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Šiame 
numeryje: 
Žiemos stovykla Rako 
miške. Artėja Kaziuko 
mugės. Lietuvos 
akademikai skautai. 

2 psl. 

Gyvenimo Gavėnia. 
Sirvydas bus Lietuvos 
patriotas. „Mes ir 
Lietuva": politikų 
susirėmimas su spauda. 

3psl. 

Skaitytojai pasisako 
apie „Durnių laivą", 
Pasaulio lietuvių 
centro narystę, kas ir 
kodėl ruošia Vasario 
16-ąją. Šeimininkių 
kertelė. 

4 psl. 

Vasario 16-oji Čikagos 
lit. mokykloje. 
Apie Vasario 
Šešioliktosios 
šventę ispaniškai. 
„Sodžius" ruošia 
„kaimišką puotą". 
Kalbės Lietuvos gen. 
konsulas Arvydas 
Daunoravičius, 
Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Naujajam sezonui 

Turkijoje besirengiantis Lie
tuvos futbolo čempionas Kauno 
FBK „Kaunas" turnyro „Mar-
maris Cup" antrosiose rung
tynėse antradienį 0:1 (0:0) pra
laimėjo Katovicų GKS 
(Lenkija) futbolininkams. Vie
nintelį įvartį 60-ąja min. įmušė 
Mariusz Muszalik. 

* Kroatijoje vykstan
čiame 35-ajame Europos bokso 
čempionate pirmadienį Lietu
vos atstovas Jaroslavas Jakšto 
(svorio kategorija per 91 kg} 
taškais (43:20) nugalėjo Izra
elio boksininką Taufiq Bsisi ir 
pateko į ketvirtfinalį, kuriame 
susitiks su Esmir Kukič iš 
Bosnijos ir Hercegovinos. 

* Rusijos sostinėje Mask
voje vykstančio tarptautinio 
šachmatų turnyro ,,Aeroflot 
Open 2004" septintajame ture 
pirmadienį lietuvis Šarūnas 
Šulskis pralaimėjo prancūzui 
Etienne Bacrot. 31 metų 
Lietuvos šachmatininkas, turin
tis 4 taškus iš 7 galimų, dalijasi 
48-86 vietas. Pirmauja rusas 
Valerij Filipo, turintis 6 taškus. 
Š. Šulskis aštuntajame ture 
susitinka su islandu Helgi 
Olafsson. 

Naujausios 
žinios 

* Vi lniaus tarybos narys 
sukėlė sumaištį oro uoste del 
melagingo pranešimo apie 
bombą. 

* Naujos NATO narės 
iškart taps NATO ir Rusijos 
tarybos nariais , pareiškė 
susivienijimo vadovas. 

* Vilniaus universitetas 
aiškinsis kaltinimus dėstytojui 
priekabiavimu. 

* Lietuva laikinai uždraudė 
tranzitu gabenti paukštieną iš 
Azijos valstybių. 

* Se imas gavo preziden
to kreipimąsi pradėti apkalta 
parlamento pirmininkui. 

Skandale įk l impęs prezidentas siūlo pradėti 
apka l tą Seimo pirmininkui 

Vilnius , vasario 24 d. 
(BNS) — Parlamentinės apkal
tos taikiklyje atsidūręs prezi
dentas Rolandas Paksas antra
dienį pasiūlė Seimui pradėti 
apkaltą parlamento vadovui Ar
tūrui Paulauskui ir pažadėjo 
atskleisti visuomenei „tiesą" 
apie korumpuotus valstybės po
litikus. 

R. Paksas sakė apkaltos 
motyvus išdėstęs rašte Seimo 
pirmininkui. Seimo valdybai ir 
parlamentinių frakcijų vado

vams. 
„Vadovaudamas is Konsti

tucijos 74, 63 straipsniais ir ati
t inkamais Seimo Statuto 
straipsniais, siūlau pradėti ap
kaltos procesą Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui. Sei
mo pirmininką A. Paulauską 
kaltinu sąmoningai atskleidus 
informaciją, sudarančią valsty
bės paslaptį asmenims, kurie 
neturėjo leidimo dirbti ar susi
pažinti su įslaptinta informaci
ja, N u k e l t a į 5 ps l pereina į ataką. 

paudai Jūratė Overli 
Valdo Kopūsto ' EI 

ngiene 
TA) nuotr. 

Prezidentūroje — cenzūros apraiškos 

LNK televizijos žurnalistas Petras 
Linge. 

Valdo Kopūsto ELTA; nuotr. 

Vi ln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Opozicinė Seimo Libe
ralų ir centro frakcija Preziden
tūros sprendimą atimti LNK te
levizijos žinių korespondento 
akreditaciją įvertino kaip „bal
tarusiškus metodus kovoti su 
spauda". 

Į spaudos konferenciją atvy
kęs LNK žurna l i s t a s Petras 
Lingė antradienį pateikė savo 
leidimą Prezidentūrą saugan
tiems Vadovybės apsaugos de
partamento pareigūnams, kurie 
dokumento negrąžino. Žurnalis
tui buvo paaiškinta, jog dėl esą 
pažeistų darbo Prezidentūroje 
taisyklių panaikinta jo akredi
tacija, ir tai nurodžiusi padaryti 

prezidento atstovė spaudai Jū
ratė Overlingienė. 

P. Lingė praėjusią savaitę 
parengė reportažą apie keistą 
susitikimą Prezidentūroje, kai 
įstaigos kavinėje prie pusryčių 
stalo susėdo prezidento patarė
jai — saugumo klausimais Eval
das Vaitkus ir gynybos klau
simais Algirdas Norkus bei 
skandalingasis parlamentaras 
Vytautas Šustauskas. 

V. Šustauskas žurnalistams 
paaiškino į Prezidentūros kavi
nę atvykęs papusryčiauti ir tor
to suvalgyti. 

V. Šustauskas ne kartą bu
vo pastebėtas prezidento susiti
kimuose su visuomene. Ragina

mas politikų R. Paksas atsiribo
jo nuo radikalių visuomenės vei
kėjų paramos. 

Liberalcentristų frakcija J. 
Overlingienės sprendimą atimti 
akreditaciją iš LNK žurnalisto 
palygino su Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
metodais, kuriais kovojama 
prieš laisvą spaudą. 

„Mokesčių mokėtojų išlai
koma Prezidentūra yra vieša 
valstybės institucija, tačiau iš 
paskutiniųjų veiksmų galima 
suprasti, kad prezidento patarė
jai rūmus S. Daukanto aikštėje 
suvokia kaip nuosavą būstą, 
kur jie gali daryti ką nori", 

N u k e l t a į 5 psl 

Seimo pirmin 
prezidento 

Vi ln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Ar tūras Paulauskas atmeta 
prezidento Rolando Pakso išsa
kytus kalt inimus dėl slaptos in
formacijos paviešinimo. 

Siūlymą syrengti jam 
apkaltą vert ina kaip valstybės 
vadovo bandymą „kabintis už 
šiaudo". 

„Aš manau , jog jokių įsta
tymų nepažeidžiau, nes tos pa
žymos nepaviešinau, niekam jos 
neatidaviau", žurnalistams an
tradienį sakė A. Paulauskas, 
komentuodamas prezidento siū
lymą surengti apkaltą Seimo 
pirmininkui. 

Prezidentas kaltina Seimo 
pirmininką šiurkščiai pažeidus 
Konstituciją ir sulaužius duotą 
priesaiką dėl to, jog šis pra
ėjusių metų spalio 30 d. sukvie
tęs frakcijų atstovus paviešino 
jiems slaptą Valstybės saugumo 
departamento (VSD) pažymą. 

A. Paulauskas teigė susiti
kimo dalyviams išdėstęs pažy
mų turinį tik „bendrais bruo
žais". 

Vėliau išslaptinta pažyma 
tapo pagrindu pradėti Seimo 
laikinosios tyrimo komisijos dėl 
galimų grėsmių valstybiniam 
saugumui darbą, o jos išvados 
— pagr indu pradėti apkaltą 
prezidentui. 

inkas atmeta 
kaltinimus 

Seimo statutas numato, jog 
prezidentas turi teisę siūlyti 
Seimui pradėti apkaltą kon
krečiam asmeniui, o Seimas ar
timiausioje sesijoje, išklausęs 
prezidento argumentus , „su
daro ypatingąją tyrimo komisiją 
pateiktų kaltinimų pagrįstumui 
ir r imtumui ištirti". 

A. Paulauskas pareiškė ma
nąs, jog Seimo nariai yra laisvi 
balsavimo metu išreikšti savo 
nuostatas, sudaryti Seimo ypa
tingąją komisiją prezidento siū
lymui nagrinėti ar ne. 

Kartu jis pridūrė, kad „šis 
kreipimasis yra bevaisis. Pati 
procedūra tai parodys". 

Seimo pirmininkas taip pat 
a tmetė Liberaldemokratų frak
cijos įtarimus neva jis viename 
JAV bankų turįs sąskaitą. 

Esą į ją pinigus pervedinėjo 
vaistų bendrovės už jų verslui 
palankius sprendimus, kuriuos 
neva organizuodavo Seimo pir
mininkas. 

„Nei Amerikoje, nei kitoje 
valstybėje jokių sąskaitų netu
riu", žurnalistams sakė A. Pau
lauskas. 

Liberaldemokratai šiuos 
įtarimus paskelbė remdamiesi 
anoniminiu rašteliu, kuriame 
neva yra nurodyta A. Paulaus
ko sąskaitos „Bank of Ame
rica" numeriai. 

Registruojamos 
bažnyčių meno 

vertybės 
Vilnius , vasario 24 d. 

(BNS) — Policininkai ėmėsi 
jiems neįprasto darbo — pradė
jo maldos namuose registruoti 
meno vertybes. 

Tai atlikti jiems nurodė 
Policijos departamentas. 

Sekmadienį Vilniaus poli
cininkai aplankė Šv. Kazimiero 
ir Švč. Mergelės Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčias Naujojoje 
Vilnioje. J ie maldos namų 
brangenybes fotografavo ir fil
mavo. 

Policininkai registravo tik 
dvasininkų nurodytas vertybes. 

Dabar vagystės iš bažny
čios atveju pareigūnai žinos, 
kaip pavogta vertybė atrodė. 

Lietuvos kriminalinės po
licijos biuro Nusikaltimų tyri
mo vyriausiosios valdybos virši
ninkas Kęstutis Tubis pripaži
no, kad ne visos bažnyčios norė
jo įsileisti policininkus — kai 
kurie dvasininkai vertybes pa
noro suregistruoti patys. 

Prieš pradedant darbą poli
cijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius apie akci
ją pranešė Lietuvos katalikų 
bažnyčios hierarchui kardino
lui Audriui Juozui Bačkiui. 

Tačiau Vilniaus arki
vyskupijoje bažnytinės meno 
vertybės jau yra suregistruotos 
anksčiau. 

Dvasininkai vagystės atve
ju policininkams pateiktų din
gusios vertybės aprašymą, nuo
trauką. 

..Jei vertybės nebūtų regis
truotos, bendradarbiavimas su 
policija būtų prasmingas. Bet 
dabar ar reikia vertybes antrą 
kartą registruoti?" — klausė 
Vilniaus arkikatedros klebonas 
Ričardas Doveika 

Rusijoje visos bažnytinės 
vertybės nepažeidžiant jų 
struktūros žymimos specialiais 
šviečiančiais dažais. 

Tame žymėjime nuskaičius 
kodą, galima greitai duomenų 
bazėje rasti tos vertybės ap
rašą. Taip pažymėtą vertybę 
daug lengviau aptikti, jei ji 
butų pavogta 

Daugelyje valstybių toks 
bažnytinių vertybių registravi
mas yra seniai įgyvendintas 
dalykas 

Naujasis Valstybės sienos apsaugos tarny
bos vadas — J. Jurgelis 

V i l n i u s , vasario 24 d. 
f BNS) — Vidaus reikalų minis
t ras Virgilijus Bulovas antra
dienį pasiūlė premjero pa
tarėjui Jurgiui Jurgeliui užimti 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) vado pareigas. 

Šiai kandidatūrai pritarė 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadą, premjero prita
rimu, skiria vidaus reikalų mi
nistras. 

J. Jurgelis teigė iškart pri
ėmęs ministro pasiūlymą ir 
naujojoje tarnyboje pradėsiąs 
dirbti artimiausiu metu. 

»-.. 

Jurgis Jurgelis 
ELTOS nuotr 

Nepažeidinėti dirbančiųjų teisių, užtikrinti socialines garantijas ir atleisti susikompromitavusius bendrovės 
atsakingus pareigūnus — tokius reikalavimus Susisiekimo viceministrui Valerijui Ponomoriovui ir bendrovės 
..Lietuvos geležinkeliai" valdybos atstovams įteikė geležinkelininkų profsąjungos surengto protesto mitingo 
dalyviai. 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

Kompar t i jos veikėjas iš pataisos namų 

Lietuviškas filmas pagal 
žiūrovų skaičių nenusileidžia 

Holivudo produkcijai 

V i l n i u s , vasario 24 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas antradienį atmetė 1991 
metų sausio 13-osios byloje nu
teisto buvusio promaskvietiškos 
Lietuvoje veikusios kompartijos 
(LKP/SSKP) veikėjo Juozo Kuo
lelio advokatės skundą dėl lygti
nio paleidimo iš pataisos namų. 

Teismas savo sprendimą 
motyvavo Bausmių vykdymo 
kodekso numatytomis nuosta
tomis, kurios buvusiam partijos 
veikėjui užkerta kelią anksčiau 
išeiti į laisvę. 

Vilniaus 2-osiuose pataisos 
namuose teismo skirtą 5 metų 
laisvės atėmimo bausmę atlie
kantis 73 metų J. Kuolelis ne
pasirašė pasižadėjimo, kad savo 
doru elgesiu pasitaisys 

J. Kuolelis tik paraše, kad 
laikosi įs tatymų ir Konstitu
cijos. 

Byloje esančiame rašte nu
teistasis aiškina, kad buvo nu
teistas ne už kriminalinius nu
sikaltimus, o už pažiūras ir įsi
t ik inimus. J . Kuolelis savo 
suėmimą ir kalinimą laiko 
persekiojimu už pažiuras ir 
teigia, kad nuteisiant jį buvo 
pažeistos žmogaus teisės. 

„Laikau save doru žmogu
mi, nepažeidžiančiu įstatymų". 

sako J. Kuolelis. Posėdyje jis ne
dalyvavo, jam atstovavo advo
katė. 

J. Kuolelis negali išeiti į 
laisvę ir todėl, kad asmenys, 
nuteisti už nusikaltimus valsty
bės nepriklausomybei, teritori
jos vientisumui ir konstitucinei 
santvarkai į laisvę pirma laiko 
nepaleidžiami. 

Jis ir dar keli komunistų 
partijos veikėjai 1999 m. 
Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendžiu buvo nuteisti už 
antivalstybinę veiklą. 

Lietuvoje įsigaliojus naujam 
Baudžiamajam ir Baudžiamojo 
proceso kodeksams, J. Kuolelio 
veiksmai buvo perkvalifikuoti 
pagal įsigaliojusius įstatymus. 

J. Kuoleliui metais sutrum
pinta laisvės atėmimo bausmė 
už antikonstitucinių grupių ar 
organizacijų kūrimą ir veiklą 
bei viešus raginimus smurtu 
pažeisti Lietuvos vientisumą 

Iš viso pataisos įstaigoje bu
vęs kompartijos veikėjas turės 
praleisti penkerius metus 

Laisvės jis neteko, 1999 m. 
teismui paskelbus nuosprendi 

Jis kartu su kitais nuteis
taisiais buvo suimtas teismo sa
lėje Penkerių metų laisves atė
mimo bausmės terminas 

J Kuoleliui baigiasi šiemet rug
pjūti. 

Vilniaus 2-uosiuose pa
taisos namuose bausmę atlie
kantis nuteistasis charakte
rizuojamas kaip inteligentiškas, 
plačių pažiūrų, santūrus , ne
reiklus, atkaklus. 

J. Kuolelis domisi Lietuvos 
ir užsienio šalių politiniais 
įvykiais, laisvalaikiu skaito 
laikraščius ir žurnalus, žiūri 
televizorių. 

Už gerą elgesį J. Kuolelis 
viena kartą buvo skatintas. 

„Nežmoniška jį ten laikytir, 
teismui sakė advokatė Elena 
Šajaukaitė. Gynėja teigė esanti 
įsitikinusi, kad pataisos namų 
administracija tur i parašyti 
teikimą teismui dėl lygtinio 
paleidimo. 

Kartu su J. Kuoleliu baus
mę šiuose pataisos namuose 
atlieka buvęs Lietuvos komu
nistų partijos vadovas Mykolas 
Burokevičius. Už antivalstybinę 
veikla jis yra nuteistas kalėti 12 
metų. I laisve jis išeis tik 2006-
ųjų pradžioje. 

Keturiolika žmonių žuvo ir 
šimtai buvo sužeisti per sovietų 
okupacinės kariuomenes ir 
KGB mėginimą nuversti teisėtą 
Lietuvos valdžia 1991 m sausį. 

V i l n i u s , vasario 24 d 
f BNS) — Režisieriaus Jono 
Vaitkaus istorinės tematikos 
filmas „Vienui vieni", pasako
jantis apie pokario rezistenciją 
Lietuvoje ir legendinį partizaną 
Juozą Lukšą-Daumantą, per 
premjerinį savaitgalį surinko 
3.675 žiūrovus ir tapo antruoju 
filmu pagal lankomumą. Vals
tybinė filmo „Vienui vieni" pre
mjera Vilniuje, kino teat re 
„Coca-Cola Plaza". įvyko pra
ėjusį antradienį. 

Kino teatrų grupes „Forum 
cinemas" projektų vadovas 
Gintaras Plytnikas sake, kad 
šis filmo platintojus džiuginan
tis rezultatas yra geresnis nei 
vidutinis. 

G. Plytnikas teigė, kad, jei 
per savaitgalį „Vienui vieni" 
būtų pažiūrėję bent 2.500 
žiūrovų, tai jau būtų vertinama 
teigiamai. 

Skaičiavimai rodo. kad 
išankstiniai spėjimai viršyti 
daugiau nei tūkstančiu žiūrovu 

Lietuviškas filmas buvo 
populiarus net ir pakankamai 
neprastoje konkurencinėje ap
linkoje — per savaitgali Vii 
niuje įvyko trijų holivudinių fil
mų premjeros. 

Kitą savaitę ..Vienui vieni" 
pasieks Šiaulius, vėliau Pane
vėžį. Klaipėdą, Alytų, Marijam
polę. 

Ketverius metus kur tame 
filme per legendinio Lietuvos 
part izano Juozo Lukšos-
Daumanto gyvenimo istoriją at
skleidžiamos Lietuvos part i
zanų kovos, jų heroizmas, sovie
tinių s t ruktūrų ž iaurumas. 
Filme parodoma tragiško J. 
Lukšo-Daumanto tėvų ir ketu
rių brolių likimas, partizano ir 
karo pabėgėlės Nijolės meilės 
istorija. 

Vieno žymiausių Lietuvos 
part izanų vaidmenį sukūrė 
aktorius Saulius Balandis, par
tizano mylimosios — Brigita 
Bublytė. 

Filme taip pat vaidino Ma
das Bagdonas. Ramūnas Rudo
kas, Rolandas Kazlas. Povilas 
Stankus. Aurimas Meliešius ir 
kiti. 

Apie partizanu kovas 
pasakojanti istorija filmuota 
Lietuvoje. Lenkijoje. Švedijoje. 
Vokietijoje. Prancūzijoje 

Filmu „Vienui vieni" 
susidomėjo NATO — jis bus 
parodytas sąjungos būstinėje 
Briuselyje bei pateks į moko
mąsias programas. 

Filmą ketinama parodyti ne 
viename užsienio festivalyje Es
tijoje. Šv< icarijoje ir JAV 

Švietimo ir mokslo ministe
rija ŠĮ filmą,siuto moksleiviams 
kaip istorijos painoką apie Lie
tuvos pokarį. 
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LIETUVOS 
akademikai skautai 

Jau kuris laikas netenka 
apie juos nieko girdėti ar skai
tyti spaudoje. Netenka daug gir
dėti ar skaityti ir apie akade
mikus skautus išeivijoje. O vis 
dėlto jie aktyvus, juda, kruta, tik 
spaudoje nesiskelbia. (Gaila!) 

Praėjusių švenčių metu per 
sveikinimus teko šiek tiek su
žinoti apie brolius ir seses Lie
tuvoje. Kad išsaugotų mums pa
žįstamo Akademinio skautų są
jūdžio tikslus, tradicijas ir veik
lą, Lietuvos akademikai įsire
gistravo kaipo Studentų skautų 
organizacija. Šią organizaciją 
sudaro Akademikių skaučių 
draugove. Korporacija „Vytis" ir 
Filisterių sąjunga. Dėl atskiro 
įsisteigimo diskusijos vyko dve
jus metus. 

Kodėl taip įvyko? Tarp Lie
tuvos skautų, kaip ir Lietuvos 
vyriausybėje, nesusikalbėjimas 
vis tęsiasi. Skautiškas organi
zacijos, kaip ir politinės parti
jos, nori viena kitą „suvalgyti, 
nukonkuruoti ir panašiai". At
rodė, kad įvairiose Lietuvos 
skautų organizacijose jaunieji 
akademikai skautai būtų dingę. 
Visi žinome, kad akademikų 
veikla skiriasi nuo skautiškos 
veiklos, tad atskiros organizaci
jos užregistravimas buvo ge
riausia išeitis. Dabar Lietuvoje 
akademikas skautas gali būti 
bet kurios Lietuvos skautų or
ganizacijos narys. Lietuvos aka
demikai nelaiko savęs konku
rencine organizacija. Akademi
ku tapęs, skautas išlieka savo 
pirmos Lietuvos skautų organi
zacijos nariu, palaiko su ja ry
šius ir, kiek galėdamas, priside
da prie jos veiklos. 

Studentų skautų organiza
cija veikia skyriais. Kiekviena
me skyriuje yra ASD, Korp! ir 
Filisterių poskyriai. Šiuo metu 
veikia Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
skyriai. Kuriasi skyrius Klaipė
doje. Kodėl naujas vardas? 
„Akademinis skautų sąjūdis" 
yra užregistruotas „Lietuvos 
Skautų sąjungoje", tai pagal 
Lietuvos įstatymus niekas kitas 
negali jo pavadinimo naudoti. 
Ačiū Dievui, Lietuvos LSS 
neįrašė į savo įstatus nei ASD, 
Korporacijos „Vytis" ar Filis
terių sąjungos. LSS tebeveikia 
„Basanavičiaus akademinė drau
govė". Jos nariai yra „vyresnieji 
akademikai". 

Šiuo metu Studentų skautų 
organizacijai vadovauja t.n. 
Jurgita Karparavičiūtė. Išeivi
jos akademikų pakviesta, su 
Vydūno fondo finansine pagal

ba, ji dalyvavo „Karaliaus Min
daugo" stovykloje Kalifornijoje. 
ASD pirmininkė yra t.n. Rita 
Ulkienė. Korp' Vytis pirmi
ninkas yra senj. Vaidas Ulkė. 
Filisteriams vadovauja fil. 
Aurimas Pautienius. 

Ką, ar kaip veikia Lietuvos 
akademikai? Skyriuose vyksta 
savaitinės sueigos, kurių metu 
skaitomi referatai, kviečiami 
svečiai su.paskaitomis ar šiaip 
padiskutuoti įdomią temą: ren
giamos ekskursijos, einama į 
svečius. Jie turi daug tradicinių 
arba tokiais tapusių renginių. 
Rengiami „inicium" ir „fincium 
semestri". Rengiamos skyriaus 
kūčios. Rengiamos metinės šven
tės, pravedamos žiemos studijų 
ir pavasario menų dienos, ren
giamos vasaros stovyklos. Di
desnius renginius pakaitomis 
organizuoja vienas iš skyrių. 

J akademikų renginius kvie
čiami visų organizacijų Lietu
vos skautai, pavyzdžiui tradici
ja tapusi Vilniaus skyriaus Jur
ginių stovykla, kuri atidaro va
saros žygių ir stovyklų sezoną. 
Vasarą akademikai dalyvauja 
Lietuvos skautijos kraštų ir 
kitų vienetų stovyklose, padeda 
organizuoti, dalyvauja įnešda
mi studentiškos dvasios ir 
linksmumo. 

Akademikai rengiasi pami
nėti ASS 80 metų sukaktį pla
čiai, iškilmingai. Vilniečiai žada 
išleisti laikraštėlį, kuriame api
būdintų kiekvieną Lietuvoje 
veikiančią skautų organizaciją. 

Vilniaus filisteriai renkasi 
kas antrą savaitę pas Rasą Spran-
gauskaitę. Sueigose ir padai
nuojama. Žada išleisti dainų 
diską. Labai rimtai galvoja iš
leisti naują „Akademinio skau
tų sąjūdžio" knygą. Dabar ruo
šia knygos turinio „apmatus". 
Prie knygos išleidimo žada pri
sidėti ir išeivijos akademikai. 

Yra malonu sužinoti, kad 
per paskutiniuosius 13 metų 
Čikagos filisterių pasėtos sėklos 
vėjas nenunešė į dykumas. 
Lietuvos akademikų viešnagės 
JAV buvo naudingos. Tie, ku
riems sudarėme progas apsilan
kyti pas mus, neapvylė mūsų 
pastangų. Tylomis sakoma, kad 
išeivijos ASS ryšiai su Lietuvos 
akademikais vyko ir Lietuvos 
veikla buvo remiama. Sa
kykime garsiau, ir apie tai nesi
varžykime parašyti bent porą 
eilučių dėl visų įdomumo. 
Aktyviau bendraukime toliau. 

Fil. Kęstutis J e č i u s 

V 

2004 Žiemos stovykla 
Rako miške sausio 16-18 d. 

Penktadienį vakare prie 
Lemonto PLC susirinko didelis 
būrys Čikagos apylinkės pirt. 
skautų ir skaučių, vyr. skaučių 
ir budžių bei keletas skau
tininkų ir skautininkių. Pirmą 
kartą toks skaičius keliauja į 
Rako mišką kasmetiniam žie
mos savaitgaliui. Jau ilgą eilę 
metų mažesnės grupės po 10 ar 
15 skautų iš Čikagos ir Le
monto bei Miško broliai lankosi 
Rakė per pačias šalčiausias ir 
balčiausias žiemos dienas. Tai
gi šių metų kelionė skiriasi tuo, 
kad net 39 asmenys dalyvavo 
šioje istorinėje žiemos stovyklo
je. 

Dar autobusui neišvažia
vus, jau brolis Edis Leipus iš 
Lemonto ir Donatas Rama
nauskas iš Detroito važiavo 
link Rako vartų. J ie atkasė 
stovyklos vartus ir įvažiavimą, 
atrakino pagrindinius pasta
tus, atsuko kuro kranelius ir 
užkūrė virtuvių krosnis bei 
įjungė ambulatorijos šilumą. 
Vos spėjo atlikti darbelius, kai 
apie vidurnaktį prisistatė pil
nas autobusas. 

Visi iš anksto buvo susi
tarę, kur kas miegos, ir tuoj 
pradėjo gabenti savo kuprines, 
miegmaišius bei kitus reikme
nis rogutėmis, nes ant žemės 
buvo daugiau kaip 12 colių 
sniego. 

Ambulatorijoje apsistojo 
prityrę skautai . „Lituanicos" 
virtuvėje buvo vyresni vadovai, 
prit. skautai kandidatai bei 
jūrų skautai. „Lituanicos" "būs
tinėje" (tualete) apsistojo nar
sūs, šalčio nebijantys vyčiai ir 
budžiai. „Aušros Vartų" virtu
vėje nakvojo jūrų skautės, prit. 
skautės, gintarės ir vyr. skau
tės, o „Kernavės" virtuvėje buvo 
jūrų skaučių vadovės. Matyti, 
kad beveik kiekvienas pastatas 
išnaudotas. Buvo apie 2:30 v.r., 
kai visi buvo savo vietose. 

Po kelių valandų poilsio 
kėlėmės šeštadienį apie 8 v.r. 
Vyr. skautės ir gintarės buvo 
mūsų šeimininkės. Skaniai 
paruošė visiems karštus pus
ryčius. Apie 10 v.r. vis dalyviai 
pasiskirstė į anksčiau sudary
tas skiltis. Dvi skiltys žygiavo 
prie Lake Eden su broliu Edžiu. 
Tenai jis, kartu su jūrų bu-
džiais, aiškino saugumo taisyk
les dėl žiemos žvejojimo (ice fi-
shing), o paskui visi gavo progą 
išgręžti skylę per ledą ir ban
dyti savo laimę pagauti žuvų. 
Dalis skautų ant kranto kūreno 
laužą ir užvirino vandenį, kad 
paruošti karštos kakavos. Visi 
turėjo progą pažuvauti bei 
pasišildyti prie lauželio. Skil
tys, kurios pasiliko stovykloje, 
žaidė lauko žaidimą, kuris 
vadinosi „Sibiro traukinys". Tą 
žaidimą sukūrė ir pravedė bro
liai skautai vyčiai. 

Apie 1 v. p.p. visi susirin
kome „Kernavės" virtuvėje 
pasistiprinti pietumis. Šeimi
ninkės patiekė keptų bulvių, 

Seses ž i emos stovykloje Rakė ruošia s t o v y k l a u t o j a m s u ž k a n d ž i u s . 

karštų dešrelių bei karštos sriu
bos. Po pietų skiltys apsikeitė 
vietomis — tos, kurios ryte žve
jojo, pasiliko stovykloje žaisti 
lauko žaidimą, o kitos keliavo 
link ežero. 

Laikas greitai prabėgo. 
Apie 5 v. p.p. buvo laisvalaikis. 
Dalis pasirinko persirengti sau
sais drabužiais ir pailsėti, o kiti, 
daugiau energingi ir šalčio nebi
jantys , ėjo rogutėmis pasi
važinėti. Apie 6:30 v.v. valgėm 
vakarienę — lietuviškos dešros, 
kopūstai, bulvės ir salotos. 
Negalėjo būti geriau, tik reikėjo 
nedelsiant valgyti, nes lauke 
temperatūra apie 15 F laipsnių 
ir maistas greitai atšalo. 

Po vakarienės buvo „lanky
mas" — beveik visi susigrūdo į 
ambulatoriją pabendrauti ir 
pasidalinti mintimis apie 
dienos įvykius. 9 v.v. buvo nak
tipiečiai — šeimininkes vos 
spėjo po vakarienės iškepti sau
sainius „brownies", kurie labai 
greitai dingo nuo stalo. Po nak
tipiečių jaunesni stovyklautojai 
(ir vienas senas) ėjo miegoti, o 
kiti dar kelias valandas links
minosi prie laužo ant „budžių 
kalno". 

Sekmadienio rytą kėlėmės 
apie 8 v.r. Kol šeimininkės 
ruošė pusryčius — kiaušinienė, 
keptos bulvės, lašinukai, ries
tainiai ir karšta arbata — kiti 
tvarkėsi savo daiktus. Pavalgę 
pusryčius, visi tempė savo 
ryšulius link stovyklos įvažiavi
mo. Apie 11 v.r. prisistatė auto
busas. Baigus susikrauti daik
tus į autobusą, sesė Nyka 
pravedė trumpą, gražų susi
kaupimą. Po susikaupimo pada
rėme grupinę nuotrauką. Tada į 
autobusą, kuris išvažiavo link 
Lemonto apie 12:30 v. p.p. 

Broliai Edis ir Donatas, 
kurie pirmi atvažiavo, pasku
tinieji ir išvažiavo po paskutinio 

patikrinimo ir vartus užrakinę, 
apie 2:30 v. p.p. 

Atrodo, kad visų nuotaika 
buvo gera ir smagi. Ypatingai 
gražu matyti, kad visi taip 
gražiai susigyveno, nors sąlygos 
ir ne patogiausios. Manau, kad 
panašus skaičius vėl kitais 
metais susirinks į naują 
tradicinę (?) didžiąją Žiemos 
stovyklą Rako miške. 

Dalyviai 

Prit. skautai: Linas Alek-
siūnas, Audrius Aleksiūnas, 
Paul ius Ambutas, Andrius 
Aukštuolis, Viktoras Jučas, Ri
mas Kapačinskas, Vytas Ka-
pačinskas, Paulius Leipus, 
Antanas Luneckas, Andrius 
Markulis, Kazimieras Šoliūnas, 
Matas Tamošiūnas. 

J ū r ų skautai: Aras Ka-
raitis, Andrius Navickas, Aras 
Vitkus. 

Prit. skautės: Renute And
r iu ly tė , Kristina Burokaitė, 
Gina Luneckaitė. 

J ū r ų skautės: Kristina 
Bacevičiūtė, Lisa Bartašiūtė , 
Krista Weir, Aida Žygaitė. 

Skautai vyčiai: Darius 
Aleksiūnas, Danius Andriušis. 

Budžiai: Justinas Jonušas, 
Aleksas Modestas, Mykolas 
Vodicka, Aras Žygas. 

Vyr. skautės: Nyka Aukš
tuolytė, Julytė Vallee. 

Gintarės: Audrė Kapačins-
kaitė, Vida Miklačiūtė, Žiba 
Saulytė, Cyra Trejo. 

Vyresni vadovai: Caroline 
Bacevičienė, Edis Leipus, Vik
toras Martinka, Donatas 
Ramanauskas, Aldona Weir. 

Vs Donatas 
Ramanauskas 

dalyvis 

Kviečiame talkon 

Mieli tėveliai ir rėmėjai, 

Žiema greit baigsis, pava
saris artėja, o su juo ir Kaziuko 
mugė. Kaziuko mugės pelnas 
yra naudojamas įvairiai tunto 
veiklai, stovyklos išlaikymui ir 
1.1. Mums labai reikalinga jūsų 
parama ir pagalba. 

Mugė vyks Pasaulio lietu
vių centre kovo 14 d. Mišios 9 
v.r. Sesės renkasi išeiginėse 
uniformose Prašau ateiti pora 
minučių anksčiau ir prisistatyti 
prie vadovių bažnyčioje. Ka
ziuko mugės atidarymas bus 
sporto salėje tuoj po šv. Mišių. 

Vasario 27 d.. 6 v.v. Pa
saulio lietuvių centre — virtu
vėje, darysime virtinukus (kol
dūnus). Kviečiam jus prisidėti 
prie šio darbo. 

Prašome kiekvieną šeimą 

paaukoti tortą arba 25 dol. 
Tortai turi būti namų gamybos. 

Norime turėti gerus, sėk
mingus laimėjimus. Prašome 
dovanų laimėjimams: naujų 
žaislų arba geresnės rūšies 
daiktų pvz. CD player, televi
zorių, 1.1 Paskambinkite sesei 
Rūtai Kirkuvienei 630-257-
6122. 

Taip pat prašome padirbėti 
bent valandą mugės dieną: 
patalkininkauti valgykloje, vir
tuvėje, arba kavinėje. Prašau 
pranešti šioms vadovėms kur 
galite prisidėti: 

Valgykla/virtuvė — Laimai 
Bacevičienei, 708-614-9292, 
Kavinė — Aldonai Weir 630-
964-9120. 

Labai ačiū už Jūsų paramą. 
Gero vėjo' 

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

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

630-941 -2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

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

VIDAS J. NEMOCAS, M.D. 
KAFO0LO3AS-ŠIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Ueftjviams sutvarkys dantis už pnenamą kainą. 
Susrtanmm katėti anęfekai atba lietuviškai 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 
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KONKURSAS 

Temos 
1. „Vydūnas"— asmenybė, meilė tėvynei, ryšys su ASS. 
2. „LSS įsikūrimas ir veikla Lietuvoje iki 1941 m." 
a. įžymus vadai; 
b. ryšys su kariuomene; 
c. įnašas Lietuvai. 
3. „Kaip sustiprinti religinę skautišką programą?" 

Premijos 
I vieta — 250 JAV dol.; 
II vieta — 150 dol.; 
III vieta — 100 dol. 

Reikalavimai 
Rašinys arba projektas. Rašinys turėtų būti aštuonių 

mašinraščiu rašytų puslapių. Projekto pasiūlymas/planas pir
miausia turi būti prisiųstas ir patvir t intas rašinių konkurso 
komisijos narių. Po to sektų projekto įvykdymas. Rašiniai ir pro
jekto apibūdinimai turi būti atsiųsti rašinių komisijai ne vėliau 
2004 m. rugsėjo 1 d. Rašiniai ir projektai pasirašomi slapy
vardžiu, įdedamas atskiras vokelis su vardu, pavarde, adresu, 
telefonu arba ei. pašto adresu, taip pat kur rašantis studijuoja, 
kurie studijų metai. Viską siųsti: Vidai Brazaitytei, 12 St. 
Moritz Dr. Unit 201, Palos Park, IL 60464; arba elektroniniu 
paštu: vidabl213@hotmail .com 

Premijos bus įteiktos ASS metinėje šventėje 2004 m. spalio 
mėnesį. 

Jaun ie j i skau ta i filisteriai (iš kai rės) : Pau l ius Atkočiūnas, Ai 
D a n u s Bunt ina i ir Andrius Kudirka 

•nnifrr Antana i ty te , Tina ir 

Kaziuko mugė — kada ir kur 
LOS ANGELES — Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 7 d. , Šv. 
Kazimiero lietuviu parapijos kieme ir patalpose. Mugės tema — 
„Draugystė". Atidarymas po šv. Mišių. 
TORONTE tradicinė Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 7 d., 
Prisikėlimo parapijos salėje. 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 1 4 d . , 11 vai. 
ryto, tuoj po šv. Mišių, Dievo Motinos parapijos salėse. Ruošia 
Clevelando skautija. 
ČIKAGOJE Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 14 d., Pasaulio 
lietuviu centre, Lemonte. Atidarymas 10:1 5 vai. ryto Lietuvių fondo 
salėie Ruošia Čikagos skautu ir skaučių tuntai ir Akademinio skautu 
sąjūdžio Čikagos skyrius. 
VVASHINGTON, D C., Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo 14 d. 
Samt Eli/abeth's mokyklos patalpose, 917 Montrose Road, 
Rockville, MD Mugė veiks nuo 2-5 vai. p.p. 
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Sirvydas bus Lietuvos patriotas 
sako apie jauniausią savo sūnų Lietuvoje keletą dienų viešėjusi Vaiva Vėbraitė-Gust, buvusi 

Lietuvos švietimo viceministre, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė iš Durham, Conn. 

Ž
urnalistė Audronė V. Sriu-
daitė sutiko ją Švietimo ir 
mokslo ministerijoje atvi

rų durų dieną, kai šią įstaigą 
buvo „okupavę" 400 mokytojų iš 
visos Lietuvos. 

— Kodėl J ū s čia, š iame 
355 kabinete? 

— Esu paskir ta švietimo 
ministro Algirdo Monkevičiaus 
visuomenine patarėja. Šias pa
reigas einu nuo tos dienos, kai 
nustojau dirbti viceministre. Ir 
nors pareigos yra neetatinės, 

neapmokamos, bet aš stengiuo
si jas vykdyti labai rimtai. Mes 
bendradarbiaujam, svarstom 
įvairius dalykus. Paskutinysis, 
mano galva, ypač reikšmingas 
— pedagogų rengimo koncepci
jos dokumentas svarstytas mi
nisterijos kolegijoje ir priimtas 
tik šią savaitę. Laimė, kad tas 
dokumentas, kurio rengime da
lyvavau, buvo viešai svarsto
mas tuo metu, kai esu Lietu
voje. Man buvo įdomu išgirsti 
įvairias nuomones. Dokumentu 

MES IR LIETUVA 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys 

Politikų susirėmimas 
su spauda 

Jį pradėjo, bene, ne politi
kas, bet geriausias visų laikų 
krepšinio žaidėjas Lietuvoje 
Arvydas Sabonis, dienraščiui 
„Respublika" aiškindamas, 
kad „Lietuvos rytas" prievar
tauja valstybines bei priva
čias bendroves, remiančias 
šio dienraščio išlaikomo krep
šinio klubo varžovę Kauno 
„Žalgirio" krepšinio komandą, 
kurioje dabar šis ir Amerikoje 
garsus sportininkas žaidžia. 
Dėl to kai kurie rėmėjai, bai
mindamiesi „Ryto" galimų 
neigiamų rašinių apie jų vers
lą, nustoja „Žalgirio" išlaiky
mui skirti pinigų, nesutinka 
pratęsti įsipareigojančių rem
ti sutarčių, atsisako žadėtos 
globos. 

Po kelių dienų Lietuvos 
liberalcentristų partijos pir
mininkas Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas viešai apkaltino 
„Respublikos" bei „Vakarų 
žinių" leidėją Vitą Tomkų 
turto prievartavimu bei kyšio 
reikalavimu. Už skelbimus ir 
piniginę paramą Tomkus ža
da „politinio aptarnavimo sto
gą", „ramų gyvenimą". Žo
džiu, pagal merą. „nori ramiai 
gyventi — mokėk". Nemokėsi, 
gero žodžio apie savo verslą iš 
šių dienraščių nelauk. 

Neseniai „Lietuvos ryto" 
išpuoliais skundėsi ir prem
jeras Algirdas Brazauskas, 
paraginęs Kauno miesto bei 
rajono savivaldybes ir ver
slininkus padėti išsilaikyti 
sunkiai besiverčiančiam „Žal
giriui". Apie „Lietuvos ryto" 
spaudimą, prokuratūrai ti
r iant šio dienraščio „Ledo 
rūmų" įsigijimo eigą. Seime 
kalbėjo ir generalinis proku
roras Antanas Klimavičius. 
„Kas trečiame numeryje 
redakcijos skiltyje buvo der
giama prokuratūra, asmeniškai 
aš ir mano pavaduotojas 
Kęstutis Betingis, dėl to 
turėjęs ir šio uždavinio atsi
sakyti", — teigė Klimavičius. 

Tai paskiausi nusiskundi
mai, tarp jų — ir prezidento 
Rolando Pakso keli primini
mai, tačiau jie ne vieninteliai 
ir tikriausiai ne paskutiniai. 
Greičiausiai dėl to, kad poli
tikų nusiskundimai tik jų 
padejavimais ir pasibaigdavo, 
nes nuo šių išpuolių apsiginti 
praktiškai nėra nei kaip, nei 
kur. Prisiminkim tik, kaip 
ilgai ir įkyriai buvo puolamas 
iškilus Lietuvos valstybinin
kas Vytautas Landsbergis ir 
dėl to politiškai liko sunioko
tas, nors teisybės ir teismuose 
ieškojo Kažin ar ji bus rasta 
ir šiuo atveju, nors Vilniaus 
meras pasiryžęs jos ieškoti 

visu savo partiniu bei tarny
biniu svoriu ir jam prieina
mais būdais. 

Artūras Zuokas Generali
nei prokuratūrai įteikė pa
reiškimą, reikalaujantį atlikti 
ikiteisminį tardymą apie Vito 
Tomkaus su Vilniaus miestu 
susietas verslo bendroves bei 
patį merą terorizuojančią 
veiklą ir iškelti jam baudžia
mąją bylą. Tačiau Klima
vičius, įbaugintas „Lietuvos 
ryto", kurio vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas Rimvydas Va
latka už panašius veiksmus iš 
savo pusės net įžūliai pa
reikalavo prokuroro atsista
tydinimo, į tą reikalą maišy
tis nenori, tardymo neprade
da, aiškiai vengdamas dar 
didesnio šių trijų dienraščių 
išpuolių prieš save. Zuokas 
tokia generalinio prokuroro 
laikysena piktinasi, žadė
damas rašyti daugiau ir tik
slesnių pareiškimų, teigda
mas, kad Vilniaus didžiosios 
spaudos tokios įžūlios laiky
senos jau nebegalima pakęsti. 

Artūro Zuoko teiginys tik
slus ir pagrįstas. Taip pat ir 
Arvydo Sabonio, Antano Kli
mavičiaus ir daugelio kitų 
politikų bei valstybės tarnau
tojų. J au nebesunku paste
bėti, kad čia minimi dien
raščiai, beje, ir daug kitų 
Lietuvos laikraščių, naudo
damiesi Konstitucijoje numa
tyta jiems laisve, jau seniai ją 
išplėtė toli už atsakomybės 
ribų. Ypač tai parodė jie Lie
tuvos prezidento Rolando 
Pakso apkaltos atžvilgiu, per-
imdami net rinkėjų teises. 
„Pagrindinė spaudos prieder
mė — kontroliuoti valdžią", 
daugybę nieko bendra su tik
rove neturinčių bei labai už
gaulių kaltinimų pabėręs Lie
tuvos politikams, valstybės 
tarnautojams, ypač preziden
tui, \„Lietuvos ryto" vasario 
19-tos ir 23-čios laidose, 
teigia Valatka. Taigi ir „kon
troliuoja", kaip gen. prokuro
ro Klimavičiaus pavyzdys 
rodo, net baimę įvarydami, 
kuria kolegos ėmė gąsdinti ir 
Vilniaus merą Zuoką. 

Spaudos laisvės varžyti 
negalima, nes tai tokia pat 
konstitucinė teisė, kaip ir 
kiekvieno kito piliečio Tarp 
žiniasklaidos uždavinių ne 
paskutinis yra ir kritikuoti 
valdžią. Tačiau kritika turi 
eiti kartu su atsakomybe, ku
ri neleidžia skelbti melo, žmo
gaus niekinti, šmeižti, nio
koti, žlugdyti Žodžiu — dary
ti taip. kaip dabar kai kuri 
spauda elgiasi su Lietuvos 
prezidentu Rolandu Pa k su. 

esu patenkinta. Man atrodo, 
kad tai svarbus pirmas žings
nis. Nors švietime labai daug 
kas keičiama, bet tobulėjo at
skiros sistemos dalys. Labai 
svarbi jungiant i grandis — 
mokytojų rengimas — kol kas 
nebuvo pajudėjusi. Dabar ji 
buvo persvarstyta ir perkurta 
kartu su mokymo programomis 
bei mokyklų struktūros trans
formavimu. Tam tikriems šio 
dokumento aspektams šiek tiek 
priešinosi kolegijos ir lygiai 
atvirkščiai elgėsi universitetai. 
Susi tar t i buvo labai sunku. 
Visuomet būna įvairių interesų 
ir tų interesų susikirtimų. Bet 
man atrodo, kad dokumentas 
kaip tik randa tą vidurio kelią, 
kuris ilgainiui bus priimtinas 
visiems ir kuris iš tikrųjų būsi
majam mokytojui leis geriau 
pajusti mokyklinio darbo pras
mę, geriau įsijausti į dabar
tinius vaikų poreikius ir įgyti 
tuos įgūdžius, kurie yra 
reikalingi šiame amžiuje, ren
giant jaunimą gyventi laisvės ir 
demokratijos sąlygomis. 

— Gal galėtume plačiau 
papasakoti apie vieną kitą nau
jieną iš priimtu nuostatu? 

— Man atrodo, kad svar
biausia, jog būsimasis mokyto
jas daugiau laiko praleis moky
mo įstaigoje, įgydamas prakti
nius įgūdžius. Praktika mokyk
loje bus tampriai siejama su 
tuo, ko jis mokysis pagal pro
gramas. Praktikos vadovas bus 
ir mokykloje, ir universitete, ir 
j ie bendraus, kad būsimasis 
specialistas galėtų tobulėti. 
Praeityje šie ryšiai yra buvę 
gan atsainūs. Taip pat bus 
kuriamas bazinių specializuotų 
mokyklų tinklas, kur būsimasis 
specialistas atliks praktiką. 
Dabar tokių bazinių mokyklų 
nėra. Kad geriau šią funkciją 
galima būtų vykdyti, bazinėms 
mokykloms bus skiriama ir 
papildomų lėšų. Mokytojai bus 
rengiami geriau dirbti su nau
jomis komunikacijos priemonė
mis, technologijomis, taip pat 
bus stiprinamas užsienio kalbų 
mokymas, kad mokytojai galė
tų geriau suvokti, kas vyksta 
kituose pasaulio kraštuose: 
gauti žinių, skaityti pedagoginę 
spaudą ir bendrauti su kole
gomis ne Lietuvoje. Yra ir kitų 
aspektų, bet čia jau specialistų 
reikalas. Grupėje buvo įvairių 
žmonių iš įvairių švietimo 
sferų. Man atrodo, kad doku
mentas yra stiprus. OECD or
ganizacija, kuri atliko švietimo 
sistemos auditą Lietuvoje 1998 
m., prezidento V. Adamkaus 
prašymu, padarė išvadas, ku
rias labai kruopščiai surašė ge
riausi pasaulyje švietimo eks
pertai iš įvairių Vakarų valsty
bių. Jie pabrėžė, kad labai daug 
yra reformuota Lietuvos švieti
mo sistemoje, labai daug yra 
teigiamų poslinkių, bet yra 
viena sritis, kuri tarsi užsikon
servavo ir kurios, atrodo, neį
manoma išjudinti. Taip buvo 
paminėtas mokytojų rengimas. 
Dar kartą tai buvo pakartota, 
kai OECD grupė po keleto metų 
grįžo pažiūrėti, kas yra pakitę. 
Buvo pripažinta, kad daugelis 
rekomendacijų jau yra įgyven
dintos arba dabar įgyvendina
mos, išskyrus mokytojų ren
gimą. Taigi, man atrodo, išjudi
nome tikrai labai didelį akmenį 
ir už keleto metų matysime 
rezultatus. 

— Grįžtate iš Vakarų Eu
ropos. Kokie reikalai J u s ten 
nuvedė? 

— Buvau ten ne savo pasi
rinkimu, o tam tikru siuntimu. 
Dalyvavau lTNESCO vieno švie
timo instituto konferencijoje. O 
jų yra, jei neklystu, 6 įvairiuose 
pasaulio miestuose, įvairiuose 
kontinentuose. Vienas yra 
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Vaiva Vėbraitė-Gust. 

Ženevoje ir pavadintas 
Tarptautiniu švietimo biuru — 
International Bureau of Educa-
tion. Jo paskirtis yra atlikti ty
rimus, kurti metodines priemo
nes, tobulinti švietimo turinį — 
įvairių dalykų mokymo progra
mas ir Europai, ir Azijai, ir 
visam pasauliui. Šio instituto 
taryboje dalyvauja 28 šalių 
atstovai. Iš tikrųjų po to, kai 
mes 2000 m. dalyvavom pa
sauliniame UNESCO švietimo 
forume, tuometinis ministras 
Kornelijus Platelis ir aš akty
viai įsijungėme į UNESCO švie
timo programas, kadangi jos 
mums atrodė labai parankios 
Lietuvai, Lietuvos švietimo 
raidai. Tai buvo pastebėta, ir 
Lietuvą pakvietė į to biuro 
patariamąją tarybą. Nuo to 
laiko tapau atstovaujančiu Lie
tuvai asmeniu. Šiais metais Že
nevoje, metiniame susirinkime, 
mane išrinko šios tarybos vi
ceprezidente. Prezidentas yra 
Prancūzijos atstovas, kiti 26 
nariai yra iš labai skirtingų 
valstybių. Ten vyko forumas. 
Buvo kalbama apie žinia-
sklaidą, jos įtaką švietimui 
arba galimybę ją pajungti švie
timui, arba žalą, kurią ji daro 
švietimui. Aš kalbėjau apie 
laisvos žiniasklaidos reikšmę 
Lietuvai ir Lietuvos mokyk
loms, apie svarbą to, kad spau
da skaitytojui, žiūrovui, klausy
tojui teiktų nenuspalvintą, ne
sutirštintą, o sąžiningą, ne
iškreiptą informaciją, ir ne vien 
tik valdžios pateiktą, o įvairia
lypę. Mačiau, kad kai kurių 
valstybių atstovai šnairuoja, 
kadangi ten buvo žmonių ir iš 
tų valstybių, kur nėra laisvos 
spaudos. Mėgstu sakyti taip, 
kaip man atrodo, ir, matyt, tai 
buvo įvertinta, nes tapau tos 
tarybos vicepirmininke. Tai gal 
bus naudinga Lietuvai. Šių 
metų rudenį organizuojamas 
visų pasaulio šalių švietimo 
ministrų suvažiavimas Ženevo
je. Bus vėl proga išsakyti Lietu
vos poziciją, pageidavimus. 

— Praėjusi rudenį pasi
kalbėjime „Draugui", sakėte, 
kad \ Lietuvą, pasiilgęs draugu, 
tęsti mokslo vienoje Vilniaus 
gimnazijų, išvyksta Jūsų jau
niausias sūnus Sirvydas. Labai 
įdomu, kaip jam sekasi? 

— Jis atskrenda rytoj ir 
pradės lankyti mokyklą kitą 
dieną. Jam tai nebus didelė 
naujovė, nes jis jau yra buvęs 
toje mokykloje. Prisijungs prie 
savo klases draugų. Kaip jam 
seksis, nežinau Kai jis anks
čiau mokėsi, buvo septintokas, 
dabar jau bus dešimtokas, bus 
daug sunkiau. Bet jis. atrodo, 
pasiryžęs. O jo gimnazija Ame
rikoje labai didžiuojasi juo, kad 
jų vienas mokinys keliauja po 
pasaulį ir. jie mano, atstovauja 
Amerikai 

— Kodėl jis taip sugalvojo ir 
kodėl J u s vis dėlto jam tai lei
dote? 

^nukelta į 5 psl. 
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Gyvenimo Gavėnia 

Gyvenimas kiekvienam iš mūsų a tneša 
savitą Gavėnią, tad kam da r reikia 
liturginės Gavėnios?! Argi nesame 

pakankamai prislėgti skausmo ir kančios? 
Gavėnios tikslas tačiau kaip t ik padėt i 

įžvelgti asmeniškos kančios prasmę tikėjimo 
šviesoje. Kančia, ypač ilgalaikė kančia, žmogų 
gali apkartinti, prislėgti, uždaryti savyje taip, 
kad jis nieko daugiau nemato ir nenori matyti . 
Kančia yra gili mūsų žmogiško gyvenimo 
paslaptis, kurios išaiškinti negali nei nūdienis 
mokslas, nei apklausų statistikos, nei madingos 
ideologijos. 

Tradiciškai mes krikščionys p r adedame 
Gavėnią, priimdami pilkų pelenų ženklą kakto
se. Tuo ženklu įstojame į amžiais besitęsiančią 
kenčiančių žmonių piligrimystę, kuri , vingiuo
dama dulkinais žemės keliais, gieda tikėjimo 
giesmes ir žvelgia į Nukryžiuotąjį. Žvelgia vil
tingai, Jo veide ieškodama stiprybės ir šviesos. 

Apie Kristaus kančios ir Jo kryžiaus garbi
nimą rašoma pačiuose seniausiuose krikščionių 
raštuose. Senos piligrimysčių kronikos nurodo, 
jog krikščionys pakėlė didelius vargus, keliau
dami tūkstančius kilometrų iš įvairių Europos 
kraštų į Jeruzalę, kur kentėjo ir mirė Kristus. 
Jie troško patys eiti Jėzaus pėdomis tomis 
gatvėmis, kur Jis ėjo, nešdamas kryžių. Taip-ir 
kilo „Kristaus sekimo" sąvoka. 

Krikščionybei tapus oficialiai pr ipažin ta 
Romos imperijos religija 313 m., piligrimai 
galėjo kasmet laisvai t raukti Jeruzalėn. Ten 
Kristaus kryžiaus kelias siauromis senamiesčio 
gatvelėmis vingiavo nuo Piloto pretoriumo iki 
Kalvarijos, anais laikais buvusios už miesto 
vartų, o nuo jos iki Jėzaus laidojimo vietos, kur 
ilgainiui pastatyta šventovė, tebestovinti ir 
dabar. 

Kryžiaus kelio vietos t ik r i aus ia i buvo 
išsaugotos Palestinos krikščionių tradicijose ir 
buvo užtvirtintos krikščionės imperatorienės 
Elenos vadovaujamais kasinėjimais. Eidami 
Kryžiaus keliu, maldininkai sustodavo Naujojo 
Testamento knygose aprašytose vietose. Nuo 8-
to a. sustojimo vietos lotyniškai vadinamos „sta-
tiones". Savo populiarumu Kryžiaus kelio pili
grimystės augo iki viduramžių, kuomet nusi
stovėjo stotys. 

1342 m. Katalikų Bažnyčia pavedė Šv. 

Pranciškaus ordinui Palestinos šventųjų vietų 
globą. Pranciškonai , sekdami savo steigėjo 
pamaldumą Kristaus kančiai ir kryžiui, propa
gavo Kryžiaus kelio piligrimystes. Italas pran
ciškonas Jacopone da Todi 1306 m. sukūrė gies
mę „Stabat Mater" (lietuviškai: „Stovi Motina 
skausminga"), kurią piligrimai įprato giedoti, 
eidami Kryžiaus kelią. 

Iš krikščioniškų Europos kraštų atvy
kusiems piligrimams Jeruzalės Kryžiaus kelias 
palikęs gilų įspūdį ir jie šią maldingą praktiką 
parsivežė į namus. Daugmaž 15-tame a. Eu
ropos bažnyčių sienas pradėta puošti Kryžiaus 
kelio meniškais atvaizdavimais, kad butų gali
ma į juos žiūrėti, einant Kryžiaus kelią. 

Lietuvai apsikrikšt i jus, Kryžiaus kelio 
pamaldumas jau buvo įsigalėjęs Europoje ir šis 
pamaldumas lietuviuose greit prigijo. Žymiau
sios Lietuvos Kryžiaus kelio stotys (arba 
Kalvarijos) įkurtos vyskupo J . Tiškevičiaus 
1637 m. Žemaičių Kalvarijoje. Stočių, kurių 
pas ta tyta 19, vietas parinkęs pats vyskupas ir 
pirmą kartą j a s apeinant , j is pabarstęs iš 
J e ruza lė s a tvežta žeme. Žemaičiai savo 
Kryžiaus kelią vadina „Kalnais" ir jiems sukur
tos specialios kalnų giesmės. 

Vilniaus pašonėje, kalvose tarp Neries ir 
Trinapolio, įrengtos kitos žymios Kryžiaus kelio 
stotys 17 a. antroje pusėje Vilniaus išvadavimo 
iš rusų okupacijos atminimui. Šios stotys buvo 
susprogdintos sovietų, bet dabar vel atstatytos. 

Kone nuo krikščionybės pradžios Lietuvoje 
pamaldumas į Kristaus kančią giliai įsmigo į 
lietuvių širdis. Per visas savo tautos ir savo 
asmeniškas kančias bei vargus lietuviai 
glaudėsi prie Nukryžiuotojo, ieškodami ramy
bės. Ir Šiaulių garsusis Kryžių kalnas liudija tą 
patį prisirišimą prie Kristaus kančios. 

Palaimintasis Jurgis Matulaitis, dar gim
naz i s t a s būdamas ir besimokydamas 
Marijampolės gimnazijoje, dažnai užeidavęs į 
savo krikšto bažnyčią apeiti Kryžiaus kelią. Ši 
malda j am nuo jaunų dienų, jau tada sergan
čiam kaulų džiova, buvusi ypač brangi ir stipri
nant i . Vėliau savo „Užrašuose" jis dažnai kalba 
apie „ėjimą Kristaus pėdomis". Taigi. Gavėnios 
metu grįžkime ir mes prie savo protėvių tradici
jų — ramybės, stiprybės, paguodos savo tautos 
ir savo pačių kančiose. 
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Kelios savaitės ar mėnuo. Na, gal ir šešios 
savaitės nuo paskutinio susirinkimo. Tada kiti 
nariai, o dažniausiai poetas B. Brazdžionis, pri
mindavo: 

„Ar užmigai? Gana tau karal iaut i 'Dailųjų' 
vado poste: Jau laikas..." 

Niekas negalėjo poeto nepaklausyti . 
Susirinkimų metu Bernardas Brazdžionis 

irgi buvo alfa-omega. Kai kur ie pirmininkai 
tarėsi su juo dėl programos; kai kur ie paisė jo 
nuotaikų, jo autoriteto... 

Ar jis taip valdė? Ar ko reikalavo? Ne! 
Savaime visi jo paisė, visi džiaugėsi, jei pasaky
davo poetas pritariama žodi. Ir jei susirinkime 
nebūtų buvę Brazdžionio, ta i t a r t u m nei 
susirinkimo nebuvo. Jei žinojo, kad poetas sune
galavęs, tai ir susirinkimo nešaukė, atidėjo. 

Minėjau, kad su kritiko patosu prašnekdavo 
Bronys Raila, ir kai kas jo paisė. Moteriškai 'ir 
išmintingai) pačiulbėdavo prof. Elena Tumienė. 
Žinoma, visi nutildavo, kai prabildavo prof. M. 
Biržiška. Neiškęsdavom ir mes, kitos moterys, 
pridėti po savo trigrašį... O, žiūrėk, tyli, tyli ir 
galiausiai, atsikrenkštęs, p rašneka poetas B. 
Brazdžionis. Jo šnekta — rimtai ir nerimtai (kaip 
jis pats sakydavo), su juokais, su palyginimais — 
iš tolimo gyvenimo, iš Kauno laikų... 
Prisiartindavo iki dabarties. Ir visi suklusę, ir 
visų nervai kažkaip atsileidžia. Ir įdomu, ir poeto 
nuomonė lieka įtaigi, gal ir pati įdomiausia, svar
biausia tuo metu. Jei kas ir nesut iktų su poeto 
nuomone, vargiai ar išdrįstų tuoj replikuoti. 

Taip buvo. Bet labai tokių rimtų nuomonių 
(ypač pasaulėžiūrinių k laus imų) ir nebuvo. 
„Dailiųjų menų" nariai (anot poeto, sąnariai) 
buvo įvairių pažiūrų, ir tai n iekam neužkliuvo. 
Buvo ten kalbama tik apie meną, literatūrą, 
spaudą, muziką, koncertus, na . ir apskritai apie 
kultūrinę išeivijos (ir, kiek turėjom žinių) 
Lietuvos meno — kultūros įvykius bei reiškinius 
Užkliūdavo ir politika. Bet tik pasikalbedavom. 
bet nesiginčydavom. Kas liečia Lietuvą, buvom 
bendraminčiai: visi norėjom laisvos Lietuvos. 

Ale Rutn. 

Sus i r i nk ime , 
programos metu. 
visi laikėmės san
tū r i au ; o vaišių 
metu atsirišdavo 
visi raišteliai! Po 
„burnelės" liežu
viai laisvesni, po 
kavos ir saldumy
nų — ir moterų 
nuotaikos žydi.. 
Ir čia jau poetas 
buvo ne tiek au
tori tetas, kiek ak
torius, poniučių linksmintojas, vyrų užkabinto-
jas , visus pastebintis, per dantj patraukiantis... 
J i s mėgo paerzinti Juozą TininĮ. cituodavo Bronį 
Railą (komiškai), nes juos mėgo. Užkabindavo ir 
Gasparonį, ir Arba, ir Gustaitį... O iš moterų — 
labiausiai Danutę Mitkiene Rudavo, sako: „Čia 
mūsų tarpe yra gimusių 19-tame šimtmety ..." 

Ar: „Tai man patinka būti kompanijoj, kur 
yra už mane vyresn ių . " — ir žiūri į Danutę 

Ta nuleidžia galvą paraudusi ir priekaištingai: 
„Na, jau... Tai kam čia..." 
Mat, D. Mitkiene gimusi 1899 m ir visų vy

riausia mūsų būry. 
Bet poetas ją labai mėgo ir neužgaut norė

damas , o tik ją pakibinti draugiškai... 
Visi tą supratome. 
Su dailininku Mykolu Paškevičiumi poetas 

susir inkimuose pafilosofuodavo: apie dailę ir 
poeziją. Vienas kitą jie admiravo, ilgai kalbėdavo, 
bet.. Mums atrodė, kad jie vienas antro nelabai 
suprato. 

Ir viskas praeina Ir Poeto jau nebėra gyvųjų 
tarpe, ir metraštininko Algirdo Tik dar gjnrj 
dailininkai O. M Paškevičiai. Jinn Leškiene. 
aktorė Ema Dovydaitiene, architektai R Molokas 
ir E Arbas. 

Ir aš dar, štai. raSau apie Dailiųjų menų 
klubą, kuris jau 5-eri metai kaip nebeegzistuoja 

P a b a i g a 
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„Durnių laive" nepaminėtas 
Lziausias durnius 

Perskaitęs sovietų rašytojo 
— propagandisto Vytauto Pet
kevičiaus ,.Durnių laivą" nus
prendžiau, kad šis jo „kūrybinis 
darbas" tikrai nevertas ilgų ar 
rimtų komentarų. Vis dėlto 
negaliu atsispirti pagundai nors 
labai trumpai apibendrinti šio 
seno komunisto skundus. 

Skaitant šią knygą, labai 
greitai tampa aišku, kad, nors 
autorius daugelį žmonių kaltina 
kvailumu, pagrindinis ir svar
biausias jo tikslas yra apipilti 
purvu prof. Vytautą Lands
bergį ir jo rėmėjus. Žinoma, tai 
nieko stebėtina, nes buvę sovie
tų Lietuvos komunistai ir kiti 
okupantų parsidavėliai jau 
daug metų mėgina žmones įti
kinti, kad V. Landsbergis kaltas 
dėl visų krašto blogybių. Pana
šiai kaip nacių laikais Giobels 
bandė įtikinti vokiečius, kad 
žydai kalti dėl visų Vokietijos 
nelaimių. Taip pat V. Petke
vičius dar norėtų įrodyti, kad 
prof. Landsbergis ir jo tėvas dir
bo KGB naudai, o buvę komu
nistų propagandistai, pavyz
džiui, draugas Petkevičius, „ko
vojo už Lietuvos nepriklauso
mybę. Būtų juokinga, jei nebūtų 
taip akiplėšiška. 

Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo metais tarnavau Penta
gono žvalgybos centre, todėl esu 
neblogai informuotas apie tų 
laikų įvykius ir jų veikėjus. 
Kai Lietuvos komunistai norėjo 
lietuvius įtikinti, kad nereikia 
skubėti su atsiskyrimu nuo 
Maskvos ir eiti „step by step". 
kad nesupykdintume „didžiojo 
brolio", prof. V. Landsbergis 
kovojo už besąlygišką Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę, rizi
kuodamas savo gyvybe. Tuo me

tu jis savo ryžtingumu pykdė ne 
tik Maskvą, bet ir Vašingtoną, o 
ypač vokiečius. Pamenu tų lai
kų aukštų JAV pareigūnų ko
mentarus: „Kodėl tas Lands
bergis taip skuba su ta nepri
klausomybe?" „Kodėl jis taip 
apsunkina Gorbačiov padėtį?" 
„Ar ne geriau būtų palaukti?" 

Reikia nepamiršti, kad tais 
laikais senasis JAV prezidentas 
George Bush ir M. Gorbačiov 
buvo geri draugai , naujos 
pasaulio politikos kūrėjai, abu 
mėgino lietuvius nuraminti ir 
įtikinti, kad daug geriau būtų 
likti po Maskvos skėčiu. Vis 
dėlto V. Landsbergis nepasida
vė tam moraliniam Vakarų ir 
Rytų spaudimui, ir tvirtai gynė 
Lietuvos teisę atgauti visišką 
nepriklausomybę, pripažįstant 
neteisėtą Sovietų Sąjungos in
vazijos faktą. Šiandien akivaiz
du, kad toks a tkak lumas ir 
principingumas padėjo greičiau 
subyrėti didžiulei bedievių, 
kvailių ir niekšų valdomai im
perijai. Kažin kokia dabar būtų 
Lietuva, jeigu išsilaisvinimo 
judėjimui būtų vadovavęs toks 
kaip V. Petkevičius? 

Keista buvo skaityti V. Pet
kevičiaus aiškinimus, „kas dau
giau nusipelnė lietuvių tautai?" 
Ar tie, kurie už laisvę kovojo, ar 
tie, kurie tapo okupantų tar
nais? V. Petkevičius ir dabar 
dar didžiuojasi savo ištikima 
tarnyba Stalino okupacijos dik
tatūrai, kai jis ...statė gamyklas, 
kėlė kraštą iš karo griuvėsių ir 
kūrė modernų ūkį". Anot pasi
žymėjusio seno propagandisto, 
tie, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę miškuose, kurie užsieny
je įvairiais būdais kėlė Lietu
vos bylą į politinį lygmenį ar 

okupuotame krašte kovojo re
zistenciniame pogrindyje, „ken
kė tėvynės suklestėjimui, sa
botavo, vegetavo ir už ta i 
sėdėjo". Gaila, kad V. Petke
vičius nepaaiškino, kas juo so
dino, kankino, trėmė į Sibirą. 
Manau, kad šioje srityje jam 
tikrai ne t rūks ta informacijos. 

„Durnių laivo" autorius gi
riasi išleidęs Lietuvos enciklo
pediją, bet nepamini, kaip ta en
ciklopedija iškraipė ne tik Lie
tuvos, bet ir viso pasaulio istori
ją. Galbūt j is pats iš tos pačios 
enciklopedijos sužinojo, kad 
Lietuva buvo sukūrusi „moder
nią ekonomiką". Dėl tos „mo
dernios ekonomikos" vėliau su
žlugo visa Sovietų Sąjunga! 

Lietuvių tautos atgimimas, 
apie kurį kalba V. Petkevičius, 
būtų buvęs t ikrai spartesnis ir 
efektyvesnis, jeigu lietuviai ne
būtų prileidę prie šalies Vyriau
sybės vairo senų komunistų. Jie 
ne tik mikliai pasinaudojo val
stybės tur to privatizavimo gali
mybėmis, bet ir gudriai inter
pretuoja sovietinę okupaciją, 
žadina nostalgiją „geriems" 
praė jus iems laikams. Neabe
joju, k a d LKP turėjo apie 
200,000 narių, tačiau būtina 
paminėti , kad dauguma jų į tą 
okupantų partiją stojo-dėl gali
mybės įgyti aukštesnį išsilavi
nimą, gauti geresnį darbą arba 
teisę išvykti į užsienį. Ar su
skaičiavo V. Petkevičius kiek 
jų stojo į LKP gretas tikėdami, 
kad Maskvos komunizmas at
neš j iems ir jų vaikams šviesų 
ir laimingą rytojų? Propagan
distas V. Petkevičius, be abe
jonės, priklauso prie tų pasku
tiniųjų ir didžiausių durnių 
pasaulyje, užsibrėžusių žemėje 
sukurti rojų. 

Ats. p ik . R o m a s Ki l ikauskas 
California 

Nelogiški Pasaulio 
lietuvių centro įstatai 

Metiniame Pasaulio lietu
vių centro narių susirinkime 
2004. 02. 22 į Tarybos direkto
r ius buvo išr inktas asmuo, 
nesantis centro nariu, neturin
tis balsavimo teisės, neįmokėjęs 
200 dol. už vieną balsą, ko 

reikalauja PLC „By — laws". 
Tiesa, PLC „By — Laws" para
grafas sako, kad nariu gali būti 
asmuo be balsavimo teisės, 
neįnešęs jokio mokesčio, jei jo 
narystę tvirtina direktorių tary
ba. 

Kaip gali būti asmuo ren
kamas į institucijos aukščiausią 
organą, kai jis organizacijoje 
neturi balso? 

Balsavimo teise surišta su 
piniginio įnašo suma organi
zacijos egzistencijai. Lietuvių 
fonde vienam balsui bū t inas 
100 dol. įnašas, Draugo fonde 
vienam balsui reikalingas 200 
dol. įnašas, o už 100 dol. gauna
mas tik rėmėjo s ta tusas . 
Pačiame Pasaulio Lietuvių cen
tre nariui 'reikia turėti 200 dol. 
įnašą už vieną balsą. Kaip gali 
būti į tarybą renkamas pašali
nis asmuo, kuris neturi nei 
vieno balso, net nesiteikęs 
atvykti į metinį susirinkimą? 

Pirmininkaujantis pareiškė, 
kad kol nepakeisti PLC „By — 
laws" — jų turime laikytis, 
nors jie ir nelogiški, ir nieko 
neįmokėjęs asmuo gali būti 
r enkamas direktoriumi. Čia 
iškyla klausimas, kur iki šiol 
buvo Taryba, jos direktoriai, 
kuriems priklauso „By — laws" 
keit imai? Kodėl narys tės 
reikalas nesurištas su asmens 
finansiniu įsipareigojimu pačios 
organizacijos gerovei? 

Bronius J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

Vanagaičio paminklas 
„Draugo" 2004.01.14 d. lai

doje buvo išspausdintas Aud
ronės Škiudaitės straipsnis apie 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
Čikagoje. Prie straipsnio buvo 
pridėta komp. Antano Vanagai
čio ir Lilijos Vanagaitienės 
paminklo nuotrauka. 

Kovo 10 d. sukanka 55 me
tai nuo Antano Vanagaičio mir
ties. Muzikologijos archyve yra 
atvirukas, kurį Vanagaitis pa
rašė muz. Petrui Sarpaliui į 
Čikagą 1949.03.08 d., dvi dienas 
prieš savo mirtį. Atvirukas 
rašytas iš Beloxi, Mississippi. Jį 
archyvui perdavė P. Sarpaliaus 
giminaitė Petro Petručio dėka. 
Tais laikais užteko vieno cento 
pašto ženklo. 

Prieš dvejus metus viena 
moteris pranešė Petrui Petru-
čiui, kad yra sužalotas Va
nagaičio paminklas. Su P. Pet-
ručiu nuvažiavome į kapines 
2004.04.04 d. Paminklas buvo 
sveikas, tik užpakalinėje dalyje 
buvo nuskelti t rys pamato 
gabalai. Apie tai pranešėme 
kapinių administracijai. Jie pri
pažino, kad tai galėjo atsitikti, 
darbininkams valant žolės 
plotą. Surašė pataisymo pra
nešimą Nr. 542 ir pažadėjo 
pataisyti . 2003.03.27 d. su 
Petru vėl nuvykome į kapines. 
Nuskelti gabalai tebegulėjo prie 
pamato. Vėl nuvykome į admin
istracijos įstaigą. J ie surašė 
pakartotiną raportą ir vėl 
pažadėjo pataisyt i . Po kelių 
mėnesių mes vėl nukeliavome į 
kapines. Trys nuskelti gabalai 
buvo pašalinti, bet nepritvirtin
ti prie pamato. Nutarėme apie 
tai daugiau nesirūpinti, nes 
paminklas yra sveikas, o pama
to nuskėlimo, apie tai nežinant, 
galima ir nepastebėti. 

Kazys Skaisgi rys 
Beverly Shores, IN 

Bereikalingi priekaištai 
Buvo pareikšti St. Semė

nienės vasario 18 d. „Draugo" 
laiškų skyrelyje PLC-ui. Pir
miausia, ne PLC ruošė Vasario 
16osios minėjimą vasario 15 d. 
Antrą — kas padarė ALTo ren
giamą minėjimą pagrindiniu 
minėjimu Čikagoje? Buvo 
laikai, kai Marquette Parke ir 
apie jo apylinkes gyveno lietu
viai. Marijos aukštesnioji 
mokyklos salė atliko pagrindinę 
rolę, nes ten vyko visi didesnieji 
renginiai, koncertai, operų spek
takliai. Tada joje ALTas ruošė 
Vasario 16-osios minėjimus ir 
jis buvo vienintelis, tad visi ir 
ėjome į jį. Laikams keičiantis, 
lietuviams daugiausia susi
būrusiems Lemonte ir apie jo 
apylinkes, dar įsigijus savus 
namus, įkūrus PLC, tai Le-
monto LB valdyba jaučia pa
reigą pravesti Vasario 16-osios 
minėjimą savuose namuose. Čia 
yra laisva valia pasirinkti, kas 
kieno rengiamame minėjime 
nori dalyvauti. Daug žmonių iš 
Lemonto vyko į Čikagos minė

jimą. Ir mes dėl to visiškai ne-
pykstame. O mūsų apylinkei 
perkelti tą datą į kitą dieną yra 
visiškai netikslinga ir nepri
imtina. Tad be reikalo yra 
keliamas lietuvių sąžinės bal
sas, tautiškumo, tolerancijos, 
vieningumo, draugiškumo ir 1.1. 
Kodėl turi būti visi verčiami 
vykti į ALTo rengiamą minėji
mą? Kiekviename Lietuvos 
mieste ir miestelyje ta diena 
švenčiama, o kiek tokių minėji
mų vyksta pačiame Vilniuje? Ir 
tik reikia džiaugtis, kad visi tą 
dieną prisimena, visi ją švenčia. 
Taip ir mes turė tume t ik 
džiaugtis, kad kuo plačiau ji 
švenčiama, juk koks skirtumas 
kur mes ją paminėsime, svarbu, 
kad minime. Reikia pakri t i 
kuoti tik tuos, kurie tą dieną 
niekur nesijungė, o buvo daug ir 
tokių. Bet kokia proga pasi
reiškia tokia neprielankumo 
gyslelė Lemontui. Atrodo, kad 
tik būsi geras tada, kai busi 
dosnus. Taip dėl to dosnumo 
keliami Cicero lietuviai. Labai 
gerai, kad jie gali būti tokie dos
nūs, tačiau Lemonto apylinkės 
LB veikla yra platesnė ir toji 
veikla yra surišta su išlaidomis. 
Vien per metus mes suruošiame 
5 svarbesnius renginius, veikia 
socialinis skyrius, kurį remia 
LB. Visi žinome kiek kainuoja 
namo išlaikymas, tai galime 
suprasti su kokiomis išlaidomis 
susiduria PLC išlaikymas, tad 
ne nuostaba, kad rengiant bet 
kokį renginį turi daug išlaidų. 
Daug kartų Lemonto LB valdy
ba jau neskaičiuoja to renginio 
pajamų, bet tik džiaugiasi, kad 
jis nebuvo nuostolingas. Ir tas 
mūsų veiklos nesustabdo, nes 
žinome, kad einame geru keliu, 
kad plėtojame mūsų lietuvišką 
veiklą ir bandome jungti visus 
l ietuvius. Atrodo, kad mes 
niekad neišmoksime pozityviai 
galvoti ir vieni kitų vertinti. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 
Lemont. IL 

Koncertas labdarai ar 
naujai žmonai 

Š.m. sausio 25 d. Jaunimo 
centre buvo suruoštas labdaros 
koncertas. Arba taip prieš kon
certą „Drauge" reklamuota. 

Koncerto programą atliko daini
ninkas Algirdas Motuzą, nese
niai Lietuvoje pagarsėjęs, kaip 
naujas milijonierius. Tik tuos 
milijonus įsigijęs žmonos, su
rastos Čikagoje, vardu. Kad Mo
tuzą jau yra turėjęs bent tris 
žmonas ir trečiąją pametė dėl 
šios turtingosios, rašė visi Lie
tuvos laikraščiai. O vienas lie
tuvių laikraštis šiame krašte, 
aprašydamas šią porą, pavadi
no labiausiai įsimylėjusia ir 
laimingiausia šeima. Kur mūsų 
šeimos vertybės? 

Dainininkas taip pat dau
giausia dainavo šiai savo žmo
nai, kaip pačiai geriausiai, mei
liausiai, šauniausiai, maloniau
siai... Salėje girdėjau šnibždėji
mus: „atėjom klausytis koncer
to, skirto žmonai ar meilužei". 
Publiką dainininkas lyg pa
miršo. 

Nuotaika gedo. Ar jau nebė
ra čia savų puikių kolektyvų, 
kurie suruoštų tikrai gerus lab
daros koncertus ir žiūrovų 
susirinktų kur kas daugiau. Ar 
mums reikia antraeilių daini
ninkų iš Lietuvos? Pasiklausęs 
ir pamatęs, supratau, koks kon
certo lygis ir kam jis skirtas: 
eiliniams vyresnių žmonių, pen
sininkų susibūrimams. Netikė
jau savo akimis, kol pats nepa
mačiau ir neišgirdau. Supratau 
viską, pasižiūrėjęs iš arti į „mi
lijonierių porą". Komentarai ne
reikalingi. Reikalinga tik blai
vių protų atsirinkti, kas yra 
kas! 

P e t r a s Liepa 
Palos Hills, IL 

Bravo „Draugui" 

Kas sugalvojo naują „Drau
go" maketavimą, skirtingas 
ant raš tes ir apskritai naują 
veidą, būtina pagirti. Gerai bu
vo rašoma viename vedama
jame, kad „Draugas" turi daug 
metų, bet nematyti senatvės 
žymių. 

Ir toliau eikite tuo keliu. 
Kas neina pirmyn, tas slysta 
atgal. Linkime „Draugui" šimto 
ir daugiau metų sulaukti. 

Vita ir Vincas Arnauska i 
Rockford, IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Julija K. 

ŽUVYS... ŽUVYS... ŽUVYS 

Prasideda Gavėnia. Katali
kams penktadieniais drau
džiama valgyti mėsą, tad 
verta vartoti daugiau žuvies. 
Be to, žuvis valgyti sveika. 
Šiandien pateiksiu kelis 
„kitokius" žuvies receptus. 

Po liepsna kepta žuvis 
(broiled fish) 

2 sv. šviežios arba šaldytos 
žuvies, supjaustytos maždaug 
3/4 storio gabaliukais 

3/4 puod. nesaldaus balto 
fdry)vyno 

3 šaukštai aliejaus 
3 šaukštai sojos padažo (soy 

sauce) 
1 ir 1/2 šaukštelio smulkiai 

sukapotų džiovintų svogūnų 
finstant minced onion) 

3/4 šaukštelio imbiero (ginger) 
1/2 šaukštelio krienų 
Įkaitinti orkaitės „broiler". 

Žuvies gabaliukus vienu sluok
sniu išdėstyti gerai pariebaluo-
tame, įkaitintame keptuve. 

Sumaišyti visus likusius 
produktus l'žpilti ant žuvies ir 
kepti 10-12 minučių, padėjus 
kepimo indą maždaug 2 colius 
nuo liepsnos. Apversti bent vie
ną kartą ir aplaistyti keptuve 
susidariusiu skysčiu. Žuvis iš
kepusi, kai subyra, pabadžius 
šakute 

Iš recepto gaunamos 8 por
cijos 

Dar vienas žuvies receptas 

1 sv. žuvies filė su oda 
1/8 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai aliejaus 
1/4 puod. „tartar sauce" 
1 kiaušinio baltymas, iš

plaktas, kol pasidaro stangrus 
Įkaitinti orkaitės „broiler". 

Žuvies filė išdėstyti (odele į 
apačią) gerai išteptame, lėkšta
me keptuve. Pabarstyti druska, 
pipirais ir patepti , 
aliejumi (galima var-; 
toti ir sviestą). 

Kepti 10 min. 
maždaug 3-4 co
lius nuo liepsnos. 
Tuo tarpu atsar-

. ,\. . . . giai jmaisyti ..tar- j 
tar sauce" į gerai į 
išplaktą kiaušinio] 
baltymą, vienodu! 
sluoksniu šiuo mi
šiniu aptepti visas A 
žuvies filė ir 
dar pakepti 2{ 
minutes, kol vir
šus bus papūtęs ir gražiai rus
vas. 

Kimšta žuvis 

1 visa žuvis, maždaug 2 ir 
1/2-3 sv. dydžio 

2 šaukštai aliejaus 
6 šaukštai smulkiai sukapo

to svogūno 
3/4 puod šviežių plonai su

pjaustytų grybų 
3 šaukštai balto acto 
1 ir 1/2 puod. pastovėjusios 

baltos duonos trupinėlių 
1/2 puod. lieso pieno 
1 kiaušinio baltymas, tru

putį suplaktas 
1/2 šaukštelio kario (curry 

powder) 
1/8 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukšteliai smulkiai su

kapotų rūgščių agurkų (sour 
pickles) arba paruošto agurkų 
..relish" 

Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 
Svogūnus ir grybus pakepinti 
aliejuje 10 min. Supilti actą ir 
pavirinti ant lengvos liepsnos 
10 min. Nuimti nuo liepsnos ir 
atvėsinti 10 min. 

Duonos trupinius pamirkyti 
piene, tuomet išspausti visą 
skystį ir duoną sudėti į svo-
gūnų-grybų mišinį. Supilti 
paplaktą kiaušinio baltymą, pi
pirus, sudėti rūgščius agurkus 
(arba „relish), kario miltelius. 

Žuvį iš lauko ir vidaus įtrin
ti druska, prikimšti duonos mi
šiniu, angą susegti mediniais 
dantų k rapš tuka i s . Keptuvą 
pariebaluoti, ištiesti vaškuotu 

popieriumi 

(parchment arba wax paper), 
padėti ant jo žuvį, patepti aliejumi 
ir kepti 45 minutes, kol žuvis 
lengvai atsiskirs. įdūrus šakute 

Galima taip kepti ir žuvies 
filė. Reikia paimti 1 ir 1/2 sv. 
filė, t a rp dviejų gabalų įdėti 3-4 
š a u k š t u s kamšalo, išdėstyti 
pariebaluotame keptuve ir kepti 
25-30 min. 350" F orkaitėje 

Žuvies vynhtiniai 

1/2 puod. sukapoto saliero 
3 šaukštai vandens 
2 puod. stambių duonos 

trupinių (nedžiovintų) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 puod. virtų, sukapotų 

špinatų 
1/2 šaukštelio džiovintų čio

brelių (thyme) 
1 ir 1/2 sv. žuvies filė 
1 kiaušinio bal tymas, 

truputį suplaktas 
1/4 puod. lieso pieno 
2 šaukštai miltų 
1/2 puod. smulkių sausainių 

(cracker) trupinėlių 
Įkaitinti orkaitės „broiler". 

Sumaišyti svogūnus, salierus ir 
vandenį nedideliame puode. 
Užvirti ir uždengus pamažu 
virti, kol daržovės bus minkštos. 
Sudėti duonos trupinėlius, druską, 
pipirus, špinatus ir čiobrelius. 
Gerai sumaišyti (jeigu labai 
sausa. įpilti truputėlį vandens). 

Ant kiekvieno filė uždėti po 
truputį šio mišinio, suvynioti ir 
susmeigti mediniais dantų 
krapštukais. Kiekvieną filė pavoboti 
į kiaušinio baltymo ir lieso 

pieno mišinį, po to į 
miltus ir 

i c ' - '•'-• -:••) 

sausainių trupinėlius. 
Vyniotinius išdėstyti parie

baluotame keptuve, pakišti po 
liepsna. Po maždaug 8-10 min., 
po to atsargiai apversti ir tiek 
pat laiko kepti antrąją pusę. 
Pakanka 6 porcijoms. 

Užkandėliai su špinatais 

4 šaukštai alyvuogių alie-
2 šaukštai sukapoto svogūno jaus 

3 suplakti kiaušiniai (gali
ma vartoti ir be trynių paga
mintą kiaušinių produktą) 

1 nedidelis, sukapotas svo
gūnas 

12 unicijų smulkiai su
tarkuoto Cheddar sūrio (geriau
siai tinka „sharp Cheddar") 

1 dėžutė (10 uncijų) su
šaldytų špinatų, atšildytų, nu
varvintų ir smulkiai sukapotų 

1 puod. lieso pieno 
1/4 puod. miltų 
172 puod. sukapotų šviežių 

grybų 
1 šaukštelis kepimo miltelių 

(baking povvder) 
1 šaukštelis (ar mažiau) 

druskos 
Įkaitinti orkaitę iki 350°. 

Aliejų supilti į 13x9 dydžio kepi
mo indą ir pavartyti, kad aliejus 
vienodai padengtų visą dugną 
bei šonus. 

Sumaišyti kiaušinius, svo
gūnus, sūrį, špinatus, pieną, 
miltus, grybus, druską ir kepi
mo miltelius. Sukrėsti į pa
ruoštą keptuvą. Kepti apie 35 
min.. kol viršus truputį paru
duos. Šiek tiek atvėsinus, su
pjaustyti nedideliais gaba
liukais. Galima valgyti karštą, 
arba kambario temperatūros. 

GREITI PUSRYČIAI 
Duona su varške 

Ar kasdieniniai pusryčių 
patiekalai nusibodo? Pamė
ginkite paskrudintą duoną su 
varške ir cinamonu Greitai 
pagaminama, skanu ir sveika. 

Visų pirma paskrudinti bal
tos duonos riekutes (kiek val
gančių, tiek riekučių, o gal po 
dvi). Ant kiekvienos riekutes 
uždėti 1/4 puod. sumažinto 
riebumo varškės ir apibarstyti 
1/2 šaukštelio cukraus, sumai

šyto su trupučiu cinamono. 
Duoną pakišti orkaitėje po liep
sna (broiler) ir pakepinti, kol 
cukrus ištirps, varškė bus karš
ta. 

Prancūziška duona 

2 riekutės vakarykščios bal
tos duonos 

2 kiaušinių baltymai 
2 šaukštai lieso pieno 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

1/4 šaukštelio vanilijos 
prieskonių 

1/8 šaukštelio cinamono 
1/2 šaukšto aliejaus 
Dubenėlyje suplakti pieną, 

kiaušinių baltymus, cinamoną, 
vaniliją. Įkaitinti keptuvę ir iš
tepti aliejumi. Duonos riekutes 
pamirkti kiaušinių mišinyje ir 
abi puses apkepti, kol gražiai 
pageltonuos ir bus traškios. 
Patiekti su uogiene. 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Išnuomojamas 2 mieg. butas Oak 
Lawn su šiluma. Naujas remontas. 
gražus vaizdas, balkonas. I aukštas. 

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

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 

Darien išnuomojamas 
1 mieg. butas. Kaina S725, 
šiluma ir vanduo įskaitytas. 

Tel. 630-789-6559. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOM Jft NAMŲ, SVEKATOS 

K GYVYBĖS DRAlMvIAS 
Asentas Frank Zapolis ir Off. Mer. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SIŪLO DARBA 

CPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros sperialKtas/e<Setikas 

Tel. 708-945-8051. Conie. 

CARFGIVFR VVANTF.D 
!<i take care of a handicapped chtld tn 
WiM.'onsin Mušt have VVork Permit. 
Good Knglish. SS*. Other jobs also 

available Call 262-657-8467. 

GREIT PARDUODA 
--[Br^r^- Landmark 
l ~ 5 H properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0206 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• (Treitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

DČMESOfO&CSiOtNtsaniai atvykote. Mkotc darbo ar bato. Urtau 4n»Kk Wfcratty*t bran-
•jbj ftatMaJaT ne j t i i omucAs p u *«axm» mifmŠm mmfmm* tmĖtt ptĖtmtttt 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

RUSIJA 
MASKVA. Robert Amsterdam, 
buvusio naftos kompanijos „Ju
kos" vadovo Michail Chodor-
kovskij advokatas iš užsienio, 
yra pasiryžęs aplankyti kalė
jime savo ginamąjį, taip pat su
imtus bendrovės „Menatep" ak
cininką Platon Lebedev ir „Ju
kos" saugumo tarnybos darbuo
toją Aleksėj Pičiugin. Spaudos 
konferencijoje Maskvoje antra
dienį jis pareiškė: „Man visą 
laiką sakoma, kad patekti į izo
liatorių neįmanoma. Aš pateik
siu prašymą aplankyti visus 
tris asmenis ir tikiuosi, kad tai 
bus įmanoma; žinoma, aš ti
kiuosi spaudimo to nedaryti''. R. 
Amsterdam nuomone, teismo 
nagrinėjimas vyksta už teisės 
ribų. Jo manymu, teisminiai 
ginčai nevyksta teisinėje plot
mėje. „Putin mėgsta lyginti šią 
bylą su „Enron" skandalu. Jei
gu ši byla vyktų taip pat, visi 
šie asmenys būtų laisvėje ir 
mes su jais dirbtume, nebūtų 
uždarų posėdžių", sakė R. Ams
terdam. M. Chodorkovskij buvo 
areštuotas 2003 m. spalio 25 d. 
pagal kaltinimus ekonominiais 
nusikaltimais bei vengimu mo
kėti mokesčius. Jeigu jis bus pri
pažintas kaltu, jam gresia iki 
10 m. kalėjimo. Daugelis politi
kų ir verslininkų vertina „Ju
kos" bylą kaip valdžios atstovų, 
norinčių pakeisti privatizacijos 
rezultatus, užsakymą. 
MASKVA, vasario 24 d. Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin 
antradienį, likus mažiau kaip 
trims savaitėms iki šalies vado
vo rinkimų, per televiziją pa
skelbė, jog Rusijos vyriausybė 
atsistatydina. Prezidento tar
nyba pranešė, jog valstybės va
dovas jau pasirašė ir atitin
kamą įsaką. Kremlius taip pat 
pranešė, kad laikinai ministro 
pirmininko pareigas pavesta 
eiti buvusio premjero Michail 
Kasjanov pavaduotojui Viktor 
Christenka. „Remiantis 
Rusijos Konstitucijos 117 str. 

priėmiau sprendimą atleisti vy
riausybę. Šis sprendimas nesu
sijęs su ankstesnės sudėties 
vyriausybės veiklos rezultatų 
įvertinimu, manau, kad jie yra 
patenkinami. Jį padiktavo no
ras dar kar tą išreikšti savo 
nuostatas ir parodyti, koks bus 
valstybės raidos kursas po 2004 
m. kovo 14 d.", sakė V. Putin. 

F BALTARUSIJA 
MINSKAS. Baltarusijos pro
k u r a t ū r a paskelbė oficialų 
kaltinimą paėmus kyšį buvu
siam Baltarusijos valstybinės ra
dijo ir televizijos vadovui Jegor 
Rvbakov, anksčiau suimtam 
t i r ian t baudžiamąją bylą dėl 
kyšininkavimo, grobimų ir pik
tnaudžiavimo tarnyba. Anks
čiau Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka atleido 
J . Rybakov iš pareigų po gene
ralinio prokuroro Viktor Sei
man pranešimo. Baudžiamojo 
kodekso straipsnis, pagal kurį 
pateikti kaltinimai buvusiam 
valstybinės televizijos vadovui, 
numato laisvės atėmimo baus
mę nuo 7 iki 15 m. Praėjusią 
savaitę Baltarusijos valstybės 
saugumo komitetas taip pat 
pate ikė kal t in imus piktnau
džiavus tarnyba buvusiai prezi
dento reikalų valdybos vadovei 
Galinai Žuravkovai. Baltaru
sijos valstybinis radijo ir tele
vizijos susivienijimas yra didžiau
sia šalyje kompanija, kurią vi
siškai valdo valstybe. Be jos. Bal
tarusijoje dabar veikia dar trys val
stybiniai televizijos kanalai. 

Į JAV " | 
DUBAJUS. Teroristų vadeivos 
Osama bin Laden dešiniąja 
ranka laikomas Ayman al-Za-
wahiri dar viename garso įraše, 
kurį antradienį transl iavo 
arabų televizija „ai Jazeera", 
tvirtina, kad JAV prezidentas 
George W. Bush melavo saky
damas , kad išardytas beveik 
visas kovotojų t inklas ,,al 
Qaeda". ..Busho pareiškimai, 

kad jo kariai sulaikė daugiau 
nei du trečdalius „ai Qaeda" 
narių yra grynas melas", sako
ma garso įraše. Anksčiau ant
radienį A.al-Zawahiri garso įra
šą paskelbė televizijos kanalas 
„Al Arabiya". Toje garsajuostė-
je O. bin Laden pavaduotoju 
laikomas A.al-Zawahiri griežtai 
užsipuolė Prancūziją dėl spren
dimo uždraust i valstybinėse 
mokyklose musulmonėms ne
šioti skareles. Kol kas nežino
ma, ar „ai Jazeera" ir „Al Ara
biya" transliuoti garso įrašai 
yra iš tos pačios garsajuostės. 
A.al-Zavvahiri taip pat pagrasino, 
kad JAV bus surengti nauji 
išpuoliai. „Islamo tauta, atsiun
tusi jums Niujorko ir Vašin
gtono komandas, priėmė tvirtą 
sprendimą siųsti kitus būrius 
sėti mirtį ir siekti rojaus", sakė 
O. bin Laden pavaduotojas. 

Sirvydas bus Lietuvos patriotas 
DRAUGAS, 2004 m. vasa r io 25 d., trečiadienis 

^ a t k e l t a iš 3 psl . 

-Todei kad jis tvirtai apsi
sprendė ir aš tiesiog negalėjau 
jam sakyti: ne, negali lankyti 
mokyklos Lietuvoje, kai 50 me
tų mes Amerikoje (aš tiek metų 
dar neturiu), svajojome grįžti į 
laisvą Lietuvą. Štai mano sūnus 
nori grįžti į laisvą Lietuvą, aš 
galiu tik sakyti: „Bravo". Ir da
rau viską, kad jam čia pasisek
tų. O kodėl jis apsisprendė? Tai 
nėra aklas puolimas. Jis įsivaiz
duoja, kas jo laukia, didžiuojuos 
juo, kad jis kalba lietuviškai. 
Manau, jam nebus per sunku. 
J i s yra drąsus, o svarbiausia, 
kad jis jaučia tokią trauką, ku
rią aš įvertinčiau taip: jis yra 
Lietuvos patriotas. Mane suglu-

KINIJA 
PEKINAS. Šiaurės Korėja ne
sut iks su siūlomu jos bran
duolinės programos įšaldymu, 
kol nebus patenkinti Pchenjano 
reikalavimai dėl kompensaci
jos. „Tik tuomet, kai bus vi
siškai išspręstas klausimas del 
kompensacijos, Šiaurės Korėja 
imsis įgyvendinti planą dėl 
branduolinės programos su
stabdymo", rašoma Užsienio 
reikalų ministerijos atstovo 
pareiškime, kuris buvo išpla
t intas Pchenjane. „Jei šiame 
derybų rate mums bus siūloma 
pirma sustabdyti, o tik vėliau 
gaut i kompensaciją. Šiaurės 
Korėja griežtai tam nepritars", 
rašoma pareiškime. Šiaurės 
Korėja taip pat pavadino „iš
galvotais" JAV kaltinimus, kad 
Pchenjanas vykdo urano sod-
rinimo programą. ..Jei JAV ir 
toliau skleis pramanus apie 
sodrintojo urano programą ir 
smerks Šiaurės Korėją, tai tik 
užtęs klausimo dėl branduo
linės programos sprendimą", 
rašoma Š. Korėjos užsienio reikalų 
ministerijos atstovo pranešime. 

Skandale įklimpęs prezidentas siūlo pradėti apkaltą 
Atkelta iš 1 psl. 

tuo šiurkščiai pažeidus 
Konstituciją ir sulaužius duotą 
priesaiką ir sukėlus pagrįstus 
įtarimus dėl nusikaltimo, nu
matyto Baudžiamojo kodekso 
125 straipsnyje — valstybės 
paslapties atskleidimo", sakė R. 
Paksas. 

Jis taip pat kaltina A. 
Paulauską „sužlugdžius Seimo, 
kaip vienos iš valstybės val
džios, autoritetą, tuo šiurkščiai 
pažeidus Konstituciją ir sulau
žius duotą priesaiką". 

R. Pakso teigimu, teikimo 
pradėti apkaltą „pagrindinis 
akcentas" yra kal t inimas A. 
Paulauskui atskleidus slaptą 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) pažymą „Dėl 
negatyvių tendencijų, keliančių 
grėsmę valstybės nacionaliniam 
saugumui". Prezidento ir jo ap

linkos ryšius su abejotinos repu
tacijos asmenimis atskleidžianti 
VSD pažyma lapkričio pradžioje 
buvo paviešinta spaudoje, o vė
liau išslaptinta. Pažyma tapo 
pagrindu pradėti Seimo laiki
nosios tyrimo komisijos dėl gali
mų grėsmių valstybiniam sau
gumui darbą. 

R Pakso teigimu, pernai 
spalį 30 d. A Paulauskas sukvie
tė ir su minėtąją pažyma supa
žindino Seimo frakcijų atstovus 
— liberaldemokrata Henriką 
Žukauską, konservatorius And
rių Kubilių ir Arvydą Vidžiūną, 
l iberalcentristus Kęstutį Gla
vecką ir Gintarą Steponavičių, 
socialdemokratus Vytenį Andriu
kaitį, Algirdą Butkevičių ir Aloy
zą Sakalą bei socialliberalus Al
vydą Sadecką, Alvydą Rama
nauską ir Artūrą Skardžių. 

„Pažymėtina, jog kai kurie 

supažindinti parlamentarai ne
turėjo leidimo dirbti ir susi
pažinti su įslaptinta informaci
ja, o A. Paulauskas atskleidė 
slaptą informaciją neturėju
siems teisės ją skaityti asme
nims", sakė R. Paksas. 

Pradėjus apkaltą preziden
tui . Seimas privalo sudaryti 
specialią tyrimo komisiją pateik
tų kal t inimų pagrįstumui ir 
rimtumui ištirti. Teikimą pra
dėti apkal tą prezidentui R. 
Paksui Seime pasirašė 86 parla
mentarai. Prezidentūros skan
dalą ištyrusios dvi Seimo ko
misijos konstatavo R. Pakso 
pažeidžiamumą ir dėl to kylan
čią grėsmę valstybiniam saugu
mui, o Seimas nusprendė pra
dėti apkaltos procedūrą bei pa
prašė Konstitucinio Teismo 
išvados, ar prezidentas pažeidė 
Konstituciją ir priesaiką. 

Prezidentūroje — cenzūros apraiškos 
Atkelta iš 1 psl. 

antradienį išplatintame pa
reiškime cituojamas liberalcen-
tristų frakcijos seniūnas EI įgi
jus Masiulis. 

„Nors prezidento atstovė 
spaudai tvirtina, kad LNK žur
nalistai pažeidė darbo Preziden
tūroje taisykles, E. Masiulio įsi
tikinimu, šios taisyklės priešta
rauja Visuomenės informavimo 
įstatymui, kuriame aiškiai nu
rodoma žurnalistų teisė gauti 
informaciją iš valstybės institu
cijų, draudžiama riboti žurna
listų veiklą, persekioti juos". 

Frakcijos seniūno įsitikini
mu, sprendimą atimti akredita
ciją iš LNK žurnalisto galima 
suprasti kaip bandymą perse
kioti žurnalistus už kritiką pro 
zidentui ir mėginimus paskelbti 

visuomenei apie prieštaringai 
vert inamus įvykius Prezidentū
roje. 

Akreditacijos a tėmimą iš 
žurnalisto P. Lingės kaip „nea
bejotiną Visuomenės informavi
mo ir kitų įstatymų, draudžian
čių persekioti žurnal is tus už 
kritiką, pažeidimą" įvertino ir 
LNK Žinių tarnybos vadovas 
Edmundas Jakilaitis. 

„LNK žurnalistas P. Lingė 
atliko savo pareigą visuomenei, 
nufilmavęs ir parengęs repor
tažą, kaip skandalo įkarštyje du 
prezidento patarėjai Preziden
tūros kavinėje susitinka su par
lamentaru Vytautu Šustausku, 
neslepiančiu ryšių su Kauno nu
sikaltėliais", sake E. Jakilaitis 

„Visuomenės teise žinoti. 
kas vyksta Prezidentūroje — 

daug svarbiau, nei prezidento 
atstovės spaudai Jūra tės Over-
lingienės naujosios taisyklės, 
kurių žurnalistai ne tik nepasi
rašė, bet net ir nematė", pabrė
žė LNK Žinių tarnybos vadovas. 

Prezidentūra jau ne pirmą 
kartą mėgina riboti žurnalistų 
teisę gauti informaciją. 

Praėjusių metų pabaigoje 
Prezidentūros tarnautojai pali
ko už durų valstybinę žinias-
klaidą. įleidę į Rolando Pakso 
spaudos konferenciją tik regio
ninių leidinių atstovus. 

Vienoje pastarųjų pre
zidento spaudos konferencijų 
nebuvo suteikta teisė užduoti 
k lausimus daugelio kritiškai 
Rolando Pakso veiklą verti
nančių žiniasklaidos priemonių 
atstovams. 

mino „Lietuvos ryto" antraštė 
šios dienos numeryje, kur labai 
pozityviai „patriotu" buvo pava
dintas žmogus juoda radikalo 
uniforma. Argi mes nebežinom, 
kas yra patriotas? Aš retai ma
tau šį žodį pavartotą teigiama 
prasme. O tėvynės meilė vis dėl
to nėra blogas dalykas. Man at
rodo, kad Sirvydas bus Lietuvos 
patriotas, ir ta prasme man 
belieka jam atverti duris. 

— Ar j i s i r savo a te i t i 
sieja su Lie tuva? 

— Jis dar jaunas, dar sunku 
pasakyti, bet mano vyriausias 
sūnus Aras, kuris Amerikoje 
greitai įsigis bakalauro laipsnį, 
jau yra išsiuntęs paraiškas 
ieškoti darbo Lietuvoje. 

— Dėkojame už pokalbį . 

Gerbiami lietuviai, 
Jei žinote kokį darbą arba parduodate savo darbą, 

prašau skambinkite 
te#. 773-S8S-4249, rašykite 

darbai&draugas. org 
arba siųskite faksą 773-585 8284.Šiai dienai turime apie 70 lietu

vių, ieškančių darbo. Šie žmonės gali dirbti įvairius darbus, 
pradedant žmonių priežiūra ir baigiant valymais. Būtų malonu, jei 

jūs padėtumėte savo tautiečiams 
įsikurti Amerikoje ir susirasti darbą. 

Laukiame jūsų pasiūlymų ir pagalbos. 

A t A 
SYLVIA J. SATRAITIS 

LAURINAITĖ 
Mirė 2004 m. vasario 22 d. sulaukusi 80 metų. 
Gimė Chicago, IL. Gyveno Chicago, West Lawn apy

linkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Joseph Antony Satraitis, Ameri

kos kariuomenės veteranas. 
A. a. Sylvia buvo žmona a.a. Albin P. Satraičio. 
Velionė 25-eris metus išdirbo „Draugo" laikraščio re

dakcijoje. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 26 d. nuo 

9:30 v.r. iki šv. Mišių 10:30 v.r. St. Mary Star of the Sea 
bažnyčioje, 6435 S. Kilbourn, Chicago, IL. Po šv. Mišių 
a.a. Sylvia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome visus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdęs sūnus . 

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

TRYLIKOS 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A f A 
TEKLA 
RUČAS 

Brangi Mamyte, aš tavęs negalų pamiršti! Bėga die
nos be Tavęs ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia ir nie
kas niekada jos užimti neįstengs... 

A. a. Tekia gimė 1888 m. vasario 25 d. Lietuvoje. Mirė 
1991 m. vasario 27 d. Čikagoje, sulaukusi ilgų ir gražių 
103 metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos penkta
dienį, vasario 27 d., 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamytę. 

Duktė Sab ina Henson 

Į Amžinojo grožio pasaulį 

At 
iškeliavus dailininkei 

A 
VANDAI KANYTEI-BALUKIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius vyrą 
dr. GEDIMINĄ BALUKĄ, sūnų ANDRIŲ, duk
ras LAIMĄ ir DANUTĘ su šeima. 

krikšto 
Jonas, Joana, Rima ir 

sūnus Povilas su šeima 
Sofija Jelionienė 

A t A 
VANDAI KANYTEI-BALUKIENEI 
mirus, dr. GEDIMINUI BALUKUI, dukroms 
LAIMAI, DANUTEI su šeima ir sūnui AND
RIUI, reiškiame giliausią užuojautą. 

Elena Z. Carter 
Jūra Gvidienė 
Irena Kairytė 

Meri Sugintienė 

A f A 
ginekologui dr. 

ALGIRDUI DEVENIUI 
mirus, jo sūnui MYKOLUI ir jo žmonai BETH, 
seseriai BOBELIENEI, svainiui dr. BOBELIUI, 
broliui KĘSTUČIUI su šeima ir visiems gi
minėms Lietuvoje ir JAV, reiškiame užuojautą. 

Emilis ir Julija Sinkiai 

Mylimai motinai,uošvei ir senelei 

A f A 
JADVYGAI GEČIAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ALGI
MANTĄ, marčią TERESĘ, dukras su šeimomis 
ir proanūką. 

Dalinamės skausmu ir jungiamės maldoje. 

Ona Barauskienė ir šeima 

Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės nariui, 
ilgamečiam Vilniaus u-to choro meno vadovui ir 
dirigentui, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios vargonininkui ir daugelio Lietuvos Dai
nų švenčių dirigentui 

A f A 
PRANUI SLIŽIUI 

mirus, jo broliui STASIUI SLIŽIUI, mūsų 
ŠALM sąjungos nariui ir vienam iš „Muzikos 
žinių" redaktorių, ilgamečiam Šv. Antano par. 
Detroite vargonininkui ir choro vadovui nuošir
džią užuojautą reiškia 

Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos sąjunga 
ir jos valdyba 

Faustas Strolia 
dr. Loreta Venclauskienė 

Darius Polikaitis 
Antanas Giedraitis 

Alma Preisaitienė 
Kazys Skaisgirys 
Birute Mockienė 

A t A 
dailininkei VANDAI KANYTEI 

BALUKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą dr. GEDI
MINĄ BALUKĄ. sūnų ANDRIŲ, dukteris 
LAIMĄ ir DANUTĘ su šeima. 

Razmų, šeima 

Brangiam Tėvui 

A f A 
JUOZUI SEDZIUI 

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame sū
nui JUOZUI, jo šeimai ir artimiesiems. Liūdime 
kartu. 

Šv. Kazimiero seselių vienuolyno 
bendradarbės 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėsei 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ Ne
ka l to Prasidėjimo Mergelės Ma
rijos seselių rėmėjai malonia i 
kv ieč ia da lyvau t i m e t i n ė j e 
šventėje-vakarienėje kovo 2 1 d . , 
sekmadienį, 2 v.p.p. Šv. Mišios 
v y k s tėvų j ė z u i t ų koplyčioje, 
k u r i a s aukos k u n . dr. prof. Kęs
t u t i s Trimakas. Per šv. Mišias 
g iedos solistai M a r g a r e t a i r 
Vaclovas Momkai , v a r g o n u o s 
Manigirdas Motekai t is . 3 v.p.p. 
J a u n i m o centro didžiojoje salėje 
ka lbės ses. O n u t ė Mikai la i tė , 
k u r i atvyks iš P u t n a m o . Menine 
programą at l iks muz. Povilas 
Strol ia , po to bus v a k a r i e n ė . 
N a r i a i ir svečiai l aukiami , t u o 
paremsime taip svarbius seselių 
darbus Lietuvoje ir Amerikoje. 

KAPELA „SODŽIUS" RUOŠIA 
„kaimišką puotą" , J a u n i m o 
cen t ro didžiojoje salėje kovo 6 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. 
Informacija t e i k i a m a te l . 
7 7 3 ^ 5 6 - 3 7 7 7 . 

RENAISSANCE COURT Gallery, 
Chicago Cultural Center (77 E. 
Randolph Street , Chicago, IL) 
v y k s penkių m e n i n i n k i ų -
Loraine Stillman, Pamela Elesh, 
D iana Spyros, B a r b a r a Breyer 
ir M. Giedrės Ž u m b a k i s - paro
d a „Individual Impres s ions" . 
Parodos a t idarymas įvyks penk
tadienį , kovo 7 d., 5 - 7:30 v.v. 
Visuomenė mielai kviečiama. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS gene
ra l in i s konsulas Arvydas Dau-
noravičius s a k y s p a g r i n d i n ę 

kalbą Kovo 11-osios - Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s a t s t a t y m o 
šventėje, ku r ios m e t u b u s įteik
tos ir III l i t e r a tū r in io konkurso 
premijos l a u r e a t a m s J a u n i m o 
centre, kovo 14 d., 3 v .p .p . Šven
tės p r o g r a m a ba igs i s i ški lminga 
vakar iene . V ie t a s re ik ia užsisa
kyti iš a n k s t o „L ie tuv ių balso" 
rašt inėje, 2624 W. 71s t St. , a rba 
telefonu 7 7 3 - 7 7 6 - 3 3 9 9 . 

LIETUVOS VYČIŲ Vidur io Ame
rikos ra jonas r u o š i a Šv. Kazi
miero šv. Miš i a s , ku r io s vyks 
Švč. Mergelės Mari jos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, M a r ą u e t t e 
Parke , kovo 7 d. 12:15 v.p.p. -
šv. Mišios, o po Mišių visi rink
simės į salę p i e t u m s . Suvažia
vimą globoja 1 1 2 t a L ie tuvos 
Vyčių kuopa . Nor in t ie j i daly
vau t i t u r i s k a m b i n t i Anelei 
Pocienei, te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 8 3 7 . 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademin i s s k a u t ų sąjūdis 
kviečia v isus a t s ipa l a iduo t i nuo 
k a s d i e n y b ė s i r a t v y k t i į 
Gavėnios s u s i k a u p i m ą šeštadi
enį, kovo 6 d. P r a d ž i a 8:30 v.r. 
Sus ikaup imą p r a v e s t ėvas An
t a n a s Gražu l i s , S.J . B u s klauso
ma i špaž inč ių . S u s i k a u p i m a s 
baigsis šv. Miš iomis , kur ios bus 
4 v.p.p. P r a š o m e iš a n k s t o už
siregistruot i p a s I r eną Polikai-
t ienę, te l . 6 3 0 - 2 5 7 - 2 0 2 2 . 

KINO FILMO „PAŽAISLIO vie
nuolyno idi lės" p r e m j e r a bus 
rodoma vasa r io 29 d., po 10:30 
v.r. Mišių, Švč. Merge lės Ma

rijos G i m i m o parap i jos salė je . 
Čia g a l ė s i t e p l ač i au suž ino t i 
ap ie P a ž a i s l i o v i e n u o l y n o 
istoriją, p a m a t y s i t e n u o s t a b a u s 
meno f r e skas ir viso in te r je ro 
h a r m o n i j ą , ga r s ių jų I t a l i jos 
m e n i n i n k ų a r c h i t e k t ū r ą , išgir
s i te s e s . E d i t o s , ses. Jo l i tos i r 
ses. Lidi jos p a s a k o j i m u s a p i e 
v i e n u o l y n ą . T i k i m ė s j ū s ų 
g a u s a u s da lyvav imo . 

/ / DRAUGUI" - 95 
„DRAUGO" 9 5 METŲ s u k a k t i e s 
proga kovo 2 8 d., s e k m a d i e n į , 
M a r i a g imnaz i jos audi tor i joje , 
Čikagoje , r u o š i a m a s y p a t i n g a s 
k o n c e r t a s , k u r i o p r o g r a m ą a t 
liks gen . J u o z o Žemaičio L ie tu 
vos K a r o a k a d e m i j o s v y r ų 
choro „ K a r i ū n a s " vokal inė g r u 
pė. K o n c e r t o p roga b u s i š l e i s t a 
speciali p r o g r a m a su sveikini 
m a i s „ D r a u g o " g a r b i n g o s 
s u k a k t i e s proga . Malonia i vis i 
p r a š o m i s a v o s v e i k i n i m u s 
s iųs t i „ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i 
ja i . Vieno pus l ap io k a i n a - 100 
dol., p u s ė s pus lap io - 50 dol. 
Š ia i s s v e i k i n i m a i s p a r e m s i t e 
v ien in te l io u ž Lie tuvos ribų lei
d ž i a m o l i e t u v i š k o d i e n r a š č i o 
to l imesnį gyvavimą. 

BILIETUS Į „ D R A U G O " k o n 
certą ga l i t e įsigyti „Seklyčioje", 
P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r e , Le -
m o n t e i r „ D r a u g o " a d m i n i s 
tracijoje. K o n c e r t a s įvyks kovo 
28 d., s e k m a d i e n į . M a r i a g im
nazijos sa lė je , Čikagoje. 

/ / 

EL DIA Cicero, IL-dei 13al 16de Febrero cel 2004 1 1 

Apie Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
— Cicero laikraštyje „EL Dia' 

Cicero m i e s t e p a m i n ė t a 
Vasario 16-oji plačiai ap

r a š y t a vietiniame Cicero laik
raš tyje „EL Dia". Švent in iame 
minėjime dalyvavo Cicero pre 
z iden tas Rami ro Gonza lez , 
Mar i lyn Colpo, J a n e t Porod, 
J o s e p h Virruso kiti a t s tovai bei 
l ie tuvių b e n d r u o m e n ė . Laik
raštyje rašoma, kaip Cicero LB 
pirmininkas M i n d a u g a s Bau-
k u s susijaudinęs pasakė kalbą, 
padėkodamas už visų ciceriečių 
dalyvavimą bei pala ikymą. 

Vasario 1 1 d . Cicero mieste
lyje buvo įvardinta „ A m e r i k o s -
Lietuvos diena". Šia ir Lietuvos 
nepr ik lausomybės š v e n t ė s 
p r o g a Cicero buvo i ške l t a 

fettniar y 11 i s Uec i arėti 
lithuanian Day in Cicero 

Declaranen Cicero 
dia de Lltuania 

InformaciCn pdgina 11 

ilsiai Santai 

Cicero, Illinois (NED).-
jAn act of great civic mearsing was 
livcd at thc Towr> of Cicero. when 
khc members of Cicero's 
JGovernment. headed by ks 
fresident Ramiro Gonzalez and 

town's govcrnment and its 
Presklcnt. for such a beautifui dis-
tincrion for their community. With 
a wcak voicc. duc to the emotion. 
he stated ?he foiknving. "thank you 
for this rcsolution. J apprcciate this 

aSejJ 

t r i spa lvė . C ice ro p r e z i d e n t a s 
laikraščio ko re sp o n d en tu i sakė , 
kad šie meta i n e išskir t in ia i . 
„Mes k i e k v i e n a i s m e t a i s 
švenčiame šią š v e n t ę k a r t u su 
l ie tuvių b e n d r u o m e n e " , s a k e 
prez iden tas R a m i r o Gonzalez. 
„Lietuvia i l aba i n u o š i r d ū s ir 
geri ž m o n ė s , o v i s a ben
d r u o m e n ė - l aba i ak tyvi . 

L ie tuv ia i v i s a š i rd imi domisi 
L ie tuvos , ir , ž inoma, aktyvia : 
da lyvau ja šios šal ies polit ikoje" 

S t r a i p s n i s la ikraš ty je gau
siai i l i u s t r u o t a s n u o t r a u k o m i s 
Malonu , ka i s p a u d a neabej inga 
e t n i n i ų b e n d r u o m e n i ų gyve 
n imu i . j ų t a u t i n ė m s š v e n t ė m s . 

„ D r a u g o " i n f o . 

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 6.3 Street 
Chicago, IL 60629 

Skersai gatves nuo .Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, I^emont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R . D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštines Čikagoje ir 

\Voodridge 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

8 7 7 - 4 9 6 - 3 5 2 7 

Tai Jūsų laikraštis 
I M I G R A C I N E S TEISKS 

ADVOKATAS 
A U R E L I U S B U T V I L A S 

T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 
!:t",S hiSJlc«Z«)(>( •hK¥r>. ILG06O3 

(iahmos konsultacijos Ještudieniais 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
T e l . 773-776-8700 

E - m a i l : C i i b a i t i s @ a o l . c o m 
Toli f ree 24 h r . 888-7766742 

Darbo vai . n u o 8 v.r. iki 5 v.v. 
Še š t ad 8 v r. iki 1 v.p.p. 

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

64.36 S Pulaski Rd . Chicago, IL 
60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susi tar imą 

file:///Voodridge
mailto:Ciibaitis@aol.com


Čikagos lituanistinėje mokykloje 

Vasario 16-osios minėjimas 

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūrate Dovilienė sakė kalbą 
Jaunimo centro kiemelyje prie paminklo ..Žuvusiems už Lietuvos laisvę". 

Č
ikagos lituanistinėje mo
kykloje Vasario 16-oji — 
Lietuvos valstybės atkū

rimo diena yra kasmetinė ir 
įprasta šventė per visą mokyk
los gyvavimo laikotarpį. Tai 
reikšmingiausia lietuvių nacio
nalinė šventė, kuri minima ne 
tik visose pasaulio litua
nistinėse mokyklose, bet ir ki
tuose lietuviškuose telkiniuose. 

Renginyje dalyvavo mokiniai 
nuo antro skyriaus iki dešimtos 
klasės, tuo tarpu patys ma
žiausieji mokyklos vaikai, kiš
kių darželis, vaikų ratelis, dar
želis A ir B bei pirmokėliai, Lie
tuvos nepriklausomybės dieną pa
minėjo klasėse. Džiaugiamės, 
kad į šventę buvo atvykę malo
niai laukiami garbės svečiai: 
JAV LB Vidurio apygardos 
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkė Evelina Oželienė, JAV 
LB Brighton parko apylinkės 
pirmininkė Salomėja Daulienė, 
Amerikos Lietuvių fondo atsto
vas Arvydas Tamulis. 

Renginio tikslas — kad 
išeivijoje gyvenanti jaunoji 
Amerikos lietuvių karta minėtų 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, gerbtų savo 
tautos valstybingumo tradici
jas, jas puoselėtų. Ypač svarbu 
moksleiviams įskiepyti patrio
tizmą, pilietiškumą ir pasi
didžiavimą savo Tėvyne. Tai 
yra ne tik mokytojų darbas, bet 
ir tėvelių pastangos padėti 
išlaikyti pagarbą lietuviškam 
žodžiui, raštui, tautos tradici
joms. 

Iškilmingos ALTo Vasario 
16-os minėjimo apeigos pra
sidėjo Jaunimo centro kiemely
je prie paminklo „Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę". Mokyklos di
rektorė Jūrate Dovilienė krei
pėsi į visus susirinkusius, kvie
tė kartu pasidžiaugti tautos 
garbinga istorija, valstybės 
laisvės diena. Garbės svečias 
Amerikos Lietuvių tarybos pir
mininkė Evelina Oželienė pa
sveikino moksleivius su Va
sario 16-os diena, ypatinga lie
tuvių nacionaline švente, kuri.) 
didžiuojasi lietuviai gyvenan
tys ne tik Lietuvoje, bet ir už 
vandenyno — Amerikoje De
šimtos klasės mokinė Luką 
Šaparnyte perskaitė ištrauka iš 
rašinėlio „Ką man reiškia 
laisvė" Ji pasakojo: „Iš tėvelių 
pasakojimų žinau apie komu 
nistinę Lietuvą, kurioje nebuvo, 
nei žmogaus, nei žodžio, nei re 
ligijos laisvės Suprantu, kaip 
buvo sunku tokiomis sąlygomis 
išlaikyti kalbą, kultūrą, tikę 
jimą ir lietuviškas tradicijas 

Aš su didele pagarba ir pasidi
džiavimu prisimenu savo Tėvy
nę". Iš rašinio žodžių galima 
spręsti, kad lituanistinės mo
kyklos mokiniai iš tiesų myli 
Lietuvą, jiems yra nesvetimos 
sąvokos: „laisvė", „sąjūdis", 
..okupacija", „pavergėjas", „lais
vės kovotojas". Jau tapo tradici
ja padėti simbolinį vainiką prie 
paminklo žuvusiems kariams, 
pagerbti tūkstančius laisvės 
gynėjų, tų, kurių vardų mes net 
nežinome. Nulenkėme galvas ir 

tuvos nepriklausomybės šven
tę. 

Direktorė pris tatė garbės 
svečius, kur ie yra mokyklos 
rėmėjai ir lietuvių švietimo, bei 
ku l tū ros sergėtojai. JAV LB 
Vidurio apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė pirmoji pa
sveikino lituanistinės mokyklos 
mokinius, mokytojus ir vadovy
bę. J i pasidžiaugė: „Malonu 
k a r t u švęsti 88-ąją Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. Ame
rikiečiai savo nepriklausomy
bės šventę švenčia linksmai, jų 
šventė yra gražiu vasaros 
metu. Ilgą laiką Lietuva buvo 
okupuota, tad ši šventė buvo 
minima liūdnai. Lietuva išsi-
pančiojo iš okupacijos pančių ir 
pasakė pasaul iui , jog yra 
gyvuojanti ir laisva. Mes džiau
giamės lietuvių tautos kul tūra . 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
diena tapo švente". Iš įvairių 
šalių suvažiavę l ietuviai , su 
kuriais jai teko bendrauti , visi 
didžiavosi esą lietuviai a r lietu
vių kilmės. Buvo linkima, kad 
pasididžiavimo j ausmo savo 
taut iškumu nestokotų ir litu
anist inės mokyklos mokiniai. 

JAV LB Brighton parko 
apylinkės pirmininkė Salomėja 
Daulienė pasveikino mokyklos 
moksleivius, vadovybę, anot 
pirmininkės. iš visos širdies, su 
nepr ik lausomybės švente: 
„Man labai malonu matyti tiek 
daug mokinių, mokytojų, o 
svarbiausia — visi esa te čia 
taip gražiai auklėjami. Smagu, 
kad yra vieta. į kurią kiekvieną 
šeštadienį gali susirinkti lietu
viškas jaunimas". Lietuvos ne
priklausomybes diena sutapo 
su „Švento Valentino" diena, 
žinoma kaip „mylinčių širdelių" 
šventė, tad jaunoms širdelėms 
buvo palinkėta mylėti ne tik Tė
vynę, bet ir savo artimuosius. 

jų gretas pateko šie mokiniai: I 
vieta — Kamilė Kevličiūtė (4 
skyrius), gavo paskatinamąją 
premiją už piešimą ir rašymą; 
II vieta — Medą Mikalauskaitė 
(1A skyrius), už iliustraciją; III 
vieta — Naglis Cicėnas (3A 
skyrius), laimėjo piešinio kon
kurse. Gabrielė Noreikaitė (3A 
skyrius), gavo paskatinamąją 
premiją piešinių konkurse ir 
Jonas Aleksonis (3B skyrius) — 
paskatinamąją premiją rašinių 
konkurse. L. Apanavičienė pa
ragino visus dalyvauti kuo 
aktyviau ir sekančiuose orga
nizuojamuose konkursuose. 

Mokyklos šeštokai buvo 
sukūrę įvairių kryžiažodžių, 
kuriuos mokiniai turėjo iš
spręsti. Kryžiažodžių konkurso 
nugalėtojai buvo šie mokiniai: 
Andrius Blekys (1B skyrius); 
Viltė Baliutavičiūtė, Sandra 
Valentinavičiūtė, Gabrielė 
Noreikaitė (3A skyrius); Vaida 
Valentinavičiūtė (7 klasė). 

Po oficialios dalies, vyko 
linksmoji programos dalis, 
kurią pradėjo 7-8 klasių mok
sleiviai lietuvių liaudies šokiu 
„Polka mažylė". Tokių smagių 
lietuvių liaudies šokių buvo 
daug: „Gyvataras", „O - pa -
pa", „Lietaus lašai", „Noriu 
miego", „Kurna", „Duja". Vaikus 
šokių išmokė tautinių šokių 
mokytojos — Nijolė Pupienė, 
vaikų grupės vadovė (3-5 
skyrius) ir mokytoja — Salo
mėja Radionovienė, jaunių gru
pės vadovė (6-10 klasės). 
Liaudies šokiams akompanavo 
mokytojos J ū r a t ė Grabliaus-
kienė ir Evelina Karalienė. Jau 
kelinti metai iš eilės, origina
lias programas režisuoja šokių 
mokytoja Ona Cvilikienė. 

Sužavėjo saksofonistų pasi
rodymas. Gediminas Grašys (6 
skyrius) saksotonu atliko kū-

Dainuojant dainą „Brangiausios spalvos", kartu su choru linguojant, bangavo ir trispalvė Lietuvos vėliava. 
Nuotraukos Zigmo Degučio. 

tylos minute pagerbėme Tė
vynės didvyrius. 

Šventė tęsėsi Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, kurios 
atidarymas prasidėjo nuo vėlia
vų įnešimo ceremonijos. Akom
panuojant Dalei Gedvilienei, 
buvo iškilmingai sugiedoti JAV 
bei Lietuvos himnai. 

Mokyklos direktorė J. Do
vilienė nuoširdžiai pasveikino 
visus mokinius, tėvelius ir sve
čius atvykusius į Čikagos litua
nistines mokyklos Vasario 16-
os dienos minėjimą. Sveikinimo 
kalboje ji pabrėžė: „Tai svar
biausia Lietuvos valstybės 
švente, kuri suteikė laisvę kal
bėti ir rašyti lietuviškai. Šiais 
metais sueina 100 metų nuo 
lietuviškos spaudos atgavimo 
Kas būtų, jei mums neleistų 
kalbėti ir rašyti lietuviškai, 
dainuoti lietuviškas dainas, 
visi vadovėliai ir knygos būtų 
svetima kalba parašytos. 
Nebūtų ir lituanistinių mokyk
lų Apsupti svetimos kalbos, ar 
ilgai kalbėsime lietuviškai0 

Lietuvių kalba — mūsų išliki
mo garantija". Direktore palin
kėjo neužmiršti lietuviško žo
džio ir rašto, bei visada švęsti Lif̂  

Amerikos Lietuvių fondo 
ats tovas Arvydas Tamulis pa
brėžė, jog jam malonu švęsti 
kar tu su lituanistinės mokyk
los mokiniais: „Žinojimas mūsų 
istorijos, mūsų tautinių dainų 
ir šokių — pamatas lietuvybės 
išlaikymo, o tuo pačiu ir pagal
bos Lietuvai, kurios visada rei
kėjo ir reikės". Amerikos Lie
tuvių fondas įsikūręs j au ke
tur iasdešimt metų ir yra pa
grindinis mokyklos rėmėjas, be 
kurio f inansinės pa ramos , 
mokykla negalėtų sėkmingai 
dirbti. Fondo vardu buvo padė
kota mokytojams už pasiauko
jimą. A. Tamulis palinkėjo daug 
iš tvermės ir sėkmės mokant 
va ikus lietuvių kalbos Tra
diciškai mokyklos direktorei 
buvo įteikta piniginė parama. 

Direktorės pavaduotoja 
Laima Apanavičienė pasidžiau
gė, kad kasmet visose litua
nist inėse mokyklose JAV LB 
Šviet imo taryba organizuoja 
rašinių ir piešinių konkursą, 
ku r i ame laimėjo dalis ir 
Čikagos listuanistines mokyk
los mokinių. Laimėtojams buvo 
įteiktos pinigines ir paskat i 
namosios premijos. J nugaleto-

rinį „Aviečiausime" ir Gab
rielius Šedys (7 skyrius) pagro
jo muzikinę „Pynę". Jaunieji 
saksofonistai susilaukė didelio 
auditorijos pritarimo. Na, o pa
šokus „Džaivą", pramoginių šo
kių pora Živilė Badaraitė ir To
mas Mačiulis, buvo publikos iš
rinktieji , pagerbti ilgomis 
ovacijomis. 

Renginio pabaigoje 3-10 
klasės mokinių choras vado
vaujamas dainavimo mokytojos 
Dalės Gedvilienės, atliko dai
nas: „Lietuva". „Žemė Lietu
vos", „Brangiausios spalvos". 
Vaikai susirikiavę eilėse, dai
nuodami lingavo, o ypač skam
biai skambėdavo dainų priedai
nių žodžiai, garbinantys Lietu
vos gamtos grožį, išaukštinan
tys jos istoriją, kultūrą. Tame ir 
yra mums brangiausios spal
vos: geltona — mūsų saulė, rau
dona — mūsų kraujas, žalia — 
laukų spalva Kartu visos jos — 
Lietuva, visi tie, kurie dalyvavo 
renginyje ir šventė Vasario 16 
— Lietuvos nepriklausomybes 
dieną. 

I n d r ė Ba r t a š iūn i enė 
ČLM atstovė spaudai 




