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Siame 
numeryje: 
LSB ir LSS vadijų 
akivaizdinis 
suvažiavimas. 
Paskutinė Mamunėlės 
kelionė Čikagon. 

2psl. 

Sveikintinas Lietuvių 
fondo sprendimas. 
Vienas tarpsnis 
įveiktas; pras ideda 
kitas. „Mes ir Lietuva". 

3psl. 

Ar Lietuvos istorija 
„ubagiška" ir kiti 
skaitytojų pasisakymai, 
Šeimininkių ker te lė . 

4 psl. 

Paskutinis Lietuvos 
karo laivo vadas. 

5 psl. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos metinis 
suvažiavimas. Lie tuva 
švenčia ES plėtrą. 
Skelbiamas pa t r io t inės 
poezijos konkursas 
jaunimui. 

6 psl. 

Sportas 
* Italijoje vykus iose jau

nimo (iki 23 metu amžiaus) 
„G.P. Ind. Comm. Artigiana-
to" dviratininkų lenktynių nu
galėtoju tapo „Modali Cyber 
Team Faresin" komandos narys 
Dainius Kairelis. Lietuvos dvi
ratininkas 118 km a t s t u m ą 
įveikė per 2 vai. ir 45 min. 

* Madride vyks tanč iame 
vandens spor to š a k ų Euro
pos čempiona te antradien į 
Vytautas Janušai t i s 200 m 
kompleksinio plaukimo pusfi
nalyje sugaišo 2 minutes 2.26 
sekundės ir pateko į finalą. 
Tarp šešiolikos pusfinalio daly
vių V. Janušaitis užėmė net tre
čią vietą, nusileidęs tik italui 
Alessio Boggiato ir au s t ru i 
Marcus Rogan. 

* Antradienį s i lpniaus ia 
Lietuvos krepš in io l y g o s 
(LKL) komanda Kla ipėdos 
„Neptūnas" ir LKAL čempio
nas Joniškio „Žiemgala-Šiau-
rės vilkas" pradėjo pereinamų
jų varžybų žaidimą iki trijų 
pergalių dėl teisės a te inant į 
sezoną žaisti LKL. Pirmosiose 
rungtynėse „Neptūno" krepši
ninkai po atkaklios kovos 94:89 
įrodė savo pranašumą prieš Jo
niškio komandą ir p i rmauja 
1:0. 

* JAV NBA č e m p i o n a t o 
Vakaru konferenci jos tre-
čiosiose pusfinalio rungty
nėse Dariaus Songailos Sacra-
mento „Kings" komanda pir
madienį namuose po drama
tiškos kovos per pra tęs imą 
113:114 pralaimėjo Minesotta 
„Timberwolves" komandai, ku
ri pirmauja žaidime iki keturių 
pergalių 2:1. D. Songaila ne
žaidė trečiosiose pusfinalio 
rungtynėse iš eilės. 

Naujausios 
žinios 

* „Mažeikių naftos** pri
vatizavimą tirianti komisi ja 
ketina apklausti buvusį prezi
dentą Valdą Adamkų. 

* Maskva padės Lietuvai 
ištirti pasienietes sumušimą. 

* Leidėjai A. Pi lvel is ir V. 
Tomkus nesur inko rėmėjų 
parašų, rodo tyrimas. 

Konstitucinis Teismas nagrinės skundą dėl 
Prezidento rinkinių Įstatymo pataisų 

Seimas a tmetė siūlymus švelninti 
baudas pažeidėjams 

Vilnius, gegužės 11 d. pataisoms nebūtų pritarta, bal-
Vilnius , gegužės 11 d. 

(BNS) — Konstitucinis Teismas 
(KT) nusprendė kitą antradienį 
pradėti nagrinėti grupės parla
mentarų prašymą ištirti, ar Sei
mo priimtos Prezidento rinkimų 
įstatymo pataisos neprieštarau
ja Konstitucijai. 

Praėjusią savai tę priim
tomis pataisomis Seimas už
draudė apkaltos tvarka nuo pa
reigų nušalintam asmeniui pen
kerius metus siekti prezidento 
posto. Remdamasi šiomis patai
somis, Vyriausioji rinkimų ko
misija atsisakė registruoti kan

didatu per apkaltą nuo prezi
dento pareigų nušalintą Ro
landą Paksą. 

R. Paksą remiančių Liberal-
demokratų frakcijos atstovų ini
ciatyva 29 parlamentarai šį pir
madienį įteikė KT pareiškimą 
ištirti , a r šios pataisos ne
prieštarauja Konstitucijai. 

Paprastai Seimo narių pra
šymai yra nagrinėjami eilės 
tvarka, bet šiuo atveju buvo pa
daryta išimtis. 

Konstitucinis Teismas pa
prašė Seimą iki gegužės 13 d. 
paskirti Seimo atstovus šioje 

byloje ir pateikti jų atsakomąją 
nuomonę dėl Prezidento įstaty
mo pataisų. 

Pareiškėjų nuomone, Sei
mas neteisėtai įstatymu išplėtė 
Konstitucijoje nus ta ty tus rei
kalavimus, kuriuos turi atitikti 
prezidento posto siekiantis as
muo. Draudimą dalyvauti rin
kimuose jie vertina kaip papil
domą bausmę jaa kartą per ap
kaltą nubaustam prezidentui. 

Laikinasis Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas antra
dienį savo potvarkiu Seimo ats
tovais šioje byloje paskyrė par

lamentarą Julių Sabatauską bei 
Seimo kanceliarijos Teisės de
partamento vyresnįjį patarėją 
Mindaugą Girdauską ir vyriau
siąjį specialistą Girių Ivošką. 

Pareiškėjams teismo posė
dyje atstovaus Seimo liberalde-
mokratų frakcijos seniūnas 
Henrikas Žukauskas. 

R. Paksas ir jį iškėlusi Li
beralų demokratų partija (LDP) 
jau yra apskundę VRK spren
dimą Vyriausiajam administra
ciniam teismui. 

Teismas skundą ketina na
grinėti ketvirtadienį. 

(BNS) — Seimas antradienį 
daugiausia socialdemokratų 
balsais atmetė socialliberalų ir 
l iberalcentristų s iūlymus su
švelninti vos prieš du mėnesius 
nustatytas bausmes už alkoho
lio ir tabako gaminių parda
vimą nepilnamečiams. 

Pasiūlymai būtų įtvirtinę 
didesnes nei dabar baudas už 
alkoholio pardavimą nepilna
mečiams, bet nebenumatė leidi
mo prekybai alkoholiu ir tabaku 
atėmimo už įstatymo pažeidimą 
antrą kartą per metus. 

Už tai , kad socialliberalų 

Kardinolas A. Silvestrini: Europai re ika l inga siela, kuri suteiktų gyvybę vienybei 
Vilnius , gegužės 11 d. 

(ELTA) — Šventasis Tėvas Jo
nas Paulius II sveikina Lietuvą, 
sugrįžusią į Europą, tapus Eu
ropos Sąjungos nare. 

Šiuos sveikinimus laikina
jam Lietuvos prezidentui Artū
rui Paulauskui ir Jono Pauliaus 
II nuostatą — paminėti Euro
pos krikščioniškąsias šaknis 
Europos Sąjungos konstitucinė
je sutartyje — antradienį per
davė Šv. Tėvo atstovas kardino
las Achille Silvestrini. 

Susitikime taip pat dalyva
vo kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. 

Vieninga Europa, pasak A. 
Silvestrini, — sena Šventojo Tė
vo mintis, išsakyta dar 1979 m., 
kai jis tapo Romos katalikų baž
nyčios vadovu. 

„Europa turi du plaučius — 
Rytų ir Vakarų krikščionybę. Ir 
šitoje dvasioje paminėjau Lie
tuvos prezidentui : Šventasis 
Tėvas norėtų, kad ES Konsti

tucijoje būtų paminėtos krikš
čioniškosios Europos šaknys. 
Ne tam. kad būtų išsireikalauta 
pripažinti istorinę tiesą, bet 
tam, kad Europoje galėtų plės
tis tos didžios vertybės, kurios 
taip pat yra ir Lietuvos verty
bės", kalbėjo kardinolas. 

Jis taip pat pabrėžė, kad 
vien pačios laisvės negana, jos 
klestėjimui reikalingos tam tik
ros vertybes — pagarba žmogui, 
šeimai, meile vaikams, gyvybės 
saugojimas. 

Kad didele tapusi Europa 
galėtų toliau augti, anot kardi
nolo, ji turi rasti įkvėpimą di
džiosiose vertybėse. 

„Jei yra viena valiuta, vie
nodi įstatymai, viena darbo rin
ka, tai Europai būtina ir siela, 
kuri suteiktų gyvybę šiai vieny
bei. 

Popiežius su didele viltimi 
žvelgia į naujas valstybes, kaip 
galinčias atnešti Europai tas 
vertybes", sakė A. Silvestrini. 

Iš kairės: apaštalinis pasiuntinys P. S. Curbrigen. Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis ir popiežiaus 
Jono Pauliaus II atstovas kardinolas A Silvestrini. Mykolo Ambrazo (ELTAj nuotr 

Tarp tau t in iame traukinyje užpulta i r sumušta Lietuvos pasienietė 

Siame traukinyje užpulta Lietuvos pasienietė. Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Išpuolis prieš Lietuvos 
pasienietę tranzitiniame trauki
nyje Maskva-Kaliningradas — 
tai provokacija prieš Lietuvą ir 
Rusiją, sako užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis. 

„Kitaip nepavadinčiau, 
kaip banditiškas išpuolis prieš 
Lietuvos pareigūnę, tačiau ne
norėčiau sieti su kokia nors an
tilietuviška reakcija", antradie
nį komentuodamas išpuolį trau
kinyje, sakė A. Valionis. 

Kaip pranešė Vilniaus mies
to vyriausiasis policijos komisa
riatas (VPK), antradienį, apie 4 
valandą ryto, kai traukinys bu
vo tarpstotyje Naujoji Vilnia -
Vilnius, devintajame vagone bu

vo aptikta sužalota Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos jau
nesnioji leitenante 24-erių N. Z. 
Manoma, kad įvykio metu mo
teris buvo praradusi sąmonę. 

Užsienio reikalų ministras 
apie įvykį antradienį ryte teigė 
kalbėjęs su Rusijos ambasado
riumi Lietuvoje Boris Cepov. 

„Abu pripažinome, kad tai 
yra provokacija, nukreipta tiek 
prieš Lietuvą, tiek prieš Rusiją, 
ir kad teisingumo institucijos 
turi padaryti viską, kad tie ban
ditai, nusikaltėliai būtų išaiš
kinti", sakė Lietuvos diplomati
jos vadovas. 

A. Valionis tikisi, kad šis iš
puolis yra pavienis įvykis, kuris 
bus išaiškintas, o jo atlikėjai 

bus tinkamai nubausti. 
Paklaustas, ar neketinama 

peržiūrėti esančios Lietuvos pa
reigūnų budėjimo tvarkos, A. 
Valionis sakė, kad tai stebima 
nuolat ir esant tobulintinų da
lykų, jie tvarkomi. 

Ministro teigimu, pasienietė 
jau buvo baigusi savo darbą, 
trumpam atsiskyrė nuo kolegų 
ir tuo metu buvo užpulta. 

„Griežtas nustatytos tvar
kos laikymasis — buvimas kar
tu — mažina tokią tikimybę", 
sakė A. Valionis. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vadas Jurgis 
Jurgelis teigė, kad atsargumo 
priemonės, kuriomis vadovau
jasi Nukelta \ 5 psl. 

Teismui perduota baudžiamoj i 
byla dė l šmeižto V. Petkevičiaus 

knygoje 
Vilnius , gegužės 11 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė tirti ir perdavė teis
mui baudžiamąją bylą. kurioje 
rašytojas Vytautas Petkevičius 
įtariamas savo knygoje „Durnių 
laivas" tyčia apšmeižęs jau mi
rusį garsų tarpukario Lietuvos 
veikėją Vytautą Landsbergį-
Žemkalnį. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai, 
kaltinamasis ak tas ir 2 tomai 
bylos medžiagos antradienį iš
siųstas Vilniaus miesto 1-am 
apylinkės teismui. 

Anot pranešimo, įtariama
sis V. Petkevičius nepripažino 
apie V. Landsbergį-Žemkalnį 
paskleidęs melagingus, tikrovės 
neatitinkančius, prasimanytus 
ir mirusį žmogų žeminančius 
teiginius. 

Iki teisminis tyr imas dėl 
šmeižto buvo pradėtas praėju
sių metų spalį, gavus V. Lands
bergio-Žemkalnio sūnų — Vy

tauto Landsbergio ir Gabrie
liaus Žemkalnio — pareiškimą 
generaliniam prokurorui. 

Anot pareiškėjų. V. Petke
vičius savo knygoje paskelbė ke
turis šmeižikiškus teiginius 
apie jų mirusį tėvą V. Lands
bergį-Žemkalnį. 

Buvo tvirtinama, kad kny
gos autorius sąmoningai šmei
žia jų tėvą. žemina jo vardą, da
ro didelę moralinę žalą šmei
žiamojo vaikams ir jų šeimų na
riams 

Pareiškėjai teigė, kad prieš 
dešimtį metų miręs jų tėvas nuo 
šmeižikiškų teiginių pats apsi
ginti negali ir prašė už šmei
žimą minėtos knygos autoriui 
iškelti baudžiamąją bylą. 

Ikiteisminio tyrimo metu 
buvo surinkta duomenų, ku
riais grindžiamas V. Petkevičiui 
priskiriamas nusikaltimas. įta
riamojo atsakomybę lengvi
nančių ar sunkinančių aplinky
bių prokuroras nenustatė. 

Piliečių fo rumo 
r i 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(ELTA) — Rinkėjų suaktyvini
mo, jų galimybių dalyvauti bir
želio 13 d. įvyksiančiuose Eu
roparlamento ir pirmalaikiuose 
prezidento rinkimuose padidi
nimo klausimai aptar t i antra
dienį vykusiame laikinojo pre
zidento Artūro Paulausko ir Pi
liečių forumo atstovų susitiki
me. 

Jame taip pat kalbėta apie 
kol kas vyraujančios rinkėjų 
nuostatos balsuoti „prieš" kiti
mo reikalus. 

Susitikime taip pat dalyva
vo Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis ir 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. 

Pasak Z. Vaigausko. VRK 
birželio 13 d. rinkimams išduos 
2.6 milijono rinkėjų pažymėji
mų — tiek Lietuvoje yra rin
kėjų. Jų aktyvumas ir galimy
bes balsuoti labiausiai jaudina 
Piliečiu forumo atstovus. 

Pirmą kartą Lietuvoje rin-

atstovai su A. Paulausku aptarė 
nkimų problemas 

Piliečių forumo atstovai Prezidentūroje Mvkolo Ambrazo i EL 

kimai vyks vasarą, kai dalis rin
kėjų išvyks į kitas valstybes, 
atostogaus. 

Kaip sakė po susitikimo su 
laikinuoju Lietuvos vadovu Pi
liečių forumo atstovas Justas 
Dvarionas, buvo pasiūlyta pra
ilginti balsavimo paštu termi
nus, iki birželio 13-osios ir prieš 
antrąjį prezidento rinkimų ra
tą, supaprastinti balsavimo pro

cedūras Lietuvos pasienio mies
telių paštuose, taip palengvi
nant išvykstančiųjų balsavimą. 

Piliečių forumas buvo įs
teigtas 2004 m kovo 9 d. 

Jis veikia skatindamas pi
liečių dalyvavimą viešajame gy
venime, rengdamas viešas dis
kusijas visuomenei ir valstybei 
svarbiais klausimais visoje Lie-
t uvoje. 

savo 36 parlamentarai, o libe
ralcentristų pateiktos pataisos 
atmestos 39 balsais. 

Pataisas paskatino didžių
jų prekybos tinklų nuo gegužės 
1 d. nustatytas reikalavimas 
pateikti asmens dokumentą 
perkant alkoholinius gėrimus ir 
tabako gaminius. Prekybinin
kai taip reagavo į įstatymą, ku
ris numato, jog parduotuvei, ku
rioje nepilnamečiui buvo par
duota alkoholinių gėrimų antrą 
kartą, bus ne tik skiriama bau
da, bet ir metams atimtas pre
kybos alkoholiu leidimas. 

Įgyvendinti 
Vilniaus greitojo 

tramvajaus 
projektą siekia 

Vokietijos 
susivienijimas 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Vilniuje įgyvendinti 
susisiekimo moderniais tram
vajais projektą siekia Vokieti
joje specialiai įsteigtas bendro
vių susivienijimas „Strassen-
bahn in Vilnius", antradienį 
pristatęs savo pasiūlymą Vil
niaus merui Artūrui Zuokui. 

Susivienijimas, kurį suda
rančios bendrovės jau yra pa
rengusios ir įgyvendinusios di
delių apimčių tramvajaus pro
jektų įvairiuose Vokietijos 
miestuose, siekia pateikti Vil
niaus savivaldybei išsamų pa
siūlymą dėl tramvajaus įdiegi
mo ir atlikti statybos darbus. 

Pasak A. Zuoko, miestas in
vestuos į infrastruktūrą, o kon
kursą laimėjęs susivienijimas 
bus atsakingas už projektavi
mą, statybos darbus, finansavi
mo paieškas ir tramvajaus prie
žiūrą. 

„Manome, kad tramvajaus 
įdiegimo konkurse varžysis ne 
vienas susivienijimas, tačiau 
gerbiame pirmuosius susido
mėjusius, kurie padeda geriau 
įvertinti šį projektą ir pa
sirengti tinkamai jį įgyvendin
ti", sakė meras A. Zuokas. 

Pasak jo, tramvajaus gali
mybių Vilniuje studiją 2002 m. 
jau yra atlikusi Prancūzijos 
bendrovė „Systra", o Vokietijos 
susivienijimo pasiūlymas yra 
dar vienas žvilgsnis į galimą šio 
projekto įgyvendinimą. 

Išankstiniais skaičiavi
mais, Vilniuje iki 2020 m. pla
nuojamos nutiesti dvi moder
naus tramvajaus linijos (A ir B 
maršrutai) kainuos 1.2-1.5 
mlrd. litų. Dalis šios sumos bus 
pinigai. įrengiant naująsias 
trasas skiriami miesto aplinkai 
tvarkyti, todėl realiai vien 
tramvajaus trasoms įrengti rei
kalingos lėšos bus dar mažes
nės. 

Pagal Vilniaus miesto val
dybos 2002 m. patvirtintą 
maršrutų schemą numatoma, 
kad maršrutu A tramvajai va
žiuos iš Santariškių į stotį ir at
gal, o maršrutu B — iš Justiniš
kių į Lazdynus ir atgal. Pirmo
sios tramvajaus linijos tiesimo 
darbus Vilniuje tikimasi pra
dėti 2007 m. 

Dėl sudėtingiausios ir dau
giausiai lėšų reikalaujančios 
trečiosios linijos — C maršruto 
Karoliniškės-Saulėtekis — tie
simo bus apsispręsta po 2020 
metų. 

Tramvajaus sistemos finan
savimo schema parengta pagal 
Prancūzijos žinovų pasiūlymus 
Daugiausia lėšų tikimasi gauti 
iš Europos struktūrinių fondų, 
savivaldybes biudžeto dalis bu
tų apie 21 proc. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regiene 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

LSB ir LSS vadijų 
akivaizdinis 

>• • 

Skauč ių Seser i jos vadijos n a r e s suvaž iav ime š.m. ba landžio 2 4 - 2 5 d. Iš ka i r ė s : ps . fil. O . Gecev ic i enė , s. fil. R. 
Ozers , j . s . fil. R. K i rkuv ienė . s. R. Conklin. ps. fil. A. B a u k u t e - R u k u i ž i e n ė , Seser i jos vyr . s k a u t i n i n k e v.s . D. 
T r a k i e n ė , j . s . fil. T. C h i a p e t t a , s. F . Alinksiene. v.s. 1 Markev ič ienė , j . s . fil. V. R i m e i k i e n e , p s . fil. V. B r a z a i t y t e , 
vs pavaduo to j a s. J . V'allee ir v.s. D. Kasput ienė . 

A l ė s N a m i k i e n ė s nuo t r . 

suvažiavimas 
Š.m. balandžio 24-25 d. 

Lemonte, IL, įvyko Lietuvių 
skautų brolijos ir Lietuvių 
skaučių seserijos vadijų aki
vaizdinis suvažiavimas. 

Šeštadienį, balandžio 24 d. 
posėdžiai Ateitininkų namuose. 
Ištisa darbo diena. Iš toli 
atvykusius bendraminčius ap
kabinti buvo laiko tik iš ryto 
prie kavos ir t rumpai per 
pietus. Labai plati suvažiavimo 
darbotvarkė. 

LSB posėdį pradėjo vyr. 
skautininkas v.s. fil. Romas 
Rupinskas, sveikindamas atvy
kusius ir ypač tuos, kuriems 
buvo ilgas kelias iki Čikagos — 
LSS Tarybos nariams (Brolijos 
sąrašu) ps. fil. Gražučiui Ma
tučiui iš Texas. v.s. Broniui Na
rui iš Massachusetts. Brolijos 
iždininkui v.s. fil. Kaziui Ma-
toniui iš Arizonos, Kanados 
rajono atstovui v.s. Romui Otto, 
Ramiojo vandenyno rajono at
stovui s. fil. Vyteniui Vilkui, 
v.s. fil. Albinui Sekui iš Los 
Angeles. 

Pirmasis darbotvarkės 
punktas — LSB užduotis 
2003—2005 metams. „Mūsų 
svarbiausia užduotis yra mūsų 
jaunimas ir jų vadovai Esu 
nustebęs, kiek daug turime jau
nimo! Vien dėl jų verta dirbti. 
Ir prašau, darant sprendimus, 
atkreipti dėmesį į tai. kas yra 
svarbu jaunimui ir jų vado
vams, o ne kas mums asme
niškai patinka ar nepatinka", 
sakė vyriausias skautininkas ir 
tuo pačiu pagerbė v.s. fil. Kazį 
Matonį, įteikdamas dovaną už 
puikiai pravestą Brolijos pas-
tovyklę jubiliejinėje „Karaliaus 
Mindaugo" stovykloje ir prisegė 
Ordiną už nuopelnus ps. fil. 
Tomui Dundzilai, jubiliejinėje 
stovykloje įveikusiam sunkias 
programų koordinatoriaus pa
reigas. 

Lietuvių skautų sąjunga 
gyvuoja 85 metus. Pagal šūkį 
Dievui-Tėvynei-Artimui bei 
skauto įstatus, jau yra nusisto
vėjusi tvarka, papročiai. įvairus 
nuostatai ir reguiiaminai. Or
ganizacija yra jaunimui, o jis ir 
gyvenimo aplinkybes keičiasi. 
Tai auklėtojų ir vadovų pareiga 
savo darbą atlikti kruopščiai ir 
laiku. Posėdžiui prasidedant, 
v.s. ir pavaduotojas s. Edis 
Leipus visiems išdalino po di
džiausią pluoštą įvairių nuos
tatų, reguliaminų. taisyklių. 
Dauguma darbo jau buvo atlik
ta atskiruose pasi tar imuose, 
komisijose, o šiame suvažiavi
me reikėjo užbaigti viską sude
rinti, oficialiai priimti. (Pas

taba: kai kurie brolijos ir sese
rijos vadijų priimti reguiiami
nai įsigalioja LSS Tarybos 
Pirmijai patvirtinus.) 

Rūpestis uniformomis. Kur 
ir kokias lengviau įsigyti, kad ir 
tėvams našta palengvėtų. Kuri 
spalva darbo (iškyloms, stovyk
loms) marškinėliams vasarą 
tinkamiausia, kokios spalvos 
kojines skautai muvetų prie 
mėlynų kelnių? Vienintelės 
skautų Brolijos vadijos sesės, 
j . s . fil. Taiydos Chiapetta. JAV 
Vidurio rajono atstovės nuo-

metis AVM vedėjas, v.s. fil. Ka
zys Matonis paaiškino, kad jam 
baigus pareigas Ąžuolo mokyk
loje, pastabas apie tą darbą 
pasiuntęs dabartiniam mokyk
los vedėjui v.s. fil. Gintarui Pla-
čui, kuris tas mintis jau yra 
įtraukęs į pertvarkomą Ąžuolo 
mokyklos reguliaminą. 

Skaučių Seserijos vadijos 
posėdį atidarė vyr. skautinin-
kės pavaduotoja s. Jūra tė Va-
lee, kviesdama -sukaupti ge
riausias mintis ir tinkamiau
sius nutarimus. Perskaitė kata
likų dvasios vado v.s. Gedimino 
Kijausko, SJ, atsiųstą maldą ir 
linkėjimus. Vyr. skautininke 

timi. Tautodailės ženklo pro
grama paįvairintų skaučių 
veiklą ir įdomiai bei praktiškai 
supažindintų jaunimą su svar
bia-lietuviško paveldo dalimi. 

Jurų skaučių skyriaus 
vedėja j .s . fil. Virga Rimeikienė 
posėdžiui pateikė jau paruoštas 
naujas specialybes ūdrytėms. 
(Matant tą gausų būrį jaunes
niųjų jūreivių-udryčių ir jų 
vadoves, užimant trečdalį PLC 
salės Kaziuko mugės metu, ži
nau, kad šios specialybės pa
ruoštos pačiu laiku ir bus pui
kiai įvykdytos! AN) 

Visų vadovių mintyse — 
vyresnioji skautė ir gintare. 

LSB ir LSS vadijų suvaž iav imo posėdžio m e t u . Iš kai ree 
LSS vs v.s. Dalia T r a k i e n ė . 

-p s. Kdis I^eipus; LSB vs v.s. fil. Romas R u p i n s k a s ir 
A l ė s N a m i k i e n ė s nuo t r . 

monė — baltas! „Iš patirties su 
jūrų skautėmis, žinau, kad, 
einant mišku, kai įsikabina 
kokia erkė — ant baltų kojinių 
tuoj matyti." „Brolijos vadijos 
nariai pritaria v.s. žodžiams — 
„lietuvis skautas dėvi lietu
višką uniformą". 

Ilgos diskusijos apie vadovų 
lavinimą. .Ąžuolo" vadovų mo
kyklos (veikiančios nuo 1959 
m.) vedėja v.s. fil. Gintaras Pla-
čas vadovaus šiais metais vyks
tančiai AVM stovyklai Rako 
stovyklavietėje. Jis sako, kad 
reikia sistematiško vadovų la
vinimo, reikia dar daugiau pro
gų ruošti vadovams įvairius 
kursus, suvažiavimus Pernai 
lapkričio mėn. įvykęs Seserijos 
ir Brolijos tuntininkų suvažia
vimas buvęs darbingas ir siūlo
ma šiais metais vėl susirinkti. 
Apie skiltininkų lavinimą kal
bėjo Kanados rajono Vadas ir 
Brolijos atstovas v s Romas 
Otto ir papasakojo apie sėkmin
gai praėjusius skiltininkų kur
sus Toronte. Ps. fil Algis Ta
mošiūnas, pernai spalio mėn 
įvykusių skiltininkų- valtinin
kų kursų Dainavoje vyr. vado
vas, Seserijos ir Brolijos vyr. 
skautininkams įteikė kursų 
specialius marškinėlius. Ilga-

v.s. Dalia Trakienė pasveikino 
atvykusias seses, kurių tarpe 
buvo ir iš tolimo kelio — Sese
rijos vadijos iždininkė v.s. 
Irena Markevičienė ir Lieps
nelių skyriaus vedėja s. Paulita 
Alinskienė iš Massachusetts, 
Ramiojo vandenyno rajono 
atstovė v.s. Daina Kasputienė 
iš Los Angeles. 

„Vakar, balandžio 23 d.. 
pasaulio skautai ir skautės 
šventė savo globėjo šv. Jurgio 
šventę. Visas sveikinu ir t a 
svarbia proga atnaujinkime 
duotą įžodį". — pakvietė Vy
riausioji sesė. Sustojo Skaučių 
seserijos vadija ir sujungtų 
rankų rate vėl pasižadėjo tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, būti pavyzdžiu jaunesnio
sioms ir dirbti skautijos ge
rovei. 

Negalinčios posėdyje daly
vauti, savo pranešimus ir pas
tabas atsiuntė raštu. Šiais me
tais „Gintaro" vadovių mokyk
los stovykla vyks Rako sto
vyklavietėje, vadovaus GVM 
vedėja v.s. fil. Naida Šnipaitė. 
„Šatrijos" tunto. Toronte, tun-
tininkė s. Rūta Baltaduonytė-
Lemont a ts iuntė pasiūlymą 
Tautodailės ženklui. Vadijos 
narės labai susidomėjo šia min-

Kai skautė duoda vyr. skautės 
ar gintarės įžodį, būdama 17 
metų, vienete darbuotis ir va
dovauti jai belieka vos metai, 
prieš išvykstant į universitetą. 
Siūloma prityrusioms skau
tėms ir jūrų skautėms leisti 
kandidatuoti į vyresnes sulau
kus 15 metų užuot 16-os. 

Visiems Skaučių seserijos 
rajonams pasiųsta informacija 
apie uniformų taisyklių pakei
timus, liemenes, jų dėvėjimą. 

Ar versti patyrimo laipsnių 
bei specialybių programas į 
anglų kalbą? Kol kas — ne. 
„Mes esame lietuvių skautų 
organizacija, kalbą reikia 
stengtis išlaikyti kuo ilgiau ir 
kaip galima. Tuo pačiu priva
lom padėti jaunesnėms vado
vėms, kad jos suprastų ir, kad 

kitas galėtų mokyti". — sako 
vyr. skaut ininke. 

Šeštadienį po pietų, dvi 
valandas vyko bendras LSB ir 
LSS vadijų posėdis. Pagrin
diniai darbai: „Ąžuolo" ir „Gin
taro" mokyklos, vadovų elgesio 
taisyklės, kai kurių nuostatų 
pakeitimo siūlymai. Ir tėveliai, 
norintieji dalyvauti skautiškoje 
veikloje, šiuose Seserijos ir Bro
lijos vadijų posėdžiuose buvo 
svarbi dalis. 'Visi labai laukia
mi. Taisyklės baigiamos ruošti. 

Skaučių seserijos iždininkė 
v.s. Irena Markevičienė yra ir 
LSS Tarybos Pirmijos iždi
ninkė. J i pranešė, kad visi Se
serijos ir Brolijos vienetai JAV 
ir Kanadoje yra užsiregistravę 
ir sumokėję nar io mokestį. 
Bravo sesės ir broliai! 

Sekmadienį, balandžio 25 
d., vadovai ir vadovės dalyvavo 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte, šv. Mišiose, kurios 
buvo atnašaujamos už a.a. s. 
prel. Juozą Prunskį. 

Atskiri Brolijos ir Seserijos 
vadijų posėdžiai toliau vyko 
PLC Bočių menėje. Labai 
išsamų pranešimą pateikė LSB 
Vyr. Skautininko pavaduotojas 
s. Edis Leipus apie LSB tink-
lalapį — s k a u t a i . c o m Kas 
jame yra, kas ruošiama'7 Brolis 
Edis nuoširdžiai padėkojo 
Brolijos vadijos sekretoriui v.s. 
fil. Kęstučiui Ječiui už jo pa
ruoštą knygelę „Noriu būti 
skautu", o skautų skyriaus ve
dėjas s.v.v.sl. Juozas Kapačins-
kas pas idžiaugė tinklalapyje 
randamais patyr imo laipsnių 
programos lapais , kuriuos 
kiekvienas vadovas gali atsis
pausdinti kada reikia. 

Suvažiavime dalyvauti bu
vau kviesta kaip „Skautų aido" 
atstovė. Be balso (nors porą 
kartų neiškentėjau ir išdrįsau 
įsiterpti), bet su visiška teise 
juoktis iš smagių posakių ir 
džiaugtis! Džiaugtis, kad Lietu
vių skautų brolijos vadijoje šiuo 
metu dirba ir savo didžia patir
timi dalinasi keturi buvusieji 
vyriausi skautininkai — Kazys 
Matonis, Gediminas Deveikis 
(jis ir Brolijos Garbės gynėjas), 
Albinas Sekas ir Romas Otto, 
bei buv. LSS Tarybos pirmi-
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ninkas, ASS valdybos pirminin
kas, Kęstutis Ječius. Džiaugtis, 
kad už to didelio stalo sėdėjo ir 
lietuviškąja skautybe taip rim
tai rūpinosi visas pulkas Čika
gos „Lituanicos" tunte nuo vai
kystės užaugusių vadovų, ku
riems jaunimas ir lietuviškoji 
skautybe — svarbi, kad Sese
rijos vadijoje dirba irgi jau išei
vijoje gimusios ir augusios 
vadovės, kurioms jaunimas ir 
lietuviškoji skautybe — svarbi! 

Seserijos ir Brolijos vy
riausieji skautininkai, gimė jau 
svečiose šalyse. Sesė Dalia 
Trakienė — Australijoje, kur 
jos tėvelis ps. P. Stelmokas 
1956 m. vadovavo „Ventos" 
vietininkijai Brisbanėje. o 
mama buvo skaučių skyriaus 
vietininkijoje vedėja. Sesė 
Dalia užaugo Čikagoje, „Ker
navės" tunte , buvo Seserijos 
v.s. pavaduotoja, profesija — 
farmacijos daktarė. Brolis Ro
mas Rupinskis gimė Anglijoje. 
Jo tėvelis a a. j .v . s . Vladas 
Rupinskas, tarp daugelio pa
reigų „Lituanicos" tunte, buvo 
LSB Garbes gynėju. Brolis 
Romas užaugo Čikagos „Litua
nicos" tunte, du kartus buvo 
tuntininkų. JAV Vidurio rajono 
atstovu, Brolijos v.s. pavaduo
toju, profesija — šiluminės 
energijos magistras. Ilgiausių 
ir sėkmingų metų gerbiamiems 
vadovams! 

O mes, kuriems rikiuotėje 
jau nebūtina stovėti, džiaugs
mingai remkime mūsų jaunųjų 
vadovų darbą, susimokėkime 
nario mokesčius, aukokim 
Lietuviškosios skautybės fon
dui, kad būtų lėšų skautiškai 
spaudai , vadovų suvažiavi
mams. 

v.s. A. N a m i k i e n ė 
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Paskutinė Mamunėlės kelionė Čikagon 
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Ona Si lnmionc 

//• kris širdin baigties 
giesmė staiga... 
Ką apkabins nuleistos 
mūsų rankas'' 

Ilgas buvo mūsų Vyresnes 
seses v.s Onos Siliunienes 
gyvenimo ir skautavimo kelias 
(ji mirė. eidama 97-sius metus). 
Buvo ji vyriausia amžiumi 
mušu tarpe tačiau mažai kas 

mūsų prilygo jai energija, dar
bš tumu, opt imizmu. Visi jos 
gerieji darbeliai — tie kasdie
niniai ir tie didieji: rėmimas 
lietuviškų organizacijų, fondų 
bei Įvairių šalpos sambūrių — 
neatsiejamai rišasi sujos vardu. 

Mes, skau tės ir skautai , 
vadinome ja mūsų „Mamunėle". 
Tas va rdas nusakė jos būdo 
savybes: nuoširdų rūpestingu
mą, atjautimą, globą ir pagalbą, 
kokios tik kada kam prisireikė. 
Pravėrus jos svetingų namų 
duris, ji visuomet pasitikdavo 
su šypsena, niekada nestokojo 
laiko pr i imt i . išklausyti, 
pavaišinti. Tokia ji buvo skau
tiškose iškylose, suvažiavimuo
se, stovyklose, kur koja kojon su 
visais dainuodama žygiuodavo. 
Stovyklose nepavargstančiai 
rūpindavosi mažosiomis paukš
tytėmis: vienai piršteli užriš-
dama, kitai kojoje pritrintą pūs-
lytę patepdama, pamokydama, 
perspėdama, priglausdama, kai 

namų ilgesys mažą širdelę sus
pausdavo... Koks kitas vardas 
jai būtų tikęs?! 

Tokia ji buvo, pradėjusi 
skautauti Lietuvoje (ten jau ir 
tun t in inkės pareigas ėjusi), 
tokią ją pažinojome čia, 
Čikagoje, iki pat persikėlimo į 
Alexandria. Virginijos valstijo
je . 1989 metų rudenį, kur 
gyveno dukros s. Nijolės 
Grinienės šeimoje. Ir ten vis 
dalyvaudavo skautiškuose 
renginiuose, židiniečių sueigose. 

Tačiau ne vien skautiška 
veikla užpildė jos gyvenimo kas
dienybę Ji aktyviai darbavosi ir 
Jaun imo centro pagalbiniame 
moterų būrelyje, Lietuvos 
Dukterų draugijoje, „Lietuvos 
Našlaičių globoje"; kurį laiką 
mokytojavo Kr. Donelaičio lit. 
mokykloje. Kiekvieną naudingą 
lietuviškos veiklos projektą ji 
nedelsiant paremdavo. 

Iš Vašingtono, kol sveikata 
leido, su dukra Nijole kasmet 

vykdavo j Čikagą. Čia lankyda
vo lietuviškus renginius, gimi
nes, pažįstamus, seses skautes. 

Dabar gi. gegužės 15 d., jos 
kelionė Čikagon — jau 
paskutine Jos mylimos šeimos 
nariai atgabens jos palaikus, 
kurie bus laidojami Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse (sekci
ja 62, blokas 9, kapas 3). prie 
jau anksčiau čia palaidoto jos 
vyro a.a. Aleksandro Siliuno. 
Laidojimo apeigos vyks 10 vai. 
ryto prie kapo. Nepalankiam 
orui esant, apeigos vyks kapinių 
koplyčioje. 

Tą rytą uniformuoti susi
rinkę, tarsime paskutinį „su
diev" mūsų brangiai sesei v.s. 
Onai Siliunienei ir maldoje min
timis padėkosime jai už patirtą 
iš jos gerumą, nuoširdumą ir 
pasakysime, kad ir mes. ir mūsų 
jaunoji skautiškoji karta tvirtai 
budime' 

Sesė Sofija -Jelionienė 

http://skautai.com
mailto:administracija@draugas.org
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mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Pradedant Lietuvių fondo 
suvažiavimą š.m. gegužės 8 
d. (iš kairės): invokacija 
skaito kun. Algirdas 
Paliokas, SJ; toliau — dr. 
Antanas Razma, Povilas 
Kilius, Vytautas Kamantas, 
Arvydas Tamulis, AJgirdas 
Ostis, Aldona Šmulkštienė. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 12 d., t rečiadienis 

Turbūt nepamiršome, ko
kiu dideliu triukšmu, įvairiais 
išsisukinėjimais, ligomis bei 
sveikatai taisyti atostogomis 
gindamasis, vasario vidury iš 
tarnybos buvo pašalintas Vals
tybės sienų apsaugos tarnybos 
(VSAT) vadas generolas Algi
mantas Songaila. Generolą iš 
tarnybos atleisti Vidaus reikalų 
ministrui Virgilijui Bulovui 
stipriai patarė premjeras Algir
das Brazauskas. Priežastis: 
VSAT vadas, neva su Preziden
tūra ryšius turinčios ir su prezi
dento Rolando Pakso apkalta 
susijusios Renatos Smailytės 
įtaigaujamas, savo pavaldi
niams įsakinėjo per Lietuvos -
Karaliaučiaus krašto sieną 
praleisti netikrintus, šios vik
rios moteriškės nurodytus, au-
tovežimius. Vidaus reikalų mi
nistras premjerui pakluso. Įvy
kį ištyręs ir radęs rimtus tarny
binius pažaidimus, Virgilijus 
Bulovas generolą Algimantą 
Songailą iš tarnybos atleido. 
Taip pat premjero patariamas, 
nauju vadovu paskyrė jo pata
rėją generolą Jurgį Jurgelį. Pa
gal įstatymus: taip, kaip vals
tybės sąranga reikalauja. Ir 
taip turėjo šis vyksmas baigtis. 
Tik... jeigu toji šalis būtų ne 
Lietuva, bet kuri nors kita val
stybė. Čia tokie tvarkosi kitaip. 

Atleistasis Algimantas Son
gaila prisipažino padaręs kai 
kuriuos tarnybinius pažeidi
mus, tačiau ne tokius didelius, 
del kurių jis turėtų netekti šios 

MES IR LIETCIVA 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys JĮ.1 

Pašalintas generolas 
grįžta 

aukštos tarnybos, ir Vidaus rei
kalų ministro sprendimą ap
skundė Vilniaus apygardos ad
ministraciniam teismui. Teis
mas Songailos skundą patenki
no. „Songaila padarė tam t ikrus 
nusižengimus ir galėjo būti nu
baustas, tačiau, griežčiausia 
nuobauda už pareigūno vardo 
pažeminimą jam skirta nepa
grįstai", - skelbė teismo išvada. 
Ministras Bulovas neteisingai 
pritarė Vidaus reikalų sistemos 
statuto normas, teigė teismas. 
Ir taip viską sujaukė. 

„Teisingumas įvykdytas". -
šypsodamasis džiaugiasi ge
nerolas, kuriam, beje, už šį 
nusikaltimą premjeras ketino ir 
karinį laipsnį atimti, ir Vidaus 
reikalų ministrą klausia, kada 
jis galės grįžti į darbą. O tai jau 
nėra taip lengva, nes šis turi 
atleisti premjero patikėtinį 
Jurgelį. I ratą įsisuka ir Bra
zauskas, kartu su Bulovu suta
ręs bylą perkelti į Aukščiausią 
administracinį teismą. Kažko
kiu būdu įsivelia ir Seimo teisės 

bei teisėtvarkos komiteto pir
mininkas Aloyzas Sakalas, vie
nas iš Pakso apkaltos pradi
ninkų. Ir prasideda nauja ma
kalynė, Lietuvoje, deja, ne pir
ma ir ne paskutinė. Neperse
niai neteisėto atleidimo bylą 
laimėjo ir atlyginimą prisiteisė 
buvęs generalinis prokuroras 
Kazys Pėdnyčia ir apie tuziną 
kitų aukštų Lietuvos valdžios 
pareigūnų. 

Nežinia, kaip baigsis gene
rolo Algimanto Songailos byla, -
tai gali priklausyti ir nuo 
Lietuvoje madingo teismo pa
maloninimo, kalba pikti liežu
viai, - bet Bulovui gali priseiti 
grąžinti jį į pirmykštes pareigas 
ir Jurgelį atleisti. Žinoma. 
Jurgelis irgi grįš į premjero 
įstaigą, ir tragedijos čia nebus, 
tik apsijuokimas, tačiau šia 
kryptimi mezgasi būdingesni 
dalykai. Jau aišku, kad Imigra
cijos tarnybos nutarimas iš Lie
tuvos išsiųsti Jurijų Borisovą 
panaikintas, bus iš naujo per
svarstytas, ir galima užtikrinti. 

kad šiam pagrindiniam Pakso 
skandintojui į Rusiją nešdintis 
nereikės. Tačiau Borisovas ir 
tuo nesitenkina, jis siekia dau
giau. Jis nori susigrąžinti pre
zidento Rolando Pakso jam su
teiktą pilietybę. Konstitucinio 
Teismo sprendimą jis apskundė 
žmogaus teises ginančioms tei
sinėms įstaigoms Strasburge, ir 
kas pasidarys, jeigu jos Lietu
vos pilietybės panaikinimą 
Borisovui pripažins neteisėtu? 
O jeigu panaikinimas neteisė
tas, tai teisėtas lieka suteiki
mas. Kas tada atsi t inka su 
Pakso apkalta ir visom su ja su
sijusiom išvadom? Ko vertas ta
da pasidaro šis Lietuvos Kons-
titutinio Teismo sprendimas, 
keliantis dar ir tolimesnį 
klausimą: ko verti ir jo kiti, su 
apkalta susiję, sprendimai? 

Lietuvos radijo stotis „M-l" 
įsteigė kažkokį apdovanojimą -
„Radioklizmą": Apdovanojimas 
teikiamas už keisčiausius, 
kvailiausius ir absurdiškiau
sius darbus visose Lietuvos gy
venimo srityse. Gegužės pra
džioje šį apdovanojimą laimėjo 
šiame rašinyje minimas VSAT 
vadas generolas Algimantas 
Songaila. Sutinku, sprendimas 
vykęs. Bet tuojau pat ir klau
siu: kažin ar neverta būtų šia 
premija apdovanoti visą Ro
lando Pakso apkaltą nuo jos 
pradžios iki šios dienos? Juk 
šiame vyksme keistenybių, 
kvailysčių ir absurdų pilna nuo 
„a iki zet", ir abejose pusėse. 

Vienas tarpsnis įveiktas 
prasideda kitas 

ALGIRDAS I. VITKAUSKAS 

Kai tūkstančiai mažų 
skruzdėlyčių suneša milijonus 
spyglelių ir sukrauna gražią 
piramidę — savąją karalystę, 
savus namus, kai tuose namuo
se įsikuria gyvybė ir namų 
šiluma, — visi gėrimės ir malo
niai stebimės: ką gali padaryti 
darbštumas. 

Taip yra ir su Lietuvių fon
du, jau sukaupusiu per 15 mln 
dolerių ir turinčiu visas gali
mybes pasiekti net 20 mln. ribą 
— tikrai gražus darbščiųjų 
skruzdėlyčių darbas, vertas 
pagyrimo ir didelės padėkos, bei 
pagarbos. 

Kaip gera būtų, jei mes — 
žmonės — imtume gražius 
pavyzdžius iš mūsų motinos — 
gamtos, kurioje vyrauja darna 
ir harmonija. 

Ir kaip gaila, kad mes — 
žmonės, tapę turtingesniais ir 
tuo pačiu laisvesniais, nebe
norime gerbti savo ištakų, savo
sios lietuviškos piramidės — 
savųjų namų, ir norime iš jų. 
kaip tie įnaminiai gegužiukai, 
išstumti silpnesniuosius Nuo 
Velykų, kai I jetuvių fondai išsiun
tinėjo savo organizacijos įstatu 
pakeitimo projektą, per gera 
mėnesį buvo labai daug prirašy
ta ir labai daug įvairiausių 
nuomonių išsakyta abiejų orga
nizacijų adresais, tačiau teisin
gumo dėlei, reikėtų priminti, 
kad dauguma straipsnių ir kri
tinių minčių buvo skirta Lie

tuvių fondo vadovybei: už nau
jausiai parengtais įstatais paro
dytą norą atsiskirti ir suskal
dyti dvynes, lietuvybę nešusias 
visuomenines lietuviškas orga
nizacijas, ir tik nedaug — sa-
viginybinių straipsnių, para
šytų prieš JAV Lietuvių Bend
ruomenę bei jos vadovus, buvo 
sukurta Lietuvių fondo vadovų. 

Dauguma aukotojų — gera
darių — Lietuvių fondo narių, 
nepritarė savo išrinktųjų va
dovų nuomonei, tai parodė į 
40-ąjį fondo suvažiavimą at
vykusiųjų ypatingai priešiškos 
nuotaikos tarybos ir valdybos 
nariams. Vadovai, daug metų 
būdami prie fondo vairo, turėjo 
galimybę susikurti , t a r tum 
akcinėje verslo bendrovėje, 
išpirktų akcijų — balsų sistemą 
'vienas balsas — 100 dolerių): 
šiame suvažiavime turėję teisę į 
trijų procentų balsų nuo visų 
suvažiavimo dalyvių ir galinčių 
balsuoti skaičius prilygo — 730 
balsų. O penkių procentų sa
vininkams — net 1,300 balsų. 
Galbūt kai kam yra sunku ir 
suvokti • Lietuvių fondo bendro 
narių suvažiavimo balsavimo 
mašiną, kai vienas aukotojas 
turi 1.300 balsų, o eilinis ge
radaris, įnešęs kilniems lietuvy
bės tikslams 100 dolerių, turi 
tik vieną balselį: kur lygybe, 
kokios galimybės pasireikšti 
demokratijai9 

Taip ir norisi paklausti, kas 
sukūrė tokią labdaros matavi
mo technologiją'> Tačiau šį karta 

į suvažiavimą atvyko labai daug 
— per šimtą šešiasdešimt narių, 
ir jie su savimi atsivežė ne vieną 
tūkstantį panašiai, kaip valdy
bos narių, įsigytų balsų. Gyvieji 
ir sveikieji suvažiavimo dalyviai 
iš valdybos ir tarybos narių 
pareikalavo pradėti laiku su
važiavimą ir procedūrinius bal
savimus atlikti paprasta balsų 
dauguma. Pareikalavo patvir
tinti suvažiavimo dienotvarkę ir 
iš jos išbraukti 12 punktą — 
..Naujų įstatų priėmimą". 

Kilo labai nemaloni ir nepa
prastos nervinės įtampos si
tuacija. Ginčai tik audrino suva
žiavimo atmosferą. Suvažiavi
mą vykdantis komitetas pa
reikalavo pusės valandos per
traukos, kuri truko vos ne dvi 
valandas. Kai pagaliau į sceną 
pakilo suvažiavimo vadovai ir 
pranešė, kad po ilgai trukusių 
diskusijų, pagaliau buvo pritar
ta suvažiavimo daugumos nuo
monei: „Išbraukti iš suvažiavi
mo dienotvarkės 12-ąjį punktą", 
— naujųjų Įstatų svarstymą, — 
t a r t u m a t s l ū g o d idž iaus ią 
įtampą pas iekus i fondo su
važiavimo dalyvių bendravi
mo nuota ika . 

Galvočiau, kad čia padėjo 
suvažiavimo pradžioje visų su
kalbėta malda ir sugiedota lie
tuvių Dangaus pagalbos pra
šančioji, giesmė „Marija. Ma
rija". Matyt, Dievo Motina 
Marija išgirdo suvažiavimo 
dalyvių prašymą „Apsaugok nuo 
priešo baisaus", — o mūsų di

džiausias priešas dažniausiai 
sėdi pačiuose mumyse — tai 
mūsų pasipūtimas ir iki 
nesveikumo išaugęs garbėtroš-
kiškumas, noras bet kaip 
pažeminti artimiausią savo tau
tietį, sesę ar brolį, nuo didžiau
sio blogio — galutinio susipyki
mo, nuo galėjusio įvykti 
negražiausio ir gėdingiausio 
įvykio mūsų išeivijos istorijoje. 

Toliau suvažiavimas vyko 
gana sklandžiai ir pakankamai 
pagarbiai. Būtų negražu prisi
minti kai kurių dalyvių grubo
kus pasisakymus, išsakytas nuos
kaudas iš vienos ar kitos pusės, 
nes jos vaizdžiausiai jau buvo 
aprašytos balandžio-gegužės 
mėnesių laikraščiuose. 

Visais klausimais suvažia
vimo dalyviai sutarė ir, kai su
važiavimo pabaigoje visi stovė
dami giedojo mūsų Tautinę 
giesmę, ji skambėjo įtikinančiai 
darniai , liudijančiai susitai
kiusių dvynių seserinių visuo
meninių organizacijų bendrą 
kūrybinę nuotaiką. 

Į naująją Lietuvių fondo 
Tarybą išrinkti šie asmenys 
(pagal gautų balsų skaičių): 
Arvydas Tamulis — 9,172: dr. 
Vytas Narutis — 9,105: Marius 
Kasniūnas — 8,217; Vytautas 
Kamantas — 7,613; Saulius 
Čyvas 7,080; Stasys Baras — 
6.113. Kandidatais liko Jūrate 
Budrienė — 4,520 ir Rimas 
Gaška — 4,368. 

Bus daug iau 

DANUTE BINDOKIENE 

Sveikintinas LF sprendimas 
Jau senokai per mūsų visuomenės sluoks

nius buvo nuvilnijęs toks stiprus šurmulys, 
išjudinęs net po labiausiai patogia apatijos ant
klode besnuduriuojančius. Žodinė Lietuvių fon
do ir JAV Lietuvių Bendruomenes „dvikova" 
nepaliko abejingai bestovinčių šalikelėse. 

Tai, kas buvo spausdinta ,,Drauge" — tik 
dalele diskusijų, vykusių mažesniuose ar di
desniuose lietuvių susibūrimuose. Ir jeigu tų 
diskusijų išvados būtų skaičiuojamos taškais, 
deja, Lietuvių fondas būtų tapęs neabejotinu 
pralaimėtoju. 

Argumentų nekartosime. Jų pakankamai 
prisiskaitėme ir prisiklausėme pastarųjų kelių 
savaičių metu. Nors LF vadovybė (ypač kai 
kurie jos asmenys) negailėjo piktų žodžių ir 
bendruomenininkams, ir „Draugui", kad tie 
straipsniai (vadinkime juos laiškais-nuomonė-
mis, nes tai kategorijai, su mažomis išimtimis, 
rašiniai priklausė) buvo spausdinami, bet prie
kaištais problemos žodžio laisvę gerbiančiame 
krašte niekas neišspręs. 

JAV LB ginančiuose rašiniuose buvo pasa
kyta daug tiesos, juo labiau, kad rašinių auto
riai daug savo laiko ir jėgų yra atidavę lietuvy
bės labui, jos išlikimui, gyvenant toli nuo savo 
kilmes krašto. Beatodairiškai tvirtinti, kad , j i e 
nežino, ką kalba" yra t ikras absurdas. 

Visi LF valdybos ir tarybos nariai, visi, bet 
kuo susieti su vadovavimu šiai svarbiai fi
nansinei institucijai, turėtų dar kartą perskai
tyti kiekvieną, šia t ema išspausdintą, straipsnį 
ir ramiai, be įsikarščiavimo pagalvoti: ar fondui 
kaltinimai dėl nesibaigiančios vadovaujančių 
„dinastijos", kai kiekviename suvažiavime iš
renkami vis tie patys asmenys, yra jau taip ne
logiški0 Perskaitę gegužės 8 d. išrinktųjų sąra
šą vėl matome tas pačias pavardes. Neabejo
jame, kad išrinktieji asmenys tikrai gavo tiek 
balsų, kaip pranešta , bet ar laimėjimas pasiek
tas „popierinių suvažiavimo dalyvių" balsais 
(proxies)? Lietuvių fondas yra gavęs nemažų 
palikimų ir tai gerokai padidino jo kapitalą. Bet 
kaip su naujais — gyvais — nariais? Per praėju
sius metus jų skaičius nepasiekė nei 40, o tai 

j au šį tą pasako.. Daugeliui rašiusių ir kal
bėjusių LF klausimais užkliuvo, kad LF kasmet 
skiria stambią. 25.000 dol. vertės, premiją, pa
vadintą dr. Antano Razmos vardu. Vardinių 
premijų turi kone visi mūsų fondai, tačiau pap
rastai asmenys ar jų artimieji įneša tam tikrą 
pinigų sumą į fondą, kad iš procentų ar kapita
lo būtų skiriama premija. Tokią prielaidą vi
suomenė padarė, kai LF pirmą kartą paskelbė 
skirsiąs premiją. Dr Razma yra daug lietuvybei 
ir ypač Lietuvių fondui nusipelnęs. Jis pirmasis 
metė visuomenei iššūkį: steikime milijoninį 
fondą! I tą iššūkį atsiliepė daug balsų, įsaitant 
dr. F. Kauną, dr. P. Kisielių, dr. G. Baluką, dr. 
J . Valaitį, ir daugiau daktarų bei kitų žymių 
žmonių. Būtų prasmingiau tokią premiją pa
vadinti „Lietuvių fondo steigėjų" vardu, pager
biant visus šio fondo pradininkus. Kad tokia 
premija labai prasminga, kad jai iki šiol parink
ti tikrai nusipelnė laureatai, niekas neturėtų 
abejoti. Tačiau ir čia reikėtų atsižvelgti į vi
suomenės nuomonę — kam pilti degalus ant 
liepsnojančio laužo? 

Suvažiavimas praėjusį šeštadienį buvo gau
sus dalyviais, kurie su savimi atsivežė aštrų ne
pasitenkinimą Lietuvių fondo vadovybės nuta
rimu iš LF visiškai išjungti JAV7 LB. Tereikia 
pasidžiaugti, kad Lietuvių fondas padare išmin
tingą sprendimą: iš darbotvarkės išėmė punktą, 
dėl kurio tas triukšmas ir kilo. Balsavimas už 
įstatų pakeitimą atidėtas. Jeigu LF pareigūnai 
nebūtų atsižvelgę į suvažiavimo dalyvių ir prieš 
suvažiavimą paskelbtą nuomonę, jie būtų. be 
abejo, galėję balsavimo rezultatus nukreipti no
rima linkme. 

Taip! Jie galėjo pakeisti įstatus ir išmesti 
Lietuvių Bendruomenę „kaip musę iš barščių", 
bet tuo pačiu butų visiškai sunaikinę pasiti
kėjimą Lietuvių fondu. Ačiū Dievui, to neatsiti
ko. Iki kitų metų suvažiavimo yra laiko pagal
voti, kultūringai padiskutuoti ir atrasti taikų 
vidurio kelią. Taip pat LB vadovybei siūlome 
„atvėsti", nepalaidoti siekiamo tikslo po tuš
čiažodžiavimo griūtimi. 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA MATUIZAITE 
Nr.7 

— Prašau, — gydytojas išėmė iš chalato 
kišenės receptų knygelę ir, pasidėjęs ant pa
langės, rašydamas tęsė. — Jeigu šitie vaistai 
būtų suleidžiami iš karto po traumos, gydymas 
būtų efektyvesnis. Dabar bus sunku išgydyti. 
Praėjo daug laiko, liga užsitęsė. 

Gydytojas išėjo, palikęs Albiną palatoje. Al
bino širdį suspaudė begalinis gailestis šitai 
mažai, svetimai mergaitei. Susigraudinęs pri
siekė jos neapleisti. Atsisėdo ant taburetės šalia 
lovos. 

Mergaitė atsibudo ir. pajutusi, kad ji ne vie
na, atsimerkė. Didelės, mėlynos akys su pasiti
kėjimu žiūrėjo į nepažįstamą lankytoją. Albinas 
nusišypsojo. Mergaitės išblyškęs veidelis nušvito, 
ji silpnai nusišypsojo. 

— Laimute, kaip tu jauties? — paklausė jis. 
Ligonė norėjo kažką atsakyti , prasižiojus 

bandė prakalbėti, bet nepajėgė, suburbuliavo 
nesuprantamai ir nutilo. Akys prisipildė ašarų. 

Albinas suprato, kad tai paralyžiaus, ištiku
sio dėl galvos traumos, pasekmė. Glostė jos 
subintuotą galvą ir guodė: 

— Nenusimink. Laimute, tu pasveiksi, eisi į 
darželį, žaisi kieme su vaikais. 

— Ma-ma... — tyliai paskiemeniui ištarė ji ir 
jos akyse ištryško ašaros. 

— Mamytės pasiilgai? 
Mergaitė vietoj atsakymo mirktelėjo akimis. 
Albinas nuleido galvą ir nežymiai delnu nu

braukė ištryškusias ašaras . Skausmas širdį lyg 
replėmis suspaudė, gerklėje įstrigo kažkoks jau
dulio kamuolys ir kurį laiką jis pats negalėjo nė 
žodžio ištarti. 

Išėjo iš ligoninės visai sugniuždytas. Jam tik 
aštuoniolika metų. o dvasios kančios lyg senį 
išvargino, išspaudė syvus, liko viduje tuštuma. 
Jaute , kad pats po šio vizito gali susirgti. Ei
damas gatve mąstė: „Kiek nelaimių ir abejingu
mo šiame pasaulyje...". 

Po to. ką jis pamate ligoninėje, pamažu 
pradėjo keistis Albino požiūris į Sagutę-Ivoną, 
blėso jo meiles karšt is Prašviesėjusiu protu savęs 
klausė, ar ne per daug idealizavo gražuolę, kuri 
tik iš paviršiaus graži, o viduje supuvus. Nei ji, 
nei jos tėvai nelankė mažylės, a ts isakė jos, 

pamiršo, kad mažoji sesutė kankinasi viena ligo
ninėje ir laukia mirties. 

Albinas per vasaros atostogas įsidarbino 
statyboje. Taupė pinigus, pardavė savo vaizdo 
grotuvą. įklimpo į skolas, bet vaistų gavo Kiek
vieną dieną po darbo jis lankė Laimutę. Mergaite, 
pamačiusi jį. visa pasikeisdavo, žodžiais negalėjo 
išreikšti savo jausmų, džiaugsmo, tik angeliškai 
tyros akys apie tai bylojo. Akys sakyte sakė. kad 
ji laiminga, matydama jį šalia savo lovos. Mažylė 
turėjo sąmonę. Jo apsilankymas jai buvo šventė. 

Jaunuolis stengėsi, iš kailio nerdamasis dėl 
savo mylimosios, tačiau Ivona-Sagutė. kaip ir 
anksčiau, buvo jam abejinga, neparodė nė ma
žiausio dėkingumo ir jos širdis nesušvelnejo. Su 
Albinu, kaip ir anksčiau, buvo šiurkšti ir atža
gari. Mažoji sesutė jai visai nerūpėjo. Su drau
gėmis kasdieną linksminosi gamtoje, maudėsi, 
šoko diskotekoje, lankė kavines. Sergančią sesute 
visai pamiršo. Ir motina su tėvu nusigręžė nuo 
savo nelaimingo vaiko, išsižadėjo. Suakmenė
jusioje jų širdyje neatsirado nė krislelio gailesčio 
savo vaikui. 

O mažosios mergytės sveikata ėjo vis blogyn 
Albinui gydytojas pasakė, kad mergaites būkle 
kritiška, ji lėtai merdi. 

Albinas pranešė Ivonai ir jos tėvams, kad jų 
dukrelės valandos suskaitytos, ji miršta, tačiau 
jis nebuvo išgirstas, jie neatėjo, neaplankė net 
paskutine dukrelės gyvenimo valanda Albinas 
nesuprato tokių žmonių, ypač motinos elgesio 
Ne, ši moteris buvo be širdies 

Prie mirštančios lovos stovėjo gydytojai, me
dicinos seserys, sanitarės, o Albinas klūpojo ant 
keliu ir savo rankose laike mergaitės šąlančias 
rankutes Jis verkė ir bučiavo jos mažus pirš
telius Mažyle jautė, kad miršta, ji nenorėjo mirti, 
lauke motinos ir paskutinio atodūsio Ji verkė, 
išblyškusius skruostus vilgė stambios ašaros, 
labai kentėjo, maldaujančios akys žiurėjo į suau
gusius Mergaite sunkiai kvėpavo, staiga pap
rašė: 

— Pakvieskite mamą...Kodėl ji taip ilgai 
neateina' 

Medikai, visko mate. neištverė, tyliai šluos
tėsi ašaras. Seselė, užsidengusi veidą delnais, 
balsu pravirko Bus daug i au 
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Argi istorija ubagiška? 

Kovo 30 d. „Draugo" pirma
me puslapyje r adau an t r a š t ę 
„Profesorius E. Gudavič ius : 
visa mūsų istorija ubagiška". 

Kas čia per a t r a d i m a s ? 
Griebiausi skaityti ir supra tau , 
kad mūsų istorija u b a g i š k a 
rodosi tik E. Gudavičiui. Mat, 
jis iš profesijos p i r m i a u s i a 
inžinierius, baigęs Technikos 
studijas, daugiau ka ip dvide
šimt metų dirbo įvairiose sovie
tinėse technikos gamyklose. O 
kai tada dar ėmėsi istorijos, 
matyt, neakivaizdžių studijų ir 
susibičiuliavo su soviet iniu 
istoriku Stasiu Lazu tka (abu 
ėmė tyrinėti pirmąjį „Lietuvos 
statutą"), tai j iems ir pasirodė, 
kad visa Lietuvos istori ja 
buvusi ubagiška. Iš inžinie
riaus E. Gudavičius pas idarė 
sovietiniu Lietuvos is toriku ir 
net pradėjo r a šy t i Lietuvos 
istoriją. Lietuvos Rašytojų 
sąjunga iš Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondo Čika
goje gavo užsakymą parašyt i 
Lietuvos istoriją, sus i t a rė su 
Edvardu Gudavičiumi tą darbą 
atlikti, tai Edvardas Gudavi
čius ir parašė veikalą „Lietuvos 
istorija nuo seniausių laikų iki 
1569". Rašytojų sąjungos lei
dykla 1999 m. ir i šspausdino tą 
veikalą. 

Kaip sudomino Lietuvos 
liaudį! Į šios knygos pr is ta tymą 
Rašytojų klube žmonės netilpo. 
Dar tą pačią dieną žmonės 
pradėjo pirkti tą istoriją po 45, 
jei dar gerai pr is imenu, l i tus ir 
ilgiausia eile sustojo laukt i au
toriaus autografo. Patį autorių 
prezidentas V. Adamkus apdo
vanojo kažkokiu garbingu or
dinu, valstybine premija. J i s 
pasidarė ir Lietuvos televizijos 
dievaičiu. 

Nusipirkau tą knygą ir aš . 
Perskaičiau. Niekaip neradau 
skyrelio Kęstučiui, niekaip ne
radau paminėtos Liublino uni
jos, pasirašytos kaip tik 1569. 
O radau kiekviename puslapyje 
daugybę nelietuviškų žodžių, 
kurių, deja, neradau nė viena
me tarptaut inių žodžių žodyne. 
Skaičiau an t rą ka r t ą ir lyg 
pradėjau gaudytis, kad Min
daugo laikų Lietuva buvo ku
riama labai nesklandžiai. Tada 
knygyne radau Tomo Bara
nausko knygą „Lietuvos valsty
bės ištakos", išleistą 2000 m., 
nusipirkau, atidžiai perskaičiau ir 
geriau supratau, kur ir kaip 
atsirado Mindaugo Lietuva. 

O Edvardas Gudavičius 
pradėjo labai dažnai kalbėti per 
Lietuvos televiziją, radiją, ra
šyti laikraščiuose, reikšdamas 
savo nuomonę, dažniausiai ne
įtikėtiną, apie Lietuvos praeitį 
ir dabartį. 

Vieną tokį „perlą" užsirašė 
ELTA Vilniuje ir pas iuntė 
„Draugui" į Čikagą, o „Drau
gas" jį ir įsidėjo net į pirmą pus
lapį. 

Ką E. Gudavičius „pamela
vo" ELTAi ir „Draugui"? 

Pirmas melas skamba E. 
Gudavičiaus sakinyje „Lietu
viai, latviai ir estai 19-ojo am
žiaus pabaigoje kūrės i kaip 
moderni t au t i ška s t ruk tū ra . 
Lietuviai, beje. tarp jų buvo la
biausiai a t s i l i k ę " (mano 
praret inta. V. Al.) Praret inau 
todėl, kad praretintasis žodis 
atvirkščiai sako istorinę tiesą: 
1897 m. Rusijos imperijoje, ku
riai tada priklausė ir Lietuva, 
buvo vykdomas gyventojų vi
suotinis surašymas. Po jo Ru
sijos surašinėtojai paskelbė su
rašymo duomenis, kuriuose bu
vo pažymėta, kad Lietuvos gy
ventojai yra labiausiai skaitan
ti tauta: net 50 procentų lietu-

ŠEIMININKIŲ 
KERTELĖ 
Paruošia Julija K. 

ŽEMAITIŠKAI 

Šį kar tą nor iu pas iū lyt i 
kelis žemaitiškus pa t iekalus iš 
labai įdomios, nesen ia i po 
ranka pakliuvusios, knygelės, 
pavadintos „Žemaičių valgiai" 
(Vilnius. 1977 m.). Didžioji pa
tiekalų dalis yra mūsų dabar
tiniam skoniui ir gyvenimo bū
dui nelabai priimtina: per daug 
kiaušinių, per d a u g riebalų 
(šiuo atveju - gyvulinių taukų) , 
grietinėlės ir spirgučių. Tačiau 
kai ką galima t ruput į pako
reguoti ir pritaikyti, j uk visgi 
įdomu prisiminti to įdomaus ir 
gražaus Lietuvos k r a š t o — 
Žemaitijos — pat iekalus ir gal 
patiems kai ką išmėginti . 

Bulvainiai 

2 svarai bulvių 
1 puod. sausų aguonų (pop-

py seed) 
1 šaukštelis druskos 
aliejaus kepimui 
1 svarą bulvių išvirti ir su

malti Likusias bulves nuskust i 
sutarkuoti ir nusunkt i . J ta rkę 
sudėti virtas bulves, supilti nu
plautas aguonas, subert i drus
ką, gerai išminkyti tešlą ir da
ryti apvalius blynelius. Kepti 
karštame aliejuje, kol abi pusės 
gražiai pageltonuos. 

Bulvainius paduoti į stalą 
karštus su rūgusiu pienu, rūgš
čia grietine, net saldžiu pienu 
Žemaičiai šį pa t iekalą valgo 
pavakariams 

Bulvinės žvaigždutės 

1 svaras bulvių 
1 kiaušinis (galima naudoti 

vių mokėjo skaityti, visų kitų 
imperijos gyventojų sugebėji
mas skaityti darėsi vis mažes
nis, o mažiausiai mokėjo skai
tyti kazachai: jų tik du procen
tai atvertę knygą galėjo pažinti 
dar ir raides. 

Tai kaip gali atsirasti po 
šimto metų istorikas, kuris ne
žinotų, kaip apibūdino jo tyrinė
jamo krašto žmones 1897 m. 
Rusijos pareigūnai? Šie duo
menys daug kartų skambėjo ir 
visos Rusijos, ir Lietuvos laik
raščiuose, knygose. Tebeskam
ba ir dabar. O garsusis istorikas 
to niekur nepastebėjo, negir
dėjo. 

Antras profesoriaus E. Gu
davičiaus „perlas": „Per visą 
Lietuvos istoriją niekada lietu
viai taip gerai negyveno, kaip L. 
Brežnevo laikais... Gerai gyve
nančių žmonių tėvai gerai dirbo 
ir į Lietuvą suplaukė daug in
vesticijų". 

Būtų labai gražu, jeigu ne
būtų graudu. Kad būtų aiškiau, 
kaip buvo „gera" gyventi L. 
Brežnevo laikais, pateiksiu ilga
mečio Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos Centro komiteto 
sekretoriaus Aleksandro Jakov
levo, istoriko pagal išsimokslini
mą, knygos „Atminties akiva
rai", rusų kalba parašytos 2001 
metais, vertimas lietuvių kalba 
išleistas 2002 m.: 

Leonido Brežnevo sąstingio 
laikais „Melas apraizgė visą sis
temą. Darbo našumas esą auga, 
produkcijos kokybė gerėja. Nie
kas tuo netikėjo ir negalėjo ti
kėti, nes parduotuvių lentynos 
priminė dinozauro griaučius. 
Žmonės važiavo į Maskvą pirkti 
dešros ir mėsos. Mano seserys iš 
Jaroslavlio nuolat važiuodavo į 
sostinę apsipirkti ir tą pačią die
ną skubėdavo namo. Buvo suda
romos grupės neva norinčių 
apsilankyti teatre, profsąjungos 
nupirkdavo j iems bilietus. 
Atvažiavę žmonės ištisą dieną 
lakstydavo po parduotuves, o 
vakare eidavo į teatrą pamie
goti, paskui ir — namo", (psl. 111) 

Taip buvo Maskvoje. O Vil
niuje buvo dar „geriau": Vilniuje 
mėsos parduotuvėse niekad 
nebūdavo, o dešros retkarčiais 

ir kiaušinių produktą, paga
mintą be trynių) 

2 šaukštai miltų 
1/2 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis džiovintų su

tr intų mėtų (mint) 
Bulves išvirti ir sugrūsti 

košę. Atvėsinti. Į bulvių košę 
įmušti kiaušinį, įberti miltus, 
druską ir sutr intas mėtas. Vis
ką gerai išminkyti. Paruoštą 
tešlą išversti ant vaškuoto po
pieriaus (wax paper), išploti 
maždaug piršto storumo sluok
sniu 'jeigu tešla labai limpa, 
pabarstyti trupučiu miltų) ir 
formele išspausti žvaigždutes 
(galima vartot i sausa in iams 
išspausti formelę, jos neturint, 
žvaigždute? išpjauti peiliu). 

Žvaigždutes kepti įkaitin
tame aliejuje, sudėti į dubenį ir 
užpilti sviesto bei grietinės 
padažu. Galima užpilti ir spir
gučiais. Taip pat galima pa
daryti padažą iš neriebaus jo
gurto. Žemaičiai bulvines žvaigž
dutes užgeria metų arbata. 

Virtų bulvių kankolai grybų 
padaže 

2 sv. bulvių 
1 svogūnas 
1 šaukštas aliejaus (arba 

sviesto) 

būdavo, tik šlapios — pačios 
prasčiausios. Geresnių maisto 
produktų būdavo tik specialiose 
parduotuvėse, kuriose nusipirk
ti čia to geriau galėdavo tik 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro komiteto darbuotojai ir 
kagėbistai- Aš taip pat gana 
dažnai važiuodavau į Vilnių, 
nes daug metų gyvenau netoli 
Vilniaus — Širvintų rajone. O 
Vilniuje pastovėdavau pusva
landį, kartais ilgiau ir nusipirk
davau juodos ar Palangos duo
nos kepalėlį, batoną, dviejų kilo
gramų kvietinių valcuotų miltų 
maišelį, perlinių ar paprastų 
miežinių kruopų kilogramą. Šir
vintose tų skanėstų niekada 
nebūdavo. 

Trečia: E. Gudavičius teigia, 
kad į Lietuvą dabar ateis Eu
ropos Sąjunga ir numaus mums 
kelnes. Kokias? Sovietų laikais 
visi Lietuvos gyventojai vilkėjo 
vasarą kartūninėmis, žiemą va
tinėmis kelnėmis, avėjo žiemą 
vasarą guminiais batais. Dabar 
Europa atnešanti treninginių su 
angliškais užrašais ant kepurės, 
ant krūtinės a r nugaros... 

Ketvirta: pabaigoje E. 
Gudavičius tvirtina: „Visa mūsų 
istorija yra ubagiška". Nors 
kartą profesorius pasakė teisy
bę: nebuvo gerų istorikų sovie
tiniais laikais, nėra dar ir da
bar. Laukime. Gal laisvoje Lie
tuvoje užaugs istorikų, kurie su
gebės parašyti ne ubagišką, o 
gerą, teisingą, gražią Lietuvos 
istoriją! 

Vik to ras Alekna 
Vilnius 

Lietuviško žodžio ir 
dainų puota 

Gegužės 2-ąją gražiai at
naujintoje Šv. Jurgio parapijos 
salėje džiaugėmės Lietuvos įsi
jungimu į Europos Sąjungą ir 
Lietuvos menininkų, aktoriaus 
Egidijaus Stanciko ir būsimo 
operos solisto Mindaugo Jan
kausko, mums dovanota „Žodžio 
kelias" programa. Ji nuostabi. 
Iš istorijos puslapių supinta, 
poetų eilėmis ir dainomis iš-

1 šaukštas sukapotų švie
žių krapų arba petražolių 

1 puod. miltų 
2 kiaušiniai (arba kiaušinių 

produktas be trynių) 
1/2 puod. baltos duonos džiū

vėsėlių 
1/2 šaukštelio druskos 
Išvirtas karštas bulves nu

lupti ir tuojau sumalti . J masę 
dėti karštame aliejuje pakepin
tą, smulkiai supjaustytą svo
gūną, smulkiai supjaustytus 
krapus arba petražoles, miltus, 
džiūvėsėlius, kiaušinius, drus
ką. Viską gerai išminkyti. 

Iš tešlos daryti mažus kan-
kolus (kukulaičius), dėti į stip
riai verdantį, truputį pasūdytą 
vandenį ir virti, kol iškils į 
paviršių. 

Išvirtus kankolus išgriebti 
kiaurasamčiu, dėti į lėkštes ir 
užpilti grybų padažu. 

Grybų p a d a ž a s 
1/2 sv. (8 uncijas) šviežių 

baltų grybų 
1/4 sv. lašinukų 
1 vidutinio dydžio svogūnas 
1/2 puod. sumažinto riebu

mo rūgščios grietinės arba jogurto 
Lašinukus pakepinti , kol 

išbėgs riebalai. Riebalus nu
pilti. Sudėti susmulkintą svo
gūną, nuvalytus ir plonomis juos
telėmis supjaustytus grybus. 
Maišant pakepinti, kol grybai 
iškeps, apie 5—8 min. Sudėti 
rūgščią grietinę, išmaišyti ir 
pakaitinti, bet neužvirti. Už
pilti ant paruoštų kankolių. 

Galima naudoti ir džiovin
tus grybus, bet juos pirma rei
kia išvirti vandenyje ar piene, 
po to plonai supjaustyti ir 
sudėti į spirgučius su svogūnu 

Raganų kepsnys 

2 sv. kiaulienos ar avienos 
mėsos 

1/4 sv rūkytų lašinukų 
1 šaukštelis kadagio uogų 

'juniper berries) 

puošta. Lietuviškai širdžiai 
t ikra dvasinė atgaiva. 

Nepajėgiu jos aprašyti. Kaip 
gaivinanti rytmečio rasa. Džiu
gi, graudinanti lig širdies 
gelmių besiskverbianti. 

Džiaugiamės, kad jie mūsų 
neaplenkė. Po jų oficialiosios 
programos pakėlėme už Lietuvą 
šampano taures. Pasivaišinome, 
pabendravome. Ir didžiausiam 
nustebimui išgirdome antrąją 
nenumatytą programą. Egidi
jaus teatrališkas žodis plaukte 
plaukė... Jauno, dailaus (kaip 
ąžuoliukas) Mindaugo dainos 
širdis tirpdė... Atsisveikinimui 
Udrio arija iš Vytauto Klovos 
operos „Pilėnai". 

Brangieji, jums nuoširdus 
lietuviškas ačiū ir iki pasimatymo! 

Izabelė Žmuidz in ienė 
Rochester, NY 

Birželio 13-oji: Quo 
Vadis, brangi Lietuva 

Jau 14 metų susirašinėju su 
Prienų „Žiburio" gimnazijos kla
sioku Juozu M. Jis yra šešerius 
metus atpylęs Sibire. Architek
tas , išauginęs tris vaikus, veik
liai dalyvavęs Sąjūdyje, buvo (ir 
yra) veiklus TS narys. Dabar 
j au pensininkas. Gyvena Kau
ne. 

Jau 1992 m. man labai 
skaudėjo širdį, kai Seimo 
rinkimus laimėjo komunistai 
(LDDP). Ačiū Dievui, tie kairieji 
1996 m. buvo iššluoti iš Seimo, 
bet 2000 m. jie vėl atsigavo — 
dabar jau kaip socialdemo
kratai. 

O 2002 metais buvo išrink
tas prezidentu vėjavaikis Pak-
sas, kuris po 13 mėnesių ir 11 
dienų Seimo buvo nušalintas. 

Mano bendrasuolis Juozas 
M. taip aiškina tuos laisvos 
Lietuvos politinius svyravimus, 
pasikeitimus ir kraštutinumus. 

1. 1944 metais 75.000 
energingų žmonių pabėgo į 
Vakarus. 1945—1952 metais 
30,000 šauniausių Lietuvos jau
nuolių paguldė galvas Lietuvos 
miškuose ir laukuose. 250.000 
geriausių Lietuvos žmonių buvo 

1/2 šaukštelio mal
tų pipirų 

1 šaukštelis druskos 
2 svogūnai 
6-8 lauro lapeliai 

(bay arba laurel leaves) 
Mėsą supjaustyti 

piršto ilgio bei plaš
takos pločio gabalais, 
išmušti ir 2 vai. pa
mirkyti vandenyje, į 
kurį įpilta 2 šaukštai 
acto (marinuoti šaldy
tuve). Išėmus iš van
dens, mėsą nusausin
ti, kiekvieną gabaliuką pa
barstyti pipirais, druska, uždėti 
griežinėlį svogūno, 2-3 kadagio 
uogas, 2 lauro lapelius ir viską 
padengti tokio pat dydžio plo
nučių lašinių griežinėliu. Mėsos 
gabaliukus susukti voleliais, 
persmeigti metaliniu virbu ir 
kepti lauže. 

Jeigu kepama keptuvėje 
'karštame aliejuje), volelius 
persmeigti mediniu smeigtuku 
'tooth pick). 

Raganų kepsnys paduoda
mas į stalą su keptomis bulvė
mis ir marinuotų svogūnų 
galvelėmis. 

Artėjant vasarai, ant laužo 
kepimo būdas atrodo labai 
patrauklus, tad ir raganų kep
snį nesunku taip pasigaminti. 

Pastaba: čia pateikti recep
tai truputį pakeisti, kiek gali
ma sumažinant riebalų ir cho
lesterolio kiekį. 

Kalakutienos vyniotiniai 

Tai labai patraukliai atro
dantis ir skanus patiekalas, 
mano atrastas viename lietu
viškų receptų žurnale. Tinka 
pavaišinti svečius arba ir savo 
šeimyną. 

1 svaras kalakuto krūti
nėlės file 

1/2 sv. rūkytų lašinukų, 
kiek galima liesesnių (baconi 

3 šaukštai aliejaus 
petražolių papuošimui 

išvežti į Sibirą, sukišti į 
kalėjimus ir gulagą — ir suluo
šinti. Visi kiti priprato prie 
vergo grandinių ir prisitaikė. 

2. Okupantai visiškai sunio
kojo ir sunaikino Lietuvos kai
mą. Kaimas, ūkininkai, žem
dirbiai per šimtmečius buvo Lie
tuvos gyvenimo pagrindas ir pa
matas. Tie šimtai tūkstančių 
kaimo žmonių, kurie 1950— 
1990 m. pabėgo iš kolchozų lažo 
į miestus bei miestelius, dar 
nespėjo tapti t ikrais miestie
čiais. Jie blaškėsi, patys nežino
jo, ko jie nori. 

Anot mano seno bičiulio 
(nuo 1937 metų — 67 metai!) 
Juozo M., tai todėl Lietuva vis 
blaškosi tarp dešinės ir kairės; 
todėl ir Paksas buvo išrinktas! 

Tarp kitko, senas mano bi
čiulis, taurus Lietuvos sūnus 
Juozas M. dabar labai tvirtai 
tiki, kad birželio 13-tą dieną 
(per Antanines!) bus išrinktas 
tinkamesnis prezidentas. Po to 
Lietuvoje vėl bus normalus 
gyvenimas. 

A n t a n a s Klimas 
Rochester, N.Y. 

Dantų apsauga 
Šių metų balandžio 27 d. 

„Draugo" dienraštyje buvo iš
spausdintas išsamus Kauno 
Medicinos universiteto odon
tologijos fakulteto docentės dr. 
Simonos Milčiuvienės straipsnis 
„LML finansuoja vaikų dantų 
profilaktikos programą". Šiame 
straipsnyje nebevartojamas ter
minas „stomatologija". Tai atsa
kymus Aleksui Vitkui į jo klau
simą „stomatologija ar odon
tologija?" („Draugas", 1999.12.-
03), kada ji vykusiai paaiškino 
ir pateisino šių terminų pa
skirtį. Tačiau 2003 m., Europos 
Sąjungai pageidaujant, Lietu
vos Seimui patvirtinus, Lietu
vos Stomatologu sąjunga (jos 
narys esu ir aš), kartu su Kauno 
Medicinos ir Vilniaus universi
tetais, pakeitė j iems iki šiol 
įprastą ir pamiltą profesijos 
„stomatologija" (burnos ir jos 
ligų mokslas) pavadinimą j 
odontologiją (dantų ir jų ligų 

Įdaras 

1 raudonasis pipiras (red 
pepper) 

1 žaliasis pipiras (green 
pepper) 

1/2 sv. šviežių grybų 
1 svogūnas 
2 skiltelės česnako 
1/2 puod. ryžių 
2 šaukštai aliejaus 
3 šaukštai sojos padažo (soy 

sauce) 
1/4 šaukštelio džiovinto 

baziliko (basil) arba 1 
šaukštelis sukapoto šviežio 

1/4 šaukštelio maltų pipiru 
Kalakuto krūtinėlės file iš

mušti. 
Ruošti įdarą taip: ryžius 10 

min. pavirti, nuvarvinti. (Ga
lima čia panaudoti ir greito vi
rimo „instant" ryžius, tai pa
greitina darbą, o skonio daug 
nepakeičia.) Grybus, smulkiai 
sukapotą česnaką ir svogūną, 
kubeliais supjaustytą žaliąjį ' r 

raudonąjį pipirą pakepinti 
aliejuje, kol suminkštės. Sudėti 
ryžius ir prieskonius. Gerai 
išmaišyti. 

Ant išmuštos mėsos gaba
liukų uždėti jdaro, suvynioti ir 
kiekvieną vyniotinj apvynioti 
lašinukų juostele. Susmeigti 
mediniais smeigtukais (tooth 
picksi ir kepti karštame alieju
je. Prieš patiekiant supjaustyti 
stambiai? griežinėliais. p;\ 
puošti petražolėmis. 

DĖMESIO* DČMESO? Neseniai atvykote, 
ieškote darbe ar bato, tadauskefctis 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne 
bėda. DRAUGAS )B*t sfcefclma išspaus 
cflns nemokamai. TereHda paskambinti 
teL 773-58S-9S0© ar užsukti i DRAUGO 
auu*ib«J«xja adresu 454S W. 63 St„ 

<3*»gor*.6*6&. 

mokslas), sąjungos į Lietuvos odon-
tologų sąjungą, o gyd. stoma
tologai tapo gyd. odontologais. 

Dantų sveikatos dėlei svar
bu atkreipti dėmesį, jog doc. S 
Milčiuvienė kalba visos moder
nios odontologijos vardu, teig
dama, kad valant dantis, yra 
naudinga vartoti dantų pastas 
su fluoru, o ne pasitenkinti vien 
dantų šepetėliu ir vandeniu, 
kaip nuolatos per Čikagos lietu
višką spaudą ir radijo progra
mas pabrėžia ir klaidinančiai 
moko, mūsų sveikata besirūpi
nantis al t ruistas dr. Jonas 
Adomavičius. Ačiū Dievui, 
turime teisingų nurodymų. 

Gyd. odontologė Vanda Put-
nienė pateikia ta tema aktua
lius straipsnius, pavyzdžiui, 
„Tarp žaislų tebūnie ir dantų še
petėlis", ir „Dantų ėduonis eda 
piniginę" („Draugas", š.m. kovo 
16 d. ir 23 d.). Juose vaizdžiai 
paaiškinta, kodėl ir kaip 
išsaugoti dantis. 

Iš ilgametės dantų gydymo 
praktikos Amerikoje man yra 
akivaizdu, kad su kiekviena 
nauja pacientų karta gerėja 
dantų sveikatingumas. Tai žy
mia dalimi dėl geresnės burnos 
higienos ir fluoro preparatų var
tojimo karieso profilaktikai. 
Kariesas, arba dantų ėduonis, 
nėra koks menkas dantų gedi
mo procesas — tai yra pasaulyje 
labiausiai paplitusi infekcinė 
liga, kuri pasireiškia, kai bak
terijų ir kitų žalingų veiksnių 
poveikis būna didesnis už 
danties emalio atsparumą. 
Fluoridai mažina emalio tir
pimą, didina dantų atsparumą 
rūgščiai, kuri gaunasi, bakteri
joms maitinantis angliavande
niais (carbohydrates). Tos bak
terijos, kaip ir mes, mėgaujasi 
saldumynais ir juo jų daugiau, 
tuo daugiau pagamina kenks
mingų rūgščių, kurios graužia 
emalį. 

Lithuanian Mercy Lift orga
nizacija yra dėkinga rėmėjams, 
nes tik jų dėka įgalina prisidėti 
prie pastangų profilaktiniais 
būdais užbėgti ligai už akių, 
šiuo atveju — dantų ligai. 

Dr. Leonidas Ragas (D JJJS.) 
Itasca. IL 

SIŪLO DARBA 

pilnai darbo dienai. Pageidautina 
moterys. Darbas įvairiose vietovėse. 

Reikia susikalbėti angliškai. 
Tel. 847-344-2510; 847-553-1393 

PASLAUGOS 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuojame. 
Tel. 708-415-1343. 

Caregiver j o b for live-in 

position in Wisconsin. 

SS a n d DL helpful. 

Call G r e g 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings". 

.soffits". ..decks". „gutters".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas, 

dažvmas "Turiu darbo draudimų. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS FR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis {versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
_PĮ____ Landmark 
J?—**; properties 

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

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

_ P E R S I U N Č I A M E \ L IETUVĄ 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E JSIGYTI A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 



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

žinių agentūrų pranešimais i 
/ / 

EUROPA 

LONDONAS. 
12-ai irakiečių šeimų, ku

rios teigia, kad jų art imuosius 
neteisėtai nužudė britų karei
viai, atstovaujantys advokatai 
antradienį Aukštajame teisme 
išsikovojo teisę užginčyti vy
riausybės atsisakymą pradėti 
nepriklausomus ty r imus . Di
džiosios Britanijos gynybos mi
nisterija atsisakė prisiimti atsa
komybę už minėtų irakiečių nu
žudymą, tačiau artimųjų advo
katai reikalauja bylos teisminio 
peržiūrėjimo, kurio metu būtų 
nustatyta, ar britų kariai pažei
dė aukų teisę gyventi, numatytą 
Europos įstatymuose. Ši byla iš
kelta tuo metu, kai britų ir ame
rikiečių kariai , žiniasklaidoje 
pasirodžius nuotraukoms su nu
manomų kankinimų vaizdais, 
buvo apkaltinti nederamu elge
siu su irakiečių kaliniais. Teisė
jas Andrew Collins nusprendė, 
jog 12-ai minėtų šeimų turi būti 
leista įrodinėti, kad jų atveju 
taikytinas Europos žmogaus tei
sių nu ta r imas . Seimų advo
katas Phill Shiner teigia, kad 
tuo metu. kai aukos buvo nužu
dytos. Irako karas buvo oficia
liai pasibaigęs, o Didžioji Brita
nija buvo okupacinė jėga. todėl 
derėjo taikyti šį nutarimą. 

MASKVA. 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin antradienį netikėtai 
apsilankė Čečėnijoje, kur prieš 
tris dienas per sprogimą žuvo 
respublikos prezidentas Ach-
mad Kadyrov. Per sprogimą ge
gužes 9 dieną Grozne žuvo sep
tyni žmonės, tarp kurių buvo ir 
agentūros ..Reuters" korespon
dentas, daugiau kaip 50 žmonių 
buvo sužeisti. A. Kadyrov vaidi
no svarbiausią vaidmenį Krem
liaus mėginimuose sureguliuoti 
konfliktą Čečėnijoje, kur beveik 
10 metų vyksta kovos veiksmai 
tarp partizanų ir federalinių pa
jėgų. V. Putin per kelionę, apie 
kurią nebuvo pranešta iš anks

to, įteikė Rusijos Didvyrio 
žvaigždę — aukščiausią valsty
bės apdovanojimą —A. Kadyrov 
šeimai ir Narsos ordiną — Čečė
nijos Valstybės tarybos pirmi
ninko našlei Roza Isajeva. Grį
žęs į Maskvą V. Putin pavedė 
sudaryti Rusijos vyriausybės 
ministerijų ir žinybų atstovų 
grupę ir nusiųsti ją artimiau
siomis dienomis į Čečėniją ap
tarti vietoje visų pagalbos res
publikai klausimų. 

TBILISI. 
Vos nuvertus Adžarijos au

tonomijos vadovo Aslan Aba-
šidzė režimą. Gruzijos preziden
tas Michail Saakašvili pirma
dienį dalyvavo panaik inant 
kontrolės postą prie Čoloki upės 
Adžarijos adminis t raciniame 
pasienyje. Pa ts sėdęs į buldoze
rį- valstybės vadovas nugriovė 
pastatą, kuriame anksčiau bū
davo tikrinami dokumentai ir 
dirbo apsauga. Kontrolės postas 
per upę veikė pastaraisiais me
tais, o susikomplikavus Tbilisi 
ir Batumi santykiams, autono
mijos jėgos struktūros blokavo 
eismą per jį. ..Daugiau niekada 
ateityje Gruzijos istorijoje Čolo
ki upė netaps skiriamąja linija 
tarp Adžarijos ir likusios Gru
zijos", pareiškė M. Saakašvili, 
pirmadienį kalbėdamas ceremo
nijoje, surengtoje atstačius pa
grindinį automobilių tiltą per 
Čoloki. Prezidentas pranešė, jog 
atit inkamoms žinyboms nurodė 
a ts ta ty t i automobilių kelius 
Adžarijos teritorijoje, tarp jų ir 
aukštikalnių rajonuose. 

rastis „Army Times", kurį skai
to daug JAV kariškių, pirmadie
nį priekaištavo D. Rumsfeld ir 
štabų vadų komiteto pirminin
kui generolui Richard Myers už 
..nesugebėjimą vadovauti" ir 
nurodė, kad atskaitomybė gali 
reikšti ..aukščiausių vadų atlei
dimą iš pareigų karo metu". Po j 
Pentagon įvykusio susitikimo j 
su D. Rumsfeld, JAV pajėgų va
dais, viceprezidentu Diek Che-
ney, valstybės sekretoriumi Co
liu Powelf G. W. Bush D. Rums- I 
feld pasakė: „Ačiū už jūsų va
dovavimą. Jūs drąsiai vado
vaujate mūsų valstybei, vyks
tant karui su terorizmu. Esate 
stiprus gynybos sekretorius ir 
mūsų valstybė skolinga jums 
padėką", sakė prezidentas. 

AZIJA 

JAV _J 
WASHINGTON\ D.C. 
JAV prezidentas George W. 

Bush pirmadienį išreiškė tvirtą 
paramą Donald Rumsfeld ir. 
pr ieštaraudamas demokratų ra
ginimams, kad gynybos sekreto
rius dėl kalinių žeminimo skan
dalo atsistatydintų, sakė. kad 
Amerika jam skolinga padėką. 
Tuo tarpu nepriklausomas laik-

NEW DELHI. 
Indijoje pirmadienį, pasibai

gus penkių ratų rinkimams, at
likta balsavusiųjų apklausa pa
rode, kad ministro pirmininko 
Atal Behari Vajpayee valdančia
jam susivienijimui gali tekti 
stiprinti savo įtaką parlamente. 
Premjero A. B. Vajpayee partijos 
..Bharatiya Janata" vadovauja
mas susivienijimas turėtų gauti 
248-279 vietas 545 vietų žemuo
siuose parlamento rūmuose. Tai 
leistų A. B. Vajpayee formuoti 
vyriausybę, nors dabartiniam 
premjerui dar gali tekti siekti ir 
mažesnių populistinių partijų 
paramos. Galutiniai rinkimų re
zultatai bus paskelbti ketvirta
dienį. Anksčiau buvo progno
zuojama, kad ..Bharatiya Jana
ta" partijos vadovaujamas susi
vienijimas gaus daugiau nei 300 
vietų parlamente. Tačiau ..Bha
ratiya Janata" pasirinktas šū
kis „Švytinti Indija" nesužavėjo 
neturtingų kaimo vietovių rin
kėjų, todėl kampanijos įkaršty
je partija pradėjo skelbti, kad ji 
vienintelė Indijoje gali suburti 
tvirtą susivienijimą, kuris ga
lėtų valdyti nepastovų valstybės 
politinį gyvenimą. 

Tarptautiniame traukinyje užpulta ir sumušta Lietuvos pasienietė 
Atkelta iš 1 ps l . 
traukinius tikrinantys pasienie
čiai, yra pakankamos. 

„Traukinį iš abiejų pusių 
tikrina dvi pareigūnų grupės, 
kiekvienoje — po 3-4 pasienie
čius. Vienas iš grupėje esančių 
pareigūnų yra ginkluotas, be to 
pasieniečiai turi radijo ryšio sto
tis", sakė J. Jurgelis. 

Tuo tarpu kadenciją baigęs 
prezidentas Valdas Adamkus 
paragino Lietuvos teisėsaugos 
institucijas kuo skubiau ištirti 
Lietuvos pareigūnės sužalojimo 
aplinkybes bei išreiškė pasipik
tinimą, kad Lietuvos pareigūnai 
Rusijos traukiniui, kuriame tik
riausiai ir važiavo nusikaltimo 
vykdytojai, leido išvykti iš Lie
tuvos, iki galo neištyrę įvykio. 

Pasak Liberalų ir centro 
sąjungos pranešimo spaudai, V. 
Adamkaus nuomone, premjeras 
Algirdas Brazauskas tu rė tų 
kreiptis į Rusijos teisėsaugos 
institucijas, kad šios taip pat 
prisidėtų tiriant šį nusikaltimą. 

„Žinant, kad panašus įvy
kiai per Lietuvą vykstančiuose 
traukiniuose kyla ne pirmą kar

tą, būtina išsiaiškinti, a r tai da
roma tikslingai, siekiant sąmo
ningai pabloginti Lietuvos ir 
Rusijos santykius", pranešime 
spaudai teigė V. Adamkus. 

Pasak jo. Lietuvai įstojus į 
NATO ir Europos Sąjungą Lie
tuvos vyriausybė ir teisėsaugos 
institucijos turi sutelkti visas 
pastangas, kad panašūs nusi
kaltimai ar provokacijos nepa
sikartotų. 

Opozicinės Liberalų ir cen
tro sąjungos pirmininkas, Vil
niaus meras Ar tūras Zuokas 
pranešime spaudai teigia, jog 
pareigūnės užpuolimas rodo, 
kad ..nacionalistiškai nusiteiku
sios Rusijos jėgos ir toliau tyčio
jasi iš Lietuvos valstybingumo 
ir siekia išprovokuoti Lietuvos 
piliečius prieš Rusiją nukreip
tiems veiksmams". 

„Krauju užrašytas šūkis 
'Lietuva — rusams' turėtų pri
minti Lietuvos piliečiams žudy
nes Medininkų pasienio poste", 
teigė A. Zuokas. Anot A. Zuoko. 
minėtas išpuolis turi būti kuo 
greičiau ištirtas. Jis taip pat 
pridiirė. jog tokių išpuolių gali 

pasitaikyti ir ateityje, todėl bū
tina imtis pačių griežčiausių 
priemonių, tikrinant tranzitinių 
traukinių keleivius, užtikrinant 
jų, traukiniuose dirbančių Lie
tuvos pareigūnų bei Lietuvos pi
liečių saugumą. 

Per išpuolį pasienietei buvo 
sumuštas veidas, sutrenkta gal
va, perpjautas rankos riešas. 
Nukentėjusioji išvežta į ligoni
nę. 

Traukinyje pareigūnai rado 
ant sienos rusiškais rašmenimis 
užrašytą užrašą „Lietuva — ru
sams". Manoma, kad žodžiai už
rašyti pareigūnės krauju. 

Pasak policijos, traukiniu 
vyko 327 keleiviai. 

Vilniaus miesto VPK krimi
nalinės policijos Nusikalt imų 
tyrimo tarnybos Smurtinių nu
sikaltimų tyrimo skyrius dėl šio 
įvykio pradėjo ikiteisminį ty
rimą. 

Kaip sakė minėtojo sky
riaus vadovas Vladislavas Aba
ravičius, dėl šio įvykio nė vienas 
traukinio keleivis, kurių daugu
ma — Rusijos piliečiai, nebuvo 
sulaikvtas. 

Irake tarnaujantys Lietuvos kariai išvadinti okupantais 
Vilnius, gegužes 11 d. 

(BNS) — Tarptautinėje taikos 
palaikymo operacijoje Irake tar
naujančius Lietuvos kar ius ke
turi parlamentarai antradienį 
išvadino okupantais, o JAV va
dovaujamą tarptautinę operaci
ją — „šlykščia okupacine ope
racija". 

„Lietuva tapo agresore ir 
okupante". Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė 
parlamentaras Julius Veselka. 

J. Veselka kartu su Seimo 
nariais Rolandu Pavilioniu. My
kolu Pronckumi ir Egidijumi 
Klumbiu užregistravo nutar imo 

projektą, kuriame siūloma sku
biai iš Irako atšaukti ten tar
naujančius Lietuvos karius. 

„Lietuvos dalyvavimas to
kiame kare pažeidžia tarptau
tinę teisę ir prieštarauja ES po
litikai. Si beprasmiška ir necivi
lizuota akcija turi būti kuo grei
čiau nutraukta", teigė spaudos 
konferencijoje dalyvavęs R. Pa
vilionis. 

..Lietuva dalyvauja šlykš
čioje okupacinėje operacijoje", 
antrino jam E Klumbys. 

Tačiau prieš kelias savaites 
nutarimo projektą užregistravę 
parlamentarai nesitiki, jog jis 

sulauks paramos Seime. 
Nutarimo autoriai yra anti-

globalistai ir Lietuvos įstojimo į 
NATO priešininkai, nuolat kri
tikavę Lietuvos karių siuntimą į 
Iraką ir kitas tarptautines ope
racijas. 

Kovo 29 d. visateise NATO 
nare tapusi Lietuva yra pasiun
tusi į Iraką 120 karių. 

Laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas, anksčiau ko
mentuodamas šį parlamentarų 
pasiūlymą, pareiškė, jog spren
dimas atšaukti karius iš Irako 
būtų „pats blogiausias sprendi
mas, kokį galima padaryti". 

Paskutinis karo laivo 
Prezidentas Smetona" 

vadas 

DRAUGAS. 2004 m. gegužės 12 d., trečiadieni 

Jam teko matyti Lietuvos karo 
laivyno kūrimąsi, jo stiprėjimą 
ir sunkiai pergyventi Lietuvos 
okupaciją, lietuviško karo lai
vyno likvidavimą, jam teko pa
tirti okupantų prievartą ir 
priverstinį pasi t raukimą iš 
Lietuvos. Jis, paskutinis karo 
laivo „Prezidentas Smetona" 
vadas, kapitonas leitenantas 
Povilas Labanauskas, nuo so
vietinio „rojaus" ir gresiančio 
suėmimo buvo priverstas slap
ta pasitraukti į Vokietiją. 

Povilas Labanauskas gimė 
1908 m. gruodžio 12 d. Tytuvė
nuose. Mokydamasis Kauno 
„Aušros" gimnazijoje. 1921 m. 
įstojo į jūrų skautus. 1924— 
1927 m. buvo Lietuvos juru skau
tų vadas. 1927 m. P. Laba 
nauskas sėkmingai baigė Kau
no „Aušros" gimnaziją. 

Tuo metu Lietuvos visuo
menė, ypač patriotiškai nusitei
kęs akademinis jaunimas, lai
kinosios sostinės jūrų skautai 
mąstė apie tikrą Klaipėdos su
lietuvinimą ir ruošėsi ginti jū
rą. Pulkininkas, vėliau genero
las leitenantas, Teodoras Dau
kantas pradėjo rengti Lietuvos 
karo laivyno kūrimo planus. 
Tuo metu jis ėjo vyriausiojo 
kariuomenės štabo viršininko 
pareigas. Jo iniciatyva 1927 m. 
Vokietijoje buvo nupirkta-; 1917 m. 
statybos minų traleris M-59 Tuo
met tokio tipo laivų buvo dau
gelio mažų valstybių laivynuose. 

1928 m. Kauno jūrų skautų 
vadovams Povilui Labanauskui 
ir Vytautui Kuizinui, generolo 
T. Daukanto padedamiems, 
pavyko gauti Vyriausybės sti
pendijas ir išvykti mokytis į 
Livorną (Italija) Karališkojo 
karo laivyno akademiją, kurią 
jis baigė 1931 m. Netrukus jis 
vėl buvo išsiųstas stažuotis į 
Italijos karo laivyną ir aukštuo
sius karininkų kursus. 

1934 m., grįžęs į Lietuvą, 
Itn. P. Labanauskas buvo pa
skirtas į kariuomenės artileri
jos pulką. 1935 m. rugpjūčio 1 
d. Lietuvos kariuomenės vadas 
divizijos gen. Stasys Raštikis 
išleido įsakymą dėl mokomojo 
karo laivo įsteigimo. Pirmą kar
tą mūsų valstybės istorijoje ant 
„Prezidento Smetonos" stiebo 
suplevėsavo trispalvė su auksi
niu Vyčio Kryžiumi raudoname 
skyde — Lietuvos karo laivyno 
vėliava. Pirmuoju Lietuvos ka
ro laivo vadu tapo jūrų kapi
tonas Antanas Kaškelis, arti
lerijos karininku — ltn. Povilas 
Labanauskas. 

1937—1938 m. jis buvo pa
siųstas tarnauti į prancūzų ka
ro laivyną Tulone ir mokytis 
povandeninių laivų torpedų bei 
elektrotechnikos karininkų 
mokykloje. Sugrįžęs iš Prancū
zijos, tęsė tarnybą laive 
„Prezidentas Smetona". 

Turėdamas gerą teorinį bei 
praktinį pasiruošimą. P. Laba
nauskas rūpinosi laivo apgink
lavimu didesnio kalibro pabūk
lais, karininkų paruošimu, 
karinio uosto statyba ir moder
nizavimu, pakrantės gynyba, 
parašė karo laivo statutą, me
chanizmu eksploatacijos inst
rukcijas, jūreivių mokymo pro
gramas, keletą vadovėlių jūri
ninkams P. Labanausko dėka 
Lietuvos karo laivas „Prezi
dentas Smetona" ir karo laivy
no vėliava buvo pavaizduoti 
tarptautiniame karo laivynų 
metraštyje, laivynų signalų ir 
vėliavų 1936 m almanache. 

Už pavyzdingą tarnybą ir 
nuopelnus LR prezidentas A 
Smetona P Labanauską apdo
vanojo DLK Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu. 1939 m gruo
džio 1 d. jūrų kapitonui A Kas 
keliui išėjus i atsargą. P Laba
nauskas buvo paskirtas karo 
laivo „Prezidentas Smetona" 
vadu. jam suteiktas kapitono 
leitenanto laipsnis. Tuo metu 

Af A 
ALBINUI LAUČIUI 

mirus, žmoną AKVILINĄ, sūnų VYTAUTĄ, 
dukrą JŪRATĘ su šeima ir sūnų ARVYDĄ su 
šeima, užjaučiame ir kartu liūdime. 

Beverly Shores lietuvių klubas 

Povilas Labanauskas. 

laivo įguloje buvo Italijoje moks
lus baigę V. Kuzinas. inžinie-
rius-mechanikas Darginavi-
čius, ūkio viršininkas Kijaus-
kas, Prancūzijoje jūrų karo mo
kyklą baigę, jūrų jaunesnieji lei
tenantai V. Lapas ir R. Nakas. 

1939 m., vokiečiams užė
mus Klaipėdą, norint išsaugoti 
didžiausią Lietuvos karo laivą, 
reikėjo kuo skubiausiai jį 
nuplukdyti į Šventosios uostą. 
P. Labanauskas organizavo 
kelis šimtus savanorių ir per 2 
mėnesius, dirbant dienomis ir 
naktimis, buvo pagilintas uos
tas, įtaisytos krantinės, nuties
ta geležinkelio šaka į prie
plauką. 

1940 m. birželio 15 d. oku
pavus Lietuvą, P. Labanauskas 
su laivo karininkais jūrų ltn. V. 
Kuizinu ir jūrų jn. ltn. R. Naku, 
protestuodami prieš sovietų 
kariuomenės laivo užgrobimą, 
nutarimą pakeisti laivo pava
dinimą ir užuot Lietuvos karo 
laivyno vėliavos iškelti rau
doną, sovietinę, vėliavą, nulei
dę savo šalies vėliavą, 1940 m. 
liepos 20 d. ateinančios audros 
tamsoje iš uosto išplaukė 
„paburiuoti" ir atsirado vokie
čių užimtoje Klaipėdoje. 

Likimo priverstas, P. Laba
nauskas gyveno Vokietijoje, 
Portugalijoje. Brazilijoje, kol 
apsistojo JAV. 

1944 m. baigė Kalifornijos 
technologijos institutą. Trejus 
metus dirbo inžinieriumi „Ge
neral Electric" firmoje. 1947— 
1950 m. dėstė Milwaukee uni
versitete elektroinžineriją. 

1951 m. vasario 16 d. pirmą 
kartą iš JAV radijo bangomis į 
Lietuvą prabilo „Amerikos bal
sas". Pirmosios programos ve
dėjas buvo inžinierius Povilas 
Labanauskas. Mokančiam lie
tuvių, anglų, italų, prancūzų, 
portugalų ir rusų kalbą specia
listui atsivėrė galimybės eiti 
aukštesnes ir atsakingesnes 
pareigas. P. Labanauskas buvo 
paskirtas Pietų Amerikos re
giono „Amerikos balso" vadovu. 
Šioje tarnyboje ištarnavo 33 
metus, iki 1984 m. vasario 29 
d., kai išėjo į pensiją. 

1998 m., pažymint Lietuvos 
kariuomenes 80-metį, P. Laba
nauskas už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 3-
iojo laipsnio ordinu. 

1995 m rugpjūčio 1 d.. Lie
tuvos kariniu jūrų pajėgų 
įsteigimo 60-mečio jubiliejaus 
proga. Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų vadas komandoras R. 
Baltuška ir Klaipėdos miesto 
meras dimisijos jurų kapitoną 
Povilą Labanauską apdovanojo 
Padėkos rastu ir jubiliejiniu KIP 
įsteigimo 60-mečio medaliu 

2003 metais jam butų suėję 
95-eri metai, tačiau senatvė ir 
liga išplėšo iš mūsų tarpo šį 
kilnu Lietuvos patriotą. 

Paruošė 
S ta sys Ignatavičius 

LIŪDNA 
DVIDEŠIMT SEPTYNERIŲ 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. JEFFREY 
STEVEN MANKUS 

1957 m. 05.12 (buvo Motinos d iena) 
— 1977.05.06 

Amžinai su meile mūsų mintyse, brangus sūnau ir broli. 
Tavo žydinti ir draugiška šypsena iki šiol gyva mūsų 
atmintyje. 

Marg i , Edvardas, J u d y i r G a r y 

A. t A. Adelė Žukas 
2004 m. balandžio 16 d. Šv. 

Vincento ligoninėje, Worcester, 
MA., amžinu miegu užmigo 
buvusi gailestinga seselė Adelė 
Zukas, 85 metų amžiaus. 

Gimė, augo, mokėsi, beveik 
visą gyvenimą praleido čia. 
Baigė „Commerce High School", 
„St. Vincent Hospital School of 
Nursing". ir „St. Vincent 
Hospital School of Anesthesia". 

A. Žukas buvo Worcester 
miesto gailestinga seselė, ištar
navusi 32 metus. Daugiausia 
metų praleido mokyklose su 
vaikais: „St. Mary's, Ascension 
bei kitose. Ypač prisimintina 
Šv. Kazimiero mokykla kurioje 
mokėsi ne tik Amerikos 
gimusių ir gyvenančių tėvų 
vaikai, bet ją lankė beveik visų 
čia gyvenančių lietuvių tėvų 
vaikai atvykusių į šį kraštą po 
Antrojo pasaulinio karo. Ji buvo 
visų motina. Juos mylėjo, gydė 
jų negalias, guodė skausmuose, 
o sunkiausiems ligoniams 
nušluostydavo iš akių riedan
čias ašarėles. Mokyklai nuo 
įsteigimo iki uždarymo 62 me
tus vadovavo Šv Kazimiero 
kongregacijos seselės, kurias 
visi prisimename su gilia meile. 
Per daugelį metų teko nemažai 
jų pažinti, artimai, kaip ir su 
gailestinga sesele Adeliuke. 
bendrauti. Dar iki šiol mušu 

dukros ir aš palaikome šiltus 
ryšius su sesele Salvatora. Yra 
ir daugiau panašių šeimų. Se
selė Salvatora yra to paties liki
mo pažymėta „D.P." raidėmis. 
Visada dėkingi už gražų vaikų 
išauklėjimą Šv. Kazimiero kon
gregacijos seselėms, o gailestin
gai seselei Adeliukei Žukas už 
rūpestingą vaikų medicinišką 
gydymą. 

Šalia paminėtų darbų, ne
galima pamiršti, kad A. Žukas 
yra Antrojo pasaulinio karo 
JAV kariuomenes veteranė, tar
navusi gailestinga sesele-
anestezuotoja. Tapo kapitone. 
Teko pasiekti Kiniją. Burmą. 
Indiją. Buvo apdovanota žyme
niu 1944-1947 m. tarnavo 
Australijoje. 

1984 m. A Žukas pasitrau
kė poilsiui, ištikimai ir garbin
gai atlikusi savo pareigas Die
vui ir tėvynei. 

Balandžio 19 d. Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje už 
jos sielą šv. Mišias aukojo kleb 
kun. Ričardas Jakubauskas . 
Giedojo parapijos choras Daly
vavo sąjungietės. pagerbdamos 
kuopos ilgametę narę. Po Mišių 
nulydėta į Notre Dame kapines 
ir palaidota. Ilsėkis Viešpaties 
ramybėje. 

J a n i n a Mil iauskienė 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ" j Metams JAV — 100 dol. 
Į Metams tik šeštadienio 

laida 6 0 dol. 
Metams t ik „Bičiulystės" 

laida 4 0 dol. T> 

I HH1 
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tačiau skelbti* laikraštyje brangiai kamuoja? Ne bėda DRAUGAS 

jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambinti 
tet. 773 585^9500 ar užsukti j DRAUCO administracija adresu 

4545 W. 63 St, Chkago M. 60629 
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JAV LB Vidurio vakarų 

BALYS IR ELENA KONDRATAI, 
gyv. Quaker Hills, CA, Draugo 
fondo pavasario vajui atsiuntė 
50 dol. pasiekdami 1,025 dol. 
sumą ir tapo DF garbės nariais 
Sveikiname naujus DF garbes 
narius, dėkojame už paramą ir 
kviečiame kitus „Draugo" 
skaitytojus tapti Draugo fondo 
garbės nariais. 

ČIKAGOS PRIEMIESTYJE, PLC 
Lemonte, gegužės 30 d. įvyks 
literatūros popietė, skirta poe
tui Bernardui Brazdžioniui ir 
rašytojui Jurgiui Jankui pa
gerbti. Programą atliks Toronto 
..Aitvaro" ir Hamiltono „Auku
ro" teatralai: Daiva Botyrienė, 
Ramunė Jonaitienė, Aušra Kar-
kienė, Algirdas Kynas ir Joana 
Kuraitė-Lasienė, Marytė Kal-
vaitienė, Kęstas Keparutis ir 
Alina Žilvytienė. Scenarijų pa
ruošė ir programai vadovauja 
Ramunė Jonaitienė. Čikagos ir 
apylinkių lietuviai džiaugiasi, 
kad užsimezgė artimas bendra
darbiavimas su Kanados kul
tūrininkais. Kviečia JAV LB 
Kultūros taryba. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, S), 
aukos šv. Mišias šį sekmadienį, 
gegužės 16 d., 1 v.p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN. 
Visi kviečiami. 

KROATIJOJE ŠIAULIŲ univer
siteto darbuotojų grupė patyrė 
autobuso avariją po kurios visi 
buvo Lietuvos aviacijos lėktuvu 
pargabenti į Lietuvą. Šiaulietės 
Regina Kvašytė ir Nijolė Lau-
tienė liko Kroatijoje (Rijelkos) 
ligoninėje. Regina Kvašytė ke
letą kartų lankėsi JAV Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
re, dalyvavo XII Lietuvių moks
lo ir kultūros simpoziume, yra 
„Draugo" bendradarbė. Redak
cijos kolektyvas linki kuo grei
čiau pasveikti. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS *3 
kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 22 d., šeštadienį, 3 
v.p.p. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Svarbūs reika
lai bus aptariami. Prašome 
visas nares dalyvauti. 

RŪTA KUNCIENĖ, ISTORIKĖ, 
baigusi Vilniaus universitetą, 
dirbo Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejaus numizma
tikos skyriaus vedėja. Nuo 1993 
m. gyvena JAV. Jos parengta 
knyga „Lietuvos pinigai", iš
spausdinta Vilniuje, 1995 m. 
Rūta Kuncienė dėstė lietuvių 
kalbą Lemonto Maironio aukš
tesniojoje lituanistinėje mokyk
loje. Yra išspausdinusi straips

nių „Drauge". Nuo 2003-2004 
mokslo metų dėsto istoriją 
Čikagos Pedagoginiame litu
anistikos institute. Nuo š.m. 
gegužės m. išrinkta šio instituto 
direktore. Sekmadienį, gegužės 
16 d., 3 v.p.p. Jaunimo centre 
Rūta Kuncienė skaitys pra
nešimą „Spaudos atgavimo 
100-osios metinės". 

PASKUTINIS „SAULUTĖS" tal-
pintuvas į Lietuvą bus iš
siunčiamas gegužės pabaigoje. 
Ypatingai prašome galinčius 
paaukoti šiltų drabužių, ava
lynės bei mokslo reikmenų, pvz. 
kuprinių. Kaip visuomet, pri
imame kėdes ir ramentus inva
lidams, o vaikučiai laukia žais
liukų. Maišus ir dėžes su 
užrašu „Saulutė" galima palikti 
PLC rūsyje prie „Lietuvių 
fondo" sporto salės rūbines. Dėl 
informacijos skambinkite Ra
mintai Marchertienei, tel. 
630-243-9488. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. 
Jaunimo centre įvyks paminėji-
mas-koncertas „Žodžio kelias", 
sk i r tas lietuviško spaudos 
žodžio draudimo panaikinimo ir 
išlaisvinimo 100-mečiui. Prog
ramoje yra patys reikšmingiau
si istorijos faktai, apžvelgiant 
lietuviško žodžio lenkinimo 
sudėtingą etapą, rusinimą ir ab
surdišką įsakymą - draudimą 
spausdinti knygas lietuviško
mis raidėmis. Programą sudarė 
žinomas aktorius Egidijus Stan
cikas. Bilietai gaunami ..Sekly
čioje". Vaikams iki 12 metų įėji
mas nemokamas. 

GEGUŽES 15 D., 7:30 V.V., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
įvyks aktorės iš Lietuvos Olitos 
Dautartaitės spektaklis „Inty
mi išpažintis". Autorius - I. 
Bergmanas, režisierius - V. V. 
Landsbergis. Po spektaklio ak
torė padainuos keletą romansų. 
Bus vaišės, muzika ir, jei publi
ka pageidaus, šokiai. Bilietai 
parduodami „Lietuvėlėje", 
„Seklyčioje", „Lithuanian Plaza 
Bakery & Deli" ir „Atlantoje". 
Rengia ,.Teatras-studija Kaukė". 

„LINKSMINKIMOS PAKOL 
jauni esma"... Čikagos tautinis 
ansamblis „Grandis" iškilmin
gai švęs 45—erių metų jubiliejų. 
Koncertas įvyks šeštadienį, 
gegužės 15 d., Mother McAuley 
gimnazijos auditorijoje, 3737 
Vvest 99th Street. Chicago. IL 
60655. Pradžia 6:30 v.v. Te
lefonu bilietus galima užsisa
kyti per Dainą Siliūnienę 630-
852-3204. arba Elzytę Lietuv-
nmkiene 630-257-861. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis L ie tuvn inkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

' Skersai gatvės nuo „Draugo" i 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-2.57-0200. I^emont n . 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woodridge 
Tel . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

Advoka tas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

I. E SI ^SaJle «2300 Chicago. n . 60603 
< ralimos konsultanio> šeštadieniais 

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

6436 S Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

DĖMESIO' DĖMESIO! Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

Tačiau skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS 

jusu skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambint i tel. 

773 S&59SO0 ar užsukti i DRAUGO administracija adresu 4545 W. 

6s St Chkvigo H 60629 

Suvažiavimas vyko Pa
saulio lietuvių centre Le
monte, Bočių menėje. 

Susirinkusiuosius registravo ir 
rinko registracijos mokestį Liu
cija Einikienė, JAV LB Mar
ąuette Park apylinkės valdybos 
sekretorė ir tos pat apylinkės 
revizijos komisijos narė Ona 
Anglickienė. 

Suvažiavimui vadovavo 
Aušrelė Sakalaitė, JAV LB Vi
durio vakarų apygardos valdy
bos pirmininkė, sekretoriavo 
šios valdybos sekretorė Rita 
Šakenienė. 

Po suvažiavimo atidarymo 
ir darbotvarkės patvirtinimo, 
dalyvius pasveikino Čikagos 
konsulas Arvydas Daunora-
vičius. Savo pasisakyme pažy
mėjo, kaip svarbu Lietuvos bu
vimas ES. „Keičiasi Lietuvos 
vaidmuo Europoje, bet tai ne
reiškia, kad tuo pasiekimu vis
kas baigta. Tai tik kelio pra
džia. Ir lietuvių išeivijai dar yra 
daug darbo, daug problemų. Ne
sinorėtų, kad išeivijos lietuviai 
užsidarytų vien savo rūpesčių 
rate". 

Konsulas paminėjo, kad bir
želio 13 d. Lietuvoje įvyks dveji 
rinkimai: į ES ir prezidento 
rinkimai, kuriuose dalyvauti 
pakvietė visus, turinčius teisę 
balsuoti. Konsulas A. Dauno-
ravičius pažymėjo, kad „lietuvių 
kilmės žmonėms paliekama 
teisė į Lietuvos pilietybę, todėl 
būtina žengti žingsnius link to 
— pareikšti norą gauti Lietuvos 
pasą, pateikiant dokumentus, 
reikalingus naujo paso ga
vimui". 

ALTo atstovas adv. Saulius 
Kuprys nepasiliko suvažiavime, 
pasveikinęs susirinkusiuosius 
ir palinkėjęs sėkmingo darbo, 
išvyko į Balzeko muziejų, kur 
vyko kitas svarbus renginys. 

Pereitų metų susirinkimo, 
vykusio 2003 m. kovo 29 d., pro
tokolą perskaitė R. Šakenienė. 
Buvo pateiktas pasiūlymas tokį 
protokolą pateikti iš anksto, 
sutaupant laiką, skirtą pereitų 
metų protokolo skaitymui. 

Aušrelė Sakalaitė padare 
pranešimą apie apygardos nu
veiktą darbą per praėjusius 
metus. Ypač pasidžiaugė atkur

ta LB Marąuette Parke ir ar
timųjų apylinkių taryba ir pa
kvietė kuo daugiau lietuvių 
jungtis į LB ypač gausiai 
apgyventose vietovėse. 

Apygardos valdybos iždi
ninkas Vytautas Senda perskai
tė ataskaitą apie pajamas ir 
išlaidas. 

JAV LB taryba, kontrolės 
komisijos pirmininkas, pranešė, 
kad iždo balansas atitinka ban
ko sąskaitas. Kontrolės komisi
ja siūlė išreikšti padėką Vytau
tui Sendai už sąžiningą darbą. 

Pasiūlyta apygardos valdy
bos pirmininkės ir iždininko 
ataskaitinius pranešimus pa
teikti prieš suvažiavimą, kad iš 
anksto susipažinus būtų galima 
pilnaverčiai dalyvauti diskusi
jose. 

Po- to sekė LB apylinkių 
pirmininkų pranešimai. LB 
Brighton Parko apylinkės pir
mininkei nedalyvaujant suva
žiavime jos ataskaitą perskaitė 
pavaduotojas V. Senda. 

LB Marąuette Parko apy
linkės tarybos pirmininkas An
tanas Rašymas savo pranešime 
pažymėjo, kad neseniai susikū
rusi apylinkės taryba dar ne
spėjo nuveikti žymesnių darbų, 
tad jo pranešime daugiau buvo 
kalbama apie ateities planus: 
prisidėti prie JC išlaikymo lie
tuviams, artėjančios šokių šven
tės rėmimui ir kt. 

LB Cicero apylinkės pir
mininkas Mindaugas Baukus, 
gavęs „priekaištą" iš Krašto 
valdybos, kad dirba daug, o 
mažai pasako apie savo darbą, 
tai šį kartą pasistengė kuo dau
giau nuveiktų darbų atskleisti 
suvažiavime. 

LB Indianos apylinkės pir
mininkės pranešime buvo pasi
džiaugta, kad ir nedidelis jų bū
rys yra tokios didelės LB nariai. 
Jie laukia šokių šventės, kurio
je planuoja dalyvauti ir remti 
J4-

LB St. Louis apylinkės 
pirmininko trumpą pranešimą, 
gautą elektroniniu paštu per
skaitė A. Sakalaitė, nes ..tra
giškai" sumažėjus narių skai
čiui, neatsirado pasiryžusių 
įveikti 300 mylių atstumą at
vykti į suvažiavimą. Bandę 

,Draugo" knygynėlyje 

T. Lapis 

JONĖS GIJOS 

- Man kartais atrodo, kad mes 
visi esam surišti gijomis. Ir žmo
nės, ir gyvuliai, visas pasaulis! 
Toks fantastiškas gijų tinklas! Kiek
vienas veiksmas, kiekviena mintis 
atvirpa jomis nuo pat pasaulio 
pradžios, iš visų jo kraštų, nelygi
nant garsas stygomis... Ir tavyje, ir 
manyje, ir tuose, kur dar eteis... 

Knygos kaina 10 dol. Norin
tieji jsigyti šią ar kitas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygy
nėlį, tel. 773-585-9500. 

T.U8S 

Jonės gijos 

Dėmesio! Konkursas 

JAUNIMO PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS 

Skelbiamas ketvirtasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas 
išeivijos lietuviu jaunimui. A.a. rašytojo Balio Gaidžiūno testamentu 
įsteigta konkursą globoja )AV LB Clevelando apylinkės valdyba. 

Konkurse gali dalyvauti mokiniai nuo 12 m. amžiaus ir gimna
zijas baigusieji iki 25 metų. 

Skiriamos 4 premijos: 
2 po 150 dol. 
2 po 100 dol. 
Vertinimo komisija sudaro: dr. Jolita Kavaliūnaitė, Aldona 

Miškinienė ir Rita Balytė. 
Savo sukurtą ir niekur nespausdinta eilėraštį reikia pasirašyti 

slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardi, vardą, pavardę, amžių, adresą., telefono numerį. Tą lapeli įdėti 
I atskirą užklijuotą voką, ant voko užrašyti slapyvardį ir jį drauge su 
eilėraščiu iki 2004 m. gruodžio 1 d. siusti vertinimo komisijos 
pirmininkei: 

Dr. Jolitai Kavaliūnaitei 
3332 Boyne Rd 
Barberton, OH 44203. 

mailto:Gibaitis@aol.com


apygardos metinis suvažiavimas 

Nuotraukoje: Kalba JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdybos pirmininkė Aušrele Sakalaitė. 
Liucijos Einikienės nuotr. 

pateikti pasiūlymų spaudoje, 
„tik gaila, kad Draugas ' neiš
spausdino. Tačiau nepaisant 
mažo mūsų skaičiaus, dirbame 
lietuvybės labui". 

LB Lemonto apylinkės pir
mininkė Nijolė Nausėdienė pa
žymėjo, kad didesnėje apylinkė
je yra sunkiau dirbti negu ma
žesnėje: „Dažnas galvoja, 'jei aš 
nenueisiu, ki tas ateis' . Ir taip 
dažniausiai matome tuos pačius 
veidus. Jauniej i nesijungia į 
bendruomenę, manydami, kad 
čia tik vyresniosios kartos orga
nizacija. Sunku surinkti pakan
kamai pajamų — maža aukų. 
didelės salių nuomos kainos". 

Po apylinkių pirmininkų 
pranešimų buvo pereita prie Šv. 
Kazimiero kapinių klausimo 
aptarimo. 

Algis Regis savo kalboje pri
minė Šv. Kazimiero kapinių 
įkūrimo istoriją, pakal t indamas 
tuometinius kunigus , kurių 
veikla apsunkinus i kapinių 
reikalus. 

Kazimierinių klausimu kal
bėjusi Šv. Kazimiero kapinių 
komiteto pirmininkė Birute Ma-
tutienė. pažymėjo, kad svarbiau 
yra kalbėti apie kapinių dabartį 
ir ateitį ir stengtis tvarkyti ka
pinių reikalus ta ip . kad jos 
išliktų ateinančioms kar toms 
lietuviškos. 

Kapinių k laus imu vyko 
diskusijos, kurių metu pasisakė 

A. Rašymas, iškeldamas klausi
mą: „Ar negalima būtų kapinių 
reikalus tvarkyti per parapijas, 
siunčiant asmeninius tikinčiųjų 
laiškus kardinolui?" 

Antanas Paužuolis pasakė, 
kad lietuviškose kapinėse nėra 
nė vieno lietuviškai kalbančio 
žmogaus administracijoje — rei
kalauja atsivesti vertėją. 

B. Vindašienė priminė, kad 
mes negalime versti kunigų 
laužyti priesaikos, kurią davė 
per šventimus: būti paklusniais 
bažnyčios vyresniesiems. Mes 
patys turime daugiau reikalauti 
eidami tiesiai pas kardinolą. 

Po pertraukos vyko aštrios 
diskusijos Lietuvių fondo klau
simu. Pasisakė B. Juodelis, dr. 
P. Kisielius (jo str. atspausdin
tas „Drauge" 2003 m. lapkričio 
15 d. — aut.), B. Vindašienė, 
pasinaudodama LF įkuriamojo 
posėdžio protokolu priminė jo 
įkūrimo istoriją. Labai konkre
čiai ir dalykiškai pasisakė Dan
guolė Ilginytė apie teisinės fon
do pusės sutvarkymą. 0 Vytau
tas Senda paklausė: „Kodėl tas 
klausimas nebuvo keliamas 
anksčiau, kol fondas turėjo tik 
keliasdešimt tūkstančių, kodėl 
'saugiklio' prireikė dabar, kai jis 
turi keliolika milijonų9 Tai buvo 
reikalinga padaryti įkuriant 
fondą. Faktiškai kiekviename 
reikale, ku r veikia pinigai, 
reikalingas 'saugiklis', kad būtų 

žinoma kas kam priklauso ir 
kam liks po mūsų"'. 

Į suvažiavimo darbotvarkę 
buvo įtrauktas klausimas apie 
XII Lietuvių tautinių šokių 
šventę. Kalbėjo Antanas Rašy
mas. Jis prašė padėti išplatinti 
šokių šventės loterijos bilietus, 
pagelbėti išsiųsti apie 10,000 
laiškų (gegužės 15 d. 9 v.r. 
„Seklyčioje" arba Marąuet te 
Parko parapijos salėje), prisi
dėti prie šios šventės rengimo. 

Apie sporto salės statybą 
kalbėjo Rimantas Dirvonis. J i s 
pasakė, kad jaunąją kartą į 
lietuvišką veiklą įjungti galima 
tik per sportą: „Apie tai, tiesą 
pasakius, buvo galima seniai 
pagalvoti. Gal ir jaunoji pir
mųjų ir antrųjų išeivių kar ta 
nebūtų nutolusi nuo lietuvybės. 
Kiek bekviestume jaunuomenę 
perimti vyresniųjų kartų veiklą 
— niekaip jų nepriviliosi. Tai 
gali padaryti tik sportas". 

Kilus klausimui kaip pasta
tytą sporto salę reikės išlaikyti, 
buvo paaiškinta, kad ji bus nuo
mojama, rengiamos pačių lietu
vių sportinės varžybos ir tai 
apmokės jos išlaikymą. 

Po atsakymų į suvažiavimo 
metu iškilusius klausimus ir 
sumanymų pateikimo, suva
žiavimas buvo užbaigtas pa
dainavus „Lietuva brangi". 

Liucija Einikienė 

Lietuviai Čikagoje švenčia ES plėtrą 
Sių metų gegužės 9-ąją pirmą kartą Lietuva 

švenčia Europos dieną būdama vienos šeimos 
— Europos Sąjungos — nare. Šiandien galime 
džiaugtis, kad Europa pagaliau tapo mūsų na
mais. Tai lėmė atkaklus ir darnus visų Lietuvos 
žmonių darbas. 

Gegužės 6 d. Kultūros centre LR generalinis 
konsulatas su kitų Europos Sąjungos šalių kon
sulatais atšventė Europos Sąjungos plėtrą. Į 
renginį buvo pakviesti 300 garbingiausių Čikagos 
miesto ir Illinois valstijos svečių — politikų, ver
slininkų, visuomenės atstovų. 

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos na
rės parengė savo tautinį stendą, kuriame pa
demonstravo šalies savitumą. Renginio daly

viams buvo platinami informaciniai leidiniai apie 
Lietuvą, kurie padės svečiams geriau susipažinti 
su Lietuvos geografija, istorija, politine ir eko
nomine raida. Mūsų kultūrinį savitumą padėjo 
išreikšti stende demonstruojami lino ir gintaro 
gaminiai, Lietuvos pievų gėlių kompozicijos bei 
nacionaliniai valgiai ir gėrimai. 

Europos Sąjungai pirmininkaujančios Airijos 
generalinis konsulas Charles Sheehan pasveikino 
visus renginio dalyvius ir ypatingai naująsias 
Europos Sąjungos šalis su Europos diena, kuri 
šiais metais yra ypatinga dėl 10 naujų narių 
prisijungimo prie ES. Sveikinimo kalbas sakė 
Čikagos mero ir Illinois gubernatoriaus atstovai. 

Info 

Čiurlionio galerijoje JC 

Gegužės 21 d., penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje įvyks dailininkės 
Sigitos Šulaitytės n.eno 
paroda. 

Sigita baigė Vilniaus 
dailės akademiją, monu
mentaliosios tapybos spe
cialybe. Dirbo įvairiose me
no srityse: vitražo, freskos, 
iliustracijos ir dizaino. 

Šioje parodoje pristato
mi keli darbu ciklai: kon
ceptualioji abstrakcija ir 
metaforinis realizmas (su \ 
siurrealizmo elementais). 

Visi mėgstantys meną, 
kviečiami atvykti ir susi
pažinti su talentinga daili-
nininke Sigita Šulaityte bei 
jos menu. 

lo tmas . ^ ^ j į į £ 




