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Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas 
planuojamas NATO aplinkoje

Lietuvos skautų 
organizacijos. Laisvė — 
Dievo dovana. Iš 
„Akademijos” 
dienoraščio (tęsinys).

2 psl.

Užsienio lietuviai — 
Lietuvos apdrauda. 
Išeivija ir Lietuva: 
skirtybių anatomija. 
„Mes ir Lietuva”, 
nepriklausoma skiltis: 
rašo Bronius Nainys.

3 psl.

Visuomeninė neurozė 
komentarų skiltyje; 
skaitytojų laiškai. 
Šeimininkių kertelė. 
„Draugo” darbuotojai 
buvo gatvės dramos 
liudininkai.

4 psl.

Šventiška Vasario 16—ji 
Čikagoje. Slidinėjimo 
išvyka. Užgavėnių 
renginiai Čikagoje. 
Kviečia į Gavėnios 
susikaupimą.

6’ psl.

Sportas

* Europos vyrų krepši
nio klubų ULEB taurės var
žybų aštuntfinalio atsakomo
siose rungtynėse Vilniaus „Lie
tuvos rytas” antradienį namuo
se įveikė Sofijos „Lukoil-Aka- 
demik” (Bulgarija) komandą 
105:78 ir pateko į ketvirtfinalį.

* Austin, Texas (JAV), 
vykusiame tradiciniame „Mo
torola” maratone III vietą tarp 
vyrų užėmė 25 metų Lietuvos 
bėgikas Mindaugas Pūkštąs.

* Danijos sostinėje vyku
siame tarptautiniame spor
tinių šokių turnyre „Copen
hagen Open 2004” Kauno spor
tinių šokių klubo „Kaspinas” 
pora Edgaras Saldukas ir Gied
rė Kukučionytė jaunimo grupė
je klasikinių šokių programoje 
pateko į finalą ir užėmė 5-tąją 
vietą.

* Buvęs Vilniaus krepši
nio klubo „Lietuvos ryto” 
vyr. treneris Jonas Kazlaus
kas treniruos Kinijos vyrų 
krepšinio rinktinę, kuri pateko 
į šiemet Atėnuose vyksiančias 
vasaros olimpines žaidynes. J. 
Kazlauskas išvyks į JAV, vė
liau — į Kiniją, kur pasirašys 
sutartį ir taps Kinijos rinktinės 
vyr. trenerio asistentu.

* NATO generalinis sek
retorius patvirtino atvyk
siąs į Lietuvą, nepaisant pre
zidentui gresiančios apkaltos.

Vilnius, vasario 17 d. 
(ELTA) — Vokietija tęs karinę 
paramą Lietuvai tapus visatei
se NATO nare.

Šios nuostatos atsispindi 
Lietuvos krašto apsaugos 
(KAM) ir Vokietijos gynybos 
ministerijų karinio ir politinio 
bendradarbiavimo gairių doku
mente, kurį Vilniuje antradienį 
pasirašė Lietuvos krašto ap
saugos valstybės sekretorius 
Valdemaras Sarapinas ir Vo
kietijos gynybos ministerijos 
valstybės sekretorius Walter 
Kolbow.

Numatoma rengti bendras 
pratybas, planuojami vokiečių 
karinių ekspertų vizitai ir kon
sultacijos, pagalba rengiant 
karininkus, tarptautinius kapi
tonų kursus Lietuvos karo aka
demijoje.

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius ir Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Kronkaitis sve
čiui padėkojo už Vokietijos su
teiktą karinių ekspertų pagal
bą ir paramą ginkluote bei 
technika.

Prezidentūra gali tapti riaušių organizatorių 
štabu, perspėja konservatoriai

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos par
lamentarai įspėjo prezidentą 
Rolandą Paksą, kad per balsa
vimą Seime dėl jo apkaltos pla
nuojamos riaušės.

Tačiau iš prezidento tylėji
mo konservatoriai suprato, kad 
būtent Prezidentūra gali tapti 
riaušių organizatorių štabu.

„Mes siekėme prezidentą 
perspėti dėl jo vardu ar jį re
miančių žmonių galimai organi
zuojamų riaušių apkaltos die
nos įvairiuose scenarijuose. Tu
riu pasakyti, kad prezidento po
žiūris mus giliai suneramino. 
Prezidentas į mūsų raginimą

Vilniuje tragiškai žuvo lietuvių 
literatūros tyrėjas Vytautas Kubilius

Vilnius, vasario 17 d. cijos susitikimo su prezidentuvasario
(BNS) — Vilniuje antradienį po 
pietų tragiškai žuvo žinomas 
lietuvių literatūros tyrėjas ir 
visuomenės veikėjas Vytautas 
Kubilius.

T. Kosčiuškos gatvėje per 
pėsčiųjų perėją ėjusį V. Kubilių 
partrenkė ir mirtinai sužalojo 
automobilis.

V. Kubiliaus sūnų — opozi
cinės Tėvynės sąjungos pirmi
ninką parlamentarą Amdrių 
Kubilių — liūdna žinia pasiekė 
Seime, jam grįžus po Tėvynės 
sąjungos — konservatorių frak-

Generalinis prokuroras skundėsi 
patyręs dienraščio spaudimą

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius antra
dienį Seime teigė prieš kelerius 
metus patyręs dienraščio „Lie
tuvos rytas” spaudimą, kai pro
kuratūra tyrė „Ledo rūmų” pri
vatizavimo aplinkybes.

Po privatizavimo šiuose rū
muose buvo įkurta krepšinio 
arena, kurioje treniravosi ir žai
dė dienraščio remiama „Lietu
vos ryto” krepšinio komanda.

A. Klimavičiaus teigimu, 
spaudimą patyrė ne tik jis, bet 
ir tuometinis prezidentas Val
das Adamkus, atsisakęs į gene
ralinio prokuroro pavaduotojus 
paskirti „Ledo rūmų” privatiza
vimo tyrimą kontroliavusį Kęs
tutį Betingį.

Pastarajam vėliau teko iš
vykti dirbti į Kauną.

„Kas trečiame numeryje

Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo (iš kairės) Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Wal- 
ter Kolbovv, Lietuvos krašto apsaugos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas ir Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas Kronkaitis. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr

viešai, pakartoju, viešai para
ginti savo šalininkus atsisakyti 
savo planų organizuoti tokias 
riaušes, nieko neatsakė”, sakė 
A. Kubilius.

Parlamentaro teigimu, 
„Mes neišgirdome iš prezidento 
jokių atsakymų. Mūsų įsitikini
mu, dėl prezidento krizės Lietu
va stoja į Europos Sąjungą ir 
NATO žymiai susilpnėjusi ir su 
sumenkusią valstybės garbe”.

Susitikime taip pat daly
vavusios Rasos Juknevičienės 
nuomone, iš R. Pakso jie išgirdę, 
kad jo padėjėjai yra laisvi žmo
nės, turi savo politines pažiūras 
ir gali daryti ką nori.

Rolandu Paksu.
„Velionis buvo gilaus proto 

ir mylinčios širdies šeimos žmo
gus, atsakomybę jaučiąs pilie
tis, tikras Lietuvos patriotas. Jo 
moksliniai ir literatūros kri
tikos darbai lieka kaip didžiulis 
tautai ir jos raštijai suneštas 
lobis”, rašoma Tėvynės sąjun
gos frakcijos pranešime.

1928 metais gimęs V. Ku
bilius buvo vienas žymiausių 
lietuvių literatūros kritikų, iš
leidęs keliolika literatūros kri
tikos darbų ir monografijų.

redakcijos skiltyje buvo dergia
ma prokuratūra, aš asmeniškai 
ir K, Betingis. Manau, jog spau
dimas buvo ir prezidentui’, Sei
me sakė A. Klimavičius.

„Lietuvos ryto” vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas 
Rimvydas Valatka sakė, jog 
prieš darydamas tokius pareiš
kimus generalinis prokuroras 
turėtų pats atsistatydinti.

„Šiuo atveju generalinis 
prokuroras politikuoja bandy
damas įtikti apkaltos taikiklyje 
atsidūrusiam prezidentui Ro
landui Paksui. Toks generalinis 
prokuroras negali apginti tei
singumo Lietuvoje”, sakė R. Va
latka.

Jo nuomone, A. Klimavičius 
turėjo kreiptis į teisinęs institu
cijas, jeigu jautėsi esąs dergia
mas.

Nukelta į 5 psl.

„Gal politikams netinka la
bai jausmus rodyti, bet man po 
šito susitikimo yra liūdniau nei 
aš įsivaizdavau”, neslėpdama 
susijaudinimo kgjbėjo R. Jukne
vičienė.

„Šitas susitikimas bent jau 
man parodė, kad Lietuvai labai 
nepasisekė su prezidentu šita
me etape. Aš noriu tikėtis, kad 
ateityje mums pasiseks labiau”, 
pažymėjo R. Juknevičienė.

Prezidento atstovė spaudai 
Jūratė Overlingienė be entu
ziazmo kalbėjo apie R. Pakso 
susitikimą su Tėvynės sąjungos 
parlamentarais, sakydama, kad 
„dialogo nebuvo”.

Vytautas Kubilius

Ekonomika 
Lietuvoje stiprėja 

greičiau negu 
demokratija

Vilnius, vasario 17 d. — 
Didžiosios Britanijos valstybi
nis transliuotojas BBC prane
šimuose apie lietuviškąjį Prezi
dentūros skandalą pastebi, kad 
ekonomika Lietuvoje auga grei
čiau nei demokratija.

Antradienio pranešimuose 
BBC pasaulio naujienų tarnyba 
priminė, kad prezidentui Ro
landui Paksui parlamente ruo
šiama apkalta dėl galimų Kons
titucijos pažeidimų.

Pranešimuose cituojama R. 
Pakso pozicija, esą atsakomybė 
už Prezidentūros skandalą ten
ka jį organizavusiems politi
kams. Taip pat pateikiama ap
kaltos rengėjų nuomonė, kad 
prezidentas prarado moralinį 
autoritetą ir suskaldė visuo
menę.

Apkalta nesugadins 
stojimo j Europos 
Sąjungą šventės
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — Ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas įsiti
kinęs, kad apkalta prezidentui 
nesutrukdys Lietuvai gegužę 
švęsti įstojimo į Europos Sąjun
gą, bet nerimauja, kad valstybė 
į ją ateina su prasta „vizitine 
kortele”.

„Kad švęsim, tai garantuo
tai, ir nemanau, kad šitas ap
kaltos procesas sutrukdys švęs
ti”, interviu Lietuvos radijui 
antradienį sakė premjeras.

Jis išsklaidė nuogąstavi
mus, kad dėl Prezidentūros 
skandalo Lietuvai gresia lais
vės praradimas ir sakė, kad 
skandalo būtų išvengta, jeigu 
R. Paksas nuo pat pradžių būtų 
laikęsis Konstitucįjoje numa
tytų demokratinės valsty
bės prezidento įgaliojimų.

„Nemanau, kad mūsų vals
tybės piliečiams gresia laisvės 
atėmimas.

Nukelta į 5 psl.

Prezidento skirti valstybės 
apdovanojimai susilaukė 
prieštaringų vertinimų

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso sprendimas skirti valsty
bės apdovanojimus 1926 m. val
stybės perversmą organizavu
siam ir su lenkų partizanais per 
Antrąjį pasaulinį karą Vilniaus 
krašte kovojusiam generolui Po
vilui Plechavičiui bei kai ku
riems kitiems asmenims sulau
kė prieštaringų vertinimų.

„Tai buvo pagrindinis vei
kėjas, palaidojęs demokratinę 
Lietuvą”, apie P. Plechavičių 
Lietuvos televizijai sakė Lietu
vos istorijos instituto direkto
rius Alvydas Nikžentaitis, ko
mentuodamas prezidento 
sprendimą.

1926 metų gruodžio 17 d. 
Lietuvoje buvo įvykdytas gink
luotas valstybės perversmas, po 
kurio valstybės vadovo postas 
atiteko prezidentui Antanui 
Smetonai, suvaržiusiam de
mokratijos plėtrą.

Istorikų teigimu, P. Ple
chavičius ne tik aktyviai prisi
dėjo nuverčiant teisėtai išrinktą 
Seimą, bet yra susijęs su Vil
niaus krašte gyvenusių civilių 
lenkų žudymu Antrojo pasau

Izraelio ambasadorius tikisi 
aktyvesnio bendradarbiavimo 

karinėje srityje
Vilnius, vasario 17 d. 

(ELTA) — Kartu su naryste 
Europos Sąjungoje bei NATO 
Lietuvai atsivers platesnės 
karinio bendradarbiavimo ga
limybės ir su Izraeliu, kuris ka
rinės pramonės srityje taiko 
lankstų įsigijimų mechanizmą 
ir siekia pritraukti vietos ga
mintojus.

Tai antradienio susitikime 
su krašto apsaugos ministru Li
nu Linkevičiumi pabrėžė Iz
raelio ambasadorius Lietuvai 
Gary Koren.

Šiuo metu rengiami dviša
liai Lietuvos ir Izraelio susita
rimai dėl bendradarbiavimo 
karinės pramonės srityje ir 
slaptos informacijos apsaugos.

Ambasadorius padėkojo už 
sėkmingai organizuotą 200 
Izraelio kariškių vizitą, kuris 
Lietuvoje buvo surengtas pra
ėjusią vasarą. Šiemet kariškiai 
ketina aplankyti žydų istorines 
vietas Latvijoje.

Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius pažymėjo, jog

Lietuvos žydai nepritaria istorinio 
Vilniaus kvartalo atstatymui

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Sostinės Senamiestyje 
jau vasarą turėtų prasidėti pir
mieji Vilniaus žydų istorinio 
kvartalo fragmentų atkūrimo 
darbai, tačiau negausios Lie
tuvos žydų bendruomenės ats
tovai šiam projektui skirtus pi
nigus norėtų gauti savo reik
mėms, teigiama laikraštyje 
„Baltimore Jevvish Times”.

Laikraštyje rašoma, kad 
labiausiai Vilniaus žydų kvar
talo atstatymui nepritaria Lie
tuvos žydų bendruomenė, kuri 
istorijos atkūrimui skirtus pini
gus prašo atiduoti 5,000 Lietu
voje gyvenančių žydų.

„Mes labai varginga žydų 
bendruomenė, todėl šie pinigai 
galėtų padaryti daug gero pa
remiant mūsų narius ir kultū
rines programas”, straipsnyje 
cituojamas Lietuvos žydų bend
ruomenės pirmininkas Simonas 
Alperavičius.

Jis mano, kad dalis istorinio 
kvartalo atkūrimui skirtų lėšų 
galėtų būti panaudota išleisti 
vadovėlius holokausto švieti

linio karo metais.
Pasak A. Nikžentaičio, P. 

Plechavičiaus vadovautos Lie
tuvos vietinės rinktinės „ran
kos suteptos Vilniaus krašte gy
venusių nekaltų lenkų krauju”, 
ir tai gali sukelti vietos lenkų 
bendruomenės pasipiktinimą.

1995 m. daktaro laipsnį 
Varšuvos universitete gavęs ir 
knygą apie 1939-1944 Vilniaus 
vaivadijoje veikusią lenkų pasi
priešinimo organizaciją „Armi
ja krajova” (AK) parašęs istori
kas Jaroslavas Volkanovskis 
teigė nustatęs, jog nuo Vietinės 
rinktinės karių rankų žuvo iki 
30 civilių gyventojų keliose vie
tovėse, esančiose dabartinėje 
Baltarusijos teritorijoje, bei 
Vilniuje.

Pasak istoriko, burdamas 
Vietinę rinktinę, P. Plechavi
čius teigė, jog ji kovos su bolše
vikais, tačiau jis nenustatė nė 
vieno mūšio su sovietiniais par
tizanais. „Visi mūšiai buvo tarp 
AK ir Lietuvos vietinės rinkti
nės dalinių”, sakė J. Volka
novskis. Istoriko teigimu, Vie
tinę rinktinę apginklavę vokie
čiai tikėjosi, Nukelta į 5 psl.

Lietuva remia tarptautinės 
bendrijos idėjas Artimuosiuose 
Rytuose, ir sakė manąs, kad de
mokratinių valstybių vieningu
mas yra svarbiausias ginklas 
kovoje su tarptautiniu teroriz
mu.

Ambasadorius aukštai įver
tino Lietuvos karių dalyvavimą 
tarptautinės koalicijos pajėgose 
Irake ir Afganistane.

Gary Koren

mui, nes buvusiose sovietų vals
tybėse stiprėja antisemitinės 
nuotaikos.

Atkuriant istorinį žydų 
kvartalą vėliau ketinama at
statyti ir 17 amžiaus Vilniaus 
Didžiąją sinagogą. Tačiau Lie
tuvos žydų bendruomenės pir
mininkas abejoja, ar Lietuvos 
žydams reikia naujos sinagogos.

S. Alperavičiaus manymu 
„Didžiąją sinagogą būtų galima 
įamžinti kitu būdu, o ne atsta
tymu, kas kainuotų labai daug 
pinigų”.

Pirmas žingsnis, įgyvendi
nant Vilniaus žydų istorinio 
kvartalo būdingų fragmentų 
atkūrimo programą —istorinio 
žydų kvartalo atkūrimas Ašme
nos, Mėsinių ir Dysnos gatvių 
sankirtoje.

Šį, apie 10 mln. litų kainuo
jantį projektą, įgyvendins vals
tybinės žemės sklypo nuomos 
varžytines laimėjusi bendrovė 
„Junesta”. Bendrovė privalės 
atnaujinti ir pritaikyti pastatų 
rūsius, atstatyti ir atkurti

Nukelta į 5 psl.

Sostinė tęsia prieš dvejus metus 
pradėtą tradiciją — Vasario 16-ąją, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 
— paminėti muzikos ir ugnies 
švente Katedros aikštėje. Šių metų 
šventėje „Tautos jėga" naujai 
skambėjo Lietuvos himnas. Muzi
kos įspūdį sustiprino speciali sce
nografija. Koncertas vyko neįpras
toje vietoje — tiesiai priešais Gedi
mino kalną. Svarbiausiu elementu 
tapo milžiniškas Lietuvos žemėla
pio formos ekranas, kuriame susi
rinkusieji matė patys save. Taip 
buvo įkūnyta pagrindinė koncerto 
idėja: Lietuva — tai ne politikai ar 
institucijos, Lietuva — tai jos 
žęnonės, Lietuva — tai mes.

Nuotr.: Šventę užbaigė spalvo
tos ugnies salvių šėlsmas.

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 
t
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Laisvė — Dievo 
duota dovana
(Mintys Vasario 16-tąją švenčiant)

Vasario 16-osios spalvų, debesų ir pragiedrulių uvertiūroj 
ryškiausiais akordais visada skamba sąvoka „laisvė”.

Tėvynės laisvės aukure liepsnojo širdys daugelio tauriausių 
Lietuvos sūnų už motulę, seserį, sužieduotinę ir močiutę, už 
laisvą, rašytą lietuvišką žodį, už Rūpintojėlį liepoj prie tėvų 
sodybos ir galulaukėj prie plaukiančių rugių, už sopulingiausią 
Motiną Mariją ir šv. Joną Nepomuką medinėj sodžiaus 
bažnytėlėj.

Šiandien gerbiame tų nušvitusių širdžių, brolių ir seserų 
auką jau dienojančiam naujam laisvės ryte ir suprantam: laisvė 
yra didžiausias turtas. Rašytojas Robert Green Ingersoll taip 
apibūdina laisvę: „Tai, kas šviesa akims, oras — plaučiams, 
meilė — širdžiai, tai laisvė — žmogaus sielai”.

Lygiagrečiai — ant žemės aukuro Dievui liepsnojo ir tebe- 
liepsnoja širdys Bažnyčios mokytojų, daktarų, apaštalų, šven
tųjų ir kankinių už Kristaus mokslo šviesą, meilę ir tiesą.

Tarp šių dviejų paralelių kaip saulė šviečia laisvė, kurios 
galioj yra pasirinkimas.

Laisvė — psichinė ir fizinė žmogaus būsena, Dievo duota 
dovana, kurios galioj žmogaus pasirinkimą net ir gerbia: pvz.: 
iki paskutinės valandos Jėzus gerbė Judo pasirinkimą. Judas 
juk galėjo gailėtis, kaip ir Dizmas, ir būtų buvęs Dievo 
Gailestingumo išgelbėtas.

Laisvė yra viena iš didžiųjų paslapčių: turima Dievo, do
vanota žmogui — nesuprantamas, bet jaučiamas stiprus ryšys 
tarp gyvybės Kūrėjo ir Jo kūrinio.

Viena iš šešerių švč. Marijos regėtojų Medjugorjėje Vieką 
Ivankovic, knygos „Vaikų vizijos” („The Visions of the 
Children”) autorės Janice T. Connell paklausta apie Dievo 
žmogui duotą laisvą valią, pasisako šitaip:

Kl.: Ar žinai, kodėl Dievas davė mums laisvą valią?
Ats.: Jis myli mus. Jis nori, kad mes, atsiliepdami, mylė

tume Jį. Jis tarnauja mums dieną ir naktį.
Kl.: Dievas yra Savo sutverto žmogaus tarnas?
Ats.: O, taip! Dievas yra toks nuolankus! Jis tarnauja duo

damas mums saulę, šildančią veidą, lietų — troškuliui 
numalšinti ir tą mažą sėklelę, kuri, pasodinta žemėj, išauga į 
javą, kad išsikeptume duonos.

Taigi, Dievas iš mūsų nori tik meilės ir leidžia mums laksvai 
pasirinkti tarp meilės ir blogio. Laisvė, pasirinkus Dievo meilę, 
pati tampa pulsuojančia meile: duodanti, priimanti, besidali
nanti ir pasiaukojanti. Per meilę Dievas mus net įsūnija:

„Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas:
Mes vadinamės Dievo vaikais — ir esame!
Pasaulis nepažįsta mūsų, 
nes ir Jo nepažino.
Mylimieji,
mes dabar esame Dievo vaikai, 
bet dar nepasirodė, kas būsime.
Mes žinome, kad, kai pasirodys,
būsime panašūs į Jį,
nes matysime Jį tokį, koks Jis yra”.

Citata iš šv. Jono antrojo laiško, 3,1-2 
Didžiausias laisvės priešas yra vergija, priverstinė ar 

pasirinktinė vergija.
Priverstinėj vergijoj ne visada nužudoma dvasia. Kartais ji, 

tebebūdama savy laisva, prasiveržia nuostabiais darbais, pasi
aukojimais.

Pasirinktinėj vergijoj žmogui atviri visi žemės keliai ir 
atdaros visos durys. Bet gi, žmogaus laisvės istorijoj nėra 
didesnės menkystės, kaip sotus, patenkintas vergas.

Pamąstę apie Dievo Tėvo Sūnų Jėzų, kuris, tapęs žmogum, 
laisvai pasirinko užslėpti dievybę ir žmogiškai iškentėti visą 
kančią mūsų atpirkimui,

pamąstę apie tuos tautos didžiųjų įvykių ir pilkųjų dienų 
didvyrius, kurie laisvai pasirinko kovoti už brolių ir seserų 
laisvę, kad pažintų gėrį,

dėkojame Dievui už didžiąją dovaną — laisvę.
v.s. Irena Šerelienė

KAZIUKO MUGĖ KVIEČIA
TORONTE Kaziuko mugė bus kovo 7 d. Prisikėlimo parapijos salė
je. Mugės tema — Lietuvos legendos.

DETROITE tradicinė Kaziuko mugė sekmadienį, kovo 7 d vyks 
Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre. Mugę ruošia „Baltijos" 
ir „Gabijos" tuntai.

CLEVELANDE Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 14 d., 11 vai. 
ryto, tuojau po šv. Mišių, Dievo Motinos parapijos salėje. Ruošia 
Clevelando skautija.

ČIKAGOJE Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 14 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Atidarymas 10:15 vai. ryto Lietuvių 
fondo salėje. Ruošia Čikagos skautų ir skaučių tuntai ir Filisterių 
sąjungos Čikagos skyrius.
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Prieš kiek laiko „Draugo” 
skautų skyriuje, s.v. Romualdas 
Tupčiauskas paminėjo, kad šiuo 
metu Lietuvoje veikia net 12 
skautiškų organizacijų. Skam
ba, kad jos auga kaip grybai, 
kaip Lietuvos politinės partijos. 
Panorau sužinoti, kas yra tos 
12, nes aš žinojau tik šešias.

Pasidalinsiu, ką sužinojau. 
Duomenų negaliu patikrinti, 
tačiau pasitikiu gauta informa
cija. Tikiuosi, kad kiti informa
ciją papildys ar pataisys. Gal 
pačios veikiančios organizacijos 
ilgainiui apibūdins save. Pa
minėsiu veikiančių organizacijų 
pavadinimus, kas joms vado
vauja ir maždaug kiek narių 
kiekviena turi.

Lietuvos skautija.
Tarybos pirmininkas Gied

rius Vaidelis. Pirmijai vadovaus 
fil. Gražina Kačergytė. Maž
daug 3,000 narių. Pagrindiniai 
veikia rajonais. Veikia mišrūs 
vienetai. Nėra brolijos, seserijos 
ar akademikų kaipo atskirų 
šakų. Organizaciją administ
ruoja Pirmija, kuri susideda iš 
vyriausio skautininko ar skau- 
tininkės, pavaduotojo ar pava
duotojos, sekretoriaus, iždinin
ko, programos, mokymų, ryšių 
su užsieniu ir suaugusiųjų 
skautybėje skyrių vadovų. Pir- 
mijos pirmininką renkasi ir 
kviečia Tarybos pirmininkas. Jo 
pasirinkimą tvirtina taryba. 
Pirmijoš pirmininkas formuoja 
visą pirmiją. Yra pasaulio skau
tų organizacijos narė, W0SM. 
Pagrindinė būstihė Kaune. Vil
niuje veikia LS skautų centras, 
kuriam vadovauja fil. Jolita 
Buzaitytė-Kašalinienė. Jei Pir- 
mijos pirmininkas yra vyras, tai 
jo pavaduotoja yra moteris, arba 
atvirkščiai.

Lietuvos Skautų sąjunga.
Tarybos pirmininkas j.s. 

Henrikas Glosas. Maždaug 300 
narių. Organizacinė struktūra 
beveik tokia pati, kaip Lietuvių 
Skautų sąjungos. Gruodžio mė
nesį suvažiavime dalyvavo 32 
delegatai, turintys teisę balsuo
ti. Išsirinko 24 asmenų tarybą. 
Jaunimas dalyvavo kaip sve
čiai. Ir toliau veikia „Basanavi
čiaus akademinė draugovė”, 
kuri susideda iš „vyresniųjų” 
skautų ir skaučių akademikų.

Lietuvos Skautų seserija.
Jai vadovauja v.s. fil. Stefa 

Gedgaudienė. Joje apie 150 na
rių. Dažnai reiškiasi spaudoje 
„Drauge”.

Lietuvos Nacionalinė Euro
pos skautų asociacįja.

Vadovauja Margarita Vis- 
kupaitienė. Apie 350 narių. Yra 
Europos Skautų federacijos na
rė. Šią grupę remia Prancūzijos 
katalikų skautų sąjunga. Būs

tinė Vilniuje. Skautauja trijose 
amžiaus grupėse: 8-12 metų — 
vilkiukai ir vilkiukės; 12-16 
metų — skautai ir skautės; nuo 
16 metų — vyčiai ir vyr. skau
tės. Remiasi Baden Povvell ug
dymo metodu, vieningos Euro
pos idėja ir įsitikinimu, kad ją 
suvienyti gali tik krikščionių ti
kėjimas. Kiek žinau, veikia pa
našiai kaip' BSA. Turi gražių 
leidinių. Dalyvauja Lietuvos ir 
tarptautinėse stovyklose.

tunam ....
Studentų skautų organi

zacija. '!■
Vadovauja fil. Jurgita Kar

pavičiūtė. Ji buvo išeivijos aka
demikų iškviesta dalyvauti „Ka
raliaus Mindaugo” Jubiliejinėje 
stovykloje Kalifornijojfe'. Turi 
■apie 250 narių. Skyriai veikia 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. 
Klaipėdoje kuriasi skyrius. Tai 
yra Lietuvos akademinis skau
tų sąjūdis, bet to vardo negali 
naudoti, nes jis yra užregistruo
tas Lietuvos LSS. Šią organi
zaciją sudaro Akademikių 
skaučių draugovė, Korporacija 
„Vytis” ir Filisterių sąjunga.

Jūrų skautai „Divytis”.
Vadovas j.s. Algimantas Mal

kevičius. Turi apie 350 narių. 
Centrinė būstinė Kaune, tačiau 
turi savo vienetų Marijampo
lėje, Panevėžyje ir kitur. Kai 
kurie „Divytis” jūrų skautų vie- 
rietai priklauso ir Lietuvos 
skautijai. 1996 metais buvo pri
sijungę prie Lietuvos skautijos, 
bet po poros metų vėl atsiskyrė. 
Kodėl, nežinia. Brolis Algiman
tas Malkevičius anksčiau daug 
rašydavo ir stengėsi įtikinti, 
kad jūrų skautai turi veikti 
savarankiškai. Gal jie atsilieps.

Klaipėdos Jūrų skautai.
Vadovas Vytautas Šliogeris 

su 50 narių. Nežinia ar jie įsi
registravę Lietuvos Respubliko
je ar Klaipėdos mieste.

Žemaitijos skautai.
Vadovas Artūras Vyšnevs- 

kis su apie 100 narių. Pagrin
dinai veikia Mažeikiuose. Ener
gingas vadovas, kuris bendra
darbiauja su viena Anglijos 
skautų grupe. Veikia nuo 1989 
metų. Veikla apima Telšių ir 
Šiaulių apskritis. Užsiregistra
vę Mažeikių rajono savivaldy
bėse. Yra Pasaulio ir Europos 
Nepriklausomų skautų organi
zacijų asociacijų narė. Kartu su 
kitomis nevyriausybinėmis or
ganizacijomis vykdo socialinius, 
kultūrinius ir kitokius projek
tus. ŽS skiria didelį dėmesį 
praktiniam mokymui: žygiams, 
stovykloms, savaitgalinėms iš
vykoms.

Krikščionių skautų drau
govė.

100 narių, vadovauja Nerin

ga Čiukšienė. Vienu metu, dar 
Stefai Gedgaudienei vadovau
jant LSS antrai grupei, kuri 
niekad neišvydo pasaulio, Ne
ringa buvo, berods, Stefos „de
šinioji ranka”.

Lietuvos Suaugusių skau
tų bendrija.

50 narių, vadovauja s.v. Ro
mualdas Tupčiauskas. Jis šią 
grupę ir įkūrė. Suorganizavo ir 
pravedė vyresnių skautų tarp
tautinę stovyklą Lietuvoje. Ro
mualdas anksčiau leido Lie
tuvos „Skautų aidą”.

Herceriai — Lietuvos 
lenkų skautai.

Jų vadovas Henryk Blaž- 
kevič. Apie 300 narių. Apie jų 
veiklą neteko nieko girdėti. 
1996 metais buvo kviečiami įsi
jungti į Lietuvos Skautijos gre
tas. Tačiau, nacionalizmas ir 
užsispyrimas jiems to neleido 
įvykdyti. Dalyvauja Lietuvos 
skautų renginiuose.

Visagino rusų skautai.
Vadovė Olga Trefilova. Be

rods, turi apie 100 narių. Dau
giau žinių nėra

Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, kiekviena organiza
cija veikianti daugiau negu 
dviejose apskrityse turi būti 
užsiregistravusi LR Teisingumo 
ministerijoje. Organizacija vei
kianti tik vienoje ar dviejose ap
skrityse registruojasi apskrities 
savivaldybėje. Organizacija turi 
pristatyti savo nuostatus, pava
dinimus ir atributiką. Jokia 
kita organizacija užregistruo
tais pavadinimais ir atributika 
negali naudotis. Panašiai kaip 
JAV „Copyright laws”.

Pagal asmeninę patirtį, 
nors skautų organizacijų vado
vybės ir vyriausybės nepalaiko 
artimų ar bet kokių ryšių, 
skautų vienetai bendrauja ir da
lyvauja varžybose bei stovyklo
se. Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajono skautai Ang
lijoje palaiko labai artimus ry
šius su Lietuvos skautais. Pa
vieniai asmenys ir kai kurie 
išeivijos vienetai vis remia Lie
tuvos skautus. Jei mūsų vyres
nieji vasaroja Lietuvoje, tai uni
formuoti vis aplanko Lietuvos 
skautų stovyklas. Gaila, kad 
paskutinioji JAV LSS vadovybė 
JAV LSS neišvystė artimesnių 
ryšių su Lietuvos skautais, nors 
1996 metais pripažino Lietuvos 
skautiją, kaip pagrindinę Lietu
vos skautų organizaciją. Šiuo
metinė vadovybė po truputį ry
šius atnaujina, po truputį susi
rašinėja ir gal net finansiškai 
paremia LS veiklą. Artimi ry
šiai yra naudingi abiems kraš
tams, nes ir mes daug galime 
pasimokyti iš Lietuvos skautų.

v.s. fil. Kęstutis Ječius

Iš „Akademijos
Apie patyrusių skautų ži

nias didingai ant kalno įsi
kūrusi „Vyšnių Akademija”, kaip 
žinome, priima visus, trokš
tančius paragauti studentiškos 
duonos. Laimingieji savanoriai 
„studentai” garbingai sutinka
mi gerb. Dekano bei gerb. Rek
torės ir supažindinami su „sto
vyklos universiteto” studijų pro
grama bei dėstytojais. Suskirs
tyti į dvi grupes „nuliai” (dar ne 
„fuksai”) pasirenka paskaitas ir 
dėmesingai jas išklauso. Rinktis 
galima vieną iš dviejų paskai
tų, kurias išsamiau pristato patys 
dėstytojai.

Niekas taip nepadeda tapti 
studentu, kaip geros krikšty
nos. Nieko nevertus „nulius” jau 
aukštesnę padėtį užimančiais 
„fuksais” mielai paverčia gerb. 
kūno kultūros lavinimo dėstyto
jas Įtupstas Krosas (junjoras 
Paulius). Davę priesaiką mylėti 
akademinį jaunimą ir jį gerbti, 
„nuliai” tampa „fuksais” ir to
liau dalyvauja paskaitose.

„Fuksų” taip pat laukia jiems 
parengtas tekstas, kuris padeda 
patikrinti jų, kaip patyrusių 
skautų, žinias. Tas nelemtas 
testas ir pakišo vargšams koją. 
Tad dabar mestelsiu pora 
akmenų į vyšnių daržą, kad jie 
patys susimąstytų, kodėl gerb. 
Rektorė buvo ant jų pyktelėjusi.

J pirmą užduotį, kurioje bu
vo prašoma išvardinti skautų 
priesakus, atsakymų būta įvai
rių. Vieni teigė, kad skautas vi
sada padeda artimui, tačiau tai 
nereiškia, kad jis turi padėti bet 
kuriam esančiam šalia. Na, taip... 
Artimas nereiškia „tas, kuris 
yra arti”. Bet nejau tai reiškia, 
kad vyšniukai praeis pro pagal
bos prašantį nepažįstamąjį? Kai 
kurie sugalvojo į skautų priesa
kus transformuoti pačią prie
saiką ir išrutuliojo iš jos net

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

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

630-941-2609

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
VUABUBLYS, M.D.

Vaikų gydytojos
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

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

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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dienoraščio...

keturis „priesakus”. Išradingos 
vis tik mūsų vyšnios!

Na, morzės abėcėlė taip pat 
sukėlė sunkumų. O ir iššifruotų 
variantų buvo daug. Nuo „kad jį 
kur briedis” iki „Akademikai — 
jėga” bei „mes mylim akademinį 
jaunimą”.

Kita užduotis reikalavo nu
piešti ženklus, tokius kaip „pik
tas šuo” ar „paslėptas laiškas”. Kai 
kurie vyšniukai savo draugus 
apie piktą šunį įspėtų detaliu to 
šuns portretų. Auga naujų 
dailininkų karta! Buvo ir tokių, 
kurie prie žodžio „pavojus” nu
piešė stačiakampį ir jame para
šė „DANGEFT. O ką daryli, jei drau
gas nesupranta anglų kalbos?!

„Kam naudojami šie mazgai?” Į 

šį klausimą atsakė ne visi. Kaip 
jums atrodo, kam naudojamas 
audėjų mazgas? Ogi tekstilei, 
siuvimui bei sulūžusioms audi
mo staklėms sutvirtinti. Ir ap
skritai, vyšniukams viskas pap
rasta — audėjų mazgą naudoja 
audėjai, žvejų — žvejai, o pie
menų — piemenys. Šaunu, kad 
bent gerojo darbelio mazgo pa
skirtį žinojo beveik visi.

Nors ir buvo kiek suabejota 
patyrusių skautų kompetencija, 
diplomus gavo visi, o štai ką 
apie „fuksus” kalbėjo gerb. Rek
torė: „Labai gaila, tačiau di
desnė dalis vyšnių nemoka to, ką 
turėtų mokėti. Tačiau džiugu, kad 
jų fantazija yra beribė, o išra
dingumas neišsemiamas. Ma
nau, kad jie pasistengs ir bus 
geri bei šaunūs skautai”.

Galime pasidžiaugti, kad 
atsirado ir tokių, kurie įvykdė 
visas užduotis. Visiems daly
viams linkime sėkmės tolimes
niame tobulėjimo kelyje!

'Kand. Rugilė Pakalniškytė
Iš Lietuvos skautįjos 
stovyklos laikraštėlio
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III. IŠEIVIJA IR LIETUVA: 
SKIRTYBIŲ ANATOMIJA

Kodėl, tik atkūrus nepriklausomybę, išeiviams nesuteikta Lietuvos pilietybė?

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Tai Lietuvos apdrauda

ROMUALDAS GRIGAS
Lietuvos MA narys 

korespondentas

Mus vienus nuo kitų skiria 
daug kas. Toli gražu, ne tik van
denynas. Viso to supainioto 
mazgo nenarpliosime. Tačiau 
dėmesį atkreipsiu į keletą 
aplinkybių.

Palikdami tėvynę, lietuviai 
išsivežė jiems budingą archai
zuotą, mitologizuotą savo tautos 
istorijos ir kultūros supratimą. 
Priverstinėje tremtyje gyvenan
čio, savo gimtąjį kraštą ir ar
timuosius praradusio, lietuvio 
bruožuose atsirado ir perdėtas 
„vienakryptis” emocionalumas. 
Pajauta ir patirtis, įgyta Lietu
voje, įgavo labiau užkonservuo
tas, netgi idealizuotas pozicijas. 
Pagal jas imta vertinti, lyginti 
save, t.y. išeivius ir lietuvius, 
pasilikusius Lietuvoje.

Apskritai, idealizuojamas, 
etnocentriškai aiškinamas, lie
tuvių tautos istorijos ir kultūros 
supratimas gal ir tiko, įtvirti
nant, ginant aštuonioliktaisiais 
užgimusią valstybę, jos įvaizdį. 
Gal tiko, išsaugant savo kartos 
tautinę tapatybę, bet pasirodė 
neaktualus jaunesniosioms kar
toms. Jie intuityviai jautė, kad 
tam tėvų puoselėjamam vaizdui 
trūksta gilesnių sąsajų su pačia 
Vakarų civilizacija, trūksta civi
lizacinio prasmingumo. Patei
kiamą Lietuvą ir lietuvybę jie 
priėmė, kaip inkliuzą, gal ir jau
dinantį, bet vis dėlto inkliuzą, 
pasmerktą nunykimui... Nes tas 
inkliuzas neturėjo organiškes- į 
nio ryšio ne tik su Vakarų civi
lizacija, bet ir su pačia, okupaci
joje gyvenančia, bet vis dėlto 
gyva, Lietuva.

Išsakęs štai tokią, gal ir 
„sektantišką” mintį, aš kažkodėl 
prisiminiau taip pat kadaise 
didžiulius Europos plotus nusė
dusius, panašia turtinga pago
nybės kultūra gyvenusius kel

Vasario 7-tą į Vilnių buvo 
suvažiavę keli tūkstančiai Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Rolando Pakso rėmėjų ir įs
teigė pilietinį judėjimą, pava
dintą „Už teisingumą ir demo
kratinę Lietuvą”. Judėjimo tiks
las — apginti kaltinamą prezi
dentą ir padėti jam išsilaikyti 
esamose pareigose. J suvažia
vimą netikėtai atvyko Pakso 
vienas iš didžiųjų, jeigu ne pats 
didžiausias, priešininkas Vil
niaus meras Artūras Zuokas. 
Minia jo čia nelaukė: šūkavo, 
trypė, niekino, spjaudėsi. Ir tai 
nieko nuostabaus, visos minios 
tokios. Piktos ir su žodžiais ne
siskaito. Gerai tik, kad dar ne- 
sišaudo. Tačiau suvažiavimo 
vadovai buvo išmintingesni, 
susitramdė ir įtikino minią 
leisti netikėtam bei jai ne
mielam svečiui kalbėt. Švilpė 
minia, kai Zuokas pasakė, kad, 
pagal Eltą, „apkalta Paksui 
negali būti nutraukta, nes tai 
yra teisingumas, kad Rolandas 
Paksas gali dirbti Lietuvai, bet 
turi būti laisvas nuo įsi
pareigojimų...” Tačiau, ką ji 
galvojo, kai Lietuvos preziden
to nuo įsipareigojimų laisvin
imui Vil-niaus meras pasiūlė: 
„surinki-me kiekvienas po 
penkis litas, išpirkime iš 
Jurijaus Borisovo, ir Rolandas 
Paksas tegul dirba Lietuvai?” 
Ką apie tai galvojame mes, 
užsienio lietuviai?

Esu tikras, kad ir čia vie
nodo atsakymo nebus. Dar ir 
dėl to, kad vargu, ar siūlymas 
įgyvendinamas? Tačiau apla
mai šis žingsnis — teigiamas.

tus ir jų vėlyvuosius likučius — 
airius. Nebetilpę savo šalyje, jie 
tirštesnėmis, negu lietuviai,

Na, o tiems, kurie 
buvo priversti palikti 

tėvynę, tėvų žemė 
tapo ne tik jų nuola
tiniu širdies skaus
mu, bet ir tautinės 

savimonės bei 
kryptingai orga
nizuoto veiksmo 
detonatoriumi.

miniomis užplūdę tą pačią 
Ameriką. Užplūdę Ameriką, jie 
suteikė jai mažytį stebuklą — 
liaudies šokių ritmiką. Pana
šiai, kaip ir lietuviai, jie labai 
pragmatiškai prisitaikė. Bet ir 
vėl skirtumas... Šiandien airiai 
išeiviai kur kas organizuočiau 
gelbsti savo istorinei tėvynei jos 
kultūriniam ir ekonominiam 
atgimimui.

Praėjusių metų pabaigoje 
pas mus viešėjo airių modemus 
ansamblis „Lord of the dance”. 
Buvome apstulbinti... Iš visos 
programos: šokamosios, muzi
kuojamos ar dainuojamos, al- 
suotė alsavo senosios keltų-ai- 
rių kultūros dvasia. Kaip paaiš
kinti tą fenomeną? Didesniu 
keltų kultūros gyvybingumu, 
sugebėjusiu į Vakarų civilizaci
ją suleisti šaknis? Didesniu ai
rių gausutfiu? O gal jie tarp sa
vęs taip nesusipriešina kaip mes?

Paminėsiu kitą, su išeivijos 
ir Lietuvos sąsajomis susijusią, 
priežasčių pusę.

Manau nelabai suklysiu, 
pastebėjęs, kad vos ne kiekvie
nas lietuvių išeivis, apsilankęs 
tėvynėje ir čia bent kiek ilgėliau 
užsibuvęs, išgyvena ne tik

MES IR LIETUVA
Nepriklausoma skiltis

Paruošia Bronius Nainys

Sudėkim po penkis litus
Pirmiausia Zuoką reikia 
pasveikinti už drąsą. Politikui 
eiti į priešingai, dargi net pik
tai, nusiteikusią minią ir jai 
kalbėti, tai beveik taip pat, 
kaip kišti nosį į širšių lizdą. 
Daug tokių piliečių tikrai neat
sirastų. Ir ko tikėtis joje lai
mėti politiškai, jeigu Zuokas 
tikrai tokį tikslą turėjo? Tad ko 
Vilniaus meras, kasdien vis 
aiškiau ryškėjantis kaip norin
tis Lietuvai vadovauti politi- 

.kas, eidamas į priešininkų sto
vyklą, iš tikrųjų ieškojo? Nors 
tikros šio žingsnio priežasties 
ir nesuvokiu, bet visgi manau, 
kad jis ką nors laimėjo. Gal ir 
nedaug, o gal ir nemažai? Tai 
priklausys nuo tolimesnių jo 
paties bei jo bendraminčių 
žingsnių.

Šis jo užmojis juk yra pir
mas viešas ieškojimas kokio 
nors, į talką vedančio, sąlyčio 
tarp dviejų, labai aštriai su- 
sikirtusių ir lygiai per pusę pa
sidalijusių, Lietuvos piliečių 
grupių. O kad tokio sąlyčio rei
kia, ženklinanti yla iš maišo 
lyg ir lenda. Nors veiksmas ei
na į pabaigą, tačiau atrodo, 
kad nė viena iš šių grupių neži
no, kuri gali laimėti. Ir dar blo

pamatuotą džiaugsmą, bet ir 
savotišką psichologinį bei kul
tūrinį sukrėtimą. Jį šokiruoja 
nuolatinio lietuvio verkšleni
mas ir bendro sutarimo bei as
meninės iniciatyvos stoka. Šo
kiruoja ir nuolatiniai tarpusavio 
nesutarimai, paralyžiuojantys 
geresnio rezultato pasiekimą. 
Šokiruoja valdininkų įžūlumas 
ir politikų veidmainystė. Šoki
ruoja bendras dorovingumo nuos
mukis ir tėvų šalį (kadaise gar
sėjusią savo moralumu) siau
biantis įvairiausio plauko nusi
kalstamumas. Šokiruoja ir tas 
nesaikingas šlėktų (ar plikbajo
rių) lėbavimą primenantis de
juojančio tautiečio vaišingumas. 
Šokiruoja ir „naujųjų lietuvių” 
demonstruojama neįtikėtina 
prabanga, ir žiniasklaidos par
sidavimas pinigams. Ir taip to
liau, ir panašiai...

Mums, gyvenantiems Lietu 
voje, išvardinti bruožai taip pat 
nepatinka, nors ne vienas mūsų 
jais esame paženklinti. Bet tie 
bruožai — objektyvus, realus 
pasaulis, kuris neatsirado be 
rimtų priežasčių. Jeigu taip, tai 
reikia galvoti ne tik kaip juos 
šalinti, bet ir kaip prisitaikyti, 
savyje nesukeliant nereikalingo 
pasipiktinimo.

Tačiau gal bus aiškiau susi
telkus į praktiškesnį klausimą.

Kad ir į tai, kodėl iš karto, 
tik atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, išeivijos lietuviams ne
buvo suteikta mūsų valstybės 
pilietybė? Atsakymų į tokį klau
simą mes sulauktume įvairių. 
Tarp jų — ir tuometinių Lietu
vos vadovų nenoro įsileisti į sa
vo tarpą labiau patyrusių, de
mokratinę kultūrą atstovaujan
čių asmenų. Tačiau kas gali pa
neigti prielaidą, kad taip buvo 
pasielgta, prisilaikant dar ir 
patarimo (ir, už tam tikras sąly
gas teikiamas Lietuvai, susita
rimo), ėjusio iš kitų užjūrio jėgų, 
kurios visai nesuinteresuotos

giau: jos nežino nei ką reikės 
daryti laimėjusiai, nei ką — 
pralaimėjusiai? Tačiau aiškiai 
žino, kad nepaisant, kaip veiks
mas pasibaigtų, vienų ant kitų 
pyktis nenuslops, jis gali net 
padidėti. Ir dėl to šios pabai
gos, atrodo, pradedama baim
intis. Rūpinasi dėl jos ir kaltin
tojai. Jiems irgi bus daug 
sunkiai išsprendžiamų klau
simų, tarp kurių — ir naujo 
prezidento rinkimai. Juk aiški
ai matyti, kad ir pašalintas, 
Rolandas Paksas kandidatuos. 
Pirmas klausimas — trukdyti 
jam, ar ne? Atrodo, kad ir taip 
blogai, ir taip negerai. Kol kas 
Paksui kandidatuoti truk
dančio įstatymo nėra. Seimui 
reikia jį sukurti. O sukūrus, 
koks bus Pakso rėmėjų 
atsiliepimas? Nieko nedarius 
ir leidus Paksui kandidatuoti, 
kur gauti prieš jį laimintį kan
didatą? O ir jį suradus, kur 
užtikrinimas, kad jis laimės? O 
kas bus, jeigu Paksas vėl 
laimės? Kokios pasekmės bus 
tada rudenį įvyksiančių Seimo 
rinkimų, nes jau ir dabar 
matyti, kad prieš Paksą kovo
jančių partijų populiarumas 
mažėja. Paulausko socliberalai

lietuvių tautos tęstinumu. Netgi 
atvirkščiai...

Tokia mūsų politikų elgsena 
daugeliui liko nesuprantama ir 
papiktinanti. Ne tik dėl to, kad 
išeiviams Lietuvos pilietybės 
tęstinumas, atgimus valstybei, 
buvo labiausiai laukiamas da
lykas. Visi mes, gyvenantys ir 
„šiapus”, ir „anapus”, puikiai 
suvokiame: karo ir sovietmečio 
maigytiems Lietuvos lietuviams 
išeivija, ypač jos šviesuomenės 
balsas buvo tuo ypatingu šal
tiniu, kuris teikė daugiau iš
tvermės ir vilčių. Na, o tiems, 
kurie buvo priversti palikti 
tėvynę, tėvų žemė tapo ne tik jų 
nuolatiniu širdies skausmu, bet 
ir tautinės savimonės bei kryp
tingai organizuoto veiksmo de
tonatoriumi.

Štai ta, papildoma morali
nio pobūdžio aplinkybė, kuri 
tarsi bylote byloja apie būtinybę 
atstatyti be jokių apribojimų 
Lietuvos pilietybę tiems išei
viams, kurie jos būtų pageidavę. 
Bet taip neatsitiko...

Eikime toliau.
Paslapties nėra: mes, abi 

pusės, šiandien gyvename pa
matinio civilizacinio lūžio aki
vaizdoje, tektoninių (t.y. prily
gintinų žemės drebėjimui) jėgų 
susidūrimo sąlygomis. Išgyve
name rimtą, nemalonią savo 
abipusių sąsajų krizę. Ji susiju
si ne tik su aukščiau įvardin
tomis priežastimis. Ir ne tik su 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimu ir stabilizuojama jos 
padėtimi Europos demokratinių 
valstybių sandraugoje. Apiben
drinant aukščiau išsakytas užuo
minas, tą krizę tiksliau galėtu
me paaiškinti dar ir kaip mūsų 
išgyvenimų ir kultūrų skir
tingybių, skirtingo mūsų men
taliteto susidūrimo rezultatą.

Gal ne vienas mūsų, vyres
nės kartos žmonių, pamąstome:

^nukelta į 5 psl.

į Seimą gali net nepatekti? 
Kokia paties Paulausko toli
mesnė politinė padėtis?

Kažin ar ne į šiuos, arba ne 
į jiems panašius kitus klau
simus atsakymų ieškojimas 
Vilniaus merą ir atvedė į 
Pakso šalininkų suvažiavimą? 
Ir jeigu Zuoko teiginys „tegul 
Rolandas Paksas dirba Lietu
vos naudai” reiškia palikimą jo 
prezidento pareigose, jis turi 
būti priimtas dėmesin ir Pakso 
rėmėjų. O tada jau visiškai 
kitą prasmę įgauna ir siūlymas 
„sudėkim po penkis litus, at- 
mokėkim Borisovui tą jo 'rin
kiminį milijoną’ ir taip iš- 
laisvinkim prezidentą nuo išo
rinės nepageidaujamos įtakos”. 
Siūlymą remiu, tuojau pat klo
ju penkinę, ir ne litų, o dolerių, 
reikalui esant, ją net dešimt 
kartų padidindamas. Kviečiu 
siūlymui pritarti ir šio straips
nio skaitytojus. Artūro Zuoko 
užmojis, jeigu ir kaip nors ki
taip vykdymo eigoje susiklos
tytų, dabartinėmis sąlygomis 
yra pirma kregždutė į politinio 
triukšmo Lietuvoje geriausią 
baigmę, išlaikant taip visų pa
geidaujamą valdžių pastovumą.

Redakcijos pastaba.
Pradedame spausdinti nepri
klausomą Broniaus Nainio 
skiltį „Mes ir Lietuva”. Ji šia
me puslapyje pasirodys kiek
vieną trečiadienį. Skiltyje pa
reikštos B. Nainio mintys ne 
visuomet sutiks su redakcijos 
mintimis, tačiau, manome, kad 
„Draugui” naudingos įvairios 
nuomonės.
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J
au esame pripratę prie svečių iš Lietuvos. 
Atvyksta politikai, menininkai, dvasi
ninkai, muzikai ir eiliniai žmonės. Vieni 
ieško pritarimo savo idėjoms, kitiems svarbu į 

savo pasiekimų (personalinių parodų ar kon
certų) sąrašą įrašyti Ameriką; dar kiti atvyksta 
tuščiomis rieškučiomis, tikėdamiesi, kad JAV 
lietuviai į jas pribers stambių banknotų...

Kai kas išvyksta patenkintas, kai kas nu
sivylęs, o nemažai atsiranda ir tokių, kurie įsi
lieja į šio krašto tautybių margumyną ir jame 
„išnyksta”. Bet tai laisvas žmonių pasirinki
mas ir niekas neturėtų teisės murmėti. Visgi 
neretai tie murmėjimai pasigirsta. Ne tik iš čia 
anksčiau įsikūrusių, bet ir atvykstančių apsi
lankyti iš Lietuvos.

„Kodėl jie nenori grįžti į tėvynę, kuriai taip 
reikalingi? Ilgiau pagyvenus svetimame krašte, 
išgaruos paskutiniai jų lietuviškumo bruožai. 
Lietuva amžinai neteks savo vaikų”... Taip 
neseniai kalbėjo labai žymi viešnia, trumpai 
pabuvojusi Čikagoje ir turėjusi progą susipažin
ti su būriu neseniai čia įsikūrusių lietuvių. Iš
sakytos (be abejo, viešniai gerai žinomos) iš
vykimo iš Lietuvos priežastys ir nusiskundimai, 
kad kitos išeities nebuvo, jos neįtikino. Ir ma
lonus susitikimas su žymia tautiete baigėsi ne
pasitenkinimo gaida.

Logiškai mąstant, nedidelei tautai kiek
vienas jos vaikas yra svarbus, jo netekimas 
nuostolingas. Tik kaip galėtume kaltinti žmo
nes, ieškančius geresnio duonos kąsnio, leng
vesnio gyvenimo ir sau, ir savo šeimai? Juk 
emigracija iš Lietuvos vyksta nebe pirmas šimt
metis, ne pirmas dešimtmetis. Į Ameriką (ir 
kitus užsienio kraštus) dėl įvairių priežasčių 
(ypač ekonominių), lietuviai veržėsi ir XIX a. O 
kas būtų buvę, jeigu prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą ir tuoj po jo pabaigos Amerikoje nebūtų 
gyvenę tiek daug lietuvių? Kiek jie savo tėvynei 
padėjo kovoti su skurdu, su didžiųjų užsienio 
valstybių, užsiėmusių savais rūpesčiais, abe
jingumu Lietuvai, paskelbusiai 1918 m. Vasario 
Šešioliktosios Aktą. Be Amerikos lietuvių pa
ramos Lietuva vargiai būtų pripažinta (arba

bent ne taip greitai) tarptaūtinės bendruome
nės, vargiai pajėgusi per porą dešimtmečių nuo 
nepriklausomybės paskelbimo pasiekti tiek pa
žangos. Sukūrę organizuotą lietuviškąją išeivi
ją, JAV (ir kitų kraštų) lietuviai buvo svarbus 
ramstis savo tautai.

Antrojo karo audrai išbloškus tūkstančius 
tautiečių iš tėvynės ir palikus be vilties, be ryto
jaus, į pagalbą vėl atėjo Amerikos lietuviai. Jei
gu ne BALFas, rėmęs skurstančius pabėgėlių 
stovyklose, jeigu ne ALTas išrūpinęs jiems ap
saugą, kad nebūtų prievarta grąžinti į okupuotą 
Lietuvą, jeigu ne bendromis jėgomis atliktas 
milžiniškas darbas, kurio dėka JAV vyriausybė 
sutiko pabėgėlius įsileisti į šį kraštą, koks būtų 
buvęs tų lietuvių Vokietijoje likimas?

Kai po II pas. karo į Ameriką atvyko nauja 
lietuvių banga, senieji veikėjai jau pradėjo ro
dyti nuovargio žymes. Buvo logiška, kad ilgai
niui veiklos estafetės lazdelę perėmė atvyku
sieji ir ją uoliai nešė, ne tik kol Lietuva atkūrė 
nepriklausomybę, bet tebeneša tolyn, Kur tik 
reikėjo tėvynei paramos, pagalbos, ten ji ir buvo 
suteikta.

Šiandien daugelis mūsų veikėjų vėl dairosi 
pakaitalų, kad galėtų perduoti veiklos tęsti
numą. Atsakymą padiktavo pats gyvenimas. Į 
šį kraštą jau atvyko ir tebeatvyksta daug naujų, 
išsilavinusių, pajėgių tautiečių. Ne visi jie įsi
jungs į lietuvišką visuomenę, kaip ne visi įsi
jungė iš pirmosios ir antrosios imigrantų ban
gos. Bet pakankamai įsijungs. Ir nemanykime, 
kad mūsų, užsienio lietuvių, darbas baigtas, 
kad galime rūpintis vien savimi. Sakoma: is
torija kartojasi. Bent ji kartojosi Lietuvos atve
ju. Ir, sunkiems laikams užėjus, užsienyje 
gyvenantys lietuviai buvo ypatinga tėvynei at
rama. Dievo Apvaizda, atrodo, pasirūpindavo, 
kad užsienyje niekuomet nestokotų lietuvių tautos 
vaikų, pasiruošusių padėti savo kilmės kraštui. 
Kas žino, gal vis gausėjančiam trečiosios bangos 
lietuvių skaičiui Amerikoje yra taip pat skirta 
speciali misija. Žiūrėkime į juos ne kaip į 
„pabėgėlius” iš savo tėvynės, o kaip tam tikrą 
Lietuvos apdrąudą, jeigu vėl jai iškiltų pavojus.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS — LOS ANGELES
ALĖ RŪTA

Nr.2

Tęsinys
Kiekvieno kalbos klausydavausi su dėmesiu. 

Programų paskaitos ar skaitoma kūryba — 
viskas buvo nauja, įdomu, smalsu.

Tuo metu krito į akis vienas narys; kai reik
davo man pačiai prasižioti — ar diskusijose, ar 
kitaip. Net ėmiau baimintis to Bronio Railos — 
publicisto, literatūros kritiko, žurnalisto... Jis 
visus kritikuodavo! Ir kartais aštriai, kate
goriškai, su sarkazmu, kartais su visišku kalbė
tojo neigimu, lyg suniekinimu... Toks jis tada 
man atrodė. (Vėliau ryšiai su juo ir mano 
nuomonė gerokai pasikeitė).

Kadangi 2003-iųjų balandžio 13 d. suėjo 6 
metai nuo Bronio Railos mirties, ir kadangi dar 
nebuvo niekas jo plačiau prisiminęs, čia kiek dau
giau apibūdinsiu bent jo asmenį (iš Dailiųjų 
menų susirinkimų žvilgsnio).

Jie buvo tada originali, įdomi pora: Daneta, jo 
žmona, susirinkimuose vis rūkydavo cigaretes su 
ilgo koto kandikliu. Ne tiek traukė dūmo, kiek 
grakščiai laikė tą kandiklį, nežinia, ar dar su 
rusenančia cigarete...

Kai Bronys karštai kalbėdavo, kažką 
teigdamas ar kažkam pašaipiai atsiliepdamas, jo 
Daneta visiems tik maloniai šypsojosi... Neveltui 
gal rašytojas Juozas Tininis ją laikė viena gra
žiausių, įdomiausių lietuvių moterų.

Tai Bronys ir Daneta Railai. Abu humani
tarai. Jis studijavęs Kaune ir Prancūzijoje, savo 
„gabią plunksną” jau plačiai parodęs lietuviškoje 
žurnalistikoje: literatūros teatro ir dailės kritikos 
baruose; vėliau įsitraukęs ir į politikos temas.

Daneta — dviejų dukrų motina, vyro raštų 
korektorė, Bronio patarėja ir rėmėja. Darni pora. 
Graži. Ji — intelektualiai koketiškos išvaizdos ir 
sąmojingos šnektos; jis — lakiu žodžiu ir 
šmaikščia plunksna... Dailiųjų menų klube — 
vieni pagrindinių; žinoma, tik jis buvo tikru 
nariu, o lankėsi pobūviuose visada abu.

Dailiųjų namų klubas ir užsibaigė su jo mirti
mi... Poetas Brazdžionis, labai praretėjus narių 
būriui, pasakė: gana. Tai jis išreiškė raštu, prašy
damas visų — pritarti. Vos keli dar prieštaravo, 
norėjo klubą atgaivinti, bet... Be Brazdžionio, be 
Railos, klubo jėga, jo įdomumas dingo.

Tačiau buvo ir daugiau klube asmenybių — 
menininkų, vertų paminėjimo. Žinoma, čia tik 
mano asmeniški atsiminimai — prabėgomis.

Klubo veiklos pradžioje keliuose suėjimuose daly
vavo Gasparas Velička. Tai aktorius, rašytojas, 
liaudies meno puoselėtojas, sukūręs scenos 
veikalų pagal liaudies kūrybą, papročius, šokius. 
Čia su kitais klubo nariais buvo jis draugiškas, 
linksmai papokštaudavo, o literatūros ar meno 
klausimais pokalbiuose buvo kuklus, nemėginda
vo „rodyti išminties”... Greit jo pasigedome. 
Susirgo ir netrukus mirė (gerklės vėžiu). Gražus 
buvo žmogus, dainininkas ir gabus scenoje. 
Jurbarkietis. Apie jo šeimą nieko nežinojom.

Vienas pirmųjų klubo narių, lyg ir įsteigėjas, 
— rašytojas Juozas Tininis. Iš Vokietijos stovyk
lų jis buvo patekęs į Australiją, o vėliau atvyko į 
Ameriką. Poeto B. Brazdžionio kolega ir draugas 
nuo studijų Kaune. Čia irgi bičiuliavosi. Poetas jį 
laikė Dailiųjų menų klubo įsteigėju, pagal 
Kultūros klubą tarp Australijos lietuvių, kur jis 
buvęs veikliu, vadovaujančiu (Los Angeles mieste 
Kultūros klubą mėgino steigti ir išugdyti rašyto
jas Jurgis Gliaudą, kuris kažkodėl nepritapo prie 
Dailiųjų menų klubo, nors buvo kviečiamas ir 
laukiamas.)

Juozas Tininis buvo gerai išsilavinęs filologas 
(graikų, lotynų, lietuvių kalbų), bet kuklaus, 
ramaus būdo, nepraktiškas, romantikas. Jis 
mėgo gražias moteris, tarp jo raštų yra knyga 
„Laiškai Andromachai”, tačiau gyvenime nepa
jėgė, ar nenorėjo, susirasti gyvenimo draugės. 
Poetas jį erzino: „Mes Tininiui peršam paną, jis 
nemato — per šampaną!”..

Tai buvo tik dalis tiesos... Tininis buvo beveik 
blaivininkas... Šampano gal tik gurkšteldavo... 
Jei „nematė”, tai tik per stovinčią pilną taurę...

Tininis ir liko nevedęs. Žuvo auto katastrofo
je, vairuodamas savo, tik įsigytą, pirmą automo
bilį. Tiesa, jo automobilyje buvo moteris (sunkiai 
sužeista, bet gyva), tačiau tai nei žmona, nei 
meilužė... Tik draugė.

„Pats Dievas išgelbėjo Juozo Tininio dorą... 
Ar jo vedybinį gyvenimą, kuris galėjo būti ne
laimingas, atitolino”. — Tai irgi poeto Brazdžio
nio žodžiai, turint galvoj vežamą moterį jo žuvimo 
metu.

Poetas mylėjo savo draugą Tininj, užtat nuolat jį 
„užkabindavo” pęivačiuose pokalbiuose, ar net li
teratūrinių programų metu. Iš tikro, Juozas Tini
nis ir buvo labai doras vyras, teisingas, mėgo tik 
padorias draugijas ir draugystes. Bfis daugiau
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Visuomeninė neurozė
VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Ateina žmogus pas psicho
logą ir skundžiasi, kad jis turi 
didelę problemą, kuri jam duo
da daug sunkumų. Psichologas 
klausia, kokia yra ta problema. 
Bet jo klientas sako, kad jis 
nežinąs. Ir taip jis yra sunkiai 
prislėgtas, kad negali išspręsti 
savo problemos. Bet kaip gali
ma išspręsti problemą, jeigu jos 
nėra?...

Ši scena man primena nese
niai vykusį ir dar tebevykstantį 
ginčą tarp Lietuvių fondo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės. 
Kaip matėme iš pasisakymų 
spaudoje, Lietuvių fondas buvo 
įsteigtas su bendru susitarimu 
tarp jo kūrėjų ir JAV LB. 
Pagrindinius įnašus į LF pa
darėme mes visi, JAV lietuvių 
bendruomenininkai. Tik trum
pai pažvelgus į LF istorijos pra
džią, galima matyti, kad LF ir 
JAV LB buvo tikri partneriai. 
1961 m. kovo 19 d. Čikagoje 
bendrame LF steigėjų ir JAV 
LB atstovų susirinkime priimta 
rezoliucija aiškiai sakė, kad „1. 
Lietuvių fondas steigiamas prie 
JAV L. Bendruomenės; 2. fon
dui lėšas teikia jo iniciatoriai ir 
L. Bendruomenė; 3. Lietuvių 
fondą saugoja ir jo neliečia
mumą laiduoja patikėtiniai, 
parinkti iš aukotojų; 4. Lietuvių 
fondo pelną kasmet paskirsto 
pelno komisija, sudaryta iš LB 
Centro valdybos atstovų ir 
aukotojų atstovų”.

Ši rezoliucija buvo priimta 
ir vykdoma daugiau kaip 40 
metų. Per tuos ilgus bendradar
biavimo metus nebuvo jokių 
problemų nei tarp JAV LB, nei 
tarp LF, nei tarp PLB. Žinoma, 
dalykai pradėjo keistis, kai Lie
tuva atstatė savo nepriklauso
mybę, nes pamažu turėjo pa

sikeisti visa mūsų darbo kryp
tis.

Lietūva tapo laisva, tai ką 
mums dabar reiktų daryti? 
Daugelis mūsų vykome į Lie
tuvą ir padėjome, kur buvo rei
kalo, ir kiek sugebėjome. Bet 
pamažu dalykai ten rado savo 
eigą, nusistovėjo ir paskendo 
beatgimstančios, suvargusios 
tautos kasdienybėje. Mūsų or
ganizacijos, atrodo, turėjo ieš
koti naujų krypčių ir naujų 
problemų. Ir štai maždaug prieš 
10 m. kai kurie veikėjai pradėjo 
kelti klausimus dėl LF ir JAV 
LB santykių. Buvo iškeltos 
problemos, kurių anksčiau ne
buvo ir kurių neturėjo būti. Ir 
taip atsirado problemos, kurios 
buvo dirbtiniu būdu sukurtos, 
kurių nebuvo ir kurių iš esmės 
nėra.

Ir dabar yra mėginama tas 
problemas, kurių iš esmės nėra, 
spręsti. Bet ir čia kyla klausi
mas, kaip išspręsti problemas, 
kurių nėra? Ar reikėjo jas 
sukurti ir ar tebereikia jas 
stiprinti? Jau matome, kad yra 
daroma žygių LB ir LF atskirti. 
Norima išjungti JAV LB iš LF 
pelno skirstymo komisijos ir 
pan. Kodėl tai daroma? Ligi šiol 
ši komisija dirbo labai sklan
džiai, tai kam visa tai keisti? 
Lietuvių fondas buvo sukurtas 
JAV LB pastangomis ir jis vi
suomet rėmė JAV LB darbą. Tai 
kodėl dabar reikia viską keisti? 
Turbūt tikrai tarp mūsų yra 
žmonių, kurie negali nusira
minti, nespręsdami problemų, 
ir nori jas spręsti, kai jiį'tt'et np- 
ra. Galiu užtikrinti, kad nesah- 
čių problemų niekas neišspręs, 
o, mėginant jas spręsti, bus 
sudaromos nesantaikos, sukurti 
susipykimai ir sudaroma „vi
suomeninė neurozė”, kuriai 
negali būti jokio pateisinimo.

PLC, kur dingai?
Čikaga kasmet didingai 

švenčia Vasario 16-ąją. Nuo se
nų laikų kviečiami aukšti JAV 
(senatoriai, Kongreso nariai) 
bei lietuvių pareigūnai, kad tik 
juo iškilmingiau atšventus. Ir 
šiemet pakviesti JAV amba
sadorius John F. Tefft, iš Lie
tuvos ambasadorius Šarūnas 
Adomavičius, Lietuvos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas, 
Čikagos gen. konsulas Arvydas 
Daunoravičius bei kiti. Tiktai 
buvo laukiama, nuolatiniais 
garsinimais kviečiama, gausi 
publika. Ar ji gausiai atvyko?

Tėvynės meilė visus riša, 
jungia, visi spiečiasi, it šeimos 
nariai, kartu švęsti, džiaugtis. 
Iš „Draugo” puslapių jau ma
tome, kokia garbinga, patrioti
nė ir vieninga yra Cicero Lie
tuvių Bendruomenė. Ji tik ma
žytė kruopelė didžiuliame Či
kagos lietuvių bičių avily. O ko
kia gaji, darbšti, pareiginga — 
daugiausia sutelkianti aukų 
Lietuvai! Ir jie šventė vasario 
16-ąją tą pačią dieną savo tel
kiny nuo pat ryto ir suskubo 2 v. 
p.p. gausiai dalyvauti pagrin
diniame (taip buvo skelbiama 
S.E.S.) Maria aukšt. mokykloje.

O kur dingo didžiausias tel
kinys ne tik Čikagoje, bet viso
je Amerikoje — PLC Lemonte? 
Ogi ir jie patys šventė tą pačią 
dieną, 12 v., Lemonte. Kai 2 
v.p.p. prasidėjo pagrindinė 
šventė, jie dar smagiai šoko po 
gerų pietų ir, aišku, jų niekas 
neišvydo pagrindiniame minėji
me. Ar tai yra draugiškumo, 
vieningumo, tolerancijos ir net 
tautinės pareigos pareiškimo 
ženklas? Teatleidžia man ten 
būrys gyvenančių labai mielų 
bičiulių, nenoriu nieko užgauti, 
bet širdy liūdna, kai tokiu 
skambiu pavadinimu — Pasau
lio lietuvių centras — nuvilia ne 
tik rengėjus, bet ir svečius ame
rikiečius, ir net Lietuvos atsto
vus! Ar jau buvo taip sunku 
skirti tą renginį išvakarėse (kas 
šoka vidudieny?), o, jei tą pačią 
dieną, ar nebuvo įmanoma va
kare? Prie gerų norų — kalnus 
galima nuversti, o tai įrodė mū
sų dvasios galiūnas prie TV 
bokšto, Baltijos kelyje, savo

entuziazmu, neribota tėvynės 
meile, drąsa, o svarbiausia, vie
nybe, bendru sutarimu atgavę 
savo tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę. Mokėkime tai didžiai 
įvertinti bent menku įnašu — 
pagerbti juos savo dalyvavimu. 
Ar tai jau taip sunku?

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI

Kai žodžiai tampa ginklais
Kas ilgesnį laiką domėjosi 

politika, prisimena sovietų 
kompartijos elgesį jos valdymo 
metu. Objektyvi tiesa Sovietų 
Sąjungoje ne tik nebuvo tole
ruojama, bet jos viešas pasako
jimas, priešingas kompartijos 
interesams, buvo griežtai bau
džiamas. Tai buvo laikoma So
vietų Sąjungos šmeižimu arba 
antisovietine propaganda. So
vietų kompartija ėjo dar toliau, 
— ji pakeitė idėjų ir sąvokų var
dus, tuo suprofanuodama juos. 
Taip kaimyninių kraštų užgro
bimas buvo vadinamas jų 
gyventojų „išlaisvinimu”, krašto 
ekonominis skurdas — „tary
bine pažanga”.

Sovietų kompartijai panašų 
veikimą vartoja Izraelis ir kai 
kurių žydų organizacijų spauda, 
kai teisingi, bet Izraeliui ar žy
dams nepalankūs, pasisakymai 
yra dažnai apšaukiami „antise
mitizmu”, o tokių pareiškimų au
toriai kaltinami diskriminacija 
ir „antisemitizmo” skleidimu.

Prez. Paksas kažkada turė
jo būti geras kompartijos moki
nys, nes jis spėjo įsisąmoninti 
jos veiklą, bent spaudos ir agit- 
propo srityje. Iškilus preziden
tiniam skandalui dėl jo paties ir 
jo padėjėjų neteisingo, įstaty
mais neleistino, elgesio, jis tuo
jau pareiškė, kad kalti yra tie 
asmenys, kurie tai kelia viešu
mon, nes jie yra „sąmokslo prieš 
valstybę ir prezidentą ruošėjai”. 
Tai yra ne kas kita, kaip drąsus 
bandymas suklaidinti ir apgau
ti lengvatikius, vartojant aki
plėšiškus tiesos, žodžių ir sąvo
kų iškraipymus, ką paprastai 
daro sugauti kriminalistai.

Prez. Paksas jau spėjo su
klaidinti ir supriešinti dalį Lie
tuvos gyventojų, net kai kuriuos 
išeivijos žurnalistus. Kas buvo 
tautos laimėta per kančias ir

„DRAUGO" DARBUOTOJAI TAPO GINKLUOTO SUSIŠAUDYMO LIUDININKAIS

Pirmadienį, netoli „Dritugo" dienraščio redakcijos, kitoje gatvės pusėje, įvyko susišaudymas. Gana 
saugaus laikomo Čikagos pietvakarių rajono gyventojai, tapo ginkluoto Įvykio liudininkais.

Čikagos policijos pareigūnas, ne tarnybos metu, šovė ir sužeidė žmogų, rankoje laikiusi žaislinį gin
klą. Tai įvyko tuo metu, kai du vyrai, įrėmę šaunamąjį ginklą, stengėsi apiplėšti policijos pareigūną, - 
sakė policijos atstovas spaudai David Bayless.

Po susistumdymo, vienas iš užpuolikų išsitraukė ginklą, kuris atrodė tikras. Gindamasis policijos 
pareigūnas šovė į asmenų kurio ginklas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo žaislinis. Įvykio aplinkybės tiriamos.

IŠ įvykio vietos V.P. ir J. K.

kraują, gali lengvai būti praras
ta per prez. Pakso semantikos 
piktnaudojimą — perverčiant 
žodžių ir sąvokų reikšmę, taip 
apgaunant lengvatikius pilie
čius. Kai kovojant, tiesa pavirs
ta priešu, žodžiai tampa svar
biais ginklais.

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL

Mokykla ar mokytojas?
Šiame skyriuje vasario 11 d. 

išspausdintas Algio Virvyčio 
laiškas apie vieną Lietuvos mo
kyklą paskatino ir mane pasi
dalinti savo mintimis. Daugiau 
kaip 25 metus dirbau vadi
namojoje „viduriniosios klasės” 
(middle class) amerikiečių pra
dinėje Kolmar, Oak Lavvn, IL, 
mokykloje, kur skiriamas meti
nis biudžetas kiekvienam moks

leiviui buvo žymiai mažesnis 
nei kai kuriuose kituose Čika
gos priemiesčių mokyklų rajo
nuose. Oak Lawn miestelio sa
vivaldybė neturi daug įplaukų, 
nes ten nėra didelių prekybos 
centrų, industrijos ar gyvena
mųjų namų — „pilaičių”, su 
dideliais mokesčiais. Kai prieš 
5-tą metų išėjau pensijon, ba
kalauro laipsnį turinčios ir pra
dedančios mokytojauti jaunos 
mokytojos atlyginimas buvo 
apie 23,000 dol. metams. Tačiau 
mokykla akademiškai visuomet 
pirmaudavo, o pereitais metais 
užėmė trečią vietą iš dešimties 
mačių geriausių visoje pietinės 
Čikagos užmiesčių pradinių 
mokyklų. Tai parodė valstybi
niai (ISAT) egzaminai, kuriuos 
privalo laikyti 3-čio, 5-to ir 6-to 
skyriaus mokiniai. Rezultatai 
buvo paskelbti „Daily South

tovvn” laikraštyje 2003 m. 
gruodžio 19 d.

Ką tai byloja? Be abejo, kad 
labai svarbią rolę mokykloje 
atlieka geri mokytojai. Jei darbo 
aplinka jauki ir maloni, su atsi
davimu ir meile vaikui dirba 
atsakingi, darbštūs, kūrybingi 
mokytojai — mokiniai tarpsta.

Finansinė ir dalykinė para
ma Lietuvos mokykloms yra rei
kalinga. Tačiau žymiai daugiau 
paramos ir visakeriopo dėmesio 
yra reikalingi mokytojai — Lie
tuvos ateities formuotojai. Tuo
mi tiki A.P.P.L.E. (Amerikos 
pedagogai Lietuvos švietimui) 
organizacija ir jos rėmėjai. Pri
sidėkime ir toliau tęskime šį la
bai svarbų darbą mūsų tėvynė
je. A.P.P.L.E., P.O. Box 617, 
Durham, CT 06422.

Ritonė Rudaitienė 
Lemont, IL

KAIP SUMAŽINTI DRUSKĄ

Pagal South Carolina-Co- 
lumbia universiteto ir Wiscon- 
sin Medical College atliktus ty
rimus, kone trečdalis suaugusių 
žmonių šiame krašte turi per 
aukštą kraujospūdį. Viena pa
grindinių to padidėjusio krau
jospūdžio priežasčių yra drus
ka. Sakoma, kad amerikiečiai 
(žinoma, ir čia gyvenantys mū
sų tautiečiai) suvartoja du ar 
tris kartus daugiau druskos, 
negu rekomenduoja gydytojai. 
O dar įdomiau, kad žmonės, ir 
patys to nežinodami, daugiau
sia druskos gauna iš paruoštų 
patiekalų, nors patys druskinės 
į ranką nepaima.

Štai kaip patariama suma
žinti druskos kiekį savo maiste 
ir tuo pačiu pagerinti kraujo
spūdį:

- niekuomet nesūdykite 
maisto pirma, negu paragavote;

- valgykite daugiau šviežių 
vaisių ir daržovių, o kiek galima 
mažiau paruoštų patiekalų;

- prieš pirkdami kurį pa
ruoštą patiekalą (šaldytą, kon
servuotą ar džiovintą), perskai
tykite ant dėželės arba skar
dinukės, kiek jame yra druskos 
— pirkite tokius, kuriuose jos 
mažiausia;

- kai gaminate valgį, visuo
se receptuose sumažinkite drus
kos kiekį;

- jeigu valgote restorane, 
užsisakykite patiekalus, kuriuo

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K.

se yra kiek galima mažiau 
druskos (sumažinto sūrumo).

KAIP PASKRUDINTI RIEŠUTUS

Daug receptų, kuriuose var
tojami riešutai, pataria juos prieš 
dedant paskrudinti, kad turėtų 
geresnį skonį. Viena mūsų skai
tytoja užklausė, kaip tai atlikti. 
Tad atsakysime į klausimą.

Riešutus paskrudinti gali
ma 3 būdais:

1. išpilti ant skardos (nepa
teptos) ir „pakepinti” iki 350° įkai
tintoje orkaitėje apie 10 minučių;

2. suberti į sausą (neištep
tą) keptuvę ir, dažnai pamai
šant, pakepinti ant vidutinio 
dydžio liepsnos apie 5 minutes;

3. pakaitinti mikrobangėje 
3-4 minutes, retkarčiais pamai
šant.-

UŽKANDĖLIAI

Parduotuvėse matysite mai
šelius su sausais užkandėliais, 
kurie labai tinka prie gėrimo 
arba šiaip sau, pvz., žiūrint TV 
programų. Juos mėgsta ir vai
kai. Tačiau galima tų užkan
dėlių patiems pasigaminti — 
bus ir skaniau, ir šviežesni, ir 
galite kontroliuoti, ką į juos 
norite dėti (be to, bus ir pigiau!).

Gnamono-razinų-javainių
užkandėliai

1/4 puod. cukraus

1 šaukštelis cinamono
1/4 puod. sviesto
1 ir 1/2 puod. „Com Chex” 

javainių
1 ir 1/2 puod. „Rice Chex” 

javainių
1 ir 1/2 puod. „Wheat Chex” 

javainių
1/2 ar daugiau (pagal skonį) 

razinų
1/2 puod. džiovintų span

guolių arba džiovintų vyšnių 
(jos gan brangios)

1/2 puod. stambiai kapotų 
riešutų (gali būti bet kokie, tin
ka ir žemės riešutai — „peanuts”)

Sumaišyti cukrų su cinamo
nu ir padėti į šalį. Dideliame 
dubenyje mikrobangėje ištirpin
ti sviestą (apie 40 sekundžių), 
supilti javainius, gerai su
maišyti, kol pasidengs sviestu 
— tik netrinti, nes „chex” suby
rės. Įkišti atgal į mikrobangę ir 
pakaitinti 2 minutes, kartą 
pamaišant (maždaug po 1 minu
tės). Išėmus iš mikrobangės, ant

viršaus užberti pusę cinamono- 
cukraus mišinio, sumaišyti. Už
berti likusį cukrų su cinamo
nais, sumaišyti. Įkišti į mikro
bangę ir pakaitinti 1 minutę. 
Išėmus iš mikrobangės, įmai
šyti džiovintus vaisius ir riešu

tus. Mišinį iškrėsti 
ant popierinių rankš
luostėlių, kad su
gertų kiek galima 
daugiau riebalų. 
Palaikyti, kol atšals 
ir supilti į gerai už
daromus plastmasi
nius maišelius. i

Pastaba: recep
tą galima padvigu
binti, jei perkamos 
didelės javainių dė
žutės. Taip pat gali
ma vartoti ir kitų
bendrovių pagamintus atitin
kamos formos javainius. Jie 
paprastai pigesni.

AGUONŲ PYRAGAS

1 ir 1/2 puod. miltų
1/2 šaukštelio džiovinto 

imbiero miltelių (ginger)
1/8 šaukštelio druskos
1 šaukštelis kilimo miltelių 

(baking powder)
1/3 puod. aliejaus
3/4 puod. plius 1/3 puod. 

cukraus, padalinto per pusę
2 kiaušiniai arba dviejų 

kiaušinių dydžio be trynių pa
gaminto kiaušinių produkto 
(Betterin Eggs, Eggbeaters ir pan.)

4 šaukšteliai tarkuotos cit
rinos žievelės — tik geltonoji 
dalis

1 šaukštelis vanilijos pries
konių

1/2 puod. pasukų*
2 šaukštai sausų aguonų 

sėklų
1 puod. malto cukraus (pow- 

der sugar)
1/4 puod. citrinos sulčių
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Riebalais patepti 8 ir 1/2x4 ir

l/2xl/2 dydžio keptuvą. Didelia
me dubenyje sumaišyti pusę 
cukraus, miltus, aliejų, kiau
šinius, pasukas, citrinos žievelę, 
aguonas, kilimo miltelius ir 
plakti elektriniu plakikliu bent 
5 minutes, kol tešla bus labai 
lygi. Supilti į keptuvą ir kepti 
30 min. Po to laisvai pridengti 
folija ir kepti dar 15 min., arba 
kai, įkišus į pyrago centrą me
dinį dantų krapštuką, jis neap
kimba tešla.

Nedideliame puode įkaitinti 
citrinos sultis, supilti likusį 
cukrų, maišant užvirinti, kol 
sirupas bus skystas ir skaidrus. 
Ataušinti 1 minutę ir užpilti ant 
pyrago. Atvėsinti 5 min. Išimti 
pyragą iš keptuvo, atversti ir 
aplaistyti likusiu sirupu. Kai 
visiškai atšals, viršų apibarstyti 
maltu cukrumi. Arba maltą 
cukrų ištirpinti 1 šaukšte van
dens, 1 šaukštelyje citrinų 
sulčių ir tuo mišiniu aplaistyti 
pyrago viršų.

*Jeigu namie neturite pasu
kų, galima panaudoti pieną, į 
kurį įpilama 1/2 šaukštelio 
paprasto balto acto.

IŠNUOMOJA SLAUGOS PASLAUGOS

Darien išnuomojamas
1 mieg. butas. Kaina $725, 
šiluma ir vanduo įskaitytas.

Tel. 630-789-6559.

Išnuomojamas 2 mieg. butas Oak 
Lawn su šiluma. Naujas remontas, 

gražus vaizdas, balkonas, I aukštas, 
baseinas, teniso aikštelė. 

Kreiptis First Rate Real Estate, 
773-767-2400, Aušra Padalino.

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg. — $682.

Tel. 630-910-0644, Jana.

Summit rajone išnuomojamas 
atskiras kambarys.
Kaina $300/mėn.

Tel. 708-476-1184.

ĮVAIRUS
‘Atsakinga, turinti patirties, reko
mendacijas,teises, moteris pirks 
darbą žmonių priežiūroje Oak 
Lavvn, su grįžimu ar su gyvenimu. 
Tel. 815-722-0263.
* 56 m. moteris ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje su gy
venimu. Kalba angliškai, vairuoja. 
Tbl. 773-817-9011.
* Moteris gali pakeisti kiekvieną 
šeštadienį. Turi žalią kortą, vai
ruoja automobilį. Pirksiu gerą dar
bą. Tel.708-388-3106, skambinti 
nuo pirmadienio iki penktadienio.
* 27 m. mergina, labai gerai kalban
ti angliškai, turinti patirties senų 
žmonių priežiūroje, ieško darbo. 
Pageidautinas atlyginimas $ 100 į 
dieną. Tfel. 815-645-2214, kviesti Jurgą.
* Moteris ieško ( perka) darbo se
nelių priežiūroj. Turi geras reko
mendacijas, patirtį, kalba angliš
kai, turi ir vairuoja automobilį. Bran
giai mokės. Tai. 773-386-6588.

Priimame gyventi prie šeimos 
pagyvenusį vyriškį arba moterį. 
Gera priežiūra, puikus kambarys 
nuosavame name, dar puikesnis 

lietuviškas maistas.
Tel. 773-737-4046

Priimame gyventi 1-2 senyvo 
amžiaus žmones su maitinimu ir 
pilna globa. Gyvenkite viskuo 

aprūpinti, doroje šeimoje, gražiame 
šiltame name be rūpesčių.Oak Lavvn, 708-430-3983; 630-670-8336.

PASLAUGOS

STASYS CONSTRUCTION

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

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

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

STATE FARM INSURANCE 
AUIUMOBILKlį NAMŲ, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
, ra. Landmark 

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

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



Pasaulio naujienos
(Remiamis AFP, Reuters, AP, »ntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranefelmais)

EUROPA
Roma. Italijos užsienio rei

kalų ministras Franco Frattini 
trečiadienį įvyksiančio Vokieti
jos, Prancūzijos ir Didžiosios 
Britanijos vadovų susitikimo 
išvakarėse perspėjo, kad šio 
Europos „didžiojo trejeto” žing
sniai vienijant savo jėgas gali 
trukdyti kurti vieningą Europą. 
„Europa turi augti dalyvaujant 
visiems, o ne kuriant grupes, 
kurios sprendžia už visus kitus, 
...kenkiant Europos kūrimui”, 
sakė F. Frattini. „Pasakysiu, 
kad Vokietija ir Prancūzija iš 
vienos pusės ir Didžioji Bri
tanija iš kitos pusės (kai ku
riais klausimais) nesutaria ir 
kad (tie nesutarimai) pateisina 
jų poreikį susitarti. Tačiau 
pasakykime aiškiai: ...susitiki
mas Berlyne rengiamas dėl val
stybinių tikslų”, pažymėjo italų 
ministras.

Berlynas. Palestinos savi
valdos ministras pirmininkas 
Ahmed Qurie antradienį pa
neigė pranešimus apie jo keti
nimus atsistatydinti. „Atsista
tydinti? Kodėl? Aš čia atvykau 
kaip ministras pirmininkas. 
Apie tai net negalvoju”, sakė A. 
Qurie Berlyne po susitikimo su 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistru Joschka Fischer. Kiek 
anksčiau aukšto rango palesti
niečių pareigūnas sakė, jog A. 
Qurie svarsto galimybę palikti 
premjero postą iškilus nesuta
rimams su palestiniečių prezi
dentu Yasser Arafat dėl refor
mų.

 JNN
Vašingtonas. JAV nuo 

1950 iki 2002 metų vaikai sek
sualiniu išnaudojimu apkaltino 
daugiau 4,000 katalikų kunigų, 
sakoma Amerikos Katalikų 
Bažnyčios Vyskupų konferenci
jos ataskaitos projekte. Kaip 
rašoma CNN tinklalapyje, at
likto tyrimo ataskaita turi būti 
paskelbta vasario 27 d. Tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad vai
kai daugiau kaip 11,000 kartų 
pranešė apie kunigų seksualinį 
išnaudojimą. Kaltinimai buvo 
mesti 4,450 kunigų — maždaug 
4 proc. visų per tuos 52 metus 
dirbusių dvasininkų, kurių iš 
viso buvo 110,000. Ataskaitą, 
remdamasi įrašais Bažnyčios 
dokumentuose, Vyskupų konfe
rencijai parengė John Jay bau
džiamosios teisės kolegija. Tyri
mą Bažnyčia užsakė norėdama 
geriau suprasti krizės mastą. 
Šiuo metu JAV sielovada užsii
ma daugiau kaip 44,000 katali
kų kunigų.

Vašingtonas. Afganistano 
talibų partizanų likučiai taip 
nusilpo, kad įstengia rengti tik 
„bailių” išpuolius, tokius kaip 
prie dviračio pritaisytų bombų 
sprogdinimai, antradienį sakė 
JAV gynybos sekretoriaus pa
vaduotojas Dov S. Zakheim. 
Ketvirtasis pagal rangą Penta
gono pareigūnas, lankydamasis 
Kabule taip pat sakė, kad Va
šingtonas toliau įgyvendina sa
vo planus pagal Irako pavyzdį 
sudaryti Afganistane valstybi-

Lietuvos žydai nepritaria istorinio Vilniaus kvartalo atstatymui
Atkelta iš 1 psl.
nągriautą valdos užstatymą 
pagal istorinę ir archeologinę 
medžiagą.

Atkurtame kvartale dalį pa
talpų, kurios bus panaudotos 
Vilniaus žydų kultūros pavel
dui atgaivinti, bendrovė neatly
gintinai perduos Vilniaus mies
to savivaldybei.

Lietuvos žydų bendruomenė 
nuogąstauja, kad buvusio žydų 
geto vietoje gali įsikurti pa
silinksminimo vietos.

„Mes negalime sutikti, kad

Apkalta nesugadins stojimo j Europos Sąjungą šventės
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos valstybė yra lais
va, su savo valdymo sistema, 
Konstitucija, kurios mes lai
komės — dauguma mūsų, reikia

nę gvardiją. Nors pastarąjį pus
metį Afganistane buvo dau
giausia smurto nuo pat 2001- 
ųjų, kai buvo nuverstas prie
globstį Osama bin Laden ir „ai 
Qaeda” kovotojams suteikęs 
Talibano režimas, D. S. Zak
heim sakė, kad likusių talibų 
išpuolių pobūdis pasikeitė. „Tai 
visiškai kitokios operacijos ir 
taip yra dėl to, kad mes juos 
nugalime. Taigi šiuo atžvilgiu 
manau, kad padarėme didžiulę 
pažangą”, sakė pareigūnas. Per 
pastarąjį pusmetį Afganistane, 
daugiausia pietiniuose ir ryti
niuose regionuose, kur talibai 
tradiciškai buvo labiausiai re
miami, per susirėmimus ir iš
puolius žuvo daugiau kaip 550 
žmonių. Dėl to buvo susirūpin
ta, kad birželį numatytus rin
kimus gali tekti atidėti.

New York. Jauna moteris, 
kurią spauda paskelbė buvus 
pagrindinio JAV demokratų 
kandidato į prezidentus meilu
že, kategoriškai paneigė spėlio
nes apie šį romaną. JAV žinia
sklaida išplatino šiuo metu Ke
nijoje gyvenančios 27 metų žur
nalistės Alexandra Polier inter
viu, kurį ji Nairobyje davė 
agentūros „The Associated 
Press” korespondentui. „Nieka
da nebuvau užmezgusi santy
kių su senatoriumi (John) Ker- 
ry, spaudoje (pasirodę) gandai 
yra visiškai melagingi”, pa
reiškė ji. „Kad ir kas skleistų 
apie mane šiuos gandus ir pra
simanymus, jie manęs nepažįs
ta”, sakė ji. Pasak britų bulva
rinio laikraščio „The Sun”, A. 
Polier pasakojusi, kad santy
kius su 60-mečiu senatoriumi 
buvo užmezgusi 2001 m. pava
sarį. Visą sensacingą šios iš
vaizdžios brunetės pasakojimą 
esą pernai per Kalėdas įrašė 
viena pagrindinių JAV televi
zijų, kuri „vis dar laiko šią me
džiagą, kol surinks pakanka
mai liudijimų, patvirtinančių 
jos pasakojimą”.

New York. Didelės gamti
nių dujų kainos neigiamai vei
kia vis daugiau JAV bendrovių, 
priversdamos kai kurias iš jų 
perkelti gamybą į kitas valsty
bes, kuriose dujų kainos palan
kesnės, rašo JAV verslo dien
raštis „The Wall Street Jour
nal”. Kai kurios bendrovės mo
dernizuoja seną įrangą ir šalina 
net smulkius dujų nutėkius, 
kurie anksčiau buvo ignoruoja
mi. Kitos įmonės pereina prie 
naujų pakavimo medžiagų, per
ka plastikinę pakuotę, trąšas ir 
kitas su gamtinių dujų naudo
jimu gaminamas prekes iš už
sienio, o tai tiesiogiai siejama 
su darbo vietų praradimu JAV 
rinkoje. Gamintojams, kurie 
jau susiduria su augančiomis 
išlaidomis sveikatos apsaugai, 
didelės gamtinių dujų kainos 
reiškia būtinų išlaidų, kurių 
negalima perkelti pirkėjams, 
augimą. Didžioji dalis tokių 
bendrovių gaminamų prekių 
pasaulio rinkoje konkuruoja su 
analogiškomis prekėmis, kurios 
buvo pagamintos valstybėje su 
mažesniais gamybos kaštais. 
Per 10 metų gamtinių dujų

toje vietoje, kur buvo getas, įsi
kurtų naktiniai klubai, res
toranai ir barai”, sakė S. 
Alperavičius.

Vilnius prieš Antrąjį pa
saulinį karą garsėjo kaip vienas 
reikšmingiausių Europoje žydų 
kultūros centrų. Žydų ben
druomenė Vilniaus Sena
miestyje per šimtmečius sufor
mavo kelis kvartalus, kur kles
tėjo amatai, religiniai centrai.

Antrojo pasaulinio karo me
tais naciai ir jų parankiniai 
nužudė 90 procentų iš 220,000

patikslinti. Ir jokio pavojaus 
valstybės laisvei nematau”, sa
kė A. Brazauskas.

Vis dėlto jis apgailestavo dėl 
menkinamo valstybės prestižo,

kaina JAV buvo gana nedidelė 
— 2-3 dol. už 1 mln. Didžiosios 
Britanijos šilumos vienetų. Ta
čiau vėliau kainos pradėjo 
augti, ir pernai kaina už 1 mln. 
Didžiosios Britanijos šilumos 
vienetų siekė 5.5 dol. ir buvo di
džiausia tarp ekonomiškai stip
rių valstybių.

Vašingtonas. Paukščių 
gripas nustatytas jau trečioje 
JAV valstijoje — Pennsylva
nia. Žemės akio departamento 
pranešimu, anksčiau šia liga 
apsikrėtusių paukščių buvo ap
tikta Delaware ir New Jersey 
valstijose. Virusas, sukėlęs šią 
ligą viename ūkyje, neturi po
veikio žmogaus organizmui ir 
skiriasi nuo viruso tipo, nusta
tyto Delaware ir New Jersey.

New York. JAV ryšio ope
ratorės „SBC Communica
tions” ir „BellSouth” pasiekė 
susitarimą dėl trečios pagal dy
dį JAV bevielio ryšio operatorės 
„AT&T Wireless” įsigijimo už 
41 mlrd. dol.

RUSIJA
Karaliaučiaus srities gu

bernatoriaus Vladimir Jegorov 
dekretu suformuota valstybinė 
komisija įvertino platformos 
Baltijos jūroje parengimą naf
tos gavybai iš „Kravcovskoje” 
(„D-6”) telkinio ir pasirašė jos 
priėmimo aktą. Anot susivieni
jimo „LUKoil” spaudos tarny
bos pranešimo, valstybinės ko
misijos išvadose teigiama, jog ši 
ledams atspari platforma ati
tinka visus tokios paskirties ob
jektams keliamus techninius 
reikalavimus, yra aukšto gamy
binio lygio bei ekologiškai sau
gi. „D-6” naftos telkinys yra 
greta ekologiškai jautrios Kur
šių nerijos. Lietuva nerimauja 
dėl šio telkinio naudojimo sau
gumo ir perspėja, kad galimi 
naftos išsiliejimai gali sugriau
ti į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktos Kuršių nerijos 
ekologinę sistemą.

Maskva. Kremliaus vis la
biau puolamo Rusijos naftos su
sivienijimo „Jukos” vienas pag
rindinių akcininkų, į Izraelį pa
sitraukęs Leonid Nevzlin pir
madienį pareiškė esąs pasiren
gęs derėtis su Rusijos valdžia 
dėl jo turimų akcijų perdavimo 
mainais už Michail Chodor
kovskij ir kitų jo verslo bend
rininkų paleidimą iš kalėjimo. 
„Tokių derybų objektu gali 
tapti paleidimas į laisvę ir teis
mas, kuriame dalyvautų tarp
tautiniai stebėtojai”, sakė L. 
Nevzlin. Jis tvirtino manąs, 
kad prie šio pasiūlymo veikiau
siai prisijungs ir kiti akcinin
kai. „Padarysime viską, kad iš
laisvintume savo draugus. Jei 
bus pateiktos garantijos dėl jų 
paleidimo, mes perleisime savo 
akcijas. Iš pradžių paleidimas, 
o po to mūsų pasitraukimas”, 
sakė L. Nevzlin. „Kaip supran
tame, valdžios galutinis tikslas 
yra atimti iš mūsų kontrolinį 
akcijų paketą”, teigė jis. Tuo 
tarpu Rusijos generalinė pro
kuratūra pareiškė: „J pasiūly
mą, kuris yra absurdiškas tiek 
teisine, tiek ir moraline pras
me, reaguoti neketinama”. Tur
tingiausias Rusijos verslinin
kas M. Chodorkovskij nuo spa
lio kalinamas viename iš Mask
vos tardymo izoliatorių.

Lietuvoje gyvenusių žydų. Jų 
šimtmečiais sukauptos materia
linės ir kultūros vertybės buvo 
išgrobstytos, dalis pastatų — 
sugriauti.

Žydų istorinio kvartalo sta
tiniai buvo naikinami ir soviet
mečiu. Penktojo dešimtmečio 
pabaigoje buvo sugriauta viena 
didžiausių Europoje Vilniaus 
Didžioji sinagoga.

Dabar kai kurių sugriautų 
žydų paveldo pastatų vietose 
Vilniaus senamiestyje yra tušti 
plotai, skverai.

kai pasaulio žiniasklaidoje Lie
tuva pristatoma užtrukusio 
Prezidentūros skandalo fone.

Išeivija ir Lietuva
atkelta iš 3 psl.

kodėl Klaipėdos krašto lie
tuviai (lietuvininkai — kaip jie 
patys save vadino), iš kurių, 
kaip žinome, žymi dalis pritarė 
1923 metais krašto prijungimui 
prie Lietuvos, po keliolikos 
metų nuo jos atšalo? Kodėl, po 
palyginti, trumpo lietuvių 
valdžios laikotarpio, nemaža jų 
dalis savo žvilgsnius jau kreipė 
į fiurerį- Atsakymas čia būtų 
gana aiškus: iš pagrindų suvei
kė tas pats kultūrų konfliktas... 
Lietuviai ir lietuvininkai, iki tol 
buvo gyvenę gana skirtingose 
kultūrinėse terpėse. Vaikystėje, 
paauglystėje (ir vėliau) aš pats 
regėjau lietuvių-katalikų išug
dytą (polonizuotos bažnyčios 
primestą) netramdomą neprie
lankumą lietuviams-reforma- 
tams, pravardžiuotiems kand
žiu „bambyzo” vardu. Kas be ko 
— dirbo ir Hitlerio agentūra. 
Bet ir lietuviai, ko gero, taip ir 
nesurado tinkamo raktelio at
verti lietuvininko širdį.

Atleiskite už palyginimą... 
O išeivijos, vadinamos dar „di
pukais” tarpe ar nėra įprasta 
anuos, prieškarinius išeivius 
pravardžiuoti „grynoriais”? Ir 
ne tik pravardžiuoti, bet ir žvelgti į 
juos, kaip nelygiaverčius „di
pukams”? O ir dabartinių „tary- 
bukų” pravardės ir metami į 
juos žvilgsniai (per pirmą atsi
lankymą Čikagoje 1997 m. ir aš 
tai puikiausiai patyriau) — ar 
tai nėra iš tos pačios skirtingų 
kultūrų pagimdytos stereotipų 
klasės? Iš gebėjimo, iš orientaci
jų suprasti tik save ir savitai

Prezidento skirti valstybės apdovanojimai 
susilaukė prieštaringų vertinimų

Atkelta iš 1 psl.
jog ji padvės valdyti Vilniaus 
kraštą, tačiau, nepasiekus šio 
tikslo, rinktinės vadai, tarp jų ir 
P. Plechavičius, buvo suimti. 
„Galbūt į rinktinę stoję vyrai ti
kėjosi, jog šitas darinys padės 
atkurti Lietuvos nepriklauso
mybę, bet tai buvo iliuzija”, pa
žymėjo istorikas.

Lenkų kilmės Seimo narys 
Aleksanderis Poplavskis teigė, 
jog „nevertėtų kelti istorinių 
klausimų, reikia ieškoti dau
giau lenkų ir lietuvių sąlyčio 
taškų”.

Apdovanojimo P. Plechavi
čiui suteikimą A. Poplavskis pa
lygino su Vilniaus rajono savi
valdybės sprendimu pavadinti 
Pikeliškių kaimo gatvę tarpu
kario Lenkijos vadovo generolo 
Juzefo Pilsudskio vardu.

1920 m., būdamas tuometi
nės Lenkijos vadovu, J. Pilsuds
kis inscenizavo sukilimą Vil
niaus krašte, per kurį buvo oku
puotas ir prijungtas prie Len
kijos beveik trečdalis Lietuvos 
teritorijos.

„Generolo įamžinimas ga
lėjo įžeisti ir kai kuriuos lietu
vius”, sakė A. Poplavskis.

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos (LLRA) pirmininkas Val
demaras Tomaševskis BNS at
sisakė komentuoti apdovanoji
mo P. Plechavičiui įteikimą.

P. Plechavičiui po mirties 
vieną aukščiausių apdovanoji
mų — Vyčio Kryžiaus ordino 
Didįjį kryžių — suteikęs prezi
dentas pirmadienį per spaudos 
konferenciją negalėjo nurodyti 
generolo nuopelnų, o klausian
tiems to žurnalistams patarė 
kreiptis į Prezidentūros kanc
lerį.

Prezidentūros kancleris 
Andrius Meškauskas teigė, jog

Generalinis prokuroras skundėsi patyręs 
dienraščio spaudimą

Atkelta iš 1 psl.
„Jeigu A. Klimavičius 

nesikreipė, aš drįstu daryti 
išvadą, kad tas dergimas buvo 
normali demokratinėje
visuomenėje priimtina valdžios 
institucijų kritika”, pažymėjo 
jis.

• • •

matuoti kitus?
Na, tikslesniam šios proble

mos suvokimui pateiksiu dar 
vieną pavyzdį — suvienytą 
Vokietiją.

Ko gero, visi žinome: buvu
sios socialistinės Vokietijos vo
kiečiai dar ir šiandien tebegyve
na tam tikra pilietinių-poli- 
tinių orientacijų sumaištimi, 
nepasitenkinimu. Nors į Rytų 
kraštą jau investuotas ne vie
nas šimtas milijardų markių. 
Gyvenimo sąlygos, kultūra ir 
žmonių mentalitetas neišsilygi
no. Tiesa, šiuo atveju neatmes- 
kime ir subjektyvių priežasčių. 
Palyginus staigiai, be rimtesnių 
išlygų Rytų Vokietijoje buvo 
diegiami vakarietiški standar
tai ir reikalavimai. Pripažinki
me: tai negalėjo neįžeisti to 
krašto autochtonų.

O juk Rytų vokiečiai, atskir
ti nuo pagrindinės, t.y. Vakarų 
Vokietijos (nuostabiai greitai 
įveikusios nacizmo ideologiją), 
pragyveno gerokai trumpesnį 
negu mes, esantys „šiapus” ir 
„anapus” gyvenimo tarpsnį. 
Nepamirškime dar ir tos svar
bios aplinkybės, kad Rytų kraš
tas savo dvasia buvo visų 
pirma, vokiškas kraštas, labai 
mažai paliestas rusifikacijos.

Klausimas, kurį nagrinė
jame, yra ne tik mums skaudus 
ir aktualus ne vien dėl to, kad 
ne visada teisingai suvokiamas. 
Jis susijęs su mūsų pačių egzis
tenciniais, prasminiais daly
kais. Todėl jo apžvalgos tęsinį 
atidėsime ketvirtam šia tema 
mūsų susitikimui.

, apdovanoti P. Plechavičių pa
siūlė krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius, remdamasis 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro tei
kimu.

Centro teikime pažymima, 
jog P. Plechavičius prieš pat su
ėmimą spėjo perduoti įsakymą 
Vietinės rinktinės kariams iš
siskirstyti ir taip jie buvo ap
saugoti nuo beprasmės žūties 
po svetima vėliava.

Pats P. Plechavičius buvo 
išvežtas į Salaspilio koncentra
cijos stovyklą Latvijoje, bet vo
kiečiams traukiantis buvo pa
leistas, vėliau per Vokietiją pa
sitraukė į JAV. Jis mirė Čika
goje 1973 metais.

Kai kurie kiti prezidento 
skirti apdovanojimai taip pat 
sukėlė prieštaringų vertinimų.

Prezidento sprendimas 
skirti valstybės apdovanojimą 
referendumą dėl narystės 
NATO siekusiam surengti par
lamentarui Rolandui Pavilio
niui nustebino Seimo pirminin
ką.

„Visai neseniai dar buvo jo 
žingsniai prieš NATO, orga
nizuojant referendumą. Tai 
kelia dviprasmybę. Jo veikla 
buvo prieštaraujanti užsienio 
politikos tikslams”, sakė A. 
Paulauskas.

Žurnalistai taip pat paste
bėjo, jog tarp apdovanotųjų yra 
nemažai asmenų, remiančių 
prezidentą.

Minėtas R. Pavilionis bei 
prezidento apdovanotas buvęs 
Lietuvos laisvės sąjungos va
dovas Antanas Terleckas daly
vavo steigiant proprezidentinį 
judėjimą „Už teisingą ir de
mokratinę Lietuvą”.

Prezidentas apdovanojo ne 
tik A. Terlecką, bet ir jo žmoną.

„Jeigu generaliniam proku
rorui spaudimą gali padaryti 
laikraštis, tai man, kaip pilie
čiui, darosi šiurpu galvojant, 
kokį spaudimą jam gali padary
ti banditai ar mafijos klanai”, 
sakė R. Valatka.
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PADĖKA
A t A

LEONAS JUOZAPAVIČIUS 
JUOZĄ

Mirė 2004 m. sausio 13 d. Oak Lawn, IL.
1974 m. atvyko iš Lietuvos su šeima į JAV, New York.
Nuoširdi padėka kun. Vito Mikolaičiui už sukalbėtas 

maldas koplyčioje, kun. V. Poškui už atnašautas šv. Mi
šias ir laidojimo maldas Švč. Mergelės Marįjos Gimimo 
bažnyčioje.

Dėkui solistei Nidai Grigalavičiūtei už solo giesmes, 
pritariant vargonininkei Jūratei Grabliauskienei.

Dėjcojame visiems atsilankiusiems laidotuvėse, už šv. 
Mišių aukas, už gėles, pareikštas užuojautas žodžiu ir 
raštu.

Nuoširdžiai dėkojame giminaičiui Algiui Grigui už pa
sirūpinimą laidotuvėmis.

Padėka laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą.

Sūnus Leonas Juozapavičius, 
anūkės Laura ir Ramona

At A
ROMUALDUI RAČIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VIDĄ, 
sūnus EDMUNDĄ ir GINTARĄ, dukrą VILIJĄ, 
jų šeimas ir kitus artimuosius.

Nerijos tuntas 
Jūrų skautų grandis 

Aušros Vartų / Kernavės tuntas 
Lituanicos tuntas 

Akademikų skautų skyrius

k. Paulauskas kviečia plačiau naudotis 
galimybe teikti paramą

A t A
NATALIJA RAUCKINIENĖ 

PANGONYTĖ
Mirė 2004 m. vasario 15 d., sulaukusi 95 metų.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Alfonsas Rauckinas su žmona 

Vanda ir duktė Regina Labanauskas; anūkės Rasa Kelp
šienė su vyru Raimiu ir Audrė Pocienė su vyru Tomu, 
anūkai Paolius Rauckinas, Saulius Labanauskas su 
žmona Traci, Kristutis Labanauskas su žmona Tricia, Vi
tas ir Stasys Labanauskai; proanūkai Stefutė, Alissa, So- 
phia, Daina, Kristina, Nicole ir Katie bei dukterėčios ir 
sūnėnai Lietuvoje.

A. a. Natalija buvo žmona a.a. Stasio Rauckino.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 18 d. nuo 4 

v. p.p. iki 9 v. v.Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 19 d. 9:30 v.r. 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė 
bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Nata
lija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Prašome visus nuoširdžiai dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhome8.com

Vilnius, vasario 17 d. 
(ELTA) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ragina 
gyventojus aktyviau pasinau
doti naujomis galimybėmis pa
remti pasirinktas visuomeni
nes organizacijas, viešąsias įs
taigas ir kitus galimus paramos 
gavėjus.

Atsižvelgdamas į žinia
sklaidoje pastaruoju metu kilu
sius ginčus dėl Lietuvos krep
šinio klubų finansavimo, Seimo 
pirmininkas atkreipia dėmesį, 
kad pakeisti Labdaros ir para
mos bei Gyventojų pajamų mo
kesčių įstatymai leidžia kiek
vienam gyventojui be papildo
mų išlaidų remti paties pasi
rinktą įstaigą, įskaitant ir krep
šinio klubus.

„Šiandien Lietuvoje būtų 
sunku surasti žmonių, nemy
linčių krepšinio, tačiau lygiai 
taip pat būtų sunku surasti ir

tų, kurie jau pasinaudojo nieko 
nekainuojančia galimybe dalį 
savo pąjamų mokesčio nukreip
ti į ‘Žalgirio’, ‘Lietuvos ryto’ ar 
kitos pamėgtos krepšinio ko
mandos sąskaitą”, pabrėžė A. 
Paulauskas.

Pagal patvirtintą tvarką, 
pateikus prašymą mokesčių 
inspekcijai, gyventojo sumokėto 
pajamų mokesčio dalis (iki 2 
proc.) būtų pervedama pasi
rinktai įmonei ar organizacijai, 
turinčiai teisę gauti paramą 
pagal Labdaros ir paramos įsta
tymą.

Seimo vadovas A. Paulaus
kas tikisi, kad, aktyviau naudo
jantis šia paramos forma, gy
ventojai turės tiesioginę galimy
bę patys spręsti, kur bus panau
dojami mokesčių mokėtojų pini
gai, sustiprės demokratijos eko
nominis pagrindas.

http://www.petkusfuneralhome8.com


6 DRAUGAS, 2004 m. vasario 18 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Šventiška VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI Čikagoje

Meninę programą Vasario 16-osios minėjime Maria gimnazijos auditori
joje atliko Čikagos lietuvių operos choras. Vadovė ir dirigentė Jūratė 
Grabliauskieuė.

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti j Gavė
nios susikaupimą šeštadienį, 
kovo 6 d. Pradžia 8:30 v.r. Susi
kaupimą praves tėvas Antanas 
Gražulis, S.J. Bus klausoma 
išpažinčių. Susikaupimas baig
sis šv. Mišiomis, kurios bus 4 
v.p.p. Prašome iš anksto užsi
registruoti pas Ireną Polikai- 
tienę, tel. 630-257-2022.

VASARIO 22 D. VVAUKEGAN/LAKE
county apylinkėje, Libertyville 
Civic Center, Waukegan, IL., 
vyks Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios minėjimas, kuris pra
sidės 2 v.p.p. Pagrindinė kalbė
toja „Draugo” dienraščio redak
torė Danutė Bindokienė.

A.A. DR. ADOLFO DAMUŠIO
vienerių metų mirties sukakčiai 
paminėti, š. m. vasario 27 d., 8 
v.r., šv. Mišios bus aukojamos 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Taip pat 10 
v.r. arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius aukos šv, Mišias už 
a.a. dr. A. Damušio sielą, jo mir
ties metinių metu Vytauto baž
nyčioje Kaune, iš kurios velio
nis buvo išlydėtas į Petrašiūnų 
kapines. Po šv. Mišių, rengėjai - 
Korp! Grandis, kiti bendramin

UŽGAVĖNIŲ RENGINIAI
VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ RINKTINĖ š. m. vasario 22 d., sek
madienį, 12 v. dienos metu, ruošia Užgavėnių pasilinksminimą. 
Bus muzika, šokiai, skanus maistas, veiks baras. Visi kviečiami.

PLC RENGINIŲ KOMITETAS KVIEČIA visus mažus ir didelius į 
Pasaulio lietuvių centrą. Didžiojoje salėje, vasario 24 d. nuo 4 v.p.p. iki 8 
v.v. vyks Užgavėnių blynų balius. Galėsite pasigardžiuoti mil
tiniais ir bulviniais blynais, saldumynais ir kompotu.

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS ČIKAGOJE tradici
nis Užgavėnių „Šiupinys” ruošiamas vasario 21 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro” salėje. 
Meninę programą atliks folkloro grupė „Kūmužėlė”, bus 
vakarienė šokiai, kuriems gros Algimanto Barniškio grupė. 
Stalus prašoma iš anksto užsisakyti pas Ramūną Buntiną tel. 
630-969-1316.

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUS RUOŠIAMAS JAUNIMO CENTRO di
džiojoje salėje vasario 21 d., 7 vai. vak. Visi bus pavaišinti, ge
riausios kaukės — apdovanotos. Svečius linksmins „Sodžiaus” 
muzikantai, palydint Arvydui Pilibaičiui. Kviečiama regis-truo- 
tis telefonais: 630-670-0580; 773-501-6573; 773-547-0520 
(vaikams įėjimas nemokamai).

SKELBIMAI
Advokatas

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, lx-mont, IL 

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Wood ridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527

čiai ir velionio gerbėjai aplan
kys mirusio kapą, uždegs žva
kelę ir padės vainiką. Paminė
jimu rūpinasi grandietis dr. M. 
Bloznelis.

Š. M. VASARIO 22 D., sekmadie
nį, Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus 
dalyvauti slidinėjimo išvykoje į 
Alpine Valley, WI. Slidinėjimo 
bazę galima pasiekti važiuojant 
1-90 greitkeliu į šiaurę iki išėji
mo 1-43 East. Tada apie 30 my
lių iki Bowers Rd. Juo pavažia
vę apie 1/4 mylios pietų krypti
mi išeiti į kelią D, sukti kairėn 
ir važiuoti 1 mylią iki Alpine 
Valley. Vykstame individualiai. 
Susitiksime 1 v.p.p. prie baro. 
Bazės telefonas 800-227-9395, 
arba internetinis puslapis 
www.alpinevalleyresort.com. 
Smulkesnė informacija tel. 630- 
257-1858.

„ŽIBURĖLIO" MONTESSORI mo
kyklėlei 20 metų jubiliejų šven
čiant, ruošiamas „Tango vaka
ras” su šokiais ir vakariene, 
kuris įvyks vasario 21 d., 6 v.v. 
Ruftled Feathers Country Club, 
Lemont, IL. Informaciją suteiks 
Regina Švabaitė-Abate, tel. 
708-923-1872.

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

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

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135S LaSalle #2300(Tacago, IL60008 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

T
rečiasis vasario sekma
dienis Čikagoje buvo skir
tas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventei. Nors iškilmės — 

arba jų dalis — prasidėjo jau 
šeštadienį, vasario 14 d., vėliavų 
pakėlimu ir žuvusiųjų dėl Lietu
vos laisvės pagerbimu Jaunimo 
centro sodelyje, o taip pat Čika
gos lit mokyklos mokinių progra
ma Jaunimo centre, bet pagrin
dinis renginys vyko vasario 15 d.

Pakėlus vėliavas Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos kieme 
(ceremonijas atliko Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė, dalyvau
jant ramovėnams bei kitų būrių 
šauliams), parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios. Jas 
aukojo kun. Rimvydas Adomavi
čius, asistuojant diakonui Vytui 
Paškauskui. Giedojo parapijos 
choras, vad. Jūratės Grabliaus- 
kienės, solo giesmes atliko Vac
lovas Momkus, o taip pat prie 
pamaldų iškilmingumo prisidė
jo, Genės Razumienės vadovau
jamas, kanklių ansamblis. Šiltą 
ir prasmingą pamokslą pasakė 
kun. R. Adomavičius. Skaitinius 
skaitė Petras Ramanauskas ir 
Daina Dumbrienė. Buvo malo
nu matyti beveik pilną šventovę 
besimeldžiančių, o Mišių pabai
goje visų giedotas Lietuvos him
nas nuskambėjo taip galingai, 
kad, rodos, ir aukšti bažnyčios 
skliautai susiūbavo. Po Mišių 
kanklių ansamblis bažnyčioje 
atliko neilgą koncertėlį.

Pamaldos, prašant Dievo pa
laimos tėvynei ir dėkojant už jos 
laisvę, vyko taip pat lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, vadovau
jant kun. Jonui Liorančui, ir Zio
no lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, vadovaujant kun. 
Valdui Aušrai.

2 vai. popiet Nepriklau
somybės šventės iškilmės vyko 
Maria gimnazijos auditorijoje. 
Jas ruošė ALTo Čikagos skyrius 
(pirm. Evelyn Oželienė).

Ši didžiulė gimnazijos salė 
buvo beveik pilna publikos. Tai 
parodė mūsų tautiečių tvirtą 
susiklausymą ir meilę savo tėvy
nei Lietuvai. Gražiai papuoštoje 
scenoje buvo išrikiuotos Ameri
kos, Lietuvos, šaulių, Don Var
nas bei Dariaus ir Girėno veteranų 
postų, skautų, ateitininkų, kitų 
organizacijų vėliavos. O pirmą
sias kėdžių eiles netrukus 
užpildė svečiai: Buvęs JAV am
basadorius Lietuvai John F. 
Tefft su žmona Mariella (iškil
mėse dalyvavo ir jų dukra 
Christine Tefft); Illinois valstijos 
senatorius Dan Rutherford, Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius amb. Šarūnas 
Adomavičius, ALTo centro val
dybos pirm. Saulius Kuprys, 
Lietuvos ambasadorius JAV Vy
gaudas Ušackas, gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravi- 
čius (dalyvavo ir jo žmona Lo
reta bei dukrelė Emilija), gen. 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza 
su žmona Asta. Netoliese ma
tėme ir Cicero miesto merą Ro- 
miro Gonzalez su žmona, ir Estų 
Bendruomenės atstovę, ir prof. 
Violetą Kelertienę, dr. Giedrių 
Subačių, kitus žymius svečius. 
Iš esmės — kiekvienas, atsilan
kęs į šią šventę, buvo vienodai 
svarbus, lauktas ir vertas pagarbos.

JAV ir Lietuvos himnų gie
dojimui vadovavo sol. Vaclovas 
Momkus, akompanuojant Mani- 
girdui Motekaičiui, bet giedojo 
visa salė. Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę pagerbti tylos minute, po 
to pakviestas kun. Jonas Lio- 
rančas invokacijai. Jis kalbėjo:

„Viešpatie Dieve, Dangiška
sis Tėve, sutverdamas dangų ir 
žemę, saulę ir žvaigždes, Tu juos 
privertei paklusti dėsniams, 
pagal kuriuos gyvena visata. Su
tverdamas žmogų, Tu jam su
teikei didžiausią dovaną — 
laisvę. Laisvę rinktis tarp gėrio 
ir blogio. Deja, žmogus pasirinko 
blogį. Jis išmoko pavergti kitus

žmones, atimdamas Tavo duotą
ją laisvę.

Tačiau Tu, Galybių Viešpa
tie, maloningai žvelgi į tuos, 
kurie Tavęs klauso. Tu parodai 
savo rankos galybę ir išsklaidai 
išdidžios širdies žmones. Tu 
numeti galiūnus nuo sostų ir 
išaukštini mažuosius. Tu iš savo 
meilės ir malonės atidavei savo 
viengimusį Sūnų Jėzų Kristų, 
kad Tavo kūrinija galėtų būti 
išlaisvinta iš nuodėmės.

Minėdami Vasario 16-ąją, 
pripažįstame, Viešpatie Dieve, 
Tavo nuostabų vedimą ir pa
laimą, jog, griūnant imperijoms 
ir virstant galiūnams nuo sostų, 
tavo mažutėliai išdrįso visam 
pasauliui pareikšti apie savo 
troškimą būti laisviems. Dėko
jame Tau, Viešpatie, už pagalbą, 
kad tie mažutėliai sugebėjo pasi
priešinti galingoms imperijoms 
ir apginti savo laisvę bei nepri
klausomybę.

Mes dėkojame Tau, Dangiš
kasis Tėve, kad net po 50 metų 
priespaudos ir nelaisvės Tu iš
laikei laisvės troškimą Lietuvos 
sūnų bei dukterų širdyse, ir, 
laikui atėjus, jie išdrįso pa
sauliui paskelbti, kad Dievo 
duota laisvė žmogui gyventi sa
vo žemėje, kalbėti savo protėvių 
kalba, puoselėjant savo tautos 
kultūrą bei tradicijas, yra gau
nama užgimus ir niekas negali 
to sunaikinti nei ginklu, nei ideo
logijomis.

Mes prašome Dieve, Tavo 
palaimos savo tėvų žemei, Tavo 
meilės ir išminties žmonėms, 
kurie atsakingi už tą laisvę ir 
nepriklausomybę. Neleisk, kad 
dėl asmeninių ambicijų ir in
teresų būtų supriešinami žmo
nės. Tu duodi pasirinkti mums 
tarp tarnavimo Tau ir žmonėms, 
bet ne tarnavimo valdžios tren
kimui ir žmonių išnaudojimui. 
Duok, Viešpatie Dieve, kad tie, 
kurie priima sprendimus žmo
nių vardu, juos priimtų teisin
gai, siekdami gėrio visiems 
žmonėms...”

Nepriklausomybės paskelbi
mo (1918 m. vasario 16 d.) ir 
Valstybės atkūrimo (1990 m. 
kovo 11 d.) aktus perskaitė Či
kagos lit. mokyklos moksleiviai 
Živilė Badaraitė ir Gediminas 
Bielskus. Tai įprastoji Vasario 
16-osios šventės dalis, tačiau šį 
kartą ji pasižymėjo ypač gerai 
parinktais skaitovais (Ž. Ba
daraitė turėtų dažniau būti išlei
džiama į sceną — jos tobulos 
tarsenos ir išraiškingo skaitymo 
buvo tikrai malonu klausytis).

Pradėjusi programą, ALTo 
Čikagos skyriaus pirm. Evelyn 
Oželienė, tolimesnį jos vedimą 
perdavė Vidai Brazaitytei, kuri 
savo pareigas atliko pasigėrėti
nai lietuvių ir anglų kalba.

Pakviestas tarti žodį, Lie
tuvos amb. V. Ušackas pirmiau
sia prabilo lietuviškai:

„Vasario 16-oji suburia mus, 
kad, širdies balso ir tėvynės 
meilės vedini, prisimintume tuos, 
kurie kūrė, kovojo ir žuvo Var
dan tos, Lietuvos’. Vasario 16-oji 
yra ta nenutrūkstama gija, kuri 
sieja skirtingas lietuvių kartas 
ir bendruomenes. Nors sovietų 
okupacijos metais šios dienos 
nebuvo leidžiama švęsti, Vasario 
16-oji niekad nebuvo ištrinta iš 
lietuvių širdies ir atminties. Ir 
Sibiro toliuose, ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje Vasario 16-oji buvo ir 
išliks Lietuvos valstybingumo 
bei nepriklausomybės simboliu. 
Tai pamatinis pradas, kuris su
telkia lietuvius vienybei, nes tik 
joje yra mažos šalies stiprybė.

Tačiau šią dieną mes susibu
riame ir tam, kad pamąstytume 
apie valstybės ateitį ir pakarto
tume pasiryžimą savo meile, kū
ryba, darbu siekti Lietuvos suk
lestėjimo. Galime džiaugtis, kad 
Vasario 16-osios, Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės idėja 
yra įtvirtinta ne tik Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės

Vasario 16-osios minėjime dalyvavo: iš dešinės Christine Tefft, „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė su 
vyru Vytautu ir Zuzana Juškevičienė, antroje eilėje dr. Giedrius Subačius.
Jono Kuprio nuotraukos.

atkūrimo faktu bei visišku vals
tybiniu suverenitetu, bet ir ar
timiausiu metu valstybingumą 
užtikrinančia naryste Europos 
Sąjungoje ir NATO.

Mūsų narystė ES bei patogi 
Lietuvos geografinė padėtis 
pasiekti atsigaunančias Rusijos 
ir Ukrainos rinkas, suteikia 
unikalų tramplyną JAV ir kitų 
valstybių verslininkams. Kaip 
tik šiomis dienomis Lietuvos 
visuomenė, šalies politinė sis
tema bei politinė kultūra laiko 
atsakingą egzaminą — valsty
bės vadovo apkaltą. Tikiuosi, 
kad, pasibaigus šiam skaidriam 
ir demokratiniam procesui, 
Lietuvos visuomenė taps dar 
stipresnė, o tarptautinei bend
ruomenei neliks abejonių dėl 
šalies reputacijos. Mūsų branda 
pasireiškia ir tuo, kad nesisle
piame už naujų iššūkių ar sun
kumų, tačiau bendromis jėgo
mis stengiamės juos įveikti. Tu
rime dar labiau sustiprinti pas
tangas, kovojant prieš korupciją 
ir nusikalstamumą, mažinti ne
darbą bei skurdą, kad visi Lie
tuvos piliečiai jaustųsi saugūs ir 
galėtų džiaugtis laisvosios 
rinkos vaisiais.

Jūsų, Amerikos lietuvių, or
ganizacijų ir privačių asmenų 
labdaringa veikla Lietuvoje pa
deda mažiau galimybių turin
tiems visuomenės nariams, ypač 
jaunimui kaime, siekti geresnio 
išsilavinimo, pasiruošti infor
macinio amžiaus ir žinių eko
nomikos iššūkiams. Ačiū Jums 
už visokeriopą paramą. Tai toly
giai besivystanti Lietuva, jos 
jaunoji karta yra Lietuvos sėk
mės ir klestėjimo laidas.

Nuoširdžiai trokštu, kad 
laisvės varpo dūžis skelbtų ge
resnį gyvenimą ir plačiai atsi
vėrusias galimybes kiekvieno 
lietuvio širdyje”. (Savo kalbą 
ambasadorius pakartojo ir 
angliškai.)

Illinois šen. Dan Rutherford 
(53-čiosios apygardos) sveikino 
Nepriklausomybės šventės pro
ga. Pasirodo, jis neblogai susi
pažinęs su Lietuvos reikalais, 
siekiais, praeitimi ir žvilgsniu į 
ateitį. Įdomūs buvo senatoriaus 
komentarai apie „Laisvosios 
Europos” radijo laidų sustab
dymą. Jo nuomone, tai padaryta 
dar per anksti, reikėjo bent 
palaukti, kol Lietuva (ir kitos 
Rytų bei Vidurio Europos val
stybės) įsitvirtins ES ir NATO.

Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius 
pasveikino visus su Vasario 16- 
ąja ir priminė, kad Lietuvos 
konsulatas Čikagoje šiemet 
švenčia savo 80 m. jubiliejų. 
Konsulatas niekuomet nebuvo 
uždarytas, net pačiais sunkiau
siais okupacijos metais. Jis tar
navo Lietuvai ir lietuviams. Už 
tai kons. Daunoravičius visiems 
širdingai dėkojo.

Šventės dalyvius raštu svei

Nepriklausomybės aktą skaitė: Živilė Badaraitė ir Gediminas Bielskus.

kino Cook County iždininkė Ma
ria Pappas ir JAV senatorius 
Richard J. Durbin, kuris 
visuomet pabrėžia savo lietuviš
ką kilmę ir pirmasis Vašingtone 
pasisako Lietuvos reikalais. Šil
tai lietuvius pasveikino Cicero 
miesto meras Romiro Gonzalez, 
ALTo Čikagos skyriaus pirm. E. 
Oželienei įteikdamas rezoliuciją, 
kurioje teigiama, kad Lietuvos 
trispalvė prie Cicero miesto 
rotušės plevėsuoja nuo vasario 
11 iki 18 d. Meras gimęs 
Meksikoje, užaugęs Čikagoje ir 
Cicero, yra dėkingas Cicero lie
tuviams, kad jį supažindino su 
Lietuva (į šventę meras buvo 
atvykęs su žmona ir Olimpija bei 
Mindaugu Baukais). Meras 
pabrėžė, kad visi turime didžiuo
tis savo kilme ir niekuomet jos 
neatsisakyti.

Pagrindinę šventės kalbą 
pasakė svečias iš Lietuvos, URM 
sekretorius, amb. Šarūnas Ado
mavičius. Kadangi jo kalbą spaus
dinsime ištisai, čia jos necituo
sime. Pakaks pasakyti, kad jau 
seniai teko girdėti tokią išsamią, 
plačios apimties ir blaivaus 
įžvalgumo kalbą. Prelegentas 
gerai supranta Lietuvos reika
lus, ypač dabartines jos proble
mas, ir sugeba atvirai savo 
mintis perduoti.

Labai nuoširdžiai publikos 
sutiktas buvęs JAV ambasado
rius Lietuvai John F. Tefft. (Jo 
kalba taip pat bus spausdinama 
ištisai). Prisiminęs savo trejus 
metus, praleistus Lietuvoje, pa
sakęs daug gerų žodžių tam 
Kraštui ir jo žmonėms, ambasa
dorius ypač daug svarbos skyrė 
JAV prezidento George W. Bush 
apsilankymui Vilniuje ir jo 
pasakytiems žodžiams, kad

„Lietuvos priešai nuo dabar bus 
ir JAV priešai”. Amb. Tefft savo 
kalbą ryžosi užbaigti keliais 
lietuviškais sakiniais, o pasku
tiniai jo žodžiai: „Laimink, Die
ve, Lietuvą! Laimink, Dieve, 
Ameriką! Laimink, Dieve, jus 
visus!” sukėlė publiką ant kojų.

Baigiamasis žodis teko ALTo 
centro valdybos pirm. Sauliui 
Kupriui. Jis paminėjo, kad ALTui 
priklauso 16 lietuvių organizaci
jų. Prisiminė kai kuriuos, ALTo 
atliktus praeities darbus, ypač 
1945 m. iš JAV valdžios išrūpin
tą garantą, kad lietuviai pa
bėgėliai nebus grąžinami į so
vietų pavergtą Lietuvą. S. Kup
rys pristatė publikoje esantį inž. 
Antaną Rudį, kuris buvo vienas 
svarbiųjų anuometinių ALTo va
dovybės šulų. Pirmininkas taip 
pat ragino remti projektą, kad 
būtų Washington, DC, pastaty
tas paminklas komunizmo aukoms.

Šios šventės proga priimtas 
rezoliucijas perskaitė E. Ože
lienė.

Po trumpos pertraukos, ku
rios metu buvo renkamos aukos, 
vyko meninė programa. Ją at
liko Čikagos Lietuvių operos mo
terų choras, vadovaujamas Jū
ratės Grabliauskienės. Akompa
nuojant muz. Manigirdui Mo
tekaičiui, moterys padainavo 
septynias dainas, o „Lietuva 
brangi”, kaip paprastai, kartu su 
choru dainavo visa salė.

Tai buvo viena gražiausių ir 
geriausiai suruoštų Vasario 16- 
osios švenčių Čikagoje. Padėka 
jos rengėjams, dalyviams ir vi
siems lietuviams, supratu- 
siems, kaip svarbu tokiomis 
progomis parodyti savo soli
darumą, ir dalyvauti šventėje.

' Danutė Bindokienė
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