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Kovo 11-oji — Lietuvos nepriklausomybės
Lietuvių telkiniai JAV
švenčia Lietuvos
Nepriklausomybės
diena.
2 psl.
Kovo 11-oji po
keturiolikos metų.
Įspūdžiai iš Bagdado.
3psl.
„Kitu žvilgsniu".
Tautos šventė Portland,
Oregon. Athol, MA,
Lietuvos Vyčių veikla.
4 psl.
Prisimenant Cezarį
Surdoką.
5 psl.
Jaunimo centro metinis
narių susirinkimas.
Pažaislio vienuolyno
idilės vaizdajuostėje.
Kas vyks Čiurlionio
galerijoje. Autobusas į
„Kariūno" koncertą.
Dr. Jonas Adomavičius,
literatūrinio konkurso
mecenatas.
6 psl.

Sportas
* Europos v y r ų k r e p 
š i n i o klubų ULEB t a u r ė s
varžybų aštuntfinalio atsa
komosiose rungtynėse Vilniaus
„Lietuvos rytas" antradienį na
muose nugalėjo Jeruzalės „Hapoel" komandą 81:80. bet nepa
teko į pusfinalį, nes pirmąsias
rungtynes svečiuose vilniečiai
prieš savaite buvo pralaimėję
72:79.
* Suomijoje v y k u s i a m e
pasaulio aviamodeliavimo
laisvojo skridimo čempiona
te, kuris buvo surengtas ant už
šalusio ežero ledo netoli Porio
miesto, puikiai pasirodė uteniš
kis aviamodeliuotojas Rolandas
Mackus, kuris lėktuvų modelių
klasėje F1B tapo čempionu.
Pasak komandos vadovo Ro
mualdo Zarankos, varžybos vy
ko geromis oro sąlygomis, todėl
net 14 sportininkų pasiekė ge
riausius rezultatus. Dėl to nu
galėtojams išaiškinti buvo su
rengtas papildomas skridimas,
kuriame R. Mackus aplenkė du
Anglijos aviamodeliuotojus.
* Atvirojo Latvijos l e d o
ritulio čempionato ketvirtfi
nalio pirmosiose rungtynėse
Elektrėnų „Energija" antra
dienį svečiuose 4:2 įveikė Rygos
„Vilki OP" ledo ritulininkus ir
serijoje iki dviejų pergalių išsi
veržė į priekį 1-0. J a u 4-ąįą
min. Vladimiras Fiščevas pelne
įvartį ir „Energija" pirmavo
1:0. Aikštelės
šeimininkai
antrajame kėlinyje rezultatą
išlygino, o trečiojo kėlinio pra
džioje išsiveržė į priekį 2:1. 54ąją min. po Šarūno Kuliešiaus
įvarčio rezultatas tapo lygus
2:2. Likus žaisti 50 sek., Darius
Lelėnas pelnė pergalingą įvar
tį, o po 24 sek. jis pasižymėjo
dar kartą, įtvirtindamas elek
trėniškių pergalę 4:2.

Naujausios
žinios
* Lietuvai i stoju s \ E S ,
vaistai nebrangs.
* Apdovanoti š e š i g e 
riausi Lietuvos pedagogai.
* Dauguma L i e t u v o s gy
ventojų ilgisi sovietinės pra
eities, rodo tyrimai

atkūrimo

diena

Premjeras ragina Seimą susitelkti Europos
sąjungos įstatymų priėmimui
Vilnius, kovo 10 d. (BNS)
— Premjeras Algirdas Brazaus
kas trečiadienį paragino Seimo
narius susitelkti eurointegracinių įstatymų priėmimui, kad
nebūtų pagrindo Europos Są
jungai (ES) suabejoti Lietuvos
patikimumu.
Kalbėdamas pirmajame Sei
mo eilinės pavasario sesijos po
sėdyje A. Brazauskas pažymėjo,
jog apie 70 iš 200 vyriausybės
siūlomų šioje sesijoje svarstyti
įstatymų projektų y r a susiję su
įstojimu į ES.
„Beveik visi šie įstatymų
projektai turi būti priimti ir įsi
galioti iki gegužės 1 d. Todėl
tiek vyriausybė, tiek Seimas
stojimą į ES turi pripažinti šios
sesijos pirmaeiliu dalyku ir su
telkti savo jėgas tam, kad trūks
tami įstatymo projektai būtų
laiku parengti, o pateikti Sei
mui, laiku priimami", sakė A.

Brazauskas.
„Mes negalime suteikti nė
mažiausio pagrindo mūsų būsi
miems partneriams ES suabe
joti Lietuvos valstybės patiki
mumu", pažymėjo jis.
Seimui vyriausybė siūlo pa
tvirtinti Europos ekonominės
erdvės plėtros sutartį, priimti
naują Mokesčių administravi
mo įstatymo redakciją, Gamti
nių dujų, Naftos produktų ir
naftos valstybės atsargų įstaty
mo pataisas.
Taip pat būtina patvirtinti
naujos redakcijos Geležinkelio
transporto kodeksą bei geležin
kelio sektoriaus reformos įstaty
mus, liberalizuojančius šį sekto
rių, naujos redakcijos Pašto
įstatymą, Aukštojo mokslo ir
Mokslo studijų įstatymų patai
sas, įstatymą dėl Bendrojo pa
galbos centro steigimo, pripa
žinti netekusiais galios įstaty

mus dėl muitų tarifų bei kitus
projektus.
Seimas taip pat ketina
svarstyti Konstitucijos pataisas,
reglamentuojančias ES ir vals
tybės teisės aktų santykį, vy
riausybės dalyvavimą priimant
ES teisės aktus. Seimo valdyba
trečiadienį nusprendė pirmąjį
balsavimą dėl pataisų surengti
kovo 30 d.
A. Brazauskas pažymėjo,
jog Lietuva turės suderinti
Krašto apsaugos sistemos orga
nizavimo ir Valstybinio saugu
mo įstatymo nuostatas su Lietu
vos naryste NATO.
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas pažymėjo, jog dėl
artėjančių Europarlamento rin
kimų bei apkaltos prezidentui
Rolandui Paksui sesijoje nebus
išvengta įtampos, bet paragino
vengti „nesveiko populizmo".
Nukelta \ 5 psl.

Brangieji Lietuvos žmonės!
Nuoširdžiai sveikinu Jus
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.
Nei laiko tėkmė, nei išbandymai nesumenkins Kovo 11-osios didingos dvasios.
Kaip viena iškiliausių mūsų valstybės istorijos datų, ji amžiais bylos
apie 1990 metų kovo 11-ąją išreikštą Tautos valią
savarankiškai kurti šalies ateitj - demokratinę Lietuvą.
Kovo 11 -oji - tai ir jsakmus priesakas branginti laisvės suteiktas vertybes.
ir įpareigojimas ateičiai, nes keturiolika Nepriklausomybės metų
ne visiems buvo lengvesni ir teisingesni.
Dėkoju Jums, brangieji žmonės, už ištvermę ir kantrybę.
Tikiu, kad auštanti diena j kiekvienus namus atneš
daugiau gerovės, šilumos, vilties.
Visiems iinkiu stiprios sveikatos, tarpusavio supratimo ir gerumo.
Rolandas Paksas
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuva sulaukė
gerų Įvertinimų
S t r a s b o u r g , kovo 10 d.
(ELTA) — Lietuva buvo labai
palankiai įvertinta trečiadienį
Strasbourg vykusiame Europos
parlamento posėdyje, k u r buvo
svarstoma parlamento Užsie
nio reikalų komiteto parengta
ataskaita apie dešimties Rytų
ir Vidurio Europos valstybių
pasirengimą narystei Europos
Sąjungoje.
Taip teigia Lietuvos Seimo
stebėtojas Europos parlamente
(EP), Liberalų ir centro frakci
jos narys Arminas Lydeka.
Pasak Lietuvos Seimo ste
bėtojo Europos parlamente,
Lietuva daugiausia kritikos su
laukė dėl mažos pažangos kovo
je su korupcija, tačiau dėl to bu
vo kritikuotos beveik visos vals
tybės, tuo tarpu Lietuva sulau
kė bene mažiausiai kritikos",
teigė A. Lydeka.

NATO oro skydas pirmiausiai bus
išskleistas virš Vilniaus
Vilnius, kovo 10 d. (BNS)
— Vilniaus t a r p t a u t i n i s oro
uostas gali tapti laikinąja baze
NATO sąjungininkų naikintuvų
grandžiai, kuri tikriausiai bus
atsiųsta balandį į sąjungos nare
tapsiančią
Lietuvą,
kad
užtikrintų Baltijos valstybių oro
erdvės apsaugą.
Tai sužinojo iš gerai infor
muotų šaltinių Lietuvos krašto
apsaugos ministerijoje.
Orlaiviai gali būti laikinai
sutelkti Vilniuje, kol bus vykdo
m a s pakilimo ir nusileidimo ta
ko Zoknių oro uoste remontas,
kurio pirminiam atnaujinimui
artimiausiais mėnesiais ketina
m a skirti 1.5 min. litų.
Didžiausia buitinių šaldytuvų gamintoja Baltijos šalyse — Alytaus „Snaigė" — kovo 9-ąją atidarė savo antrinę
Šaltinių teigimu, orlaivių
įmonę Karaliaučiuje. Jos statyba užtruko trumpiau nei metus, o į ją investuota 47 min. litų. Naujoje šaldytuvų
sutelkimas
Lietuvos sostinėje
įmonėje planuojama gaminti 8-9 modelių šaldytuvus Rusijos bei Ukrainos rinkai.
t
u
r
ė
t
ų
ir
svarbų
politinį ats
Iš kairės: Karaliaučiaus srities gubernatorius V. Jegorov, ,.Snaigės" generalinis direktorius R. Raudonis,
palvį
—
bylotų
apie
NATO įsi
Karaliaučiaus gamyklos vadovas V. Ribnikov ir Karaliaučiaus meras J. Savenko naujos gamyklos atidarymo ce
remonijos metu.
Valdo Kopūsto I ELTA! nuotr. pareigojimus.

Airių savaitraštis skleidžia melagingas žinias
apie Lietuvą
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) pažinti su Lietuva, jos realia si
— Po melagingo straipsnio Airi tuacija bei laimėjimais.
jos savaitraštyje Seimo pirmi
„Susidaro įspūdis, kad žur
ninko pavaduotojas, Europos nalisto pateikta informacija yra
reikalų komiteto vadovas Vyte dvidešimties metų senumo arba
nis Andriukaitis prašo paneigti jis supainiojo miestus, teigia V.
paskelbtą informaciją.
Andriukaitis.
Seimo Europos reikalų ko
Prieš kelias savaites Vil
miteto pirmininkas V. Andriu niuje apsilankęs R. Quinlan sa
kaitis trečiadienį oficialiai krei vo rašinyje „Mes ateiname iš
pėsi į Airijos savaitraščio „Ire- šalčio" Lietuvą apibūdino kaip
land on Sunday" redakciją, pra vieną iš skurdžiausių valstybių
šydamas paneigti realybės nea Europoje.
titinkančius gandus apie Lietu
Korespondentas
pasijuto
vą. Savaitraštis „Ireland on tarsi persikėlęs laiko mašina į
Sunday" leidžiamas pusės mili praeitį.
jono egzempliorių tiražu.
Straipsnyje rašoma, jog lie
Parlamentaro
kreipimesi tuviai nežino, kas yra trans
sakoma, kad savaitraščio kores porto grūstys, nes didmiesčių
pondento Ronald Quinlan pas gatvėse gali išvysti vos vieną ki
kelbta informacija apie Lietuvą tą automobilį, o nutukusių žmo
yra melaginga ir neatitinkanti nių žurnalistas iš viso nematęs.
tikrovės.
„Ireland on Sunday" skaity
V. Andriukaitis pasiūlė re tojams peršama mintis, kad po
dakcijai atsiųsti tokį korespon kelių mėnesių į ES bus priimta
dentą, kuris iš tiesų norėtų susi barbarų tauta, nesugebėjusi po

Sovietų Sąjungos žlugimo refor
muoti ekonomikos ir kenčianti
nuo didžiulės infliacijos, nedar
bo ir gabių darbuotojų stygiaus.
„Uždirbdami vidutiniškai
po 280 litų per mėnesį žmonės
neįperka mašinų. Gatvėmis rie
da tik vienas kitas iškleręs 'Lada' ar ,'Škoda' automobilis
Gabiausi universitetus bai
gę jaunuoliai eina plauti indų —
kitokio darbo jiems nėra", tokį
Lietuvos vaizdą pateikė Airijos
savaitraštis.
Laikraštis „Ireland on Sun
day" perša mintį, kad daugelis
Airijoje įsikūrusių atvykėlių iš
Lietuvos ketina nedirbti ir mė
gautis socialinės apsaugos siste
mos teikiamais privalumais.
J tokius pareiškimus itin
skaudžiai reaguojama Airijoje.
Ši šalis iš pradžių pasisakė
prieš ES plėtrą. Durys Rytų ir
Vidurio Europos šalims buvo at
vertos
Nukelta \ 5 psl.

Vilnius, kovo 10 d. (BNS)
— Maždaug dvi dešimtys Lietu
vos pilietinių organizacijų susi
būrė į Piliečių forumą (PF),
sieksiantį skatinti pilietinės vi
suomenės k ū r i m ą s i , stiprinti
demokratiją, plėtoti pilietinį
dialogą bei tvirtinti viešojo gy
venimo vertybinius pagrindus
Tarp P F steigėjų yra Lie
tuvos Sąjūdis, Mokyklų tobuli
nimo centras, „Santaros-Švie
sos" klubas, Lietuvos studentų
sąjunga. Pilietinių iniciatyvų
centras, Atviros Lietuvos fon
das, įvairios jaunimo organiza
cijos.
PF deklaraciją taip pat pa
sirašė būrys pavienių piliečių,
jų sąrašas tebėra atviras.
Kauno „Santaros-Šviesos"
klubo v a r d u P F deklaraciją
pasirašęs Egidijus Aleksan
dravičius spaudos konferencijo
je antradienį teigė, jog forumo
eiti į priešlaikinius rinkimus. Jo R. Paksas ir V. Adamkus, pasta tikslas nėra tapti atsvara dabar
galimybės būti perrinktam yra rasis laimėtų rinkimus. Už V. veikiančioms politinėms parti
labai mažos", sakė A. Kubilius.
Adamkų antrajame ture balsuo joms.
PF nariai pabrėžia neprik
Tėvynės sąjungos gautais tų 45.4 proc., už R.Paksą — 33.4
lausą
jokioms partijoms, tačiau
proc.
rinkėjų.
duomenimis, jeigu kitą sekma
jo
deklaraciją
pasirašė ir jau
dienį įvyktų prezidento rinki
Tačiau V. Adamkus žiniasnieji konservatoriai, centristai,
mai, už kadenciją baigusį prezi klaidai jau pareiškė neketinąs
liberalus j a u n i m a s , krikščionių
dentą Valdą Adamkų balsuotų kelti savo kandidatūros pirma
sąjungos atstovai Ateityje prie
24 proc, už prezidentą Rolandą laikiuose prezidento rinkimuo
forumo
gabut prisijungs ir dau
Paksą — 23 7, už socialdemo se.
giau
aktyvaus
jaunimo.
kratų vadovą premjerą Algirdą
Realiausiu rinkimų laimėto
Forumo
nariai
tikisi skleis
Brazauską — 9.4 proc, už Seimo ju laikomas premjeras A. Bra
ti
savo
mintis
visoje
Lietuvoje
pirmininką Artūrą Paulauską zauskas, tačiau pastarasis dar
ir
nutiesti
tiltą
tarp
sostinės
ir
— 3.3 proc. rinkėjų.
nėra apsisprendęs, a r juose da
regionų
Jeigu į antrąjį turą patektų lyvaus.

Rolando Pakso galimybės būti perrinktam — menkos
Vilnius, kovo 10 d. (BNS)
— Tėvynės sąjungos užsakymu
atlikta visuomenės apklausa ro
do, kad prezidentas Rolandas
Paksas turi menkas galimybes
būti perrinktas pirmalaikiuose
rinkimuose, jeigu tokie būtų su
rengti po jo nušalinimo.
Tai pareiškė R. Pakso kriti
kas, Tėvynės sąjungos vadovas,
parlamentaras Andrius Kubi
lius.
„Mūsų duomenys rodo, kad
R. Paksas turėtų labai gerai pa
galvoti, bandydamas dar sykį

Piliečių forumas
suvienijo
neabejingus
Lietuvos ateičiai
žmones

Beveik neabejojama, kad
NATO sąjungininkai sutelks
Lietuvoje vienos iš sąjungos val
stybių karinių oro pajėgų (KOP)
grandį — 4-6 lėktuvus, kurie
atliktų Baltijos valstybių oro
erdvės policijos funkcijas, kol
sąjunga kartu su naujosiomis
narėmis rastų ilgalaikį oro erd
vės apsaugos sprendimą.
Pasak KAM atsakingų pa
reigūnų, tarp galimų sąjungi
ninkių, kurios atsiųstų savo
KOP lėktuvus, yra minimos Vo
kietija, Norvegija, Lenkija, ta
čiau vienas labiausiai tikėtinų
variantų — Danija.
Šios šalies žiniasklaidos
pranešimu, Danijos parlamen
tas artimiausiomis dienomis
svarstys keturių naikintuvų „F16", lakūnų, aptarnavimo tech
nikos ir darbuotojų siuntimą į
Lietuvą klausimą.

V. Junokas: Specialiųjų tyrimų
tarnyba dirba nepakankamai
profesionaliai
parengtos STT pažymos, kurią,
pasak Seimo vicepirmininko
Vytenio Andriukaičio, „galima
visiškai laisvai skaityti".
STT pateiktame sąraše iš
viso minimos 18 politikų pavar
dės, tačiau čia pat STT pažymo
je pabrėžiama, kad patys politi
kai nėra padarę jokių pažeidi
mų, taip pat nėra darę jokios
įtakos vykdant tuos pažeidi
Valentinas Junokas
mus. STT nurodo, kad pažeidi
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr
mai padaryti apskričių žemė
Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) tvarkos darbuotojų.
„Mes manome, kad mūsų
— Specialiųjų tyrimų tarnybos
žinovai, kurie buvo pritraukti,
(STT) vadovas Valentinas J u 
dirbo didžiulį, praktiškai ne
nokas trečiadienį pripažino,
k a d jo vadovaujama tarnyba jiems priklausantį darbą. Tu
rėjo būti seniai valstybėje nuo
dirba nepakankamai profesio
pirmųjų dienų nustatyta tvar
naliai.
ka ir kontrolė bei atsakomybė
„Deja, turiu pripažinti, kad
už įstatymų nevykdymą, negu
STT dirba ne tiek gerai, kaip
kaip kad dabar buvo susigrieb
mes norėtume. Iš tiesų mums
ta kone po dešimties ar keturio
trūksta gerai pasirengusių ži
likos metų". Seime kalbėjo V.
novų, STT jau trečius metus la
Junokas.
bai sunkiai sekasi prisišnekinti
i darbą išties gabių žmonių",
Daugelis
parlamentarų
trečiadienį atsakydamas į Sei
klausė V Junoko. ar jis atsi
mo narių klausimus sakė V. Ju
prašysiąs dėl iš anksto mestų
nokas.
kaltinimų Seimo nariams, tuo
pačiu mesto šešėlio visam Sei
STT vadovas trečiadienį
mui.
buvo pakviestas į Seimo posėdį
Konservatorius Arvydas Vi
pateikti išsamią informacija
džiūnas priminė, jog anksčiau
apie STT atliktą tyrimą dėl po
V. Junokas buvo minėjęs ke
litikų galimai neteisėtai įsigytų
liasdešimt Seimo narių, gali
a r susigrąžintų žemes sklypų.
STT atliktą darbą per dvi sa mai pažeidusių įstatymus, da
bar šis sąrašas, anot A. Vidžiū
vaites dar turės įvertinti keli
no, „ištirpo"
Seimo komitetai.
„Artūras Paulauskas galeKai kurie V. Junokui klau
tų jus iškviesti Į garbes dviko
simus pateikę Seimo nariai kri
vą
• N u k e l t a į 5 psl.
tikavo STT del neprofesionaliai
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Worcester/Boston folklorinis ansamblis „Dolija" (su tautiniais rūbaisHr programos dalyviai po Vasario 16-osios
minėjimo. Iš kairės: LB pirm. Vytautas Alksninis, paskaitininke dr. Dalia Giedrimienė, „Dolijos" vadovė Egida
Matulionienė, akordeonistas Romas Drazdauskas, Regina Taunienė.

VVORCESTER/BOSTON, CT

Į

V a s a r i o 16-osios š v e n t e s p r o g r a m o j e , v a s a r i o 15 d. S o u t h f i e l d , M I , Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros centre š a u n i a i pasirodė t a u t i n i ų š o k i ų a n s a m b 
lis „Šaltinis", vadovaujamas Viktorijos Viskantienės. J o n o U r b o n o n u o t r .

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS
PAMINĖJIMAS
Vasario 16-osios šventė

D

žiaugsmingai, su lietu
viškomis dainomis šo
kiais ir poezija š.m.
vasario 15 d., sekmadienį, Det
roito lietuviai šventė 86 Lie
tuvos Nepriklausomybės švente.
Minėjimas vyko Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos šven
tovėje, kur, jaunimui įnešus
ateitininkų ir skautų organi
zacijų vėliavas, šv. Mišias au
kojo parapijos klebonas kun.
Aloyzas Volskis. Giedojimą
pravedė, jau daug metų tai
daręs, Pranas Zaranka, talkina
mas Edvardo Skiočio, Lino
Mikulionio ir Vito Underio, var
gonuojant Ritai Giedraitienei.
Tikinčiųjų maldas skaitė jaunos
mergaitės, pasipuošusios tau
tiniais rūbais.
Po pamaldų, perėjus į para
pijos Kultūros centrą, pirmiau
sia šventės dalyviai, susėdę prie
su jaunimo talka
gražiai
papuoštų stalų, galėjo pasi
vaišinti. 12:30 vai. p.p., punktu
aliai, kaip rengėjai buvo žadėję,
pradėtas
Vasario
16-osios
minėjimas, kurį pirmą kartą
ruošė Detroito LB apylinkės
valdyba, pirmininkaujant Ra
mintai Vilkienei. Daugėjant

Vasario 16-osios šventę suorgani
zavusi ir jai vadovavusi Detroit LB
apylinkes pirm. Raminta Vilkiene.
naujų
imigrantų
skaičiui,
pamažu buvo pakeista ir mi
nėjimo forma. Užuot tradicinio
vėliavų įnešimo, prezidiumo
kvietimo, svečių pristatymo,
rezoliucijų
ir
proklamacijų
skaitymų bei pagrindinio kalbė
tojo, buvo tik rengėjų įvadine
kalba. Organizacijų vėliavos
buvo išrikiuotos scenoje, k u r i .
buvo papuošta stilizuotu Vyčio
skydu ir užrašu „Lietuva 2004
NATO".
Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo JAV LB Detroito apy
linkės valdybos pirm. Raminta
Vilkienė. Pasveikinusi susinn
kusius. pakvietė Praną Zaran
ka vadovauti JAV himno giedo
jimui
Salėje
susirinkusieji
nuoširdžiai įsijungė į giedojimą
Pirmininke perskaitė LR garbės
konsulo Michigan valstijoje
Jurgio Jurgučio sveikinimą.
pristatė programos atlikėjus R
Vilkienė trumpai pasidalino
savo atsiminimais apie Vasario
16-ąją, kai Lietuva dar buvo

sovietų okupuota. J i pasakojo
apie Vasario 16-ąją, kai prieš 16
metų Palangoje a n t a u k š t o
skalbyklos kamino buvo iškelta
trispalvė ir ugniagesiai su
didžiausiu t r i u k š m u prižadinę
miestiečius, lėkė vėliavą nu
imti. Ji ten kabėjo kelias valan
das, nes ugniagesiams nepa
vyko — jie turėjo kviestis dau
giau pagalbos. O palangiečiams
ta trispalvė ir jos iškėlimas
buvo pasididžiavimo, vilties ir
tikėjimo simbolis. Pirmininkė
kvietė visus dirbti Lietuvos ge
rovei, garbei ir skiepyti mūsų
jaunosiose kartose meilę Lietu
vai, pasididžiavimą savo kilme.
Tylos m i n u t e
pagerbus
žuvusius už Lietuvos laisvę ir
toliau dalyviai buvo pradžiugin
ti menine programa.
Poeziją skaitė Andrius Mi
liūnas, deklamavo Laimutė Maziliauskienė. Penkis t a u t i n i u s
šokius pašoko t a u t i n i ų šokių
ansamblis „Šaltinis", kurio va
dovė yra Viktorija Viskantienė,
o šokių mokytojai — J o n a s ir
Ingrida Korsakai. „Šaltinis"
pašoko: „Labas v a k a r a s , svete
liai", „Abrūsėlį", „Pasiutpolkę",
„Blezdingėlę" ir „Rolanderį".
Baigę šokti, šokėjai visus kvietė
į šią vasarą Čikagoje vyksiančią
Tautinių šokių šventę.
Detroito merginų ansamb
lis, vadovaujamas
Jolantos
Janutytės, padainavo tris dai
nas, į paskutinę dainą — „Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos" —
įsijungė Rūta Ulčinaitė, Liepa
Macikėnaitė, taip p a t visa pub
lika.
Minėjimas užbaigtas 7 ir 8
skyriaus mokinių giedamu Lie
tuvos himnu, kuriam pritarė ir
visa salė.
Minėjimo m e t u Lietuvių
fondo atstovas Detroite Vytas
Petrulis įteikė 2,500 dol. para
mos čekį ,.Žiburio" lit. mokyklai.

Lietuvių fondo įgaliotinis Detroite
Vytas Petrulis, Vasario 16-osios
proga
apdovanojęs
„Žiburio"
mokyklą LF 2,500 dol. čekiu.
Verta priminti, kad prie įė
jimo į salę buvo stalai, prie ku
rių dalyviai galėjo įteikti savo
auką Amerikos Lietuvių tarybai
ar JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos veiklai paremti.
Minėjimas buvo gerai suor
ganizuotas, per ilgai neužtruko.
•Jonas U r b o n a s
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aip ir kiekvienais metais,
ši, kiekvienam lietuviui
brangi, d a t a paminėta
Putnam apylinkės lietuvių susi
būrimo centre. Iškilmės prasi
dėjo ryte Nekaltai Pradėtosios
Marijos seselių vienuolyne. JAV
ir Lietuvos Respublikos vėlia
vomis bei gėlėmis papuoštoje
koplyčioje šiai datai skirtas šv.
Mišias, kurias užprašė apylin
kės LB valdyba, aukojo ir pa
mokslą pasakė vienuolyno ka
pelionas kun. Vytautas Gerdainis.
Šventės minėjimas, kurį
organizavo ir pravedė LB valdy
ba, vyko Palaimintojo Jurgio
Matulaičio slaugos namų salėje.
Nemaža bendruomenės narių
dalis yra šių slaugos namų
gyventojai, o visuomet norima,
kad šią datą su visais kitais
lietuviais galėtų pažymėti ir
nelabai kur jau galintys lietu
viškoje veikloje dalyvauti slau
gos namų gyventojai, kadaise
buvę aktyvūs lietuviškos veik
los JAV puoselėtojai.
Minėjime dalyvavo slaugos
namų gyventojai, juos aplankyti
atvykę giminaičiai, vienuolyno
seselės, apylinkės lietuviai. Iš
kilmingą minėjimą pradėjo Hart
ford apygardos, kartu ir vietos
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas V y t a u t a s Alksninis.
Atsistojimu ir tylos minute
pagerbus žuvusius už tėvynės
laisvę ir nepriklausomybę, invo-

kacijai buvo pakviestas slaugos
namų kapelionas kun. Rapolas
Krasauskas.
Pagrindinė kalbėtoja buvo
JAV LB Krašto tarybos narė dr.
Dalia Giedrimienė. Kalbėtoja,
s u p r a s d a m a dalies minėjimo
dalyvių negalią ilgiau susikaup
ti, sugebėjo suglaustai, visiems
suprantamai peržvelgti nueitą
valstybės kelią, apsistoti prie
penkių stebuklų, padėjusių
laisvę ir nepriklausomybę at
g a u t i 1990-taisiais metais,
trumpai nušvietė dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Už nuoširdžią,
turiningą ir prasmingą prane
šimą kalbėtojai dr. Daliai Giedrimienei nuoširdžiais plojimais
dėkojo visi minėjimo dalyviai.
Apylinkės valdybos narė Regina
Taunienė perskaitė Nepriklau
somybės dienos proga siunčia
m a s rezoliucijas. Baigiantis ofi
cialiai minėjimo daliai, apy
linkės valdybos
pirmininkas
V y t a u t a s Alksninis padėkojo
slaugos namų administracijai
už minėjimui skirtą slaugos
namų salę, kun. Rapolui Kra
sauskui už invokacinę maldą,
viešniai iš Hartford dr. Daliai
Giedrimienei už puikų praneši
mą, apylinkės LB moterims už
paruoštas vaišes, valdybos na
riams - už paramą, ruošiant ir
pravedant šventinį minėjimą,
visiems susirinkusiems už gau
sias aukas ir aktyvų dalyva-

vimą. Specialiai buvo padėkota
daugeliui žinomai visų lietu
viškų renginių rėmėjai, buvu
siai New York, o dabar vietos
slaugos namų gyventojai Mary
tei Šalinskienei, kuri minėjimo
dalyviams nupirko didžiulį lie
tuvišką šakotį. Užbaigiant ofi
cialiąją minėjimo dalį, Vytautui
Alksniniui puikiu baritonu pra
dėjus, visi sugiedojo JAV ir
Lietuvos himnus.
Po to scena buvo užleista
meninės dalies atlikėjams. Šį
kartą putnamiečiams koncerta
vo, muzikės Egidos Matulio
nienės vadovaujamas, puikus
folklorinis ansamblis „Dolija".
Meilė liaudiškai gimtinės mu
zikai, šokiams ir dainoms prieš
trejus metus į šį kolektyvą su
būrė įvairių profesijų žmones,
at vykstančius į repeticijas bei
koncertus iš Worcester, iš
Boston, kitų, toli nuo šių miestų
įsikūrusių, vietovių. Ansamblis
didžiuojasi, kad jo dalyviai pa
sipuošę autentiškais, įvairiose
Lietuvos vietovėse šventiniais
kaimuose dėvėtais, kostiumais.
Koncerto programoje senoji
liaudies instrumentinė muzika
buvo atliekama skudučiais,
lumzdeliais, Sekminių rageliais,
kanklėmis. Programos metu
skambėjo senosios daugiabalsės
liaudies dainos, sutartinės,
buvo atliekami šokiai, kurių
aprašymai užrašyti įvairiuose
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Lietuvos regionų kaimuose.
Kaip tik todėl koncerto me
tu susirinkusieji negailėjo ap
lodismentų už suvalkietiškus
Šakių rajono Slavikų gyvenvie
tėje aprašytus liaudies šokius
„Latrišą" ir „Trepsiuką", Uk
mergės rajone Taujėnuose gir
dėtą skudučių sutartinę, Rasei
niuose šokamą
„Sprindikį",
Biržų rajono Gavėniškių kaime
užrašytą vokalinę-instrumentinę „Anyta verkė", kitas ansamb
liečių atliekamas dainas, sušok
tus liaudies šokius.

Pasibaigus meninei progra
mai, visi nuoširdžiai dėkojo at
likėjams už puikų pasirodymą,
o valdybos pirmininkui už suge
bėjimą tokį puikų ansamblį pa
rodyti Putnam lietuviams.
Po programos ir atlikėjai, ir
žiūrovai vaišinosi prie gausiai
s k a n u m y n a i s nuklotų stalų,
mėgstantys dainą dar sudaina
vo, kasmet Nepriklausomybės
dieną minint tradicija tapusią,
„Žemėj Lietuvos", kitas skam
bias lietuviškas dainas.
Romualdas Drazdauskas

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

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY, IL

ŠVENTIŠKAS VASARIO
16-OSIOS MINĖJIMAS
ekmadienį vasario 22 — ir dukrele Emilija, ilgametę Illi
ąją į Lietuvos Nepriklau nois valstijos senatorę A. Geo —
somybės 86-jį metinį mi Karis ir D. Bindokienę dienraš
nėjimą Libertyville Civic Cen- čio „Draugas" vyr. redaktorę.
ter gausiai susirinko Waukegan Susikaupimo minute pagerbia
/Lake County apylinkės visų mi šioje apylinkėje gyvenę Lie
bangų ir visų kartų lietuviai. tuvos Nepriklausomybės karo
Šventėje dalyvavo ir apylinkės veteranai: Petras Markūnas ir
jaunimas, lituanistinės Gedimi Feliksas Kairys bei neseniai
no mokyklos mokiniai su tėve amžinybėn iškeliavusieji šio
liais, seneliais bei kitais arti lietuvių telkinio nariai.
maisiais. Atidarydamas iškil
Pirmoji trumpą sveikinimo
mingą minėjimą, šios lietuvių žodį tarė JAV LB tarybos pre
apylinkės pirmininkas Algi zidiumo pirm. R. Narušienė. Su
mantas Birgiolas
pasveikino Vasario 16-ja susirinkusius pa
gausiai susirinkusius tautiečius sveikino Lietuvos gen. konsu
ir minėjimo svečius su Lietuvos las A. Daunoravičius. Kaip ir
Nepriklausomybės
diena. Jis kiekvienais metais šiltą ir labai
pabrėžė, kad valstybingumo gražų pasveikinimą pasakė
švente didžiuojasi ir Amerikoje graikų kilmės Illinois valst. se
gyvenantys lietuviai, kurie vi natorė A. Geo — Karis. Lietu
sada buvo vieningi, gindami ir viškai tardama sveikinimo žo
skelbdami pasauliui savo tau džius, ji pabrėžė, kad stipriai
tos laisvės siekius.
brangina jau senokai su lietu
viais
užsimezgusią draugystę
Iškilmingą Lietuvos nepri
Po šiltų sveikinimų šventės
klausomybės minėjimą
pra
vesti
buvo pakviesta Elena vedančioji E. Skališienė pakvie
Skališkienė. Sugiedojus JAV ir tė D. Bindokienę pasakyti pa
kalbą Labai šiltai,
Lietuvos himnus, renginio vedė grindinę
ja pristatė į šventę atvykusius gausiai susirinkusios publikos
svečius: JAV LB tarybos pre sutikta, prisistatydama „Drau
zidiumo pirmininkę R. Narušie- go" vyr. redaktorė D Bindokie
nę, su vyru Bernardu, Lietuvos nė trumpai papasakojo apie sa
generalinį konsulą Čikagoje A. ve, paminėjo, kad net 25 m. dir
Daunoravičių su žmona Loreta bo lituanistinėje mokykloje su
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W a u k e g a n / L a k e C o u n t y telkinio V a s a r i o 16—osios š v e n t ė j e , iš k a i r ė s : Silvija S k r i p k a u s k i e n e , LR gen. k o n s u l a s
Čikagoje A r v y d a s D a u n o r a v i č i u s , Illinois s e n a t o r ė A d e l i n e Geo K a r i s , „ D r a u g o " v y r . r e d a k t o r ė D a n u t e
Bindokienė, E d v a r d a s S k a l i š i u s , I n g r i d a Š p o k i e n ė , J A V LB T a r y b o s p i r m . R e g i n a N a r u š i e n ė , k u n . Cull.
D a i n i a u s S k r i p k a u s k o nuotr.

vaikais ir j a u n i m u . Keliais
sakiniais apibūdino savo darbą
lietuviškame dienraštyje ir pa
sidžiaugė, kad šiais metais
„Draugas" jau švenčia 95-ąsias
metines nuo savo
gyvavimo
pradžios. Taip pat pastebėjo,
kad šiuo metu čia Čikagoje
pasirodo ir daugiau lietuviškų
laikraščių ir tai labai džiugina.
Ji sakė, kad Vasario 16-oji Lie
tuvos Nepriklausomybes diena
— tai kiekvieno lietuvio sąmo
nėje užkoduotas svarbiausias
valstybingumo ir tautiškumo
simbolis — nepanaikinamas jo
kiomis prievartinėmis prie
monėmis Jį sunaikinti gali tik
pats žmogus, atsiribodamas nuo
savo kilmės šaknų, atskildamas
nuo savo protėvių kamieno.
Tačiau lietuviai tai labai unikali
tauta, per amžių amžius išmo
kusi ginti savo tautos nepri
klausomybe, tautinį savitumą,

gerbti savo tėvynę, jos istoriją,
papročius, branginti kalbą, lie
tuvišką raštą ir spaudą. Kal
bėtoja pažymėjo, kad lietuviams
teko nuolat kovoti dėl savo vals
tybės nepriklausomybės, tau
tinės tapatybės išlikimo, savo
sios kalbos, papročių ir tradicijų
išsaugojimo. Tad neveltui Lie
tuvos okupantai visais budais
stengėsi sunaikinti tautos savi
tumą, menkindami jos istoriją,
papročius, ypač negailestingai
pasikėsino į gimtąją kalbą ir lie
tuvišką spaudą, ją uždrausdami net 40-čiai metų. Be abe
jonės buvo tikimasi, kad rusiš
kos raidės pabaigs tai. ko nesu
gebėjo padaryti kartos. Tačiau
ši žmonijos istorijoje negirdėta
neteisybė — lietuviškos spau
dos uždraudimas — tik dar la
biau užgrūdino tautą, kiekvieno
sąmoningo
lietuvio
širdyje
uždegė lietuvybės liepsnelę, su

stiprino tautinį sąmoningumą,
pažadino ir išugdė tvirtą lais
vos, nepriklausomos valstybės
troškimą. Tais sunkiais lietu
viams laikais, kai svetimieji
pasikėsino ne tik j jos valsty
bingumą, bet ir į tautos sąmo
nę, nenumaldomas lietuvio troš
kimas — atkurti laisvą neprik
lausomą valstybę tik dar la
biau sustiprėjo. Tik pagalvoki
te, sakė Danutė Bindokienė,
kreipdamasi j šventės dalyvius,
— tada okupanto nuvarginta ir
iškankinta ir net alkana tauta
per sieną gabeno kontrabandą
— ne cigaretes, ne alkoholį, ne
narkotikus, kaip kad dabar, o
lietuvišką spausdintą žodį: kny
gas, leidinius, laikraščius, ir ki
tus spaudinius. Knygnešystė —
unikalus, negirdėtas reiškinys
pasaulio tautų istorijoje. Šian
dien sunku patikėti ir įsivaiz
duoti,
N u k e l t a į 4 psl.
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Mieli Tautiečiai,
Kovo 11-oji — tai Lietuvos išsilaisvinimo šventė,
g r a ž i n a n t i m u s į tautinės s a v i m o n ė s a t g i m i m o ir
sąjūdžio laikus bei uždeganti m ū s ų širdyse pasidi
d ž i a v i m o savo t a u t a bei valstybe, tokia a t k a k l i a
siekiant bei į g y v e n d i n a n t d e m o k r a t i n i ų valstybių
laisvės p r i n c i p u s , liepsną.
Lietuvos Nepriklausomybės a t s t a t y m o d i e n a —
tarsi pirmieji pavasario saulės s p i n d u l i a i p o ilgos
ž i e m o s L i e t u v o s valstybės istorijos p u s l a p i u o s e .
Leiskite p a s v e i k i n t i Jus visus su šia t a u t i n i o pavasario
dienos p r o g a bei palinkėti meilės, tikėjimo bei gražių
darbų T ė v y n ė s labui!

DANUTE BiNDOKIENE
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Vygaudas Ušackas
Ambasadorius
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ĮSPŪDŽIAI IŠ BAGDADO (III)

Darius Udrys patogiai jsistaisęs buv. Irako diktatoriaus Saddam Hussein
rūmų kėdėje.

Klausytojai — daugiausia
švietimo ministerijos darbuoto
jai arba mokytojai. Mes. kaip ir
konferencijos
organizatoriai,
nuolat primename, kad mūsų
užduotis — klausytojams tik
papasakoti apie pilietini švie
timą užsienio šalyse. Koks bus
pilietinis švietimas Irake, turi
spręsti irakiečiai patys. Pirma
reakcija — tyla. Regis tikėtasi,
jog „amerikiečiai" atvažiuos ir
pasakys, koks turi būti pilieti
nis švietimas Irake, o irakiečiai
galės kritikuoti. Bet pamažu
įsižiebia diskusijos t a r p konfe
rencijos dalyvių.
Bagdado kasdienybė
Trečios dienos pokalbiuose
mes visiškai nedalyvaujame.
Irakiečiams p a s a k o m a , kad
paskutinė diena skirta jų tar
pusavio pasitarimams apie pi
lietinį švietimą I r a k e , kokių

imtis reformų, ką daryti su ideo
logizuotais vadovėliais, kaip ir
ką mokyti jaunimą apie de
mokratiją. Mes išvykstam ap
žiūrėti miestą, nusifotografuoti
po žymiaisiais milžinų kardais,
apžiūrėti dar kelis iš kelias
dešimties Saddam rūmų. Sad
dam laikais po milžiniškais kar
dais žygiuodavo Irako kariuo
menė, mindžiodama t a r p kardų
į paradų aikštes grindinį įbetonuotus „žuvusiųjų iraniečių"
š a l m u s . Beje, pagrindiniuose
savo rūmuose, k u r dabar įsi
kūrusi CPA, Saddam, be kitų
patogumų, turėjo ir kino teatrą
bei baseiną su nardymo lenta.
E k s t r a v a g a n t i š k a s r ū m ų „ki
čas" įkvepia mintį — ar nereik
tų įsileisti MTV laidą „Cribs"?
J u k Saddam rūmai pranoksta
net slapiausias Amerikos hiphopo scenos atlikėjų svajones.
Jų, beje, daug irakiečių nėra
matę, nes ir Saddam laikais į

Saddam Hussein rnmų Bagdade baseinas su nardvmo lenta

valdžios zoną eiliniams gyven
tojams buvo draudžiama eiti.
Po apsilankymo, „žalioje zono
je" irakiečiai klausia manęs,
kaip ten viskas atrodo. Jiems
papasakoju apie prabangius
rūmus, apie milžiniškus val
džios pastatus ir dideles, tuš
čias erdves tarp pastatų. Zona
labai primena tarybinį miestų
planavimą — kaip komunistai
įsivaizduoja modernumą.
Šiek tiek sunkumų sąjun
gai sudarė ir tai, jog Saddam
šioje zonoje savo artimiausiems
žmonėms pastatė daugiabučių
rajoną, kuriame jie iki šiol ir
gyvena, nors rajonas dabar at
sidūrė „žalioje zonoje". Rajono
gyventojai ypač atidžiai stebi
mi, tikrinami pakeliui namo,
neretai atliekamos kratos jų
butuose, nes bijoma išpuolių
Prieš grįždami į viešbutį, dar
užsukame į „žalioje zonoje" vei
kiantį turgelį. Turistinių su
venyrų, atvirukų ir panašiai
sunku rasti, tai nusiperkame
kelis komplektus senųjų Iraku
dinarų su Saddam paveikslu,
kuriuos sąjunga neseniai iš
keitė į naujus.
Šiaip Bagdade gyvenimas

nepaliesti, kaip ir tvirtino
sąjungiečiai,
nors
miestas
apskritai gana nušiuręs. Pas
tatai beveik be išimties — smė
lio spalvos. Dauguma jų — ne
aukšti. Nemažai ir neužbaigtų
pastatų Bagdade aukštesnius
pastatus statyti brangu, nes
reikia giliai kasti iki tvirto
akmens. O t a r p pastatų — nesi
baigiantys
palmių
miškai.
Irakiečiai man tvirtina, kad
pusė viso pasaulio palmių auga
Bagdade. Virš galvų kas kelios
minutės skraido koviniai sraig
tasparniai. Laiks nuo laiko
gatve praūžia tankas, nemažai
matyti ir kariuomenės vilks
tinių bei patrulių. Mieste daug
kur dar neveikia švieslentės —
neaišku kodėl. Vairuotojai
vienas kitą praleidžia, nors eis
mas stringa, o pamačiusiam,
kaip vairuojama Bagdade, eis
mas Neapolyje atrodytų tiesiog
pavyzdingas.

metų!
Daug Lietuvos istorijos būvyje tų žingsnių
buvo — vieni tvirtesni, kiti labai atsargūs.
Vieni aprėpę ilgesnį laiko tarpą, kiti sustabdyti,
vos prasidėję. Tačiau, prisiminus tikslą, kurio
siekta, visos pastangos — net ir pralaimėjimai
— nebuvo bergždžios, nes šiandien Lietuva lais
va, nepriklausoma, pripažinta ir pripažįstama
pasaulio tautų bendruomenės, t u r i n t i teisę
tapti lygiaverte jos nare.
Tad bent vieną dieną, kaip tik šiandien, Ko
vo Vienuoliktąją, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną, neįsileiskime į galvą jokios
neigiamos minties, neatverkime širdies jokiam
tamsesniam jausmui. Kartokime sau ir kiek
vienam sutiktam tautiečiui: džiaukimės, tėvynė
laisva! Šypsokimės ir broliškai sveikinkime
vieni kitus: džiaukimės, tėvynė laisva!
Rytoj, poryt, kitą savaitę... Galėsime vėl pri
siminti, kad Lietuvos padangėje dar ne visiškai
išsisklaidę tamsūs nepasitenkinimo, įtarimų,
kaltinimų, pagiežos debesys. Vėl imsime spręsti
neišsprendžiamas problemas ir diskutuoti
klausimais, į kuriuos nerasime atsakymų. Bet
šiandien apie tai negalvokime, o jeigu būtinai
norime nenutolti nuo Lietuvos reikalų, žvilg
telėkime netolimom praeitin. Ramiai pasvars
tykime — ir pasverkime — tai, kas atlikta per
keturiolika nepriklausomybės metų, kur Lie
tuva buvo prieš 1990 metų kovo 11-ąją, k u r ji
yra šiandien. Prisiminkime ir žmones, kurie
turėjo pakankamai ryžto, drąsos ir išminties tą
lemtingą žingsnį žengti į laisvę, nors anuo metu
visos durys tebebuvo uždarytos ir tik pro jų
plyšelius švysčiojo naujų galimybių spindulė
liai. Bet 1990 m. kovo 11-ąją ir tų prošvaistėlių
pakako, kad Lietuva atrastų kelią iš daugiau
kaip 50 metų okupacijos nakties į laisvės rytą.
Mūsų vyresnieji tautiečiai didžiuojasi, kad
teko tėvynėje gyventi prieškarinės nepriklau
somybės dešimtmečiais. Tai buvo ir sunkūs, ir
gaivalingi modernios, vakarietiškos valstybės
kūrimosi metai. Iš laiko perspektyvos lengva

Popiet pas mus konferenci
jos prezidiumas dar pakviečia
parodyti, kaip žaidimais jau
nimą galima pamokyti apie

kertinius demokratijos princi
pus ir problemas, ka mes ir pa
darome, įtraukdami į žaidimus
visą laiką labai rimtais veidais
sėdėjusius konferencijos daly
vius. Atrodo, iš visų konferenci
jos užsiėmimų žaidimai susi
laukia didžiausio pasisekimo.
Pamokos be paskaitų — egzotika!
Prašvinta veidai, klausomasi <r

dalyvaujama su didžiuliu susi
domejimu
Pasibaigus žaidi
mams susilaukiame didžiulių plo
jimų, daugybes padėkų, kad
nebijojome atvykti, susilaukia
me ir kvietimų netrukus grįžti
Irakan. padėt! parengti moky
tojus ir pilietinių organizacijų
darbuotojus demokratiško švie
timo darbams
Pabaiga

prisiminti tik tai, kas buvo geriausia ir pastum
ti į tamsų atminties kampą visas neigiamybes.
O jų buvo apsčiai. Galbūt nei kiek ne mažiau,
kaip dabartinėje valstybėje. Keitėsi valdžios
viršūnės. Ne visi tautos gyventojų sluoksniai
iškart pajuto laisvo, nepriklausomo gyvenimo
gerąsias puses. Ilgą laiką pagalius į valstybės
vežimo ratus kaišiojo įvairūs savi ir svetimi pa
tamsių gaivalai. Tačiau viena aišku: Lietuva iš
akių nepametė tikrojo kelio ir, nepaisant kliū
čių, juo tvirtai ejo. Jeigu ne Antrasis pasaulinis
karas, jeigu ne raudonojo ir rudojo diktatoriaus
suokalbis, lietuvių t a u t a šiandien stovėtų kartu
(o gal net ant aukštesnės pakopos) su pačiomis
pažangiausiomis Europos valstybėmis.
Panaši padėtis yra ir šiandien. Tik prisi
minkime, kas per 14 metų pasiekta! Paskelbus
Nepriklausomybės atkūrimo aktą, Lietuva te
bebuvo okupuota vienos tvirčiausių ir didžiau
sių (arba bent taip anuomet pasaulis manė) to
talitarinio režimo valstybių. Argi nebuvo be
protybė 1990 m. kovo 11 d. tą Aktą pasirašyti?
(Argi taip pat nebuvo beprotybe Nepriklau
somybės paskelbimo aktą pasirašyti 1918 m.
vasario 16 d.?) Bet tai buvo lengviausia šio pro
ceso dalis. Sunkesnės atėjo vėliau — 1991 m.
sausio 13; laukiant užsienio valstybių pripažini
mo; siekiant, kad iš Lietuvos būtų atitraukta
sovietų kariuomenė; pergyvenant Maskvos
įvestas blokadas. Ir daug daugiau. Atsiminkime
ir dar vieną labai svarbų uždavinį, kurį užsi
brėžė įvykdyti Lietuva: nedelsiant įsijungti į
tarptautines vakarietiškas saugumo organi
zacijas (NATO, Europos Sąjungą), kad trapus
laisvės daigelis turėtų užveją augti ir klestėti.
Kiek pastangų, kiek pasiaukojimo ir pasiruoši
mo reikėjo, kad šios viltys taptų tikrove. Bet
Lietuva jau stovi ant jų išsipildymo slenksčio.
Korupcija, gyventojų nepasitenkinimas,
didysis sprūdis tarp provincijos ir miestų, prezi
dento apkalta... Tai tik praeities šiukšlės, ku
rias valstybė turės išvalyti iš savo naujo, švie
saus laisvės rūmo. Neturime net abejoti, kad tai
įvyks. Tad šiandien džiaukimės tuo, ką turi iru
sioje Žemėje tobulybės niekad nebuvo ir vargiai
bus. Tik tėvynės meilė tobula

PARTIZANO DUKTĖ

D e m o k r a t i j o s žaidimai

Pasirodo, kad Bagdade galima ir alaus rasti.. Trys pabaltieriai — latvis
(iš kairės) Guntars Catlaks, estas Maart l.aar ir lietuvis Darius Udrys —
džiaugiasi savo „atradimu"

verda. Miesto centre prekiauja
ma visokiausiais gaminiais,
pradedant kilimais ir batais,
baigiant televizoriais, šaldytu
vais ir kitokia buitine elektro
nika. Veikia restoranai, užkan
dinės, įskaitant net kelias pi
cerijas, mėsinės ir kitokios
maisto parduotuvės, automobil
ių remontas. Veikia naftos per
dirbimo įmonė, kurios liepsna
šviečia dieną ir naktį, tarsi švy
turys. Gatvėse matyti daugiau
sia vakarietiški automobiliai,
nors pasitaiko ir viena kita
Lada. Miestas tikrai nesugriau
tas — per karą sugriauti tik
tam tikri pastatai valdžios
kvartale ir kai kurios vilos
Šalia stovintys pastatai liko

ovo 11-oji, vėliausias ir, norime tikėti,
paskutinis tėvynės Lietuvos žingsnis,
žengtas į laisvę prieš lygiai keturiolika

TERESĖ TUMĖNA1TĖ-PABERALIENĖ
Pirmoji dalis
Nr.11
Senelė labai išvargusi, rūpesčiai ir persekioji
mai ją susendino. Namuose nuolat lankosi skre
bai, plėšikauja, grasina, klausinėja, kur mes.
Visa, kas dar buvo likę, susišlavė, tėvelių knygas
ir drabužius už butelį degtinės kaimynams siūlė.
Vieni neėmė, kiti paėmę mums grąžino. Buvo ir
tokių, kurie lengvai gautus daiktus kaip savo
priglaudė.
Sutemus sėdime kambaryje, ant stalo garuo
ja sriuba, nedideliame koklių pečiuke linksmai
traška ugnis, jos atšvaitai linksmai šokinėja a n t
sienų. Šeimyna vakarieniauja virtuvėje, iš ten
girdėti linksmi juokai. Svetainėje šilta ir j a u k u
būtų, jeigu ne nuolatinis rūpestis dėl tėvelio ir
mūsų visų ateities. J langą tylutėliai pasibeldžia.
Steibliene krūpteli ir prideda pirštą prie lūpų,
ženklais rodydama mums už širmos paslėptas
duris į sandėliuką. Pati gi eina prie lango ir, ati
traukusi tamsią užuolaidą stengiasi įžvelgti nak
ties tamsoje.
Išgąstis, pasirodo, buvęs be reikalo: pro šalu
tines duris, apsikabinę šovinių juostomis ir
granatomis, sueina partizanai. O su jais —
tėvelis! Puolu jam ant kaklo ir bučiuoju dygius
skruostus, o tėvelis švelniai atstumia mane ir
taria pusiau juokais, pusiau rimtai:
— Dukrele, nepraskysk! Tu gi partizano
duktė, privalai būti tvirta!
Šeimininkė sandariai uždangsto langus ir
skuba nešti iš sandėliuko rūkytos dešros, lašinių,
pilsto sriubą, likusią nuo vakarienes. Partizanai
valgo stovėdami, sakosi negalį užtrukti, nes po
susišaudymo su kareiviais prie Kaltanėnų priva
lo skubiai pereiti į kitus miškus, kur laukia Tigro
rinktines vadas Kaletka. Tėvelis dažnai minėda
vo majorą Kaletką, berods, jie ir anksčiau buvo
geri pažįstami, o dabar busią kartu kažkur ties
Leliūnais ar Pakalniais
Partizanus praryja nakties tamsa, pasidaro
kažkaip tuščia. Jie išėjo ten į miškų tyla ir šaltį, į
žvainią pavasarėjančią naktį, ir nežinia, ar ten jų
nelaukia mirtis. Ar bcpasimatysime 9 Ilgai sėdime
savo mažame kambarėlyje ant lovos, įsiklausiu
sios Į nakties tylą. Už langų ne garso, niekas
nedrumsčia rimties ir ramybes Tik žvaigždės
plieskia, mirga ir krinta toli už tamsuojančios
girios.

Vos prašvitus, atėjo senelė. Ji mums vėl
atnešė sausainių ir aviečių uogienės. Pasakoja,
kad mūsų ieškojo skrebų gauja, vadovaujama
tokio „Ceberglovo". Šis gi pasižymi ypatingu žiau
rumu ir landumu. Tikra jo pavardė Skliaustys,
bet niekas jo pavarde nevadina Pravardę gavęs
sykį, kai radęs pas žmones po kubilu pavožtą
kiaulės galvą ir, būdamas pusiau lenkiškos kil
mės, norėjęs savo kolegoms paaiškinti lenkiškai,
kad žmonės nesuprastų, kur mėsa paslėpta.
— V ceberku glova sont!..
Taip ir prigijusi Ceberglovo pravardė visam jo
gyvenimui. Sutikau Skliausti po daugelio metų
Nemenčinėje. Tiesa, jis jau buvo ne skrebas, o
dirbo santechniku, gėrė. kol prasigėrė ir numirė.
Vargšas taip ir neprasigyveno iš svetimų vargų
mirė mažoje pirkelėje labai neturtingas ir visų
apleistas.
Senelė gailisi mamos, kad ji labai išblyškusi
ir sulysusi, prašo saugoti savo sveikatą. Mama
tik šypteli. Kur čia gali saugotis, kai vien nerimas
ir baimė aplinkui, kai kiekvienas susitikimas gali
būti paskutinis. Senelė išeina. Skuba, kol nesute
mo, nes eiti miškais apie dešimt kilometrų Vilkų
daugybė priviso, iš tvartų paršiuką, avį taikosi
išvilkti, o šunis tai jau visoje apylinkėje išgaudė ir
išpjovė! Sakoma, nemėgsta vilkas šuns. kam jis
loja.

Rami, giedra sekmadienio popiete Saulute
slenka vakarop, o jos rausvi spinduliai įspindo
pro lango užuolaida. Šeimininke ruošia mums
vaišes: pečiuke kepa vištą. Kepsnio kvapas sklai
dosi svetainėje, o aš seilę ryju: seniai neteko tokio
skanėsto ragauti' Šiandien užgavėnes, taigi šei
mininkė sumanė jas atšvęsti Štai višta jau iške
pusi, rusvai apskrudusi didelėje lėk
likuojasi ant stalo keptomis bulvėmis apdėta' Valgome
tik tryse. Mama su šeimininke
po sparneli, o
man — šlaunelę viena, paskui ir antra atpjauna.
Vištiena be galo skani, odele paskrudusi traška
dantyse, ne nepastebiu, kaip kąsneli po kąsnelio
geroji šeimininke man% visa višta sumaitina
Mama išraudusi po stalu man ant kojos mina. bet
aš vaizduoju nesuprantančia
Rus d a u g i a u
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DRAUGAS, 2004 m. kovo 11 d., k e t v i r t a d i e n i s
Paežerių d v a r o r ū m a i (Vilkaviškio
raj.) b a r o k u i ir klasicizmui b ū 
d i n g ų f o r m ų ( ž i ū r i n t iš d v a r o
bokšto. K o n d r o t o n u o t r a u k a .
Kaip rašo Vilkaviškio krašto
muziejaus d i r e k t o r i u s Antanas
Žilinskas: „ V a s a r i o 1 8 d . m u z i e j u 
je lankėsi M a r i j a m p o l ė s meras A.
Bagušinskas ir a d m i n i s t r a c i j o s dir.
S. Kasparaitis. A p ž i ū r ė j o r e m o n t o
darbų eigą, p a s i d ž i a u g ė , kad
gražia: a t r o d o p o r e m o n t o patal
pos. Kovo m ė n . švęsime įkur
tuves, b e t visiems d a r b a m s trūks
ta lėšų. D v a r o r ū m u s p r i ė m ė iš
Dailės muziejaus M a r i j a m p o l ė s
apskrities a d m i n i s t r a c i j a . Kuriasi
Sūduvos (Suvalkijos) r e g i o n o
kultūros centras, r u o š i a m i projek
tai dvarui ir j o pastatams galuti
nai r e s t a u r u o t i " .

&S>

KITU ŽVILGSNIU
V y t a u t a s V . L a n d s b e r g i s ( k i n o režisierius)

Lietuvai keturiolika metų
(pasaka — nepasaka)
Lietuva — tai toks berniu
kas, kuriam 2004 metų kovo 11ąją dieną sukanka keturiolika
metų. Iki užpraeitų metų Lie
tuvą augino senelis Valdas, ku
ris vaiko per daug nebarė, tik
mokė etiketo, gerų manierų,
m a t norėjo, kad vaikelis pa
augęs galėtų eiti studijuoti į ge
ras europines mokyklas ir kuo
greičiau subręstų visaverčiu
europiečiu. Jis suprato, kad Lie
tuvos tėvai penkiasdešimt metų
yra pragyvenę okupuotoje vals
tybėje, kur dažnai viena buvo
sakoma, o kita daroma. O tokie
tėvai, negalėdami būti nuo
širdžiais ir atvirais, kartais im
davo nebegirdėti savo širdies
balso, kartais nebeatskirdavo,
kas yra tikra, o kas sugalvota ar
primeluota. Tokie tėvai dažnai
nežinodavo ir kokiu žmogum
savo vaiką jie norėtų išauginti.
Jeigu sakoma, kad tėvai yra
lankai, o jų vaikai strėlės — tai
sovietmečiu strėlės kartais bū
davo šaudomos bet kur, nebūti
nai į taikinį... Aišku atsitikdavo
ir stebuklų — kartais strėlės,
nuskriejusios toli \ pelkes, nu
krisdavo prie kokios nors var
lės, paskui pabučiuota varlė atvirsdavo karalaite ir viskas
baigdavosi gerai...

tuvos berniuką nuo devynerių
metų iki trylikos...
Bet štai, sulaukęs trylikos
metų berniukas, vardu Lietuva,
ėmė ir užaugo. Ir visiškai na
tūralu, kad užaugęs jis užsima
nė ir smagiai pagyventi bei paišdykauti. Ir ėmė j a m rūpėti
mergaitės, šokiai, pradėjo patik
ti vyresnių klasių berniukų
žaislai — ypač motociklai ir lėk
tuvai. Ir atsitiko tada toks keis
tas dalykas — nutarė kartą tas
berniukas savo senelio Valdo
nebeklausyti, nes daug labiau
jam ėmė patikti gretimam kteme gyvenęs penkiolikmetis ro
keris, kuris vakarais
riaumo
damas prazvimdavo savo geru,
firminiu motociklu URAL — net
visi kiemo vaikai jam pavydė
davo... O kai jie dar sužinojo,
kad tas rokeris net ir lėktuvą
savo turi, tai iš vis neteko žado.

Iš štai vieną dieną tas ro
keris, žinodamas, kad šie Lie
tuvos vaikai yra be galo naivūs
ir patiklūs, atskrido į vaikų kie
mą malūnsparniu, pavaišino
visus skaniais saldainiais su
likerio įdaru, pagamintais kon
diterijos fabrike „Ave Baltica",
ir šitaip pasakė:
— Mieli vaikučiai, jeigu jūs
nebeklausysit savo senelio Val
Bet grįškim prie berniuko, do, o klausysitės manęs, tai ki
vardu Lietuva... Senelis Valdas, tais metais a š j u m s visiems
kaip minėjome, per daug nesi padovanosiu po lėktuvą.
kišo į jaunuolio auklėjimą, o
— Valiooo, — sustaugė pa
tik rodė jam asmeninį manda augliai...
gaus elgesio pavyzdį galvoda
— Į kalėjimą senelį ir visas
mas, kad negalima muštru ar kitas lietuviškas močiutes, į ka
apgavystėmis" ko' rrors pasiekti lėjimą, — ėmė"šaukt vienas ber
— žmogus turi pats užsinorėti niukas vardu Čiurkus, kuris
būti doru. gražiu žmogum. Taip rokerio iš anksto buvo pamoky
ir augino ponas Valdas tą Lie tas, kurioj vietoj ir ką reikia

šaukti. — J a u trylika metų jie
mus apgaudinėja, skurdina, ir
užuot mums nupirkę po lėktu
vą, patys jų prisipirko tiek, kad
aš net suskaičiuoti iki dešimties
nemoku...
Vaikai nebūtų vaikais —
ėmė ir patikėjo. Metė jie savo
senelį ir ėmė laukti, kada gi tas
rokeris visiems jiems po lėktuvą
nupirks. Senelis Valdas dar
bandė vaikams paaiškinti, kad
pinigus lėktuvui reikią užsi
dirbti, o tam, kad didelius pini
gus išmoktum užsidirbti, reikia
daug mokytis ir daug dirbti.
„Nesąmonė, kam mums moky
tis ir dirbti, jei galima ir taip
nemažus pinigus gauti. Rokeris
gi pažadėjo", —juokėsi vaikai iš
senelio, nušvilpė jį ir visur tik
paskui nenugalimąjį
rokerį
sekiojo.
Sunki buvo Lietuvos pa
auglystė, nepavyko išvengti tė
vų — vaikų konflikto, kaip sa
koma. Lietuva ėmė meluoti,
bėgti iš namų, girtuokliauti,
klajoti po Europą, netgi plėši
kauti. Bet baigėsi viskas vis
tiek gerai — nes pasakos nie
kada blogai nesibaigia. Sulau
kęs šešiolikos, Lietuva ėmė
sparčiai bręsti, užsinorėjo stoti i
Universitetus, o kai įstojo ir
juos baigė, tai visi seneliai ir
kaimyninių šalių
sužadėtinės
nustebusios pamatė, kad Lie
tuva j a u gražus, subrendęs
vaikinas, iš aikštingo ančiuko
pavirtęs į baltą gulbiną, kuris
sklendžia
gražiai virš
šio
nuostabaus pasaulio, išdidžiai
mojuodamas savo baltais spar
nais ir šypsosi, prisimindamas
savo chuliganišką jaunystę...

ŠVENTIŠKAS VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
Atkelta iš 2 psl.
kad tada subėgėta išspaus
dinti net 5,5 milijono lietuviškų
spaudinių. S u p r a n t a m a , kad
tokia spaudos gausa negalėjo
nepalikti savo ženklo t a u t o s
istorijoje. Nors gabenta ir pla
tinta slaptomis, rizikuojant gy
vybe, -lietuviška spauda tuo lai
ku sugebėjo pasiekti toliausių
Lietuvos kaimų pirkias. Galbūt
tada ji pirmą kartą leido žmo
nėms suprasti, ką reiškia būti
lietuviu, suvokti kas yra tauta.
Galbūt kaip tik tada, lietuviško
ji spauda pažadino nenumal
domą troškimą atkurti neprik
lausomą Lietuvos valstybę.
Totlėl lietuviai turi dižiuotis
garbinga praeitimi, savo turtin
ga kalba, privalo ją gerbti,
branginti
Šiemet švęsdami
Vasario 16-ąją Lietuvos Ne
priklausomybes šventę, ypatin
gą pagarbą atiduokime lietu
viškam spausdintam žodžiui,
senajai lietuvių kalbai, nes 2004
m. sueina 100 m. nuo lietuviš
kos spaudos atgavimo, baigda
ma
savo kalbą sakė
D.
Bindokienė
Tačiau Vasario 16-oji mus
suburia ne tik tam, kad prisi
mintume savo tautos garbingą
praeitį ir nueitą kelią a t s t a t a n t
nepriklausomą valstybę. Ši
diena mus suvienija ir tam, kad
galėtume visi kartu susirinkę,
pasidžiaugti gražiais mūsų tau
tos ir valstybės demokratijos ir
ekonomikos pasiekimais, bet ir
kad visi bendrai pamąstytume
apie ateities perspektyvas ir
svarbiausiuosius darbus. Kaip
ir kiekvienais metais, Waukegan/ Lake County apylinkės
lietuviai paruošė rezoliuciją, ku
rioje pabrėžiama, kad Lietuva
išsivadavusi iš Sovietų Sąjun
gos okupacijos, per 14 atstaty
tu* savarankiškos valstybes metu sėkmingai įtvirtino demo
kratija ir pasiekė gerų ekono

minių laimėjimų. Pasidžiaugta
ir dar kartą priminta, kad JAV
niekada nepripažino Lietuvos
aneksijos ir jos prievartinio
prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos ir, kad šiandien JAV toliau
plečia ir vysto diplomatinius
santykius su nepriklausoma
Lietuvos Respublika bei teikia
jai visapusišką paramą. Pri
minta, kad Lietuva jau yra pa
kviesta į NATO
ir Europos
Sąjungą ir jos tikrosiomis na
rėmis taps šį pavasarį Taip pat
atkreipiamas dėmesys į tai, kad
Lietuva
aktyviai dalyvauja
taikdariškoje misijoje Bosnijoje
ir Kosove, o taip pat kartu su
Amerikos kariais kovoja su
tarptautiniu terorizmu Afganis
tane ir Irake. Rezoliucija išreiš
kia susirūpinimą, kad Rusija ir
toliau priešinasi Lietuvos įsi
jungimui į NATO ir ES bei
Vakarų demokratines struk
tūras, taip pat atidėlioja pasi
rašyti sienos sutartį, keldama
nepagrįstus reikalavimus dėl
laisvo bevizio karinio ir civilinio
tranzito per Lietuvos teritoriją.
Rezoliucijoje išreikštas susirū
pinimas dėl LUKoil naftos grę
žinių D — 6 Baltijos jūroje. Taip '
pat padėkota JAV Kongresui,
prezidentams B. Clinton ir
George W Bush už paramą
Lietuvai
siekiant
narystės
NATO. Rezoliucijoje reiškiama
viltis, kad Lietuva susidariusią
politinę krizę Prezidentūroje
išspręs demokratiškai, pagal
galiojančius Lietuvos įstaty
mus. Gausiai susirinkusieji mi
nėjimo dalyviai perskaitytai
rezoliucijai pritarė
plodami
Šios šventės proga paruoštąją
rezoliuciją paskaitė apylinkės
valdybos nare Silvija
Skripkauskienė. Rezoliucijos tekstas
bus pasiųstas JAV valdžios at
stovams, Lietuvos Prezidentū
rai ir vyriausybei, o taip pat
Rusijos ambasadai Vašingtone.

Toliau šventinį minėjimą
pratęsė meninė programa, ku
rią specialiai paruošė tautinių
šokių grupė ,,Klumpė " ir Gedi
mino
lituanistinės mokyklos
mokiniai. Gedimino Lituanisti
nės mokyklos mokiniai, pa
sipuošę tautiniais drabužiais, at
liko linksmą, nuotaikingą Va
sario 16-osios programą su tau
tiniais šokiais, dainomis ir eilė
raščiais apie meilę tėvynei Lie
tuvai. Meninę programą šventei
paruošė lituanistinės mokyklos
mokytojos Ramunė
Bražinskienė, Vilma Day. Tautinių šo
kių išmokė mokytojos Ingrida
Špokienė ir Irena Rutkauskie
nė. Gražiai į meninę mokinių
programą įsijungė tautinių šo
kių grupės „Klumpė*' šokėjai.
..Klumpė" pasirodė atjaunėjusi,
labai gražiai pašokdama „La
bas vakaras sveteliai", smagų
„Klumpakojį" ir „Jurginį val
są". Meninės programos pabai
goje mokiniai kartu su visais
šventės dalyviais padainavo
„Kaip gražiai mane augino".
Tikrai nesuklysime pasakę,
kad šiais metais Vasario 16osios šventė Waukegan/Lake
County apylinkėje buvo viena
gražiausių, geriausiai pasise
kusių per pastarąjį laikotarpį.
Galime pasidžiaugti, kad į ją
susirinko žymiai daugiau lietu
vių nei paskutiniais metais.
Libertyville Civic Center salė
buvo pilnut pilnutėle. Rengėjai
mano, kad šioje šventėje atsi
lankė daugiau nei 270 apylin
kės lietuvių, .jų artimųjų ir
draugų. J šventę žmonės atvyko
ne tik iš pietinių, ar vakarinių
Čikagos rajonų, bet ir iš Wiseanein valstijos šiaurinių apy
linkių Rengėjai nuoširdžiai dė
kingi už gausų dalyvavimą
šventėje ir už dosnumą, auko
jant lietuvybės palaikymui šioje
apylinkėje
Violeta

Rutkauskiene

PORTLAND, OR

TAUTOS ŠVENTE
Š.m. kovo 6 d. Portland, OR.
Lietuvių Bendruomenė suruošė
iškilmingą Tautos šventę —
Vasario 16-osios ir Kovo 11osios Nepriklausomybės dienos
paminėjimą. Latvių namuose
susirinko apie 120 vietinių

lietuvių iš Oregon valstijos ir
vakarinės Vvashington valstijos
dalies. Atvyko ir svečių. Visus
pasveikino ir kalbą pasakė nau
jasis Lietuvos Respublikos gar
bės k o n s u l a s P o r t l a n d Randolph L. Miller. Renginį savo

dalyvavimu pagerbė ir Seattle,
WA, Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Rimvydas P. Mik
šys, o taip pat penkių moterų
g r u p ė iš Lietuvos, atvykusi
pagal „Open World" programą.
Renginyje gražiai pašoko

Tautinių šokių grupė .,Aitvaras" Portland. OR, lietuvių ruoštame Nepriklausomybes dienos paminėjime.

Portland
lietuvių
tautinių
šokių
grupė
„Aitvaras",
vadovaujama Viliaus Alpio, ir
pasirodė vaikų grupė, vadovau
j a m a Luanos Alpienės. La
biausiai visus sužavėjo „Ait
varo" šokiai su medinėmis
klumpėmis.
„Klumpakojis",
„Pasiutpolkė",
„Trepukas",
„Landytinis" — tai vis smagūs
„Ativaro
šokiai,
kuriems
žiūrovai negailėjo plojimų. O,
besiklausydamas vaikų dekla
muojamo eilėraščio apie Lietuvą,
ne vienas ir ašarą nubraukė...
Po oficialios programos visi
vaišinosi suneštais valgiais ir
bendravo.
Kitas mūsų bendruomenės
susitikimas planuojamas ba
landžio 3 d. taip pat Latvių
namuose. Švęsime tradicines
lietuviškas Velykas.
Alma Laškonienė

rg

ATHOL, M A

Vyčių veikia
Vietinė Lietuvos Vyčių 10
kuopa rengia metinę Lietuvos
Nepriklausomybes šventę, kovo
14 d. Šv. Pranciškaus parapijos
salėje. Meninę programą išpil
dys Worcester — Bostono an
samblis „Dolija", vadovaujant
Egidai Matulionienei, akordeo
nistas Romas Drazdauskas. Vy
čiai visus pavaišins kavute su
saldumynais, paskui bus lietu
viška vakarienė. Prašome visus

atsilankyti.
Vyčių kuopa išrinko šią val
dybą: pirm. H e n r y Gailiūnas,
vicepirm. Vincas Višniauskas,
kasininkė Nelė Melaika, proto
kolų raštvedė Pamela Bouthilin,
fin. sek. Marie Coli, maršalka
David L u k a s , kultūros
pirm.
Bronė Višniauskas, ritualų pirm.
Maryaan
Zanglois.
dvasios
vadas k u n . Joseph Jurgelionis.
Prieš Kalėdas vyčiai suren

PERSIUNČIAME \ LIETUVĄ
.REMONTUOJAME
PARDUODAME

NAUJIENA
Pigiausi
pokalbiai {
Lietuvą
Teiraukitės
ATLANUC
Exįx53sUorpi

p

1-800-775-7363
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE E
VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS
ANSAMBLIU VAKARAS
ŠOKIU DIENA
DAiNU DIENA

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos
rinkinyje arba atskirai po viena.
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Puiki kokybė!

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA
VIENINTELE AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU
VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTES VAIZDAJUOSTES.

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022
ZiOrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v.
per WFBT Čikagos 23 kanalą.
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lietuviška duona su sūriu,
raguoliu, k u r i s savo skoniu
visus nustebino. Buvo papuošta
mūsų kalėdinė eglutė, ant stalų
puikavosi d a u g gražių lietu
viškų eksponatų. Parodėlė buvo
puiki.
Vyčiai šventė savo globėjo
šv. Kazimiero šventę, kovo 7 d.
su šv. Mišiomis
ir pietumis
restorane.
Korė spondentas

•••SKELBIMAI

P A D E D A M E ĮSIGYTI A U K C I O N U O S E
TEL: 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 3 0 , 6 3 Ū - 7 7 4 - 1
19Z
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gė metinį kūčių vakarą. Susi
rinko 65 žmonės. Po tikros kū
čių vakarienės Brone Višniaus
kas supažindino su mūsų pap
ročių tradicijomis. Salė buvo
puikiai
papuošta ir vietinė
spauda renginį plačiai aprašė.
Vytės Asta Kraskauskas ir
Bronė Višniauskas surengė lie
tuvišką parodėle Gardner mies
to muziejuje. Dalyvavo šešios
tautybės. Jos pavaišino žmones
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SIŪLO DARBĄ

SKAIČIUOJA MOKESČIUS
TVARKAU PAJAMŲ
MOKESČIŲ FORMAS
SUVEDU BUHALTERINĘ
APSKAITĄ
ir įvairius finansinius reikalus
Gediminas Pranskevičius
3805 N. Seeley
( hieago. IL 60618
Tel. 773.935.0472

PASLAUGOS

CPA ( ONSTANTINE
REIKALINGI
• manikiuristai
•masažistas-terapistas
•odos priežiūros specialistas/estetikas
T e l . 708-945-S05I. ( onie.

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedae CNcago, L 60629
Pnsk^sa, nstaiavimas, aptemsMmas
Ucensed — B o r d e d — Insured

IŠNUOMOJA
775 7 7 8 4 0 0 7
7 7 3 5 5 1 1855

VVoodridge i š n u o m o j a m i
1-2 m i e g naujai suremontuoti
hutai. 1 mieg

$607;

2 m i e g . — $682.

STATE FARM INSURANCE
ALTOMt Iffl JO. NAMŲ. SVEKATOS

m (rs\\nĖs DRvunivivs.

T e l . 630-910-0644. Janą.

Aeentas f-rank Zapolts ir Otf Mgr
Aukse S. Karte kalba lietuviškai

2341 \ \ . S u p e r i o r
newly tenovared, harduivKĮ tioors. dishv.,ishei.
laundr\ in bkle 1/2 blk t'rom puhhc
transportation $625 heat md
cookmr cav inc)
Tel. 773-^29-9276.

KRANK ZAPOUIS
3208 1/2 West95t h Street
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

R r i g h t o n P a r k išnuomo]amas 2

tmeį butas
Salia 45 St ir ("alitornia Ave

Kreiptis Kirst Rate Real Kstate.
773-767-2400. \us>a Padalino.

STATYBOS,
REMONTO
DARBAI

ZiL

CONSTRUCTION

W o r k : $12 «X-KtWH

Contractor

8152725193
Cell/fax: 815-744-

Žilvinai Vencius
Albe* Setev.

5360; 77? 581 5920
-,vww /ifc-fjnstnKtron com

AfA Visuomenininkas
Cezaris Surdokas

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterfax. ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA
RYGA.

Rygos miesto vykdomasis di
rektorius Maris Tralmaks ne
leido jaunimo patriotinei orga
nizacijai „Klubs 415" surengti
kovo 16 d. eitynių VVaffen SS
tarnavusiems Latvijos legionie
riams atminti. Šį sprendimą M.
Tralmaks priėmė, atsižvelg
damas į saugumo policijos gau
tas žinias apie galimas pro
vokacijas per kovo 16-osios ren
ginius, pranešė jo sekretorius
spaudai Dzintars Žaliūkšnis.
„Yra rimtų būgštavimų, kad
Latvijai nedraugiškos jėgos gali
surengti kokias nors provokaci
jas, kurios gali sukelti grėsmę
ir eitynių dalyviams, ir aplinki
niams", sakė jis. Latvijos karių
draugijos pirmininkas Nikolaj
Romanovskij anksčiau sakė, jog
ši organizacija ragina žmones
vengiant galimų provokacijų tą
dieną nerengti organizuotų
eitynių. Kovo 16-ąją jos atsto
vai dalyvaus pamaldose Ka
tedroje ir padės gėlių prie Lais
vės paminklo, o vakare susi
rinks tylos minute pagerbti žu
vusiųjų atminimo prie brolių
kapų Lestenėje. Kovo 16-ąją
legiono veteranų ir jų šalininkų
vieši renginiai, ypač eitynės ir
gėlių padėjimas prie Laisvės
paminklo kasmet sukelia di
džiulį nepasitenkinimą ir Lat
vijoje, ir pasaulyje. Nors buvę
legionieriai mėgina paaiškinti,
kad jie nebuvo SS nariai, už
Latvijos ribų jie paprastai vadi
nami esesininkais.

ginčų jis netiki, kad „laikui
bėgant nuomonių skirtumus
išspręsti bus lengviau". Airija
pastangų dėl konstitucijos apž
valgą turi pateikti per ES vir
šūnių sutikimą, kuris įvyks
kovo 25-26 dienomis. Antra
dienį Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder sakė, kad jo ša
lis yra pasirengusi susitarti ES
narių balsavimo teisių klausi
mu. Dėl šių teisių Vokietija ir
Prancūzija nesutaria su Lenki
ja ir Ispanija. G. Schroeder
pakartojo, kad Vokietija nenori
atsisakyti siūlomos „dvigubos
daugumos" principo, kuriuo sie
kiama pagerinti sprendimų pri
ėmimo procesą. Tačiau jis pri
dūrė, kad Vokietija yra pasi
rengusi išklausyti ES pirmi
ninkaujančios Airijos pasiūly
mus. ES konstitucijos projekte
numatyta, kad įstatymams pri
imti reikės mažiausiai 50 proc.
visų ES narių, kurios atsto
vautų mažiausiai 60-čiai proc.
sąjungos gyventojų, pritarimo.

STRASBOURG.

Europos Sąjungai pirmininkau
janti Airija trečiadienį perspė
jo, kad laiko užbaigti įstrigu
sias derybas dėl konstitucijos
lieka vis mažiau, tačiau Sąjun
goje tuo tarpu pasirodė ženklų.
kad pagaliau gali būti padaryta
pažanga. Airijos Europos reika
lų ministras Diek Roche sakė,
jog po dvejus metus užtrukusių

VIENA.

Libija trečiadienį pasirašė pro
tokolą, kuris branduolinę prie
žiūrą atliekančiai J T Tarptau
tinės atominės energetikos
agentūrai (TATENA) suteikia
teisę tikrinti jos branduolinės
energetikos įrenginius be išanks
tinio įspėjimo. Dokumentą Li
bijos atstovas pasirašė Jung
tinių Tautų atstovybėje Vienoje
vykusios ceremonijos metu.
TATENA vardu ją pasirašė
agentūros vadovas Mohamed
ElBaradei. Libija praėjusių
metų gruodį, po kelis mėnesius
trukusių slaptų derybų su JAV
ir Britanija, paskelbė atsižadan
ti visų pastangų
sukurti
masinio naikinimo ginklus.
ISTAMBUL.

Masonai, prieš kuriuos antra
dienį buvo įvykdytas mirti
ninkų išpuolis, pasaulietiškoje,
bet senas musulmoniškas tra
dicijas turinčioje Turkijoje ver
tinami įtariai, o ypač jų ne

mėgsta islamo ekstremistai,
kurie kaltina juos turint prosionistinių tikslų. Šioje 70 mln.
gyventojų turinčioje šalyje ma
sonų ne daugiau kaip 14,000,
jie yra susiskirstę į tris grupes.
Ložė, prieš kurią buvo nukreip
tas antradienį vakare įvykdy
tas išpuolis, priklauso didžiau
siai grupei — Turkijos laisvųjų
ir pripažintų masonų didžiosios
šventyklos sąjungai. Per mini
mą išpuolį žuvo du žmonės,
tarp jų — vienas jo vykdytojas,
o dar šeši buvo sužeisti. Bomba
buvo susprogdinta dėl to, kad
„žmonės iš gatvės mano, jog
masonų ritualai panašūs į
judėjų ritualus ir susiję su
Izraeliu, bet taip nėra", sakė
vyras, kuris pageidavo, kad jo

JAV
NEW YORK.

Tarptautinės teroristų organi
zacijos ,,al Qaeda" vadovas
Osama bin Laden, galimas
dalykas, rengiasi persikelti iš
Pakistano kalnų rajonų į
Afganistaną, praneša televi
zijos kompanija CNN. Jų
duomenimis, žvalgyba užfiksa
vo „ai Qaeda" pasiuntinių su
aktyvėjimą šios sunkiai pri
einamos vietovės Afganistano
dalyje, ir todėl manoma, kad
teroristų vadeiva galbūt ren
giasi persikelti į jos dalį
Afganistane. Kol kas JAV
valdžia mano, kad O. bin Laden
slapstosi Pakistane, bet tiksli jo
buvimo vieta nežinoma. Tačiau,
kaip mano žinovai, jis jaučia
didėjantį Pakistano valdžios
spaudimą ir suaktyvėjusias jo
paieškas. Jo ieškantiems ka
reiviams pradeda padėti kai
kurios vietos gentys. Karinė
vadovybė tikisi, jog O. bin
Laden pavyks „išstumti" iš
Pakistano į Afganistaną, kur jo
laukia 11.000 Amerikos ir Af
ganistano karių. Pentagono
pareigūnų
nuomone,
„ai
Qaeda~ vadovo suėmimas — tik
laiko klausimas.

2003 m. gruodžio 5 d., už
baigęs devintą dešimtmetį, mirė
Baltimorėje labai
gerai pažįstamas,
daugelio organi
zacijų narys ir
vadovas Cezaris
Surdokas. Lanky
mas ir atsisvei
kinimas
įvyko
gruodžio 7 d. Loudon Park Funeral Home, kur Šv.
Alfonso parapijos
diakonas
Hugh
Mills su dalyvau-.
jančiais sukalbėjo rožinį už
velionio sielą. Jo atliktus dar
bus trumpai apibūdino artimas
BALFo bei ateitininkų sendrau
gių organizacijų bendradarbis
Jonas Kardokas ir buvęs ilga
metis Baltimorės Lietuvių radi
jo valandėlės vedėjas Kęstutis
Laskauskas. Gruodžio 8 d., po
šv. Mišių Šv. Alfonso parapijos
bažnyčioje, velionis buvo palai
dotas Loudon Park kapinėse.

Premjeras ragina Seimą susitelkti Europos
sąjungos įstatymų priėmimui
Atkelta iš i psl.
„Apkaltos Lietuvos prezidentui
procedūra taps rimtu egzaminu
mūsų demokratijai Egzaminu,
parodysiančiu kokia iš tiesų yra
mūsų demokratija — išorinė
kaukė, ar tikrasis mūsų valsty
bės veidas", sakė A. Paulaus
kas.
Premjeras anksčiau yra pa

raginęs baigti apkaltos procedū
rą iki Lietuvos visateisės narys
tės ES pradžios. Prognozuo
jama, jog balsavimas dėl prezi
dento nušalinimo gali būti su
rengtas balandį.
„Atlikime savo pareigą de
ramai, užbaigdami tai, ką su
planavome, pasirengdami nau
jam mūsų valstybės gyvenimo

pavasariui, valstybės, kurios
dar laukia labai daug išban
dymų, dar daug demokratijos,
saugumo, ekonomikos ir kitų
egzaminų", sakė A. Paulauskas.
Eilinė pavasario sesija yra
paskutinė šio Seimo kadencijo
je. Rugpjūčio arba rugsėjo mė
nesį bus surengti eiliniai Seimo
rinkimai.

Airių savaitraštis skleidžia melagingas žinias apie Lietuvą
viai statybininkai gali dirbti ir, pusę, kai ši nualinta tauta prisi
Atkelta iš 1 psl.
tiktai surengus dar vieną refe jo žodžiais tariant, arktinėmis jungs prie ES", rašoma savait
sąlygomis, kai temperatūra kar raštyje.
rendumą.
Lietuvos diplomatai teigia,
Straipsnis iliustruotas iš tais nukrinta iki 10 laipsnių šal
kad tokio mūsų šalį dergiančio
kalbinga nuotrauka: motina ir čio.
Žurnalistą papiktino elgetos rašinio Vakarų Europos leidi
trys jos vaikai apsigaubę žiemi
niais drabužiais. Visi atrodo su ir brangiai, tarsi Dubline, už niuose dar nėra buvę.
Lietuvos ambasados Airijoje
paslaugas prašantys taksistai.
žvarbę, pavargę ir nelaimingi.
Rašinio pradžioje užsimena atstove Izolda Bričkovskienė
Straipsnio autorius Ronald
Quinlan „Lietuvos rytą" tikino ma, kad viena airių aviakompa straipsnį a p t a r ė su Lietuvos
parašęs tai, ką regėjo savo aki nija svarsto galimybę pradėti ambasadoriumi Airijoje Aurimu
tiesioginius skrydžius tarp Taurantu ir nutarta oficialių
mis.
„Kadangi beveik niekas ne „niūrios Lietuvos sostinės ir paneigimų nerašyti, nes tai bū
tų dar didesnė Lietuvą šmei
turi automobilių, dauguma į Dublino".
„Kai aš lankiausi nutriušu- žiančio leidinio reklama. Tačiau
darbą pėsčiomis skuba šaligat
viais arba akmenimis grįstomis siame Baltijos mieste, nemažai ambasada ketina parašyti laiš
lietuvių j a u nekantravo nu ką leidinio redaktoriui ir nurogatvėmis", rašo R. Quinlan.
Svečią nustebino, kad lietu sipirkti bilietą į Airiją į vieną dvti visus netikslumus.

V. Junokas: Specialiųjų tyrimų tarnyba dirba nepakankamai
profesionaliai
Atkelta iš 1 psl.
Ar prisipažįstate, kad savo ne
atsakingais apkaltinimais Sei
mo nariams padarėte pakanka
mai dideles žalos visuomenės
sveikatai. Ar sutiktumėte dėl to
atsiprašyti, ar gal žadate imtis
kitų veiksmų dėl savo darbo?",
V. Junoko klausė A. Vidžiūnas
Socialliberalas Valentinas
Indriūnas teiravosi STT vadovo,
ar jis „nesijaučiąs prisidėjęs

prie pasitikėjimo Seimu mažini
mo", o socialdemokratas Algir
das Sysas klausė, „koks velnias
traukė už liežuvio" V. Junoką
kalbėti apie 45 Seimo narių —
..žemgrobių" sąrašą, kurio ga
liausiai neliko.
V Indriūnas vėliau išpla
tino pareiškimą, kuriame ragi
na V Junoką atsistatydinti.
Atsakydamas į šiuos prie
kaištus V. Junokas kategoriškai

tvirtino niekuomet nevartojęs
žodžio ..žemgrobiai" ir niekuo
met nesąs apkaltinęs nė vieno
Seimo nario įstatymų pažeidi
mais.
„Negaliu atsakyti nei kaip |
pilietis, nei kaip pareigūnas už
naujai išrastą lietuvių kalbos
terminą 'žemgrobiai'. Niekada
šio žodžio nesu vartojęs", aiški
no Specialiųjų tyrimų tarnybos
vadovas.

Cezaris Surdokas gimė
1913 m. rugsėjo 6 d. Babrauninkų kaime, Simno valsčiuje,
Alytaus apskrityje — vyriau
sias iš penkių brolių ir penkių
seserų. Tėvai Juozas ir Anelė valdė
43 ha ūkį prie Dusios ežero ir,
atrodo, buvo apsišvietę, nes
naujagimiui neparinko vardo
kaip Jonas ar Petras, bet ne
labai Lietuvoje paplitusį Ceza
rio vardą. Jie buvo pasiryžę
vaikus, kiek galimybės leis, iš
mokslinti. Taip 12 metų Cezariukas buvo išvežtas į Alytaus
gimnaziją, kurią baigė 1933 me
tais ir tais pačiais metais pra
dėjo studijuoti Vytauto Didžiojo
universiteto
Teologijos —
filosofijos fakulteto skyriuje
romanistiką bei germanistiką.
Pradėjęs studijas Kaune
įstoja į ateitininkų visuomeni
ninkų „Vytauto" klubą. J a u
nuo gimnazijos pirmosios klasės
priklausė ateitininkų kuopai ir
kuriam laiku buvo išrinktas jos
pirmininku. Nuo pat pirmojo
kurso universitete redagavo
krikščionių darbininkų laikraš
tį „Darbininką", o nuo 1937 m.
pradėjo dirbti su pavasarinin
kais — buvo paskirtas vyrų są
jungos sporto vadu. Šis darbas
reikalavo važinėti po visą Lie
tuvą ir rengti sporto kursus.
1938 m. jis surengė Kaune
pavasarininkų kongresą, į kurį
iš visos Lietuvos suvažiavo apie
50,000 jaunimo. Kongrese Ce
zaris Surdokas buvo išrinktas
pavasarininkų vyrų sąjungos
pirmininku. Tais pačiais metais
išrinktas ir į KVC-o (katalikų vei
kimo centras) vyriausią valdybą.
1939 — 1940 metais, atlikęs
karinę prievolę aspirantu karo
mokykloje ir Lietuvai atgavus
Vilnių, tęsia studijas Vilniaus
universiteto humanitariniame
fakultete. Čia pasirenka peda
gogiką, psichologiją, sociologiją
ir istoriją. Parašo ir apgina dip
lominį darbą tema: „Liaudies
švietėjas Laurynas Ivinskis".
Vokiečių okupacijos laiku
dirba „Kario" žurnalo techniniu
redaktoriumi.
1944 metais pasitraukęs iš
Lietuvos, apsistojo Kempten
pabėgėlių stovykloje. Čia su
bendraminčiais suorganizavo
lietuvių gimnaziją, kurioje dės
tė psichologiją ir logiką. Leido
sieninį žinių laikraštėlį, vėliau
spausdintą laikraštį ,,Alguvos
baras". Kas antrą sekmadienį
stovyklos gyventojų susirin
kimuose informuodavo apie

politinius įvykius.
Be šių visuomeninių darbų
dar studijavo vo
kiečių universitete
grafologiją ir 1997
m. LKMA (Lietu
vos katalikų moks
lo akademija) su
važiavime
skaitė
paskaitą tema „Gra
fologija ir rašyse
nos psichologija".
Buvo LKMA narys.
1949
m. C.
Surdokas persike
lia gyventi į JAV ir
Baltimorėje su Algirdu Leonu
bei kitais neseniai atvykusiais
lietuviais suorganizavo Trem
tinių draugiją, kurios valdyboje
ėjo įvairias pareigas. 1951 m.
į s i k ū r u s Amerikos Lietuvių
Bendruomenei, prie jos prisijungė
ir minėta draugija. Jis t a i p pat
prisidėjo p r i e lietuvių šešta
dieninės mokyklos įsteigimo
Baltimorėje ir joje mokytojavo.
1954 m. liepos 3 dieną žen
gė svarbų gyvenimo žingsnį —
vedė S t a s ę Šakytę, medikę —
odontologę, poetę. Nuo tos datos
j a u turėjo įvariuose visuome
niniuose darbuose patarėją ir
padėjėją. Suorganizavo atei
t i n i n k u s s e n d r a u g i u s , jiems
pirmininkavo arba turėjo valdy
boje k i t a s pareigas. J i s buvo
kaip ir pagrindinis variklis šios
organizacijos veikloje.
Priklausė BALFo Baltimo
rės skyriui ir per dvidešimt me
tų, iki p a t mirties, j a m pir
mininkavo.
P e r visą savo gyvenimą
bendradarbiavo spaudoje. Dar
studijuodamas Lietuvoje, rašė į
„Pavasarį",
, , V v r U žygius",
„Jauninto vadą", „XX amžių",
..Kariūną" ir „Karį". Vokietijoje
— „Žiburius". Atvykęs į JAV,
rašė į „Draugą", „Darbininką"
„Lietuvių dienas" ir „Lietuvių
enciklopediją".
Nuo p a t atvykimo į Baltimorę dirbo spaustuvėje: 1949
— 1967 metais VVaverly Press
Baltimorėje, o 1967 — 1980
metais „Governament Printing
Office" Vašingtone.
Išėjęs į u ž t a r n a u t ą pensiją
nenurimo namuose ir tuometi
nio Lietuvos atstovo J. Bačkio
pakviestas 1981 — 1989 metais
savanoriškai dirbo atstovybėj
raštinės vedėju bei padėjėju —
patarėju. Tai buvo nelengvas
įsipareigojimas — pastoviai
važinėti į Vašingtoną.
Lietuvos Respublikos da
bartinis ambasadorius Vygaudas Ušackas savo užuojautoje
šeimai t a i p apibūdino velionį
Cezarį Surdoką: „Šią gilaus liū
desio valandą su ypatinga pa
garba prisimename prasmingą
ir pasiaukojamą amžinatilsio
gyvenimo kelią, kurį jis pa
skyrė darbui Lietuvos vardan,
aktyviai darbuojantis lietuvių
bendruomenės bei ateitininkų
gretose, r a š a n t straipsnius bei
apžvalgas į lietuvišką spaudą,
skiriant savo laiką ir sveikatą
darbui Lietuvos atstovybėje, iki
Lietuvai paskelbiant nepriklau
somybės atstatymą. Skaudžios
netekties valandą linkime Surdokų
šeimai
nepaprastos
stiprybės bei liūdime drauge".
Baltimorės lietuvių ir savo
vardu linkiu velionio šeimai
sveikatos ir ištvermės tęsti šią
žemišką kelionę, o Tu, mielas
Dzūkijos s ū n a u , ilsėkis sveti
moje, nors ir svetingoje šalyje
toli nuo Tavo mylimos Lietuvos.
J . Kardokas

AfA
JUOZUI RUMBUČIUI
mirus, reiškiame gilia užuojautą jo seserims
ONAI BANIONIENEI ir STASEI • KAZLAUS
KIENEI, jų šeimoms ir kartu liūdime'.
Cleveland

ateitininkai
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Af A
STASĖ MAŽIONYTĖ
MATULIENĖ
Mirė 2004 m. kovo 10 d.
Gimė 1919 m. spalio 24 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Evaldas su žmona
Lynn, duktė Dana Jennings su vyru Lee, anūkai Brigid,
Tom, Nora, Chris, Christine, John; seserys Sofija Beigienė su šeima, Elena Janušauskienė su šeima, a.a. Ani
cetos Stropienės vaikai su šeimomis.
Velionė pašarvota penktadienį, kovo 12 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės šeštadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Mūsų mylimą Mamytę

AtA
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ,
pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d.
Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir pa
laidota šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos,
Queen of Heaven mauzoliejuje, 1990 m. kovo 17 d.
Keturiolikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją
su giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo
13-ąją, ir laidojimo dieną, kovo 17-ąją, šv. Mišios už Jos
sielą bus aukojamos 8 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, o taip
p a t ir kitose bažnyčiose.
Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų
mylimos Mamytės sielą.
Nuliūdę dukros Marija ir Teresė

Buvusiam Los Angeles ateitininkų sendraugių
skyriaus pirmininkui

AtA
JONUI MOTIEJŪNUI
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną ONUTĘ MOTIEJŪNIENE, dukras RA
MUNĘ, EGLĘ, RŪTĄ, BIRUTĘ ir jų šeimas.
Liūdime kartu su jumis.
Los Angeles

ateitininkai

AfA
mokytojui
RIČARDUI PETERSONUI
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame
gerb. p. STASĘ PETERSONIENĘ, visus gimi
nes ir artimuosius.
JAV LB Švietimo taryba

AtA
ROMUALDUI MALĖLAI
mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą žmo
nai AGNIETEI ŠTARAITEI, seseriai VLADEI
SURVILIENEI ir jos šeimai.
Liucija ir Regimantas Vedegiai
Joyce ir Jurgis Paliulioniai
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Marquette Parko parapijoje

APYLINKĖSE
DĖMESIO! SAMDOMAS auto
busas į „Draugo" jubiliejinį kon
certą, kuriame koncertuos Lie
tuvos Karo akademijos vyrų vo
kalinė grupe „Kariūnas". Auto
busas išvyksta iš Lemonto, iš
Pasaulio lietuvių centro, kovo
28 d., 2:45 v.p.p. Registruotis
prašome telefonais: 708-3460756, arba 630-243-0791. Orga
nizuoja LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius.
KOVO 14 D., SEKMADIENI 3 V.P.P.

kutinė Dainų šventės, vykusios
2003 m. Lietuvoje, dalis. įėji
m a s nemokamas.
KOVO 13 D., ŠEŠTADIENL 7 V.V.,

kapela „Saulė" kviečia visus į
tikrą liaudišką vakaronę, k u r
s k a m b ė s lietuviškos dainos,
puiki liaudiška muzika. Čia
jūsų lauks skaniausi Čikagoje
cepelinai ir lietuviškas alus. Čia
bus žaidimų, šokių ir prizų!
Vakaronė vyks J a u n i m o centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago. Jėjimas tik 10 dol., vaikams
- nemokamai. Informacija tele
fonu: 847-293-5404, Asta Buračaitė.

Jaunimo centre, Sta-pš
sei
Petersonienei!
bus įteikta 2004 m.
Mokytojo premija,!
kurią skiria JAV|
KOVO 14 D. 11:30 V.R. (po šv.
LB Švietimo tary
Mišių) Brighton Parko parapi
ba, finansuoja Lie-'
jos salėje, nepraleiskite galimy
tuvių fondas. Taip p a t Lietuvos bės išgirsti kapelos „Saulė"
prezidento Rolando Pakso skir koncerto, skirto Kovo 11-osios
tas Vytauto Didžiojo ordino Ri progai. Gavėnios metu vyksta
terio kryžius, kurį iškilmingai Kryžiaus Kelių pamaldos, penk
įteiks Lietuvos Respublikos ge tadieniais, 4 v.p.p., lietuvių kal
neralinis konsulas Čikagoje Ar ba. Pasninko vaisių krepšelis: iš
vydas Daunoravičius. Visi kvie meilės, gerumo ir tikėjimo pa
čiami pagerbti rašytoją ir peda dėkime Lietuvos vaikams. Tai
gogę.
mūsų gavėnios pasninko vai
siai. Šių metų pasninko vaisių
LITERATŪRINIO
KONKURSO krepšelio tikslas p a r e m t i šį
„Mes - Lietuva", kurį pravedė puikų projektą, kurio tikslas
elgetaujantiems
ir
„Lietuvių balsas" ir kurio mece padėti
esančioms
a
n
t
elgetavimo
ribos
natas yra dr. J o n a s Adomavi
čius, pirmoji premija paskirta šeimoms auginančioms vaikus.
už kūrinį „Tas ryto laukimas",
antroji už kūrinį „Ganytojas", ir KOVO 14 D., SEKMADIENĮ, po
trečioji už veikalą „Čia mūsų 10:30 v.r. šv. Mišių, Švč. Merge
žemė". Autorių pavardes suži lės Marijos Gimimo bažnyčios
nosite per premijų teikimą kovo parapijos salėje „Kavutės" po
14 d., sekmadienį, 3 v.p.p. Jau pietės metu rodys filmą: Kun.
nimo centre, Čikagoje. Vietas Gedimino J a n k ū n o šventimų
reikia užsisakyti
„Lietuvių apeigas Lietuvoje, Panevėžio
balso" įstaigoje, 2624 W. 71st. Kristaus Karaliaus Katedroje.
St., arba telefonu 773-776-3399. Kun. Gediminas beveik prieš
metus baigė Mundelein semi
RUOŠIANT SAVO ŠIRDIS Kris narijoje teologijos studijas ir
taus prisikėlimo šventei mums į savaitgaliais pagelbėdavo baž
pagalbą ateina Bažnyčia. Ji nyčioje. Kol dar nepamiršote jo
savo nariams s u d a r o puikias pamokslų ir kerinčios šypsenos,
galimybes susitaikyti su Vieš kviečiame nuoširdžiai prisi
pačiu Kun. A n t a n a s Gražulis minti senus pažįstamus.
nuoširdžiai kviečia į Gavėnios
rekolekcijas-susikaupimą Jė KOVO 14 D., SEKMADIENĮ, ŠV.
zuitų koplyčioje. Pamaldų tvar Antano parapijos patalpose,
ka:
Detroit, MI, ruošiamas Kovo 11Kovo 26 d. 5 v.v. bus klausoma osios minėjimas. Šv. Mišias
išpažinčių, 5:30 - v.v. himnas aukos LSSI vyr. kapelionas
už šv. Dvasią, pamokslas ir šv. kun. Alfonsas Babonas 10:30
Mišios.
v.r. Mišių metu giedos parapijos
muz.
Kovo 27 d. 5 v.v. klausoma choras vadovaujamas
išpažinčių, 5:30 v.v. pamokslas Stasio Sližio. Organizacijos da
ir šv. Mišios.
lyvauja su vėliavomis. Aka
Kovo 28 d. 10:30 v.r. bendruo deminė programa vyks salėje
meninės susitaikymo pamaldos, 12:15 v.p.p. Žodį t a r s Detroito
šv. Mišios ir padėkos Dievui apylinkės Lietuvių Bendruome
himnas „Tave Dieve garbinam". nės pirmininkė Raminta Vil
Pamaldoms v a d o v a u s Kauno kienė. Meninėje dalyje muz.
Jėzuitų gimnazijos kapelionas S t a s y s Sližys praves bendrą
kun. Rytis Gurkšnys, J S .
dainavimą. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Minėjimą ruošia
GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ-SIRUTIENĖ. Šv. Antano parapijiečiai.
Santa Monica, CA, atkūrusi sa
vo motinos Marijos Piaseckai- DĖMESIO LEMONTO IR APYUNKIŲ
tes-Šlapelienės istorinį knygy tautiečiams' Bilietus į „Draugo"
ną Vilniuje, nepamiršta ir mūsų rengiamą „Kariūno" koncertą
išeivijos kultūros reikalų. Ji pa galima įsigyti kiekvieną sekma
aukojo 100 dol. knygai „Lietu dienį PLC nuo 9 v.r. Kitomis
vių pėdsakai Amerikoje" lei dienomis skambinti
Irenai
džiamai JAV LB Kultūros tary Kriaučeliūnienei, tel. 630-734bos. Už auką nuoširdžiai dėkojame. 9626. Čikagoje bilietai gaunami
„Seklyčioje" 2711 W. 71st St.,
tel.
773-476-2655, darbo dieno
ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3
mis
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. ir
kuopa, kviečia nares į šių metų
„Draugo"
administracijoje. Kon
pirmąjį
susirinkimą,
kuris
certas
įvyks
kovo 28 d.
įvyks kovo 27 d., šeštadienį, 3
v.p.p , Švč M Marijos Gimimo
parapijos saloje. M a r q u e t t e „DRAUGO" 95 METŲ SUKAKTIES
Parke. Dienotvarkėje, t a r p kitų proga kovo 28 d., sekmadienį,
reikalų, ALRK Moterų sąjungos Maria gimnazijos auditorijoje,
90 metu jubiliejus Bus kavutė. Čikagoje, ruošiamas ypatingas
koncertas, kurio programą at
ČIKAGOS LIETUVIU PENSININKU liks gen. Juozo Žemaičio Lietu
sąjungos pusmetinis susirinki vos Karo akademijos vyrų choro
mas įvyks kovo 11 d., ketvirta „ K a r i ū n a s " vokalinė grupė.
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose, Koncerto proga bus išleista spe
2417 W 43 rd Str. Kviečiame ciali programa su sveikinimais
„Draugo" garbingos sukakties
visus narius gausiai dalyvauti
proga. Maloniai visi prašomi
JAUNIMO CENTRO VELYKINĖ savo sveikinimus siųsti „Drau
muge, skelbta kovo 27 ir 28 d , o go" administracijai. Vieno pus
vėliau balandžio 3 ir 4 dienomis lapio kaina - 100 dol., pusės
puslapio - 50 dol. Šiais sveiki
- neįvyks
nimais paremsite vienintelio už
KOVO 12 D., PENKTADIENI 6:30 Lietuvos ribų leidžiamo lietu
dienraščio
tolimesnį
v.v Balzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s viško
gyvavimą.
muziejuje bus r o d o m a pas

Pažaislio vienuolyno idilės

V

asario 29 d. į Marąuette
Park parapijos salę po šv.
Mišių prigužėjo daugybė
žmonių. Teko statyti papildo
mus stalus, kad sutilptų visi
atvykusieji.
Priežastis tokio gausaus su
sirinkimo buvo skelbimas, kad
bus rodomas filmas „Pažaislio
vienuolyno idilės", kurį parū
pino inžinierius Algis Liepinaitis.
Po trumpos kun. Rimvydo
Adomavičiaus kalbos buvo pri
statyta kazimierietė seselė Ra
mutė Budvitytė, šiuo metu stu
dijuojanti Čikagos universitete
ir siekianti teologijos doktorato,
kuri papasakojo apie šiandie
ninį
Pažaislio
vienuolyno
gyvenimą ir veiklą.
Inžinierius A. Liepinaitis
papasakojo apie minimą filmą
bei jo kūrėjus ir palinkėjo ma
lonių akimirkų, žiūrint jį.
Salėje buvo taip tylu, lyg
vienuolyno aura būtų apėmusi
visus susirinkusiuosius, ku
riuos mieli ausiai pasakotojų
balsai, švelni muzika, bei vaiz
dai vedė vienuolyno žalių sodų
takais, jo celėmis, ramindami
dvasią ir supažindindami su
šiuo nuostabiu architektūros ir
meno šedevru.
Pažaislio
architektūrinio
ansamblio fundatorius ir staty
tojas buvo tuometinis Lietuvos
kancleris Kristupas Žygiman
tas Pacas, paskyręs didžiulius
žemės plotus, kvietęs žymius to
meto Italijos architektus ir
menininkus jo sumanymo įgy
vendinimui, prisakęs vienuo

liams visa t a i naudoti tik Dievo
garbinimui ir geriems darbams,
apmokėjęs vienuolyno statybos
išlaidas ir baigti darbus palikęs
sūnui.
Manoma, kad Pažaislio ar
chitektūrinis paminklas K. Ž.
Pacui kainavo daug statinių
aukso. Tačiau amžininkų paklaus
tas apie išlaidas, jis suplėšęs
sąskaitas ir taręs: JKą paskyriau
Dievo garbei, težino jis vienas".
Filmą „Pažaislio vienuolyno
idilės", Algio Liepinaičio suma
nymu, sukūrė Lietuvos TV dar
buotojai Nijolė Baužytė ir V.
Kubilius. Šis filmas tai puikus
jo kūrėjų darbo įvertinimas, tai
profesionalų pasididžiavimas.
Pažaislio
architektūrinis
ansamblis labai nukentėjo Lie
tuvos okupacijų metais. Kas tik
nebandyta j a m e įkurti: tai rusų
stačiatikių vienuolynas pirmo
sios okupacijos laikotarpiu, su
naikinęs d a u g freskų ir paveiks
lų. Vėliau psichiatrinė ligoninė
(sovietmečiu Lietuvoje buvo pri
gijęs posakis: „Tylėk, o išveš į
Pažaislį"). Buvo panaudota san
dėliams, pagaliau, senelių na
mams.
Vienuolyną niokojo visais
laikais įvairūs atėjūnai, tačiau
niekas negalėjo sunaikinti jo
tikrųjų vertybių. Matyt, dėl to,
kad Pažaislio sakralinė erdvė
buvo skirta aukštesniems daly
kams, kaip prisakyta jo kūrėjo.
Pažaislio architektūriniame
ansamblyje nieko nėra atsitik
tinio — viskas iš anksto numa
tyta, suplanuota ir įvykdyta. Jei

JC Čiurlionio galerijoje
Aušrinės Marcinkevičiūtės - Kerr autorinės parodos „Tapyba ant
odos" atidarymas įvyks š.m. kovo 12 d., 7:30 v.v. M. K. Čiurlionio
galerijoje, jaunimo centre, Čikagoje.
Aušrinė visuomet turėjo savo supratimą apie meną, svajojo, kad
menas atskleistų jos svajones, o mintis paverstų matoma ir liečiama
tikrove. Kaip sako pati Aušrinė, jos darbuose atsispindi artimas sielai
lietuviškas folkloras.
Apsilankykite parodoje, kur patirsite šiltą spalvų bei formų žais
mą., kartu sudėtingą ir vaizdų ryšį - žmogaus sugebėjimą perteikti
savo mintis „ o d o j e " .

SKELBIMAI
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės j M u t u a l F e d e r a l Sav i n g s , 2212 West C e n n a k
R o a d . Tel. (773) 847-7747

IEŠKO GIMINIŲ
Giminės ieško Antano, Jo
no, J a n e a r kitų R a k ą s
( R a k a u s k ų ) . Kreiptis elektro
niniu paštu:
Dr.WoIff@centras.lt

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 j
DIAL NOW atstovą su 9 metų
patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556.
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate
išeivijos lietuvišką žmiaskkuda.
DIAL NOW — patikimiausias
ryšys su Lietuva bei visu
pasauliu!

„ D R A U G O " SKELBIMU
SKYRIUS
Tel. 773-585-9500

kas nors dar neatkurta, galima
numanyti, kas ten turėtų būti.
Labai stipri vienuolyno au
ra, paslaptinga šventovės trau
kos galia. Pažaislio tikrasis au
torius — Galybių Dievas, siun
tęs įkvėpimą jo kūrėjams.
Pažaislio
architektūrinis
paminklas yra kandidatas tapti
UNESCO globojamas kaip Ba
roko meno ir architektūros pa
minklas, sukurtas italų archi
tektų ir menininkų. Tuo rūpina
si buvęs Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus.

Anot A. Liepinaičio, Pažais
lis plačiai atvėręs langus į Va
karus. Lankstinukai, kurie jo pas
tangomis nuo 1996 m. leidžiami
septyniomis kalbomis, daro sa
vo. Jie padeda susipažinti su
šiuo architektūros ir meno an
sambliu ne tik Europos, bet ir
plačiojo pasaulio besidominčiai
visuomenei. J a u nekalbant apie
lietuvius. Manau, kad kuo dau
giau Lietuvon nuvykusių mūsų
tautiečių, a p l a n k ę Pažaislio
vienuolyną, patyrę jo stebuklin
gos auros poveikį sielai, grįžtų

su skaidresnėmis mintimis apie
Lietuvą, pamatytų daugiau
gėrio Lietuvoje ir skleistų jį
mūsų tarpe.
Belieka laukti, kada atkur
tos nepriklausomos Lietuvos
turtuoliai pradės statyti ne tik
ištaigingus viešbučius, preky
bos centrus, milijonus kainuo
jančius namus užsienyje, bet ir
ilgalaikes kultūrines vertybes,
už ką būtų gerbiami ir vertina
mi ateinančių kartų.
Liucija E i n i k i e n ė

Pažaislio vienuolynas.

Čikagos J a u n i m o centre

Metinis narių
susirinkimas
Q A A Am. vasario 22 dieZi\J\J*±ną,
12 vai., Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje
buvo susirinkę nariai ir rėmėjai.
Šio susirinkimo metu buvo ren
kami keturi asmenys į tarybą ir
trys į kontrolės komisiją trejų
metų laikotarpiui. Šio susirinki
mo metu pristatyti nuveikti
darbai, kokius darbus dar reikia
atlikti ir piniginis stovis.
,
Susirinkimui pirmininka
vęs tarybos pirmininkas Vac
lovas Momkus pristatė darbo
tvarkę. Buvo perskaitytas pra
ėjusio susirinkimo protokolas,
davęs galimybę apsvarstyti, kas
buvo nuveikta metų laikotarpyje
Jaunimo centras priklauso
tėvams jėzuitams, tik jis yra
administruojamas pasauliečių
valdybos, todėl buvo pakviestas
kun. Antanas Gražulis, S J , šio
vienuolyno šeimininkas, išdės
tymui minčių apie šio lietuvybės
centro išlaikymo tolimesnėms
lietuvių kartoms. Kun. A. Gra
žulis pabrėžė, kad tėvai jėzuitai
yra labai dėkingi šių pastatų
tvarkytojams, nes jie pastatus
prižiūri kaip savo namus. A.
Gražulis kvietė tarybos ir valdy
bos narius, ir lietuvių visuo
menę netikėti skleidžiamais
gandais apie pardavimą. Kol
Jaunimo centras pajėgus pats
išsilaikyti ir reikalingas lietu
viškam švietimui — htuanistinėms
mokykloms ir lietuvių visuome
nei, neklausykite piktų gandų
Su įdomumu buvo sutiktas
Liūdo Ramanausko, centro iž
dininko, pranešimas apie finan
sinį stovį. Jaunimo centras pini
giniai yra gerose rankose, dėka
susipratusių aukotojų ir nuola
tinių narių, kurie savo aukomis
remia šį lietuvybės švyturį
Jaunimo centro aukotojai yra

pasklidę po visą Ameriką.
Didžiulė padėka priklauso ir
Lietuvių fondui, be kurio pagal
bos neįmanoma būtų išsilaikyti.
Valdybos pirmininkė Milda
Šatienė pranešė apie nuveiktus
darbus ir ką reikia padaryti
ateityje. Pagalbinio moterų vie
neto, pirmininkė Anelė Pocienė
padarė veiklos pranešimą.
Rinkimų komisijos nariai
Algis Čepėnas ir pirmininkas
Antanas Valavičius, pranešė,
kad dalyvauja 40 visateisių
narių su 1,399 balsais. Buvo
pasiūlyti šie kandidatai: dr.
Petras Kisielius, Milda Šatienė,
Jonas G r a d i n s k a s ir Stasys
Žilevičius. Neatsiradus daugiau
kandidatų, viešu balsavimu —
rankų plojimu, buvo perrinkti
trejiems m e t a m s į Jaunimo
centro tarybą. Kontrolės komisi
jos n a r i a m s J o n u i Spurgiui,
Antanui Valavičiui ir Feliksui
Lukauskui sutikus pasilikti dar
vieniems metams kontrolės ko
misijoje, viešu balsavimu —
rankų plojimu, buvo patvirtinti
šioms pareigoms.
Klausimų ir patarimų metu
buvo pateikta keletas klausimų,
pvz., a r J a u n i m o centro ne
ištiks New Yorko pranciškonų
turėtų namų likimas'' Kun. A
Gražulis dar k a r t ą užtikrino,
kad to neįvyks. Kaip bandys iš
spręsti patalpų klausimą 9 Jė
zuitams rūpi lituanistinis švie
timas ir 6a bus dedamos didžiau
sios pastangos patalpų paruo
šimui vienuolyno rūsio kamba
riuose. Vienuolynas turi daug
tuščių k a m b a r i ų pirmame ir
antrame aukšte, kur gali būti
perkelti archyvai Tėvams jėzui
tams esant blogoje finansinėje
padėtyje, yra priversti imti
mokestį iš lituanistinės mokyk

los ir archyvų administracijos.
Sugiedojus Lietuvos himną,
susirinkimas buvo uždarytas.
Praėjus nustatytam laikui
po įvykusio narių susirinkimo,
buvo pakviesti susirinkti ir nau
jai perrinktieji tarybos nariai,
kad išrinktų naujam sezonui
tarybos pirmininką ir sekre
torių. Dalyvavo šie tarybos na
riai: Milda Šatienė, dr. Petras
Kisielius, Stasys Žilevičius, Ma
rytė Utz, Algirdas Čepėnas,
Aleksas Lauraitis, Petrė Masilionienė, Vaclovas Momkus,
Antanas Paužuolis, Viktoras
J a u t o k a s , J o n a s Tamulaitis,
trūko Jono Gradinsko.
Dr. Petrui Kisieliui pasiū
lius Vaclovą Momkų į Tarybos
pirmininkus ir niekam nepareiš
kus kitos nuomonės, V. Mom
kus vienbalsiai buvo perrinktas
t a r y b o s pirmininko pareigas.
Jonui Tamulaičiui pasiūlius
Antaną Paužuolį sekretoriaus
pareigoms taryboje ir niekam ne
paprieštaravus, Antanas Pau
žuolis vienbalsiai buvo išrinktas.
Tarybos pirmininkas V.
Momkus dėkojo rinkėjams už
jam patikėtas pareigas. Pirmi
ninkas pažymėjo, kad jis nema
žai laiko skiria Jaunimo centrui
ir kartu pabrėžė, kad tarybos
narių susirinkimus šaukia, tik
svarbiems reikalams iškilus.
J a u n i m o centro valdybos
pirmininką ar pirmininkę metų
laikotarpiui renka tarybos na
riai su tarybos pirmininku.
Buvo pasiūlyta M. Šatienė, nie
kam nepasisakius prieš, M. Ša
tienė buvo palikta Jaunimo cen
tro valdybos pirmininkės pareigose.
Valdybos pirmininkė pati pasi
kviečia jai tinkamus narius į
valdybą.
A n t a n a s Paužuolis

