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Šiame 
numeryje: 
Čikagos jūrų skautai 
1951-1952 m. 

2psl. 

Knygnešių dieną 
pažymint. „Mes ir 
Lietuva". Paroda šv. 
Kazimiero jubiliejui. 
Lietuviu klasikų drobės 
Dubline. 

3 psl. 

Laiškai, nuomonės ir 
komentarai apie tai, 
kas skaitytojams 
patinka, kas nepatinka. 
Seimininkių kertelė. 

4 psl 

Mirus muz. Pranui 
Sližiui. 

5 psl. 

Gražiai paminėta Kovo 
11-oji. Sąmoningos 
asmenybės ugdymo 
programa vaikams. 
„Žaltvykslės" dramos 
sambūrio susirinkimas. 
Kviečiami Cicero LB 
apylinkės nariai. 

6 psl. 

Sportas 
* JAV NBA reguliariojo 

sezono dvidešimtosios sa
vaitės geriausiu krepšininku 
Rytų konferencijoje tapo 28 m. 
221 cm ūgio Cleveland „Cava-
liers" klubo vidurio puolėjas Žy
drūnas Ilgauskas. Praėjusią sa
vaite „Cavaliers" laimėjo visas 
trejas rungtynes, o pirmą kartą 
laureatu tapęs lietuvis viduti
niškai pelnė po 21.3 taškų, at
kovojo po 7.7 kamuolio, blokavo 
po 3.3 metimo bei atliko po 2.3 
rezultatyvaus perdavimo. 
Rungtynėse su Toronto „Rap-
tors" Z. Ilgauskas per 29 minu
tes į varžovų krepšį įmetė 30 
taškų. 

* Lietuvos lygos moterų 
rankinio čempionate savait
galį abi pirmaujančios ko
mandos grupėje dėl 1-4 vietų 
iškovojo dar po vieną pergalę, o 
antradienį išmėgins jėgas tar
pusavyje. Pirmaujančios Vil
niaus ,,Eglės-Šviesos" ranki
ninkės namuose lengvai nuga
lėjo Panevėžio AST komandą 
25:16, o antrąją vietą užimanti 
Vilniaus „Eastcon AG-VIKO" 
komanda tik po atkaklios ko
vos įveikė LOSC-Lietuvos jau
nimo rinktinę 35:33. 

* Trisdešimt penktą ne
sėkmę septyniasdešimt tre
čiose JAV NHL reguliariojo se
zono rungtynėse patyrė New 
York ..Rangers" klubas, kuria
me dėl traumos nerungtyniauja 
Darius Kasparaitis. Ketvirtąją 
vietą Rytų konferencijos At
lanto pogrupyje užimantys 
„Rangers"" ledo ritulininkai pir
madienį namuose 1:3 turėjo 
pripažinti antrojoje vietoje 
esančios New Jersey „Devils" 
komandos pranašumą. 

Naujausios 
žinios 

* Premjeras susipažino 
su Marijampolėje esančiu 
kariuomenės aprūpinimo dali
niu 

* Valstybės saugumo de
partamentas atmeta prezi
dento įtarimus. 

* Baltijos valstybių biu
džeto deficito rodikliai — ge
riausi tarp kandidačių į ES. 

Seimas apskundė Konstituciniam Teismui prezidento 
siūlymą surengti apkaltą parlamento vadovui 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Seimas antradienį ypatingos 
skubos tvarka priėmė nutarimą, 
kuriuo prašo Konstitucinį Teis
mą (KT) ištirti, ar prezidento 
Rolando Pakso siūlymas su
rengti apkaltą Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui ne
prieštarauja pagrindiniam vals
tybės įstatymui. 

Nutarimas priimtas 62 Sei
mo nariams balsavus už, 14 — 
prieš ir 3 susilaikius. 

Priėmus šį sprendimą, pre
zidento dekreto, kuriuo pasiūly
ta pradėti apkaltą A. Paulaus

kui, galiojimas sustabdomas, 
kol kreipimąsi apsvarstys KT. 

„Kreipimasis į KT būtų no
ras patarti arba paaiškinti pre
zidentui, kad yra privalu gerbti 
Konstituciją ir įstatymus, o ne 
vien ginti savo instituciją ir pre
zidentinę partiją", — teigė krei
pimąsi rengusios A. Paulausko 
vadovaujamos Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) frakcijos 
seniūnas Alvydas Ramanaus
kas. 

Kreipimesi pažymima, jog 
„yra pagrindo manyti", įog 
prezidentas R. Paksas, kuriam 

Seimas yra pradėjęs apkaltos 
procesą, savo veiksniais siekia 
„destabilizuoti padėt; valstybė
je bei parlamente,' n.anipuliuo-
damas Konstitucijos ir įstaty
mų jam suteiktais įgaliojimais". 

Kreipimesi pažymima, jog 
tokie prezidento veiksmai prieš
tarauja Konstitucijoje įtvirtin
tam teisinės valstybės princi
pui. 

A. Ramanauskas pabrėžė, 
jog tokiais veiksmais preziden
tas žlugdo ir Lietuvos valstybės 
autoritetą. 

„Prezidentas akivaizdžiai 

piktnaudžiauja jam suteiktomis 
teisėmis", pritarė sociallibera
lams opozicinės Tėvynės sąjun
gos — konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius. 

„Mes teisinėmis prie
monėmis atremsime šitą politi
nių zombių ataką", pažymėjo 
minėtos frakcijos narys Artūras 
Vazbys 

Kreipimuisi taip pat pritarė 
opozicinės Liberalų ir centro 
frakcijos bei valdančiosios 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos atstovai. 

Nukelta i 5 psl. 

Prezidento advokatų prašymas 
nušalinti teisėjus - atmestas 

Paminklas Martynui Mažvydui pasitiks Mokslų akademijos 
bibliotekos lankytojus 

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) 
— Skulptoriaus Regimanto 
Midvikio sukurtas simbolinis 
paminklas Martynui Mažvydui 
papuošė Lietuvos mokslų aka
demijos bibliotekos įspūdingą 
vestibiulio erdvę. Antradienį 
bibliotekai perduotas žalvario 
ir granito paminklas prieš de
šimtmetį buvo sukurtas Prūsos 
ir Mažosios Lietuvos fondo lėšo
mis ir planuotas pastatyti Ra
ganėje, Karaliaučiaus srityje. 

Kaip sakė Mokslų akademi
jos bibliotekos direktorius Juo
zas Marcinkevičius, dar 1991 
m. tarp Karaliaučiaus srities 
Nemano miesto (buvusios Ra
gainės) savivaldybės tarybos 
vykdomojo komiteto bei Prūsos 
ir Mažosios Lietuvos fondo bu
vo pasirašytas Ketinimų proto
kolas įamžinti Ragainėje pir
mosios lietuviškos knygos pa
rengėjo Martyno Mažvydo 
atminimą. 

Nukelta į 5 psl. 
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai iškilmingai pere 
Dešinėje — paminklo autorius Regimantas Midvikis 

paminklas Martynui 
Tomo Černiševo 

Mažvydui. 
(ELTA) nuotr. 

Viln ius , kovo 16 d. (BNS) 
— Konstitucinis Teismas (KT) 
antradienį a tmetė prezidento 
Rolando Pakso advokatų reika
lavimą nušalinti visus KT tei
sėjus, kaip nepagrįstą. 

Prezidento advokatai Ge
diminas Baublys, Evaldas Ra
polas ir Kęstutis Švirinas prašė 
nušalinti teisėjus, motyvuoda
mi, kad Konstitucinis Teismas 
anksčiau viename savo prane
šimų spauda i esą pareiškė 
išankstinę nuostatą, kaip iš
spręsti bylą. 

Konstitucinis Teismas nu
statė, kad jo nutar imas, spren
dimas arba viešas pranešimas 
negali būt i ve r t inamas ka ip 
viešas pareiškimas, kaip tur i 
būti išspręsta byla, ir a tmetė 
advokatų prašymą. 

Sausio penktą dieną KT iš
platino pareiškimą, kuriuo rea
gavo į kelissyk anksčiau išsaky
tas R. Pakso pastabas apie KT 
sprendimą pripažinti priešta
raujančiu Konstitucijai prezi
dento dekretą dėl Lietuvos pi
lietybės suteikimo savo finan
siniam rėmėjui Jur i jui Bori
sovui. P rez iden tas teigė, jog 
šiame Konstitucinio Teismo nu
tar ime „politika nusvėrė teisę", 
KT nutar imą vadino dokumen
tu su politiniu atspalviu. 

Savo pareiškimu KT tuo
met priminė R. Paksui valsty
bės pareigūnų pareigą gerbti ir 
besąlygiškai vykdyti šio teismo 
sprendimus. 

KT teisėjai posėdyje antra
dienį ta ip pat a tmetė kaip ne
pagrįsta ir prezidento advokatų 
prašymą nušal in t i KT pir
mininką Egidijų Kūrį-

Prezidento advokatai nuša-

Egidijus Kūris 
Tomo Černiševo (ELTAi nuotr. 

linimo reikalavimą grindė ži-
niasklaidos pranešimais apie 
E. Kūrio bendravimą su apkal
tos jų klientui šalininkais. 

Pagal įstatymą, Konstitu
cinio Teismo teisėjas nusišalina 
ar gali būti nušalintas nuo by
los nagrinėjimo, jeigu jis yra 
dalyvaujančių byloje asmenų 
giminaitis, kai svarstomi pa
klausimai personaliniais klau
simais, arba kai j is yra viešai 
pareiškęs, kaip turi būti išs
pręsta Teisme nagrinėjama by
la. 

Vienas iš prezidento advo
katų G. Baublys žurnalistams 
neigė, kad prašymais nušalinti 
KT pirmininką, o po to — ir vi
sus KT teisėjus siekia vilkinti 
procesą. 

„Labai keista būtų vertinti 
tai kaip proceso vilkinimą", aiš
kino G. Baublys, remdamasis 
„raštu pateikta argumentaci
ja"-

KT nutarimai yra galuti
niai ir neskundžiami, tačiau G. 
Baubliui, atrodo, kad preziden
tas gali komentuoti šio teismo 
nutar imus. 

Nukel ta i 5 psl. 

Prezidentas: Valstybės saugumo departamentas Radikalios p art i j 
klastojo dokumentus 

os grasina imtis smurto, jeigu jos 
bus panaikintos 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
pareiškė turįs žinių, kad jo iš 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) perimtoje opera
tyvinėje byloje dėl alkoholio 
bendrovės„Alita" privatizavimo 
trūksta dokumentų, ir parei
kalavo Generalinės prokuratū
ros ištirti jų dingimo aplin
kybes. 

R. Paksas teigė, kad byloje 
trūksta 12-kos dokumentų, ku
riuos jis perduoda Generalinei 
prokuratūrai. 

Prezidentas neatsakė į 
klausimą, iš kur gavo trūksta
mus dokumentus, pasiūlęs tei
rautis Generalinės prokura
tūros. 

Jis reikalauja prokurorų 
ištirti dokumentus, pokalbių 
telefonu įrašus ir jų išklotines, 
susijusius su ..Alitos" privatiza
vimu. 

Prezidentas taip pat rei
kalauja ištirti, ar VSD pareigū
nai galėjo suklastoti dokumen
tus, taip pat ar ..kai kurie" so
cialliberalų vadovai negalėjo da
ryti įtakos „Alitos" privatizavi
mui, ar kai kurie VSD pareigū
nai nepažeidė valstybės paslap
čių apsaugos ir valstybės tarny
bos įstatymų.. 

Naujosios sąjungos < socialli
beralų) vadovas, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas įta
rimus socialliberalams pavadi
no ..bandvmu mesti jauką vi

suomenei" ir neigė, jog jis pats 
ar kiti socialliberalai darė netei
sėtą įtaką bendrovės privatiza
vimui. 

„Esu įsitikinęs, jog neturė
jome jokių blogų kėslų, o at
virkščiai, siekėme, kad 'Alita' 
butų privatizuota skaidriai, ob
jektyviai ir su didžiausia nau
da", žurnalistams antradienį sa
kė Seimo vadovas. 

Iš pradžių „Alitos" privati
zavimo konkurso nugalėtoju 
buvo paskelbtas Italijos įmonių 
grupės „Bosca" vadovas bei sa
vininkas Luigiterzo Bosca, ta
čiau jam nustatytu laiku neat
vykus į Lietuvą patvirtinti akci
jų pirkimo-pardavimo sutarties. 
iš konkurso jis buvo pašalintas. 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Kelios nedidelės radikalios 
partijos antradienį paskelbė pa
reiškimą, kuriame grasina 
smurtu ginti savo teises, jeigu 
bus panaikintos dėl per mažo 
narių skaičiaus. 

..Valstybinė prievarta parti
jų atžvilgiu privers jų narius 
ieškoti kitų kovos būdų už savo 
teises. Norom nenorom toms 
partijoms teks pripažinti, kad 
tik jėgos pagalba galima pri
versti elitą suprasti likusios 
tautos gyvenimą, jos lūkesčius 
ir viltis. Jau kai kurios partijos 
tuo keliu žada eiti", teigiama 
pareiškime, kurį pasirašė šešios 
partijos. 

Pareiškimą pasirašė Lietu

vos liaudies sąjunga „Už teisin
gą Lietuvą", Lietuvos laisvės są
junga. Lietuvių tautininkų są
junga, „Jaunosios Lietuvos" ir 
naujųjų t au t in inkų sąjunga, 
Respublikonų parti ja, Tautos 
pažangos partija. 

Šios parti jos protestuoja 
prieš Seime svarstomą naujos 
redakcijos Politinių partijų įsta
tymą, kur iame numatyta, jog 
partijos turi turėti ne mažiau 
kaip 1,000 narių ir prieš rin
kimus paskelbti turimą narių 
skaičių, nurodant jų pavardes ir 
adresus. 

Mažiau nei 1,000 narių tu
rinčios partijos turės per pus
metį persitvarkyti arba bus pa
naikintos. Dabar įstatymas nu

mato, jog partiją gali įsteigti ne 
mažiau kaip 400 asmenų, ta
čiau nenumato reikalavimo pas
kelbti narių skaičių. 

Pareiškimą pasirašiusios 
Lietuvos liaudies sąjungos „Už 
teisingą Lietuvą" pirmininkas 
Julius Veselka antradienį Sei
me surengtoje spaudos konfe
rencijoje šias įstatymo projekto 
nuos ta tas pavadino „smūgiu 
demokratijai" ir žadėjo prašyti 
prezidentą Rolandą Paksą jas 
vetuoti, jeigu jos bus priimtos 

„Formuojamos viena-dvi 
valdžios partijos, o visi kiti žmo
nės yra robotai, kurie turi vyk
dyti jų nurodymus", piktinosi 
Tautos pažangos partijos pirmi
ninkas Egidijus Klumbys 

Vilniuje prasidėjo prancūzų dainininko B. Cantat teismas 
Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) 

— Šimtus užsienio žurnalistų į 
Vilnių sutraukęs Prancūzijos 
dainininko Betrand Cantat 
teismo procesas tapo tarptauti
niu įvykiu ne tik dėl teisiamojo 
ir jo aukos aktorės Marie Trin-
tignant populiarumo. 

Atskira nutartimi teismas 
leido procese dalyvauti garsiam 
Prancūzijos teisininkui, buvu
siam valstybės sekretoriui tei
singumo ir užsienio reikalams 
bei ryšiams su visuomene Ge
orge Kiejmann. 

George Kiejmann į teismą 
atvyko kartu su velionės moti
na Nadine Trintignant ir vei
kia kaip įgaliotasis nukentėju
siosios atstovas, teikiantis jai 
teisinę pagalbą. įprasta tvarka 
N. Trintignant tikslus gina 
advokatas Kazimieras Motie
ka. 

Dar viena nutartimi teisėjo 
Vilmanto Gaidelio vadovauja
ma kolegija paneigė posėdžio 
išvakarėse pasklidusias prog
nozes, jog saugant kaltinamojo 
ir nukentėjusiosios šeimų pri-

Betrand Cantat 
Rrnato Nevrrbicko ELTA* nuotr 

vatumą posėdis bus ne viešas. 
Bylą nagrinėti neviešame 

posėdyje prašė Vilniaus apy
gardos prokuratūros prokuro
ras Vladimiras Sergejevas. Jo 
teigimu, viešai paskleistos ži
nios apie proceso dalyvių gyve
nimą gali būti kenksmingos ir 
kaltinamojo pusei, kur auga du 
vaikai, ir nukentėjusiesiems. 
tarp kuriu keturi N Trin 
tignant vaikai 

Tačiau tokiam pasiūlymui 

kategoriškai pasipriešino tei
siamojo gynėjai, advokatai Le
onas Virginijus Papirtis bei Al
girdas Matuiza ir nužudytosios 
aktorės motina. 

..Kalbant apie vaikus — jie 
spaudoje, deja, jau viską matė. 
Kalbant apie Marie — jos gy
venimas buvo skaidrus, ir aš 
prieštarauju neviešam bylos 
nagrinėjimui", vertėjo padeda
ma teismui sakė N. Trintig 
nant 

Atlikęs proceso formalu
mus, teismas pradėjo įrodymų 
tyrimą ir kelias valandas 
paskyrė labai detaliai B. Cantat 
apklausai. 

Roko grupės ,.Noir Desir" 
dainininkas B. Cantat \ teismą 
atvežtas iš Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus kalėjimo Kovo 5 
dieną jam sukako 40 metų. 

J visus klausimus B. Cantat 
atsakinėjo labai emocionaliai 
daug gestikuliuodamas ir ypač 
daug kartų kartodamas, jo po
žiūriu, svarbius tragedijos ak 
centus: kad meile tarp jo ir M. 
Trintignant buvo labai stipri ir 

kad tragiškas liepos 27-osios 
konfliktas baigėsi aktorės mir
timi prieš jo valią. 

Tik iš dalies pripažindamas 
savo kaltę del M. Trintignant 
mirties, B. Cantat teigė jai su
davęs 4 antausius, o ne 7 smū
gius į galvą, kaip teigiama kal
tinamajame akte. 

B. Cantat aiškinimu, kon
fliktą iš dalies nulėmė gana su
dėtinga jo ir Marie praeitis: abu 
turėjo vaikų ir nenorėjo nu
traukti santykių su šeimomis, 
bet kartu sieke kuo daugiau lai
ko praleisti dviese. 

B. Cantat kaltinamas tyčia 
nužudęs kitą žmogų Už tai gali 
būti baudžiama nuo penkerių 
iki penkiolikos metų laisvės 
atėmimu 

Antradienį surengtą rytinį 
teismo posėdį stebėjo maždaug 
šimtas užsienio žurnalistų — 
daugiausia prancūzai. 

Dar maždaug penkias
dešimt fotografų ir televizijos 
operatorių būriavosi teismo 
vestibiulyje, nes posėdžio metu 
draudžiama filmuoti. 

Prez identu i išt ikimas J. Imbrasas 
p a m ė g i n o perauk lė t i net l i u d y t o j a 
Vilnius , kovo 16 d. (BNS) 

— Prezidentą remiančios Li
beralų demokratų partijos ats
tovai ieško būdų paspausti per
nai per Vilniaus mero rinkimus 
paslaptingai dingusį ir taip bal
savimą sužlugdžiusį sostinės 
tarybos narį architektą Vilman
tą Drėmą, kad šis liudytų prieš 
Vilniaus merą. Liberalų ir cen
tro sąjungos vadovą Artūrą 
Zuoką byloje dėl trukdymo pasi
naudoti r inkimų teise, kai buvo 
renkamas sostinės vadovas. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", vienas R Pakso ben
dražygių l ibera ldemokratas 
Juozas Imbrasas , pasikvietęs V 
Drėmą, bandė pamokyti, kaip 
šis turėtų elgtis. 

S lap tam dviejų sost inės 
politikų susitikimui pasir inktas 
J. Imbraso automobilis, sustojęs 
prie universalinės parduotuvės. 

Po šio pokalbio, girdint liu
dininkams, V Drėma guodėsi, 
kad J Imbrasas ėmėsi tarpi
ninko vaidmens 

Ikiteisminiame tyrime liu
dijantis V. Drėma buvo ragina
mas neoficialiai susitikti su 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnais. Taip pat bū
ta užuominų, kad jis bendradar
biauja su STT ne taip. kaip rei
kėtų. 

Teigiama, kad J Imbrasas 
iš karto paskambino STT, pra
nešė, kad V. Drėma yra su juo, 
ir suderino busimo susitikimo 
su pareigūnu laiką. 

Kalbėdamas su ..Lietuvos 
rytu" V. Drėma patvirtino, jog 
buvo susitikęs su J. Imbrasu 
Tuo tarpu šis neigė bandymus 
paveikti liudytoją. 

Pasak J Imbraso, jis dažnai 
susitinka su V Drėma, persi
meta žodžiu kitu, ir nieko bloga 
čia neįžvelgia 

Liberaldemokrato teigimu, 
melagingus gandus apie jį sklei
džia šioje byloje įtariamaisiais 
tapę veįkejai Ikiteisminį ty
rimą dėl sostinės mero rinkimu 
STT pradėjo šių metų sausi 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

Taip a t r o d ė t ip i škas l ietuvių j ū r ų 
s k a u t a s Čikagoje (R.J . Rapšys ) 
1 9 5 1 - 1 9 5 2 m. T r i s p a l v ė a n t 
deš inės k r ū t i n ė s pusės a t s i r a d o 
pora me tų vėl iau . 

C o n r a d S t u d i o nuot r . 

R. JOHN RAPŠYS 
V 

Č ikaga 1950 metais atro
dė lygiai taip, kaip 1930 
metais. Per tą laiką — 

dėl depresijos, karo ir pokario 
persitvarkymo — mieste nebu
vo pastatyta nei vieno dango
raižio, nei vienos krautuvės, 
nei vienos naujos mokyklos. 

Bet 1950 metais Čikagoje 
atsirado kažkas naujo: pirmą 
kartą miesto istorijoje buvo 
įkurti lietuvių jurų skautai, tai 
„Kpt. Miko Kukučio" jūrų 
skautų laivas. Jam vadovavo j . 
ps. E. Jasiukaitis; vėliau ps. Br. 
Juodelis. 

Bet tai buvo laivas su pu
siau nuleistomis burėmis. Ir 
labai suprantama. Visa įgula 
buvojau vyresni negu 18 metų, 
vieni įstoję į jūrų skautus 
Vokietijoj, o dar kiti jau nepri
klausomoje Lietuvoje. (Sunku 
tikėti, kad tada buvo suėję vos 
6 metai, kai mes Lietuvą aplei
dome). Visi sunkiai dirbo, 
stengdamiesi kuo greičiau įsi
kurti. Kiti dirbo ir studijavo, o 
treti buvo šaukiami kariuo
menėn Korėjos karui birželio 
mėn. prasidėjus. Taip. kad gy
vai veiklai ir prie geriausių 
norų liko mažai laiko. 

Reikėjo papildyti įgulą — ir 
greitai. Po „Lituanicos" tunto 
stovyklos 1951 metų vasarą 
(prie Elgin, IL), buvo pradėtas 
rimtas „mariokų" verbavimas. 
Nenuilstančio vair. Antano Le-
vano pastangomis, tą rudenį 
jau turėjome užtektinai nau
jokų dvejoms valtims. 

Mes visi buvom 16-17 metų 

Naujos burės 
plazda: 

ČIKAGOS JŪRŲ 
SKAUTAI 

1951—1952 
amžiaus, nors pagal amerikie
čių jūrų skautų nuostatus, ku
riais laivas nutarė vadovautis, 
priėmėm jaunuolius nuo 14 iki 
18 metų. 

Laivas atgimsta 
Naujas „Delfinų" ir „Ping

vinų" valtis sudarė šie jūrų 
skautai kandidatai: Vytautas 
Girdvainis, Kęstutis Girdvai
nis, Benediktas „Benny" 
Jasinskas, Algis Šlapkauskas, 
Zigmas „Ziggy" Sadauskas, Be
nius Urbonas, Valentinas „Vai" 
Žilinskas, Rimantas „Ray" 
Blinstrubas, Steve Ščerba, Eu
genijus „Gene" Šimaitis, Ge
diminas „Bruno" Morkūnas, 
Rimvydas J. Rapšys, Stepas 
Laukauskas ir Rimvydas „Ray" 
Vaitkus. Viso 14 pirmtakūnų. 

Valtininkų pareigas ėjo ir 
mūsų pagrindiniais instrukto
riais tapo patyrę jūrų skautai 
Liudas Šlenys ir Algis Krikš-
tolaitis. Laivo vadu paskirtas 
vair. A. Levanas, o adjutantu — 
Alfonsas „Alfa" Snarskis. Vi
suomet linksmas ir. visų myli
mas kun. Jonas Raibužis, SJ, 
prisiėmė laivo kapeliono parei
gas. Laivo globėjais pakviesti 
seni jūros vilkai: j . ps. Leonas 
Knopfmileris, j . s . dr. Algirdas ir 
j .s . dr. Kęstutis Aglinskai. 

Uniformas taip pat reikėjo 
susitvarkyti. Mes, naujokai, 
žinoma, uniformų neturėjom. O 
kiti turėjo nepilnas uniformas 
— ir dar kiekvienas vis po tru
putį kitokią. (Nežinojau, kad 
mėlyna spalva tiek atspalvių 
gali turėti.) Atrodė jie lyg inter
nuoti jūreiviai iš keletos valsty
bių laivynų. Laivas buvo įre
gistruotas pas Sea Explorers 
USA, todėl nutarėm įsigyti ir 
jų, JAV jūrų skautų, unifor
mas. Savo inkarą ir leliją ta
čiau pasilaikėm. 

Skrajojantis būklas 
Pirmas mūsų tikslas 1951 

a Čikagos jurų skau tu stovykla prie Michigan ežero 1952 m. Iš 
kairės: K Žil inskas, S. Šferba . B U r b o n a s (pas inėręs) . E Š i m a i t i s , A 
l>evanas, A Knkš to la i t i s , Michelevicius. A S n a r s k i s . L Š l e n y s . B. 
J a s i n s k a s (pasinėręs) . A Š l a p k a u s k a s ir R.J. Rapšys 

metų rudenį buvo pasiruošti 3-
čiam jūrų skau tų patyrimo 
laipsniui. Kad tai paspartinti, 
darydavom sueigas du kartus 
per mėnesį. Neturėdami būklo, 
iš pradžių sueidavom pas vieno 
ar kito tėvus į butą ar į rūsį. 

Vėliau laikraštis „Sandara" 
paskolino savo patalpas Brid-
geporte mūsų sueigoms. O dar 
vėliau, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas, . George 
Pashkus, davė vieną klasę pir
mame mokyklos aukšte, Mar-
ąuette Parke. 

1952 metų vasario mėn.-
apie 10 iš mūsų pradėjome 
lankyt i Raudonojo Kryžiaus 
plaukimo ir gyvybės gelbėjimo 
kursus. Susirinkdavom didelia
me baseine kas antradienį, nuo 
7 iki 9 vai. vak., Bridgeporte, 
Valentine Boys club patalpose 
ant Union St. Bet, čia turėjom 
truputį nepatogumų. 

Kovojam su chul iganais 
Einant namo, mus užpuldi

nėdavo viena Bridgeporto gauja 
— airių kilmės 10—12 vaikėzų, 
maždaug mūsų amžiaus. Mus 
bandydavo sudoroti „džentel
meniškai" — vien su kumščiais. 
Tais laikais, ačiū Dievui, jie ne
naudodavo nei beisbolo lazdų, 
nei peilių, o tuo labiau revolverių. 

Kar ta i s tie chuliganai 
stengdavosi mus nutraukti nuo 
Halsted St. tramvajų, mums 
belipant pro duris. Ne kartą 
teko labai neskautiškai spirti 
j iems atbula koja, nes jei nu
t rauks — gali suluošint visam 
gyvenimui. 

Gynėmės gan gerai, bet vis 
tiek neapsiėjom be vienos-kitos 
praskeltos lūpos ar ištinusio 
žandikaulio. Trys iš mūsų ne
išlaikė tų savaitinių užpuolimų 
ir apleido kursus. Visi kiti ga
vom diplomus po 8 savaičių. 

Kodėl mus puldavo? Labai 
paprastai: mes „neturėjom tei
sės" pažeisti jų rajono, o be to 
mes buvom ne tik „bobiški" 
(skaityk: skautai) , bet dar ir 
„goddamn DP". Policija visai 
nekreipdavo dėmesio. O iš kai 
kurių, net ir inteligentų, tėvų 
pliūptelėdavo lakoniški ir nai
vūs „perliukai". Girdi, „Gerų 
vaikų niekas nemuša" Arba: 
„Turbūt jau ką pasakėt ar šiaip 
užkabinot". Tai tau, Jurgi, ir 
devintinės... 

Pirmas įžodis 
Kalbant apie Jurgius.. 1952 

metais balandžio mėn. minėjom 
skautų globėjo šv. Jurgio šven
tę. Čia pirmą kartą jurų skau
tai dalyvavo, su pagaliau pil
nomis uniformomis „Lituani
cos" tunto iškilmingoje sueigo
je, Marquette Parko parapijos 
salėje. 

Ta proga vair A Levanas buvo 
pakeltas į valtininko laipsnį, o 
A Snarskis — j vairininko. 

P i r m a s J u r ų skau tų įžodis Čikagoje 1952 m. Laivo vadas va l t . A. Levanas 
(su un i fo rma) pri ima raportą i š a d j u t a n t o vair . A. S n a r s k i o . Įžodžiui 
p a s i r u o š ę (su baltomis kepurėmis) : R.J . Rapšys i r E. Š i m a i t i s . T a r p jų: j . 
ps.-L. Knopfmiler is . Prie vėliavos: K. Mi l iūnas i r (?) Michelevicius . 

Vos po savaitės, gegužės 2 
dieną, ki tas istorinis įvykis: 
p i rmas lietuvių jūrų skautų 
įžodis Čikagoje. Įžodį davė: E. 
Šimaitis ir R. J. Rapšys, vidur
naktyje prie laužo, su laivo 
žiburiais ir visomis kitomis 
jūrų skautų tradicijomis. 

Važiavome susimetę į ke
turias mašinas, stebėtinai šaltą 
gegužės naktį, prie Maple La
ke, į Pulaski Woods Forest 
Preserve. Zvimbėm Soutwest 
Highway, pasukdami ant 95th 
St. į vakarus . Kur šiandien 
stovi susigrūdę priemiesčiai — 
Hometown, Oak Lavra, Chicago 
Ridge ir kiti — tada ten tysojo 
beribiai kukurūzų ir sojos 
pupelių laukai. 

Teatro tvarkdariai 
Birželio mėn. pradžioje pir

mą kar tą pasirodėme visuo
menėje, su savo šauniomis gra
žiai išlygintomis uniformomis 
ir iki apakinimo nublizgintais 
juodais batais. Mes buvom rež. 
Jurgio Blekaičio pakviesti būti 
tvarkdariais, jo pastatytos Eu
gene O'Neill dramos „Anna 
Christie" premjeros proga. Tai 
įvyko University of Chicago au
ditorijoj . Mūsų pareigos: paimti 
bilietus, išdalinti programas ir 
palydėti žiūrovus į vietas. 

O'Neill, tarp kitko, už šią 
dramą gavo Pulitzer premiją 
1922 metais. O mes iš publikos 
susilaukėm gausių komplimen
tų: „Nežinojom, kad Čikagoje 
tur im tokių puikių jūrų 
skautų", — dažnas kartojo. 

Pirma s tovykla 
Atėjo 1952 metų vasara. Ir, 

štai, vėl mums nauja patirtis: 
pirmą kartą, kaip jūrų skautai, 
dalyvaujame „Lituanicos" tunto 
„Medvėgalio" stovykloje. Ją 
įrengėme Jonynų ūkyje, In
dianoje, netoli Michigan ežero. 

Mūsų buvo apie 10 iš abiejų 
valčių, bet savaitgalyje suva
žiavo daugiau. Stovykloje, ku
riai vadovavo pats tuntininkas 
s. Stasys Rudys, mes pasivadi-
nom „Piratų" laivu. 

Dr. Aglinskai mums nu
pirko 15 pėdų „Sailfish" klasės 
burinį laivuką, su nuleidžiamu 
kyliu. Burlaivis buvo gan kuk
lus, bet susipažinti praktiškai 
su buriavimo principais jo 
visiškai pakako. 

Didžioji puota 
Šiltą rugsėjo šeštadienį, 

tuoj po Labor Day, įvyko pir
mas mūsų laivo didysis va
karas — „Puota jūros dugne". 
Iš tikro, tai buvo šokių vakaras, 
be vakarienes, nors užkandžiu 
galėjai nusipirkti. Vieta: gar
sioji „Lietuvių auditorija" Brid
geporte, ant Halsted St. Buvo 
t rumpa meninė programa, per 
kurią Kęstutis Miliūnas visus 
sužavėjo savo meistrišku „Jū
rininko šokiu". 

Atsiminiau: tai tas pats Mi
liūnas, kuris 1948 metais per 
bendrą uždarymo laužą III 
Tautinėje stovykloje Mitten-
vvalde, Vokietijos Alpių papėdė
je, šiuo šokiu taip pat visus 
užhipnotizavo. 

Suplaukė į auditoriją dau
giau negu 400 žmonių. Didžio
joje salėje antrame aukšte, visi 
netilpo. Baras nespėjo aptar
nauti. Be keturių patarnautojų 
dar reikėjo skubiai surasti tris. 

J . s. dr. A. Ag l inskas ir kun. J . 
Raibužis . S J , 1952 m . 

Pats laivo vadas ir adjutantas 
atsiraidojo rankoves. Vis tiek 
neužteko. 

Žmonės pradėjo neštis gė
rimus iš pirmo aukšto baro Bet 
ir tas tuoj buvo svečių apsem
tas . Dar buvo trečias baras — 
auditorijos rūsyje. Bet ir tas 
bematant p isipildė. 

Sukosi valso, tango, polkos, 
fokstroto, mambo, rumba ir bo-
lero garsų verpetai . Du 
orkestrai — vienas — Balio 
Pakšto, kito nepamenu, grojo 
pamainom beveik iki nualpimo. 
O minia dūzgė, lyg šimtas 
spiečių prieš perkūniją. Ir 
greičiausiai visi būtų linksmi
nęsi visą naktį, jei ne įstatymų 
nusakyta 3-čios vai. ryto riba. 

Tai buvo kažkas nepapras
to. Vienkartinis fenomenas. 
Tokios gausios ir entuzi
astiškos publikos daugiau nei 
mačiau, nei girdėjau skautų 
renginiuose. Gal reikėjo į 
Guinness pasaulinių rekordų 
knygą įrašyti... 

Irklus kelk! 
Po tos puotos, pradėjom 6 

savaičių irklavimo praktiką 
U.S. Coast Guard bazėje, Jack-
son parke. Mums davė didžiuo
sius 12-kos irklų katerius, taip, 
kad kiekviena* gavo progą ant 
irklo užgulti Išplaukdavom jau 
į šaltokus spalio mėnesio 
Michigan vandenis, dviem-trim 
valandom per savaitę. 

Tais laikais Jackson parke 
galėjai nors ir visą naktį ant 
suolo knarkti — ir nieko. (Pa
bandyk šiandien...) 

Tie 1951—1952 „naujų 
burių" veiklos metai prabėgo 
itin produktingai, pilni pirmų 
pasiekimų ir pasididžiavimo Iš 
tų originalių dviejų valčių išau
go visa Čikagos jurų skautija: 
jūrų skautės, jūrų budžiai.jurų 
jauniai ir kiti... gal keli tūks
tančiai ar net daugiau per tuos 
50 metų. 

Dažnai sakom: „Tai buvo 
senais, gerais laikais" Taip, 
laikai buvo geri. Bet ne todėl, 
kad kino bilietas tekainavo 15 
centų. Ir ne todėl, kad tėvai 
galėjo pirkti naują Hudson 
automobilį už 890 dolerių Ne 
Laikai buvo geri todėl, kad mes 
visi buvom jauni ir mūsų visas 
gyvenimas dar buvo prieš akis 

Šiandien dalis pirmos laivo 
įgulos jau ilsisi ..Gintaro rū
muose", juros dugne Levanas 
abu Aglinskai., kun Raibu 
žis... Knopfmileris V Girdvai
nis. . . J a s i n s k a s Po gyveni 
mo aud rų , t e b ū n i e penis 
ramybe 
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IŠKILMINGA VASARIO 16 
SUEIGA TORONTE 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę — Vasario 16-tąją 

Toronto skautija iškilmingai 
šventė vasario 15 d. Lietuvos 
Kankinių šventovėje. J pamal
das 9:30 v.r. pirmieji su vėlia
vomis įžygiavo — A. Skilan-
džiunaitė, A. Saplytė, D. Šarū
nas ir A. Birgiolas, o po jų visa 
Toronto lietuvių skautija. 

Mišias aukojo kun. V. Staš
kevičius, o gražų pamokslą pa
sakė klebonas prel. J. Staš
kevičius; skaitinius skaitė D. 
Kuraitė, E. Saplytė, R. Kar-
dauskaitė, giesmes giedojo A n 
geliukų" choras, vad. muz. L. 
Turūtaitės. 

Po iškilmingų Mišių visa 
skautiška šeima su vėliavomis 
žygiavo į Anapilio sale, kurioje 
vyko iškilminga sueiga, vado
vaujant vyr. sk. V. Pečiulytei. 

Po komandos „vėliavas gerbt", 
buvo skaitomi LSS vyr. sk. v.s. 
D. Trakienės įsakymai. Juos 
skaitė rajono atstovė s. Dalia 
Steponaitienė. Pažangumo žy
meniu apdovanotos ps. V. Pe
čiulytė, K. Kulnys-Douglas, A. 
Turczyn; Tėvynės dukros žyme
niu — ps. K. Dambaraite-Ja-
nowicz; Pažangumo žymeniu — 
si. R. Jonušonytė, A. Radžiū
naitė; Vėliavos žymeniu — V. 
Narušytė, E. Ploog ir ps. I. 
Tarvydienė. 

LSS brolijos vyr. sk. v.s. fil. 
R. Rupinsko įsakymą perskaitė 
komendantas s. R. Kalendra 
Pažangumo žymeniu apdovano
ti prityrę skautai: p. Krikščiū
nas, D. Kuras, V. Steer, M. 
Tirilis, G. Valiulis, S. Wasowicz, 
T. Yčas. Visiems apdovanotiems 
žymenis įteikė K R vadas v s 
R. Otto, padedant R Kalendrai 

„Šatrijos" tunto įsakymuose 
vyr. sk v.si. L. Bražukaite pa
skirta „Rūtos" paukštyčių drau
govės draugininkes padėjėja, 
..Gintarė" vair K Petrauskaite 

„Gulbių" valties valtininke; ps. 
fil. I. Petrauskienė „Birutės" 
draugovės pavaduotoja, S. Go-
rytė pervesta į „Dainos" skaučių 
draugovę. Jaunesniųjų skaučių 
3-čią p.l. išlaikiusios davė jau
nesnių skaučių įžodį: L. Valad-
kaitė, A. Rudmickaitė, R. Ase-
vičiūtė. 

Už sąžiningai atliktas pa
reigas ir gerus darbelius pakel
tos į paskiltininkių laipsnį: V. 
Radžiūnaitė, L. Aiello, D. Didž-
balytė, V. Jonuškaitė, K. Mari-
jošiūtė, D. Paznekaitė. R. Pet
rauskaitė, L. Ploog, E. Puterytė, 
A. Saplytė, L. Saplytė, R. Šiau-
čiūnaitė, D. Šimkutė, V Sriu-
biškytė, A. Stončiūtė. 

I skiltininkių laipsnį pakel
tos: V. Lemon, V. Mackevičiūtė. 
V. Skilandžiūnaitė, R. Staus-
kienė, V. Sriubiškienė. R Sau-
lėnaitė-Aiello, K. Yčaite, A. Kra-
kauskaitė, o vair. K. Petraus
kaitė pakelta į valtininkes laipsnį; 
S. Gorytė gavo darbštumo ženk
lelį. 

Žiemos iškylautojos specia
lybę gavo: L. Aiello. D. Didž-
balytė, V. Jonuškaitė, K. Ma-
rijošiūtė, D. Paznėkaite, R. Pet
rauskaitė, L. Ploog, E. Puterytė, 
A. Saplytė, L. Saplytė, R. Šiau-
čiūnaitė, D Šimkutė. A. Ski
landžiūnaitė, V. Sriubiškytė. A. 
Stončiūtė. 

Abu tuntininkai nuoširdžiai 
sveikino seses ir brolius su nau
jomis pareigomis, pakėlimais, 
apdovanojimais, linkėdami lai
kytis įstatų, sąžiningai vado
vauti ir būti pavyzdžiais jaunes
niesiems. 

Sugiedotas himnas ir ger
biant mažuoju saliutu išneštos 
vėliavos. Sustojus į ratą su
giedota „Ateina naktis" Iki 
pasimatymo Kaziuko mugėje, 
kovo 7 d Prisikėlimo parapijos 
patalpose. F. M. 

„T.Ž." 2004 .02 .24 

•, 
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Tokiu teiginiu Lietuvą nu
stebino praėjusią savaitę pa
skelbti apklausų duomenys, pa
gal kuriuos daugiau negu puse 
(apie 53 nuošimčius) apklaus
tųjų sakė, kad okupacijos laiko 
tarpiu jiems gyventi buvo ge
riau. Spauda tai pavadino ilge
siu sovietinių laikų. Argi jau 
tikrai taip? Tikiu, kad toji „dau
giau, negu puse" nemelavo, nes 
jiems gal taip ir buvo. priklau
sant, kokiais matais savo gy
venimą matuoji. Pavyzdžiu im
kim kurį nors Lietuvos šiaurėje 
gyvenantį pakruojietį ar že
maitį, atsitiktinai į Vilnių pa
kliuvusį 1990 metų kovo 11-tą 
ir iš džiaugsmo šokinėjusį dėl 
nepriklausomybes paskelbimo, 
ir po keturiolikos metų nuvež-
kim jį vėl į Vilnių, kurio jis per 
tą visą laiką nebuvo matęs 
Sostines jis tikrai nebeatpa-
žins, o išvydęs „Akropolį", kur 
po vienu stogu sutelkta apie 
130 moderniai Įrengtų, iš viso pa
saulio sugabentomis prekėmis 
pripildytų, parduotuvių, jis gal 
net rrumirs. Tačiau jeigu tą 
nuostabą kaip nors pergyvens 
ir gyvas grįš į savo kaimą, jis 
jausis taip pat blogai, kaip ir 
prieš šią kelionę. Kas jam tos 
visos Vilniaus grožybės, jeigu 
jam dviejų vaikų šeimą reikia 
išlaikyti iš pustrečio šimto litų 
mėnesinio atlyginimo? Žinoma, 
tokių nedaug, bet kaip dabar 
Lietuvoje, nors ir kaime, pra-

MES IR LIETUVA 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys I 

Prie ruskio buvo geriau 
gyventi iš 400 šimtų litų per 
mėnesį7 Tokių jau daug. Bet a r 
geriau j a m buvo okupacijos 
laikais? 

Taip, teigia jis. Štai ir pa
vyzdys. Prieš kelerius metus 
girdėjau pasakojimą vieno mi
nistro, pasisamdžiusio meistrą 
užtaisyti prakiurusį jo gyvena
mojo namo stogą. Pirma bėda: 
meistras neatėjo, kol neužsitik
rino sau puslitrio. Kasdien. O 
dirbdamas bambėjo apie jam 
neįtinkančią tvarką. „Prie rus
kio k iaurus stogus lopiau ko
lūkyje, — aiškino meistras, — 
nueini į darbą ar nenueini, vis 
tiek moka". Dažniausiai jis ei
davęs tada , kada galėdavęs ką 
nors parsinešti . O dabar — ne
dirbi ir nemoka, ir ką iš kur 
parsineši? Kokia čia nepriklau
somybė? Grįžkit atgal, sakęs 
sovietinę praeitį girdamas, po 
gurkšnelį iš puslitrio patrauk
damas, stogdengis. Ne, ne pas 
ruskį, gink, Dieve, ne, bet į tą 
pačią tvarką jūsiškėje nepri
klausomybėje. Valdžia, minis
trai gi esate. 

Panašų pokalbį ir pats iš
gyvenau. Tarybiniais laikais 
buvo žymiai geriau, kalbėjo 
man jau Kauno miesčionis. Vo
gėme visi. storžieviškai trenkė 
pusamžis vyriškis, dirbęs kažin 
kurioje mėsos perdirbimo įmo
nėje. Po mažiau, bet visi, ir taip 
galėjome verstis. O dabar viską 
susišniaukė laisvėjimo laiko
tarpiu į paviršių išnirę ap
sukruoliai, valdžios, jų giminės, 
draugai, paslaugunai. o pras
tam žmogui nebeliko nieko. Ir 
taip eina iki šiol. Iš atlyginimo 
ir tada niekas negyveno. O 
dabar — verskis tik iš jo. Beje. 
suprask tiksliai: ne visi, bet tik 
mes, prasčiokai. Kalbinau jį, at
rodė — iš giminių Amerikoje 
gautu padėvėtu švarku apsi
vilkusį, j au spaudoje skaitęs, 
kaip anais laikais vieno mėsos 
„kombinato" Kaune darbinin
kai už po skvernais išsineštą 
mėsą gyvenamuosius namus 
pasistatė. Tad ar jie meluoja 
sakydami, kad prie ruskio gy
venti buvo geriau? Ir ar tai reiš
kia, kad jie laukia to ruskio su

grįžtant? Taip pat ne dėl to, kad 
jie ir dabar norėtų vogti. 

Manau, kad toks jų nusi
teikimas vystosi ne dėl ilgesio 
sovietinių laikų, nes ir tų pačių 
apklausų duomenys rodo, kad 
Maskvos globos norinčių — tik 
apie 8 nuošimčius, bet dėl nepa
sitenkinimo, pykčio, net pagie
žos valdžių adresu. Ir ne kurios 
nors vienos, bet visų iki šiol bu
vusių. Kaip jaustis, tarkim, čia 
mano minėtam pakruojiečiui, 
skaitančiam spaudoje apie Vie
nos valsais siaučiančią išsidabi
nusią Vilniaus poniją arba pre
zidentą, skrendantį į Japoniją 
pas imperatorių pietų, kai jis 
pats, nors ir iš 400 litų mė
nesinio atlyginimo, dar sumo
kėjęs šiam ponų siautuliui įga
linti valstybinius mokesčius, 
savo šeimos pietums teišgali 
pasiūlyti tik keletą šaukštų su-
švinkusių burokų sriubos. Toje, 
visiems vienodai laisvoje, ne
priklausomoje, demokratinėje 
Lietuvoje. Ar tokiu atveju jam 
labai rūpi džiaugtis per ketu
riolika metų laisvės net iki Pa
ryžiaus nusipuošusiu, pasaulio 
garsenybių giriamu Vilniumi? 
Nueina j i s sekmadienį prie 
tame pačiame kaime giminių iš 
Amerikos aukomis pastatyto 
partizanų kovose žuvusio savo 
dėdės paminklo, padeda gėlių 
ir, nulenkęs galvą, tyliai vienas 
sau šnabžda: argi dėl tokios 
Lietuvos tu savo jaunyste žy
dinčią galvą paguldei? 

PARODA ŠV. KAZIMIERO .KANONIZAVIMO JUBILIEJUI 
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Plakatas prie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje, 
paminint, kad 2fX)4-ieįi skirti šv. Kazimierui. 

Panevėžio katedroje atnaujinta freska, vaiz
duojanti Šr. Kazimierą. 
Visos nuotraukos Ramunės KubiJiūtės 

Šv. 
Kazimiero 
garbei 
skirtas 
plakatas 
Vilniaus 
katedroje. 

Kovo 4 d. Taikomosios dai
lės muziejuje atidaryta jubi
liejiniams šventojo Lietuvos 
globėjo Kazimiero metams skir
ta paroda „Vita Sancti Ca-
simiri" (Šv. Kazimiero gyveni
mas). 

l Lietuvos dailės muziejaus 
ir Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekos parengta paroda 
liudija Šv. Kazimiero gyvenimą 
istoriniais rankraščiais, retais 
spaudiniais bei jo gyvenimą 
įprasminančiais meno kūri
niais - tapybos, grafikos, skulp
tūros, tekstilės, auksakalystės 
kūriniais. 

Eksponuojama ir unikali 
tapybos drobė JŠv. Kazimieras 
tarp angelų", kurią keletą metų 
res tauravo Prano Gudyno 
restauravimo centro ekspertas 
Balys Pakštas. Paveiksle vaiz
duojamas karalaitis Kazimie
ras, gyvenęs vos 25-erius metus 
ir pagarsėjęs savo pamaldumu. 
Po karalaičio mirties pasklidus 
žinioms apie jam besimel
džiančių žmonių patiriamas 
malones. Romos kardinolų ko
legija užvedė karalaičio Ka
zimiero kanonizavimo bylą. Ją 
užbaigus, 1602 m. Kazimieras 
paskelbtas šventuoju ir 
Lietuvos globėju. 

Vilniuje šv. Kazimiero ka
nonizavimas iškilmingai švęs
tas prieš 400 metų - 1604-ųjų 
pavasarį. Tuomet Vilniuje pa
dėtas ir pirmosios Šv. Kazi
miero titulo šventovės kertinis 
akmuo. (Elta) 

DUBLINE EKSPONUOJAMOS 
LIETUVIŲ KLASIKŲ DROBĖS 

Šį pusmetį Europos Sąjun
gai vadovaujančios Airijos Na 
cionalinėje galerijoje Dubline 
kovo 3 d. atidaryta paroda 
„Naujos ribos Daile iš naujųjų 
Europos Sąjungos šalių" 

Tarp 57 meno kūrinių iš 
dešimties naujųjų ES šabu pa
rodoje pristatomi ir šeši lietuvio 
tapybos klasikų paveikslai: 
Antano Gudaičio „Naujakuriai" 
(1933) ir ..Žvejų laivai Nidoje" 
(1937), Antano Samuolio „Mo
teris su vaiku" (apie 1990) „Bal 
toji obelis" (1982) bei Viktoro 
Vizgirdos „Natiurmortas m 

liaudies skulptūrėle" (1935) ir 
„Kaimo gatvė su koplytėle" (1939). 

Šį projektą pradėjo Airijos 
nacionalinė galerija. įkurta 
prieš 150 metų ir užpernai iš
plėsta pr ies ta tu , pavadintu 
..Tūkstantmečio sapnas". Ryš
kius, nacionalinę dailę atspin
dinčius kurinius parodai Dub
line pasiūlė ES narėmis tam
pančiu valstybių nacionaliniai 
dailės muziejai. 

Lutuvių kurejų drobes pri
statė Lietuvos dailės muziejus 
ir Lietuvos nacionaline dailės 
galerija (Elta) 

PAVOJINGOS RADIJO LAIDOS 

Zimbabvve valstybės (Afrika) 
valdžia pareiškė, kad „Amerikos 
balso" radijo laidos yra pavojin
gos valstybės saugumui, nes 
skleidžia melą ir teršia Zimbab
vve šalies įvaizdį". Valdžios ne
pasitenkinimą ypač sukėlė Pietų 
Afrikos užsienio reikalų ministro 
užuominos, kad Zimbabvve var
žo spaudos ir išsireiškimo laisve, 
nors aukščiausiasis valstybės teis
mas tą laisvę yra garantavęs. NYT 

GALĖS PRIDENGTI GALVĄ 

Alabama valstijos guberna
toriaus jstaiga vasario pabaigoĮe 
pranešė, kad vairuotojai, išsiim-
dami vairavimo teises, galės 
fotografuotis, prisidengę galva, 

jeigu to reikalauja jų religija arba 
dėl medicininių priežasčių. 
Tačiau asmens veidas turi būti 
matomas, nepaisant, musul
monių protestų. NYT 

AIDS RUSIJOJE 

jungtiniu Tautų atlikti tyri
mai parodė, kad vienas iš 100 
suaugusių asmenų Rusijoje yra 
užkrėstas AIDS virusais. Jeigu 
Rusijos vadovybė nepradės 
griežtai kovoti su Šia liga, iki 
2045 m. valstybė gali prarasti 
per 20 milijonų gyventoju. Ra
porte taip pat pažymima, kad 
1.8 mh-i. žmonių Rytų Europoje 
ir buvusioje Sovietų Sąjungoje 
yra užsikrėtę ŽIV/HIV. Daugiau
sia naujų užkrėtimų atrasta 
Ukrainoje ir Estijoje. Reuters. 

LIBERTAS KLIMKA 

Knygnešio dieną pažymint 

Kovo 16—oji Lietuvos kalendoriuje yra 
įrašyta kaip Knygnešio diena. Ji prime
na didvyrišką lietuvių tautos kovą už 

teisę reikšti mintis gimtąja kalba. Žodį 
„knygnešys" keblu išversti į kitas kalbas. 
Istorija nežino kitų tokių dvasinio genocido 
atvejų. 1864-1904 m. laikotarpis, lietuviškosios 
spaudos draudimo metai, juodžiausias tarpsnis 
tautos atgimimo kelyje. Caro represijos vis 
pakylančiai į laisvės kovą tautai buvo labai tik
sliai nutaikytos: pirmiausia sunaikinti švietimą 
ir mokslą. Po 1831 m. sukilimo sekė Vilniaus 
universiteto uždarymas; po 1863 m. — spaudos 
lotyniškais rašmenimis uždraudimas. Tokios 
pat rusifikavimo strategijos buvo laikomasi ir 
sovietmečiu: svarbiausia sekti bei veikti švieti
mo ir mokslo sferas. 

Knygnešystės unikalioji epopėja prisimena
ma mūsų legendinio „knygnešių karaliaus" 
Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo dieną. Nuo 
1989 m. žurnalistų iniciatyva ta diena tapo 
atmintina. Turime išties didžiuotis šia, di
delėmis aukomis įrodyta, meile gimtajai kalbai, 
knygai, šviesai, mokslui... 

Už draudžiamų knygų gabenimą, platini
mą, net laikymą namuose buvo žiauriais kalėji
mais ir Sibiro tremtimi nubausta dautiau kaip 
2,000 lietuvių. Bet pasipriešinimas šiam absur
dui buvo ir tautinės savimonės formavimosi 
metai, kultūrinis atbudimas. Knygnešių sąjūdis 
buvo visuotinis, susikūrė net spaudos platinimo 
organizacijos: „Artojas", „Sietynas", „Atgala", 
Garšvių draugija ir kt. Daugiausia buvo gaben
amos Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje spaus
dintos knygos, maldynai, kalendoriai, o nuo 
1883 m. — ir laikraščiai. Kai kada spaustuvi
ninkai pagudraudavo, ant knygos viršelio pa
žymėdami išleidimo datą iki draudimo; tokių 
knygų caro žandarai neturėjo teises atimti. Ši
taip suklastoti leidiniai vadinami kontra
fakciniais. 

J. Bielinio tėviškė — Purviškių vienkiemis 
netoli Suostų bažnytkaimio, Pabiržės valsčiuje. 
Tebuvo baigęs vokiečių pradinę mokyklą Ry
goje, tačiau kiek nusipelnė Lietuvos švietimui! 
Nuo 1873-iųjų J. Bielinis įsijungė į lietuviško
sios spaudos platinimą, šiame darbe talkino 

vysk. Motiejui Valančiui. 1885-1895 m. jis buvo 
Garšvių bendrovės dalininkų, o 1890 m. tapo 
knygnešiu profesionalu. Žandarų pramintas 
„Beliaku", garsėjo kaip nesugaunamas. Tiesa, 
buvo suimtas net penkis kartus, bet vis sugebė
davo šaltakraujiškai išsisukti ar pabėgti. Net 
basomis per sniegą... Ne gyvenimas, o nuotykių 
romanas ar filmas! 

Savo veiklumu J . Bielinis sukūrė visą kny
gų platinimo tinklą Aukštaitijoje ir Šiaurės 
Lietuvoje. Tai buvo, kaip pats sakė, jo „lošimas 
kortomis su Maskolija". Nepriklausomybės 
atgavimu labai tvirtai tikėjo. J. Bielinis ir pats 
rašinėdavo į lietuviškuosius laikraščius „Auš
rą", „Varpą". Išleido net savo laikraštėlį „Bal
tasis erelis" (1897-1912 m. išėjo trys numeriai). 
Ypač jam rūpėjo valstiečių reikalai. Naiviai 
tikėjo, kad visi lietuviai gali būti vieningi, o 
valdyti laisvą šalį turė tų kaimo žmonėms 
palankus karalius. Mirė Jurgis Bielinis 1918 m. 
sausio 18 d., eidamas pėsčias į Lietuvių konfer
enciją Vilniuje. Amžinasis keleivis — prisėdo 
kryžkelėje po kryžiumi pailsėti ir nebepakilo... 

Palaidotas knygnešys Suostų kaimo kapi
naitėse, netoli gimtinės, kurioje taip ir neteko 
ramiai paūkininkauti. Kaune, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje stovinti J. Zikaro skulptūra 
„Knygnešys" primena Jurgio Bielinio žygius. 

Kaip ir kitais metais, Knygnešio dieną Lie
tuvoje vyko nemažai renginių, skirtų lietuviš
kos knygos ir periodikos istorijai bei dabarčiai 
paminėti. Tačiau tai tik preliudija spaudos 
atgavimo šimtmetinės sukakties paminėjimui, 
kuris pasieks kulminaciją gegužės 7-ąją, Spau
dos atgavimo, kalbos akny&s dieną. M. Maž
vydo bibliofilų klubas ta proga išleido knygelę 
su liaudies išminties krislais apie raštą, knygą 
ir kalbą. Štai keletas posakių iš ten: 

Be knygos nėra mokslo, be mokslo nėra gy
venimo. Kas parašyta, nebus ne kirviu ištašyta. 
Pasakyk, kokias knygas skaitai, pasakysiu, kas 
esi. Jei geras knygas skaitysi, tai būsi protin
gas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi 
turtingas. Mokslas akis atidaro. Koks protas, 
tokia ir kalba. Žengi žingsnį, ir žiūrėk, sakai 
žodį, ir galvok. Daug žinok, bet maža bylok. 
Išmintis — lengviausia našta. 
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PARTIZANO DUKTĖ 
TERESĖ TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ 

Pirmoji daiis 

Mama stengiasi šypsotis ir tvirtina, kad ji tik 
truputį peršalusi, kad tėtis nesirūpintų, kad 
saugotų save, bet aš matau, kad tėvelis netiki 
tuo, kad atsisveikinant jo seniai neskustu dyg
liuotu skruostu nusirita ašara. Jis ją skubiai nu
braukia pirštine... O man širdelė plyšta, visa tai 
matant ir suprantant. Jaučiu, kad visos mūsų 
nelaimės, užuot pasibaigusios, dar tik prasidėjo, 
ir niūri ateitis žada vien skausmą ir liūdesį. 
Norėčiau verkti, bet negaliu: ašaros išdžiūvo, ir 
akys sausos. 

Šis pavasaris kažkoks ypatingas! Rodos, dar 
niekada taip negiedojo lakštingalos, kaip šiemet 
čia, prie Pakalnių, Kvaseliuose, ežero pakrantės 
krūmuose. Jau porą mėnesių glaudžiamės pas 
atsargos kapitoną Feliksą Kvartūną, kurio sody
ba prie pat ežero. Netoliese, ežero saloje, slapstosi 
ir tėvelis su jaunu mokytoju Aleksu Palevičiumi. 
Pakalnių miškuose įvykus susišaudymui, žuvo 
daug Tigro būrio partizanų, o likusieji nutarė 
išsiskirstyti po du ar tris. Kažkur netoliese slap
stėsi ir būrio vadas B. Kaletka, senų laikų tėvelio 
pažįstamas ir draugas. Vakarais partizanai rink
davosi Kvartūnų sodyboje. Pasikalbėdavo, radijo 
pasiklausydavo, kortomis palošdavo. 

J ežero salą trijų — keturių šimtų metrų slap
t a s takas po vandeniu. Kai brendu juo, kojomis 
čiuopdama dugną, užsimerkiu, nes aplinkui 
tyvuliuoja juoda ežero gelmė. Ypač nejauku, kai 
pakyla vėjas ir bangos taškosi purslais, plakasi 
pašokdamos virš galvos. O ir galva ne taip jau 
aukštai virš vandens kyšo: takas kokio pusės 
metro gylyje Dugnas dumblėtas, tad kartais 
makteli gylyn virš juostos! Tik kryptelsi į šalį, — 
ir prarys juoda gelmė! Mane pas partizanus 
siunčia ir todėl, kad mano galvos iš nendrių ne
matyti, sunkiau pašalinei akiai pastebėti. Nu
nešu partizanams pietus: sriubos katilėlį, blynų 
a r keptos žuvies, o grįždama parsinešu sugautą 
išdarinėtą žuvį. Salos krūmuose partizanai slėp
tuvę įsirengę, nuo krantų nieko nematyti. Šilta, 
saulėta, gražu, rodos lepina vasara visus po 
žiemos speigu Labanoro giriose Rodos, kad ši 

trumpa ramybė — paskutine vasaros dovana 
žmonėms, pavargusiems nuo persekiojimo ir kan
čių. O man čia — tikras rojus! Braidau po ežerą, 
o kai nusibosta, patraukiu į priešingoje kaimo 
pusėje stūksantį ąžuolyną, kur gilus skardis vilioja vėsa 
ir paukščių balsais... Skardžio apačioje mažas 
šaltiniuotas upeliūkštis, kurio vanduo skaidrus ir 
šaltas, o pakrantėse žydi svaigiai kvepiantys 
laukiniai žirniai, daugybė kvepiančių žolių ir 
gėlių, nuo kurių net galva apsvaigsta' Mėgstu čia 
ant samanoto akmens tyliai pasėdėti ir pasvajoti. 

Mama vis dažniau sirguliuoja, kosti nak
timis, negalėdama užmigti, o jos veide vis skais
čiau žydi rožės! Pati išblyškusi, sulysusi, tik skruostai 
liepsnoja! Matau, su kokiu nerimu į ją žvelgia 
tėvelis, kaip jis kas kartą darosi liūdnesnis, ir 
man atrodo, kad jis visai nebenori slėptis. 
Vakarais jis vis ilgiau užsisėdi troboje su mumis. 
Tėvelis supranta, kad kova jau beviltiška, anks
čiau ar vėliau nušaus arba sugaus, o mama serga 
sunkia, nepagydoma liga. Abu tėveliai kenčia de! 
manęs, žinodami, kad galų gale liksiu viena. Šios 
mintys kankina ir mane, todėl aš vis dažniau 
kiurksau skardyje nieko neveikdama Sėdžiu sau 
laukinių žirnių pievelėje, klausausi paukščių 
čiulbesio ir vėjo šlamesio, ir tiek... 

Vakarais, kai nuo ežero pakyla baltas rūkas 
ir užgieda lakštingalų chorai, nuo Pakalnių pilia
kalnio dažnai atplaukia liūdna, ilgesinga mer
ginų daina. Ten, piliakalnio viršūnėje, po alyvų 
krūmais palaidoti žuvę partizanai Kas jie. ne
žinia, o gal ir žino kas, tik nekalba apie tai nieks, 
nes partizanų kūnus pavogė naktį nuo brukuotos 
Utenos miestelio aikštės ir slapčia palaidojo ant 
piliakalnio. 

„...Nebereik man tėvo dvaro, 
nei širmą žirgų 
Man tik miela juoda žeme, kurioje guliu 
Ši daina man taip suspaudžia širdį, tokia tik

roviškai graudi, jog suima begalinis noras numir
ti, gulėti ten, po tuo alyvų krūmu ir nieko nebe 
jausti Mirtis man atrodo labai romantiška ir 
graži palyginti su šiuo gyvenimu nuolatinėje 
baimėje ir slapstantis, be džiaugsmo, be ateities 

Bus daugiau 
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Ar tikrai mes visi vilkai? 
„Draugo" kovo 5 d., numery

je Akvilė Verbliugevičiūtė ap
rašo keturių lietuvių studentų 
„Golgotos kelią", apsigyvenus 
vasarai pas lietuvę šeimininkę, 
gan naują imigrantę (Lietuvis 
lietuviui — vilkas?). Atrodo, tas 
jaunimas nuomavo kambarį iš 
tikros „homo sovieticus" lietu
vės, da r ko gero ne visai sveiko 
proto. Jaunuolių išvados: „kitą 
kartą nieko bendra su lietu
viais". Gaila. 

Antra vertus, pas mus sako: 
„tango šoki dviese". Tai man ir 
neaišku, ar tie studentai jų ne
malonią patirtį visai bešališkai 
apibūdino, ar yra dar ir kita to 
medalio pusė? 

Visi pažįstam aibes vietinių 
lietuvių, kurie varganotai gyve
nantiems naujiems ateiviams 
asmeniškai labai daug padėjo, 
dažnokai neužsitarnaudami už 
tai nei paprasto, mandagaus 
„ačiū". Nemažai tų ateivių pra
sigyveno ir visai pasitraukė iš 
lietuviško rato, nes pagalbos 
daugiau nebereikėjo. Tai irgi 
gaila. 

O gal Verbliugevičiūtė su
rastų ir parašytų keletą istorijų, 
kuriose parodytų, kad lietuvis 
lietuviui tikrai nėra vilkas? 
Pavyzdžių pilna. 

Narimantas V. U d r y s 
Farmington Hills, MI 

Kas mes: Lietuvos ar 
lieti wų tauta ? 

Kai prieš kelias savaites 
perskaičiau, kad Pasaulio lietu
vių centro Lemonte vizija yra 
„Pasaulio lietuvių centras — 
Lietuvai ir jos tautai", buvau 
nustebęs, bet tą pateisinau litua
nistinio švietimo nesugebėjimu 
tinkamai išaiškinti kai kurias 
sąvokas savo mokiniams. Ta
čiau kai Kovo 11-osios proga 
prabilo Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas ir pareiškė, „kad mes, 
Lietuvos tauta, apgynusi savo 
laisvę ir nepriklausomybę, susi
kursime savo gerovę", pradėjau 

savęs klausti: kas mes esame: 
Lietuvos ar lietuvių tauta? At
rodo, jog pradedame maišyti 
valstybės ir tautos sąvokas. O 
jos yra skirtingos. 

Vac lovas Kleiza 
Homer Glen, IL 

Net nepaminėtas 
Perskaitęs š.m. kovo 5 d. 

„Drauge" straipsnį „Lietuvių 
fondas auga" pasigedau vienos 
pavardės. Žmogus už kurio par
duotą nuosavybę Berlyne LF 
gavo 821,922 dolerių, net nepa
minėtas. O tas lietuvis, tai a.a. 
Mykolas Žilinskas, kadaise bu
vęs Berlyno Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas bei Vokie
tijos LB narys. Tikiu, kad tai 
buvo tik neapsižiūrėjimas, nes 
tame straipsnyje yra paminėtos 
67 pavardės. 

T a d a s Mickus 
Springfield, VA 

Armotom žvirblius šaudo? 
Stasė E. Semėnienė ir vėl 

su didele armota šaudo į žvirb
lius. O kas tie žvirbliai? Tai jos 
2004 vasario 18 dienos laiškas 
„Drauge" „PLC, kur dingai?" 
Neatrodo, kad bet kada nori 
pasitikrinti faktus ir parašyti 
tikrai kaip yra. 

PLC tai pastatas. Tai yra 
buveinė daugeliui lietuviškų 
organizacijų. Tų organizacijų 
nevardinsiu. PLC renginių ko
mitetas, kuriam vadovauja 
energinga Bronė Nainienė, su
ruošia daug renginių, bet 
niekuomet neužbėga kitoms 
organizacijoms, jei jos panašius 
renginius rengia. B. Nainienė 
yra ne mažiau energinga, kaip 
daugelio gerbiama M. Remienė. 

2004 metų Vasario 16-tos 
minėjimą PLC patalpose ren
gė JAV Lietuvių Bendruomenės 
Lemont apylinkė. S. Semėnienė 
kitus bara, kritikuoja, tačiau 
kažkodėl lietuvių organizacijos 
vardą retai kada naudoja. Ko
dėl? Ar ji, ar jos padaliniai ne
daro klaidų? Ar dėl to, kad kai 
kurie bendruomenės veikėjai 
nieko bendra nenori turėti su 
kitais bendruomenės padali

niais? Kai kurie bendruomenės 
veikėjai vengia dalyvauti Le
mont apylinkės renginiuose ir 
gal net nesikreipia į Lemont 
apylinkę pagalbos ar patarimo. 

S. Semėnienės s traipsnis 
šeštadienio „Draugo" kultū
riniame priede puikus. Būtų 
gerai, jei ji pasiliktų prie tokių 
straipsnių, aprašymų. J i yra 
kompetentinga šioje srityje. 

Su geriausiais linkėjimais. 
Kęs tu t i s J e č i u s 

Villa Park, IL 

Svarbu tautinė savigarba 
Ačiū Nijolei Nausėdienei už 

laišką, ats i l iepiant į manąjį 
„PLC, kur dingai". Gerbdama 
kitų nuomones, o taip pat pa
stangas dirbti tėvynės labui, ne
rašysiu sieksninio laiško. Anot 
autorės: „Marijos aukšt. mo
kyklos salė jau atliko pagrindi
nę rolę". Niekad! Ten tik vykda
vo ir tebevyksta įvairūs rengi
niai, o ALTas, dar mums čia ne
sant, jau rengė Vasario 16-ąją. 
Pagaliau, kai į tą šventę, kaip 
šįmet, atvyksta 2 ambasadoriai 
iš Washington, DC, — lietuvis 
ir amerikietis; Illinois senato
rius, generalinis ir garbės kon
sulas bei kiti aukšti svečiai, o 
1,000 žiūrovų, didžiausio 
Čikagos dienraščio „Chicago 
Tribūne" apskaičiavimu, ar tai 
ne pagrindinis? 

Niekas negali nieko versti 
daryti — tai nemoralu. Tačiau mes 
turime turėt i tautinę savigarbą 
ir remti , kas lietuviška. Jei 
švenčiam Nepriklausomybės 
šventę, jei yra Šiluvos atlaidai, 
„Lithuanian Plaza" stovinčioje, 
lietuviškos architektūros baž
nyčioje, jei vyksta Dariaus ir Gi
rėno paminėjimas prie j iems 
skirto paminklo Marquette Par
ke, mūsų tautinė pareiga jung
tis, burtis ir petys į petį kartu 
žengti. Tam į pagalbą ateina ir 
„Draugas", iš anksto skelbda
mas Renginių kalendorių. O 
mes, tolerancijos vedami, sten
giamės ir privalome „neužbėgti 
už akių". 

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

Spinduliuojanti šviesa 
Atsiliepiu į vyr. redaktorės 

D. Bindokienės raginimą 
(„Draugas", š.m. 02.07) pa
sisakyti, kas man dienraštyje 
patinka. O patinka daug kas. 

bet šį kartą pasitenkinsiu tik 
vienu atsakymu. Per „Draugą" 
susipažįstu su įvairių straips
nių autoriais, tartum nuotolių 
bėgikais: ilgų lyg marotono — 
sakykim, Broniaus Nainio; 
trumpų — A. Paužuolio; vidu
tinių, kaip kino rež. Vytauto V. 
Landsbergio, kuris š.m. kovo 11 
d., Lietuvos laisvės. 14 m. proga, 
savo „Kitu žvilgsniu" skiltyse 
pristato problematiškais kon
fliktais apsėstą keturiolikmetį, 
vardu Lietuva. Jis pataria tė
vams dėl tokių vaikiūkščio iš
daigų per daug nesijaudinti, nes 
už poros metų jam sueis 16 ir 
subręs gerąja to žodžio prasme. 

Skiltis „Kitu žvilgsniu" yra 
vieną mano mėgstamiausių. 
Joje randu begalinės meilės, to
lerancijos bei besąlyginio 
atlaidumo atspindį, paimtą iš 
Evangelijos, iš kurios pasku
tiniąsias 12 vai. Kristaus 
kančias teko šiomis dienomis 
išgyventi, stebint „The Passion 
of the Christ" filmą. O jei, 
sakykim, prof. V. Landsbergio 
sūnaus samprotavimai būtų 
daugiau iš prigimties, negu iš 
Evangelijos, tai juo labiau 
reiškiu gilią pagarbą jo tėvams, 
kad sūnui įkvėpė „sveiko proto 
ir šventos dvasios". Viliuosi, 
kad kada teks su rež. Vytautu 
bent minutėlę pabendrauti ir iš 
arčiau pajusti tą šilumą, kuri iš 
jo rašytų žodžių spinduliuoja. 

Leon idas Ragas 
Itasca, IL 

Proga tobulėti? 
Visi jaučiame iškilusį pavo

jų Lietuvos valstybės išlikimui, 
bet ar kas ieško panaikinti 
pavojų sukėlusias priežastis? 
Po rinkimų išaiškėjo ruso 
Borisov pateikti prezidentui 
reikalavimai. Tačiau ir prieš 

- rinkimus buvo žinoma, kad jis 
davęs daugiausia Pakso kandi
datūrai, ir kad jis valdo rusiškų 
ginklų perpardavimo bendrovės 
padalinį Lietuvoje. Nepaisant 
to, dauguma Lietuvos gyventojų 
pasirinko Paksą. Nejaugi bal
suotojai nenumanė, kad toks 
aukotojas pinigus atidavė ne be 
reikalavimų? Nejaugi ir mes 
Amerikoje nežinom, kad didelių 
sumų davimas rinkimų kandi
datams surištas su įsipareigoji
mais? 

Balsuotojai siekė pasikeiti
mų valdyme. Jie rinkosi kandi
datą, nors ir žinodami, kad jis 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

AVIENA 

„Jiems nieko nėra skaniau 
už avieną", — taip dar prieš 
šimtą metų apie kirgizus rašė 
vienas vokietis keliautojas. — 
„Jie sėdi grupėmis apie šven
tinį dubenį su geriausiais mėsos 
gabalais. 0 paskui dar visiems 
duodama mediniuose dubenė
liuose labai riebaus, ypač gar
daus sultinio". Autoriaus išvada 
tokia: „Tauta, kuri anksčiau 
maitinosi vien mėsa, riebalais ir 
rūgusiu pienu, kuri daug vėliau 
ėmė naudoti grūdines kultūras, 
kuri dar ir šiandien beveik ne
valgo duonos, tauta, kuri pirk
davo iš kaimynų bene tik ar
batą, tokia tauta savo egzista
vimu, be abejo, paneigia susi
klosčiusią nuomonę, kad valgyti 
mėsos nesveika, nes sunku su
rasti sveikesnę tautą, negu kir
gizai". 

Avieną sveikiausia pirkti 
kovo, balandžio mėnesiais. Pi
giausią ir norimais gabalais su
pjaustytą avieną galima nusi
pirkti parduotuvėse Sriuboms, 
troškinimui avienos nema
rinuojame, tačiau kepimui avie
na bus skanesnė pamarinuota 
ir ji bus sultingesne, neturės to 
specifinio kvapo. Niekad mėsų 
nemarinuojame metaliniuose 
induose Marinuojant šlaunelę, 
geriausia marinuoti stiklinia
me inde. kuriame galėsime ją 
kepti 

Avienos marinavimas: 

Šašlykams, šlaunelėms ke
pimui ar šiaip norint išsikepti 
ant grotelių avienos pjausnius, 
mėsas sudedame į dubenį, šlau
nelę dar reikia peiliu subadyti. 
Paimame saują rudo cukraus, 
gerai apibarstome citrinos su 
pipirais (lemon pepper) priesko
niais arba citrinos sultimis, roz
marinu, (jei naudojame šviežią 
rozmariną, tai porą šlakelių, 
nes j is stipresnis), smulkiai 
supjaustytų ar sutarkuotų porą 
skiltelių česnako, lauro lapelių 
padedame į šaldytuvą vienai, 
porai dienų. Niekad marinuotos 
mėsos nebarstome druska ir ap
skritai, kepant bent kokią mė
są, druską barstome tik į kepi
mo pabaigą, nes druska iš
traukia iš mėsos visas sultis. 
Todėl tik verdant sriubas, 
troškinant, druską dedame tuoj 
pat, nes norime skanesnio sul
tinio. Šlaunelę kepame pačia
me marinate, tik dar užpylus 
alyvų aliejumi. Nereikia mėsos 
perkepti Patikrinimui įsmei
giame gerai į mėsą peiliu ir, jei 
dar bėga raudonas skystis, va
dinasi ji dar neiškepusi, o jei 
skystis pasirodo, bet jis jau ne 
raudonas, tai mėsa iškepusi 
Pjaustant mėsą, ji turi būti 
rausvos spalvos ir sultinga, ta
da ji bus skani. Nereikia bijoti 
rausvos spalvos, tokia turi būti 
aviena, jautiena Kita kalba ke 
pant vištieną ar kiaulieną Pvz . 

NAUDINGI PATARIMAI 

— Jei žuvis atrodo per sūri — reikia apšlakstyti ją citrinos sultimis. 
— jei verdant senos bulvės patamsėja, Įlašinti į vandeni šiek tiek 
acto arba citrinos sulčių. 
— Jei iš mielinės tešlos neišėjo geros bandelės, vadinasi, tešla per 
ilgai kilo ir mielės užrugo. Tešla kilti turėtų ne daugiau, kaip 45 mi
nutes. 
— Kad žuvies gabalėliai kepdami nesuirtų, juos reikia apvolioti mil
tuose, palaikyti 10-15 min., o tik po to dėti į įkaitinta keptuvę. 

šlaunelę apie 3,5 svaro kepame 
apie 2 vai. 350 laipsnių tempe
ratūroje, vis karts nuo karto 
palaistant ir pridengtą folija. 

Tikri virtinukai (koldūnai) 

Koldūnams imame per pu
sę jautienos ir avienos. Suma
lame malimo mašinėle ar mais
to kombainu. Avieną koldū
nams geriausia naudoti nuo 
menties. ji riebesnė ir malame 
su visais riebalais. Į paruoštą 
masę įpilame truputį vandens, 
mairūno, čiobrelių, pipirų, drus
kos, jei norime česnako, smul
kiai supjaustytų svogūnų, viską 
gerai išmaišome. 

Tešlą paruošiame paprastą: 
miltai, vanduo, vienas kiaušinis 
ir druska. Neperkietinti tešlos, 
ji turi būti normalaus minkštumo. 

Iškočiotą tešlą, formuojame 
vyno taure , neprikiškime daug 
mėsos įdaro į paplotėlį, pali
kime vietos sultims. 

Koldūnus dedame į verdan
tį su trupučiu druskos vandenį 
Leiskime vėl užvirti ir tada 
dar leiskime pavirti 8—10 min
učių. Neleiskime jiems pervirti. 
Dubenėlyje pateikiame kol
dūnus, užpiltus tuo sultiniu, 
kuriame jie virė Apibarstome 
supjaustytomis petražolėmis 

bendrauja su Lietuvos priešu. 
Šitaip rizikuoti valstybės pavo
jum rinkėjai turėjo būti labai 
įskaudinti. Net ir dabar pavieši
nus, kas anksčiau buvo tik pri
leidžiama, balsavusieji už Pak
są, jį ir toliau tebepalaiko. Ši
toks Lietuvos gyventojų pavo
jingas elgesys primena istori
nius kunigaikščių laikus. Vy
tautas laikinai susidėjo su kry
žiuočiais, kad atgautų iš jo pa
glemžtas valdas. Paksas tir jo 
rusų patarėjai) rinkimuose iš
kėlė seimunų neteisėtą savimi 
rūpinimąsi ir kyšininkavimą. 
Prižadėjo tvarką. Šitai pakako 
patraukti daugumą už jį bal
suoti ir nepaisyti valstybei su
daromų pavojų. Dabar pasirodo, 
kad ir jisai elgiasi taip pat, kaip 
kitus kritikavo. Bet įrodymai, 
kad jis negeresnis, neatgrasino 
jo rėmėjų. 

Gal pirmas žingsnis panai
kinti valstybei kilusį pavojų 
būtų pašalinti aplinkybes, įgali
nusias tokiam pavojui kilti. Sei-
munai pasikalbėjimuose pripa
žįsta, kad negerai, kai „kiti" sei-
mūnai rūpinasi pirmiausia sa
vo, o ne viso krašto gerove, ir 
blogai, kai rinkimuose pinigai 
taip dominuoja. Bet toje srityje 
nesimato Seimo pastangų keisti 
įstatymus. Jeigu dabar, per patį 
įkarštį Seimas įstatymų ne
praveda, tai kada? Ar nereiktų 
atitolinti nuo seimunų ir ministrų 
valstybės turto valdymą ir jo 
privatizavimą? Atrodo, kad su
kelta pagunda viršija seimunų 
moralinius išteklius. Ar rinki
minei reklamai nereiktų įvesti 

Petražoles visada prieš pjaus
tant, reikia perplauti šiltu van
deniu, tuo būdu atgaivinsime 
jų aromatą. Nereikia bijoti 
avienos riebalų, jie visai kitaip 
organizmo įsisavinami ir leng
vai suvirškinami. Sočiau paval
gysi ir sveikiau jausiesi, bet 
tokių koldūnų daug ir nepa
jėgsi suvalgyti. 

Vištienos krūtinėlės 

Pirmiausia nuo vištienos 
krūtinėlių nuimti oda, jas 
muštuvu pamušame ir pamari-
nuojame lygiai taip pat. kaip 
avieną: rozmarinu, sauja rudo 
cukraus, citrinos ir pipirų pries
koniais ar citrinų sultimis pa
laistome, česnako skiltele su
pjaustome ir uždengę pade
dame į šaldytuvą. Gali stovėti 
net kelias dienas, nuo ilgesnio 
stovėjimo mėsa bus trapesnė 

Kepame gerai įkaitintame 
aliejuje, per pusę su sviestu ar 
margarinu. Kiekvieną gabalą 
apvoliojame miltuose, paskui 
išplaktame kiaušinyje, po to 
dar miltuose. Leidžiame apkep
ti iki gražios gelsvos spalvos 
abiems pusėms. 

Pateikiame su daržovėmis, 
bulvėmis, ryžiais, makaronais 

Nijolė N. 

NAUJIENA 
Pigiausi 

pokalbiai { 
Lietuvą 

Teiraukitės 
AnANTĮC 

1-600-775-7363 

SIŪLO DARBĄ 

Neringos stovykla ieško lietuviškai 
kalbančių VADOVŲ, nusimanančių 

apie Lietuvos kultūrą, dirbti stovykloje 
Mar'boro. Vermonte. nuo birželio 23 d. 

iki rugpjūčio 3! d. Vadovai praveda 
stovyklos programas, gyvena su 

stovyklautojais ir prižiūri jų kasdieninĮ 
gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties 
darbe su vaikais (7-16 metų) vasaros 
stovyklose. Alga: SI 1.44/val.— 40 

val./sav. 
Susidomėję turi siųsti reziume anglų 
kalba pagal valdžios nurodymus šiuo 

adresu: 
Job order 612521 

Jobs & Training Division 
Vermont Department of 
Employment & Training 

P.O. Box 488 
Montpelier. VT 05601-0488 

Neringos stovykla ieško vyriausio 
VIRĖJO dirbti stovykloje Marlboro. 
Vermonte. nuo birželio 20 d. iki rug

pjūčio 31 d. Ieškome subrendusio žmo
gaus, nusimanančio apie maisto 

ruošimą ir gaminimą 100-150 stovyk
lautojų ir vadovų. Vyriausias virėjas 

turės nustatyti stovyklai meniu, kuria
me turi būti lietuviškų patiekalų, taip 

pat ir užsakyti maistą. Vyriausias virė
jas prižiūrės kitus virtuvės darbuotojus 

ir pasirūpins virtuvės švara. Alga: 
11.34/val. — 40 val./sav. 

Susidomėję turi siųsti re/.iume anglų 
kalba pagal valdžios nurodymus šiuo 

adresu: 
Job order 612522 

Jobs & Training Division 
Vermont Department of 
Employment & Training 

P.O. Box 488 
Montpelier, VT 05601-0488 

Reikalinga auklė 2 vaikams — 3 
metų berniukui ir 2 men. mergaitei 

Nni)orko priemiestyje Gyventi 
kartu, geros gyvenimo sąlygos. 

darbas lietuviškoie šeimoje 
Tel. 917-443-8360. 

( aregiver job for live-in position 
in VVisconsin: good pay: mušt 
have valio! wnrk permit. S.S., 

D.I.. and experience. 
v all 262-657-8044 

nemokamos, sunormuotos tele
vizijos, radijo ir laikraščių nau
dojimo galimybės, prieinamos 
lygiai visiems kandidatams? Ar 
nereiktų įvesti didesnes baudas 
valdininkams už piktnaudžiavi
mą valstybės galiomis ir ta ip 
apsaugoti žmones, padėjusius 
išaiškinti nusižengimus? 

Many tume , kad viešumon 
iškilus nus ika l t imams , būtų 
griebtasi įs tatymus tuoj taisyti, 
kad išvengtumėm pasikartoji
mo. Sąžiningi seimūnai, kurie 
elgėsi savanaudiška i , t u rė tų 
pripažinti dalį savo kaltės, kad 
žmonės galėtų jais ateityje pa
sitikėti. Valstybei pavojus iški
lo, priešams panaudojus jos silp
nybes. Pasirodė, kad buvusi ko
munist inė Rusija greit išmoko 
paimti į r ankas kitos valstybes 
„demokratines" vadeles. Ar Lie
tuva pajėgs užtektinai greitai 
iš tobul int i demokratijos išsi
laikymo taisykles, kad apgintų 
savo nepriklausomybę ir savo 
gyventojus? 

Tikime, kad Lietuvoje yra daug 
gudrių žmonių ir jie išsinarplios 
iš iškilusio pavojaus, bet ar jie 
turi užtekt inai ryžto pataisyti 
paa i škė jus ius t r ū k u m u s ir 
pakelti valdžios eigą į aukštes
nį, patriotinį lygį? 

Algis K a z l a u s k a s 
Orland Park, IL 

„Kariūno" repertuaras 
„Draugas" savo š.m. vasario 

24 d. laidoje išspausdino būsimo 
Lietuvos karo akademijos choro 
„Kariūnas" koncerto programą. 

CPA CONSTANTINE J 
REIKALINGI \ 
* manikiūristai ' 

•masa/istas-Hrapistas '. 
•odos priežiūros sperialistavestetikas ; 

Tel . 708-945-8051, Conie. : 

Programa įdomi. Daug naujų 
dainų. Tarpe jų ir viena kita ži
nomesnė. Sužymėti visi auto
riai. Čia drįstu pastebėti keletą 
pastebėtų autorystes netikslumų. 

Dainos „Sveiki broliai daini
ninkai" originalas yra ame
rikiečių baptistų giesmė „Hold 
the Fort" — „Ho my comrades, 
see the signal", muzikos auto
rius Philip Paul Bliss (1838— 
1876). Lietuviškai pagal Sta
nislovo Malevskio tekstą pirmą
kart išspausdino L. Ereminas 
savo rinkinyje „Dainos sutaisy
tos ant 4 balsų" (Tilžė, 1902 m.). 
Rinkiny prie tos dainos auto
rium klaidingai nurodytas Da-
vid Ira Sankey (1840—1908), ku
ris, kel iaudamas per pasaulį 
kaip pamokslininkas-misionie-
rius, daug prisidėjo prie tos 
giesmės išpopuliarinimo. Phila-
delphijos kapinėse ant P. P. Bliss 
antkapio yra iškaltas prierašas 
„Author of the hymn 'Hold the 
Fort' ". 

Dainos „Kapri žvejys" auto
rius yra ne italas E. di Capua, 
bet vokietis Gerhard Winkler (g. 
1906 m ) , o da ina „Caprifis-
cher" parašyta 1943 m., kai E. 
di Capua jau buvo seniai miręs. 
Taip pat daina „Ulonai" nėra 
mūsų liaudies daina, o skolinys 
iš lenkų. 

Koncerte girdėsimas choras 
(trigubas kvartetas) pavadintas 
„vokaline grupe". Niežti pa
klausti, ar likę choristai ne vo
kalistai, t.y. ar jie nedainuoja? 
Gal čia norėta pasakyti — „ka
merinė grupė"? 

V y t a u t a s Strol ia 

r m •n 
Ar nebū tų nuos tabu , jei

gu Jūsų še imai reikš
m i n g a s asmuo, šokan t i s ar 
vadovaujan t i s šokių grupei , 
a tver tęs XII Lietuvių Tau
t in ių Šokių šventės leidinį, 
rastų sveikinimą, skirtą jam 
ar jai? Kokia ma lon i , įamži
n a n t i d o v a n a šokėjui, mo
kytojai , vadovui , už palygi
nus mažą sumą (vienas psl. — $150; pusė psl. — $100; 
ketv i r t i s psl. — $75 ir vizit inės kortelės dydžio — $50). 

Spausd in imui paruoš tus („camera ready") sveikin
imus , kar tu su a t i t i n k a m o s sumos čekiu, prašome 
siųsti: XII Li thuanian Folk Dance Festival, 2711 YV'est 
71st Street , C h i c a g o , I l l inois 60629. Svei
k in ima i /Ske lb ima i bus p r i imami iki š. m . balandžio 
m ė n . 1. d. 

HK7 =s7B 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 

Painting career oppurtunity. Local 
office of national painting company 

seeks job-site supervisors and 
painters. Painting skills essential 
Only career people need apply. 

Tel. 800-778-9885. 

Išnuomojamas 
2 mieg. butas Marquelte Parke. 

naujame pastate. 
Tel. 773-737-0835. 

SIUVĖJA 
Reikalinga siuvėja su gera 

patirtimi šiaurės vakariniuose 
rajonuose. 

Skambinti Kristinai 
847-942-6917. 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

DOMESIO! DĖMESIO! Neseniai 

atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tadau skefctis laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS {ūsu 

ikcftjiHiĄ JŽspaMSohis nemokamai . 

Tereflda paskambinti tel. 775-585-

9500 ar užsukti {DRAUGO admkv 

btradfa adresu 4545 W. 63 St, 

Chicago, R. 60629. 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Brighton Park išnuomojamas 2 
mieg. butas. 

Šalia 45 St. ir Calif'orm j A ve. 
Kreiptis First Rate Real Fstate. 
773-767-2400, Aušra Padalino. 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Priimu gyventi vyresnio amžiaus 
žmones su pilna ar daline priežiūra 

(maistas, butas ir t.t.) 
Naujas namas, graži aplinka — 

Miehigan Cilv. 
Tel. 269-469-0219-; 630-257-2768 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plyteles: ..sidings", 

.soffits". ..decks". ..guiters ".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

S T A T E FARM INSl 'RANCE 
Al TC AK Hffl M X NAML- SVEKATOS 

IR < ;> WHĖS URM TUMAS 

Ai 
/.•r 

S K. 
- ir Oti M c 
hetu\ iškai 

FRANK /.APOI.IS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 70S-424-S654 773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
Jrff ,,. Landmark 
L^I I * 1** . properties 

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

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir su/inm^as patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 



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

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
MADRIDAS. 
Ispanijos policija mano nusta
čiusi praėjusios savaitės išpuo
lio Madride, kuris pareikalavo 
200 gyvybių, vykdytojų asme
nybę — remdamasis saugumo 
šaltiniais laikraštis „EI Pais" 
antradienį rašo, kad bombas 
keturiuose priemiestiniuose 
traukiniuose tikriausiai su
sprogdino šeši marokiečiai. Vie
ną šių asmenų, kuris jau suim
tas, atpažino du gyvi likę liu
dininkai, kurie sakė matę jį 
prieš pat sprogimus. Įtariama
sis Jamal Zougam palaikė ry
šius su kai kuriais tų asmenų, 
kurie buvo suimti dėl praėjusių 
metų gegužės sprogimų Kasa
blankoje, per kuriuos žuvo 45 
žmonės, tarp jų —12 kovotojų 
mirtininkų. Šaltiniai policijoje 
laikraščiui sakė manantys, kad 
minimi šeši marokiečiai gali 
būti ne visi ketvirtadienio iš
puolių vykdytojai. Įtariama, 
kad su tuo susiję kovotojai ir iš 
kitų valstybių. 

BRIUSELIS. 
Ispanijos opozicinės Socialistų 
partijos netikėta pergalė sek
madienio rinkimuose pakeis 
jėgų balansą Europoje JAV 
rėmėjų Irako karė stovyklos 
nenaudai, pirmadienį sakė 
Europos Sąjungos (ES) diplo
matai. Tai gali paskatinti kitas 
Europos valstybes persvarstyti 
savo dalyvavimą operacijoje 
Irake ir atverti kelią skubiam 
susitarimui dėl aklavietėje at
sidūrusios pirmosios ES konsti
tucijos, kurios priėmimą bloka
vo pasitraukiantis konservato
rius ministras pirmininkas Jo
se Maria Aznar, norėjęs iš
saugoti Ispanijai didesnes bal
savimo galias. J. M Aznar per 
aštuonerius savo buvimo val
džioje metus pakeitė Ispanijos 
užsienio politiką, sudaręs sim
bolinę sąjungą su Londonu ir 
Vašingtonu. Jo pirmtakas so
cialistas Felipe Gonzalez Mar-
quez pirmenybę teikė sąjungai 

R. Zapatero. 

su Prancū
zija ir Vokie
tija. Išrink
tas ministras 
pirmininkas 
Jose Luisas 
R o d r i g u e z 
Zapatero sa
kė puoselėjąs 
viltį, kad jam 
pavyks atkurti puikius santy
kius su Prancūzija ir Vokietija, 
kurios griežtai nepritarė karui 
Irake, ir padaryti viską, kad 
Ispanija vėl atsidurtų Europos 
priekyje. 

JAV i 
SAN FRANCISCO. 
Pirmadienį prieš San Francisco 
teismą stojo buvęs Ukrainos 
ministras pirmininkas Pavlo 
Lazarenka, kaltinamas legali
zavęs neteisėtai gautus 114 
mln. dolerių. P. Lazarenka, va
dovavęs Ukrainos vyriausybei 
nuo 1996 iki 1997 m., kaltina
mas neteisėtai išvežęs iš valsty
bės milijonus dolerių ir plovęs 
lėšas per Amerikos bankus. 
Šveicarijos teismas P. Laza
renka už akių nuteisė už tokį 
pat nusikaltimą, o tėvynėje jam 
pateikti kaltinimai nužudžius 
du Aukščiausiosios Rados de
putatus. Įeidamas į teismo salę 
kaltinamasis pareiškė esąs tik
ras, kad bylos sprendimas jam 
bus teigiamas. Buvusio prem
jero šeima į JAV atvyko dar 
paskutinį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį, kai P. Lazarenka 
dar vadovavo šalies vyriausy
bei. Pats jis buvo areštuotas tik 

' atvykęs į JAV 1999 m. vasarį. 
Prokurorė Martha Boersch 
apibūdina P. Lazarenka kaip 
žmogų, kuris pasinaudojo savo 
politine įtaka, kad apiplėštų 
žmones, siekdamas plėtoti savo 
verslą, ir praturtėti neramiais 
metais po pertvarkos. P. 
Lazarenka advokatas Doran 
Weinberg pranešė prisieku
siesiems, kad jo klientas iš tik
rųjų smarkiai praturtėjo dešim
tajame dešimtmetyje, bet ne 

nusikalstamai, o remdamasis 
savo protu ir išradingumu. 

ČEČĖNIJA ~j 
GROZNAS. 
Nauju Čečėnijos vyriausybės 
vadovu paskirtas Sergej Abra-
mov. Tai antradienį pranešė 
Maskvai lojalaus prezidento 
atstovas. 32-ejų metų S. Abra-
mov dirbo Čečėnijos finansų 
ministru, ir buvo atleistas iš šių 
pareigų 2003 m. pradžioje. Tre
čiadienį jo kandidatūrą ap
svarstys Valstybės taryba, ir 
neabejojama, kad ji bus patvir
tinta. S. Abramov atėjo į Čečė
nijos vyriausybę 2001 m. pra
džioje ir vadovavo Čečėnijos 
finansų ministerijai. 

Į , IRAKAS 
BAGDADAS. 
Irako šiauriniame Mosulo mies-te 
pirmadienį vėlai vakare parti
zanai nužudė keturis JAV pa
galbos darbuotojus. Kovotojai 
vis dažniau rengia išpuolius 
prieš atstatymo darbuose daly
vaujančius žmones, siekdami 
pakenkti pastangoms atstatyti 
karo nuniokotą kraštą. Šie as
menys dirbo privačioje savano
rių organizacijoje, kuri šiame 
rajone teikė skubią pagalbą 
vietos gyventojams. Kovotojai 
jau surengė ne vieną išpuolį 
prieš civilius rangovus, dir
bančius su JAV vadovaujama 
sąjunga, nepaisant to, kad vals
tybė jau pradeda gauti pinigus 
iš 18.4 mlrd. dolerių sumos, ku
rią JAV vyriausybė pasižadėjo 
skirti Irako atstatymui. Irake 
nerimstant smurtui, prasidėjo 
nesutarimai dėl to, kokį vaid
menį Jungt inės Tautos (JT) 
turėtų atlikti formuojant naują 
laikinąją Irako vyriausybę, o 
tai gali gerokai apsunkinti JAV 
pastangas iki birželio 30 d. per
duoti valdžią į irakiečių rankas. 
Irako laikinoji Valdančioji tary
ba pirmadienį nepriėjo vienin
gos nuomonės, koks vaidmuo 
turėtų tekti JT formuojant lai
kinąją vyriausybę. 
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Seimas apskundė Konstituciniam Teismui prez idento siūlymą 
surengti apkaltą par lamento vadovui 

Atkelta iš 1 psl. zidentinės Liberaldemokratų 
Socialdemokratai pirmadie- frakcijos atstovai kaltino social-

nį vakare suabejojo dėl kreipi- liberalus bijantis pradėti tyrimą 
mosi, bet antradienį po susitiki- dėl A. Paulausko veiksmų, iro-
mo su valdančiosios daugumos 
partneriais socialliberalais pa
keitė savo nuomonę. 

Prieš kreipimąsi į Kons
titucinį teismą pasisakę propre-

nizavo, jog kreipimosi tekstas 
nėra suprantamas. 

Liberaldemokratas Vladas 
Žalnerauskas prašė kreipimosi 
tekstą išversti „į valstiečių-dar-

bininkų kalbą", nes jis kitaip 
negalįs jo suprasti. 

Konservatorius Vytautas 
Landsbergis siūlė Seimui imtis 
„veiksmingesnių priemonių" ir 
„neleisti iš savęs tyčiotis", apri
boti prezidento galias apkaltos 
proceso metu, užkertant kelią 
tolesniems jo išpuoliams. 

Paminklas Martynui Mažvydui pasitiks Mokslų akademijos 
bibliotekos lankytojus 

Atkelta iš 1 psl. 
1994 m. Karaliaučiaus sri

ties Kultūros ir meno žinovų ko
misija ir Kultūros valdyba pri
tarė skulptoriaus Regimanto 
Midvikio ir architekto Arvedo 
Kybranco sukurto paminklo 
maketui. 

Pasak J. Marcinkevičiaus, 
nors ir suderinus su Kara
liaučiaus valdžios institucijo
mis, paminklas nebuvo pastaty
tas dėl politinių dalykų, nesuti
kus vietiniams gyventojams, ir 
iki šiol dulkėjo saugykloje. 

Prūsos ir Mažosios Lietuvos 
fondo steigėja Virginija Kondra-
tienė nusprendė jį perduoti Lie
tuvos mokslų akademijos biblio

tekai Vilniuje, kol atsiras gali
mybė pastatyti jį Ragainėje. 

J Marcinkevičius sako, kad 
prasminga saugoti paminklą 
bibliotekoje, kurioje sukaupta 
daug Mažosios Lietuvos kultū
rinio ir raštijos paveldo, Ryt
prūsių autorių žodynų, grama
tikų, kitų originalių raštijos 
darbų, surinktų pokario metais 
Mokslų akademijos rengtose 
ekspedicijose j Karaliaučiaus 
sritį. 

Vis dėlto neprarandama vil
ties, kad kada nors paminklas 
pirmosios lietuviškos knygos 
autoriui, kaip ir planuota, iškils 
Ragainėje, kurioje M. Mažvydas 
praleido brandžiausius savo me-

Prezidento advokatų prašymas nušalinti teisėjus - atmestas 
Atkelta iš 1 psl. 

„Mes gyvename laisvoje 
valstybėje, niekam nedraudžia
ma komentuoti. Prezidentas yra 
politikas, politiko pareiga yra 
kritikuoti", aiškino G. Baublys. 

Konstitucinis Teismas an
tradienį pradėjo nagrinėti Sei
mo paklausimą, ar prezidento 
R. Pakso kai kurie konkretus 
veiksmai prieštarauja pagrmdi 
niam šalies įstatymui Kons
titucijai. 

Seimo Specialiosios tyrimo 
komisijos išvadose R Paksas 

kaltinamas šešiais atvejais pa
žeidęs Konstituciją ir preziden
to priesaiką. 

Prezidentas R Paksas, an
tradienį spaudos konferencijoje 
paklaustas, kaip vertina savo 
advokatų bandymus nušalinti 
visą KT. teigė, kad advokatai 
dirba savo darbą ir jis į „deta
les" nesikiša. 

Prezidentas išsisuko nuo at
sakymo i klausima, ar pasitiki 
KT ir jo teisėjais, sakydamas v.\ 
nas, kad KT nutarimai ir spren
dimai yra galutiniai ir neginei 

Liūdna žinia muz. Stasio Sližio šeimoje 

tus. 
I Ragainę kunigauti jis at

vyko 1549 m., baigęs studijas 
Karaliaučiaus universitete. 
Tuomet M. Mažvydas jau buvo 
pirmosios lietuviškos knygos 
„Katekizmo" autorius. Ragainė
je M. Mažvydas pradėjo sakyti 
pamokslus lietuvių kalba, rūpi
nosi parapijiečių švietimu, uo
liai prižiūrėjo, kaip mokomi Ra
gainėje vaikai. 

Gyvendamas Ragainėje, M. 
Mažvydas leido lietuviškas kny
gas, suformavo lietuvių giesmių 
poetikos ir eilėdaros pagrindus 
Ragainėje ir mirė 1563 m., pa
laidotas Ragainės bažnyčios po 
žemiuose. 

j a m i 
„Bet kiekvienas pilietis 

laisvoje demokratinėje šalyje. 
Lietuvoje gali turėti savo nuo
monę apie Konstitucinio Teismo 
nutarimus ir gali komentuoti". 

R. Paksas yra sukritikavęs 
Konstitucinio Teismo nutarimą, 
pripažinusį prezidento dekretą, 
kuriuo Lietuvos pilietybe su
teikta verslininkui Jurijui Bori
sovui, antikonstituciniu Tuo 
Rolandas Paksas šukele teisi
ninkų, politikų ir dalies visuo
menės pasipiktinimą. 

Neseniai buvo gauta žinia 
iš Vilniaus, kad Šv. Antano 
parapijos liturgijos komisijos 
pirmininko muz. Stasio Sližio 
vyresnis brolis, muz. ir kompo
zitorius Pranas Sližys iškeliavo 
amžinybėn. A.a Pranas Sližys 
mirė vasario 15 d. ligoninėje ir 
buvo palaidotas šalia savo 
žmonos Vilniuje. 

Pranas Sližys gimė 1915 m. 
gruodžio 12 d. Traupio mieste
lyje, Anykščių raj. Velionis bu
vo vargonininkas, choro diri
gentas, pedagogas, kompozitorius. 

Pirmasis Prano mokytojas 
buvo tėvas, mokęs sūnų muzi
kos, rašto ir vargonuoti. 1933 
m. Pranas savarankiškai pra
dėjo vargonuoti Leliūnų, Ute
nos raj. parapijoje. Čia suorga
nizavo apie 60 dalyvių mišrų 
chorą, kurį išmokė sudėtinges
nių Mišių ir giesmių. 1934 m. 
lankė vargonininkų-chorvedžių 
kursus. 1937—1941 m. vargo
nininkavimą ir kompoziciją 
studijavo Kauno konservatorijoje. 

1939—1945 m. P. Sližys 
mokytojavo Ukmergės mokyto
jų seminarijoje ir gimnazijoje, 
vadovavo moksleivių chorams. 

vargonininkavo Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Atvykęs į 
Vilnių, 1945—1948 m. buvo 
universiteto s tudentų chor
meisteris, 1946—1947 m. Ar
kikatedros vargonininkas, 1948 
m. baigė Vilniaus konservatori
jos vargonų klasę. 1948—1975 
m. Vilniaus valstybinio univer
siteto akademinio mišriojo 
choro meno vadovas ir dirigen
tas . Chore tada dainuodavo 
daugiau kaip 200 merginų ir 
vaikinų, paruoštas didelis ir 
įvairus kūrinių reper tua ras , 
surengta apie 600 koncertų Lie
tuvos miestuose ir miesteliuo
se, dainuota Latvijoje, Estijoje, 
Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusi
joje ir Lenkijoje, dalyvauta res
publikinėse ir Baltijos respub
likų studentų dainų šventėse 
„Gaudeamus", konkursuose lai
mėta pirmųjų ir kitų prizinių 
vietų. 1960 m. buvo suteikta 
chorui nusipelniusio kolektyvo 
vardas. 

P. Sližys mokytojavo ir va
dovavo chorams Vilniaus mies
to mokyklose. Vienuolika metų 
dirbo S. Nėries vidurinėje mo
kykloje, ten vadovavo vaikų ir 

vyresnių klasių merginų cho
rams , kur iuos lankydavo iki 
200 moksleivių. Merginų cho
ras 1946, 1950 ir 1955 m. res
publikinių dainų švenčių 
konkursuose pelnė ant rąs ias 
vietas. 1956—1960 m. vadovavo 
kultūros-šviet imo technikumo 
merginų chorui. 1957 m. I 
respublikiniame jaunimo festi-
valyje-konkurse choras pelnė 
laureato vardą. 1966—1975 m. 
buvo buvo Vilniaus universiteto 
Este t in io lavinimo katedros 
vedėjas, nuo 1971 m. docentas. 
Išėjęs į pensiją, 1977—1983 m. 
vargonininkavo ir vadovavo 
chorui Vilniaus Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. 1989 m. įkūrė 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
didįjį mišrųjį choro ir iki 1992 
m. jam vadovavo. 

Muz. P. Sližys pasižymėjo 
visuomeniniu muzikiniu darbu. 
Buvo 1956, 1958, 1967 ir 1968 
m. Baltijos respublikų studentų 
dainų švenčių ^Gaudeamus" 
Tar tu , Rygoje ir Vilniuje diri
gentas. Vilniaus miesto ir 1960. 
1963, 1965 ir 1970 m. respub
likų dainų švenčių dirigentas. 
1998 II Pasaulio lietuvių dainų 

šventės Vilniuje dirigentas, 
dainų komisijų narys, meno 
mėgėjų kolektyvų konsultantas. 
1955 m. dirigentui suteiktas 
nusipelniusio artisto garbes 
vardas. 

P. Sližys žinomas ir kaip 
kompozitorius. Sukūrė ir har
monizavo nemažai dainų 
chorams, paraše giesmių ir Mi
šių. Dainos „Gegelė" ir „Gim
tinės beržai", taip pat giesmė „O 
Kristau" yra premijuotos. 1995 
m. pabaigoje Vilniaus arkikate
droje bazilikoje surengtas P. 
Sližio religinės muzikos kurinių 
koncertas, skirtas dirigento 80-
mečio garbei. Maestro apdova
notas Gedimino V laipsnio 
ordinu ir jam suteiktas Lietuvos 
kompozitorių sąjungos garbes 
nario vardas. 

Šv. Antano parapijos kle
bono kun. Alfonso Babono, 
parapijos tarybos ir visų parapi
jiečių vardu, reiškiame gilią 
užuojautą muz. Stasiui ir Na
talijai Sližiams netekus bran
gaus brolio ir svainio. 

Paruošė Regina J u š k a i t ė -
Svobienė 

Vilniaus universiteto Akademinis choras Filharmonijos salėje. Viduryje 
Pranas Sližvs, chorui vadovavęs nuo 1948 iki 1975 m. 

choro vadovas ir dirigentas muz 

A t A 
KOSTUI DOČKUI 

staiga brangias gimines palikus, šioje skau
džioje netektyje STEFUTEI ir dr. PETRUI KI
SIELIAMS ir jų vaikams su šeimomis, siun
čiame gilią užuojautą ir maldas. 

Izabelė Stončienė ir vaikai su šeimomis 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

1 
Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės 
spaustuves visoje Amerikoje. ..Draugo" spaustuve spaus
dina lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus 
su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ,,Draugo" 

spaustuve negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei, 

yra parama dienraščiui ..Draugas" turi atlikti daug 
papildomų spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti 

pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti ..Draugo" spaus

tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir 
sužinoti, ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

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

Juk ,,Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio. 

kaip,.Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS — 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 

60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

J 

Užgeso dar viena širdis, kuri taip labai mylėjo Lietuvą! 

A t A 
JONAS MOTIEJŪNAS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2004 m. vasario 28 d. į amžinybę iškeliavo savo namuose 
mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis ir senelis, sulaukęs 82 
metų. 

Liepos mėnesį atšventėme mudviejų 56 metų vedybinį 
jubiliejų. Pagal velionio pageidavimą, jo pelenai bus nu
vežti ir palaidoti jo tėviškėje Dzūkijoje, Janėnų kaime. 

Liūdesyje liko mūsų 4 dukrelės: Ramunė Sarup, Eglė 
Mangum, Rūta Wagner, Birutė Upchurch, žentai ir anū
kėliai Vitas ir Just in Wagner, Eivutė (Avery) ir Robertėlis 
Upchurch. Lietuvoje liko a.a. Jono sesutė gydytoja Birutė 
Butkienė su šeima ir daug giminių. 

L iūd in t i ž m o n a Ona Motiejūnienė-Prizgintaitė 

A ^ A 
\* — MARIJAI NAUDZIUTEI 

BAJORŪMENEI 
iškeliavusiai j amžinybę, gilią užuojautą reiš
kiame jos dukroms DAIVAI ir GIEDREI, jų 
šeimoms ir giminėms. 

Vytas ir Junna Rugieniai 
Kostas ir Vida Stankai 

P E R S I U N Č I A M E l L I E T U V Ą 
R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

i P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 a - 4 3 D - 6 B a C 



DRAUGAS, 2004 m. kovo 17 d., t r e č i a d i e n i s 

„ŽALTVYKSLES" DRAMOS sam
būris renkasi kovo 25 d., ketvir
tadienį, 7 v.v., Jaunimo centre. 
Visi norintys prisidėti prie 
teatralų mielai kviečiami. Lau
kiami norintys vaidinti ar re
žisuoti, arba tiesiog turintys 
sparnuotų minčių. Teiraukitės 
tel. 773-286-6377, Ilona. 

KAS YRA „STREVADVARIO pro
jektas?" Kviečiame visus į ypa
tingą susitikimą su kunigu 
Farrell Peternal, kovo 28 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 v.r. šv. 
Mišių, nuo 12:15 iki 1:30 v.p.p., 
didžiojoje salėje, Pasaulio lietu
vių centre. Kun. Farrell yra 
amerikietis iš Wyoming, kuris 
uoliai dirba dvylika metų Lie
tuvoje su šeimom ir jaunimu. 
Kun. Farrell pristatys progra
mą su skaidrėm apie „Streva-
dvario projektą" - katalikiškas 
konferencijos centras tarp Vil
niaus ir Kauno, kuriame bus 
teikiamas kultūrinis ir dvasinis 
ugdymas. 

PENKTADIENĮ, KOVO 19 D., 
7:30 v.v., PLC posėdžių kam
baryje vyks Akademikų skautų 
vakaronė, kurioje bus kalbama 
apie knygnešius. Kalbės Pijus 
Bielskus. Visi kviečiami. 

KOVO 28 D., SEKMADIENĮ, tuoj-
po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos patalpose, kavutės 
kambaryje vyks LB Cicero sky
riaus metinis susirinkimas, 
kurio metu bus aptarta praeitų 
metų valdybos veikla, iždo 
ataskaita, naujos valdybos rin
kimai. Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti, pateikti savo pasiū
lymus ir pageidavimus. Ta pa
čia proga bus renkamas solida
rumo įnašas, vyks pasivaišini-
mas kugeliu. 

UNION PIER LIETUVIŲ draugija 
kviečia visus j 4-tus kasme
tinius „Pavasario šokius", kurie 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d., 7 
v.v. (Michigan laiku) „Gintaras 
Resort" vasarvietėje (15860 La
ke Shore Rd., Union Pier, Michi
gan). Gros brolių Švabų grupė. 
Bilietai parduodami „Milda's 
Corner Market". Skambinti 
tel.: 269-469-9880, 269-469-
0231, arba e-paštu: milda@tri-
ton.net. Jei atnešite užkandį. 

gausite gėrimą nemokamai! 

CHICAGO PARK DISTRICT kvie
čia visus į „Klevų sirupo festi
valį", vyksiantį kovo 20-21 d. 
nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p., North 
Park Village N a t u r e Center. 
„Klevų sirupo fistivalis" - popu
liariausias metų renginys, kuo
met žmonės gali mėgautis gam
ta ir sužinoti apie originalųjį 
klevų sirupą, ir, žinoma, jo pa
ragauti. Parke gros gyva muzi
ka. Na tu re Center adresas : 
5801 N. Pulaski Road. 

CHICAGO PARK DISTRICT i r 
Linkoln Park Conservancy ieš
ko savanorių, aptarnausiančių 
teritoriją Alfred Caldvvell Lily 
Pool ir Linkoln Park Conserva-
tory and gardens. Apmokymai 
prasidės nuo kovo 27 d. ir vyks 
iki gegužės 8 d. Anketas galima 
gauti w w w . c h i c a g o p a r k d . i s -
t r i c t . c o m . Dėl informacijos 
skambinti Jul ia Bachrach, tel. 
312-742-4698, a rba Steve 
Zelner, tel. 773-883-7275. 

LIETUVIŲ OPERA PRANEŠA, kad 
nuo pirmadienio, kovo 8 d., bi
lietus į G. Verdi operos „Tru
badūras" spektaklį, įvyksiantį 
sekmadienį, balandžio 25 d., 
bus galima įsigyti „Seklyčioje" 
2711 W. 71 st. Str., Chicago, 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 
paštu prašome siųsti Lithua-
nian 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. 

ATITA ISOME 

ŠIOS SAVAITĖS, KOVO 16 D., 
antradienio laidoje išspausdin
tas kun. Viktoro Rimšelio, MIC, 
s traipsnis „Su kryžiumi į 
Kalvarijos kalną" buvo skirtas 
Didžiajai savaitei ir per klaidą 
išspausdintas per anksti. Atsi
prašome kun. V. Rimšelio ir 
skaitytojų už klaidą. 

ii D R A U G U I " - 9 5 
DĖMESIO LEMONTO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIAMS! Bilietus į 
„Draugo" rengiamą „Kariūno" koncertą galima įsigyti kiekvieną sek
madieni PLC nuo 9 v.r. Kitomis dienomis skambinti 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" administracijoje. Koncertas įvyks 
kovo 28 d. 

„DRAUGO' 95 METŲ SUKAKTIES PROGA KOVO 28 D., SEKMADIENĮ, 
Maria gimnazijos auditorijoje, Čikagoje, ruošiamas ypatingas kon
certas, kurio programa atliks gen. Juozo Žemaičio Lietuvos Karo 
akademijos vyru choro „Kariūnas" vokalinė grupė. Koncerto proga 
bus išleista speciali programa su sveikinimais „Draugo" garbingos 
sukakties proga. Maloniai visi prašomi savo sveikinimus siųsti 
„Draugo" administracijai. Vieno puslapio kaina - 100 dol., pusės 
puslapio - 50 dol. Šiais sveikinimais paremsite vienintelio už Lietuvos 
nbq leidžiamo lietuviško dienraščio tolimesnį gyvavimą. 

SKELBIMAI 
IMIGRACINES TEISES 

ADVOKATAS 
AURELIUS BUTVILAS 

Tel . 312-580-1217 
I35S I -iSaIV-««r)<'JTx^,ILeOGm 

(ratams konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Raštines ("'ika^o]* ir 

Woo<irKi£f' 
Tel. 877-Gvnejas a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

Pulaski Rd , Chicapo, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Vabindos pagal susitarimą 

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

4536 W 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

T e l 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s •• j 
J o n a s G i b a i t i s jM?^ 
Civilinės ir I P ^ i 
kriminalines bylos Wa\ 

6247 S. Kedz ie Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mai l : Gibai t is@aol .com 
ToU free 24 h r . 888-7766742 

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

Gražiai pai 
Jeigu Lietuvos nepr iklau

somybės paskelbimo su
kakties minėjimų Čikagoje 

ir jos apylinkėse yra rengiama 
gana daug, tai jos a ts ta tymo, 
a rba konkrečiai — Kovo 11-sios 
sukak t i e s pr is iminimų, čia 
būna vos tik keli. 

Pa t s didžiausias iš jų buvo 
suorganizuotas kovo 7 d. PL 
centre, Lemonte. J au tos dienos 
ryte pr ie Lietuvos par t i zanų 
motinos paminklo vyko iškil
mės, buvo padėtos gėlės. Tada į 
Pa la imin to jo j . Matulaičio misi
jos bažnyčią buvo susir inkta pa
maldoms, po kurių PL centro 
didžiojoje salėje vyko pagrin
dinė minėjimo dalis. 

Čia į gausų būrį (buvo apie 
300 žmonių) prabilo rengėjų — 
LTS Čikagos skyriaus valdybos 
pirm. M. Marcinkienė. J i pa
žymėjo, kad šalia Vasario 16-
sios, Kovo 11, yra mūsų didžioji 
šventė. 

Pirmininkė programai pra
vesti pakvietė Dalią Sokienę, 
kuri nušvietė prieš 14 metų bu
vusių įvykių reikšmę. „Matėme 
ko nesit ikėjome maty t i , gir
dėjome ko nesitikėjome išgirs
ti", — teigė ji , apibūdindama tų 
atmint inų dienų įspūdžius. 

Kadangi Kovo 11-ji parei
kalavo ir gyvybių ta i susirin
kusieji buvo paprašyti tuos drą
suolius pagerbti atsistojimu — 
tylos minute. 

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
h imnus (tai atliko sol. P. Ra-
gienė kar tu su minėjimo daly
viais), Skaistė Jagelevičiūtė ir 
Ieva Ambrozaitė perskaitė Kovo 
11-sios aktą. 

Po kun. A. Palioko invokaci-

jos į klausytojus prabilo Lie
tuvos gen. konsulas Čikagoje A. 
Daunoravičius tokiais žodžiais: 

„Nuoširdžiai sveikinu visus 
Jus su tautos ir valstybės šven
te — Kovo 11-ąja — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Tai diena, įrodžiusi pa
sauliui ir — kas svarbiausia — 
mums patiems, kad tauta, nie
kinta ilgus penkis dešimtme
čius, išbarstyta po visą pasaulį, 
niekada neišsižadėjo savo lais
vės. Lietuvos nepriklausomybę 
apgynė žmonės, nepabūgę pli
komis rankomis stoti prieš 
tankus, mokėdami aukščiausią 
— savo gyvybės — kainą. Ją 
gynė kiekvienas pasauliui skel
biamas tiesos žodis, viso 
pasaulio demokratinės visuo
menės parama. 

Kovo 11-ąją atgavome ne 
tik valstybę — atgavome patys 
save kaip laisvi sprendžiantys 
savo likimą nepriklausomos 
valstybės piliečiai. 

Šiemet šią šventę švenčia
me reikšmingų Lietuvos valsty
bei įvykių išvakarėse, vainikuo
siančių mūsų pastangas grįžti į 
demokratinių Vakarų valstybių 
šeimą. Artėjanti Lietuvos na
rystė NATO ir Europos Sąjun
goje — tai dešimtmečio neprik
lausomos Lietuvos pastangų re
zultatas, atstatysiantis daugiau 
nei penkiais dešimtmečiais 
vėluojantį tarptautinį teisingumą 

Šiandien galima drąsiai 
teigti, kad Lietuva niekada per 
savo istoriją nebuvo tokia saugi 
kaip dabar. Visi norime gyventi 
saugiai ir pasiturinčiai. Ne
abejoju, jog saugumo garantijos, 
kurias Lietuvai suteikia narys-

Dailės muziejuje 

GYVENUSI SPALVŲ IR POEZIJOS PASAULYJE 
Kovo 21 d. , sekmadieni, Pasaulio lietuvių centre, vyks 

dailininkės Joanos Paltarokaitės Valaitienės dviejų metų pomirtinis 
minėjimas ir dailės monografijos „Spalvų pasaulis" pristatymas. 

Programa 
11 v.r. - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje šv. Mišių auka, skirta 

Joanai Paltarokaitei Valaitienei. 
1 v.p.p. - Lietuvių dailės muziejuje, dailės monografijos „Spalvų 

pasaulis" pristatymas. Paroda pristatys Algimantas Kezys. Ištraukas iš 
j . Paltarokaitės Valaitienės poezijos knygos „Nebylė žemė" skaitys 
Daiva Markelytė. 

Muzikinę programą atliks smuikininkė Dainora Petkevičiūtė, 
akompanuojant Jūratei Lukminienei. 

IŠ ARTI IR TOLI 
LR AMBASADA VAŠINGTONE 

2622 16 U., NW Washtngton D.C. 
TtS. 202-234 S860, ext 119; 

fax: 202-328-0466; e-mail: įutyitu&lembassyus.org 

Kultūros renginiai, organizuojami Lietuvos Respublikos ambasados 
JAV, anonsuojami skyrelyje „Iš arti ir toli". Dėkojame Jurgitai Dapkutei, 
kultūros ir švietimo trečiajai sekretorei, už pateikiamą renginių informaciją. 

Dėmesio! Dėl didelio žiūrovų susidomėjimo rengiama papildo
ma fi lmo „Vienui vieni" peržiūra ambasadoje, kovo 21 d., sekma
dienį, 6 v.v. Vietų skaičius ribotas, todėl būtina užsiregistruoti skam
binant tel. 202-234-5860 ext. 119, arba e-paštu: culture@ttem-
bassyus.org. Pirmas fi lmo seansas vyks 4 v.p.p., j jj registracija ]au 
baigta, nespėjusius prašome registruotis i 6 v.v. seansą. I filmo 
peržiūrą atvyksta prodiuseris V. Vilimas. 

http://ton.net
http://www.chicagoparkd.is-
http://trict.com
mailto:Gibaitis@aol.com
http://bassyus.org


minėta Kovo 11-oji 

Iš kaires: Jonas Variakc 
Zuzana Juškevičiene 

itilda Marcinkiene, 

tė NATO ir Europos Sąjungoje, 
taps da r vienu veiksniu toliau 
skatinančiu Lietuvos ekono
mikos augimą, kuris praėjusiais 
metais buvo didžiausias Europoje. 

Pasiekti rezultatai džiugi
na, ir jais pelnytai galime di
džiuotis. Kartu nepamirškime, 
kad priešakyje dar yra ilgas, ne
lengvas ir pasiaukojimo reika
laujantis kelias, kupinas įvairių 
išbandymų. Neabejoju, kad 
susitelkę šiuo keliu judėsime 
sparčiai. Ir tegu ši šventės diena 
mums visiems suteikia tam 
naujų jėgų. 

Įdomi dr. V. O. Bartkutės 
paskaita 

Susirinkusius maloniai nu
teikė iki šiolei čikagiečiams ne
pažįstamos Notre Dame uni
versiteto South Bend, IN profe

sorės, dr. Vivos O. Bartkutės 
paskaita tema: „NATO, Europos 
Sąjunga ir Lietuva". 

Ši, garsiose mokyklose (Phi
llips akademijoje, MA, Yale ir 
Oksfordo universitetuose) išsi
mokslinimą gavusi ir aukštuo
sius mokslinius laipsnius pel
niusi viešnia, pažvelgė į Lie
tuvą, stovinčią prie įstojimo į 
NATO ir ES durų. Ji savo kalbą 
pailiustravo įspūdžiais iš susi
tikimų Briuselyje ir kitur. Jai 
buvo proga bendrauti su žy
miaisiais pasaulio pareigūnais, 
dirbant tarptautinėje McKinzie 
konsultantų firmoje. (Jos pas
kaita buvo spausdinama atski
rai). Publika nepagailėjo kalbė
tojai plojimų ir gėlių. 

Oficialiosios dalies pabaigo
je žiūrovų laukė siurprizas, 
kuomet gen. konsulas Čikagoje 

A. Daunoravičius įteikė jau 
beveik 55 metus išeivijos sporti
nėje Veikloje dirbančiam E. Šu-
laičiui iš Lietuvos Olimpinio 
tautinio komiteto gautą ap
dovanojimą — „Olimpinę 
žvaigždę". Čia trumpą padėkos 
žodį tarė ir pats E. Šulaitis. 

Šis nuotaikingas minėjimas 
buvo užbaigtas menine dalimi, 
kurią išpildė moterų trio: J. 
Grabliauskienė (vadovė), J. 
Čepkutė ir Kanclerienė. 

Šio neeilinio minėjimo orga
nizatorės LTS Čikagos valdybos 
moterys. M. Marcinkienė (pirm.), I. 
Dirdiene, Z. Juškevičienė, K. 
Požarniukienė, A. Tiškuvienė, 
S. Žemaitienė nusipelno visų 
pagarbos ir padėkos už tokį 
gražų renginį. 

E . Š . 

„SĄMONINGOS ASMENYBES UGDYMO 
PROGRAMA — KELRODIS LIKIMO 

NUSKRIAUSTIEMS VAIKAMS 

•;•> 

Šios programos, sutrumpin
tai S.A.U., nekantriai lau

kė „Vaiko vartai į mokslą" or
ganizacijos remiami Lietuvoje 
beglobių ir problematinių vai
kų dienos centrai. Anksčiau pa
ruoštos dvi programos: „Cha
rakterio ugdymo" 2001 m. ir 
„Drįsk rūkalų, alkoholio, svai
galų atsisakyti" D.R.A.S.A.. 
2002 m., susilaukė deramo pa
sisekimo ir yra pastoviai vykdo
mos. Tačiau, dienos centrai pa
geidavo daugiau mokomosios 
medžiagos, dar kitos progra
mos. Tad. po gerokai įtempto, 
šešių pedagogių pereitą rudenį 
pradėto darbo, pagaliau dienos 
šviesą išvydo ir jau Lietuvą pa
siekė trečioji — „Sąmoningos 
asmenybės ugdymo" S.A.U. 
programa. Tai dovana Lietuvos 
vaikams, „Vaiko vartai į moks
lą" organizacijai švenčiant savo 
veiklos penkmetį. 

Naują programą į Lietuva 
nuvežė organizacijos koordina
torė Rita Venclovienė. Šį pava
sarį ji n e tik pati dirbs su vai 
kais, bet ir praves programos 
vykdymo kursus dienos centrų 
valdybai ir darbuotojoms. 

„Sąmoningos asmenybės 
ugdymo" programa, tinkanti 
vaikams, paaugliams ir suau
gusiems, turi tris dalis. Pirmoji 
— „Savimonė" leidžia asmeniui 
geriau pažinti save. Čia duoda
mos gairės, kaip tobulėti, augi
nant teigiamas asmens savy
bes. Aptariamas ryšys su Ku-

B rėjų. šeima, mokykla, bendruo
mene Žvelgiama į siekius — ko 
tikimasi iš supančios aplinku
mos, ko išjos laukiama, ką gali 
ma jai duoti? Antroje dalyje 
„Savigarba", kalbama apie vie-
ną iš svarbiausių žmogaus reik 
mių. Kas ir kaip savigarbą ke
lia, kas jai kenkia0 Kaip nei 
giamą savikritiką pakeisti i tei
giamą? Kaip save teisingai ver 
tinti, kaip sau ir kitam atleisti? 
Galiausiai, apžvelgiama ir su 
sumuojama savigarbos prasmė 

ir reikšmė sėkmingam asmeny-
- gdyimri. Trečioji dalis „Sa

viraiška", aptaria saviraiškos 
svarbą kiekvieno asmens gyve
nime, duoda konkrečius pa
vyzdžius ką galima atsiekti la
vinant savo pomėgius ir talentus. 

Visiems šiems savimonės, 
savigarbos ir saviraiškos siekiams 
ugdyti naudojami įvairūs meto
dai: grupinės pratybos, „minčių 
lietus", užduotys ir žaidimai. 

Ruošiant „Sąmoningos as
menybės ugdymo" programą, 
buvo naudota gausi, leidinio tu
rinyje nurodyta literatūra — 
bent 22 knygos, daugiausia pa
rašytos anglu kalba. Taipogi. 
yra pateikti priedai: apklausos, 
paaiškinimai ir patarimai va
dovams, trumpos redakcinio ko-
lektvvo narių ir patarėjo bio
grafijos. 

Leidinį S A U . peržiurėjo ir 
pratarme parašė prof. dr Vy
tautas J . Černius Jis rašo 
..Programa kyla iš praktines 
patirties, gautos dirbant su vai
kais Vilniuje ir naudojant papil
doma literatūrą. Ji konkreti, 
aiški, pateikia naudotinus u/.si 
ėmimus, Įjungia vaikus Kai ku
rie iš užsiėmimų sukurti pačių 
vaikų Visa tai naudinga pagal-

.,Sąmoningos 
asmenybės ugdy
mo" programą 
paruošusios 
..Vaiko vartai į 
mokslą" organi
zacijos narės. 
Sėdi iš kairės: 
k. s. Laimutė 
Kabišaitytė ir 
Rita 
Venclovienė; 
stovi iš kairės: 
Ritone 
Rudaitiene, 
Aldona 
Kamantienė, 
Rūta Šmulkš-
tienė ir Danute 
Dirvomene. 

V. Dirvonio 
nuotr 

ba dirbantiems su vaikais, pa
dedant j iems augti sąmonin
gomis asmenybėmis. Be abejo, 
ši programa yra naudinga prie
monė ir kitiems dirbantiems su 
vaikais. Visų labiausiai tai 
mokytojams, tėvams ir įvairių 
jaunimo organizacijų vadovams". 

„Sąmoningos asmenybės 
ugdymo" programą sudarė re
dakcinio kolektyvo narės: Da
nute Dirvonienė, seselė Lai
mute Kabišaitytė, Aldona Ka
mantienė, Ritonė Rudaitiene, 
Rūta Šmulkštiene ir Rita Venc
loviene. Viršelis — ses. Lai
mutės Kabišaitytės. Kalbą taisė 
Laima Krivickienė, techniškai 
viršelį apipavidalino Jonas Kuprys. 
Už savo jdetą darbą abu atsisa
kė honoraro, kuris buvo nu
kreiptas „Draugo" dienraščio 
paramai. 

Programos S A U . redakto
res širdingai dėkoja visiems pri
sidėjusiems prie šio leidinio pa
ruošimo ir išleidimo (Lietuvoje), 
ypač prof. dr Vytautui J Čer
niui už jo įžvalgas ir išsamias 
pastabas. Tikime, kad šis dar
bas, su Dievo pagalba, atneš daug 
gražių ir teigiamų rezultatų. 

Ri tonė Rudaitiene 




