
***************************MIXED KDC 606 

THE LIBRARY OF COMGRESS 
EUROPEAN READIKG ROON 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON OC 20540-4830 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 03-03-04 

PERIODICALS 
March 4, 2004 
Vol. XCV 95-IEJI METAI 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
KETVIRTADIENIS - THURSDAY, KOVO - MARCH 4, 2004 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
Nr. 44 

Kaina 50 c. 95th AJSNTVERSARY 

Siame 
numeryje: J 

Eglės Janulevičiūtės 
pianino koncertas San 
Diego, CA. Vasario 
16-oji su New York 
lietuviais. 

2psl. 

Religija ir politika. 
Reikalingas pasaulio 
lietuvių kongresas. 

3psl. 

Mažlietuviai Texas 
valstijoje. Tarptautinė 
šokių šventė Cleveland. 

4 psl. 

Baltijos valstybės į 
NATO oficialiai įžengs 
balandžio 2 d. 

5 psl. 

Cicero lietuviai aukoja 
ir meldžiasi. Iš Švedijos 
atvyksta lietuvių 
tautinių šokių grupė. 
Tapybos ant odos 
paroda. Pagerbta dr. M. 
Budrienė. Sauliai 
ruošia VI. Putvio 
paminėjimą. 

6 psl. 

Sportas 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos b o k s o federa
cija (LBF) labai gerai įverti
no Lietuvos boksinirkų pasi
rodymą 35-ajame Europos čem
pionate Puloje (Kroatija), kur 
buvo iškovoti du bronzos me
daliai ir kar tu kelialapiai į 
2004 metų Atėnų olimpines žai
dynes, o po kelių savaičių įvyk
siančiuose keturiuose atrankos 
turnyruose žadama dar padi
dinti olimpiečių skaičių. Kaip 
jau skelbėme, Europos pirme
nybių prizininkais tapo Rolan
das Jasevičius (svorio katego
rija iki 69 kg) ir Jaroslavas Jak
što (per 91 kg). 

* Olandijoje vyks tanč io 
pasau l io j a u n i ų da i l i o jo 
č iuožimo čempionato solistų 
kvalifikacijos varžybų B grupė
je Lietuvos atstovas Tomas Ka-
tukevičius tarp 22 čiuožėjų užė
mė 17-ąją vietą ir nepateko į 
pagrindines varžybas. Tarp vi
sų 44 varžybų dalyvių 18-metis 
T. Katukevičius su slovėnu 
Damjan Ostojič pasidalijo 34-
ąją vietą. 

* Vi lniaus „Lietuvos ry
to" krepšininkai antradienį 
išvykoje pralaimėjo Europos 
vyrų krepšinio klubų ULEB 
taurės varžybų ketvirtfinalio 
pirmąsias rungtynes Jeruzalės 
„Hapoel" ekipai 72:79, tačiau 
tikisi po savaitės namuose iško
voti pergalę didesniu skirtumu 
ir patekti į pusfinalį. Per visas 
rungtynes Jeruzalėje šeimi
ninkai diktavo savo sąlygas, o 
vilniečiai nesugebėjo pralaužti 
drausmingos gynybos. Tam la
biausiai trukdė klaidos, kurių 
itin daug darė „Lietuvos ryto" 
amerikiečiai. Dviese jie suklydo 
net 12 kartų, tuo tarpu visa 
Izraelio komanda padarė vos 9 
klaidas. Daugiausia taškų 
„Lietuvos rytui" pelnė Robertas 
Javtokas ir Ramūnas Šiškaus-
kas — po 20. 

* Lietuva primena Rusi
jai įs ipareigojimus dėl naftos 
telkinio panaudojimo 

* „Rail Baltica" s iū loma 
tiesti per Kauną 

Lietuvos šviesuomenė ragina premjerą 
principingiau ginti demokratiją 

Vilnius , kovo 3 d. (BNS) — 
Lietuvos kul tūros ir mokslo 
žmonės ragina premjerą Algirdą 
Brazauską principingiau ginti 
valstybės demokratiją. 

„Mes kviečiame Ju s , pone 
Premjere, ne tik kaip vyriausy
bės, bet ir kaip valdančiosios So
cialdemokratų partijos vadovą, 
užimti principingą ir aktyvią 
poziciją g inant demokrat inę, 
teisinę, vakarietišką Lietuvą", 
— rašoma trečiadienį premjerui 
į teiktame grupės žinomų Lietu
vos menininkų ir mokslininkų 
atvirame laiške. 

Kaip pranešė kreipimosi 
rengėjai, demokratinės jėgos da
barties politinių įvykių akivaiz
doje negali likti tokios pasyvios. 

„Aplinkybės taip lėmė, kad 

Prezidento 
apkaltai jau 

išleista 5 mln. 
litų 

Vilnius , kovo 3 d. (BNS) — 
2003 metų spalio pabaigoje pra
sidėjęs Prezidentūros skanda
las j au „prarijo" mažiausiai 5 
mln. litų biudžeto lėšų ir gali 
p radė t i kenkt i šalies ekono
mikai bei finansams, įspėja li-
beralcentr is tas Kęstutis Gla
veckas. 

Pasak jo, Konstitucinio 
Teismo, Seimo ir kitų skandalą 
tiriančių institucijų išlaidos jau 
siekia 5 mln. litų ir mažiausiai 
an t r a tiek mokesčių mokėtojų 
pinigų gali prireikti finansuoti 
šį penktadienį prasidėsiančią 
prezidento apkaltą. 

„Jeigu apkaltos procesas 
Seime truks 20 dienų ir žinant, 
kad viena Seimo narių darbo 
diena kainuoja 120,000 litų, 
tai biudžetui kainuos 2.5 mln. 
litų, an t ra tiek sudarys kitos iš
laidos", trečiadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
teigė K. Glaveckas. 

Nukelta į 5 psl. 

Konservatoriai: 
lytinio švietimo 

programos žaloja 
visuomenę 

Irena Degutienė 
Algirdo Sabal iausko 'ELTA' nuotr. 

Vilnius, kovo 3 d. (ELTA) 
— Vyriausybės patvirtintos vai
kų lytinio švietimo programos 
žaloja vaikus ir visą visuomenę, 
teigia Tėvynes sąjungos krikš
čionių demokratų frakcijos pir
mininkė Seimo narė Irena De
gutienė. 

Pasak I. Degutienės, Vy
riausybė, prieš patvirt indama 
bei įgyvendindama vaikų lyti
nio švietimo programas, turėtų 
j a s įvertinti, ar , jos neprisideda 
prie šeimos institucijos irimo". 

Kelios tokios Vyriausybes 
j a u patvirt intos ir vykdomos 
programos, I. Degutienės ma
nymu, yra ypač ydingos. Tai — 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos remiamas „Jaunimui palan
kių paslaugų teikimo" bei Švie
timo ir mokslo ministerijos re
miama lytinio švietimo progra
ma , per imta iš švedų pasi
skolintu modeliu. 

Nukelta į 5 psl. 

J u m s ir Jūsų vadovaujamos 
partijos nariams šiuo metu 
tenka didžiausia asmeninė at
sakomybė už Lietuvos valstybės 
ir tautos likimą. Niekas kitas 
šios atsakomybės naštos iš Jūsų 
perimti negali", sakoma krei
pimesi, kurį pasirašė dvidešimt 
kultūros ir mokslo žmonių. 

„Manome, kad šiandien tiek-
vakarietiškai Lietuvos orien
tacijai, tiek krašto demokratijai 
ir nepriklausomybei yra iškilęs 
rimtas pavojus. Atkurta Lietu
vos valstybė dar niekad nebuvo 
taip grėsmingai priartėjusi prie 
visiško teisinio neigimo ir anar
chijos ribos'", rašoma kreipime 
si. 

Anot kultūrininkų ir moks
lininkų, „demokratiją ir teisi

nės valstybės principus brangi
nantys piliečiai suglumę ir su 
dideliu nerimu stebi, kaip aukš
čiausias valstybės pareigūnas 
sąmoningai laužo Konstituciją 
ir įstatymus, griauna teisinės 
valstybės pamatus, nesulaukda
mas deramo demokratinių poli
tinių jėgų atsako". 

Pasak pranešimo, atvirame 
laiške viliamasi, jog premjerui 
ir jo vadovaujamos partijos na
riams vis dėlto pakaks asme
ninės atsakomybės, moralinės 
tvirtybės ir politines valios tei
sinei valstybei apginti, jog jie 
imsis ryžtingų veiksmų ir už-
kirs kelią „prasidėjusiam mūsų 
valstybės irimui". 

A. Brazauskas žurnalistams 
pasakė, kad laiškas jį „sujaudi

no" ir ketvirtadienį j is kviečia 
kreipimosi autorius susitikti bei 
pasiaiškinti, kokių konkrečių 
veiksmų iš jo tikimasi. 

Jis pabrėžė, kad „aktyvūs 
veiksmai" privalo būti įsta
tymiški, ir jis jų gali imtis tik 
savo galimybių rėmuose. 

„Aktyvių veiksmų turi imtis 
Seimas, o aš Seimą visada ra
ginu kuo greičiau užbaigti ap
kaltos prezidentui procesą", sa
kė premjeras ir socialdemokra
tų vadovas A. Brazauskas. 

Atvirą laišką pasirašė peda
gogė Meilė Lukšienė, literatūro
logė Vanda Zaborskaite, muzie
j ininkas Romualdas Budrys, 
kardiochirurgas Vytautas Sir
vydis, architektas Algimantas 
Nasvytis. 

Vilnietis dailininkas Antanas Beinoravidius nutapė didžiausią Lietuvoje istorinę tapybos drobę „Vytautas 
Didysis — Žalgirio mušis". Milžiniška figūrinė kompozicija, kuria autorius nutapė Krašto apsaugos ministerijos 
užsakymu, artėjančios Kovo 11-osios proga pristatoma visuomenei Seimo rūmuose. 
Nuotr.: Dailininkas Antanas Beinoravičius prie savo kūrinio. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Seimo Pįf€l % *•>*' O t* n ^ / f f j p ento siūlymą 
pradėti apkaltos procesą Seimo pirmininkui 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Seimo vadovybė trečiadienį nus
prendė sugrąžinti prezidentui 
Rolandui Paksui netinkamai 
surašytą siūlymą pradėti ap
kaltos procesą parlamento va
dovui Artūrui Paulauskui. 

Seimo valdyba įpareigojo 
Seimo pirmininko pirmąjį pava
duotoją Česlovą Juršėną grąžin
ti apkaltos teikimą Preziden
tūrai. 

„Ne tas adresas, ne tas as
muo ir ne ta dokumento forma", 
— trečiadienį po valdybos posė
džio žurnalistams sakė Č. Jur 

šėnas. 
Pasak Č Juršėno, „ taip, 

kaip pateiktas prezidento siūly
mas, mes negalime svarstyti, 
nes, pirma, adresatas turi būti 
Seimas, o ne Seimo pirminin
kas. Antra, apkalta gali būti 
pradedama tik Seimo nariui, o 
ne Seimo pirmininkui, kaip pa
rašyta prezidento siūlyme. Tre
čia, prezidentas pradeda apkal
tą, išleisdamas dekretą. Mes ga
vome tik kreipimąsi" 

Anksčiau tą patį konstatavo 
ir Seimo Etikos ir procedūrų ko
misija, kuri savo išvadoje pažy-

Zarasų rajone sulaikytas didžiausias šiemet 
kontrabandinių cigarečių krovinys 

mėjo, jog Konstitucija nenuma
to galimybės nušalinti Seimo 
pirmininką nuo pareigų apkal
tos būdu, tam yra numatyta 
kita procedūra — balsavimas 
dėl nepasitikėjimo. Komisijos 
pirmininko Algimanto Salama
kino 'teigimu, prezidentas gali 
siūlyti tik apkaltą Seimo na
riams. 

Prezidentūra kol kas susi
laiko nuo komentarų šia tema 
ir. kaip žurnalistams teigė pre
zidento atstovė spaudai Jūratė 
Overlingienė. iš Seimo laukia 
raštiško dokumento. 

Zarasai-Vilnius. kovo 3 d. 
(ELTA) — Trečiadienio naktj 
Zarasų rajone specialios opera
cijos metu pasieniečiai sulaikė 
didžiausią šiemet į Lietuvą ban
dytų įvežti kontrabandinių ciga
rečių krovinį — daugiau kaip 
pusšimtį tūkstančių pakelių ru
siškų rūkalų. 

Kaip pabrėžiama Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pranešime, pastarąją 
savaitę tai jau antrasis atvejis, 
kai VSAT pareigūnai prie sie
nos su Latvija sulaiko stambią 
Rusijoje pagamintų cigarečių 
kontrabandą. 

Manoma, kad sustiprėjus 
sienos su Rusija ir Baltarusija 
apsaugai ir aktyvinant šiuose 
ruožuose dirbančių Lietuvos pa
sieniečių darbą, rusišku cigare 
čių kontrabandininkai ėmė ieš
koti kitų kelių įvežti pigesnius 
rūkalus Į Lietuvą. 

Vienas iš variantų — rink
tis kontrabandos gabenimo ke

lią iš Rusijos į Lietuvą per Lat
viją, teigia VSAT. 

Apie 1 vai. nakties VSAT Ig
nalinos ir Šiaulių rinktinių Ope
ratyvinės veiklos skyrių ir Spe
cialiosios paskirties būrių parei
gūnai kelyje Daugpilis-Kaunas, 
apie 2 kilometrus nuo valstybės 
sienos su Latvija, prie Zarasų, 
sustabdė krovininį automobilį 
..Mercedes Benz". 

Turimais duomenimis, šis 
krovininis automobilis, vairuo
jamas Lietuvos piliečio, iš Lat
vijos į Lietuvą įvažiavo per 
Smėlynės pasienio kontrolės 
punktą, praėjus muitinės parei
gūnų patikrą. 

Pakartotinai tikrindami au
tomobilį, jo krovininėje dalyje 
pasieniečiai r.ido įrengta slėptu
ve. Iš pažiuręs tuščio kėbulo da 
lyje prie kabinos pareigūnai ap
tiko įrengta medinę pertvarą. 
skyrusią kėbulą j dvi dalis. 

Atitvertoje maždaug pu
santro metro ertmėje pasie

niečiai rado paslėptas 90 dėžių 
po 600 pakelių cigarečių „Prima 
Neva" — iš viso 53,990 pakelių 

Nustatyta, kad rusiškomis 
banderolėmis paženklinti ciga
rečių pakeliai yra pagaminti 
Sankt Peterburge. 

Trečiadienį rastosios cigare
tės — didžiausias šiemet pasie
niečių sulaikytas kontrabandi
nių rūkalų krovinys. 

Automobilį vairavęs Lietu
vos pilietis šiuo metu yra ap
klausiamas. Tyrimą atlieka Ig
nalinos rinktinės Ikiteisminio 
tyrimo skyriaus pareigūnai. 

Praėjusią savaitę VSAT 
Šiaulių rinktinės specialiojo bū
rio pareigūnai Joniškio rajone 
sulaikė daugiau kaip 30,000 pa
kelių taip pat iš Latvijos kontra
banda atvežtų rusiškų cigare
čių 

,,Prima" pakelis Latvijoje 
kainuoja apie M) centų, o atga
bentas Į Lietuva bandomas par
duoti maždaug už 1.10-1.20 lito. 

Teisėjų vadovas šaukiasi 
prezidento pagalbos 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Valstybinės teismų administra
cijos (VTA) direktorius Raimon
das Bakšys guodėsi prezidentui 
Rolandui Paksui dėl teismų sis
temai trūkstamų 30 milijonų li
tų. 

R. Bakšys žurnalistams tei
gė, kad šiuo metu rengiami pro
jektai, kurie bus teikiami Vy
riausybei pavasarį peržiūrint 
šių metų valstybės biudžetą ir 
prašant papildomų lėšų. 

Šiems metams biudžete 
teismams skirti 103 milijonai 
litų. 

VTA vadovo teigimu, ski
riant lėšas nebuvo atsižvelgta į 
naujų kodeksų įsigaliojimui rei
kalingas papildomas lėšas. 

Administracijos skaičiavi
mais, šiems metams Baudžia-

Raimondas Bakšys 
Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

mojo, proceso bei Bausmių vyk
dymo kodeksų įgyvendinimui 
trūksta 3.5 mln. litų. Šių pernai 
pavasarį įsigaliojusių kodeksų 
įgyvendinimui skirta 4 milijo
nai litų. 

Nukelta į 5 psl. 

Seimas mėgins panaikint i 
privilegijas per apkaltą 

nušalintam valstybės vadovui 
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 

Jau artimiausiu metu gali būti 
priimtos įstatymų pataisos, ku
rios panaikintų apkaltos būdu 
nušalintam nuo pareigų valsty
bės vadovui socialines garanti
jas ir teisę pasilikti prezidento 
titulą. 

Tai trečiadienį po Seimo 
valdybos posėdžio žurnalistams 
sakė Seimo pirmininko pava
duotojas socialdemokratas Vy
tenis Andriukaitis. 

„Jei neeilinėje sesijoje pra
dėtų svarstyti įstatymo ir statu
to pataisas, reikalingas socia
linių teisių nušalintam prezi
dentui atėmimui, tai per kovo 
ar balandžio mėnesį jos gali bū
ti priimtos", sakė jis. 

V. Andriukaitis antradienį 
Seimo posėdžių sekretoriate už
registravo atit inkamas Prezi
dento įstatymo pataisas. 

„Asmuo, kuris neteko Res
publikos prezidento pareigų ap
kaltos proceso tvarka, negali 
būti vadinamas Respublikos 
prezidento vardu ir jam negali 
būti taikomos su jo buvusiomis 
pareigomis susijusios socialinės 
garantijos", teigiama įstatymo 
pataisų projekto aiškinamaja
me rašte. 

Pataisų autorius siūlo nus
tatyti, jog apkaltos būdu nuša
lintam prezidentui netaikoma 
nuostata, jog „prezidento var
das juo buvusiam asmeniui iš
lieka iki gyvos galvos". Tuo tar
pu nušalintam valstybės vado
vui siūloma nesuteikti kol kas 
įstatyme numatytų socialinių 
garantijų ir privilegijų — 50 
proc. darbo užmokesčio dydžio 
pensijos, gyvenamųjų patalpų 
su aptarnavimu, apsaugos ir 
transporto. 

Buvęs Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadas bylinėsis 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Buvęs Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) vadas Al
gimantas Songaila Vilniaus 
apygardos administraciniam 
teismui apskundė, jo teigimu, 
neteisėtą atleidimą iš darbo. 

Už pareigūno vardo pažemi
nimą atleistas pasieniečių va
das prašo panaikinti vidaus rei
kalų ministro įsakymą dėl atlei
dimo iš darbo, grąžinti jį į tar
nybą ir priteisti kompensaciją 
už priverstinės pravaikštos lai-
ką. 

Pareiškėjas mano, kad mi
nistro Virgilijaus Bulovo įsaky
mas yra neteisėtas ir nepagrįs
tas, jame nėra nurodyta, kuo jo 
elgesys pažemino pareigūno 

vardą. A Songailos nuomone. 
Vidaus reikalų ministerijos at
liktojo veiklos tarnybinio patik
rinimo išvadose apie pažemi
nimą nekalbama, tik apie etikos 
pažeidimus, už kuriuos siūloma 
skirti tarnybinę nuobaudą 

Iš karto po atleidimo VSAT 
vadas jam skirtą nuobaudą va
dino „neadekvačia" ir neatmetė 
galimybes apskųsti ją teismui. 

„Aš ketinu pasinaudoti t a 
teise", spaudos konferencijoje 
vasario 18 d. sakė A Songaila 
Jis mano, kad procedūriniai pa
žeidimai nei tarnybai, nei vals
tybei žalos nepadarė. 

A. Songaila atleistas po 
VRM atlikto tyrimo dėl galimo 
piktnaudžiavimo tarnyba 

Kaune at idaryta „Caritas 
valgykla vargšams 

// 

Kaunas, kovo 3 d. (BNS) — 
Kaune trečiadienį atidaryta 
Kauno arkivyskupijos bendrijos 
„Caritas" sriubos valgykla 
vargšams. 

Partizanų gatvėje įkurtas 
valgyklos patalpas pašventino 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir kartu su miesto 
meru Arvydu Garbaravičiumi 
perkirpo atidarymo juostą. 

Kaip BNS sakė Kauno ar
kivyskupijos „Caritas" direkto
rius, kunigas Virginijus Vep-
rauskas, per dieną labdaringoje 
valgykloje bus patiekiama apie 
600 sriubos porcijų. 

„Manome, kad pačioje val
gykloje apsilankys daugiau 
kaip 100 žmonių, o likusius pa
maitinsime termosais išvežioto 
maistą \ tris 'Carito' punktus 
Vilijampolės, Petrašiūnų ir Že

mųjų Šančių mikrorajonuose", 
teigė direktorius. 

Valgykla įkurta savivaldy
bei priklausančiame ir už biu
džeto lėšas suremontuotame 
pastate. 

Miesto valdžia pagal pra
ėjusia savaitę pasirašytą sutar
tį su „Caritu" įsipareigojo ap
mokėti patalpų išlaikymą, o 
„Caritas" parinko personalą, 
nupirko virtuvės įrangą, tieks 
maistą. 

Šalia valgyklos veiks dušai, 
kur socialiai remtini žmones ga 
les nusiprausti 

V Veprausko teigimu, 
mieste jau seniai reikėjo naujos 
valgyklos vargšams, nes iki šiol 
Raudondvario plente apie aš
tuonerius metus veikusios sriu
bos valgyklos patalpos buvo ne
šildomos, joms reikėjo remonto 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
MASPETH, NY 

II Privalome suburti 
vieną Lietuvą, 

o ne dvi ar tris" 
Nemažai krauju ir aša

romis aplaistytą, su 
Aukščiausiojo palaima 

atgautą Lietuvos nepriklau
somybės 86-tą sukaktį, New 
Yorko visuomenė paminėjo sek
madienį, vasario 15 d. 

Minėjimas buvo pradėtas 
iškilmingomis Mišiomis vieš
paties Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje, Maspeth, NY. 

Chorui giedant „Apsaugok 
Aukščiausias", procesijai pri
artėjus prie altoriaus, vėliavas 
(JAV, Lietuvos ir organizacijų) 
pastačius altoriaus šonuose, šv. 
Mišių auką, kartu su parapijos 
vikaru kun. Vytautu Volertu, 
aukojo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Giedojo svečių 
iš Apreiškimo parapijos bažny
tinis choras. Dirigavo choro 
vadovė Asta Barkauskienė, o 
chorą vargonų muzika palydėjo 
vietinės parapijos vargoninin
kas Virginijus Barkauskas. 
Atnešamų aukojimui dovanų 
(Lietuvos vėliavą, lietuvišką 
kryžių, audinį, maldaknygę 
„Marija, gelbėk mus", „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
niką", duoną, vyną, vandenį) 
prasmę aiškino P. Palys. Šv. 
Mišių auką choras užsklendė 
giesme „Lietuva brangi". 

Mišių dalyviams persikėlus 
į salę, kur jų laukė lengvi 
užkandėliai, kiti skanėstai ir 
antroji minėjimo dalis, antrąją 
minėjimo dalį atidariusi, LB 
NY apygardos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė pasveikino 
susirinkusius ir tarė: „Gyveni
me daug kas keičiasi, tačiau 
viena nesikeičia, tai mūsų išti
kimybė Vasario 16-tai. Tad, ją 
švenčiant, nepraraskime tau
tiškumo, dirbkime mūsų tautos 
gerovei, prisidėkime prie jos 
klestėjimo ir nepamirškime tų, 
didžiai pasišventusių žmonių 
iškovojusių Lietuvai nepriklau
somybę 1918 m. ir 1940 m. 
drąsiai ją ir vėl atkūrus". 

Pagerbus į sceną atneštas 
vėliavas (vad. šaulys Algirdas 
Jankauskas), sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, tyliai susi
kaupus ir prisiminus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, vysk. P. 

Baltakis," OFM, kreipėsi į 
Galybių Valdovą, maldaudamas 
jo maloningos globos Lietuvai ir 
jos gyventojams. 

Perskaičius raštu gautus 
sveikinimus iš Lietuvos Res
publikos vyriausybės vadovo 
Algirdo Brazausko, ambasado
riaus Vašingtone Vygaudo 
Ušacko, gen. konsulo New Yor-
ke Mindaugo Butkaus ir iš New 
Yorko valstijos bei miesto val
džios, žodžiu sveikino LR am
basadorius Jungtinėse Tautose 
dr. Gediminas Šerkšnys. 

Pagrindinę kalbą pasakė 
naujoji JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Vaiva Vėbraitė. 
Pasidžiaugė gausiai susirinku
siais ir sakė, kad tas paliudija, 
jog nesvarbu kur esame gimę, 
kur gyvename, ar ką dirbame, 
Valstybės šventei nesame abe
jingi. Lietuvą tėvynę mylime, ir 
jos kasdiena mus jaudina , 
džiaugiamės jos klestėjimu. 

V. Vėbraitė džiaugėsi, kad 
Lietuvos ekonomika, švietimas, 
kultūrine ir gynybinė pažanga 
esanti kaip pavyzdinė Rytų 
Europos regione. Tačiau jai ne
smagu, kad dabar tėvynė yra 
gerokai perskilusi. Gyventojai 
šį skilimą išgyvendami, su ne
rimu prisimena 1990-tuosius 
metus. Lietuvoje, o ir išeivijoje 
gyvenančių kartų tarpe, esą 

Iš Vasar io 16-osios š v e n t ė s N e w Yorke — rengėjai i r p r o g r a m o s a t l ikė ja i . Iš k a i r ė s : J A V L B N Y a p y g a r d o s 
visuomeninių re ika lų vedėjas R a i m u n d a s Sližys, LR a m b a s a d o r i u s p r ie J u n g t i n i ų T a u t ų d r . G e d i m i n a s 
Šerkšnys , dr. Giedrė K u m p i k a i t ė , J A V LB Kraš to va ldybos p i rm . Vaiva Vėbra i t ė , fotografas A r ū n a s K u l i k a u s k a s , 
p ian i s tas Edvinas M i n k š t i m a s . 

Vasar io 16-osios šventėje , vykusioje Ats imainymo 
parapijoje, Maspe th , NY. Iš k a i r ė s : LB New Yorko 
apyl inkės p i rm. dr . Giedrė K u m p i k a i t ė . JAV LB 
Krašto valdybos pi rm. Vaiva V ė b r a i t ė , Lietuvos 
a m b a s a d o r i u s pr ie J T dr . G e d i m i n a s Še rkšnys . 

yra atsiradęs suglumimas ir 
nusivylimas. Lietuva esanti 

Jai Lietuvių 

Bendruomenė, tai 

struktūra, kurioje visa 

lietu vija galėtų jaustis 

kaip namuose. 

nebe tokia, kokią buvome įsi
vaizdavę laisvės priešaušryje, 
prieš 14 metų. Prelegentė 
Lietuvoje ilgai gyvenusi, te
nykštį gyvenimą gerai pažįsta. 
Jai nerimą kelia, kai Lietuvos 
gyventojai svaidosi žodžiais, 
vieni kitus pravardžiuodami: 
kaimiečiai — runkeliai, o tur
tingesni — elitas. Ji pabrėžia, 
kad tas žymi demokratijos skir
tybes ir pasaulėžiūros kovą, 
kylančią iš socialinės nelygy
bės bei solidarumo stokos. Tas 
silpnina tarpusavio susiklau
symą, pasitikėjimąValstybe ir 

jos galia užstoti 
savo piliečius. 
Visa tai — sako 
V. Vėbraitė, — 
naudinga tik 
Lietuvos sava
rankiškumo ir val
stybės priešams. 
Pagal ją, už Vals
tybę esą atsakin
gi ne tik tie, kurie 
kišenėse nešiojasi 
Lietuvos pasus. 
Visi, kurie tik my
li Lietuvą, turi 
teisę ramiai, man
dagiai, bet atkak
liai reikalauti at
sakymų iš tų, ku
rie stovi prie jos 
vairo. Mums pri
klausanti teisė 
reikalauti , kad 
asmeniškus ambi

cingus ir partinius interesus 
turintieji, atsisuktų veidu į Lie
tuvą, -tokią Lietuvą Europoje, 
kuri jos piliečiams galėtų būti 
ne tik sauga ir pasididžiavimas, 
bet ir mūsų visų namai. 

V. Vėbraitė žvelgia į „ban
gas". Jai neduoda ramybės 
išeivijoje „bangų" nesusikalbėji
mas ir sako: „Jei mes nu
galėsime tai, kas mus skiria, gal 
ir Lietuvai iš stipresnės pozici
jos galėsime pasakyti: šalin tas 
jėgas, kurios piktžudiškai tei
gia, kad nepritariantis tai prie
šas. Amerikoje mes privalome 
sukurti vieną Lietuvą, o ne dvi, 
ar tris". 

Jai Lietuvių Bendruomenė, 
tai struktūra, kurioje visa lietu-
vįja galėtų jaustis kaip namuose. 

Supranta, kad globalizaci
ja Lietuvai kelia grėsmę. Ko
voti su ja būsią nelengva. Jos di
džiausias troškimas — išsaugot 
tyrą lietuvių kalbą. Todėl ji ir 
pasirinkusi dirbti švietimo sri
tyje, su jaunimu. Ji didžiuojasi 
Lietuvos jaunimu, juose maty
dama ryžtą ir šviesą. 

Maždaug 23-jų minučių 
trukmės kalbą baigė, saky
dama: „Prie viso to, kas čia bu
vo pasakyta, dar prikabinkime 
meilę viens kitam, savai ben
druomenei, tautai ir valstybei. 
Tuomet galėsime būti tikri, kad 
Valstybė, amžių tėkmėje, neš 
mus savo širdyje, o mes ją". 

Meninę programos dalį pra
dedant, Maironio lituanistinės 
mokyklos moksleiviai Matas 
Sližys ir Lukas Kubilius pa
deklamavo J. Minelgos eilėraštį 
„Lietuva", o Arūnas Kulikaus
kas skaitė iš t raukas iš Jono 
Meko poezijos. Kadangi skaito
vas nebuvo pakankamai pasi
ruošęs — įspūdžio nepaliko. 

Pianistas Edvinas Minkšti
mas, ne itin geru pianinu atliko 
tris M. K. Čiurlionio preliudus 
ir Frederic Chopin — Baladę 
No. 4, op. 52. 

Jei pianistas sugeba išgroti 
visas ant lapo užrašytas natas, 
tai dar ne viskas. Kad sužino

tume, kas tose natose slepiasi, 
ką kompozitorius jomis nori 
pasakyti, reikės sugebėt i įsi
skverbti ir į jų vidų. E. Minkš
timas tų dviejų kompozitorių, 
romantikų, kalbą gerai supra
to. Į ją įsigilinęs ir išstudijavęs, 
klausytojams pa te ikęs , susi
laukė didelio susižavėjimo ir 
plojimų gausos. Plojimams ne-
nutilstant, padovanojo „bisą". 

Šį pirmą E. Minkštimo pa
sirodymą New Yorke būtų gali
ma pavadinti tik „užkanda" su
kėlusią didelį troškulį jį išgirsti 
salėje, su geru (Steinway & son, 
Bolvvyn, Boesendorf) fortepijo
nu. 

E. Minkštimo vizite kortelė 
gan spalvinga. Baigęs J . Nau
jalio menų gimnaziją, Lietuvos 
Muzikos akademijoje studijavo 
fortepijoną ir kompoziciją. Nuo 
2001 m. studijavo ir baigė me
no aspirantūrą Paryžiaus naci
onalinėje konservatorijoje. Da
lyvavo daugelyje ta rp tau t in ių 
pianistų konkursų ir buvo ap
dovanotas laureato medal ia i s 
bei diplomais, o 1996 m. lai
mėjo tarptautinį pianistų kon
kursą Kanadoje. Koncertuoja 
nuo 6 metų amžiaus, retkarčiais 
atlikdamas ir savo kūr in ius . Su 
soliniais koncertais koncertavo 
įvairiose Europos valstybėse ir 
JAV. Su simfoniniais orkestrais 
grojo Lietuvoje, Vengrijoje ir 
Prancūzijoje. 2001 m. koncer
tuojant jo klausėsi ir Anglijos 
princas Charles. 

Šiuo metu E. Minkšt imas 
magistro laipsnio siekia žy
mioje Julliard muzikos mokyk
loje, New Yorke. 

Sklandžiai praėjusį minė
jimą padėkos žodžiu užsklendė 
Tautos fondo valdybos pir
mininkas Algis Vedeckas. 

Artimai bendradarbiaujant , 
minėjimą rengė LB New Yorko 
apygarda, Tautos fondas ir 
Amerikos lietuvių taryba. Minė
jimo organizavimas, pagal eilę, 
šį kartą teko LB NY apygardai. 

P . P a l v s 

SAN DIEGO, CA 

Eglės Jankevičiūtės 
pianino rečitalis 

Sis nuostabaus talento kon
certas įvyko 2004 m. vasario 

6 d., Solana Beach St. James 
bažnyčioje. Čia susirinko 
gražus būrys lietuvių, kurių 
gretas papildė kitataučiai. 

Su pirmaisiais J. S. Bach 
kūrinio akrodais, prisipildė 
bažnyčia muzika ir sukeldama 
klausytojų sąmonėje įvairius 
jausmus. Džiaugėmės F Cho-
pen romantiška „Balade", žavė
jomės A. Skriabino fantazija ir 
harmonijos įvairumais. Jautri 
ir galinga Eglės Janulevičiūtes 
interpretacija M. Ravel „Gas-
pard de la Nuit", perdavė ne tik 
šių poemų kompozicijos turinį, 
bet ir jos nuotaikas. Reikšmin
gai ir jautriai pristatė šio kom
pozitoriaus muzikos temą, 
formą, kūrinio struktūrą ir 
simetriją. Už savo menišką 
interpretaciją ir technikos 

gabumus. Eglė Janulevičiūtė 
susilaukė entuziastingos klau
sytojų ovacijų ir puokštės 
gėlių. Po koncerto visi pasivaiši
no kava ir pyragėliais, kuriuos 
parūpino San Diego LB apy
linkės valdyba. 

Eglė Janulevičiūtė yra bai
gusi J. Naujalio meno mokyklą 
Kaune ir Vilniaus muzikos aka
demiją. Studijas tęsė Londono 
Guildhall muzikos ir dramos 
mokykloje. Magistro laipsnį įsi
gijo Bowling Green State Uni-
versity. Doktoratą apgynė Uni-
versity of Califomia, Santa Bar
bara, CA. Prie šių įspūdingų 
diplomų laimėta daug tarptau
tinių premijų. Koncertuota dau
gybėje Europos ir Amerikos 
vietovių. Šiuo metu Eglė Janu-
levirmto yra University of Cali
fomia, Santa Barbara. Pianino 
fakulteto lektore 

Pianis tė Eglė J anu l ev i č iū t ė (trečioji iš dešinės) po s ė k m i n g o koncer to St . J a m e s bažnyčioje, S o l a n a B e a c h . CA. 
su San Diego l ie tuviais . 

Nuoširdžiai dėkojame Eglei 
Janulevičiūtei už jos aukšto 
lygio įspūdingą koncertą, kurio 
greitai neužmiršim Kviečiam ją 
sugrįžti į San Diego kitiem kon
certam ateityje. 

San Diego LB apylinkė 
įsteigta 2000 metais vasario 1 d. 
Nuo tada jos veikla kas metai 
auga. Ruošiant šį koncertą, pir

mininko Sauliaus Lisausko ini
ciatyva buvo suburtas Kultūros 
rėmėjų ratelis. Ratelį šiuo metu 
sudaro: M. ir P. Burggrens, 
Aldona Brazdžionienė, G. ir V. 
Griniai, M ir S. Landžiai, R. & 
S. Lisauskai, D. ir E Lovett, G. 
ir S. Milašiai, I. ir V Peteriai ir 
M ir A Vitkai Kviečiame ir 
kitus įsijungti į šį ratelį, kad 

būtų galima suruošti daugiau 
panašių koncertų. 

Dar kartą dėkojame Eglei 
Janulevičiūtei, St. J a m e s baž
nyčios pareigūnams ir visiem 
dalyvavusiems. Sveikinam San 
Diego LB apylinkės valdybą su 
tikrai įspūdingu renginiu 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
T ik š e š t a d i e n i o l a i d a : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
U ž s a k a n t į L i e tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
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r edakc i j a@draugas .o rg 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$6500 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$8500 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2INAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. S6.5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvaiVys dar*s už pnemamą kaną. 
Sušnarinu kabėti antiškai ar&a lietuviška 

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

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos paga! susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

ST. PETERSBURG, FL 

Užgavėnių pokylis 
Teko skaityti, kad Čikagos jauni

mas prieš Užgavėnes surengė 
įspūdingą, žavingą ir linksmą 
_RIO" vakarėl į . Žinoma, St. 
Petersburgas neatsiliko. Tau
tinių šokių grupės „Audra" jau
nimas" taip pat surengė tra
dicinį, šiemet savo tėvų jaunys
tės prisiminimą-pokylį , vadi
namą „The Roaring Twenties". 
Ir jei kas dar neprisimena to 
laikotarpio, tai būtų tikrai su
sižavėjęs to vakaro publika Lie
tuvių klubo salėje. Moterys su 
blizgučiais, spalvingais ilgais 
karoliais, tik senuose filmuose 
matytomis sukniomis. Vyrams 
buvo kiek lengviau. Tik reikėjo 
nusipirkti juodas skrybėles ir 
su gumele parišti ilgas marš
kinių rankoves. 

Gražiai Dalios Adomaitie
nės papuoštoje salėje, kibirais 
lyjant, susirinko svečių, kiek tik 
tilpo — nuo scenos iki pat durų. 
„Audros" pirmininkė Dalia Ado
mait ienė, pasveikino visus ir 
pakvietė šokėjų grupę trum
pam, tam laikotarpiui pritaiky
tam, vaidinimėliui. J i pastebėjo, 
kad nebus šokamas to meto 
populiarus „Čarleston" (nes per 
greitas), bet kiek ramesnis ir 
lengvesnis valsas. Buvo įsce-
nizuota šokių salė, kai vyrai, 
nus ipi rkę bil ietėl ius, renkasi 
sau šokėjas. Žinoma, vyrai iš
sirinko gražiausias merginas. 
Viena, jau gerokai pagyvenusi 

pana, liko viena. Bet kai senu
kas norėjo ją pakviesti, ji nesu
tiko ir pabėgo. Vargšelis turėjo 
pasitenkinti netoliese esama 
šluota. 

Vaidinimėlis sukėlė gar
daus juoko. Po to buvo skani ir 
gausi vakarienė, pagaminta ir 
išdalinta pačių šokėjų. Ir, žino
ma, vakarienė neapsiėjo be 
tradicinių blynelių. 

Prasidėjo šokiai, grojant jau 
įprastam „Lorelei" orkestrui. Ši 
Silezijos lenkų/vokiečių grupė 
dažnai groja klubo renginiuose 
ir jau yra pramokusi keletą lie
tuviškų tradicinių šokių. Šokiai 
prasidėjo su mums pažįstamu 
„Rožių tango" ir tęsėsi iki pat 
vėlumos. Buvo ir „charleston", 
tačiau tik gal pora šokėjų 
įstengė jį reikiamai atlikti, mat, 
buvo kiek jaunesni. Pertraukos 
metu Aldona Stasiulevičienė 
pravedė gausią loteriją su kele
tu rimtesnių fantų. Vakaras 
buvo nuotaikingas, sutraukęs 
daug nematytų svečių, kurie 
atostogauja iš šiaurinių valsty
bių, net ir iš Kanados. .Audros" 
rengiami vakarai yra jau pa
garsėję savo energija, linksma 
nuotaika, maloniu pasisvečia
vimu, pasivaišinimu. Net ir tą 
vakarą, smarkiai lyjant, turbūt 
nei vienas neatsisakė atvykti, 
dargi įspūdingai pasipuošęs. 

Mečys Ši lkai t is 

KOVO 11-TOSIOS MINĖJIMAS 
Š. m. s ekmad ien i , kovo 14 d., Šv. An tano parapijos patal

pose, Detroit , MI, yra ruošiamas Kovo 11-tosios minėjimas. 
Sv. Mišios bus atnašaujamos 10:30 v.r. bažnyčioje. Mišias 
a tnašaus LŠSI vyr. kapelionas kun. Alfonsas Babonas. Mišių 
m e t u giedos parapijos choras vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. Organizaci jos dalyvauja su vėliavomis. Akademinė 
p r o g r a m a vyks salėje 12:15 v. p .p. Žodį tars Detroito 
a p y l i n k ė s Lietuvių Bendruomenės p i rmin inkė Raminta 
Vilkienė. Meninėje dalyje muz. Stasys Sližys praves bendrą 
d a i n a v i m ą . Vi suomenė kviečiama gausiai da lyvaut i . 
Minėjimą ruošia Šv. Antano parapijiečiai. 

Rengėjai 

/ 

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


BŪTI AR NEBŪTI PASAULIO 
LIETUVIU KONGRESUI 

Visiems mums Lietuva — istorinė nepakeičiama tėvynė 

ROMUALDAS GRIGAS, 
Lietuvos MA narys 

korespondentas 

„Draugo" skaitytojams vie
na proga jau buvau užsiminęs 
apie Pasaulio lietuvių kongresą. 
Apie pribrendusią tokios idėjos 
puoselėjimo ir jos įgyvendinimo 
būtinybę. Įsitikinęs teigiu: šia 
t ema tikslinga jau šiandien 
pradėti platesnę diskusiją tiek 
Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Su 
viltimi, kad į ją įsijungs ne tik 
tie, kuriuos puošia žilas plau
kas, bet ir energija, modernumo 
siekiais trykštantis jaunimas. 
Tegu ir pasikartosiu (iš to, kas 
buvo pasakyta kituose straip
sniuose), bet, plėtodamas Pa
saulio lietuvių kongreso idėją, 
negaliu apeiti platesnės jo 
motyvacijos. 

Daugelis šiuolaikinių pa
saulyje plačiau žinomų autorių: 
A. Smith, R. Brubaker, A. 
Zdravomyslov, J. Tomlinson, G. 
Hofstede ir kt., laikosi nuo
monės, jog tauta (nacija) ir tau
tiškumas (nacionalizmas) jokiu 
būdu ne atgyvena, kaip kai kas 
galvoja ir tokiu mąstymu grin
džia savo praktinius veiksmus. 
Aukščiau suminėtų autorių 
mintis galima apibendrinti 
gana lakoniška formuluote: 
tauta (ir jos aukštesnė raidos 
pakopa - nacija) ir toliau 
pasilieka itin efektyvia sociali
nės organizacijos forma. Anot 
JAV profesoriaus R. Brubaker, 
moderni valstybė „nėra tik teri
torinė, į lygių teritorinių valsty
bių sistemą įtvirtinta valstybė: 
ji yra taip pat ir tautinė valsty
bė". Plačiai žinomoje savo mono
grafijoje „Pilietybė ir tautišku
mas Prancūzijoje ir Vokietijoje", 
jis taip pat teigia: „Beveik visos 
modernios valstybės yra (ar 
siekia būti) tautinės valsty
bės... Beveik visos iš jų pre
tenduoja semtis valstybės galios 
iš tautos ar liaudies ir naudoti 
ją tautos ar liaudies labui, o ne 
šiaip tiesiog valdyti. Atkreipiu 
skaitytojo dėmesį į tą faktą, jog 
taip rašo ne bet kokios, o JAV -
valstybės be aiškių tradicinių 
tautinės kultūros kontūrų, pi
lietis 

Kitas, taip pat modernaus 
mąstymo autorius, J. Tomlinson 
apmąstydamas globalizacijos ir 
kultūros santykį, irgi formuluo
ja panašius teiginius, tvirtin
damas, jog „nacionalinės kul
tūros tikriausiai išliks labai 
reikšmingos kultūrinio tapatu
mo gai rės" (žiūr. jo monogra
fiją „Globalization and Cul-
ture") . 

Nuo savęs pasakysiu: tau
ta, šalia universaliųjų techologi-
jų ir ekonomikos, šalia univer
saliųjų vartojimo ir pramogų 
standartų, visų pirma išreiškia 
kultūros, jos dvasinių kompo
nentų ir istorinės akumuliavi

mo, „vartojimo" ir tęst inumo 
būdą. Tauta - valstybės poli
tinio pastovumo, politinės iš
tikimybės jai pagrindas. O tuo 
pačiu - ir pamatinė socialinės 
tvarkos palaikymo sąlyga. 

įvairiarasių, įvairiataučių imi
grantų bangoms. Formuojasi 
naujos lietuvių diasporos net 
tose šalyse, kurios tradiciškai 
mūsų tautiečių buvo aplen
kiamos. Visi mes: ir „čia", ir 

Tačiau bene svarbiausias (ir skaudžiau
sias) motyvas dėl Pasaulio lietuvių kongreso 

būtų toks. Kaip rodo įvairiomis progomis 
atlikti sociologiniai tyrimai, apie trečdalis 
bestudijuojančio jaunimo visai atvirai, ne

slėpdami sako, jog pirmai pasitaikius progai 
Lietuvą paliks „amžiams"... 

Bet pas mus, pas Lietuvos 
lietuvius, tebesiaučia palikimo 
bacila, gaunanti ją aktyvinančią 
injekciją - globalizaciją ir 
eurointegraciją. Lietuvoje tebe-
gajus, dominuojantis kitoks 
mąstymas ir kitokia, iš jo iš
plaukianti , elgsena. įvertin
damas šią situaciją Bronius 
Nainys pereitų metų spalio 22 
d. „Draugui" yra labai taikliai 
pastebėjęs, jog tautinis auklėji
mas Lietuvoje „suprantamas 
vos ne kaip nacizmu dvelkiantis 
nusikaltimas". 

Taigi, naujausioji istorija vi
su aštrumu kelia visuotinio lie
tuvių tautos (kur jos nariai be
gyventų-* susitelkimo, jos mo
dernizuoto ugdymo problemą. Ir 
ją reikia spręsti, atmetant sa
vųjų ir svetimųjų peršamus 
skrupulus, prietarus tame tarpe 
ir tuo klausimu savotiško Lie
tuvos politinės valdžios para
lyžiaus. 

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo komitetas atliko didžiulę 
ir kilnią misiją, 1949 metais 
paskelbdamas ne tik Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes sant
varkos laikinuosius nuostatus, 
bet ir okupuotoje tėvynėje di
desnį atgarsį susilaukusį doku
mentą - Lietuvių Chartą. Tai 
buvo lietuvybės ideologiją tei
giantis dokumentas. Bet. dėl su
prantamų priežasčių, labiau 
pritaikytas ne Lietuvos, bet 
išeivijos lietuviams. 

Praėjo daugiau nei pus
šimtis metų. Pasaulis esmingai 
pasikeitė. Nemažiau, o gal net 
esmingiau, pasikeitė ir lietuvių 
tauta. Nebeliko politinės užt
varos, skiriančios Lietuvos ir 
išeivijos lietuvius. Tai - svar
biausia. 

Lietuviai Lietuvoje šiandien 
sudaro 83 proc. gyventojų. 
Tačiau jų emigracija auga ir ga
lime laukti tik dar didesnio jos 
laipsnio. Visiškai tikėtina, kad 
lietuvių procentai Lietuvoje ims 
mažėti, plūstelėjus iš svetur 

„ten", sudarome prigimtiniu bei 
etnokultūriniu unikalumu pa
saulyje išsiskiriančią bendruo
menę, tegu ir įsivaizduojamą, 
kaip kad aiškina kitas JAV pro
fesorius B. Anderson. Visiems 
mums Lietuva yra vienintelė, 
nepakeičiama istorinė tėvynė, 
dėl kurios sudėtos didžiulės 
aukos ne šiaip sau, arba tik dėl 
savęs... Pasaulyje niekas iš nie
kur neatsiranda ir niekas be 
pėdsako nedingsta. Argi neaki-
vaizdu. kad nuo prisirišimo prie 
tam tikros vietovės - prie 
geografinės ir dvasinės tėvynės 
didele dalimi priklauso žmo
gaus kultūra, jo civilizuotumas. 
Zinoma, galima prisirišti ir prie 
technologijų, prie vartojimo ar 
prie karjeros „darymo". Ir nuo 
viso to priklausyti. Bet toks 
žmogus bus labiau panašus ne į 
kultūros ir civilizacijos kūrėją, o 
į civilizuotumo drabužiu 
apsirengusį zombį. 

Tačiau bene svarbiausias (ir 
skaudžiausias) motyvas dėl 
Pasaulio lietuvių kongreso būtų 
toks. Kaip rodo įvairiomis pro
gomis atlikti sociologiniai tyri
mai, apie trečdalis bestudijuo
jančio jaunimo visai atvirai, 
neslėpdami sako, jog pirmai pa
sitaikius progai Lietuvą 
paliks „amžiams"... Neatmes-
kime: tarp jų yra dalis tų, kurie 
šitokiu būdu reiškia savo pro
testą dėl esamos Lietuvoje būk
lės. Dar kita - tiesiog pasi
karščiuodama. Bet bendroji si
tuacija yra tokia: labai ženkli 
lietuvių jaunimo dalis yra pa
simetusi, neturinti juos mobi
lizuojančių patriotinių, dvasi
nių, dorovinių idealų. 

O ir iš kur tiems idealams 
būti. jeigu Lietuvoje ir toliau 
sėkmingai didinamas paties 
įvairiausio pobūdžio (ekono
minio, politinio, psichologinio ir 
pan.) susipriešinimas. Jeigu 
Seimo autoritetas pasiekęs kri
tišką ribą: juo pasitiki tik 12-13 
proc. gyventojų, o partijomis -

dar mažiau: vos 5 proc. (2004 
metų sausio mėn. apk lausos 
duomenys). 

Manau, kad ne tik lietuvių 
Lietuvoje, bet ir lietuvių išeivi
jos būklė prašyte prašosi naujos 
ideologijos - lietuvybės vizijos. 
Ji turėtų pasitarnauti ir mūsų 
politikų bei vals tybinininkų 
elgsenos pakoregavimui. VLIKo 
parengta ir pri imta Lietuvių 
Charta net ir išeivijai dvelkia 
vakarykšte dvasia. Reikalingas 
atnaujintas, šiuolaikinį pasaulį 
atspindintis šio dokumento 
variantas, kuris alsuotų lietu
vius mobilizuojančia dvasia — 
kur jie begyventų: Lietuvoje, 
Vokietijoje ar Amerikoje. * Be 
tokios dvasios dingsta net pati 
Lietuvos integracijos Eurosą-
jungoje prasmė. 

Argi galima pamirš t i ir 
tiesiog be moralinės atsakomy
bės nurašyti tai, jog beveik kiek
vienos šiuolaikinės Europos val
stybės pagrindą sudaro viena 
kuri pagrindinė (titulinė) tau ta . 
Išimtis - Šveicarija, Belgija. Bet 
ir šios šalys yra suradusios val
stybinės sąrangos sprendimą, 
remdamosi ne tiek pilietiniu, 
kiek tautiniu pagrindu. Todėl 
nebus nuklysta nuo t iesos, 
teigiant, kad kiekvienos valsty
bės kultūrinę brandą i r jos 
struktūrų nacionalinio, ekono
minio, verslinio bei politinio 
gyvenimo sutarimą didžiąja da
limi lemia būtent pagrindinės 
tautos integralumas, jos tau
tinė, nacionalinė savivoka. 

Pasinaudodami kongreso 
tribūna, privalėtume visu balsu 
kalbėti apie lietuvybę, suvo
kiant ją dar ir kaip pasaulio 
socialinės sąrangos ir kultūros 
dalį. 

Tuo tarpu mums Lietuvoje, 
ypač mūsų jaunuomenei, pri-
kištinai brukama vien pilie
tiškumo, vien pilietinio sąmo
ningumo doktrina. Ar galime tai 
vertinti, kaip savotišką apsvai
gimą, ištrūkus į laisvę? O gal tai 
sąmoningai klaidinanti nuosta
ta, kuri yra peršama tam tikrų, 
lietuvių tautos išsivaikščiojimu 
suinteresuotų, jėgų, sumania i 
besinaudojančių sovietinio auk
lėjimo palikimu? Manau, kad 
čia esama ir to, ir kito... 

Todėl kiekvieno mūsų, pla
čiau mastančiųjų, yra elemen
tari moralinė pareiga savo poli
tikams priminti, kad žmogaus 
pilietiškumas, n e p r a t u r t i n t a s 
aukštesnėmis dvasinėmis verty
bėmis - tau t i škumu bei na
cionaliniu patriotizmu, yra pa
našus į riešutą be branduolio. Ir 
kad pasaulio piliečio tapsmas 
(intensyviai popul ia r inamas 
Lietuvoje), be įvidinto tautišku
mo, be tautinės savivokos, yra 
tapatus kosmopolito, nesuvo
kiančio tautinių, nacionalinių 
kultūrų ir jų vaidmenis civi
lizacijoje, tapsmui. 

DRAUGAS, 2004 m. kovo 4 d., ketvirtadienis 

Tarptautinio svečių cent
ro Čikagoje „Open VVorld 
Leadership" programos 
dalyviai apsilankę „Drau
ge" Š.m. kovo 2 d. Svečius 
iš Uetuvos globojo kul
tūriniu mainų ir švietimo 
direktorė Marian Reich. 

Jono Kuprio nuotraukoje 
— dalis „Draugo" svečiu 
iš įvairiu Lietuvos žinia-
sklaidos ir mokslo insti
tucijų. Ta pačia diena, 
5:30 vai. p.p., BaDeko 
Lietuviu kultūros muzie
juje jvyko susitikimas tr 
diskusijos su ..Open VV'orid 
Leadership" programos 
dalyviais iš I letuvos. 

SES. ONA MIKA1LAITE 

Religija ir politika 

Visuomenės arenoje religija ir politika gan 
dažnai susikerta. Ir, nepaisant išmintin
go Kristaus paraginimo, jog dera „ati

duoti ciesoriui, kas ciesoriaus, o kas Dievo, Die
vui", neretai ciesorius kone įžūliai lipa Dievui 
ant kulnų. 

Štai ta iklus pavyzdys. Prancūzijos Seimo 
vienbalsis nuosprendis įves visam kraštui 
draudimą viešai rodyti religinius ženklus. 
Nuostata taikoma ypač musulmonų moterims 
bei mergaitėms, ryšinčioms plaukus dengian
čiomis skarelėmis. Musulmonai tokiu įstatymu 
labai piktinasi. Vienas jų profesorius, Abdul Ali 
Hamid, dėstant is Britanijos musulmonų kolegi
joje Londone, pareiškė: „Stebiuosi, kad Pran
cūzija šiuo metu daro tokį žygį, kuomet kiek
vienas sanki r t i s (supraskime religinis) gali 
virsti sprogstama medžiaga". Š. m. sausio 17 d. 
Paryžiaus musulmonai surengė didelę protesto 
demonstraciją, kurioje dalyvavo daugmaž 
40,000 asmenų ir kuri buvo plačiai rodoma 
pasaulio žiniose. Panašūs protesto žygiai orga
nizuojami ir kituose pasaulio didmiesčiuose: 
Londone, Berlyne, Kaire, San Francisco. 

Prancūzija iš visų Europos kraštų turi dau
giausia musulmonų — net šešis milijonus. 
Vokietijoje gyvena 3.5 milijono musulmonų, tad 
vokiečių valdžia taip pat svarsto galimybę įvesti 
panašų įstatymą kaip Prancūzija. Net ir ma
žutė Belgija, kurios dešimties milijonų gyvento
jų tarpe yra 350,000 musulmonų tikėjimo žmo
nių. 

Musulmonai tokiems politikų žygiams smarkiai 
priešinasi, nes suvokia, jog pažeidžiama jų 
religinė laisvė. „Hijab" dėvėjimas pagal jų 
tikėjimą, tai šventa, Dievo duota tradicija. 

Musulmonų poziciją remia Europos krikš
čionys ir žydai, nes Prancūzijos įstatymas apim
tų ir juos: nebus galima valstybinėse mokyklose 
dėvėti didesnių kryžių a r žydiškų jarmulkų. 
Prancūzijos Katalikų Bažnyčios hierarchai 
viešu laišku pasisakė prieš šį valdžios „kovin
gąjį sekuliarizmą". Vyskupas Jean-Luc Brunin 
davė interviu prancūzų katalikiškam laikraš
čiui, sakydamas: „Šis įstatymas tapo pavojingų 
ekstremistų žaidimu". Žymusis Paryžiaus kar
dinolas Jean—Marie Lustiger (pats būdamas 
žydas konvertitas) pareiškė, jog visus katalikus 

stipriai sukrečia politikų „agresyvus antire-
ligiškumas". 

Sausio 12 d. popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas diplomatų grupei, reagavo į Pran
cūzijos įvykius, sakydamas: „... Sekuliarizmo 
principas yra teisėtas, jeigu jis suprantamas, 
kaip politinės bendruomenės atskyrimas nuo 
religinių, tačiau sekuliarizmas nėra lygus lai-
cizmui. Sekuliarizmas, ta i krašto valdžios 
nuosta ta gerbti visas religijas bei visiems 
garantuoti religinę laisvę". 

Laicizmas, ypač kovingasis, tai pasauliečių 
siekimas perimti Bažnyčios hierarchijos 
funkcijas, daran t sprendimus apie religiją, 
nepaisant Bažnyčios autoriteto bei mokymo. 
Prancūziškasis laicizmas iškilęs 19-to a. 
pabaigoje, pasireiškė tuo, kad valdžia išmetė 
tikybos mokymą iš valdiškų mokyklų. Dvide
šimtojo a. pradžioje, Prancūzijos valdžia uždarė 
vienuolynus ir uždraudė jiems veikti. Vienas jų 
Seimo delegatas išreiškė laicizmo siekius: „Mes 
kovojame prieš religiją, prieš visas religijas ir 
religinius sentimentus bei visas religines dog
mas". Gerai žinodamas Prancūzijos istoriją, po
piežius netiesiogiai priminė praeities įvykius 
šių naujų pasireiškimų akivaizdoje. 

Minėtasis prof. Abdul Ali Hamid pasisakė, 
jog jis dėkingas katalikams, užėmusiems aiškią 
poziciją naujo įstatymo atžvilgiu. Jis yra įsitiki
nęs, kad ši kontroversija duoda progos visų re
ligijų tikintiesiems sueiti draugėn ir ginti savo 
religinius įsitikinimus bei teises: „Aišku, poli
tikai pageidauja, kad religija visiškai išnyktų. 
bet argi galima reikalauti, kad žmonės atsi
žadėtų amžiais įsišaknijusių religinių tradici-
jų?-" 

Mums, lietuviams, visa tai pasirodo kaip 
„deja vu", nes prisimenam, kaip sovietmečiu 
Lietuvos mokyklose mokiniai ir mokytojai už 
kryželio dėvėjimą ir bažnyčios lankymą būdavo 
tardomi, baudžiami. O dabar — kokia ironija! 
— kraštas, kuris viešai pasauliui pareiškė, kad 
priešinasi JAV vykdomam Irako karui , varžo 
savo piliečių ir dargi musulmonų religinę 
laisvę! Kar ta is sunku suvokti, k a s vyksta 
„ciesoriaus" gaivoje. Reikia budrumo atpažinti 
ir atskirti „dvasias", kaip yra raginęs šv. Pau
lius prieš 2000 metų. 

PARTIZANO DUKTĖ 
TERESE TUMENAiTE-PABERALiENE 

Pirmoji dalis 
Nr.6 

Besibaigiant takeliui, prie pat namų, 
pastūmėta kažkokio jausmo prieinu prie mamos: 

— Mamyte, juk mes niekada nesiskirsime? 
Juk visada visi gyvensime drauge? 

— Gal ir ne visuomet, dukrele! Juk tu 
užaugsi, išvažiuosi mokytis, vėliau ištekėsi, su 
savo šeima gyvensi — mama kalba atsargiai, 
parinkdama žodžius, nes žino, kokia aš impulsyvi 
ir jautri. 

— O tu, mamyte, kur tuomet būsi ir ką veik
si? 

— Nežinau, dukrele... Bus, kaip Dievulis pa
norės! Gal jau sena būsiu, — mama nusuka akis 
į šalį. 

— Nenoriu! Nenoriu mokytis, nenoriu iš
tekėti! Aš niekur nevažiuosiu! Noriu visuomet 
gyventi su tavimi, visuomet būti kartu! — jau 
šaukiu ir apsipilu ašaromis. 

Mama per vėlai supranta, kad su tokia zyzle, 
kaip aš, reikia atsargiai kalbėti, nes ją myliu 
beprotiškai, ir bet kokia mintis apie išsiskyrimą 
man sukels isteriją. Tėvelis supyksta, pavadina 
mane išlepinta ištižėle, o tai galutinai mane iš
muša iš pusiausvyros ir pasipila ašaros! Gausiai 
kūkčioju, apsikabinu mamą, negaliu nusiraminti. 
Ateities šešėlis, mostelėjęs juodu sparnu, šalčiu ir 
praradimo skausmu suspaudžia mažą širdelę 

Gerai tik, kad vaikų ašaros greitai nudžiūsta! 
Pamačiusi an t stalo garuojančią bulvių košę su 
apskrudusią plutele ir rūgusio pieno ąsotį šalia, 
pasijuntu išbadėjusi, tad puolu prie pusryčių, 
pamiršusi ašaras . 

Kada tai prasidėjo? Tą baisų laikmetį prisi
menu, lyg būčiau sapnavusi siaubo sapną. ilgą. 
nesibaigiantį baisų, iš kurio niekaip neįstengi 
nubusti. Deja, tai nebuvo sapnas' 

Grįžęs iš Kauno savaitgaliui, tėvelis jau nie
kur neišvyko, pasiliko su mumis Nepastebėjau, 
kad kas nors būtų įvykę, tačiau, mane paguldę 
miegoti, vakarais namiškiai ilgai sėdėdavo virtu
vėje, kažką tylomis aptarinėdami. 

Rūškani artimųjų veidai išdavė, kad vyksta 

kažkas baisaus. Tai patvirtino ir vakarais aklinai 
uždangstomi langai, uždaromos langinės. Vieną 
vėlų vakarą pastebėjome palangėje žybsint ciga
rečių ugneles ir išgirdom kalbant rusiškai. 
Mačiau, kaip pašoko iš lovos tėvelis, kaip iš spin
tos išsiėmė pistoletą. Greitai paaiškėjo ir man, 
kad artėja frontas, vokiečiai traukiasi, kad rusų 
partizanai slapstosi miškuose, kad jiems vado
vauja vokiečių belaisvis Andriejus, kuris buvo 
apgyvendintas pas kaimynus. Galima įtarti, kad 
jis išdavęs, kad tėvelis, Lietuvos karininkas, pa
sitraukęs iš kariuomenės, jau tapusios raudonąja 
armija. Virš mūsų sodybos pakibo grėsme 

Vieną popietę į kiemą įriedėjo žalsvai margas 
„gaziukas", iš kurio išsirito keletas vokiečių 
karininkų. Vienas jų, labai storas, matyt vyriau
sias, pasiteiravo tėvelio. Tėvelis ką tik grįžo iš 
daržinės, kur kažką dirbo su seneliu. Vokietis 
pamojo ranka ir nusivedė jį \ kambarį Po 
valandėlės išėjęs, tėvelis paprašė senelę iškepti 
kiaušinių, paraikyti duonos, ir vėl užsidarė kam
baryje su vokiečių karininku Kiti gi tuo tarpu 
šmirinėjo kieme, kažką žvalgė, matavo, erzėjo 
mojuodami rankomis. Mačiau, kad jie labai 
susirūpinę. 

Po valandėlės į kiemą išėjo ir „storulis". Tė
velis laisvai kalbėjo vokiškai, tad paaiškino 
mums visiems, kad vokiečiai pasirinko vieta savo 
garnizonui, kad mušu kieme išstatys pabūklus ir 
šaudys į rusus, kurie jau už keliolikos kilometrų. 
Po atakos, jei reikėsią trauktis, mūsų namus su
deginsią, kad rusams neliktų, o mes privalėsime 
trauktis su jais į vakarus Jei nesitrauksim. vis 
vien rusai mūsų gyvų nepaliksią. 

Greitai pilnas kiemas privažiavo kariškų 
dengtų sunkvežimių, iš kurių pasipylė kareiviai. 
Jie skubiai tvirtinosi, apkasinėjo patrankas, žiū
rinėjo žemėlapius, matėme, kad labai sunerimę ir 
skuba. Vieškeliu ėme žlegėti tankai. 

Baisus sapnas prasidėjo sutemus Netoliese 
daržinės pievoje dunkteleio sviedinys, plykstelėjo 
skaisti liepsna, kieme pasipylė skeveldrų lietus 
Antras sprogo kiek toliau 

B u s daugiau 
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6727 S. California, Chicago 
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Ten, kur ieškoma ir randama 
Vilniaus universiteto profe

sorius (antropologas) dr. Vytis 
Čiubrinskas, remiamas Čika
goje veikiančio Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro, nese
niai antrą kartą lankėsi York-
town apylinkėse, Texas, ir čia 
pagilino pažintis su vietos 
lietuvių kilmės gyventojais, 
kurių protėviai prieš maždaug 
pusantro šimto metų, atvykę 
iš Mažosios Lietuvos, įsikūrė 
šiose apylinkėse. 

Mūsų pokalbis prasidėjo 
taip: 

P . P e t r u t i s : Aš manyčiau, 
jog Jūs spėjote ne tik susipažin
ti, bet ir susibičiuliauti su ten 
gyvenančiais prieš daugelį 
metų atvykusių, lietuvininkų 
palikuoniais. Sakykite, kas 
naujesnio, kas geresnio, o 
pagaliau ir kas blogesnio toje 
prolietuviškai mąstančių 
žmonių tarpe? 

V. Č i u b r i n s k a s : Turiu pa
sakyti, kad tenykščiai žmonės 
laukė, labai laukė mUsų atvyk-, 
stant. Jie laukdami iš naujo 
gražiai sutvarkė vietos Jonis-
chkies kapines. Galiu pasakyti, 
jog jie pasiruošė mūsų at
vykimui. J ie labai džiaugėsi 
mūsų atvežtomis lauktuvėmis. 
Džiaugėsi iš Lietuvos atvežtu 
Liudviko Rėzos dainorėlio kom
paktine plokštele. Taip pa t 
lietuviškų valgių knyga. Viena 
mus pasitikusi moteriškė buvo 
pasipuošusi gintarais, o kita 
trispalvišku šalikėliu. Jautės i 
didelis svetingumas ir vaišin
gumas. Šiuo kartu pavyko gana 
konkrečiai pasitarti dėl jų at
vykimo į Lietuvą. Jie labai do
misi savo kilmės vietovėmis, o 
taip pat ir visa Lietuva. Turiu 
pasakyti , jog jie yra labai 
dėmesingi ir t ikrai malonūs 
žmonės. 

P . P e t r u t i s : Šiuo kartu su 
Jumis drauge lankėsi filmuoto-
jas — fotografas Juozas 
Mažonas? 

V. Č i u b r i n s k a s : Taip La
bai svarbu, kad šį kartą me
džiagos rinkimas buvo pratęs
tas video įrašais. Labai daug ^ 
ka nufilmavome. Atrodo, kad *Ėjt 

Patsy D Hand-Lauėiunaite (kairėje) ir Beverly Kerlik Bruns — Texas 
lietuvių kilmės gyventojos 

susidarys apie ketverto valandų 
filmas. Mes dirbome kartu. Aš 
pasikalbėdavau, o jis filmuoda
vo ir fotografuodavo. Tikimės, 
kad t a medžiaga bus panaudota 
viename iš serijos filmų apie 
Amerikos lietuvius. Smagu 
pabrėžti, kad dabar turime vi
sapus išką informaciją apie 
pačią ankstyviausią lietuvių 
išeiviją JAV. 

P . P e t r u t i s : Aš manyčiau, 
jog ne per daug suklysčiau juos 
(ateivius iš Mažosios Lietuvos) 
palyginęs su kažkuomet dingu
sia žydų tautos gentimi. J u k 
mes daug metų apie juos nieko 
nežinojome ir. atrodo, kad jie 
apie mus nieko negirdėjo. 
Dabar staiga ėmė ir atsirado. 

V. Č i u b r i n s k a s : Tai yra 
t ikrai žavus ir įdomus faktas. 
Yra tikrai malonu bendrauti 
su žmonėmis, kurie staiga ėmė 
ir save atrado, ir labai domisi 
savo praeitimi. Tenka pasakyti, 
kad visa tai atsitiko gana spon
taniškai . 

Būt inai reikia išskirt inai 
paminėti Patricia Hand. kur 
pirmoji pradėjo ieškoti savo 
kilmės šaknų. Tai moteris, kuri 

apsigyvenę lietuviai imigrantai iš Mažosios Lietuvos 

Vyto Čiubrinsko nuotr. 

susidomėjo kapinių pamink
luose esančiais užrašais. Ji pa
matė, kad jų protėvių kilmės 
vietovės nėra vokiškos, nors ir 
užrašytos vokiečių kalba. Ji 
pradėjo nuodugniai studijuoti, 
domėtis geneologija ir t.t. Apie 
jos pastangas sužinojo ir kiti. 
Mūsų dabart inės viešnagės 
metu teko susitikti su asme
nimis apie kuriuos anksčiau 
nieko nežinojome, kurie nebuvo 
artimiau susipažinę su savo 
kilme. Aš neabejoju, kad ateity
je atsiras daugiau tokių žmo
nių, kurie a t ras savo kilmės 
šaknis, savo paveldo dalį. 

P. P e t r u t i s : Sakykite, ar 
Patricia (Patsy) Hand būtų 
galima laikyti pagrindine lietu
viškumo ieškotoja? 

V. Č iub r in skas : Sakyčiau, 
ne tiek l ietuviškumo, kaip 
pagarbos lietuviškajam pavel
dui. Jos gyvenamieji namai 
tapo centru. Jame vyko ir mū
sų dabartinis susibūrimas. Pas 
ją lankėsi žiniasklaidos atsto
vai. Šiuo kartu „Victoria Ad-
vocater gana plačiai aprašė mū
sų susitikimus, mūsų tyrinė
jimus. 

P. Pe t ru t i s : J ū s anksčiau 
akete, kad jie vertino 

Jūsų atvežtas 
k lauktuves. Pra

šyčiau apie tai 
kiek plačiau pa
pasakoti. 

V. Čiubrin
skas: Man labai 
malonu prisi

minti, kuomet 
važiuodami auto
mobiliu klau
sėmės Mažosios 
Lietuvos liau
dies dainų įra
šų. J ie dėmesin
gai klausėsi ir 
gailėjosi, nesu

prasdami dainų 
turinio. Teko pa-
iškinti. Taip pat 

jie gėrėjosi lietuviš
kais saldainiais. Jiems 
labai patiko Andriulio 
sūris ir lietuviška duo

na, nors ji buvo kepta 
Čikagoje, lietuvių ke

pykloje 
(Rus daugiau) 

Tarptautinė tautinių šokių šventė 
Kovo 7 d., sekmadienį jau 

15 kartą rengiamas tau
tinių šokių festivalis, 

kurį organizuoja Clevelando 
dienraštis „The Plain Dealer". 
J ame dalyvaus Clevelando 
„Švyturio" tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Aušrinės Šir-
vinskienės ir dr. Živilės Vait
kienės. 

Penkiolika tautinių grupių 
parodys savo tautų šokį ir mu
ziką. Šis įspūdingas renginys 
vyks The Allen Theatre . 
Pradžia 3 vai. p.p. Bilietus ga
lima užsisakyti ir tel. 216-241-
6000. Festivalio pelnas skiria
mas Tarptautiniam tarnybos 
centrui, kurio vyr. direktoriumi 
jau daug metų yra Algis 
Rukšėnas. 

K a z i u k o mugė 
Tradicinė skautų šventė — 

Kaziuko mugė, rengiama kovo 
14, sekmadienį, Dievo Motinos 
parapijos patalpose. Pradžia 
tuojau po lietuviškųjų pa
maldų, 11 vai. r. Rengia Cle
velando skautija. 

„ K a r i ū n o " k o n c e r t a s 
Lietuvos Karo akademijos 

vyrų choro „Karionas" koncer
tas įvyks kovo 27 d., 6 vai. va
karo, šeštadienį, Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje. 
Bilietai jau platinami DMP sve
tainėje. Rengia Dievo Motinos 
parapija. Atvyksta 14 asmenų 
penktadienį, kovo 26 d. vakare, 
ir išvyksta anksti sekmadieni 
ryte, kovo 28 d. Kariūnams 
reikalingos nakvynės. Kas ga
lėtų šiuo reikalu talkint i , 
prašoma skambinti parapijos 
raštinėn, tel. 216-531-4263. 

Gavėn ios rekolekci jos 
Dievo Motinos parapijos 

rekolekcijos bus kovo 29-31 d., 
pirmadienį-trečiadienį. Vado
vas — kun. Rytis Gurkšnys, SJ , 
— Kauno jėzuitų gimnazijos 
kapelionas. Rekolekcijų vado
vas paskutiniais studijų metais 
mokėsi Bostone ir tik pereitais 

Vasario 16-osios šventėje Cleveland, OH. Iš kairės: Ohio valstijos gubernatoriaus Bob Taft atstovas Roman D. 
Fodkin, Clevelando miesto tarybos narys Michael Plensek. Clevelando LB pirm. Algis Gudenas, LB vicepirm. dr. 
Viktoras Stankus, šventės prelegentas Algis Rukšėnas, Clevelando miesto mere Jane Campbell, LR garbės kon
sule Ingrida Bublienė, Romas Bublys. 

metais priėmė kunigo šven
timus. Parapija kviečia visus 
dalyvauti priešvelykiniame 
susikaupime. 

Kelionė į Lie tuvą 
„Vytis" kelionių biuras 

2004 m. rugpjūčio 7-20 d. orga
nizuoja kelionę „Per Lietuvą — 
Marijos žemę". Kelionei va
dovaus Rita Penčylienė, kartu 
keliaus ir Dievo Motinos para
pijos klebonas kun. G. Kijaus-
kas, SJ. Kaina iš Clevelando 
2.795 dol. Viešbučio kainos 
dviem kambaryje. Kaina keli
aujant daugiau kaip 20 žmonių. 
Bus aplankytas Vilnius, Tra
kai. Palanga. Klaipėda, Šiau
liai, Kryžių kalnas, Tytuvėnai. 
Šiluva, Panevėžys ir kitos vie
tovės. 

Visais klausimais ir dėl 
smulkesnių informacijų bei re
gistracijos prašoma kreiptis į 
„Vytis" kelionių biuro atstovę 
Ritą Penčylienę, tel. 708-923-
0280 ar į Dievo Mot inos 
parapijos r a š t i nę te l . 216-
531-4263. 

Ž y d r ū n a s I l g a u s k a s 
Clevelando „Cavaliers" 

krepšinio komandos centro 
•žaidėjas Žydrūnas Ilgauskas, 
dažnai vadinas Big „Z", šį se
zoną gan dažnai ir gražiai pri
statomas, kaip puikus žaidėjas, 
nors dabartinis komandos va
dovas Paul Šilas ne kartą buvo 
pareiškęs, kad nori Ilgauską 
iškeisti su kitos komandos žai
dėju, dabar j au kalba kitaip. 
Clevelando „The Plain Dealer" 
sporto puslapiuose dažnai ma
tome lietuvio krepšininko nuo
traukų. Dienraštis š.m. vasario 
23 d. išspausdino didžiulę 
spalvotą nuotrauką, kai 
Clevelando krepšinio komanda 
laimėjo prieš New York 
„Knicks" 92-86, kai Ilgauskas 

SIŪLO DARBĄ 
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II! PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIŲ DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puikj kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiorėkjte Amerikos Lietuviu Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 

S !SSSMSISMSMSM5S^&^M^M&3S5JEM^UM^m^I^MSmM 

1 i 
1 1 1 
į 
I 
e 1 1 

1 1 1 ų 

Experienced CNAas Needed 
For private Duty Line-ln (3-4 

daysAvk.) Mušt have valid sočiai 
security card for work in U5. 

Mušt speak Enslish and have valid 
drivers lic. Excellent pay-stipend 
for suburban travel. janet 312-
648-1565: fax 312-648-1569. 

CPA CONSTANTLNE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros specialistas/estetikas 

Tel. 708-945-8051, Conie. 

IŠNUOMOJA 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Nuo BALANDŽIO m. 
IŠNUOMOJAMAS 1 mieg. 

butas su baldais netoli jūros St. 
Petersburg. Florida. 
Tel. 727-560-3420. 

M M M i Neseniai atvykote. 
leaVote darbo m buto. tariau <*<*** lafcrai-
tyfe brangiai kahraofa? Ne bėda. DRAUGAS 

lutu sfcdbkna fapmndkn nemokamai 
TerekVia paskambinti tel 77VS8S9S0O ar 

utsuVti i MtAOCO 
adminMrariįa adresu 4S4S W. 63 St 

Oucaoo. I 60629. 

Jono Totoraičio nuotrauka. 

įmetė 31 krepšį ir atmušė 15. 
„Bright Lights", big „Z" — di
džiulėmis raidėmis skelbė 
laikraštis. 

Verta prisiminti ir to dien
raščio sporto puslapį (2003. 
19.29), kur išspausdinta visos 
12 „Cavaliers" komandos nuo
traukos su pagrindinėmis infor
macijomis. Čia rašoma: „Žydrū
nas Ilgauskas, centro žaidėjas, 
gimęs 1975 m. birželio 5 d., 
Kaune. Jis aukščiausio ūgio iš 
visų komandos narių — 7'-3", 
260 svarų svorio. J komandą 
pakviestas 1996 m. Iš dvylikos 
žaidėjų tiktai trys baltosios 
rasės. Ilgauskas, kuris pereitą 
sezoną gavo 13.5 mln. dolerių, 
šį sezoną jo atlyginimas — 14.5 
mln. dolerių. 

SKAIČIUOJA MOKESČIUS 

TVARKAU PAJAMŲ. 
MOKESČIŲ FORMAS 

SUVEDU BUHALTERINĘ 
APSKAITĄ 

ir įvairius finansinius reikalus 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N. Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kectae Ohcaap, L 60629 
Prekyba, nstafavmas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773 778 4007 
775 531 1833 

STATE FARM INSURANCE 
Al TOMOra JO NAMU. SVEKATOS 

IR f JYVYHĖS DRMJfVIAS 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažvmas-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTKUCT BON 

312-388-8088; 
773-581-5920 

ZiL 



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

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

HELSINKIS. Suomijos pirmoji 
premjerė moteris, kuri pernai 
turėjo pasitraukti "dėl kaltini
mų per r inkimų kampaniją 
pasinaudojus s lapta is doku
menta is dėl I rako, aktyviai 
siekė gauti slaptos informaci
jos, trečiadienį, pirmąją jos pro
ceso dieną, išgirdo te ismas. 
Anneli J a a t t e e n m a k i gresia 
bauda už kurstymą išduoti ar 
pagalbą išduodant valstybės 
paslaptis. Kaltintojai tvirtina, 
kad ji ne kartą prašė vieno 
Prezidentūros patarėjo infor
macijos apie JAV ir Suomijos 
derybas dėl Irako. Pati buvusi 
premjerė šiuos ka l t in imus 
neigia. Buvusiam patarėjui 
Martti Manninen, kalt inamam 
slaptos informacijos perda
vimu, taip pat gali būti paskir
ta bauda. Jis yra sakęs, kad A. 
Jaat teenmaki spaudė jį pateik
ti minimus dokumentus ir 
netgi nurodė jam slaptą fakso 
numerį. M. Manninen advo
katas teisme sakė, kad nusiųs
ta informacija nebuvo slapta ir 
kad jo klientas nežinojo, kaip ji 
bus panaudota. 

PARYŽIUS. Prancūzijos valdžia 
gavo kelis la iškus , kuriuose 
grupuotė ar vienas asmuo gra
sina surengti šalies geležinke
liuose sprogimų seriją, jei jai 
nebus sumokėta daugiau kaip 5 
mln. dolerių išpirka, antradienį 
pranešė šalies Vidaus reikalų 
ministerija. Laiškai per kelias 
paskutines savaites buvo nu
siųsti prezidentui Jacąues Chi-
rac bei vidaus reikalų ministrui 
Nicolas Sarkozy. Juos pasirašė 
grupuote pasivadinusi AZF. 
Policijai nėra žinoma jokia gru
puotė, ar asmuo tokiu pseudo
nimu. AZF vadinosi chemijos 
gamykla piet iniame Tulūzos 
mieste, kurioje 2001 m. rugsėjį 
įvyko galingas sprogimas. Jo 
metu žuvo 30 žmonių ir dar 
beveik tūks tan t i s buvo su

žeista. Viename iš laiškų auto
rius teigia, jog po visą Pran
cūzijos geležinkelio tinklą iš
slapstyta 10 sprogstamųjų už
taisų, kurie užprogramuoti tam 
tikru laiku sprogti, jei nebus 
sumokėti 4 mln. dolerių ir mili
jonas eurų, pranešė policija. Vi
daus reikalų ministerija pa
skelbė, kad vasario 21 d. 
Paryžių ir Tulūzą jungiančiame 
geležinkelyje buvo aptiktas vie
nas sprogmuo. „Po bandymų 
paaiškėjo, kad sprogmens ga
lios būtų pakakę sunaikinti 
bėgius", teigė ministerija. 

MASKVA. Rusijos generalinio 
štabo viršininko pirmasis 
pavaduotojas Jurij Balujevskij 
mano, jog priėmus į NATO nau
jas nares, bus smogtas „mirti
nas smūgis" įprastinių ginkluo
tųjų pajėgų Europoje sutarties 
(ĮGPES) režimui. „Galima sa
kyti, priėmus į NATO septynias 
naujas nares, iš kurių trys — 
buvusios Varšuvos sutarties or
ganizacijos (VSO) narės (Slo
vakija, Bulgarija ir Rumunija) 
ir keturios — valstybės, ne
įeinančios į ĮGPES (Slovėnija, 
Latvija, Lietuva ir Estija), bus 
smogtas triuškinamas, tikriau
siai mirt inas smūgis galio
jančios sutarties režimui", 
pareiškė J. Balujevskij. „Išei
na, jog NATO plėtra, šešių 
Sutarties dalyvių karinio poli
tinio būvio pakeitimas ir su tuo 
susiję grupuočių struktūros ir 
sudėties pokyčiai niekaip nesu
siję su ĮGPES, o Rusijos dvi
šaliai santykiai su Moldova ir 
Gruzija tiesiogiai turi įtakos 
ĮGPES ir neva neleidžia jos ra
tifikuoti!", sakė J. Balujevskij. 
„Todėl mes atvirai sakome: 
ĮGPES nebegaliojimas Rusijai 
nebus neatitaisoma netektis. O 
štai ESBO valstybės šią netektį 
pajaus", pareiškė J. Balujevskij. 

[ JAV ~| 
VAŠINGTONAS. Demokratų 
kandidatas JAV prezidento 

rinkimuose senatorius John 
Kerry antradienį pareiškė, kad 
nepritaria prezidentui George 
W. Bush beveik visais klausi
mais. „Viskas absoliučiai ski
riasi. Mano vizija visiškai ki
tokia, nesvarbu ar kalbame 
apie sveikatos draudimą, ar 
aplinkosaugą, ekonomiką bei 
tarptautinius santykius", sakė 
jis. Trumpą interviu prancūzų 
kalba J. Kerry davė apimtas 
pakilių jausmų po pergalės 
didžiojo antradienio pirminiuo
se rinkimuose, kuriuose jis 
užsitikrino galimybę susikauti 
su G. W. Bush lapkričio 2 d. 
vyksiančiuose rinkimuose. Pa
klaustas, kaip tikisi laimėti 
rinkimus, senatorius atsakė: 
„Aš laimėsiu pasakęs ameri
kiečiams teisybę". Interviu 
pabaigoje J. Kerry pareiškė, jog 
norėtų geresnių santykių su 
kitomis pasaulio šalimis. ,Aš 
nuoširdžiai t ikiu daugiaša-
liškumo politika, ypač Europos 
atžvilgiu", teigė jis. 

LOS ANGELES. Kalifornijos 
gubernatorius Arnold Schwar-
zenegger išlaikė svarbiausią 
politikos išbandymą nuo pat sa
vo darbo šiame poste pradžios 
— antradienį jis paskelbė 
laimėjęs balsavimą dėl priešta
ringai vertinamo valstijos biu
džeto gelbėjimo plano. Buvusi 
kino žvaigždė A. Schwarzene-
gger, stengdamasis įtikinti 
rinkėjus pritarti dviem svar
bioms priemonėms, kuriomis 
siekiama ištraukti valstiją iš 
gilios finansinės duobės, rizika
vo savo, kaip karjerą vos pra
dėjusio politiko, padėtimi. „Šį
vakar Kalifornija pasiekė di
džiulę pergalę — ne tik dėl 
finansinės atsakomybės, bet ir 
dėl dvipartinės partnerystės", 
pakilios nuotaikos šalininkų 
miniai Los Angeles sakė nauja
sis gubernatorius — nuosaikių 
pažiūrų respublikonas, kuris 
užsitikrino pagrindinių demo
kratų vadovų paramą savo pla-
nuL 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Be to, anot R. Bakšio, nemo

kami įs tatymuose numatyt i 
priedai teisėjams už darbo sta
žą, teismo darbuotojams moka
ma tik 60 proc. numatyto atlygi
nimo, dėl lėšų trūkumo neįdar
binta pakankamai teisėjų padė
jėjų. 

Teisėjų padėjėjų poreikis 
išaugo po naujųjų kodeksų įsi
galiojimo, kuomet, pasak R. 
Bakšio, padaugėjo techninio 
darbo, kurį galėtų atlikti teisėjų 
padėjėjai. 

R. Bakšys teigė suprantan
tis, kad kol kas nėra finansinių 
galimybių kiekvienam teisėjui 
skirti po padėjėją, nes tai vals
tybei kainuotų 29 mln. litų, ta
čiau prašoma bent jau po vieną 
padėjėją skirti 3 teisėjams. 172 
teisėjų padėjėjų etatams reikėtų 
papildomų 9.5 mln. litų. 

„Tai labai pagreitintų bylų 
sprendimus", teigė R. Bakšys. 

„Tai nėra labai dideli pini
gai, kurių negalima būtų rasti", 
pridūrė Valstybinės teismų aso
ciacijos vadovas. 

R. Bakšys teigė, kad trūks
tant lėšų, negalima užtikrinti 
operatyvaus bylų sprendimo. 
Dėl to Lietuvos piliečiai gali 
skųstis Europos žmogaus teisių 
teismui Strasbūre 

„Valstybė negali užtikrinti 
Europos žmogaus teisių ir pag
rindinių laisvių konvencijoje 
numatyto greito teismo proceso. 
Atsiranda galimybė kreiptis į 
teismą Strasbūre. 

Neabejoju, kad tuos teismus 
galima laimėti ir tada pradės 
eiti sąskaitos iš Strasbūro", 
prognozavo R. Bakšys. 

Dėl papildomų lėšų R. Bak
šys teigė jau kreipęsis į Seimą 

Teisėjų vadovas šaukiasi prezidento pagalbos 
bei Vyriausybę. Anot VTA vado
vo, premjeras Algirdas Brazaus
kas yra pažadėjęs ieškoti gali
mybių papildomų lėšų sky
rimui. 

R. Bakšys apgailestavo, kad 
susiduriama su dideliu teisėjų 
nenoru dirbti mažesnių miestų 
teismuose, visi nori dirbti tik 
Vilniuje. 

Šiuo metu yra laisvi 65 apy
linkių teismų etatai ir yra tik 17 
neseniai teisėjų egzaminus 
išlaikiusių teisėjų, kurių daugu
ma, R. Bakšio teigimu, nori 
dirbti Vilniuje. 88 teisininkai 
šiuo metu rengiasi laikyti tei
sėjų egzaminus. 

Prezidento atstovė spaudai 
Jūra tė Overlingienė žurnalis
tams teigė, kad Rolandas Pak-
sas raštu kreipsis j Vyriausybę 
prašydamas surasti papildomų 
lėšų teismams. 

Prezidento apkaltai jau išleista 5 mln. litų 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Tuo tarpu finansų analitike 
Margarita Starkevičiūtė mano, 
kad šios mokesčių mokėtojų lė
šos tikrai nepaleidžiamos vė
jais. 

„Kontrabanda bei korupcija 
valstybei ir jos ekonomikai kai
nuoja daug daugiau, todėl 
sumokėti už tai , kad būtų su
rasti ir nuteisti kaltieji, — efek
tyvi investicija", teigė M. Star
kevičiūtė 

Ji nemano, kad užsitęsusi 
apkalta galėtų išprovokuoti ša
lyje ekonomikos ar finansų 

krizę. 
Pasak M. Starkevičiūtės, 

kur kas blogiau, kad apkalta už
gožė užsienio ekonominės politi
kos neatidėliotinus reikalus. 

„Šiuo metu Rusija s*u 
Europos Sąjunga derasi dėl 
ilgalaikės energetikos strategi
jos, ekonominių sąlygų, o Lietu
va savo nuomonės šiame proce
se aktyviai nereiškia ir nevisiš
kai gina savo tikslus. Ir tai nau
dinga Rusijai", mano M. Starke
vičiūtė. 

K. Glavecko teigimu, užsitę
sus prezidento apkaltai, Lietu

vai gresia ekonominiai ir socia
liniai sunkumai. 

„Mes turime pirmą ap
kaltos procesą Europos istorijo
je, tačiau kitų, daugiausia Pietų 
Amerikos valstybių, pavyzdžiai 
rodo, kad prezidento institucijų 
krizės dažniausiai baigiasi eko
nominėmis problemomis ir 
socialiniais neramumais", sakė 
K. Glaveckas. 

Pasak jo, tokią galimybę 
patvirtina tai. jog šiuo metu 
trinka valstybės valdymas, o 
Lietuva praranda regiono pir
mūnės vardą. 

Konservatoriai: lytinio švietimo programos žaloja visuomenę 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Pasak I. Degutienės, Lietu
va perima patirtį ir lytinio švie
timo programas tos Europos Są
jungos šalies, kurioje net 55 pro
centai vaikų gimsta ne santuo
koje, kurioje 10OO moterų tenka 
18.5 aborto. 

„Kai paskaitai tuos projek

tus, tai plaukai ant galvos šiau
šiasi. Nes deklaruojama seksu
alinės saviraiškos laisvė, kuri 
reiškia, kad asmuo nepriklauso
mai nuo amžiaus ir lyties turi 
teisę pats nuspręsti, su kuo ir 
kada jam pradėti lytinį gyveni
mą 

Tokios nuostatos šiandieną 

platinamos vaikams nuo de
šimties metų", sakė Irena 
Degutienė. Mokyklose diegia
mose programose, konserva
torės teigimu, nekalbama apie 
tai, kaip dorai gyventi, kaip 
planuoti šeimą, kaip atsiranda 
vaikai, kaip jie gimsta ir kaip 
vystosi. * 

Baltijos valstybės 
balandžio 2 d. oficialiai 

įžengs į NATO 
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NATO generalinis sekreto
rius J aap de Hoop Scheffer 
šiomis dienomis pranešė, kad 
balandžio 2 d. Briuselyje, Bel
gijoje, septynios naujos valsty
bės, tarp jų Lietuva, Latvija ir 
Estija, bus oficialiai priimtos į 
NATO. 

Naujasis generalinis sekre
torius vasario 23 d. susitikime 
su Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Antanu Valioniu pa
tvirtino, kad visos 19 NATO su
darančių valstybių .teigiamai 
pasisakė už NATO plėtrą. 
Vasario 5 d. Prancūzija buvo 
paskutinė NATO valstybė, kuri 
pasirašė priėmimo protokolus. 
J. H. Scheffer, NATO genera
linio sekretoriaus pareigas pe
rėmė metų pradžioje iš George 
Robertson. 

NATO valstybių užsienio 
reikalų ministrai balandžio 2 d. 
suvažiuos Briuselyje, Belgijoje, 
kur vyks oficiali vėliavų iškė
limo ceremonija, paženklinanti 
naujų narių priėmimą. Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai kartu 
su Bulgarija, Rumunija, Slova
kija ir Slovėnija tapus NATO 
narėmis, sąjunga padidės iki 26 
narių. 

ALTo pirmininkas Saulius 

Kuprys pastebėjo, kad „Sep
tynioms vidurio ir vakarų Eu
ropos valstybėms įsijungus į 
NATO sąrangą jose bus įtvirtin
ta laisvė, demokratija ir nepri
klausomybė". Lietuva, Latvija 
ir Estija jau kurį laiką de facto 
dalyvauja NATO veikloje. Jų 
kraštų kariai, pavyzdžiui, pa
dėjo įgyvendinti sąjungos pro
jektus Balkanuose ir Artimuo
siuose Rytuose. Tai taip pa t įsi
jungė į bendrą planą sustiprinti 
Jungt in ių Amerikos Valstijų 
saugumą. „Priėmus šias 7 val
stybes į NATO sąrangą, 
geležinė uždanga liks t ik kaip 
skaudus praeities prisimini
mas", sakė ALTo pirmininkas. 

Amerikos lietuvių taryba ir 
kitos pabaltiečių organizacijos, 
dirbančios per Jungt in į pa
baltiečių komitetą (JBANC), 
ilgai rėmusios NATO plėtrą 
Baltijy, entuziastingai sut inka 
oficialų Baltijos valstybių ir 
kitų narių priėmimą į Šiaurės 
Atlanto Sąjungos organizaciją. 

Amerikos lietuvių taryba, 
Amerikos estų taryba ir Ame
rikos latvių sąjunga 1961 m. 
įkūrė JBANC ir išlaiko savo 
būstinę Vašingtone. 

Info 

SKELBIMAI 
• L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos našlaičių globos na
mams Lietuvoje. Aukojo: $400 
— Julie F. Samuelson, IN; $100 
— Martin Kregžde, CA. 
Dėkojame už aukas! Li thua
nian Mercy Lift, P . O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID #36-
3810893. 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Aukojo: 
$500 — Anonimas, MA. $100 
— Alexandra Kazickas, CT; 
Midland Federal Savings, IL; 
dr. Roman ir Gražina Kaunas, 
WI; Frank A. Baldauskas, OH; 
Almis ir Danguolė Kuolas, CA. 
$50 — Leokadija Packauskas, 
NC; John Irwin, IL; Kenneth ir 
Carolyn Jesunas, IL. $30 — 
Birutė Kasakaitis, IL; Arvydas 

Lietuvos Partizanų šalpai aukojo: 

$200 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $1,600); dr. 
Vytautas ir Aldona Mauručiai, Kirtland, OH. 

$100 Salome Nyerges, Santa Monica, CA (viso $700); Pra
nas Pakalniškis, Santa Monica, CA (viso $685). 

$50 Danutė Baltramonaitienė, Chicago, IL (viso $290); 
Bronė Karaška, Delran, NJ (viso $250). 

$30 Tadas Bukaveckas, Chicago, IL (viso $130). 
$20 Richard ir Regina Šlepetys, Brick, NJ 

Pagerbdama a.a. Vaclovo M i t k a u s a tminimą, jo našlė 
Cecilija, atsiuntė Lietuvos partizanų globos fondui $600 
suaukotus draugų ir pažįstamų. Aukojo: 
$100 Nijolė ir Romas Biliūnai, Richmond, VA; Irena Kere-

lienė, Palos Park, IL (viso $1,350); Zita ir Povilas So
deikai, Apple River, IL (viso $175). 

$50 Gintarė ir Kurt Thaus, Hinsdale, IL. 
$40 dr. Jovita Kerelis ir Raymondas Gilius, Palos Park, 

IL (viso $90); Dalia ir Algis Urbučiai, Palos Park, IL 
(viso $468). 

$35 Valentina ir Zigmas Braziai, Indian Head Park, IL 
(viso $110). 

$30 Birutė ir Julius Lintakai, Oak Lawn, IL; Cecilija Mit
kienė, Tinley Park. IL (viso $230). 

$25 Sofija Jelionienė, Darien, IL (viso $1,375); Aldona 
Kriaučiūnas, La Grange, IL (viso $50); Danguolė ir 
Aleksas Vitkai, Palos Heights, IL. 

Partizanas Juozas Čern ius , Lietuvos Laisvės Kovotojų 
sąjungos vardu, širdingai dėkoja Alfonsui ir Jolantai Kere
liams už $200 ir Kęstučiui Kriaučiūnui už $100 aukas. 
Šias aukas jie įteikė partizanui Juozui Černiui viešint 
Čikagoje ir paskyrė Alytaus apygardos partizanams. 

a.a. Vaclovo Mitkaus našle i bei a r t im ie s i ems reiš
kiame širdingiausią užuojautą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams už gausias au
kas Lietuvos partizanų globai. 

L.P.G. Fund, 2711 West 71st S t ree t , Ch icago , IL 
60629. 

Ignatonis, IL; Sigitas Zubkus, 
FL. $25 — Vytautas ir Liuda 
Germanas , IL; Ju l i a M. 
Borzellieri, NJ; Linas ir Aldona 
Butkys, CA; Isabelle Zapar, 
MA; Theodore ir Ritonė 
Rudaitis, IL; Joseph ir Bertha 
Levonas, NJ. $20 ir mažiau — 
Dale L. Murray, WI; Helen ir 
Vvalter Kopack, PA; Danutė 
Uogintas, CT; James ir Judi th 
Hayden, CT; Victor ir Rūta 
Monoenko, NY; Romas ir Al
dona Zorska, OH; Vai ir Regina 
Melinis, NJ; Dalia L. Butėnas, 
IL; Kęstutis ir Joanne Lapinas, 
NY ir Jacqueline Marcoux, CT. 
Dėkojame už aukas! L i t h u a 
n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Pa los Heigh ts , IL 60463. Tel . 
708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 

ww~w.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercyiift@yahoo.com 

Pranešame, kad 2004 m. kovo 1 d. Viešpats pasišaukė 
mūsų brangią mamytę, uošvienę, močiutę, promociute, 
tetą ir brolienę 

A f A 
MARIJĄ NAUDŽIUTĘ 

BAJORUNIENĘ 
Giliam nuliūdime paliko: dukras Giedrę ir Daivą, 

žentus Alfredą ir Stephen; anūkus — Tomą, Vytą ir Astą 
su vyru Bob, proanūkus Andrių ir Dainą, brolienę dr. 
Naudžiuvienę su dukrom Renata, Ingrida ir jų šeimomis. 

A.a. Marija aukštuosius ekonomijos mokslus baigė Vy
tauto Didžiojo universitete, Kaune. Savo profesijoj daug 
metų dirbus Lietuvoj ir Detroite, MI, išėjo į pensiją ir ap
sigyveno Pompano Beach, FL. 

Velionė buvo žmona a.a. daktaro Leono Bajorūno. 
Ketvirtadienį, kovo 4 d., velionė bus atlydėta į As-

sumption bažnyčią, Pompano Beach, FL, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Kovo 6 d. a.a. 
Marija bus palaidota Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, 
CT. 

Jos šviesiam atminimui, vietoj gėlių, prašome aukas 
skirti Lietuvių katalikų Religinei šalpai (64—25 Perry 
Ave., Maspeth, NY 11378-2441). 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

A t A 
VANDAI KANYTEI-BALUKIENEI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą dr. GEDI
MINUI BALUKUI, dukroms LAIMAI, DANU
TEI su šeima ir sūnui ANDRIUI. 

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai 

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

Janina ir Vytautas Peseckai 

Mūsų mylimai narei 

A f A 
dail. VANDAI KANYTEI 

BALUKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos šeimai ir 
kartu liūdime. 

AL moterų dailininkių sąjunga 

A t A 
dail. VANDAI BALUKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
kolegą GEDIMINĄ BALUKĄ, sūnų ANDRIŲ, 
dukteris LAIMĄ ir DANUTE. 

Augusta ir Vaclovas Šauliai 

A t A 
RIČARDUI PETERSONUI 

mirus, skausmo valandą buvusią PLI direktorę, 
žmoną STASĘ, sūnų VYTAUTĄ, dukrą DAIVĄ 
ir visus artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Pedagoginio lituanistikos instituto 
vadovybė ir lektoriai 

http://ww~w.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercyiift@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VYTAUTO DID. ŠAULIŲ rinktine 
ir gen. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopa ruošia šaulių org. įkūrėjo 
VI. Putvio minėjimą kovo 7 d. 
sekmadienį. Po šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, 12 v. Šaulių namų 
salėje bus akademinė ir meninė 
dalis, kavute. Kalbės vienas iš 
lietuviško meninio filmo „Vie
nui vieni" kūrėjų - prodiuseris 
Vytautas Vilimas. Visi kviečiami. 

LIETUVIŲ OPERA PRANEŠA, kad 
nuo pirmadienio, kovo 8 d., bi
lietus \ G. Verdi operos „Tru
badūras" spektaklį, įvyksianti 
sekmadienį, balandžio 25 d., 
bus galima įsigyti „Seklyčioje" 
2711 W. 71 st. Str., Cbicago, IL. 
Darbo dienomis bilietai bus par
duodami nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.. 
šeštadieniais nuo 10 v.r. iki 2 
v.p.p. Dėl informacijos prašau 
skambinti valdybos pirmi
ninkui Vaclovui Momkui, tel. 
773-925-6193. Užsakymus paš
tu prašome siųsti Lithuanian 
Opera Co„ Inc. 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. 
Užsisakant paštu, prašome pri
dėti sau adresuotą vokelį su 
pašto ženklu. Spektaklio bilietų 
kainos 40, 35, 30 dol. parteryje, 
balkone 35, 25, 20 dol. 

DR. MILDA BUDRIENĖ, medici
nos muziejaus įkūrėja ir direk
torė, Budrio foto archyvo rėmė
ja, Cambridge, Anglijoje yra 
išrinkta 2004 metų Internatio
nal Health Professional laurea
te. Šis žymuo yra skiriamas 
žmonėms, kurių pasiekimai 
pelnė visuotinį pripažinimą. 
Kaip teigė dr. M. Budrienė, šis 
laimėjimas nėra tik jos asmeni
nis pasiekimas, jis priklauso 
visiems lietuviams, kurie būda
mi maža tautelė - vos 3 mili
jonų didumo, kovoja už savo eg
zistenciją. Sveikiname dr. M. 
Budrienę ir džiaugiamės kartu 
su ja. 

DOVANA - TAUTINIS ŠOKIS 
„Gift certificates" bus galima 
įsigyti Kaziuko mugėje! Aušros 
Vartų-Kernavės tuntas priside
da prie XII Lietuvių tautinės 
šokių šventės ruošos, suteik
damas rengimo komitetui ypa
tingą pagalbą. Š. m. kovo 14 d.. 
Pasaulio lietuvių centre. 

Lemonte, įvyksiančioje Kaziuko 
mugėje. Aušros Vartų-Kernavės 
tunto skautės platins sertifika
tus. Artėja Velykos, svarbi Mo
tinos diena, gimimo bei vardų 
dienos - ši reikšminga dovana, 
kartu su dailia sveikinimo kor
tele pradžiugins kiekvieną gavėją. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE mo
kykloje, Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje, kovo 13 d., šeš
tadienį. 8:45 v.r. įvyks susitiki
mas su Lietuvos generaliniu 
konsulu Čikagoje Arvydu Dau-
noravičiumi. Generalinis kon
sulas papasakos apie Konsulato 
veiklą ir atsakys į susirinku
siųjų klausimus. Maloniai kvie
čiame visus atvykti į susitikimą. 

MUZ. RIČARDAS ŠOKAS, Lie
tuvos valstybinės muzikos 

akademijos 
a b s o l v e n 
tas, įsigijęs 
fortepijono, 
vargonų ir 
cho rvedy
bos specia
lybes, bu
vęs Lie
tuvių ope
ros chor
meisteris ir 
lietuvių pa
rapijos Mar-
ąuette Par

ke vargonininkas, fortepijonu 
akompanuos solistei Nidai 
Grigalavičiūtei Kovo 11-osios ir 
l i teratūrinio konkurso lau
reatams premijų įteikimo šven
tėje, kovo 14 d., 3 v.p.p. Jau
nimo centre. Čikagoje. Po šven
tinės programos bus vakarienė. 
Tad vietas prašome užsisakyti 
. .Lietuvių ba l so" a d m i n i s 
tracijoje šiuo telefonu: 773-
776-3399. 

DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
ruošia pasivaišinimo cepelinais 
popietę kovo 14 d., sekmadienį, 
12 v. dienos ..Seklyčioje". Val
dyba prašo visas koleges kviesti 
svečius ir ruošti laimikius loter
ijos lošimui. Apie dalyvavimą 
prašau pranešti Liudai Buti-
kienei. tel. 815-293-3617, arba 
Česlovai Bačinskienei, tel. 630-
243-1027. Loterijos laimikius į 
„Seklyčią7" reikia pristatyti 
kovo 14 d. 11 v.r. 

DĖMESIO LEMONTO IR apy
linkių tautiečiams! Bilietus } 
„Draugo" rengiamą „Kariūno" 
koncertą galima įsigyti kiek
vieną sekmadienį PLC nuo 9 
v.r. Kitomis dienomis skambin
ti Irenai Kriaučeliūnienei, tel. 
630-734-9626. Čikagoje bilietai 
gaunami „Seklyčioje" 2711 W. 
71st St., tel. 773-476-2655, 
darbo dienomis nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir „Draugo" administra
cijoje. Koncertas įvyks kovo 28 d. 

PUTNAME, CT, KOVO 28 D., 
sekmadienį, 2 v.p.p. MVS -
Marijos Vargdienių Seserų 
vienuolyno auditorijoje įvyks 
koncertas-vajus seserų globoja
mai „Neringos" stovyklai pa
gelbėti. Koncerto programą at
liks Aidas ir Dainius Puo
džiukai. „Neringai" šie metai 
labai sunkūs. Stovyklautojų 
visada daug, puikūs vadovai, 
programa religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu be priekaištų. Tačiau 
pastatai sensta. Pavasarį reikia 
dengti stovyklautojų namelių 
stogus ir įvesti naują kana
lizaciją. Tai kapitalinės išlai
dos! Prieš porą savaičių rengė
jai - MVS Rėmėjų valdyba iš
siuntė kvietimus atvykti į kon
certą ir prašymą; kad tie, kurie 
negalės jame dalyvauti, at
siųstų dosnią auką pridėtame 
vokelyje. Rėmėjai - MVS Rė
mėjų valdyba jau iš anksto nuo
širdžiai dėkoja, kad ir už ne
didelę auką. 

KAPELA „SODŽIUS" RUOŠIA 
„kaimišką puotą", Jaunimo 
centro didžiojoje salėje kovo 6 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. Infor
macija teikiama tel. 773-456-
3777. 

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO 
Amerikos rajonas ruošia Šv. 
Kazimiero šv. Mišias, kurios-

vyks Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, kovo 7 d. 
12:15 v.p.p. - šv. Mišios, o po Mi
šių visi rinksimės į salę pietums. 
Suvažiavimą globoja 112-ta 
Lietuvos Vyčių kuopa. Norintieji 
dalyvauti turi skambinti Ane
lei Pocienei, tel. 708-636-6837. 

SIBIRO KANKINĖS ADELĖS 
Dirsytės suėmimo sukakties 
pamaldos, šv. Mišių auka užjos 
paskelbimą palaimintąja, įvyks 
šį šeštadienį, kovo 6 d., 6 v.v. 
Jėzuitų koplyčioje prie Jau
nimo centro Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. 

Cicero 
Gavėnios la ikas nuo Pele

nų dienos iki šv. Velykų 
yra susikaupimo metas . 

Vasario 28 -dienos sekmadienis 
šiltas ir malonus. Šv. Antano 
parapijos šventovė i špuoš ta 
liturgine violetine spalva, be gė
lių, kas t ikinčiuosius nute ikė 
rimčiai. Kun. dr. Kęs tu t i s Tri
makas savo p a m o k s l e iškėlė 
Kristaus pasiruošimą Didžiajai 
aukai, pasninkaujant 40 dienų, 
nepasidavė g u n d y m a m s . J i s 
taip pat priminė m ū s ų tautos 
kankinius, t a rp kur ių yra ne
mažai šventųjų ir jų t a rpe ypač 
Adelė Dirsytė — pedagogė, 
kankinė, lietuvaičių Sibiro mal
daknygės autorė. J i s kvietė vi
sus melstis, kad j i bū tų paskelb
ta palaimintąja; ypač prisiminti 
kovo 6 d., jos suėmimo sukak
ties dieną. 

Iš Švedijos 
y ^ ^ ^ , T>^mą kartą' 

,C^T«U^\ -*• č i k a g o j e 
reng iamoje XII 
L ie tuv ių t au t i 
n ių šokių šven
tė je , da lyvaus 

Švedijoje gyvenančių lietuvių 
taut inė šokių grupė „Baltija". 
J au keli metai ka ip Stokholme 
sueina l i e tuv iškas j a u n i m a s 
pašokti taut in ių šokių, tačiau 
pastovių repeticijų nebuvo. Jur 
gos Laurencikienės ir Evaldo 
Laurenciko iniacityva, 2003 m. 
rudenį buvo s u r a s t a repetici
jom skirta salė i r įs teigta šokių 
grupė, pakrikštyta* ,,Baltija". 
Viso grupėje y r a 18 šokėjų nuo 
20 iki 35 metų amžiaus . Šokių 
moko J u r g a Laurenc ik ienė , 
padedant Eleonorai Jonušienei . 
Tautinius rūbus parūpino Vil
niaus kolegijos šokių grupė 
„Voruta". 

Ką tik įsteigta, grupė „Bal
tija" jau spėjo pasirodyti dvie
juose Lietuvių Bendruomenės 
Švedijoje (LBS) renginiuose -
priešadventinėje vakaronėje ir 
Vasario 16-osios minėjime. 
Ateityje „Balt i ja" y ra pasi
ryžusi paįvairinti Švedijos lie
tuvių veiklą ir prisidėti prie 
kalendorinių švenčių - Užga
vėnių, Velykų, Joninių rengi
mo. Taip pa t grupė stengiasi 

An t r ad i en į , k o v o 2 d . 
, ,Draugo" d i e n r a š č i o re
dakci joje a p s i l a n k ė Lie
tuvos vers lo a t s t o v a i . Iš 
kairės: Lina Pap lausk ienė , 
vykd. f i n a n s i n i n k ė „Tel
šių apskr . vers lo i n k u b a t o 
r ius" ; Aurel i ja Bauža i t ė , 
„Šakiu vers lo informaci jos 
cen t ro" d i rekt . ; , ,Draugo" 
vyr . r e d a k t o r ė D a n u t ė 
Bindokienė; Kęstas Moro-
za „ N e m u n o b a l d a i " di
rekt . ; Aušre lė Saka l a i t ė ; 
R a i m o n d a s Sirgėdas, JSC 
„Šiaurės m e š k a " Rokiškis, 
d i rek t . ; d r . Kr i s t ina Ja-
raitė. Vyt. Didž . universi
te to verslo šv i e t imo koor
d ina to rė . 
J o n o Kupr io n u o t r a u k a . 

IS ARTI IR TOLI 

LR AMBASADA VAŠINGTONE 
2622 16 St., NW, \Mashirtgton D.C. 

Tel. 202 21* 5860, ext. 119: 
fax: 202 328-0466; e mail: įurgitcK<?itembassyus.org 

Kovo 8 d., 7 v.v. dail ininkė Joyce F.llen VVeinstein kviečia 
į asmeninės parodos „Retro/Spection" atidarymą. Paroda 
demonstruojama l.R ambasados patalpose iki balandžio 
vidurio. 

loyce Fllen VVeinstein gimė 1940 m Urooklyn, NY. 1988 
m. atvyko į VVashington, D.C. Mokosi ( it\ CoHege <>f Ncvv 
York ir gavo magistro laipsni meno sritvje Ji pabuvojo 
įvairiose pasaulio šalyse. Ik-monstr-ivo savo paroda „Vartų' 
galerijoje Vilniuje; lankėsi 1 u ropos parke, Vilniuje atvirame 
muziejuje - ..Pasaulio centro" Vilniuje bei kituose Lietuvos 
miestuose. 

FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4.9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokes
čių.Tikslus apskaičiavimas. 
Kokybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 metų 
patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuviška ftmasklaidą 
DIAL NOW — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

DĖMESIO* DĖMESIO' 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto. tadau skelbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS įusu skeflaima tsspauv 
dkis nemokamai. TereSda paskam
binti tel. 773-58S-9500 ar užsukti i 

DRAUGO admMstradfa adresu 
454S W. 63 St. Chkago ft. 60629. 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos maža is mėnesi
niais jmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės j M u t u a l F e d e r a l Sa-
v i n g s , 2212 Wes t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

file:///Mashirtgton


tautiečiai meldžiasi ir aukoja 
Po šv. Mišių įprastiniai pa

rapijiečiai susirinko į sekmadie
nio kavinę. Kiekvieną kartą yra 
naujovių, informacijos, ku
riomis pasidalinama ir aptaria
ma. Kun. Kęstut is Tr imakas 
išdalino t ik ką išleistą kankinės 
Adelės Dirsytės lankst inuką, 
paskaitė iš t raukas iš jos laiškų, 
rašytų iš Sibiro giminėms. Su
sirinkusieji tuoj pat sudėjo aukų 
bent iš dalies padengti spaus
dinimo išlaidas. 

Cicero LB apylinkės pirmi
n inkas Mindaugas Baukus in
formavo apie Cicero miesto 
merą Romiro Gonzales. Cicero 
meras yra nuoširdus lietuvių 
draugas . J i s dalyvauja lietuvių 
svarbiose šventėse ir paremia 
aukomis. Po Vasario 16-tosios 
dienos minėjimo Cicero LB 
telkinyje ir po to dalyvavo Ma

rios mokyklos auditorijoje, jis 
spėjo nuvykti į Romą ir pasima
tyti su Šv. Tėvu Jonu Paulium 
II. Ten meras Romero Gonzales 
šv. Tėvui įteikė savo rankomis 
padarytą rožinį. Apie jo audien
ciją pas šv. Tėvą rašė „Chicago 
Tribūne". Cicero meras yra gi
liai religingas, meldžiasi, kur ir 
kada rasdamas minutę laisvo 
laiko nuo darbų. 

Dr. Petras Kisielius kvietė 
kuo gausiau dalyvauti „Draugo" 
jubiliejiniame koncerte, kurį 
atliks jaunieji Lietuvos kariū
nai, būsimieji karininkai. Jau ne
maža ciceriečių įsigijo bilietus. 
Su savo sveikinimais „Draugui" 
į leidinį po šimtinę dolerių 
įteikė: Cicero LB apylinkė, sek
madienio Cicero lietuvių kavi
nė, Cicero namų savininkai, dr. 
Petras ir Stefa Kisieliai, Marija 
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Remienė. 
Mindaugas Baukus atkrei

pė susirinkusiųjų dėmesį į 
dabar rodomą filmą „The Pas-
sion of the Christ". Buvo pa
sisakyta apie šio filmp sukeltą 
kontraversiją. Kun. K. Tri
makas teigė, kad tik giliai 
religingi menininkai gali sukur
ti tikrai religinį meną, ir kad šis 
filmas yra t ikrai pavykusi reli
ginė drama, nes sukurta atsi
vertusio režisieriaus Mel Gib-
son, ir Jėzų pavaizduoja taip pat 
nuoširdžiai atsivertęs aktorius 
Jim Caviezel. 

Cicerieėiai yra gerai infor
muojami apie kankinę Adelę 
Dirsytę ir k i tus mums svarbius 
ir įsimintinus įvykius bei mūsų 
tautos gyvenimą. 

Marija Remienė 

; atvyksta lietuvių tautinių šokių grupe 

..Baltijos" šokių grupe Vasario 16-osios minėjime Stokholme. Pirma iš kairės vadovė Jurga Laurencikiene. 
Pirma iš dešinės, šokių mokytoja Eleonora Jonušienė. 

užmegzti ryšius su švedų ir kitų 
tautybių šokių grupėm. 

„Baltijos" šokėjai, kurie yra 
neseniai iš Lietuvos atvykę ir 

Čikagos šventę atvykti savo Allstate Arena (http://www.all-
lėšomis. Paremkime juos apsi
lankydami XII Lietuvių tau
tinių šokių šventėje, kuri įvyks 

į s ikūrę Švedijoje, stengiasi į 2004 m. liepos 3 d., 2 v .p.p.. 

statearena.com/parking.html), 
Čikagos priemiestyje Rosemont. 

Šok ių r eng imo komi te to 
inf. 

Čiurl ionio galerijoje 

Tapyba 
ant 
odos 
Aušrinės Marcinkevičiūtės -

Kerr autorinės parodos 
,,Tapyba ant odos" atidarymas 
įvyks š.m. kovo 12 d., 7:30 v .v. 
M. K. Čiurlionio gale
rijoje. Jaunimo centre, 
Čikagoje. 

Aušrinė meno moks
lus baigė Lietuvoje. 
1977-1980 m. mokėsi 
Šiaulių meno mokyk
loje. 1980 - 1985 m. 
mokėsi ir baigė 
Šiaulių universiteto 
Dailės fakultetą. 

Aušrinė visuomet 
turėjo savo supratimą 
apie meną, svajojo. 
kad menas atskleistų 
jos svajones, o mintis 
paverstų matoma ir 
liečiama tikrove. Susi
domėjusi oda, kaip 
sudėtinga, tačiau lei
džiančia naudoti nau
jas technologijas me
džiaga, menininkė ėmėsi įgy
vendinti sudėtingas, bet tuo pat 
metu nepaprastai elegantiškas 
formas. Kaip sako pati Aušrine, 
jos darbvmse atsispindi artimas 
sielai l ietuviškas folkloras. 

Apsilankykite parodoje, kur 
patirsite šiltą spalvų bei formų 
žaismą, kartu sudėtingą ir vaiz
dų ryšį - žmogaus sugebėjimą 
perteikti savo mintis ,.odoje". 

V.P. 

Kiekvienas 
vaizdinys, 
n u p i e š t a s 
odoje, su
kuria ne

įtikėtiną, savotišką ir nepakar
tojamą meno kurinį. Formų ir 
spalvų žaismas, suderintas su 
m>'' ihi. akmeniu ar medžiu, 
padeda sukur t i tobulą meno 
kalbą. 

http://www.all-
http://statearena.com/parking.html



