nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurios viziją kun. 
A. Mackevičius laikė tolima, 
bet pasiekiama, išsivadavę iš 
pusę amžiaus trukusios ne
laisvės, privalome būti dėkin
gi tam, kuris vienas pirmųjų 
tamsią vergijos naktį išdrįso 
svajoti apie laisvės aušrą, ko
vojo už ją ir paaukojo savo gy
vybę. 

Tikimės, kad 2003 m. pa
baigoje galėsime pakviesti į 
paminklo atidengimo iškilmes 
ir mūsų gerbiamus tėvynai
nius iš užjūrio. Visi bendrai 
pagerbsime tą, kurio pradėtą 
darbą toliau tęsė kelios kartos 
ir pagaliau pasiekė išsvajotą 
tikslą. 

LIETUVOS DUKTERŲ VEIKLA 

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokiniai, Philadelphia, PA, atlikę radijo pro
grama per Motinos dieną. Iš kairės: Žilvinas Avellino. Paulius Mauricas. 
Paulius Razgaitis, Virgus Volertas, vedėja Raimonda Rukšienė, Kardis 
Stravinskas, Laura Šalčiūnaitė ir Aidas Jakubėnas. 

MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS PHILADELPHI JO JE 
„Ko nemoku dar tau pa

sakyti, pasakys tau manoji 
širdis" — tai eilės iš mamai 
skirtų posmų, kuriuos išgir
dome per „Bendruomenės 
balso" lietuvišką radijo pro
gramą, tiesiogiai transliuo-
j amą iŠ radijo stoties WNWR 
] 540 AM bangomis Philadel-
phijoje. Jau 50 metų ši lietu
viško žodžio ir muzikos pro
grama lanko mūsų apylinkė
se gyvenančias lietuvių šei
mas. Radijo programa Moti
nos dienos sekmadienį išsis
kyrė iš įprastų, nes ją pra
vedė pranešėjai: Vinco Krė
vės lituanistinės mokyklos 
penktokai: Žilvinas Avellino, 
Aidas Jakubėnas, Paulius 
Mauricas, Karolis Stravins
kas, Paulius Razgaitis, Virgus 
Volertas ir septintokė Laura 
Šalčiūnaitė. Tai buvo jaudi
nantis įvykis ir patiems mo
kiniams, ir jų mamoms, ir 
visiems klausytojams. Šioje 
radijo laidoje, kurią redagavo 
mokyklos vedėja Raimonda 
Rukšienė, skambėjo pačių 
mokinių parašyti sveikinimai 
ir linkėjimai mamytėms. 
„Mamyte, tu esi geriausia iš 
visų", man patinka, kai tu 
mane apkabini", „tu graži 
kaip gėlė", „tu būni laiminga, 
kai randi mano laiškelius", 
„tavo padaryta sriuba labai 
skani", „tu žaidi su manim ir 
nuveži į pajūrį", „žinau, kad 
mylėsi — nepaisant ar būsiu 
gera, ar ne", „ačiū, kad vedi 
mano šunį pasivaikščioti", 
„man smagu, kai tu mane 
gaudai", „tu esi saulė mano 
pasaulyje", „tu būni su ma

nim, kai sergu", „tu brangiau
sia ir geriausia, miela mama," 
— liejosi ir liejosi nuoširdūs 
vaikų žodžiai, kuriuos dar 
papildė poetų skaitomos eilės 
bei Augustės Manelytės, Gin
tarės ir „Telebim — bam" 
grupės dainelės. Radijo studi
jos kitame kambaryje, už stik
linės sienos, mamos, klausy
damos programos, braukė susi
jaudinimo ir džiaugsmo aša
ras, o fotoaparatas fiksavo is
torinį savo vaikų debiutą prie 
mikrofono. Džiaugsmingiau
sia buvo tai, kad patiems 
mokiniams šis projektas labai 
patiko. Jie pareiškė didelį no
rą pravesti ir daugiau radijo 
programų. Mums, mokyto
jams, tai geriausi padėkos 
žodžiai, nes matėme savo dar
bo rezultatus — vaikai kūrė, 
rašė ir skaitė lietuviškai! Ir 
dar su dideliu užsidegimu! 

Tuoj po programos skubė-

Atkelta iš 2 psl. 
Tuo pačiu ji pakartotinai 

pra.iė, kad daugiau narių su
sidomėtų vadovavimu šiai or
ganizacijai ir pateikė pa
sikeitimus valdyboje. Teigė, 
kad Elena Purtulienė išeina iš 
iždininkės pareigų ir tampa 
tik valdybos nare, o jos vietą 
perima Birutė Kaspera
vičienė. Taip pat pasidžiaugė, 
kad į sekretores sutiko įeiti 
Alviti Kerbelienė, o Milda Ta
mulionienė sutiko rūpintis so

cialiniais reikalais. Visos na
rės labai džiaugėsi šia nauja 
valdyba ir smarkiai jai paplo
jo. 

Po oficialios dalies pir
mininkė kvietė visas vaišėms. 
Susirinkimas praėjo draugiš
koje aplinkoj ir priminė šios 
organizacijos įkūrėjo kun. dr. 
F. Gurecko žodžius: JBūkime 
viena šeima, viena kitai pa
dėkime ir aktyviai darykime 
gera". 

Elvyra Vodopalienė 

DBWESO< DBWESK>> 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tadau ske&tis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne beda. DRAUGAS jūsų skeftrima išspausdins nemokama 

Tereikia paskambinti tei. 773-585-9500 ar užsukti i DRAUGO 
administracija adresu 4545 W. « St., Chicago, H. 60629. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

VVoodridge i šnuomojami 1-2 

mieg.. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645; 2 mieg. - $729 - S758 

Tel . 630-910-0644, J aną . 

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

Westhester raj.. prie 31 St. ir Wo!f Rd. 
Tel. darbo 708-352-8822. ext 25; 

namų 708-531-8069, palikti žinutę 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
menf . Archer Ave. ir Pulaski 

apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

Lemont išnuomojami 2 kambariai, 
skirti dantisto kabinetui (office). 

Kama $600. Išnuomojamas kambarys 
Lemonte. Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184 arba 
708-476-1155. 

Apartment for rent — 2 bedroom. 
Avail. 1 June 03. Vicinity 59 Street & 
Whipp!e. Available now. $525/month 

+ sec dep. Ask for Vai at 
773-445-6933. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
carantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
flūKMHUGĮ N M Q SVEIKATOS 

IR OYVYBĖS DRAUMVIAS 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai: 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 Wes t95 th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. Š I L D Y M O 
SISTEMAS. VIRYKLAS. O R O 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

T E L . 773-585-6624. 

SIŪLO DARBĄ 

Grožio salonas priima į darbą visų 
rūšių specialistes... manikiūristes. 

kirpėjas, masažistes ir t.t 
Garantuoti klientams benefitai! 

Skambinti Audronei Ramanaus! as. 
Tel. 630-236-6573. 

jome į Šv. Andriejaus bažny
čią, kur šv. Mišių metu Vinco 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
mokiniai giedojo ..Padėkos 
giesmę", gitaromis ir smuiku 
pritarė muzikalioji Kasinskų 
( Joe, Brigita. Kristina) šeima 
bei Raimonda Rukšienė (kla-
višiniai). Tai jau pasidarė 
mūsų mokyklos tradicija — 
giesmę skiriame mieloms ma
moms, draugams, priiman
tiems Pirmąją Komuniją ir, 
aišku, visiems parapijiečiams. 

Motinos dienos paminėji
mas Philadelphijoje tampa 
ypač graži šventė. Žieduos 
skendinti gamta, gražiai au
gantis ir lietuvybę tęsiantis 
jaunimas suteikia visiems 
daug vilties ir džiaugsmo. 

Ačiū jums, Vinco Krėvės 
lituanistinės mokyklos moki
niai, didžiuojamės jumis' 

Viole ta Razga i t i enė V 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

c-mail:attv@ attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Angių kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

http://attbi.com


Rumunijos kar iuomenės vadas Lietuvoje 
Atke l t a i š 1 ps l . 

kalbėta apie valstybėje vyk
domą kariuomenės reformą. M. 
Popescu domėjosi, kaip Lietu
voje rengiami puskarininkiai. 

Šią svarbią ka r iuomenės 
grandį rengia Kaune įsikūrusi 
generolo Stasio Raštikio puska
rininkių mokykla. 

Rumunijos kariuomenės va

das trečiadienį lankėsi Seime ir 
Užsienio reikalų ministerijoje. 

Rumunijos, kaip ir Lietu
vos, kar ia i dalyvauja antitero-
ristinėje kampanijoje Afganista
ne, k u r tarnybą atlieka daugiau 
nei 400 rumunų karių. NATO 
vadovaujamose operacijose bu
vusioje Jugoslavijoje dalyvauja 
dar iki 350 šios valstybės karių. 

semias i patirties 
Abi valstybės, Rumunija ir 

Lietuva, aktyviai rėmė JAV ir 
sąjungininkų kampaniją Irake. 

Lietuvą ir Rumuniją sieja 
bendri užsienio politikos tikslai 
- tapt i NATO ir Europos Sąjun
gos narėmis. Rumunija yra 
„Vilniaus dešimtuko" narė ir 
dalyvauja jo veikloje įvairiais 
lygmenimis. 

Lietuvos karinėse oro pajėgose — pirmoji reaktyv in io lėktuvo lakūnė 
Atke l t a i š I p s l . 

Pati K. Bakūnaitė sakė pa
siryžusi įveikti su karo tarnyba 
ir reaktyvinio lėktuvo valdymu 
susijusius sunkumus . „Je igu 
ėjau į karo tarnybą, apie tai gal
vojau", sakė busimoji karo la

kūnė. Paklausta , kaip pirmąją 
moterį lakūnę pasitiko „L-39" 
grandies vyrai, K. Bakūnai tė 
a tsakė, jog „draugiškai". 

Pa sak bazės vado, t apus i 
„L-39" lakūne, K. Bakūna i tė 
privalės atlikti tas pačias už

duotis, kaip ir vyrai — budėti 
saugant oro erdvę, dalyvauti 
pratybose. 

Krašto apsaugos ministeri
jos duomenimis, dabar iš 21,000 
krašto apsaugos sistemos dar
buotojų 8 proc. yra moterys. 

Karaliaus Mindaugo karūnav imo jubil iejui — papildomos lėšos 
Atke l t a i š 1 ps l . 

90,000 litų — jubil iejaus 
reklamai ir 110,000 litų — Vin
gio parko, kuriame vyks Dainų 
šventė, estrados suolams įreng
ti. 

Taip pat skirta 310,000 litų 
Lietuvos dailės muziejui jubilie
jaus reklamai ir atminimo ženk
lams, kurie bus įteikti oficia
liems svečiams 

Vienintelio savo karal iaus 

Mindaugo karūnavimo metines 
Lietuva oficialiai minės liepos 6-
ąją. Dar užpernai patvirtintoje 
kara l iaus Mindaugo karūnavi
mo programoje numatyta pasta
tyti kara l iaus Mindaugo pamin
klą, baigti statyti Kongresų rū
mus, sutvarkyti sostinės Sena
miestį ir centrą, rekonstruoti 
Gedimino prospektą, pas ta tyt i 
tiltą per Nerį. 

Vilniaus centro su tvarky

mui ketinama išleisti daugiau 
kaip 100 mln. litų. 

750-ojo karaliaus Mindau
go karūnavimo jubiliejaus prog
ramoje numatyta ir didelė kul
tūros renginių programa: įvai
rios parodos, konferencijos, pas
kaitos, knygų, dokumentų ren
gimas ir leidimas. Šia proga bir
želį Vilniuje bus rengiamos Lie
tuvos sporto žaidynių finalinės 
varžybos ir sporto šventė. 

V. Adamkui vyriausybė skyrė premjero rezidenciją 
Atke l t a i š 1 ps l . 

Vasarį iš prezidento parei
gų pasitraukęs V. Adamkus bu
vo nusprendęs atsisakyti įstaty
mu suteikiamos teisės iki gyvos 
galvos gyventi valstybinėje rezi
dencijoje ir nutaręs už savo pi
nigus pasistatyti namą. Tačiau 
praėjusią savaitę V. Adamkus 
paprašė nesvarstyti tokių įsta
tymo pataisų, nes nenorėjo su
kelti papildomų problemų Lie
tuvos valstybės institucijoms. 

Savo ruožtu vyriausybė nu
tarė skirti prezidentui V. Adam
kui visam gyvenimui poilsiavie
tę Vilniuje, Turniškių gatvės 

25-ame name. Šiuo metu č:a yra 
premjerui skirta rezidencija. 

Ši rezidencija dabar yra tuš 
čia, nes premjeras Algirdas Bra
zauskas gyvena name Turniš
kėse, kurį jis gavo kaip poilsia
vietę, kai baigė prezidento ka
denciją 1998-aisiais. 

Kartu pripažintas neteku
siu galios nutar imas , kad šis pa
s ta tas yra premjero rezidencija 
ir kad ji išlaikoma iš vyriausy
bės kanceliarijai skirtų lėšų. 

Dabar galiojantis Preziden
to įs tatymas nustato, kad pra
dėjusiam eiti valstybės vadovo 
pareigas asmeniui sute ikiama 

ILJ 
• 1 Trumpai apie viską 
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* R e f e r e n d u m o dė l Lie
tuvos n a r y s t ė s E u r o p o s Są
j u n g o j e (ES) reklamai ir agi
tacijai buvo išleista kone 5 mln. 
litų, tačiau dabar aiškėja, kad 
dalis lėšų buvo panaudota ne
taupiai. Europos komiteto ir eu-
roinformacijos centrų sandė
liuose liko ne vienas tūkstant is 
agitacinių plakatų ir lanksti
nukų, kurie išleisti už mokesčių 
mokėtojų pinigus. Už kai kurių 
plakatų spausdinimą Europos 
komitetas mokėjo du ka r tus . 
Europos komiteto prie vyriau
sybės vadovas Pet ras Auštrevi-
čius patvirtino, kad referendu
mo agitacijai išleista 5 kar tus 
daugiau lėšų, nei planuota iš 
anksto. Europos komiteto ats
tovė spaudai J. Tapinienė pa
aiškino, kad visi lankstinukai 
bus išdalyti. Tuo tarpu Europos 
informacijos centrų konsultan
tai abejoja, ar tokia informacinė 
medžiaga apskritai kam nors 
bus naudinga. (KD-Elta) 

* S e i m u i p r i ė m u s n a u j o s 
r edakc i jo s Š v i e t i m o į s t a ty 
mą, buvo įteisintas privalomas 
pagrindinis mokymas iki 18 
metų. Tačiau, penktadalio Sei
mo narių teigimu, tokia nuosta
ta prieštarauja Konstitucijai, 
todėl jų prašymu šį klausimą 
svarstė Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija. Jai rekomenda
vus. Seimas bendru sutarimu 
nusprendė šį prezidentui pasi
rašyti neperduotą įstatymą pri
pažinti netekusiu galios. Dabar 
galiojantis Švietimo įs tatymas 
pagal Konstituciją reglamen
tuoja privalomą moksleivių mo
kymąsi iki 16 metų. (KD-Elta) 

* Med ika i p a t a r i a s augo
t i s e r k i ų s o s t i n ė s p a r k u o s e . 
Šiemet į gydytojus jau kreipėsi 
15 vilniečių, ku r i ems buvo įsi
siurbusios pavojingas ligas plati
nančios erkės. Keletas jų susir
go atsigėrę užkrėsto ožkos pie
no. Pernai vasarą medikų pa
galbos prireikė daugiau nei 150 

Vilniaus gyventojų. (LR-Elta) 
* L i e tuvo je d a u g ė j a žmo

n ių , u ž s i k r ė t u s i ų atspariomis 
va is tams bacilomis. Prieš keletą 
metų pradėjus diegti DOTS sis
temą, registruojami tik naujai 
užsikrėtę tuberkulioze. Seniai 
sergantys ir nesigydantys sun
kia liga užkrečia kitus žmones. 
Nors oficiali tuberkuliozės sta
t is t ika raminant i , manoma, kad 
ji netiksli. 2001 m. nuo tuber
kuliozės Lietuvoje mi rė 269 
žmonės. (R-Elta) 

* N e p a v y k o K a u n o m i e s 
to p o l i t i k ų k e t i n i m a i pabran
ginti maršru t in ių mikroauto
busų bilietus. Paaiškėjo, kad 
Kaune iš šias paslaugas tei
kiančių 76 vežėjų įmonių ne t 
54 atstovai pareiškė sut inkan
tys kauniečius ir toliau vežioti 
už litą. Prieš keletą mėnesių 
miesto Tarybos nar iams buvo 
pateikta klaidinga informacija. 
J o s autoriai tikino, kad daugu
ma vežėjų norėtų, jog bilietų 
kainos butų padidintos iki 1.5 
lito. Dabar šis sprendimas su
stabdytas, nes vežėjai kreipėsi į 
teismą. Jie Keleivinio transpor
to skyrių apkaltino manipulia
cijomis. (KD-Elta) 

* P a s a k N a c i o n a l i n ė s ve 
žė jų a u t o m o b i l i a i s a s o c i a c i 
j o s prezidento Algimanto Kond-
rusevič iaus , šiuo metu teisi
ninkai skaičiuoja, kiek vežėjai 
prarado dėl neseniai buvusių 
kelių užtvarų, ir sprendžia , 
kam pateikti ieškinį. Išanksti
niais duomenimis, per keletą 
protesto parų buvo priversti sto
vėti šimtai vilkikų, kurių pra
stova kainuoja 600-1,200 litų 
per parą. (LR-Elta) 

* L a i k i n o j o j e s o s t i n ė j e 
v e i k i a „Kauno t a r p t a u t i n i s 
upių uostas", tačiau šio uosto 
direktorius Marius Giedrai t is 
pr ipažįs ta , kad į bendrovės 
pr ieplauką nea tp laukia jokie 
užsienio laivai Susisiekimo mi
nisterija neturi duomenų, kad 

valstybės išlaikoma prezidento 
rezidencija, o iš pareigų pasi
t raukus — iki gyvos galvos ski
riama poilsiavietė su aptarnavi
mu, apsauga, transportas. 

Šiuo metu V. Adamkus su 
žmona Alma gyvena Turniškėse 
esančioje prezidento rezidenci
joje, į kurią planuoja keltis da
bartinis valstybės vadovas Ro
landas Paksas su šeima. 

Šiuo metu R. Paksas .gyvena 
nuosavame name sostinės Anta
kalnio rajone, tačiau tai kelia 
nepatogumų Vadovybės apsau
gos departamentui ir prezidento 
kaimynams. (BNS) 

Po Seimo v a d o v o 
apsilankymo Būdų 
kaime bus šv i e s i au 

Atke l t a iš 1 psl. 
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kodėl per 13 Lietuvos nepri
klausomybės metų elektra ne
pasiekė šio kaimo. Šiuolaikinių 
technologijų amžiuje penkių so
dybų gyventojai iki šiol neturi 
elektros. 

Pasak Seimo vadovo atsto
vo spaudai, pritrūko aktyvumo 
ir iš savivaldybės vadovų, ir iš 
gyventojų pusės. Sutvarkius 
turto teisinę registraciją, prob
lema bus išspręsta. (Elta) 

naudojantis „Kauno tarptauti
nio upių uosto" vardu būtų sie
kiama kažkokių neteisėtų tiks
lų ar kitaip piktnaudžiaujama. 
Tačiau, pasak šios ministerijos 
Vandens transporto departa
mento vadovo Juozo Darulio, 
bus siekiama, kad bendrovė ne
begalėtų naudotis skambiu pa
vadinimu. Lietuvoje yra regist
ruotas tik vienas tarptautinis 
keleivinis uostas Nidoje. 

* Seimui p r i ė m u s į s ta ty
m o pataisą, draudžiančią ne
lietuviškas ir neaiškias iška
bas, angliški žodžiai iš jų neiš
nyks. Laukiant prezidento, į 
kurį skubiai kreipėsi verslo ats
tovai, sprendimo apskritai nie
ko nebus daroma. Jeigu prezi
dentas Seimo pataisytą Varto
tojų teisių gynimo įstatymo pa
taisą atsisakys sustabdyti , ne
lietuviškų ir neaiškių iškabų 
draudimas įsigalios nuo jo pa
sirašymo dienos. Tokiu atveju, 
kaip paaiškino Valstybinės kal
bos kontrolės tarnybos Kauno 
skyriaus vedėja Vida Jurkienė, 
šiai tarnybai bus pavesta kont
roliuoti, kaip vykdomas įstaty
mas. Priklausomai nuo pažeidi
mo, bauda gali būt i 200-700 li
tų. (KD-Elta) 

* Didžiausia Baltijos vals
tybėse ša ldytuvų gamin to j a 
Alytaus AB, „Snaigė"šią savai
tę švenčia 40 metų įkūrimo ju
biliejų. Bendrovėje dirba apie 
1.900 darbininkų 1963 metais 
įkurta vienintelė valstybėje 

šaldytuvų gamintoja „Snaigė" 
savo asortimentą nuo dviejų 
modelių išplėtė iki kelių šimtų. 
Tik 8 proc. bendrovėje pagami
namos produkcijos parduoda
ma vietos rinkoje, visa kita — 
eksportuojama. Vidutiniškai 
kasmet į naujas technologijas 
buvo investuojama apie 6 mln. 
litų. (LŽ-Elta) 

* F o n t a n a s pr ie O p e r o s 
i r ba le to t e a t r o Vilniuje po re
monto nušvis įvairiomis spalvo
mis. Tai bus vienintelis fonta
nas sostinėje su dekoratyviniu 
apšvietimu. Dabar jis remon
tuojamas, remontas kainuos 
112,000 litų. Įrengti fontano de
koratyvinį apšvietimą kamuos 
apie 12,000 litų. Šiemet anks
čiau nei įprasta įjungtiems 
miesto fontanams prižiūrėti sa
vivaldybė skyrė 150,000 litų. 

* Senamiesč io p a n o r a m a 
vi lniečia i i r miesto t u r i s t a i 
gali grožėtis, riedėdami seno
vine karieta. Ištaiginga karieta 
į kelionę leidžiasi nuo Gedimi
no paminklo Katedros aikštėje, 
rieda Sereikiškių parku į Mai
ronio gatvę, kol pasiekia Šv. 
Onos bažnyčią. Tuo pačiu keliu 
karieta sugrįžta dar kartą ap
lenkdama Katedros aikštę iki 
S. Daukanto aikštėje įsikūru
sios Prezidentūros. Kelionės 
sostinės senamiesčiu kar ie ta 
kaina — nuo 30 iki 40 litų. Ka
rieta Lenkijoje buvo gaminama 
apie metus. Ji įkainota 20,000 
litų. (LR-Elta) 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a 
men to duomen imis , 2003 m. 
I ketvirtį Lietuvos statybos 
įmonės savo jėgomis atliko dar
bų už 488.8 mln. litų, t.y. 19.5 
proc. daugiau nei 2002 m. I ket
virtį. Daugiausiai statybininkai 
darbavosi Lietuvos teritorijoje. 
Daugiausia statybos darbų bu
vo at l ikta Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos apskrityse. (R-Elta) 

* Kitą mėnesi L ie tuva į 
I raką gali pas iųs t i naują ka
rių grupę', kuri dalyvautų tai
kos palaikymo misijoje. Be to, 
karo nuniokota valstybė vilioja 
ne tik karius, bet ir verslinin
kus. Ūkio ministerijos duome
nimis, norą prisidėti prie Irako 
atstatymo darbų jau pareiškė 
83 Lietuvos įmonės. 17 jų užsi
registravo statybos darbams, 
dar 17 — tiekti statybinių me
džiagų, 4 — elektros darbams, 
kitos — tiekti medikamentų, 
gamybos įrengimų. Tarp pa
reiškėjų yra sraigtasparnių ne-
monto bendrovė „Helisota", 
uosto, krantinių statyba užsi
imanti „Klaipėdos hidrotechni
ka", AB Panevėžio statybos 
trestas, kitos įmonės. (R-Elta) 

* D r a u d i k a i n u o g ą s t a u 
ja , k a d ba land i įs igal iojusi 
Transporto priemonių savinin
kų (Valdytojų) civilinės atsako
mybės privalomojo draudimo 
įstatymo pataisa gali skatinti 
senų automobilių vairuotojus 
provokuoti draudimo autoįvy
kius. Pagal minėtą pataisą, 
naudotų ir naujų automobilių 
vairuotojai gaus kone vienodas 
draudimo išmokas. Motorinio 
biuro vadovo Algimanto Križi-
nausko įsitikinimu, logiška bū
tų kompensuoti nuostolius, at
sižvelgiant į tikrąją automobi
lio vertę. A. Križinauskas ma
no, kad artimiausiu metu gali 
brangti transporto draudimo 
paslaugos — ne vien dėl priim
tos pataisos, bet ir todėl, kad 
Lietuvoje daugėja naujų auto
mobilių. (VŽ-Elta) 

* R e k o n s t r u o j a m a s se
n i aus i a s Klaipėdos v iešbu
tis „Viktorija", kurio istorija 
skaičiuojama nuo 1783 metų. 
Pasak bendros Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos įmonės 
„Klaipėdos Viktorija" genera
linio direktoriaus Kazio Vaiš
vilos, čia bus 4 žvaigždučių 
viešbutis, atitinkantis visus eu
ropinius reikalavimus. (K-Elta) 

* Azar t in ių loš imų ope
r a to r i a i Lietuvoje per šių me
tų pirmąjį ketvirtį gavo beveik 
27 mln. litų pajamų, išmokėtų 
laimėjimų suma siekė 19.9 mln. 
litų. Bendrovių įdėtos į šį verslą 

lėšos jau viršija 50 mln. litų, o 
viena stambiausių investicijų 
— ką tik duris Vilniuje atvėręs 
didžiausias Baltijos valstybėse 
kazino, priklausantis „Olympic 
Casino Group Baltija". Kaip 
teigė Valstybinės lošimų prie
žiūros komisijos pirmininkas 
Česlovas Blažys, j au išduotas 
leidimas atidaryti lošimo na
mus „Casino Planet" Palango
je. Lietuvoje jau veikia 8 kazi
no, 15 automatų salonų bei 20 
lažybų punktų. Valstybės biu
džetas iš lošimų verslo mažiau 
nei per penkis šių metų mėne
sius jau pasipildė daugiau kaip 
2 mln-litų, tai beveik tiek pat, 
kiek per visus 2002 metus. (VŽ, 
Elta) 

* Oficialiomis ž in iomis , 
š i uo m e t u Lie tuvoje y r a apie 
7,000 tonų naikintinų pavojin
gų atliekų. Pasak Aplinkos mi
nisterijos aplinkos kokybės de
partamento direktoriaus Arūno 
Čepelės, didžiausią pavojų iki 
šiol kelia pasenę pesticidai. 
Šiuo metu įvairiuose sandėliuo
se saugoma apie 2,000 tonų 
chemikalų, kuriuos planuojama 
sunaikinti iki 2006 m. Dabar 
pesticidus iš Lietuvos išveža ir 
sudegina Vokietijos firma AVG. 
Sunaikinti 1 toną šių chemika
lų Lietuvai kainuoja 1,914 euru 
(maždaug 6,600 litų). Daugiau 
negu pesticidų Lietuvoje yra 
oficialiai užregistruotų nuodin
gų atliekų, jau 9 mėnesius vals
tybėje neperdirbamos sudilu
sios padangos. Šiuo metu vyks
t a konkursas perdirbti arba 
sunaikinti padangas. J a m e da
lyvauja 11 įmonių. (R-Elta) 

* Pe r l ie tuvių vag ių gau
d y n e s netol i H a n o v e r i o su
žaloti keli žmonės ir sudaužyta 
tiek pat automobilių, todėl Vo
kietijos prokuratūra pradėjo ty
rimą dėl bėglius persekiojusios 
policijos veiksmų. Remiantis 
prieš kelias dienas išplatinta 
Vokietijos federalinės krimina
linės tarnybos praėjusių metų 
ataskaita, pernai į tariant įvai
riais nusikaltimais Vokietijoje 
sulaikyti 7,143 Lietuvos pilie
čiai. fKD-Elta) 

* Vi ln iaus o ro u o s t a s po 
beve ik 10 me tų p e r t r a u k o s 
vėl priėmė labai brangu krovinį 
— tiesioginiu skrydžiu iš Lon
dono buvo atskraidinta „stikli
nių" unguriukų siunta, kurios 
laukė žuvininkai ir iškart iš
gabeno žuvytes į Aukštaitijos, 
Vidurio Lietuvos bei pamario 
regionų vandens telkinius. Ši 
siunta — tai pradžia ungurių 
išteklių atkūrimo programos 
2003-2007 metais, kurią pa
rengė Lietuvos žuvivaisos ir žu
vininkystės tyrimų centras kar
tu su Žuvininkystės departa
mentu. (R-Elta) 
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AfA 
GINTAUTUI RAPŠIUI 

staigiai ir netikėtai mirus, jo vyresniems bro-' 
liams RIMVYDUI ir VIDMANTUI RAPŠIAMS, 
gilią užuojautą reiškia 

teta Vincė Rapšytė-Udrienė 
pusbrolis Narimantas ir Janina Udriai 

AfA 
ALBERTUI KERELIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
IRENAI ir visai jų šeimai. Kartu liūdime. 

Jonas ir Aldona Vaskevičiai 

Canada 

AtA 
Inž. VYTAUTUI STAŠKUI 

iškeliavus Amžinybėn, gilią ir nuoširdžią užuo
jautą reiškiame velionio našlei JONEI, broliui 
VLADUI ir kitiems šeimos nariams bei artimie
siems. 

M. Andrejauskienė 
A. Balbatienė 

L. Balnienė 
K. Gaižauskienė 

K. Kartanienė 
S. Salienė 

O. Šiaudikienė 
S. Vaškienė 

P. Vaškelienė 
St. Petersburg, FL 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS, 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuves visoje Amerikoje. 

,,Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, pro
gramas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adre

sais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, 
pasirinktais šūkiais. Nedaug yra spaudos darbų, kūnų dienraščio „Draugo" 
spaustuve negalėtų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" 
spaustuvei, yra parama dienraščiui. ..Draugas" turi atlikti daug papildomų 

Ispaudos darbų, kad galėtų išsilaikyt' ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų draugijų 

vadovybę pasinaudoti ..Draugo" spaustuves patarnavimu. Atvykite bent 
pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus ..Draugo" spaustuvei Juk 

„Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas todėl nėra kito 
tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kap „Draugas". 
Visais spaudos darbu reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS, 4545 W. 63 Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fa* 773-585-8284 

venlence. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video sereen. OI course. the sense of well being you'll 
feel when ftying ori this sophisticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. Its also the result of an enhanced quality of service youll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

http://wwwscandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
„TRYS TIGRAI" IR JUDITA 

LEITAITĖ DAINUOS TAUTIEČIAMS 

Visi ateitininkai kviečia
mi j 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 svarbus 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. 

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@earthlinknet 

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 popiete gražioje gamtoje. 

Už a+a 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. 

Marąuette 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, 
I>emont, IL, tarp birželio 7 ir 
rugpjūčio 31 d. Parodos ati
darymas bus Šeštadieni, bir
želio 7 d., tarp 6 ir 8 vai. vak. 
Muziejaus valandos: šeštadie
niais ir sekmadieniais tarp 11 
vai. r. ir 2 vai. popiet. 

Birželio 15 d., sekmadie
n į po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus (Brighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos 
kančią. 

Moterų sąjungos #20 kuo
pa birželio 8 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto Mišių, Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, ruošia cepe
linų pietus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir pasi
vaišinti. 

Rita Venclovienė, „Vaiko 
vartai į mokslą* programos 
koordinatorė Lietuvoje, jau 
nuo balandžio pradžios dar
buojasi Lietuvoje. Irena 
Grigaitienė, kita šios organi
zacijos darbuotoja, atvyko 
gegužės mėnesio pradžioje. 
Jos abi lanko „Vaiko vartai į 
mosklą" remiamus centrus ir 
džiaugiasi D.R.A.S.A. progra
mos sėkmingumu ir veiks
mingumu, taip pat šiuos cen
trus šelpia mokslo priemonė
mis. 

Šm. gegužės 18 d. Cleve-
land, OH, mirė Birutė Sme
tonienė, sulaukusi 91 m. am
žiaus. Ji buvo pianistė ir bu
vusio pirmosios nepriklau
somybės metais Lietuvos 
Respublikos prezidento Anta
no Smetonos marti, 1935 m. 
ištekėjusi už prezidento sū
naus Juliaus B., kuris mirė 
Clevelande 1974 m. Apie Bi
rutės Smetonienės mirtį rašė 
Cleveland dienraštis „Plain 
Dealer". 

Dr. Augustinas Laucis, 
gyv. St. Louis, MO, ilgametis 
Draugo fondo garbės narys, 
jau antrą kartą šio pavasario 
vajui atsiuntė 400 dol, pasiek
damas 5,800 dol. sumą. Už 
gausią paramą Draugo fondui 
ir tuo pačiu „Draugui" nuo
širdžiai dėkojame. 

Tikrai lietuvišką dosnu
mą parodžiusiam B. Kruopiai 
iš So. Boston, MA, už 100 dol. 
auką sakome širdingą ačiū! 

Robert ir Milda Arlauskai, 
Southiake, TX, atnaujindami 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė 100 dol. auką. Ši para
ma ir labai reikalinga, ir labai 
įvertinama — dėkui! 

„Siunčiu 100 doL prenu
meratą už 2003-2004 metus 
ir skiriu 50 dol. auką mano 
Mamos, dantų gydytojos Joa
nos Ulpienės atminimui. Ji 
mirė š.m. sausio 14 d., su
laukusi 104 mėtų. Linkiu 
'Draugui' gyvuoti dar daug 
metų". Taip rašo Irena Ul-
paitė iš South Boston, MA. 
Dėkojame už prenumeratos 
atnaujinimą ir auką, reikšda
mi užuojautą dėl Mamos mir
ties. 

Jadvyga Melnikas Phila-
delpbia, PA, atsilygindama už 
„Draugo" prenumeratą, pri
dėjo ir 50 dol. auką. Labai dė
kui! 

Stefa Dimas, Flushing, 
NY; Ona Strimaitis, Putnam, 
CT, pratęsdamos „Draugo" 
prenumeratą, padovanojo lie
tuviškos spaudos leidybai 
paremti po 50 dol. kiekviena. 
Abiems nuoširdžiai dėkojame. 

George Petkus, Glendale, 
CA, padovanojo „Draugui" 
100 dol. auką. Širdingai dėkui! 

Leonas Stomkas. Downers 

Žodis „tigrai", Virgilijaus 
Noreikos, Eduardo Kaniavos 
ir Vladimiro Prudnikovo dėka, 
Lietuvoje tapo dainininkų si
nonimu. Trys geriausi šalies 
balsai, trys meninės indivi
dualybės, susivienijusios į 
unikalų tercetą, pelnė neįti
kėtiną populiarumą. Impulsą 
tokiam ansambliui atsirasti 
davė trijų garsiausių pasaulio 
tenorų — Luciano Pavarotti, 
Jose Careras ir Placido Do
mingo šlovingas koncertinis 
žygis per pasaulio scenas. 

Kaip prisimena patys dai
nininkai, kartą, jiems besė
dint prie kavos puodelio ir be
sišnekučiuojant, kilo mintis — 
o kodėl nepabandžius padai
nuoti trise skirtingais balsais? 
Tai ir diapazonas platesnis, ir 
repertuaras gausesnis. Kaip 
tarė — taip ir padarė. 
Atsinešė kiekvienas savo gai
das ir ėmė derinti programą. 
Tai buvo prieš penkerius me
tus, pagal kiniečių horoskopą 
— Tigro metais. Koncerto ve
dėjas, pristatydamas daini
ninkus, pavadino juos scenos 
liūtais", „scenos tigrais". Taip 
Virgilijus Noreika, Eduardas 
Kaniava ir Vladimiras Prud
nikovas tapo „Trimis tigrais". 
Savo koncertinėse programose 
jie dainavo populiarias klasi
kines melodijas, operečių iš
traukas, estradinių ir liaudies 
dainų popuri su specialiai per
kurtais humoristiniais teks
tais — nuo meilės lyrikos iki 

šių dienų politinio gyvenimo 
aktualijų. Koncertai turėjo 
labai didelį pasisekimą, „Trys 
tigrai" buvo laukiami visuose 
Lietuvos miestuose. 

Tais pačiais metais Kauno 
zoologijos sode gimė trys tig
riukai — įvykis ne toks jau 
dažnas. Kažkam kilo mintis 
dainininkus pakviesti į tigriu
kų „krikštynas". Dainininkai 
su tigriukais nusifotografavo, 
tos nuotraukos apkeliavo vi
sus Lietuvos dienraščius ir 
žurnalus ir taip patiko pub
likai, jog pasirodė saldainių 
dėžutės „Trys tigrai", duona 
„Trys tigrai", dešra „Trys tig
rai", netgi degtinė... Tuo metu 
personažų vardais pavadinti 
maisto gaminius Lietuvoje dar 
nebuvo priimta. Jau vėliau 
atsirado „Giminių dešrelės" — 
pradėjus demonstruoti televi
zijos serialą „Giminės", alko
holinis gėrimas „Bobelinė". 
Dabar jau nieko nebestebina 
nei „Prezidento" arba televizi
jos programos < personažų 
vardu pavadinta JBratkų deg
tinė". Dainininkai mena, kad 
tuometinis „Trijų tigrų" pava
dinimas — ypač ant alkoho
linio gėrimo butelių — susi
laukė aštrių atsiliepimų. 

Per penkerius šio terceto 
gyvavimo metus paruoštos 
kelios programos — su Ginta
ro Rinkevičiaus vadovaujamu 
Valstybiniu simfoniniu orkes
tru, dvi — su Donato Katkaus 
vadovaujamu Kristoforo ka-

Grove, IL, parėmė „Draugo" 
leidybą 50 dol. auka. Ačiū! 

Worcester, MA, skautai po 
sėkmingos Kaziuko mugės 
džiaugėsi gražiais atsiliepi
mais „Skautybės kelio" pus
lapyje ir per sesę Eleną Čer
nienę atsiuntė 50 dol. auką. 
"Dėkojame! 

„Nuoširdus ačiū už skel
bimus apie filmo Lietuvos 
partizanų tema "Vienui vieni'. 
Filmas liudija Lietuvos kan
čią komunistinės Rusijos oku
pacijoje. Siunčiame 'Draugui' 
simbolinę 50 dol. auką už nuo
širdų patarnavimą" — filmo 
rėmėjų komiteto vardu pasi
rašo P. Kisielius. Lietuviškos 
spaudos pareiga pasitarnauti 
kilniems tikslams, o šio filmo 
paruošimas ir parodymas 
visuomenei tikrai yra vertin
gas įnašas į mūsų tautos 
Golgotos kelio istoriją. Dėkui 
už auką! 

„Siunčiu 100 dol. čekį 
'Draugo' vardu partizanų 
prenumeratai Kaune apmo
kėti. Tai mūsų, St. Peters-
burg, FL, apylinkės dovana". 
Pasirašo Loreta Kynienė, iždi
ninkė. Koks tai gražus pa
vyzdys kitoms apylinkėms ar 
atskiriems asmenims! Jeigu 
jų būtų daugiau, lietuviška 
spauda dar ilgai gyvuotų. 
Dėkojame! 

Raimundas Korzonas, Pa
los Hills, IL, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
auką. Dėkui! 

Sofija Pumputis, Downers 
Grove, IL, siųsdama prenu
meratos mokestį, prijungė ir 
50 dol. auką. Širdingas ačiū! 

Ona Simutis, Ann Arbor, 
MI, „Draugą" apdovanojo 50 
dol. auka. Nuoširdžiai ačiū už 
dosnumą. 

Vytautas Cypas, Hilton, 
NY, parodė savo dosnumą 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėdamas 50 dol. auką. Ačiū! 

Adelė Vismantas, Chicago, 
IL, parėmė savo dienraštį 100 
dol. auka. Dosniai rėmėjai ta
riame ačiū! 

APLANKYKITE ČIKAGOS 
NAVYPIER 

Viena populiariausių Či
kagoje pramogų vietų yra Na-
vy Pier, 600 E. Grand Ave 
(informacijos galima rasti 
internete: 

w ww .navypier.com 

čia visus metus vyksta 
daug įvairių renginių, teatro 
spektaklių, vaikams pramo
gų, gėlių ir darželių parodų ir 
daug kitų. Veikia karuselės, 
yra gerų restoranų, vyksta 
nuolatinė vitražų paroda, be 
to, labai malonu pasivaikščio
ti „Pier" iškyšuliu į Michigan 
ežerą, arba net pasivažinėti 
pramoginiais laivais. Prade
dant Memorial Day savaitga
liu, iki Darbo dienos rudenį, 
kiekvieną trečiadienį, 9:30 
vai. v., ir šeštadienį 10:30 v.v., 
vyksta — nemokami — įspū
dingų ugnies salvių (fire-
works) spektakliai, o ketvirta
dieniais ruošiamas „Šeimų 
vakaras" (į kai kurias pramo
gas reikia įsigyti bilietus, bet 
ketvirtadieniais jų kainos ge
rokai sumažintos). Įėjimas į 
patį Navy Pier yra nemoka
mas, automobilius galima 
pastatyti šalia jo esančiuose 
garažuose (reikia mokėti) ar
ba toliau mieste ir į „Pier" at
važiuoti nemokamais autobu-
sėliais (shuttle buses), kur
suojančiais didžiosiomis vi-
durmiesčio gatvėmis. 

AR APLANKĖTE VISUS 
MUZIEJUS? 

Mokslo metams pasibai
gus, gera proga su vaikais (ar
ba ir be vaikų) aplankyti Čikagos 
muziejus ir sužinoti tokių 
dalykų, kokių ir susapnuoti 
nebūtume įstengę. Štai jų keletas: 

Field Museum (Gamtos 
muziejus), 1400 S. Lake Shore 
Dr, tel. 312-922-9410. Be 
kitų nuostabių eksponatų, iki 
rugpjūčio 10 d. vyksta senovės 
Egipto meno ir būties paroda. 

Art Institute of Chicago 
(Meno muziejus), 115 S. Mi
chigan Ave, tel. 312-443-3600. 
Šis muziejus savo meno verty
bėmis gali drąsiai lenktyniau
ti su kitų miestų, net Europos 
sostinių muziejais. 

http://navypier.com


„Trys tigrai" ir Judita... Šis įdomus ir balsingas ketvertukas atliks koncertą birželio 14 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. Iš kairės: Virgilijus Noreika, Eduardas Kaniava, Judita Leitaitė, ir Vladimiras 
Prudnikovas. 

meriniu orkestru, viena pro
grama buvo ruošiama su big
bendu, ten dalyvavo ir visų 
trijų dainininkų mokiniai. 
Išleistos trys kompaktinės 
plokštelės, kurios parduotuvių 
lentynose neužsiguli. 

Kodėl „Trys tigrai" tokie 
populiarūs? Jie sukuria muzi
kinę šventę, kurios yra pasiil
gę klausytojai. Tai ir neapolie-
tiškos dainos, ir operečių ari
jos, populiarios lietuvių bei 
užsienio autorių melodijos. Ir 
visa tai pateikiama šmaikš
čiai, su puikiu humoro jausmu 

ir ausšto lygio profesionalumu! 
š įkar t užjūrio tautiečiams 

„Trys tigrai" atveža programą, 
parengtą su puikia dainininke 
Judi ta Leitaitė. Pirmojoje kon
certo dalyje kiekvienas daini
ninkas atliks solo programą 
pritariant pianistei Nijolei Ra
lytei. Antrojoje dalyje klausy
tojai girdės visus keturis dai
nininkus šmaikštaujančius, 
išdykaujančius smagiame šou 
su orkestriniu pritarimu. 

Koncertas Chicago įvyks 
birželio 14 dieną 5 vai. po pie
tų Jaunimo centro Didžiojoje 

salėje 5600 South Claremont 
Ave. Bilietus galima užsi
sakyti „Seklyčioje" ir „Baltija" 
agentūroje, kuri šiuo metu yra 
dienraščio „Draugas" patalpose. 

Kitą — birželio 15 d. „Trys 
tigrai" ir J. Leitaitė koncer
tuos Hartford, CT, birželio 21 
d. — New Yorke, birželio 22 d. 
— New Jersey. Minėtų koncer
tuos salių ir valandos prašome 
teirautis pas vietos organiza
torius. 

Aušra Motuzienė 
Lietuvos muzikos 

akademijos docentė 

Chicago Historical Society 
(Čikagos istorijos draugijos 
muziejus), 1601 N. Clark, tel. 
312-642-4600. Šiuo metu mu
ziejuje eksponuojama „Chi
cago Sports" paroda (iki 2004 
m. sausio 26 d.), tai ypač įdo
mu, besidomintiems sportu. 

Museum of Science and 
Industry (Mokslo ir pramonės 
muziejus — 5700 S. Lake 
Shore Dr., tel. 773-684-1414. 

Peggy Notebaert Nature 
Museum, 2430 North Cannon 
Dr., tel. 773-755-510. 

Be to, dar verta aplankyti: 
Newberry Library, 60 W. 

Walton, 312-943-9090, kur vi
suomet galima pamatyti 
nuostabių eksponatų, senų, 
retų ir naujų knygų, vyksta jų 
pristatymai, susitikimai su 
autoriais ir pan. 

Adler Planetarium & As-
tronomy Museum, 1300 S. 
Lake Shore Dr., tel. 312-922-
STAR. Turbūt nereikia nei 
aiškinti, kad šiame muziejuje 
galima pamatyti „nežemiš
kus" eksponatus ir pakeliauti 
erdvių keliais, neatsiplėšus 
nuo Žemės... 

John G. Shedd Aqua-
rium,1200 S. Lake Shore Dr., 
tel. 312-939-2438. Neseniai 
šiame akvariume atidarytas 
naujas eksponatas, pavadin
tas „Wild Reef. Tik įsivaiz
duokime 750,000 galionų van
dens „indą", kuriame plaukio
ja bent 30 didžiausių pasauly
je ryklių ir kitų įdomių jūros 
gyventojų. O ką bekalbėti, 
apie visus kitus Shedd akva
riumo gyventojus. Reikėtų 
apkeliauti visą mūsų planetą, 
kad galėtume pamatyti tuos 
„dyvus", kurie sukaupti šia
me pastate. 

Chicago Children'a Mu
seum (muziejus skirtas vai
kams), 700 E. Grand Ave, tel. 
312-527-1000. Čia vaikai gali 
ne tik pasižiūrėti, bet paliesti 
eksponatus ir nejučiomis 
įsisavinti daug naudingų 
žinių. 

Tai tik dalelė Čikagos 
miesto įdomybių, viliojančių 
ir vietinius gyventojus, ir tu
ristus net iš labai toli. Su 
jomis verta susipažinti. Dau
giau — kitą kartą. 

ĮDOMI MENO PARODA „ČIURLIONIO" 
GALERIJOJE 

Mūsų tautiečiai, dailės 
mėgėjai, kurie gegužės 16 d. 
atsilankė į grupinės kauniečių 
dailininkų parodos atidarymą 
„Čiurlionio" galerijoje, džiau
gėsi jos kūrinių ir paveikslų 
spalvų įvairumu. 

Net 18 kūrėjų čia yra iš
statę 44 darbus (po 2-3 kiek
vienas). Parodos rengėjai — 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyriaus akvarelinin-
kų sekcija, įgaliojo savo narį 
dail. Vilių K. Slavinską šiuos 
kūrinius atvežti Čikagon ir 
juos parodyti Amerikos lietu
viams. 

Šis plačiai žinomas kūrė
jas , kuris, prieš pora metų 
besilankydamas Čikagoje, 
menu besidominčius tautie
čius individualinėse parodose 
jau buvo supažindinęs čika-
giečius su savo darbais, šį 
kartą pristatė ir savo kolegas 
kauniečius (beje, du jų gyvena 
ki tur — Marijampolėje ir 
Druskininkuose). 

Atidarymo vakarą dail. V. 
R. Slavinskas, kartu su jo 
dalyviais, perėjo visas tris pa
rodai skirtas sales ir prie 
kiekvieno dailininko darbų 
papasakojo apie jų autorius. 
Toks šios parodos kuratoriaus 
veiksmas buvo gana nekasdie
niškas, nes susirinkusieji 
buvo įvesti į autorių kūrybinį 
pasaulį. 

Čia reikia pažymėti, jog 
vienas iš parodoje dalyvavusių 
dailininkų, amžium vyriau
sias — Petras Stauskas jau 
apleidęs gyvųjų eiles (jis mirė 

2003 m. vasario 28 d.). Priėjus 
prie jų trijų darbų, pavadintų 
„Ežeras", „Liškiava" ir „Šer
mukšnis", dail. V. K. Slavins
kas amžinybėn iškeliavusį 
kūrėją paprašė pagerbti tylos 
minute. 

Atidarymo metu trumpai 
kalbėjo ir visuomenės veikė
ja Aušrelė Sakalaitė bei 
Jaunimo centro valdybos pir
mininkė Milda Šatienė. Paro
dos organizatorius dail. V. K. 
Slavinskas buvo apdovanotas 
gražių gėlių puokštėmis. 

Plačiau apie šioje parodoje 
išstatytų kūrinių autorius 
parodos lankytojai galėjo suži
noti pavartę jos katalogo pus
lapius. Juose buvo informa
cijos apie kiekvieną: nurody
tas autorių mokslas, apibūdin
ta kūryba, sužymėtos parodos, 
kuriose jiems teko dalyvauti ir 
kita. Taip pat įdėtos ir jų nuo
traukos bei kūrybos pavyzdžiai. 

Šią parodą vertėtų aplan
kyti visiems meno mėgėjams. 
Paroda veiks ir birželio mėne
sio pirmąją savaitę. 

Jos reikalais galima skam
binti dail. V. K. Slavinskui 
telefonu 708-447-0890. Jis Či
kagoje ir jos apylinkėse pabu
vos ilgėliau—visą vasarą. Rude
niop (rugsėjo 12 d.) toje pačio
je „Čiurlionio" galerijoje dail. 
V. K. Slavinskas žada sureng
ti savo personalinę parodą. 

Šia grupine kauniečių dai
lės paroda yra uždaromas 
pavasario sezonas „Čiurlio
nio" galerijoje. 

Ed. Šulaitis 

SKELBIMAI 
Neringos stovykla Vermonte 

ieško angliškai ir 
lietuviškai kalbančio asmens 

dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 
stovyklų metu. 

Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės į Vidą Strazdienę. 
stovvklos vedėją vida@neringa.org 

Tel. 978-582-5592. 

.Draugo" skelbimų skyrius 
T«(7 1 773 S8S9SOO 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL N0W 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I Jotuva bri visu pasauliu! 

mailto:vida@neringa.org

