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Rajoninė skautų 
stovykla Australijoje. 
Anketos duomenys. 

2 psl. 

Prezidentas \ Maskvą 
nevažiuos. Paskutinį 
Kultūros židinio 
istorijos lapą užvertus. 

3 psl. 

Tarp mūsų kalbant. 
Svarbūs lietuviškų 
organizacijų 
pareiškimai. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Alpių ledo žmogus 
atskleidžia akmens 
amžiaus paslaptis. 
Marse aptikta jūra . 

5 psl. 

ČLM svečiavosi 
Veronika Povilionienė 
ir „Blezdinga". LTSC 
sulaukė paramos iš 
Lietuvos. „Lietuvos 
Vaikų vilties" veikla. 

6 psl. 

Spartas 
* Balti jos m o t e r ų krepši

n i o lygos (BMKL) pirmosio
se A g r u p ė s pusfinalio etapo 
rungtynėse Lietuvos čempionės 
bei nugalėtojų titulą ginančios 
Vilniaus ,<Lietuvos telekomo" 
krepšininkės namuose 106:71 
nugalėjo Kauno „Laisvės" ko
mandą. Rezultatyviausiai nu
galėtojų gretose žaidė Sandra 
Valužytė ir Eglė Šulčiūte, pel
niusios po 17 taškų. 

* Tarp š imto ger iaus ių 
sezono E u r o p o s v y r ų krep
šinio k o m a n d ų naujausiai pa
skelbtame vertinime tebėra dvi 
Lietuvos komandos — Vilniaus 
„Lietuvos rytas" ir Kauno „Žal
giris". Šalies vicečempionas ir 
„Lietuvos rytas" užima 25-ąją 
vietą, o šalies čempionai „Žalgi
rio" krepšininkai nukrito į 46-ą 
vietą. „Eurobasket Top-100" 
klasifikacijoje pirmauja Mask
vos CSKA (116 tšk.) komanda. I 
antrą vietą pakilo Vitoria „Tau 
Ceramica" (Ispanija) su Arvydu 
Macijausku, o trečiąją vietą iš
saugojo Tel Aviv „Maccabi" (Iz
raelis) komanda, kurioje žai
džia lietuvis Šarūnas Jasikevi-
čius. 

* 29-ą ka r t ą Italijoje vy
kusiose t a r p t a u t i n ė s e „Tro-
feo ZSSDI" dviratininkų lenk
tynėse Italijoje septynioliktąją 
vietą užėmė „Cyber Team S. 
Marco Caneva" komandai at
stovaujantis Drąsutis Stun
džia. Lietuvos dviratininkas 
158 km distanciją įveikė per 4 
valandas ir 2 minutes. 

Naujausios 
žinios 
L. M , — ~ ~±J 

* Pavasa r io sesiją Lietu
vos Se ime pradės Lenkijos 
p r o c e n t a s . 

* -Jungtinės Tau tos gali 
pašauk t i Lietuvos karius į Su
daną 

* Vokieti joje v ieš in t i s 
Seimo p i r m i n i n k a s susi t iko 
>•! vietos lietuvių bendruome
ne 

Valiutų santykis 
I USD - 2.607 LT 
i c<L.R — o.452 ui 

Spauda teigiamai vertina prezidento sprendimą 
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 

Daugelis Lietuvos dienraščių 
sveikino prezidento Valdo 
Adamkaus sprendimą nevykti į 
Maskvą švęsti kontroversiškos 
Pergalės dienos? 

„Prezidentas karo aukoms 
lenksis Lietuvoje", „V. Adamkus 
išdrįso nevažiuoti į Maskvą", 
„Šventė Maskvoje — be Adam
kaus", „Lietuvos prezidentas 
Kremliuje pergalės prieš nacius 
nešvęs" — tokias antraštes an
tradienį pirmuosiuose pusla
piuose skelbia didžiausi Lietu
vos dienraščiai. 

Saugumo 
vadovas gali 
pasitraukti? 
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 

Valstybės saugumo departa
mento vadovas Arvydas Pocius 
sprendžia, ar verta likti poste, 
teigia „Respublikos" šaltiniai 
specialiosiose tarnybose. 

Kalbama, kad užkulisiuose 
jau pasigirdo svarstymai, kas 
pakeis A. Pocių, kurį parlamen
tinė komisija pripažino praeity
je priklausius KGB rezervui, 
VSD generalinio direktoriaus 
poste. 

Dienraščio šaltiniai teigia, 
kad pats A. Pocius ketina pasi
traukti ir jau vyksta naujojo 
įpėdinio paieškos. Apie Seimo 
pritarimu prezidento skiriamo 
pareigūno galimą atsistatydini
mą atsakingų institucijų atsto
vai oficialiai teigia negirdėję, o 
pats A. Pocius savo pamąsty
mais garsiai taip pat nesidalija. 

„Respublikos" žiniomis, iš
teisinančios Seimo laikinosios 
komisijos, tyrusios aukštų poli
tikų ir pareigūnų buvimą KGB 
rezerve, išvados, kurios skelbia, 
kad buvusių rezervistų eina
mos pareigos nekelia grėsmės 
nacionaliniam saugumui, o A. 
Pociaus byla galimai buvo sufa-

- brikuota, nenumalšino skeptiš
kų nuomonių VSD viduje. 

Su pačiu A. Pociumi „Res
publikai" pasikalbėti nepavyko, 
o VSD atstovas spaudai Vytau
tas Makauskas perdavė, kad 
VSD generalinis direktorius 
nenori komentuoti jokių speku
liacijų, kol komisijos išvadų ne
patvirtino parlamentas. 

„Respublikos" kalbinti Pre
zidentūros ir Seimo atstovai ti
kino negirdėję apie galimus po
kyčius VSD vadovybėje. „Nie
kas dar t ikrai nekalba apie 
naują vadovą. Žinoma, iš vi
daus gali kilti visokių gandų, 
apie žmogaus asmeninius pa
mąstymus taip pat sunku 
spręsti", sakė prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas, Naciona
linio saugumo grupės vadovas 
Rytis Muraška. J is patikino, 
kad Prezidentūra neieško naujo 
VSD vadovo. 

„Pirmą kartą girdžiu", pa
sakė Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto pir
mininkas socialliberalas Alvy
das Sadeckas. 

Opozicijai priklausančios 
Tėvynės sąjungos atstovė, ko
miteto narė Rasa Juknevičienė 
apie galimą A. Pociaus pasi
traukimą „Respublikai" sakė 
negirdėjusi, tačiau patikino, 
kad konservatoriai toliau pa
brėžia, kad aukštus postus uži
mantys buvę rezervininkai tu
rėtų gerai pagalvoti, ar yra tei
singame karjeros kelyje. 

„Kokių nors triukšmingų 
akcijų mes neorganizuosime, 
bet ir toliau žadame laikytis 
savo tvirtos nuomonės", galimą 
opozicijos reakciją Seimo posė
dyje, kurio metu bus balsuoja
ma dėl komisijos išvadų, prog
nozavo ji. 

„Paskelbęs, kad nevyks, 
prezidentas paaiškino apsis
prendimą nulėmusius motyvus, 
tarp jų ir faktą, jog daugiau 
kaip 350,000 žmonių, o ta i — 
dešimtadalis Lietuvos, buvo 
įkalinta, išvežta į lagerius ar 
nužudyta sovietinių okupantų 
j au pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui", redakcijos skilty
je rašo „Lietuvos rytas". 

„Vakarykštis prezidento pa
reiškimas rodo, kad mūsų diplo
matija, kurios pagrindinis vairi
ninkas ir yra prezidentas, nors 
nelengvai, bet sugeba atsispirti 

ne tiktai Maskvos, bet ir Va
šingtono spaudimui. Lietuvos 
diplomatijos laimėjimu taip pat 
reikėtų laikyti ir sugebėjimą su
sitarti su Estijos prezidentu A. 
Ruutel dėl bendros pozicijos. 
Taigi Lietuva ir pademonstravo 
aiškias savo vertybines nuosta
tas bei tvirtą valstybinį nugar
kaulį, ir kartu atėmė iš Mask
vos propagandos galimybę ap
šaukti Lietuvą vieniša išsišo
kėle. Būtent to Maskva tikėjosi, 
nepavykus spaudimu priversti į 
gegužės 9-osios iškilmes atvykti 
visus tris Baltijos šalių vado

vus", rašo „Lietuvos rytas". 
Dienraštis prognozuoja, kad 

Lietuva dėl tokio prezidento 
sprendimo nepat i rs skaudžių 
Maskvos sankcijų. 

„Remiantis 15 pas ta rų jų 
metų santykių su Rusija istori
ja, galima teigti, kad, specialiai 
neprovokuodama Maskvos, bet 
pademonstravusi savo tvirtą po
ziciją bet kokiu dvišalių santy
kių klausimu, Lietuva dar ne
kart nepralošė. Tuo tarpu Vil
niaus padarytas nuolaidas, net 
ir simbolines, Rusija visuomet 
laikydavo silpnumo ženklu i r 

niekada į jas neatsakė diploma
tijoje įprastomis atsakomosio
mis nuolaidomis. Ypač tai pasa
kytina apie V. Putin režimą, ku
ris net šios diskusijos metu ne
ka r t parodė paniekinantį po
žiūrį į Baltijos šalis. J uo labiau 
sunku tikėtis, kad naudingesnė 
galėjo būti Latvijos pozicija. Ry
ga, prezidentei V. Vykei-Freiber-
gai nutarus vykti į gegužės 9-
osios iškilmes ir ten 'išdėstyti 
savo požiūrį į istoriją', t ik dar la
biau komplikavo santykius su 
Maskva", pastebi „Lietuvos ry
tas", Nukel ta į 5 ps l . 

Lietuvos mokslų akademijoje už reikšmingiausius darbus 16 mokslinių darbų autoriams įteiktos valstybinės 
mokslo premijos. Anksčiau jomis buvo pagerbiami 12-os reikšmingiausių darbų autoriai, šiemet, 170,000 litų pa
didinus premijų fondą, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir švietimo bei mokslo ministras Remigijus 
Motuzas apdovanojo dar 2 autorius ir 2 mokslininkų grupes, pasižymėjusias eksperimentinių tyrimų srityje. 

Mykolo Aff lbnuo (ELTA) nuotr 

Kongreso narys reikalauja 
Rusijos atsiprašymo už Baltijos 

okupaciją 
Washington, DC/Vilnius, 

kovo 8 d. (BNS) — Vienas JAV 
Kongreso narys paragino Balti
jos šalis ir Ameriką drauge rei
kalauti, kad Rusija pripažintų 
ir atsiprašytų už komunizmo 
nusikaltimus ir sovietinę oku
paciją. 

„Baltijos šalys ir jų sąsajos 
su Amerika turi išlikti nepa
laužiamos Jaisvės avangarde. 
Nes niekur kitur istorijos pamo
kos nėra giliau įsišaknijusios 
taip. kaip tarp Baltijos tautų, 
kurias dešimtadaliu sumažino 
Molotov-Ribbentrop pakto pra
dėtas Antrasis pasaulinis karas 

: — karas, kuris nesibaigė šioms 
užgrobtoms šalims 1945-siais. 
Kartesnė tiesa, kad jis baigėsi 
1993 m. su paskutinio Rusijos 
kareivio išėjimu. Niekur kitur, 
išskyrus Lietuvą. Latviją ir Es
tiją, pasaulis nematė didesnio 
ryžto iškilti tarp laisvų šalių, 
nepaisant dešimtmečius truku
sios komunistinės okupacijos, 

! išnaudojimo, deportacijų ir žu

dynių", pareiškė Respublikonų 
partijai atstovaujantis Atstovų 
Rūmų narys Thaddeus G. Mc-
Cotter. 

Jis kalbėjo šeštadienį Wa-
shington, DC, vykusioje Jungti
nio Amerikos baltų nacionalinio 
kongreso (J-BANC), jungiančio 
aktyvią Baltijos kraštų išeiviją 
JAV, konferencijoje. 

„Todėl šiandien su jumis 
vienijuosi ir raginu Baltijos ša
lis ir jų sąjungininkus Ameri
koje ryžtingai, savanoriškai ir 
griežtai pareikalauti Rusijos 
Vyriausybę pripažinti ir atsi
prašyti už komunizmo nusikal
timus", sakė Kongreso narys. 

Tą pačią dieną Washington, 
DC, įvyko JAV ir Baltijos fondo 
15-sioms metinėms skirta va
karienė. Jos metu JAV Kongre
so narys John Shimkus įteikė 
fondo įsteigta Baltijos Ambasa
doriaus apdovanojimą Lietuvos 
ambasadoriui JAV Vygaudui 
L'šackui. už puikią tarnybą Lie
tuvos žmonėms. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo apmirusi ir sovietmečio atgyvena laikyta 
Moters diena atgimsta iš naujo. Prekybininkai tikina, kad, net ir išbrauk
ta iš minėtinų datų sąrašų. Moters diena masiniu gėlių pirkimu lenkia ir 
Motinos, ir Valentino dieną. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

A. Brazauskas: 
Rusija eina 

demokratėjimo 
keliu 

Vilnius , kovo 8 d. (BNS) — 
Socialdemokratų partijos va
dovas premjeras Algirdas Bra
zauskas, vertindamas pastarų
jų 10 metų pokyčius Rusijoje, 
teigia, jog ši šalis eina demo
kratėjimo keliu. Toks A- Bra
zausko pareiškimas keistai nu
skambėjo po to, kai Vakarai vis 
dažniau reiškia susirūpinimą 
dėl Rusijos nukrypimų nuo de
mokratijos kelio. 

Tačiau socialdemokratų 
partijos pirmininkas premjeras 
A. Brazauskas nekomentuoja 
prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimo nevykti į pergalės 
prieš nacius 60-mečio minėjimo 
iškilmes Maskvoje. A. Brazaus
kas nesiėmė svarstyti ir galimų 
prezidento atsisakymo vykti į 
Maskvą padarinių, teigdamas, 
jog tai būtų tik prielaidos ir nu
matyti poveikį būtų sunku. 

•Vyriausybės vadovas ta ip 
pat teigė gerai neprisimenąs, 
ar t ikrai j am būnant prezi
dentu prieš 10 metų j is buvo 
gavęs Kremliaus kvietimą at
vykti į pergalės prieš nacius 
50-mečio minėjimą Maskvoje. 
„Prieš dešimt metų Lietuva bu
vo kitokia ir Rusija buvo kito
kia ir tokio akcento Maskvoje 
tuo metu nebuvo. Mes tuo metu 
buvome visi pakviesti į Lon
doną, kur buvo surengta euro
pinio lygio šventė, ir aš joje da
lyvavau. Bet aš neprisimenu, 
kad būtų buvęs man ats iųs tas 
asmeninis kvietimas", kalbėjo 
A. Brazauskas. 

Paklaustas, ką turįs ome
nyje kalbėdamas apie Rusijos 
permainas, A. Brazauskas at
sakė: „Rusija eina demokratėji
mo keliu, tampa valstybe, kuri 
įeina į pasaulio valstybių ben
druomenę". 

A. Lydeka: 
Lietuvai 

Maskvoje turėtų 
atstovauti 
ministras 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 
Knygos apie etiketą ir protoko
lą autorius, parlamentinio Už
sienio reikalų komiteto narys 
Arminas Lydeka mano, jog į 
pergalės prieš nacizmą minėji
mą Maskvoje atsisakiusį vykti 
šalies vadovą Valdą Adamkų 
turėtų pakeisti kur is nors iš 
ministrų. 

Kaip sakė A. Lydeka, vals
tybės vadovo atsisakymas daly
vaut i Maskvoje reng iamame 
pergalės prieš nacizmą 60-me
čio minėjime diplomatiniam 
protokolui neprieštarauja. 

„Prezidentas — vienas, 
renginių daug, jis negali daly
vaut i visuose, į kuriuos yra 
kviečiamas. Pagal diplomatinį 
protokolą jį gali pakeisti ki tas 
aukšto rango valstybės parei
gūnas", sakė protokolo žinovas. 

Pasak A. Lydekos, kadangi 
„prezidentas daugiau susijęs 
su vykdomąja, o ne įstatymų 
leidžiamąja valdžia, todėl tei
singiausia būtų, jei prezidentui 
a t s tovautų vykdomosios val
džios atstovas". 

Tačiau, A. Lydekos teigimu, 
į Maskvą turėtų vykti ne Vy
riausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas, o kuris nors iš mi
nistrų. 

„Šiuo konkrečiu atveju 
prezidentą turėtų pakeisti ne 
premjeras, nes savo rangu jis 
labai ar t imas prezidentui, to
dėl toks pasirinkimas būtų ne
suprantamas, o kuris nors iš 
ministrų", sakė A. Lydeka. 

Galimybė Lietuvai atsto
vauti šiame renginyje žemes
niu lygmeniu bus aptar iama su 
Rusija diplomatiniais kanalais. 

Tai sakė Lietuvos preziden
to patarėjas užsienio politikos 
klausimais Edminas Bagdonas. 

V. Andriukaitis: 
V. Adamkus 

pristigo 
europietiško 

požiūrio 

Vytenis Andriukaitis 
Eltos nuotr 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 
Atsisakęs vykti į pergalės prieš 
nacius 60-mečio iškilmes Mask
voje gegužės 9-ąją prezidentas 
Valdas Adamkus pristigo šiuo
laikiško europietiško požiūrio ir 
priėmė sprendimą, nesuderina
mą su Lietuvos siekiais Euro
pos Sąjungoje būti Rusijos 
klausimų žinove. Tokią valdan
čiosios socialdemokratų part i
jos vadovybės nuomonę dėstė 
šios partijos vicepirmininkas, 
buvęs parlamentaras Vytenis 
Andriukaitis. 

Po vadovybės posėdžio V. 
Andriukaitis teigė esąs įgalio
tas pareikšti partijos vadovybės 
poziciją dėl V. Adamkaus priim
to sprendimo nevykti į Maskvą. 

„Galime tik apgailestauti 
dėl tokio prezidento sprendimo. 
Jei mes palaikome mintį, kad 
nereikia skiriamųjų linijų, jei 
palaikome aktyvios kaimynys
tės politikos mintį, jei palai
kome tuos instrumentus, ku
riuos Europos Sąjunga naudo
ja , o mes tuo tarpu galime gar
siai pasakyti, kad mes esame 
Europos Sąjungos ekspertai 
Rusijos klausimais, tai šiuo at
veju šalies vadovo sprendimas 
yra daugiau negu keistas", sake 
V Andriukaitis. 

Anot jo, bet kuriuo atveju 
sprendimą prezidentui derėjo 
pareikšti kur kas anksčiau, nes 
tokiu atveju jis būtų sulaukęs 
daugiau tarptautinės žinia-
sklaidos dėmesio. 

„Jei mes nutiestame para
leles tarp Latvijos vadovės po
zicijos ir gana keistos mūsų lin-
dėjimo krūmuose pozicijos, tai 
akivaizdu, kad aktyvi pozicija 
būtų buvusi vaisingesnė, kokia 
ji bebūtų. Ji būtų svaresnė ir 
pasaulio žiniasklaidos konteks
te ir viso regiono kontekste", 
sakė V. Andriukaitis. 

Pasak jo, V. Adamkus, atsi
ribodamas Nukelta į 5 psl. 

Daugelis apklaustųjų pro pirštus 
žiūri i sovietmečio žaizdas 

Vilnius , kovo 8 d. (BNS) — 
Pasir inkdamas nevykti į Mask
voje rengiamas pergalės prieš 
nacių Vokietiją metinių iškil
mes, prezidentas Valdas Adam
kus priėmė sudėtingą moralinį 
sprendimą, nes daugiau kaip 
pusė apklaustųjų tebemano, 
kad Lietuvos vadovui derėjo pri
imti Kremliaus kvietimą. 

Tai rodo visuomenės nuo
monės tyrimas, kurį naujienų 
agentūros BNS užsakymu atli
ko Rinkos analizės ir tyrimų 
grupė RATT. 

Paklausti , ar derėtų prezi
dentui V. Adamkui priimti Rusi
jos prezidento kvietimą atvykti 
į Maskvą gegužės 9 -ąją švęsti 
pergalės prieš nacių Vokietiją, 
54.8 proc. apklaustųjų atsake 
teigiamai, 39.5 proc. apklaus

tųjų nurodė, kad prezidentui į 
Maskvą vykti nederėtų. 5,7 
proc. neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu. 

Tai, kad V Adamkui derėtų 
vykti į Maskvą dažniau nurodė 
vyrai. 40-59 metų amžiaus ap
klaustieji (atitinkamai 62.7 
proc. ir 56.7 proc.), kaimiškose 
vietovėse gyvenantys (61.4 
proc.) bei iki 600 Lt pajamas 
vienam šeimos nariui pe r mė
nesį gaunantys apklaustieji. 

Tai, kad prezidentui nederė
tų gegužės 9-tąją vykti į Mask
vą, dažniau nurodė 16-19 metų 
jaunimas (47.2 proc), vyresni 
nei 60 metų amžiaus, įgiję 
aukštąjį išsilavinimą (44.3 
proc), miestų gyventojai bei 
gaunantys didesnes nei 600 Lt 
pajamas vienam šeimos nariui. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


'IšBiP 

DRAUGAS, 2005 m . kovo 9 d., t r e č i a d i e n i s 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

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

DAINUČIO IR KRAUSO RAJONINĖ 
STOVYKLA 2005 

Visi žino, kad po Australijos 
Lietuvių dienų švenčių dar ne 
visiškai atsipalaidavimo metas. 
Tiesiai po ALD vyksta Lietuvių 
skautų sąjungos Australijos 
rajono stovykla. Taip buvo ir 
šiais metais, nuo sausio 2 d. iki 
9 d. vyko Dainučio ir Krauso 
rajoninė stovykla, Gilwell 
Parke, Viktorijoje, tarp eukalip
tų ir kalnų. Stovyklos pavadini
mas kilo iš noro atminti Aus
tralijos lietuvių skautavimo pir
muosius veikėjus ir įsteigėjus — 
Borisą Dainutį ir Antaną 
Krausą. J ie pavyzdingai dirbo 
— auklėjo ir ugdė lietuviškumą, 
ir jų dėka galime tęsti lietu
višką skautavimą už tėvynės 
ribų. Jų vaikai bei anūkai buvo 
pakviesti kaip garbės svečiai 
sausio 3 d. — svečių dieną. 
Rajono vadas vs. Henr ikas 
Antanaitis įteikė jiems padėkos 
lenteles. 

Kadang i svečių d i e n a pa
sirodė gana anksti stovyklos 
programos eigoje (jau an t r ą 
dieną), reiškė, kad, per pir
mąsias dvi dienas susir inkę 
skautai turėjo atlikti daug 
įsikūrimo darbelių. Įkurtos ir 
vartais papuoštos Brolijos ir 
Seserijos pastovyklės, papuošta 
vėliavų aikštė, pastatyti stovyk
los vartai, bokštas, papuoštas 
— iškastas skautiškas s talas , 
pastatyta kabykla i ndams 
laikyti ir net didžiulė palapinė, 
kurioje vyko užsiėmimai, kai 
lietus lijo — o lietus lijo gana 
dažnai. Tą popietę kun. 
Saulaitis miško kampelyje 
aukoj6 šv. Mišias visiems 
susirinkusiems skautams ir 
svečiams. Po Mišių vėliavos 
nuleidime gausiai pasirodė 140 
skautų. Tai didelis skaičius, 
kuris parodo, kad skautavimas 
Australijoje dar gali ilgai 
gyvuoti... Į stovyklą buvo at
vykęs „Sutaro" ansamblis, kur is 
po vėliavos nuleidimo linksmai 
pakoncertavo susir inkusiems. 
Buvo proga jaunesniems skau
tams ir iš kitų miestų, kurie gal 
nepasirodė ALD pamaty t i , 
pasidžiaugti gyva, l inksma 
muzika. Baliono šokis buvo 
ypač populiarus įvairaus am
žiaus skautams — poroms 
reikėjo šokti polką, valsą, visą 
laiką nepaleidžiant pr ipūs to 
baliono, kurį laikė suspaustą 
tarp kaktų. 

Svečių dienai sėkmingai 
praėjus atėjo metas skautams 
vykdyti organizatorių nustatytą 
progTamą. Kitos dvi dienos buvo 
teminės — Lie tuvos N e p r i 
k l ausomybės a t k ū r i m o d i e 
na i i r g a m t o s / v i s u o m e n ė s 
gero da rbe l i o d iena . 

Lietuvos dienos eigoje gru
pės turėjo progą parašyti naują 
konstituciją, išgirsti pasako
jimus apie 1991 m. sausio 13-os 
įvykius iš svečių Algio ir Gin
tarės, sukurti laisvės „rap" šokį, 
ir patiems inscenizuoti Lietuves 
televizijos bokšto užpuolimą. Tą 
vakarą, vietoj laužo, skautai 
turėjo progą pasidalinti savo 
kuriniais — išgirdom gana 
išmintingų „rap" monologų, visi 
galėjom stebėti tos dienos video 
įrašytą žinių reportažą iš 
veiksmo vietovės — Lietuvos 
Televizijos bokšto... netoli virtu
vės ir štabo. Vakaras baigėsi 
šokiais — bet ir šie buvo ypatin
gi, skautai galėjo pasijusti lyg 
tikroje diskotekoje, nes buvo ne 
tik stipri garso sistema ir disko 
šviesos, bet ir dūmų spektaklis 

G e r o darbe l io d i e n a , ma
nau, taip pat pasižymėjo tuo, 

kad kažką p a n a š a u s skau ta i 
seniai ar išvis dar neturėję pro
gos padaryti — tai atl ikti gerą 
darbelį bendroje australiškoje 
visuomenėje. S k a u t a i buvo 
nuvežti į Healesville Sanctuary, 
k u r po t rumpo aprodymo parko 
gyvūnų j ie ėmės piktžoles 
ravėt i . Pr i rovė d a u g maišų! 
Planavo pasi l ikt i t e n vienai 
valandai, bet buvo sunku juos 
sulaikyti — išbuvo t r i s valan
das! Pr i tyrę skau t a i buvo 
nuvežti į Bunyip S ta te Park, 
k u r kažkur i firma s lapta i ir 
nelegaliai išmeta naudotas pa
dangas. Daug kainuoja teisin
gai ats ikratyt i nebereikalingų 
padangų, tuomet vieni randa 
kokį gamtos užkampį ir pa
verčia jį šiukšlynu. Šią dieną 
pr i tyrę skau ta i iš apaugusio 
slėnio surinko per 300 padangų, 
sunešdami j a s į l auk ian t į 
sunkvežimį, kuris j a s nuvežė 
perdirbimui. Šis darbelis t ikrai 
didelė pagalba S ta te Pa rk dar
buotojams, kurie šiaip, pavie
niai dirbdami, t u rė tų j a s su
rinkti. Trečia mažesnė grupė 
prityrusių skautų anks tų tre
čiadienio rytą išvažiavo į 
Yellingbo State Park , ku r jie 
prisijungė prie „Austral ian 
Conservation Volunteers" gru
pės, kuri 4WD mašinom važiavo 
į mišką sodinti vietinės rūšies 
medžių, k rūmų ir sėti žolę. Yra 
ilgas lygus plotas t a rp kalnų, 
kur is kadaise buvo iš raus tas 
gyvulių ganymui , ir dabar 
bando jį ats tatyt i į originalų 
stovį. Šiai organizacijai padeda 
savanoriai iš visų k raš tų — 
vietiniai australai , bei turistai. 
Pvz., tą savaitę toje vietovėje 
dirbo savanoria i iš Korėjos, 
Švedijos ir Brazilijos. 

Ketvirtadienis ir penktadie
nis buvo dienos, paskir tos 
žygiui. Nepalankūs oras padarė 
žygiavimą da r sunkesn iu , o 
pakeliui grupės turėjo dar atlik
ti tam t ikrus uždavinius, ar tai 
pas ta ty t i t i l tą t a r p didelių 
akmenų, ar ^laivelį", kur is 
perkeltų skautus per tvenkinį. 
Jaunesniems skau tams tai gal 
buvo pirma proga žygiuoti 18 
km ir, nors sušlapo ir pavargo, 
prisiminimai šios iškylos jiems 
išliks, kaip vieni iš smagiausių 
šioje stovykloje. Turbū t suvež
tos „picos" prie laužo susitikimo 
vietoje irgi buvo ne pro šalį. 
Grupė pr i tyrus ių skau tų ir 
vadovų liko nakvoti po medžiais 
ant Šieno tam parkelyje. Kitą 
rytą, pasistiprinę javainiais ir 
net ikru zuikiu, j ie išsiruošė 
žygiui atgal į stovyklą. Juos 
lydėjo t a rpa i s saulė , t a rpa i s 
l ie tus, ir vieni vadovai nu
sprendė visus mašinomis paim
ti ir parvežti atgal į stovyklą. 
Visi, išskyrus penkis, sutiko su 
šiuo pasiūlymu. Šie penki grįžo 
patys , nors ir per lietų, ir 
nusipelnę, kaip tik spėjo, pietus 
su ki ta is pavalgyt i , kurie 
nenužygiavo 40 km per dvi 
dienas. 

Vilkiukai ir paukštytės nė 
kiek neatsiliko šiomis dienomis, 
užsiimdami savo programa — 
vieną dieną įveikė Ženklų 
kelionę, o kitą — prigaudė 16 
forelių per vieną valandą: 
Didelis ačiū jų vadovams, kurie 
vis sugalvojo, ka ip juos įdomiai 
užimti. 

P a s k u t i n i ų d i e n ų 
u ž s i ė m i m a i 

Buvo koldūnų gaminimas, 
„abseiling", kopimas uolomis. 

Australijos skautų rajono vadija. Iš kairės: s.v. R. Strunga, ps. D. Šukytė, s. Rasa Statkuvienė, v.s. H. Antanaitis, 
ps. N. Seikis, ps. J . Rukšėnas. 

kalnų dviratininkystė, ir navi
gacija su žemėlapiais ir kompa
sais. Galų gale liko t ik su
tvarkyti stovyklą, kad ją palik
tume tokią, kokią radom. 

Visa stovykla sklandžiai 
praėjo, dėkui stovyklos vir
š ininkui Linui Šeikiui, jo 
pavaduotojui Jonui Rukšėnui ir 
visiems pagalbininkams. Vir
tuvės darbininkai (vadovai 
Rimas Skeivys ir Povilas 
Kviecinskas) skaniai ir įvairiai 
gausybę skautų pamait ino. 
Dabar bel ieka laukt i kitos 
rajoninės stovyklos, kad vėl 
visiems susi t ikt i skautiškoje 
dvasioje 2007 metais. 

„Dž iugo" t u n t o vyr . s k a u t ė 

S v e i k i n i m o žodį s tovykla i 
t a r ė Aus t r a l i j o s r a j o n o 

v a d a s , H e n r i k a s A n t a n a i t i s 
s a u s i o 3 d. (Svečių dieną) 

Sveikinu seses, brolius ir 
tėvelius, bei svečius susirinku
sius į Dainučio-Krauso rajoninę 
stovyklą. 

Ypač prasminga, kad šios 
stovyklos vardą Dainučio-
Krauso išrinko patys šios 
stovyklos organizatoriai, kurie 
buvo jauni vadovai, daugumas 
iš jų net neprisimena brolius 
Dainutį ir Krausą, arba jie dar 
nebuvo gimę. Tai įrodo kaip 
j aun i vadovai įvertina mūsų 

lietuviškos skautybės pra
dininkus Australijoje. 

Su pirmuoju transporto 
laivu „General Heinzelman" 
1947 m. lapkričio mėn. į 
Australiją atplaukė 53 skau
tai/ės, kuriems vadovavo skau
tininkas Borisas Dainutis. 

J i s buvo pirmas Australijos 
rajono vadovas 1947—1953 m. 
Jis vadovavo „Džiugo" tuntui, 
Melb. skautininkų ramovei, 
akademikams skautams ir IV 
Tautinei stovyklai 1958 m. Mt. 
Martha. Jo entuziazmas, užsi
degimas ir ypač pasiaukojimas 
lietuviškai skautybei buvo 
pagrindinis variklis skautų 
kūrimosi laikotarpiu Austra
lijoje. 

Brolis Antanas Krausas 
buvo idealistas —jam daug kas 
rūpėjo — gyvulėlių gerovė, 
blaivininkystė, jis buvo didelis 
Vydūno gerbėjas. Jis daug rašė 
ir mėgo knygas. Lietuvoje, 
būdamas 18 metų, įsteigė viešą 
biblioteką savo tėvų namuose. 

Jam rūpėjo lietuviškas švie
timas — net jo namuose Mary-
byrnong įkūrė šeštadieninę 
mokyklą. Jo ypatingi nuopelnai 
buvo skautybei. Jis dalyvavo 
įvairiuose tarptautiniuose sąs
krydžiuose. Pasaulio skautų 
Jamboree 1937 m. Olandijoje, 
1947 m. Prancūzijoje, 1959 m. 
Filipinuose. Jis redagavo 
„Skautų aidą" Vokietijoje. 

Parašė daug knygų skautiškom 
temom „Tau, skiltininke", 
„Vyčių taku". Jis ėjo įvairias 
pareigas — Australijos rajono 
vadas, „Džiugo" tunto tun-
tininkas. Už savo nuopelnus 
buvo apdovanotas aukščiausiu 
skautybės ordinu „Geležiniu 
vilku". Jis, ka ip asmuo, buvo 
daugiau dvasinis negu religin
gas — ir jo dvasia dar vis gyve
na mūsų skautų eilėse per 
skautų vyčių „Antano Krauso 
būrelį", kuris buvo įkurtas 1970 
metais. 

Brolių Dainučio ir Krauso 
įdėtas darbas ir pasiaukojimas 
skautybei davė tą vaisių, kurį 
matome šiandieną šitoje stovyk
loje, kurioje dalyvauja 145 uni
formuoti skautai. 

Į stovyklą buvo pakviesti 
brolių Dainučio ir Krauso šeimų 
palikuonys. Atvyko brolio 
Dainučio žmona ir jo duktė 
Vijūną su anūke, ir brolio 
Krauso dukros Rūta, Danguolė 
ir sūnus Arvydas, šiai iškilmin
gai progai atvykęs iš Kanados. 

Abiejų šeimų nariai buvo 
apdovanoti prisiminimo len
telėmis ir įrėmuotais stovyklos 
ženkliukais. 

„Tėviškės a ida i " 
2005.02.02 

SILPNŲJŲ STIPRYBE 
Vyniok batą siūlą... 
Likimas ilgai mūsų 
lūkesčius verps 
Šimtąmet gegužė užkimus 
Gal kukuos, gal kūkčioda

ma verks — 

Tavęs, manęs, po besočio 
Geismo būti savam 

* krašte, 
Šio grėsmingo gražumo 

rasoto, 
Prie kurio širdis pririšta... 

Dalia T e i š e r s k y t ė 

Šių dienų įvykiai virsta ant 
mūsų, kaip kalnų griūtys, ir 
nebėra laiko pagalvot, kad 
gyvenam labai ypatingam 
laikotarpy, kada istorija kaip 
tas siūlas, deja ne baltas, kaip 
eilėrašty, o juodas ir kruvinas, 
zvimbdamas vyniojasi ir neša 
mus su savim. 

Anų metų pirmieji 3 mėne
siai buvo labai ypatingi ir ne tik 
lietuviams, bet, mažų mažiau
sia, visai Europai, o gal ir 
pasauliui . Tik juos pergalvo-
jant , reikia pradėti su Vasario 
Šešioliktąja. Kadaise svetim
taučiai mokslininkai užrašinėjo 
lietuvių dainas, nes, anot jų, 
t a u t a ėjo myriop amžinam 
išnykimui. Ir staiga, visų 
nustebimui ji atgimė. Gimimas 
buvo begaliniai skausmingas, 
t rukdomas ir blokuojamas dau
gybės Europos jėgų, bet sėk
mingas . Toliau seka Kovo 
Vienuoliktoji. Antras Atgimi
mas — lauktas, rašytas, kaSbė 
tas , dainuotas, bet, kažin čia, 
išeivijoje, ar betikėtas... Ta
čiau, Lietuva vėl nustebino 
pasaulį: dainuojanti revoliucija, 
žvakių, vėliavų, sunertų ranku, 
tremtinių kaulų namo grįžimo 

revoliucija... 
Ir štai, apsukę 1990-ųjų 

metų ratą su griūtimis griuvu-
sia, įtampų virvėm ir siūlais 
susilaukusia istorija, sustojam 
prie 1991-ųjų sausio Trylikto
sios. Galbūt nė viena iš tų isto
rinių dienų neparodė taip aiš
kiai silpnųjų stiprybės kaip ši. 

Šaltaširdis, savo patogu
muose, išskaičiavimuose, biznio 
ir karo operacijose įsiknisęs 
pasaulis, vis dėlto stabtelėjo, 
sužiuro, sukluso, nustebo. O tie, 
kurie dar tiki žmoniškumu, 
teisybe ir teise prakalbo: žodžiu, 
raštu, pagalba, užuojauta. Tos 
nuotraukos, kur beginkliai stovi 
prieš tankus ir guli jų 
sutraiškyti, pasklidusios tikrai 
labai plačiai po pasaulį, jaudina 
ne tiek sovietų brutalumu 
(žinom gi, ko galima laukt iš tos 
sistemos) o lietuvių heroišku-
mu. Tuo metu Vilniuje buvę 
svetimtaučiai korespondentai 
rašo, kad buvo apstulbinti: 
prieš šauti pasiruošusius 
tankus sustoję žmonės nekeikė. 

nemėtė akmenų, bet... dainavo.. 
Šita ypatinga Lietuvos jėga, 

šita silpnųjų stiprybė yra lyg 
skydas pastatyta prieš besi
baigiančio šimtmečio krauge
rišką šėlimą, prieš nužmo
gėjimą, prieš sudaiktėjimą, 
prieš dvigubus moralės stan
dartus, prieš viską, kas daro 
žmogų nežmonišką. 

Silpnųjų stiprybė visada 
turėjo jėgą pakeisti pasaulį. J i 
prasidėjo su Kristumi, ėjo su 
tokiais žmonėmis kaip Ma
ha tma Ghandi, kaip mūsų 
knygnešiai, kaip tūkstančiai 
sąžinės kalinių ir kaip sausio 
13-os vilniečiai ir kaip tie 
dieną-naktį parlamentą saugo
jantys lietuviai, ir kaip t ame 
parlamente budintis, t ikros 
demokratijos simbolis pasau
liui, Vyt. Landsbergis. Gėrė-
kimės ir mes silpnųjų stiprybe 
ir neabejokim, nes tunelyje 
švieselė j a u šviečia, laisvės ir 
nepriklausomybės žiburio 
šviesa. 

sesė Nijolė 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgya 

Center for Health, 
1200 & York, Brturst.IL 60126 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VfiNAS, MD, SJC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Ss. 5*6 

Chicago. IL 60638 
Tel.773-228-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBflCKAS, M.D. 
KAFOOUDGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutva"<ys danes už oneramą Karą 
Sussanmu «abet> aooJSteB afoa ietuvškai. 

4647 W. 103 SI, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasNngton. Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
T B « DALLAS PRUNSMS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
3< GTCMBC 847-718-1212 
www.ilHnoispeJn.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Čikagos vyresnių filisterių 
akademikų anketos duomenys 

Darbas pasisekė. Atsiliepė 
net 30 procentų. Štai t rumpa 
gautų duomenų analizė: 

1. Išsiuntėme 155 laiškus. 
2. Grįžo 9> neradę adresuo

tų asmenų. 
3. Atsiliepė 50. 
4. 4 dėl įvairių priežasčių 

mandagiai prašė išbraukt i iš 
sąrašų. 

5. 3 pranešė, kad veikloje 
nebenori dalyvauti, bet prašė iš 
sąrašų neišbraukti. 

6. 16 turėjo daugiau negu 
30 minčių ką veikti. Deja, į 
talką nepasisiūlė. 

7. 24 dalyvaus bet kada ir 
bet kur, tik ruoškite. 

Kur ir kada rinktis? Dau
guma rekomenduoja vakarais ir 
savaitgaliais Pasaulio lietuvių 
centre ar vakarinėse Čikagos 
apylinkėse. Ne pro šalį „Sek
lyčioje" ar Jaunimo centre. Apie 
siūlomas veiklos rekomendaci
jas gal parašysime vėliau. 

Kodėl nea tsakė ki t i 100 
gavę laiškus? Spėlioti gali 
kiekvienas. Žinome, kad vyko 
t a rp pažįstamų kalbos apie 
anketą, tai gal pasiklausi-
nėkite, pasikalbėkite i r pri
t raukite juos į bendrą veiklą. 

Buvo klausimas, kam mo

kėti nario mokestį. Akademinio 
skautų sąjūdžio vadovybė prašo 
nario mokestį siųsti: fil. Jen-
nifer Antanaitytė (Antanaitis), 
927 N. Noble Street, #1, Chi
cago, IL 60622. Lietuvių skautų 
sąjungos nario mokestis yra 20 
dol. metams. Akademinio skau
tų sąjūdžio nariams mokestis 
yra tas pats. 

Sąjungos ar sąjūdžio nario 
mokestis mokamas t ik vieną 
kartą kuriai nors šakai. Norint 
balsuoti LSS vadovybės rin
kimuose dviejuose šakose, 
būtent ASS ir Brolijoje ar 
Seserijoje, ir tilpti abiejų šakų 
adresatuose, bet ku r mokant 
nario mokestį, asmeniškai 
raštu reikia pranešt i iždi
ninkui/ei, kad nori dalyvauti 
abiejose šakose, iždininkas/ė 
atitinkamai turėtų atsiskaityti 
su „aukštesnėmis vadovybė
mis". Komplikuota? Taip! 
Įmanoma ir ar veikia? Taip! 
Reikia tik geros valios ir ne
tingėti. Tada nereiks berei
kalingai skųstis. 

AD Meliorem ir Budėkime, 
Filisteriai 

Jus t inas Kirvelaitis, 
Kęstutis Ječ ius ir 
Audrius Remeikis 

Prisimenant pernykštę Čikagos skautu Kaziuko mugę... Š.m. kovo 
13 d. skautai maloniai kviečia visus Čikagos bei apylinkių lietuvius 
— skautus ir neskautus — atvykti į Kaziuko mugę, vyksiančią 
Pasaulio lietuviu centre. Indrės Tijunėlienės nuotr. 

STUDENTŲ DĖMESIUI 
Pranešimas 

Stipendijos dėl magistro arba doktorato. Norintieji gauti 
stipendiją, prašomi kreiptis į Lietuvių katalikų mokslo akademiją 
Lithuanian Catholic Academy of Sciences, Inc. — LCAS) P. O. Box 

608, Putnam, Ct. 06260. Vienas reikalavimų yra kandidatas/ė turi 
būti geras katalikas/ė ir lietuvis/ė. Dėl prašymų formų reikia 
kreiptis \ LCAS iki 2005 m. kovo 26 d. 

Juozas Rygelis 
pirmininkas 

http://redakcija9draugas.org
mailto:administraciia@draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9drauga8.org
http://Brturst.IL
http://6918W.ArcherAve.Ss
http://www.ilHnoispeJn.com


PASKUTIN Į KULTŪROS Ž I D I N I O 
ISTORIJOS LAPĄ UŽSKLENDUS 

Didelių pastangų, rūpesčių, 
pasiaukojimo ir ryžto tėvams 
pranciškonams, kartu su lietu
viškos visuomenės parama, pa
reikalavęs, Highland Blvd., 
Brooklyn, New York, iškilo 
didokas pastatas. Jo iš gatvės 
šoninėje pusėje didelėmis rai
dėmis puikavosi užrašas: Židi
nys, o užrašo viršuje šuoliuoja 
Vytis. Tai lietuvių pasididžiavi
mas — Kultūros centras. 

Židinio šventinimo ir ati
darymo proga, 1974 m. sausio 
17 d., tuomet buvęs LR gen. 
konsulas Anicetas Simut is 
kalbėjo: „Šiandien Lietuvių 
kultūros židinys jau yra pasi
daręs pagrindiniu New York ir 
apylinkės lietuvių susibūrimų 
centru. Sveikindamas k a r t u 
linkiu, kad Kultūros židinys 
per amžius tarnautų nepriklau
somai Lietuvai ir visiems geros 
valios lietuviams". 

Deja, tam linkėjimui „per 
amžius" išsipildyti nebuvo 
lemta Židinys lietuvių vi
suomenei ištarnavo apie ket
virtį šimtmečio. Tėvams pran
ciškonams su Kultūros židinio 
taryba sutarties nebeatnauji
nus ir ketinant parduoti, Židinį 
uždarė. Tas lietuvių visuo
menėje sukėlė didelį susirūpi
nimą ir nerimą, o buvęs 
glaudus pranciškonų ir lietuvių 
tarpusavio bendradarbiavimas 
pašlijo. Prasidėjo ilgai užsitęsęs 
teismo durų varstymas. Atgar
siai nuskambėjo ne tik mūsų 
lietuviškoje žiniasklaidoje, pa
sirodė didžiojoje New York 
spaudoje, o taip pat ir laikraš
čiuose Lietuvoje. 

Tuomet buvęs JAV Krašto 
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys, matydamas 
nieko gero nežadančią padėtį, 
pasirinko tarpininko vaidmenį. 
Derybos, užtrukusios kelis 
metus, buvo nelengvos. Bet, 
apsišarvavus didele kantrybe, 
pasit ikint abiejų pusių gera 
valia ir Aukščiausiojo pagalba, 
susitarimas ir susi taikymas 
buvo pasiektas. 

Po įvykusio susi tar imo, 
vasario 28 d. 6:30 v.v., LR gen. 
konsulato posėdžių kambaryje 
buvo sukviestas susirinkimas. 
Dalyvavo LR generalinis kon
sulas Mindaugas Butkus, di- . 
džiai nusipelnęs tarpininkas A. 
Gečys, tėvų pranciškonų ir 
organizacijų valdybų atstovai 
bei kiti visuomenininkai. 

Susirinkimą atidarius, JAV 
LB Krašto valdybos sekretorė 
Giedrė Stankūnienė, padėko
jusi gen. konsului M. Butkui už 
leidimą pasinaudoti jų svetin
gomis patalpomis ir visiems į šį 
istorinį susirinkimą atvyku
siems, pakvietė A. Gečį padary
ti derybų veiklos pranešimą. 

„Šiandieną susir inkome 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos įstaigoje užbaigti New 
York lietuvius palietusį kon
fliktą, užsitęsusį daugiau kaip 
šešerius metus, — kalbėjo A. 
Gečys. — Noriu tikėtis, kad 
šiandien, vieni kitiems drau
giškai ištiesdami susitaikymo 
ranką, padėsite naujus pa
grindus visuomeninės darnos ir 
tarpusavio pasitikėjimo New 
York atstatymui. 

Nors negyvenu New York 
apylinkėje, galiu suprasti kaip 
Kultūros židinio uždarymas 
paveikė New York lietuvius. 
Jame ketvirtį šimtmečio rin
kotės švęsti, minėti, semtis 

" kultūros, puoselėti t au t ines 
tradicijas. Židinyje tautos meilė 
buvo diegiama Maironio li
tuanistinėje mokykloje, čia 
sportavo Atletų klubo sutelk
tas mūsų jaunimas. J a m e 
džiaugsmingai pasitikote ir 
Lietuvos nepriklausomybę (pas
kutinį kartą Vasario 16-os šven
tė Židinyje buvo švenčiama 
2001 m ) . 

Tai, kas įvyko, buvo pasek
mė su atgauta Lietuvos neprik
lausomybe išeivijoje atsiradu-
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New York lietuviai, susirinkę prie Kultūros židinio 2001 m., protestuodami prieš šio svarbaus jų veiklos centro 
uždarymą. 

sio nuovargio, ryškiai sumažė
jusio idealizmo. Atgauta nepri
klausomybė ne vienam nuėmė 
pareigą dirbti lietuvybės išlai
kymui . 

O kas dėl tėvų pranciškonų, 
a tgau t a nepriklausomybė įpa
reigojo juos rūpint is pran
ciškonų veiklos atkūrimu Lie
tuvoje. Išeivijos ryškių pa
šaukimų į dvasinį luomą stoka, 
nesuteikianti prieauglio užimti 
v ie t a s čia esančių b randaus 
amžiaus pranciškonų, vertėjuos 
kreipt i dėmesį į Lietuvą. Nėra 
k laus imo, kad, ver t inant iš 
dabar t i e s perspektyvos, daug 
kas galėjo būti daroma kitaip, 
kad kažkur buvo nesusikalbėta, 
nesi imta reikiamos iniciatyvos, 
kad klaida buvo iš tarimosi pro
ceso išjungti New York LB apy
gardą. Nebuvo suskubta laiku 
užkirst i kelią iškilusiems kal
t inimams'1 bei emocijoms, buvo 
paskubė ta 'savosios teisybės ' 
ieškoti amerikiečių teismuose. 
Būdamas stebėtoju, galiu 'įlipti 
į Kul tūros židinio aukoto
jų/rėmėjų batus ' ir suprasti jų 
išgyventą savosios pastogės 
netektį . Sugebu taip pat įeiti ir į 
tėvų pranciškonų padėtį. 
Pasiaukojančiai tarp Amerikos 
l ietuvių jie vykdė sielovados 
darbą, jaunimo auklėjimą, 
pusšimtį metų ištikimai leidę 
savai t rašt į 'Darbininką' telkę 
lėšas Kultūros židinio statybai, 
ne tik New York, bet ir už jo 
ribų. Kaip turėjo jie pasijausti, 
kai buvo abejojama jų patriotiz
m u ir pasišventimu lietuvių 
reikalams? 

2001 m. pradžioje JAV LB 
Kraš to valdyba j au tė svarbą 
imt i s tarpininko vaidmens 
Kul tūros židinio problemos 
i šsprendimui . Kaip pareigas 
perėmęs naujas LB Krašto 
valdybos pirmininkas, užmez
giau ryšius su Lietuvos pran
ciškonų provincijolu tėvu Sigitu 
Benediktu Jurčiumi, OFM, tėvų 
pranciškonų vyresniaisiais JAV 
ir Kanadoje, su New York lietu
vių organizacijų — Atletų 

klubo, Kultūros židinio NY LB 
apygardos, Maironio mokyklos 
vadovybėmis. Tarpininkauti 
pakviečiau Lietuvos generalinį 
konsulą New York dr. Rimantą 
Morkvėną. 

Prabėgo daugiau kaip du su 
puse metų, kol pagaliau pavyko 
suderinti nuomones ir pasiekti 
priimtiną sprendimą. 

Man malonu pranešti, kad 
pasitarimai tarp New York 
lietuvių organizacijų, o taip pat 
su tėvais pranciškonais yra sėk
mingai užbaigti. Tėvų pran
ciškonų sprendimas paremti 
New York lietuvių visuomeninę 
veiklą tampa realybė. Tėvai 
pranciškonai perveda JAV LB 
Krašto valdybai 500,000 dole
rių sumą, kurią Krašto valdyba 
investuos į Tautos fondą remti 
New York lietuvių organizuotą 
jaunimo, sporte, švietimo ir 
kultūrinę veiklą. JAV LB 
Krašto valdyba tėvams pran
ciškonams yra įsipareigojusi 
sukurti septynių asmenų Pa
tikėtinių komisiją, kuri rūpinsis 
sąskaitos saugiu investavimu ir 
gautų palūkanų New York 
lietuvių organizacijoms tvar
kingu, nešališku paskirstymu. 
Tokia komisija jau yra sudaryta 
iš NY Atletų klubo (Aldona 
Augylienė ir Tomas Lora), NY 
LB apygardos (Ramutė Žukaitė 
ir Antanas Bobelis), Maironio 
lituanistinės mokyklos (Audrė 
Lukoševičiūtė) ir JAV LB Kraš
to valdybos (Laima Šileikytė-
Hood ir Kęstutis Šileris)". 

Pranešimą baigdamas, A. 
Gečys kreipėsi į pranciškonus: 
— „Mes «visi čia esantys 
galėsime jaustis visiškai likvi
davę vykusio konflikto pada
rinius, kai sutartinai atliksime 
krikščionišką pareigą paveikti 
New York teismą nuimti 
priteistą baudą nepagydomai 
sergančiam buvusiam Kultūros 
židinio tarybos pirmininkui 
Jonui Bilėnui. Būtume dėkingi, 
jei imantis akcijos New York 
teisme, turėtume ir tėvų pran
ciškonų vadovybės pritarimą 

baudos panaikinimui". 
Žodį ta rė gen. konsulas M. 

Butkus ir sakė, jog konfliktai 
neišvengiami. Svarbu tik juos 
sėkmingai ir išmintingai spręs
ti . Po šio susitarimo atsirasią 
geresnės aplinkybės puoselėti 
tolimesnę lietuvybės veiklą. 

Prie kalbėtojo stalelio pri
artėjęs Lietuvos pranciškonų 
Šv. Kazimiero provincijos dele
gatas JAV ir Kanadai tėvas 
Placidas Barius, OFM, pasi
džiaugė, kad jam esą malonu 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
New York lietuviškų organizaci
jų veiklai paremti įteikė auką. 
Apgailestavo, kad ir ta suma, 
ta i tik dalis, kokia ji buvusi 
suplanuota (500,000 dolerių 
čekį advokatas įteikė JAV LB 
Krašto valdybos sekretorei G. 
Stankūnienei). 

Susirinkime turėjusi daly
vauti JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė, dėl 
siautusios sniego pūgos atvykti 
negalėjo. Jos paruoštą raš tą 
perskaitė G. Stankūnienė: „Esu 
laiminga, kad tėvų pranciškonų 
dovana, šiandien įteikiama per 
JAV LB Krašto valdybą ir skir
t a New York lietuvių veiklai ir 
darbams palaikyti, gimsta iš 
gero prado: pasirenkama san
taika ir geri darbai (...) New 
York lietuviams bus lengviau, 
pajutus, kad esame stiprūs, kai 
einame kartu, kartu ir su laisva 
Lietuva, ir su visomis savomis 
taut inėmis institucijomis, pa
siekusiomis darną". 

Tikėsime, kad, ištiesus ir 
santaikos vardan sujungus 
rankas, atsiradusios tarpusavio 
properšos ir kiti nelygumai 
ilgainiui išsilygins, o anksčiau 
buvęs artimas tarpusavio ben
dradarbiavimas vėl suklestės". 

Susirinkimą uždarius, į 
namus dar nebuvo skubama. 
Nuoširdžiai besidžiaugiant įvy
kusiu susitarimu, pasidalinta 
įspūdžiais, pasikalbėta, paben
drauta, pasivaišinta. 

P . P a l y s 

PREZIDENTO APSISPRENDIME SKAMBA IR IŠEIVIJOS 
ORGANIZACIJŲ BALSAS 

„Amerikos lietuvių organi
zacijos pritaria Lietuvos prezi
dento apsisprendimui nevykti į 
gegužės 9-ąją Kremliaus ren
giamą minėjimą". — sakė ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys. 

Vasario mėnesį savo krei
pimesi prezidentui Amerikos 
Lietuvių taryba, apjungianti 17 
lietuvių išeivijos organizacijų, 
rašė: „Šventa pareiga ir atsa
komybė neužmiršti, ir neleisti 
pasauliui užmiršti komunizmo 
nusikaltimų ir aukų — Lietuvos 
okupacijos ir aneksijos, nekaltų 
žmonių masinių žudynių, trė
mimų į Sibirą, partizanų aukų. 
pogrindžio veiklos. Raginime 
nevykti sakoma, kad „tai bus 
sąmoningai surežisuotas propa
gandinis „spektaklis". Kreipi

mesi pabrėžiama, kad aukš
čiausių Lietuvos vadovų dalyva
vimas šiame renginyje „neside
rintų su išgyventa tragedija ir 
Lietuvos istorine atmintimi". 
Kreipimosi pilnas tekstas buvo 
išspausdintas išeivijos spaudoje. 

Ypatingo dėmesio Lietuvos 
žiniasklaidoje ir visuomenėje 
susilaukė Amerikos Lietuvių 
Tarybos kreipimasis į LR prezi
dentą V. Adamkų, raginantis jį 
nevykti į gegužės 9-osios mi
nėjimą Maskvoje, kur numaty
tas Baltijos šalių okupacijų 
pateisinantis ir sovietinius „iš
vadavimo" nuopelnus giriantis 
60-mečio minėjimas. Apie ALTo 
kreipimąsi informacinės agen
tūros „Baltic News Service" 
kanalais pranešė ne tik didžiau

sias dienraštis „Lietuvos rytas", 
bet ir „XXI Amžius", internete 
dienraščiai „Bernardinai", „Del-
fi", „Omni" bei kitos žiniasklai-
dos tarnybos. Taip pat šis krei
pimasis buvo cituojamas ir Vals
tybinės Lietuvos televizijos pa
grindinėse „Panoramos" žiniose. 

ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys pareiškė, kad toks pla
tus atsiliepimas buvo nelauk
tas. Atrodo, kad Lietuvos žinias-
klaida pagaliau pastebėjo ir 
išeiviją. Į kreipimąsi š imtais 
atsiliepimų tiesioginiais komen
tara is žiniasklaidos t inklala-
piuose aktyviai įsijungė visuo
menė. J au per pirmąja diena 
vien Delfi.lt tinklalapyje buvo 
užregistruota per 570 atsilie
pimų. ALTo p r . 

DANUTE BINDOKIENE 

Prezidentas į Maskvą 
nevažiuos! 

Pagaliau išgirdome ilgai lauktą sprendimą: 
Lietuvos prezidentas Rusijos prez. Putin 
kvietimą atmetė: gegužės 9-ąją į Maskvą 

nevyks. 
Jis tai padarė diplomatiškai ir džentelme

niškai (ko gi kito iš prez. Adamkaus būtų gali
ma tikėtis?), t rumpai paaiškindamas tokio 
sprendimo priežastis, padėkodamas prez. Putin 
už pakvietimą, baigdamas tokiais žodžiais: „Aš 
nuoširdžiai tikiu, kad Rusijos žmonės supras šį 
mano sprendimą, ir mes kar tu kursime taikios 
ir atviros Europos ateitį". 

Ar, pasižymintys šovinizmu, rusai Lietuvos 
prezidento atsisakymo priežastis supras? Ar jie 
(o juo labiau prez. Putin) ta i palaikys dar vienu 
savo tautos pažeminimu, įžeidimu? 

O kaip į šį drąsų savo prezidento pareiš
kimą reaguos lietuvių tauta? Iš pastaraisiais 
mėnesiais vykusių diskusijų ir apklausų 
žinome, kad valstybė buvo šiuo klausimu pasi
dalinusi, tiesa, į nelygias dalis. Galbūt pirmą 
kartą po nepriklausomybės atkūrimo iš tų 
diskusijų daug k a m paaiškėjo, ką Lietuvai 
reiškė pusšimčio metų okupacija, ką tauta ir 
valstybė per tą laiką prarado. Pagaliau buvo 
pažerti ilgai slėpti arba įvairiais būdais dangs
tomi faktai, kuriuos iškelti viešumon okupacijos 
metais buvo pavojinga, o laisvoje valstybėje — 
daugeliui nenaudinga, ypač tiems, kurie dėl 
paaiškėjusios tiesos galėjo nukentėti, netekti 
pelningų tarnybų ir gero vardo visuomenėje. 

Prezidentas savo pareiškime sako: „Gerai 
suvokdamas šią skaudžią istorinę tautos pa
tirtį ir įvertinęs visuomenėje vykusias diskusi
jas, nusprendžiau gegužės 9-ąją likti Lietuvoje, 
su tauta. Čia, Lietuvoje, deramai pagerbsime 
karo didvyrius, nulenksime galvas, atmindami 
visus žuvusiuosius..." 

Prez. Adamkus, atsisakydamas dalyvauti 
gegužės 9 d. iškilmėse Maskvoje, daug rizi
kavo, bet pasirinko patį logiškiausią ir tikrai 
vienintelį sprendimą. Amerikos lietuviai, pažin
dami Valdą Adamkų, kaip žmogų, ir kaip 
Lietuvos prezidentą, tiki, kad kitaip pasielgti jis 

negalėjo, suprasdamas savo atsakomybę lietu
vių tautai, jos praeities ir ateities istorijai. At
sisakymu jis ir pats Lietuvos istorijos pusla
piuose paliko prasmingą įrašą, kuris visiems 
laikams primins valstybės vadovą, supratusį ir 
vykdžiusį savo pareigas, nepaisant vienokių ar 
kitokių pasekmių. 

O ką mes, užsienio lietuviai, veiksime ge
gužės 8-9 d.? Ar praleisime sekmadienį už
daruose šeimos, draugų rateliuose, sveikindami 
mamas Motinos dieną, besidžiaugdami pavasa
riu? Kai tėvynė plevėsuos gedulo vėliavomis ir 
prisimins savo netektis okupacijų metais, ką 
mes veiksime? Ar atsiribosime nuo savo tautos, 
o gal taip pat įsijungsime į Atminimo dienos 
rimtį, susikaupdami bendroje maldoje, primin
dami ir saviems, ir svetimiems, kad mokame 
pagerbti žuvusius, nukankintus, tremtinius, 
partizanus... 

Džiugu, kad bent dar vienos Baltijos valsty
bės — Estijos — prezidentas parodė solidarumą 
su Lietuva ir taip pat atsisakė važiuoti į 
Maskvą. Gaila, kad Latvija nesiryžo tvirtai sto
vėti su kitomis Baltijos šalimis, kaip stovėjo 
Baltijos kelyje prieš 15 metų. Žinoma, kiek
vienas turi teisę laisvai apsispręsti — ne tik 
žmonės, bet ir tautos... 

Užsienio lietuviai, ypač gyvenantys Šiaurės 
Amerikoje, savo nuomonę dėl Lietuvos pre
zidento kelionės į Maskvą tvirtai pareiškė 
„Draugo" skelbtoje apklausoje ir memorandu
mais. Esame tikri, kad prez. Adamkus ir į tą 
nuomonę atsižvelgė, tad šiandien galime jam 
tik nuoširdžiai padėkoti, pasveikinti už šį drąsų 
žygį. Lietuvos prezidentas žino, kad Amerikos 
lietuviai jį remia ir palaiko, kad jų balsai 
rinkimuose turėjo nemažai įtakos kelyje į 
Prezidentūrą. Tad, artėjant Kovo 11-ajai, tega
lime su visa tauta pasidžiaugti, kad prezidentas 
mūsų neapvylė ir pasielgė, kaip tikram lietu
viui patriotui pridera. Šiurpas krato pagalvo
jus, kas dabar būtų, jei prezidento rinkimuose 
vadovavimas Lietuvai būtų patikėtas kitam as
meniui: ar jis būtų išdrįsęs kvietimą atmesti? 

Dar kartą į Vokietiją 
Aleksas Vitkus 

Nr. 15 

Miestas nenukentėjęs nuo jokių karų jau nuo 
XVII amžiuje vykusio Trisdešimtmečio karo 
(1618—1648), ir tai sudarė mums puikią progą 
pamatyti, kaip miestai atrodė anais laikais. Toje 
vietovėje žmonės pradėjo kurtis jau 960 m., o 
1108 m. senąją pilį ir miestelį perėmė kuni-
gaikšftų Hohenstaufen giminė. Miestą nuvar
gino keli gaisrai ir net vienas žemės drebėjimas. 
Per ilgus šimtmečius Rothenburg miestas liko 
nepriklausomas, kol 1802 m. jis buvo prijungtas 
prie Bavarijos karalystės. Visas miestas apsuptas 
sena mūrine gynybine siena. Miesto apžiūrėjimą 
pradedame susėdę į senovišką, stiprių arklių 
traukiamą, vežimą, taip kaip prieš 500 metų 
turtingi viduramžių „biurgeriai" važinėdavo po 
miestą. Miesto gatvės labai švarios, ir arkliams 
„atsitikus nelaimei", vežikas šoka iš vežimo, 
šaukdamas, kad turi surinkti „Weihnachtsku-
geln". Kitaip, — gautų pabaudą. 

Ak, tie arkliai. Sako, kad kartą prezidentas 
Bush kartu su Didžiosios Britanijos karaliene 
Elžbieta II važiavo auksine, keturių arklių 
traukiama karieta, kai vienam arkliui atsitiko 
panaši, nors ir kiek švelnesnė, pėdsako nepa
likusi, nelaimė. Abu pasijuto nejaukiai, tylėjo. Po 
kurio laiko karalienė sako: „Matot, yra situacijų, 
kur ir karalienė negali sukontroliuoti", o prezi
dentas, būdamas t ikras džentelmenas, mėgino 
keblią padėtį sušvelninti, sakydamas: „Nieko 
tekio, aš maniau, kad tai vienas iš arklių". 

Kai imperatorius Rudolph I Rothenburg 
miestui suteikė laisvo imperatoriško miesto ti
tulą, prasidėjo auksiniai laikai ir jis netrukus 
pasidarė antras didžiausias to meto Vokietijos 
miestas. Miestą nuo sunaikinimo per II pasaulinį 
karą išgelbėjo amerikietis gen. McCoy, geras 
istorijos žinovas ir globėjas. Pačiame senamiesčio 
viduryje yra XIV amžiuje statyta Šv. Jokūbo 
liuteronų bažnyčia, kurioje yra stulbinančiai 
unikalus Šv. Kraujo altorius — relikvija. Baž
nyčioje yra ir kiti meniškai išdrožinėti altoriai, ir 
daugybė šventųjų statulų. Įdomus ir rotušės 
bokštas su savo didžiuoju laikrodžiu, ir jo kas 
valandą pasirodančiomis figūromis. Pagaliau 
nuskubėjom ir į Viduramžių kriminalinių 

nusikaltimų muziejų, kur ilgai kraipėm galvas, 
bandydami suprasti budelių ir kankintojų ne tik 
išradingumą, bet ir žiaurumą, kuris anais laikais 
turbūt buvo miestiečiams įprastas ir net pateisi
namas. Turbūt pati lengviausia bausmė buvo to
kia: ant galvos uždeda geležinę kaukę (Schan-
demaske), o ant krūtinės pakabina lentelę, ant 
kurios didelėmis raidėmis parašyta: „Ich bin ein 
Schwein". Mums į tuos įmantrius įrankius žiū
rint, ėjo šiurpas per nugarą. Ar to ir šiais laikais 
jau nebūna? Tik prisiminkime Irako sukilėlius ir 
galvų kapojimus. O juk už kankinimus ten 
smerkė ir kai kuriuos amerikiečių karius. 

Grįžę į laivą, atsiradome jau Schvveinfurte. 
kuris, kaip svarbus rutulinių pakaklių gamybos 
centras, per II pasaulinį karą buvo labai dažna; 
bombarduojamas. Miesto istorija siekia VIII 
amžių, nors oficiali jo įkūrimo data laikoma 1254 
metai. Vietovė ir apylinkės jau nuo senų laiku 
laikomos svarbiu vyno gamybos centru. Neskai
tant gana gražaus rotušės pastato, nieko ypatin
go šiame, 51,000 gyventojų mieste, nespėjau 
pamatyti . Gal tik prisiminimas, kad ir čia 
kadaise gyveno lietuviai ir turėjo savo progim
naziją. Jos absolventai keldavosi tęsti mokslo j 
netolimas Seligenstadt ar Vvuerzburg lietuvių 
gimnazijas. 

Kur t ų p r i s imin imų n ė r a ? 

Dabar Main, užuot mus nešęs į šiaurę, 
pasisuka į rytus, Bamberg link. Netoli, gal nei 40 
mylių. Bet dar pusiaukelėje, prie Hassfurt, vėl 
paliekame laivą ir skubame apžiūrėti istorinio 
miesto Bamberg, vieno gražiausių Vokietijoje, jau 
įrašyto į UNESCO pasaulinio paveldo miestų 
sąrašą, kai kieno vadinamo šiaurės Venecija. 
Main čia nusisuka vėl į šiaurę, Lichtenfels ir 
Coburg link, tai pats Bamberg miestas iš tikrųjų 
yra prisišliejęs jau prie palyginant nedidelės upės 
Regnitz, Main intako Miestą įkūrė kunigaikštis 
Babenberg X amžiuje. Iki XLX amžiaus pradžios 
valdomas, kaip ir daug kitų Vokietijos miestų, 
vietinių vyskupu 

Bus daug iau . 

http://Delfi.lt
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Tėvynės Sąjungos rėmėjų Čikagos skyriaus 

MEMORANDUMAS 
Didž. gerb. Lietuvos Prezidentui 

Valdui Adamkui 
Mes, Tėvynės sąjungos rė

mėjų Čikagos skyriaus nariai, 
šiuo memorandumu norime 
Jums padėti apsispręsti kaip 
atsakyti į Rusijos prezidento 
kvietimą dalyvauti buvusios 
SSRS 60-ties metų pergalės 
šventėje, kuri yra ruošiama 
2005 metų gegužės 9-tą dieną 
Maskvoje. 

Mes, susibūrę T.S. rėmėjų 
eilėse, esame tokio pat likimo 
draugai kaip ir Jūs. Mes gerai 
atsimename visus t r is mūsų 
kaimynų: lenkų, vokiečių, ir 
sovietų ultimatumus. Atsime
name tas liūdesio pilnas dienas., 
ka i lenkai savo ult imatumu 
vertė atsižadėti mūsų sostinės 
Vilniaus. Buvome didžiai susi
rūpinę, kai vokiečiai atėmė 
Klaipėdos kraštą ir kai rusai, 
sugrąžindami mums sostinę 
Vilnių, pradėjo mūsų tėvynės 
okupaciją įvesdami savo ka
riuomenę. Mūsų ausyse ir da
bar skamba Pupų Dėdės žo
džiai pasakyti per Kauno radiją: 
„Vilnius — mūsų, o mes —ru-
sų... 

Neilgai džiaugėmės mūsų 
sostinės atgavimu. Po devynių 
mėnesių SSRS Vyriausybė 
įteikė Lietuvai ultimatumą, ir, 
net apkaltindami Lietuvą jų 
kareivių žudymais, reikalavo 
išduoti jiems Lietuvos Saugu
mo direktorių Povilaitį ir 
Vidaus reikalų ministrą gen. 
Skučą. Tai Jūs tikriausiai prisi
menate, nes dir. Povilaičio 
palikuonys gyvena Čikagoje, o 
jų tėvas ir gen. Skučas buvo 
išvežti į Rusiją ir ten nužudyti. 
Tai buvo pradžia mūsų tautos 
tremtinių ir kankinių kelio. 

Mes visi gerai prisimename 
mūsų tėvų ir brolių kančias 
prasidėjusias 1940 m. liepos mė
nesio pradžioje. Mes prisime
name siaubingas 1941 m. birže
lio 14 dienos trėmimus į Sibirą. 
Mes neužmiršome žiauriųjų 
Rainių miškelio žudynių 1941 
m. birželyje, tik prasidėjus vo
kiečių— sovietų karui. Mūsų aky
se tebestovi tie siaubingi vazdai 
medikų žudynių Panevėžyje ir 
Suvalkijoje nužudytų kunigų... 

Mes negalime užmiršti visų 

tų nužudytų nekaltų žmonių 
Gudijoje prie Červenės, apra
šytų pik. Jono Petraičio knygo
je „Kaip jie mus sušaudė.." Pa
sirodo, kad tai buvo tik pradžia 
suplanuoto mūsų geriausio tau
tos žiedo sunaikinimui. Lietu
vių tauta niekados negalės 
pamiršti tų ištremtųjų ir nu
žudytų tūkstančių lietuvių 
šeimų, žuvusių Sibiro taigose ir 
tų tūkstančių jaunų vyrų ir 
moterų kovojusių ir žuvusių 
nelygioje partizaninėje kovoje. 
Jie žuvo — kad mes gyventume 
laisvėje! 

Taigi, gerb. Prezidente, mes 
turime Maskvai pateikti sąs
kaitą ne tik už materialinius 
nuostolius, bet ir už dvasinę 
netektį, dėl kurios mūsų t au ta 
dar vis negali moraliai atsigau
ti, nors jau švenčiame 15-os 
metų atgautos Nepriklausomy
bės sukaktį. 

Todėl, mes, T.S. rėmėjų 
Čikagos skyriaus nariai, visa
pusiškai pr i tar iame toms 
mintims, išreikštoms Tėvynės 
sąjungos prezidiumo memoran
dume „Dėk karo pabaigos 
Europoje ir dabartinės Rusijos 
politikos" (2005 m. sausio mėn. 
21d.), kuris taip pat buvo iš-
spaudintas „Draugo" 2005 m. 
sausio 29 d. laidoje. Tuo pačiu 
leiskite priminti, kad 1995— 
aisiais metais gegužės 9-ą nei 
Lietuvos, nei Latvijos, nei 
Estijos prezidentai nevyko į 
Maskvą švęsti SSRS pergalės. 

Gerbiamasis Lietuvos Pre
zidente, remiantis aukščiau iš
dėstytomis mintimis, Tėvynės 
sąjungos rėmėjų Čikagos sky
r iaus vardu raginame J u s 
nevažiuoti į Maskvą švęsti per
galės prieš nacistinę Vokietiją. 
Važiuodamas į Maskvą J ū s 
įteisintumėme Lietuvos aneksi
ją ir Lietuvos „išvadavimą" — 
antrosios sovietų okupacijos 
pradžią, kuri tęsėsi net 50 
metų! O paminėti ir pagerbti 
Antrojo pasaulinio karo aukas 
siūlome gegužės 8-ąją — pagal 
Europos tautų tradiciją. 

2005 kovo 3 d. 
Tėvynės sąjungos r ė m ė j ų 

va ldyba i r n a r i a i 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

KOPŪSTAI, KOPŪSTAI... 
Raudoni, žali, rauginti, bro

koliai, žiediniai kopūsai (kala
fiorai), Briuselio kopūstėliai 
(Brussel sprouts), kinietiški 
kopūstai (bok choi), garbanoti ir 
dar kiti... Visi jie tos pačios šei
mos, visi labai naudingi svei
katai ir, be to, skanūs. Jie turi 
vitaminų A ir C, turi daug 
skaidulių (nber), bet nedaug ka
lorijų, žinoma, jei nepanardina
me į padažus, riebalus ar kito
kius „priedus". Ar žinojote, kad 
visas svaras žalio kopūsto teturi 
tik apie 110 kalorijų9 Taigi, 
šiandien pateiksiu kelis recep
tus su kopustinių daržovių šei
mos nariais. Pamėginkite. 

Raugintu kopūs tų 
salotos su aliejumi 
I sv. raugintų kopūstų 
1 didelis svogūnas 
2 šaukštai aliejaus 
3 lauro lapeliai (bay leaves) 
Raugintus kopūstus (nes

varbu, ar iš stiklainio, skardi
nukes, iš statinės, maišelio) nu
varvinti, perplauti šaltu vande
niu (jei labai rūgštūs — bent du 
kartus), nuvarvinti ir gerai nu
simušti vandenį 

Svogūną smulkiai sukapoti 
ir pakepinti aliejuje, kol pasi 
darys permatomas, bet neparu
duos I keptuvę smesti lauro 

PAREIŠKIMAS 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui 

Simono Daukanto aikštė 3 
Vilnius 01021, Lietuva 

Didžiai Gerbiamas Ekscelencija, 

Lietuvos Vyčių 36-oji kuopa Čikagoje kreipiasi į Jus , prašy
dama, kad nevyktumėte į Maskvą gegužės 9-ąją. 

Jūsų ten dalyvavimas, mūsų nuomone, būtų išdavystė visų 
partizanų, kovojusių prieš Lietuvos pavergėjus, tūkstančių trem
tinių vergavusių ir žuvusių Sibire, žiauriai kankintų ir nužudytų 
Lietuvos kalėjimuose politinių kalinių. 

Tėvynės Lietuvos ištikimieji vaikai skaudžiai išgyventume 
Jūsų ten dalyvavimą, nes mums tai reikštų pritarimą sovietinei 
okupacijai. Tikime, kad Jūs , Gerbiamas Prezidente, nevyksite \ 
Maskvą tai „šventei". 

Su gilia pagarba, , 
Lietuvos Vyčių 36-oji kuopa 

Eve l ina Ože l ienė pirmininkė 
2005 m. vasario 21 d. 

R e d a k c i j o s p a s t a b a . Nors dabar j au žinome, kad Lietuvos 
Respublikos prezidentas atsisakė vykti į Maskvoje ruošiamą 
„Pergalės šventę", šie pareiškimai tegul pasiliks kaip įrodymas, 
kad šios organizacijos ta ip pat jungėsi į Amerikos lietuvių daugu
mos nuomonę ir prašė LR prezidento į Maskvą nevykti. 

DVI SAULĖS, ARBA IŠEIVIO DAINA 

lapelius, įpilti 1 šaukštą van
dens ir pakepinti maišant, kol 
vanduo išgaruos. 

Svogūną su aliejumi ir lau
rų lapeliais supilti į kopūstus. 
Gerai išmaišyti, uždengti ir pa
laikyti bent 2-3 vai. šaldytuve. 
Patiekti prie žuvies patiekalų, 
maltos mėsos, silkių. 

Rūgšč ių k o p ū s t ų sa lo tos 
su p u p e l ė m i s 
1 sv. raugintų kopūstų 
1 puod. virtų baltų pupelių 

(tinka ir iš skardinukės, tik 
reikia nuvarvinti ir perplauti 
šaltu vandeniu) 

2 vid. dydžio svogūnai 
1/2 šaukštelio kmynų 
1/2 puod. džiovintų ar žalių 

spanguolių (cranberries) 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/2 puod. aliejaus 
Kopūstus perplauti šal tu 

vandeniu, gerai nuspausti, api
berti cukrumi ir pupelėmis, 
išmaišyti, nesutrinant pupelių. 

Svogūnus supjaustyti plo
nais griežinėliais, pakepinti 
aliejuje, kol pradės gelsti ir su
minkštės. Karštus užpilti ant 
kopustų-pupelių mišinio. Su-
berti kmynus, spanguoles, vis
ką sumaišyti ir palaikyti bent 
porą valandų, prieš patiekiant į 
stalą 
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Dvi kalbos, du veidai ir du gyvenimai 
Mane pasidalino. Du laikai, 
Dvi ateitys ir dvi svajonės. 
Dvi saulės man pateka kiekvieną rytą, 
Iš jų tik viena lieka man pamatyta. 
Dvi saulės, viena jų be vakaro liko, 
Kita — ar ateis manęs sveikint iš ryto? 
Dvi dienos, dvi naktys, širdis — viena mano 
Ir mintys abiejų viena vaga teka. 
Ir maišos, putoja raudona i r balta, 
Pučia du vėjai, vienas bures blaško. 
Sutems ir neliks mano mėlyno tako. 
Du dangūs kelius skirtingus man sako. 
Kai plyšta, širdelė mažutė maldauja: 
„Palik vieną dangų dėl mėlyno tako"... 
Tada neklausau jos i r veidu į vėją, 
Kai kitas į nugarą pučia, „Skaudėjo, — 
Sakau, — nesiliaus, verksi vėlei 
Ir niekad neleisi nur imt mano vėlei, 
Ir saules dvi tekančias mintys matys 
Ir vieną prarasti kasdieną patirs". 
Dvi kalbos, dvi mintys, bet vienas gimimas . r 
Mane atlydėjo čionai. 
Taip vieną išmušusią valandą rytas tai 
Neauš man ir bus j is tą kartą 
Vienintelis... u 

R ū t a Latinytė 
Paryžius 

P a s t a b a : Rūta Latinytė yra Lietuviškos patriotinės poezijos 
konkurso, skelbto išeivijos jaunimui I premijos laimėtoja vy
riausiųjų grupėje. Konkursas įsteigtas „Dirvos" ilgamečio redakto
riaus, rašytojo a ta Balio Gaižiūno testamentu. Šiemet jį globojo 
JAV LB Cleveland apylinkės valdyba ir mecenato testamento 
vykdytojas Jonas Kazlauskas. Vertinimo komisiją sudarė: dr. 
Jolita Kavaliūnaitė, Rita Balytė ir Nomeda Vucianienė. 

R a u d o n ų j ų k o p ū s t ų 
sa lo tos 

4 puod. smulkiai supjaus
tytų raudonųjų kopūstų 

1 nedidelis svogūnas, į kurį 
įsmeigti 4-5 džiovintų gvazdi
kėlių „pumpurai" (whole cloves) 

2 puod. smulkiai supjaus
tytų rūgščių obuolių 

1/4 puod. acto 
1/4 puod. vandens 
1/2 šaukštelio druskos 
2 šaukštai aliejaus 
1 arba 2 šaukštus rudo cuk

raus (ne kupinus, nes bus per 
saldu) 

Įkaitinti aliejų gilioje keptu
vėje, sumaišyti cukrų, actą, 
vandenį, druską, sudėti svogū
ną su gvazdikėliais, kopūstus ir 
obuolius. Virti ant lengvos ug
nies, retkarčiais pamaišant apie 
30 min. Išimti svogūną. Kai 
kopūstai bus minkšti (tik ne per 
daug suminkštėję), sudėti į 
dubenį ir patiekti karštus. 

Vokiški r audon ie j i 
k o p ū s t a i 
J nedidelė raudono kopūsto 

gūžė 
2 rūgštūs obuoliai — nenu

lupti 
2 šaukštai riebalų, kuriuose 

kepė lašinukai (bacon fat) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
3 šaukštai balto acto 
1 šaukštas cukraus 
1 šaukštas miltų 
Smulkiai supjaustyti kopūs

tą, skiltelėmis supjaustyti obuo
lius, sudėti į puodą su riebalais, 
druska ir pipirais, užpilti šalto 

vandens, kad apsemtų, uždeng
ti, sumažinti liepsną ir virti 
apie 15 min. Nuvarvinti, pasi
liekant skystį. 

Sumaišyti actą, cukrų ir 
miltus su skysčiu, kuriame virė 
kopūstai, pavirt i nedideliame 
puode, kol sutirštės. Įmaišyti į 
kopūstus ir patiekti karštus. 

S l u o k s n i u o t i k o p ū s t a i , 
a r b a „ t i ng in io balandėliai" 

1 didelė žaliojo kopūsto gūžė 
1 šaukštas aliejaus 
3 sutrintos česnako skilte

lės 
1 vid. dydžio svogūnas, su

kapotas 
1 puod. duonos trupinėlių 
1 ir 1/3 sv. liesos jautienos 

(gali būti ir kiauliena arba ver
šiena) 

1 kiaušinis 
2 kiaušinių baltymai 
1/2 šaukštelio kvapniųjų 

pipirų (allspice) 
2 šaukštai Dijon paruoštų 

garstyčių 
1 šaukštelis druskos 

Užpi las 
1 skardinė be druskos kon

servuotų pomidorų (14 ir 1/2 
uncijų dydžio) 

2 šaukštai tamsiai rudo 
cukraus 

2 šaukštai acto (geriausiai 
tinka obuolinis — cider vine-
gar) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio Worcester-

sbire padažo 
įkaitinti orkaite iki 350° F. 

Nuimti kietus viršutinius ko-

TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petmtšs 

BĖGA LAIKAS, BĖGA METAI 
Šio rašinėlio an t raš tės žo

džiuose nėra nieko naujo a r 
nuostabaus. Tačiau šie žodžiai 
manyje kažkaip giliau įstrigę. 
Kodėl? Greičiausiai todėl, kad 
manas is pradžios mokyklos 
mokytojas mėgdavo tuos žo
džius, t a ry tum kokią didelę 
išmintį, dažnai kartoti. 

Tikrai, laikas bėga nepa
prastu greičiu. Atrodo, dar taip 
neseniai Rusijos caras buvo 
uždraudęs l ietuviams įprastą 
rašybą, o pernai j a u sukako 
š imtas metų nuo draudimo 
atšaukimo. Kaip žinia, rusa i 
niokodami lietuvybę siekė, kad 
Lietuva, anot poeto, būtų „tamsi 
ir juoda". 

Anais laikais JAV ir ki tur 
buvo leidžiamos lotyniškomis 
raidėmis spausdintos lietu
viškos knygos. Rašančiojo ran
kose 1904 m. „Kataliko" išleista 
chrestomatija, sk i r t a „Lietu-
viszkų Mokslainių Amerikoje". 
Vartant knygos lapus prisimena 
JBėga laikas, bėga metai" žo
džiai. Šios knygos įžangoje 
(laikantis pirmykščio laikmečio 
rašybos) rašoma: „Bėgant 
laikui, lietuviai czia, Amerikoj, 
vis stipriau ta rp savęs riszasi ir 
jų kolionijos plėtojasi. Tūlose 
parapijose rūpestingi kunigai 
bei klebonai, matydami savo 
tautai , o sykiu ir kalbai ne-
iszvengtiną isztautėjimo pavo
jų, o kas labiausiai da tokiame 
liuosame kraszte, įsteigė prie 
bažnyczių parapij ines lietu-

viszkas mokslaines, kuriose 
lietuvių vaikeliai gali ką nors 
gero iszmokti, kas atgabęs ne 
tik jiems patiems naudą, bet ir 
visai tautai!" Toliau sakoma: 
„Laimingi bus tie lietuviai tėvai, 
jeigu pvz., prisilaikys augszciau 
minėtų patarimų, bet laimingi 
bus ir vaikeliai, kurie pasirodys, 
juog esą lietuviai-krikszionys". 
Įžanga baigiama šiais žodžiais: 
„Lai gyvuoja mus t a u t a ir lai 
vaikeliai savo priimtos kalbos 
nepamirszta". 

Štai kaip kadaise JAV lietu-
vijoje buvo galvojama ir kaip 
buvo rašoma. Kaip anksčiau 
sakyta, ši knyga buvo paruošta 
ir 1904 m. išleista Čikagoje. 
Knygą paruošė P. Brandukas, 
tai yra Petras Tumasonis. Jis 
kadaise redagavo „Kataliką". 
Galima sakyti, jog šis laikraštis 
buvo „Draugo" dienraščio pirm
takas. „Katalikas" leido ir lietu
viškas knygas. Šio laikraščio 
pastangomis buvo išleista 
„Gramatika lietuviszkos kal
bos", „Kalbamokslis lietuvis
zkos kalbos", „Mindaugas didis 
Lietuvos kunigaiksztis ir kara
lius" ir daug kitų knygų bei 
mažesnės apimties leidinių. 

„Katalikas" lietuvių sa
vaitraštis, vėliau dienraštis ėjo 
1899—1917 m. Laikraščio 
steigėjas buvo kun. Motiejus 
Kriaučiūnas ir J o n a s Tana-
nevičius. I lgiausiai laikraštį 
redagavo Pe t ras Tumasonis 
(Brandukas) ir P ranas Gudas. 

P. Tumasonį nedaug k a s iš 
mūsų pažinojo. O Pr. Gudas 
buvo daugeliui „antrabangių" 
pažįstamas. J is bendradarbiavo 
„Margutyje" ir radijo laidos 
klausytojų buvo vadinamas 
žinių žinovu. 

Ak, pone Dieve, kaip bėga 
laikas... Lietuvių mokykloms 
skir ta chrestomatija buvo 
išleista prieš gerą šimtą metų. 
Kaip žinoma, spaudos draudi
mas buvo atšauktas 1904 m. 
Tik nežinia, ar šios knygos išlei
dimo metu jau buvo panaikintas 
spaudos draudimas ar ne. 

Šimtas metų netrumpas 
laiko tarpas. Tačiau, anot mano 
mokytojo — „Bėga laikas, bėga 
metai". Laikui bėgant daug kas 
pakito. Vienok prieš 100 metų 
išleistos chrestomatijos įžangoje 
išsakytos mintys nedaug 
pasikeitė. J u k išeivijos lietuvių 
mokyklos buvo ir tebėra lietuvy
bės puoselėjimo židinys. 

Petro Branduko (Tuma-
sonio) pa ruoš ta ir 1904 m. 
Čikagoje išleista chrestomatija 
ir vyskupo Motiejaus Vo-
lončausko (Valančiaus) parašy
ta ir 1906 m. išleista „Šventa 
istorija" neseniai pateko į 
Čikagoje veikiantį Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą. Knygos 
buvo gautos iš Čikagos Romos 
Katalikų diecezijos bibliotekos. 
Dabar šios knygos, drauge su 
kitomis, saugojamos LTSC 
archyve. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 9Sth St, 

Evergreen Park. IL 60805 
TeL 708-424-8654;773-581-8654 

pusto lapus, į kotą įpjauti kryž
minį pjūvį, įstatyti kopūstą į 
verdantį vandenį ir pavirti 10 
min. Nuvarvinti ir padėti , kad 
truputį atvėstų (apie 5 min.) 

Nuimti apie 10-12 viršu
tinių kopūsto lapų, nupjauti jų 
drūtgalius. Likusio kopūsto dalį 
sukapoti, kad susidarytų 1 ir 
3/4 puod. (jei liks daugiau, pasi
likti kitam patiekalui). 

Keptuvėje įkait inti aliejų, 
sudėti svogūną ir česnakus, pa
kepinti maišant, kol suminkš
tės, apie 6 min. 

Dubenyje sumaišyti mėsą, 
kiaušinį, baltymus, duonos tru
pinėlius, pakepintas daržoves, 
garstyčias, druską, pipirus. 

Pariebaluotą kepimo indo 
apačią iškloti pa ruoš ta i s ko
pūstų lapais, an t jų sukrėst i 
sukapotus kopūs tus , sudėt i 
trečdalį mėsos ir išlyginti vie
nodu sluoksniu. Mėsą uždengti 
kopūstų lapais, an t jų uždėti 
kitą trečdalį mėsos, vėl kopūstų 
lapus (paskutinis sluoksnis tur i 
būti kopūstų lapai). 

Užp i lu i : sumaišyti pomido
rus (sutrinant juos elektriniu 
plakikliu), cukrų, actą, Worces-
tershire padažą, druską, užpilti 
an t paruošto kepsnio, uždengti 
folija ir įdėti į orkaitę. Kepti 
apie 1 vai., kol kopūstai bus vi
sai minkšti. 

Patiekti į stalą karštą, užsi
pilant keptuve likusiu skysčiu. 
Šio patiekalo skonis visai kaip 
lietuviškų balandėlių. Beje, pa
t iekalas dar skanesnis , jeigu 
iškepamas dieną prieš ir pakai
t inamas orkaitėje. 

Nuo šiol kor te les 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksi te „DRAUGE"! 

i&asterr 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-ra—--. Landmark 
j g į į g t 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 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažvmasrTuriu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

SIŪLO DARBA 

Caregtvers jobs 
avaiiable in Wl. Eng, DL, 
Exp. required, SS heipful, 

pay $90 and up. 
Cal 262-657-8044. 

„Seklyčiai" reikalingos 2 
padavėjos, kalbančios angliškai. 
Viena b-6 dienoms savaitėje, o 
kita tik sekmadieniais. Kreiptis į 
Rasą - 773-476-2655, arba susto
ti „Seklyčioje" - 2711 W. 71 St 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas geras butas 
netoli „downtown" ir 

medicinos centro. 
FIRST RATE REAI ESTATE, 

TEL. 773-767-2400. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

SIUNČIAME l LIETUVĄ, LATVIJA 
ESTIJA BALTARUSIJA IR UKRAINĄ 

f ~ *i MUŠU IŠTAIGOS: 
8X01 S. 78 Iii Ave. BKHHiKVIENV. R. 60455. Tci:708-599-96K0 

Dirhame: Pirm Pcnk 8 a.m. ftp tn.. Treč iki 7 p.m,. SeJt. nuo8a.ni.- 3 pjn. 
2 7 1 9 W. 71 Str. C H I C A G O . IL 60629, Tel.773-434-7919 

Dirbame: Pirm Penk 9 a m.-Sp.m , SeSt iki 2p.m. 

TSL:1-300-775-SEND 
MOŠŲ ATSTOVAI: 

hm AnsKks 334 E. Santa Antta. Tėl:KlX-S4M719. -fe!:8l8-731-9777 
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Pasaulio naujienos 

VATIKANAS 
Popiežius Jonas Paulius II, 

šiuo metu sveikstantis ligoninė
je po j am atliktas operacijos, 
pirmą kartą per savo popiežia
vimo istoriją vadovauti beveik 
visoms Velykų laikotarpio pa
maldoms paskyrė aukštus kar
dinolus. Antradieni Vatikano 
paskelbtoje programoje matyti, 
kad 84 metų Katalikų Bažny
čios vadovas pirmąją Velykų 
dieną tik palaimins tikinčiuo
sius. Tačiau pačioms pirmosios 
Velykų dienos mišioms ir beveik 
visoms ceremonijoms, kurios 
įvyks nuo Verbų sekmadienio 
kovo 20 d. iki Velykų kovo 27-
ąją, vadovaus kardinolai. 

TALINAS 
Pirmadieni paskelbtą Esti

jos prezidento Arnold Ruutel 
sprendimą nevažiuoti gegužės 9 
d. į Maskvą didžiausi šalies 
laikraščiai vertina daugiausia 
kritiškai. Laikraščių nuomone, 
A. Ruutel pasirinkimas susijęs 
su vidaus politikos priežastimis 
ir 2006 m. parlamento rinki
mais. Laikraščio „Postimees" 
nuomone, A Ruutel, kaip Eu
ropos Sąjungos pasienio valsty
bės prezidentas, išsigando atsa
komybės ir jos neprisiėmė. Iš
vardydamas atsisakymo neigia
mus aspektus laikraštis pami
nėjo numatomą Rusijos scenari
jų, pagal kurį „Estija neis nu
silenkti Maskvoje su visu civili
zuotu pasauliu". 

ROMA 
Italijos užsienio reikalų mi

nistras Gianfranco Fini parei
kalavo, kad JAV „nustatytų ir 
nubaustų" karius, kurie yra at
sakingi už aukšto Italijos slap
tųjų tarnybų agento žūtį Irake. 
Ministras sakė, kad Italija ir 
JAV turi skirtingas aplinkybių, 
gaubiančių nuo JAV karių ug
n i e s žuvusio Nicola Calipari 
mirtį, versijas. G. Fini nurodė, 
kad išlaisvintą Italijos įkaite ly
dėjęs agentas su JAV vadovybe 
Baghdad „buvo užmezgęs visus 
būtinus kontaktus". Žurnalistė 
Giuliana Sgrena iškėlė versiją, 

kad ji ir ją savo kūnu nuo kulkų 
pridengęs agentas neatsitikti
nai tapo amerikiečių taikiniu, 
— į juos šaudyta todėl, kad JAV 
nepritaria Italijos politikai vesti 
derybas su įkaitų pagrobėjais. 

MADRIDAS 
Ispanijos policija pranešė 

sulaikiusi vieną marokietį, ku
ris, kaip manoma, yra susijęs su 
islamistų ekstremistais, praėju
siais metais surengusiais išpuo
lius Madrido priemiestiniuose 
traukiniuose. Įtariamasis — 23 
metų Jouad ei Bouzrouti — bu
vo suimtas netoli Ispanijos sos
tinės esančiame Fuenlabrada 
mieste. J. ei Bouzrouti buvo su
laikytas tą pačią dieną, kai 
Madride prasidėjo terorizmui 
skirta tarptautinė konferencija, 
ir likus vos trims dienoms iki 
pirmųjų minėtų išpuolių meti
nių. 

metu, buvo laikomas vienu 
žiauriausių albanų sukilėlių. Po 
1998-1999 m. konflikto R. Hara-
dinaj atsidūrė tarp nugalėtojų, 
kai NATO 1999 m. 78 dienas 
bombardavo serbų pajėgas, pa
dedama Kosovo išlaisvinimo ar
mijos (KIA) kovotojų, kurie nu
rodydavo taikinius per NATO 
perduotus palydovinius telefo
nus. Kaltinimų R. Haradinaj 
detalės kol kas nežinomos. Ta
čiau manoma, kad Jungtinių 
Tautų karo nusikaltimų tribu
nole jam bus pareikšti kaltini
mai dėl daugybės civilių serbų 
ir vadinamųjų albanų kolabo
rantų pagrobimų bei nužudy
mų. 

Į Ii 

MASKVA 
Čečėnijoje nužudytas sepa

ratistų vadovas Aslan Mascha-
dov. Tai pranešė kovos su tero
rizmu operacijos Šiaurės Kau
kaze regioninio operatyvinio 
štabo atstovas generolas majo
ras Uja Šabalkin. Pasak jo, tai 
įvyko per specialiąją operaciją, 
kurią antradienį Rusijos federa
linės saugumo tarnybos specia
lios paskirties būrys surengė 
Tolstoj Ju r t gyvenvietėje. Tai, 
kas įvyko Tolstoj Ju r t , R. Kady-
rov pavadino dovana visoms Če
čėnijos moterims Kovo 8-osios 
proga. A Maschadov 1997 m. 
buvo išrinktas Čečėnijos prezi
dentu ir iš pradžių buvo gavęs 
Kremliaus palaiminimą, tačiau 
nuo 1999-ųjų j is slapstėsi ir 
vadovavo čečėnų pasipriešini
mui iš pogrindžio. 

PRŠTINA 
Kosovo ministras pirminin

kas Ramus Haradinaj, antra
dienį atsistatydinęs dėl kaltini
mų karo nusikaltimais, partiza
ninio karo su serbų pajėgomis 

WASRTNGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush nusprendė naujuoju JAV 
ambasadoriumi Jungtinėse 
Tautose skirti griežtosios linijos 
šalininką John Bolton. 56 metų 
J. Bolton, kuris šiuo metu Vals
tybės departamente atsakingas 
už ginkluotės kontrolės ir tarp
tautinio saugumo klausimus, 
garsėja savo kategoriškais pasi
sakymais bei griežta pozicija 
Šiaurės Korėjos ir Irano atžvil
giu. J. Bolton paskyrimui dar 
turi pritarti Senatas. 

ALPIŲ LEDO ŽMOGUS ATSKLEIDŽIA 
AKMENS AMŽIAUS PASLAPTIS 

D R A U G A S , 2005 m. kovo 9 d., trečiadienis 

JAV armijos kareiviai Irake 
nusifilmavo spardantys į veidą 
sunkiai sužeistam kaliniui ir 
vaizduojantys, kad lavonas mo
juoja ranka, o tada pavadino šią 
vaizdajuostę „Ramadi beproty
be", nes visa tai buvo įamžinta 
šiame Irako mieste. Šią vaizda
juostę, kuri paskelbta pirmadie
nį, nufilmavo Floridos Naciona
linės gvardijos kariai. J ie ją 
2004 m. sausį įrašė į kompakti
nę plokštelę, o jos dalims davė 
tokius pavadinimus kaip „Tie 
klastingi mažieji šunsnukiai" ir 
„Nauja diena, nauja misija, 
naujas šlamštas". Pentagon pa
reiškė, kad armijos tyrėjai nu
sprendė, jog šiems kariams ne
bus pateikti kriminaliniai kal
tinimai, nors armija minėtus 
veiksmus laiko nederamais. 

Spauda teigiamai vertina prezidento sprendimą 
Atkelta iš 1 psl. 
priekaištaujantis prezidentui 
tik dėl to, kad savo sprendimą 
jis delsė paskelbti anksčiau. 

Skeptiškiau nusiteikusi 
„Respublika", antradienį redak
cinį straipsnį pavadinusi „Dip
lomatiją pakeitė konfrontacija". 

„Galima prognozuoti, kad 
ar t imiaus iu metu Lietuvos 
laukia stipri informacinė ataka. 
Net tie, kurie nepritaria Vladi-
mir Putin politikai, laikys savo 
garbės reikalu smogti Baltijos 
valstybėmis. 

Kita vertus, oficialus Krem
lius bent iki gegužės 9-osios 
bandys sumenkinti ar užtušuoti 
V. Adamkaus nedalyvavimo iš
kilmėse faktą, kad pasaulio ži-

niaskląida nepradėtų uždavinė
ti nepatogių klausimų. Tačiau 
po visų paradų šūkis 'paluči, fa-
šist, granatu' skambės ypač daž
nai. Atrodo, nereikia aiškinti, 
kas įkūnys 'fašisto' vaidmenį", 
rašo „Respublika". 

„Kauno diena" savo redak
cinėje skiltyje konstuoja, kad 
prezidentas V. Adamkus priėmė 
prognozuotą sprendimą. 

„Visą tą laiką iki vakar tvy
rojo tam tikra įtampa ir savotiš
ka nežinomybė, virė karštos dis
kusijos, tačiau, atrodo, mažai 
kas abejojo, kad šalies vadovas 
atsisakys Rusijos prezidento 
Vladimir Putin kvietimo. Ar ga
lėjo jis kitaip pasielgti, jausda
mas savotišką didelės visuome

nės dalies spaudimą? Vargu, 
nes tokiu atveju nuo dabartinio 
šalies vadovo būtų nusigręžę 
tikrai nemažai jo gerbėjų ir su
sigrąžinti autoritetą V. Adam
kui tikrai būtų buvę nelengva", 
rašo „Kauno diena". 

Dienraštis „Lietuvos ži
nios", primindamas, kad prezi
dento sprendimą pirmiausia 
sveikino opozicija, citavo polito
logą Raimundą Lopatą: „Jei 
mūsų užsienio politikos tikslai 
— palaikyti gerus santykius su 
kaimynais, tai jie turi būti grin
džiami bendro supratimo dva
sia. Deja, kvietimas iš Maskvos 
pusės buvo paverstas instru
mentu, leidžiančiu šantažuoti, 
kelti baimę ir panašiai". 

V. Andriukaitis: V. Adamkus pristigo europietiško požiūrio 
Atkelta iš 1 psl. 
nuo tam tikrų vertinimų ste
reotipų, nuvykęs į iškilmes 
Maskvoje galėjo pareikšti pa
garbą rusų, prancūzu, britų, 
anglų, amerikiečių, kitų tautų 
aukai . 

,.Prezidentas šiuo atveju ga
lėjo rasti labai paprastą formulę 
milijonų paprastų rusų akyse, 
nesuprantančių situacijos sudė

tingumo — tiesiog pagerbti žu
vusiuosius. Šiuo atveju pagarba 
kri tusiam kariui buvo labai 
svarbus kriterijus ir tą reikėjo 
padaryti laisvos, nepriklauso
mos, stiprios ir Europos Sąjun
goje sudėtyje norinčios pirmauti 
savo regione šalies vardu", teigė 
V. Andriukaitis. 

P a t s jis sakė asmeniškai 
manąs, jog V. Adamkus „rodo 

prisirišimą prie tam tikro labai 
supaprastinto istorijos traktavi
mo". 

V. Andriukaičio įsitikini
mu, šiandieninę Rusiją kaltinti 
stalinizmo nuodėmėmis būtų 
trumparegiška, nes Stalin epoc
hos pasmerkimas įvyko tris kar
tus — Nikita Chruščiov, Michail 
Gorbačiov ir Boris Jelcin laiko
tarpiais. 

JAV ambasadorius persikraustė į naują bustą 
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 

JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull su šeima persi
kraustė į naują, erdvesnę rezi-
denciją Vilniaus Žvėryno rajone. 

Kaip sakė JAV ambasados 
Vilniuje atstovas viešiesiems ry
šiams Anthony Pahigian, seno
joje rezidencijoje V. Mykolaičio-

Putino gatvėje ambasadoriui 
trūko erdvės, nors pats pastatas 
yra nemažas. 

.Ambasadorius turėjo ma
žiau gyvenamojo ploto nei kiti 
JAV ambasados darbuotojai", 
sakė A. Pahigian. 

Pasak A Pahigian, Žvėryno 
rajone esantis namas yra er

dvesnis, turi kiemą, kur bus ga
lima priimti daugiau svečių. 

Pasak jo, įsigyjant naujos 
rezidencijos pastatą buvo at
sižvelgta ir į padidėjusius sau
gumo reikalavimus. JAV diplo
matinės atstovybės sustiprino 
savo apsaugą po 2001 rugsėjo 
11-osios teroro aktų New York. 

Prieš 5,300 metų žuvęs 
akmens amžiaus žmogus ir 
netrukus įšalęs į ledą, buvo 
aptiktas 1991 metais, Alpėse 
atitirpus ledynui. Neolito laikų 
medžiotoją Niurnberge gyvenęs 
Helmut Simon kar tu su savo 
žmona Erika rado 3,000 metrų 
aukštyje ta rp Italijos ir Austri
jos esančio Zimilauno ledyno 
pakraštyje Ocio slėnyje. Todėl ir 
puikiai išsilaikiusi mumi ja 
buvo pavadinta Oetziu, a rba 
„ledo žmogumi" („Iceman"). 

Per daugiau kaip 10 metų 
kruopščiausių tyrimų, kuriuose 
dalyvauja genetikai, botanikai, 
net inžinieriai, nedaug k a s 
paaiškėjo apie šio žmogaus 
gyvenimą. Tik pastaruoju metu, 
pasitelkus naujausius DNR ir 
dantų emalio tyrimų metodus, 
šiek tiek atsivėrė jo gyvenimo 
istorija. 

žve lgdami į ledo žmogų, 
galime suvokti, kaip išsivystė 
mokslas per kelerius pas taruo
sius metus. Stebime vis naujų 
atradimų", — sakė tyrimų koor
dinatorė Angelika Fleckinger, 
dirbanti Pietų Tirolio miesto 
archeologijos muziejuje, k u r 
laikomas Oetzis. 

Pastaruoju metu at l iekami 
DNR tyrimai, rezul ta tų t iki
masi po kelių mėnesių. Kol k a s 
pagal DNR tyrimus žinoma, jog 
ledo žmogus buvo t i p i škas 
Vidurio Europos gyventojas. 
Dantų emalio, grunto ir van
dens tyrimai jau parodė, kad j i s 
tikriausiai gyveno Pustertalyje 
— Alpių pietuose. Iš namų į 
kalnus j is iškeliavo, b ū d a m a s 
20-30 metų amžiaus. Archeo
logai mano, jog jis buvo ša
manas. J i s turėjo pr is i r inkęs 
musmirių, o jo ta tu i ruotė — 

t rumpos , tamsios , lygiagretės 
linijos, t ikriausiai buvo nubrėž
tos, gydantis nuo ar tr i to — tar
t um kokios primityvios formos 
akupunktūra . Bet niekas ne
siryžta teigti, nuo ko jis mirė. 

2001 metais medikai rent
genu aptiko jo mentėje įstrigusį 
antgal į . DNR tyr imais an t 
Oetzio drapanų ras ta keturių 
ki tų žmonių kraujo ir gilus 
pjūvis t a rp smil iaus ir nykščio 
— galbūt gau tas kovojant. 

Ilgai jį tyręs , Insbruko uni
vers i te to profesorius Wal ter 
Leitner mano, kad Oetzis gali 
bū t i savo gent ies sąmokslo 
auka — nužudytas savo gen
tainių. J u k kokie nors plėšikai 
a r svetimas genties vyrai būtų 
pasiėmę jo varinį kovos kirvį. 

Mirties me tu j is buvo apie 
45 metų amžiaus , gal jį nužudė 
jaunesni jo varžovai. Atradus 
ledo žmogų, ir š iais laikais 
įvyko kraupių nelaimių. Pir
masis palietęs mumiją teismo 
eksper tas Ra ine r Henn žuvo 
automobilio katastrofoje, va
ž iuodamas ska i ty t i paskai tą 
apie Oetzį. Kalnų vedlys, pa
dėjęs pargabent i Oetzį į mu
ziejų, nukr i to kalnuose ir 
užs imušė . Oetzio mumijos 
išėmimą iš ledyno filmavęs žur
nal is tas mirė nuo vėžio. 

Pernai spalį kalnuose nuo 
skardžio n u k r i t o ir Oetzio 
atradėjas H. Simon. Kalnuose jį 
užklupo nepalankūs orai. 

W. Leitner H. Simon mir
ties valandą buvo netoliese. J i s 
tuo metu aiškino grupei ame
rikiečių žu rna l i s tų apie ledo 
žmogaus gyvenimą, kai staiga 
užėjo audra. Visus teko gelbėti 
sraigtasparniu. 

(Elta) 

MARSE APTIKTA 
DIDŽIULE UŽŠALUSI JŪRA 

Marse ap t ik tas didžiul is 
telkinys, kurio paviršius labai 
panašus į sniego dykumas a r 
ledynus, kokių -galima matyt i 
Žemės Arktyje ir Antarktyje . 
Tokį reginį Europos s to t ies 
„Marš Express" darytoje Marso 
nuotraukoje mokslininkai pa
stebėjo netoli Raudonosios pla
netos pusiaujo, penki laipsniai 
šiauriau jo. •""' 

Ši j ū r a užima maždaug 800 
x 900 km plotą, ogylis — tik 45 
m. Jau seniai sakyta, kad van
dens galima rasti negiliai po 
Marso paviršiumi ties ekvato
riumi. Šioje zonoje j au anksčiau 
matyti upių pėdsakai , n e t 
niekas dar nebuvo pastebėjęs 

jū ros , n iekas nematė ir ledo 
masyvų", — sakė Londono uni
versiteto kolegijos mokslininkas 
J a n Peter Muller. 

Manoma, jog ši jū ra galėjo 
atsirast i po katastrofiško tvano, 
kur is ištiko Marsą prieš 5 mili
jonus metų. Vėliau atšalus van
duo jūroje užšalo. Nuo Saulės 
spindulių ledą, matyt , apsaugo
jo ugnikalnių pelenai, lava. 

„Manau, jog ta i visai tikėti
na", — sakė žurna lu i „New 
Scientist" amer ik ie t i s Marso 
geologas Michael Carr . Šis sen
sacingas a t rad imas viešai bus 
p r i s t a ty ta s Texas valstijoje 
kovo 18 dieną. 

(Iš spaudos) 

TVARKINGUMAS APSIMOKA 
Kai kurie Michigan univer

siteto s tudenta i savo ben
drabučio kambar ius t v a r k o 
uoliau už kitus. Už ta i , kad 
palaiko tvarkingumą kambar ių 
ir atveria duris aps ida i ry t i 
būsimiems s t uden t ams bei 
tėvams, jie gauna 100 dolerių 
priemoką. 

Tarp 18 studentų, dalyvau
jančių šioje programoje, y r a 
inžinerijos mokslų an t rakurs ia i 
Aaron Bennick ir Eric Romain, 
kurių kambaryje virš rašomųjų 
stalų įtaisytos lovos, stovi 
smėlio spalvos dvivietis fotelis, 
du šaldytuvai ir knygų lentyna, 
pr ikrauta maisto bei bu i t ies 
reikmenų. 

„Praėjusį semestrą šis kam
barys nebuvo toks tvarkingas, 
— sakė A. Bennick. — Mano 
tėtis pasiteiravo, ar aš tikrai 
sugebėsiu palaikyti tvarką". 

Premijas už tvark ingus 
kambarius gaunantys studentai 
dienos metu tur i įsileisti ben
drabučių lankytojus, norinčius 
pažiūrėti , ka ip jie gyvena. Tuo 
metu jie privalo nemiegoti ir 
būti apsirengę, pažymėjo uni
versiteto apgyvendinimo pas
laugų koordinatorė Randi 
Johnson. Svečių lankomuose 
kambar iuose t a ip pa t netur i 
būti nelegalių, įžeidžiančių ar 
uždraustų daiktų. 

(Iš s p a u d o s ) 

PLANUOJA ĮSTEIGTI TYRIMO BAZĘ 
MĖNULYJE 

Japonijos aeronaut ikos ir 
kosmoso tyrimo a g e n t ū r a 
(JAXA) planuoja rengti pilotuo
jamus skrydžius į kosmosą ir 
įsteigti tyrimo bazę Mėnulyje, 
pirmadienį pranešė Japonijos 
laikraštis „Mainichi Shimbun". 

Anksčiau Japonija tvirtino, 
kad nenumato rengti pilotuo
jamų skrydžių į kosmosą. Ta
čiau laikraščio žiniomis, JAXA 
ketina sukurti iki 2025 metų 
kosminį laivą, panašų į ameri
kiečių daugiakartinį erdvėlaivį. 

Tarp kitų planų — panau
doti palydovus pranešt i apie 
gaival ines ne la imes , pavyz
džiui, apie cunamius, tiesiai į 
mobiliuosius telefonus. JAXA 
ats tovas a t s i sakė išsamiau 
papasakoti apie programą, kuri 
bus ga lu t ina i užbaigta , ka ip 
tikimasi, iki 2005 metų kovo 31 
dienos. „Tačiau aš manau, kad 
mūsų pozicija dėl pilotuojamų 
skrydžių į kosmosą liks tokia 
pati", — pr idūrė jis. 

(Iš spaudos) 

A t A 
EMILYLYORKE 

MARKŪNAS 
Mirė 2005 m. kovo 6 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė 1911 m. kovo 17 d. Chicago, IL. Gyveno Cicero, 

IL, vėliau persikėlė į Boyton Beach, FL. Nuo 1996 m. gy
veno Naples, FL. 

Nuliūdę liko: brolis dr. Edward P. Markūnas su 
žmona Marie; švogeriai Peter Paul Gaddy ir Anthony 
Juška ; sūnėnas Peter Paul Gaddy, Jr. su žmona Carol ir 
dukterėčios Jeanet te Kelly su vyru James bei Virginia 
Detzner su vyru William. 

Velionė buvo a.a. dr. John H. Yorke žmona, a.a. Paul 
ir Uršulės Markūnų dukra, a.a. Adeline A. Gaddy ir Feli-
cia J . Juška sesuo. 

Laidotuvių apeigos įvyks šeštadienį, kovo 12 d. 11 vai. 
r. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčioje, 4401 W. 
l l l t h St., IL, kur ji bus ir palaidota. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdintys a r t imie j i 

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

NUO ŠIOL, TIK PREKES 
ŽENKLAS 

Šveicarijoje gyvenantis, „Al JAV. Panaikindama registra-
Qaeda" tinklui vadovaujančio ir 
labiausiai pasaulyje ieškomo 
teror is to Osamos bin Laden 
ne t i k r a s brolis, gavo teisę 
šeimos pavardę naudoti kaip 
prekės ženklą. Tačiau vers
lininkas Yeslam bin Laden kol 
kas neturi skubių planų rinkai 
pristatyti produkcijos su nau
juoju prekės ženklu. „Kol kas 
neke t inu komerciniams t iks
lams naudoti prekės ženklo 'Bin 
Laden', tačiau jo įregistravimas 
neleis kitiems asmenims blo
gam tikslui pasinaudoti mano 
pavarde", — dienraščiui „Ti-
bune de Geneve" sakė vers
lininkas. 

2002 metų liepą Šveicarijos 
federalinis intelektinės nuosa
vybės ins t i tu tas panaikino 
minėto ženklo registraciją, 
kur is buvo įregistruotas 2001 
metų rugpjūtį — mėnesį prieš 
rugsėjo 11 dienos išpuolius 

ciją institucija pareiškė, kad 
toks prekės ženklas gali „mo
raliai pakenkti" Šveicarijai ir 
sutrikdyti viešąją tvarką. 

Tačiau apeliacijas nagrinė
janti institucija, kuri sprendimą 
įregistruoti „Bin Laden" prekės 
ženklą priėmė praėjusių metų 
birželį, bet apie tai pranešė tik 
dabar, sakė, kad viešajai tvar
kai nebuvo pakenkta. Pasak jos, 
prekių ženklai gali būti panai
kinti tik išskirtiniais atvejais. 

Y. bin Laden ne kartą pas
merkė 2001 metų rugsėjo 11 
dienos išpuolius JAV. Pasta
ruosius du dešimtmečius dvi
gubą Šveicarijos ir Saudo 
Arabijos pilietybę turintis ver
slininkas gyveno Ženevos apy
linkėse. Šiais metais jis numato 
rinkai pristatyti kvepalus 
„Yeslam", kurie vėliau bus par
duodami su „YB" ženklu. 

( Iš spaudos) 

VESTUVIŲ ŽIEDAS — 15 ANTROSIOS PUSES 
KAULO 

Vieniems tai gali pasirodyti 
romantiška, kitiems tai kels t ik 
šleikštulį. Tačiau viena pora D. 
Britanijos turės progą pasinau
doti valstybės finansuojamo 
projekto suteikta proga pasi
puošti itin originaliais vestu
viniais žiedais. Projekto tikslas 
— supažindinti visuomenę su 
audinių inžinerijos galimy
bėmis. 

„Tai — žmonės, kurie vie
nas kitam nori duoti truputėlį 
savęs", — sakė juvelyrinių dir
binių dizainerė Nikki Stott, 
dirbanti Londono Karališkojoje 
menų mokykloje. Ji su kolega 
Tobbie Kerridge bendradar
biauja su bioinžinieriumi Ian 
Thopson iš Londono Karaliaus 
kolegijos. 

Sudėtingiausia projekto 
dalis — kelių kaulinių ląstelių 
paėmimas iš laimingiausios 
porelės organizmų. Etiškai tą 
galima atlikti tik tuo atveju, jei 
jiems abiems bet kokiu atveju 

reikia operacijos. Labiausia 
tikėtinas scenarijus, kad 
abiems laimingiesisms žmo
nėms reikės ištraukti po protinį 
dantį. 

Procedūros metu nuo žan
dikaulio galima nupjauti papil
domą gabalėlį kaulo, iš kurio 
bus paimtos kaulinio audinio 
ląstelės. Šios ląstelės bus augi
namos mitybinėje terpėje ap
valioje formelėje. Kaului augant 
mitybinė terpė nyks. Tuomet 
neapdirbti kaulo skrituliukai 
bus perduoti dizaineriams. 
kurie, konsultuodamiesi su 
būsimaisias jaunavedžiais, su
kurs t inkamus žiedus. Abu 
partneriai iš savo kaulo išau
gintą žiedą padovanos sutuok 
tini ui. 

Juvelyrai tvirtina, kad šie 
žiedai bus unikalus ir jie 
neplanuoja pradėti komercines 
kaulinių žiedų gamybos 

(Iš spaudos) 

ILGIAUSIAS PASAULYJE 
POŽEMINIS TUNELIS 

Japonijoje užbaigta ilgiau
sio pasaulyje požeminio tunelio 
statyba. Chakodo tunelio, kuris 
taps dalimi kelio tarp Tokijo ir 
šiaurinio Aomoro miesto, ilgis 
siekia 26,5. Sekmadienio rytą 
buvo susprogdinta paskut ine 
uolos dalis. Tunelio, kuriuo 
kursuos greitaeigiai traukiniai, 
t iesimas buvo pradė tas pra
ėjusių metų rugpjūti. Dabar
tiniame tarpsnyje išlaidos sieke 
600 mln. dolreių 

Savo ruožtu ilgiausio auto
mobilių eismui skirto tunelio 

rekordas greitai bus sumuštas 
Šveicarijoje, kur tunelio staty
bos bus baigtos pavasan Jo 
ilgis sieks 34,6 km. 

Ankstesnis automobilinio 
tunelio rekordas taip p.i* pa 
siektas Japonijoje, kur Aonviro 
prefektūroje 2002 • buvo 
nutiestas 25.8 km ilgio tune!i> 
Prieš tai ilgiausiu tuneliu gaiei< 
girtis norvegai. Laerdal tunelis 
— dalis greitkelio, jungiančia 
Oslo ir rvtinį Bergen uosta 

(Iš spaudos^ 

• 
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Gimimo bažnyčioje praves kun. 
Arvydas Žygas. Rekolekcijų 
laikas: kovo 15 d. ir kovo 16 d., 
10 v.r. ir 7 v.v. 

BEVERLY SHORES, IN, LIETUVIŲ 
klubas primena, kad sekmadie
ny, kovo 13 d., tuoj po 1 v.p.p. šv. 
Mišių Šv. Onos bažnyčioje bus 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimas ir kavutė . Visus 
kviečiame atvykti. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ 
ir kun. Algis Baniulis , S J 
atvykęs iš Lietuvos Velykoms, 
praves priešvelykinį dvasinį 
susitelkimą, klausys išpažinčių 
ir aukos šv. Mišias kovo 13 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje. Visi kviečiami. 

ŠAKIEČIŲ PUSMETINIS susi 
rinkimas įvyks kovo 17 d., 1 
v.p.p. Šaulio namuose, 2417 W. 
43rd St., Chicago, IL. Nariai 
būtinai tur i dalyvauti ir kvie
čiami visi. 

VELYKAIČIŲ MARGINIMO PA-
mokos vyks Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, kovo 13 d., 
sekmadienį, 1 v.p.p. Velykaičius 
marginti mokins l iaudies 
menininkai Uršulė Astrienė ir 
Don Astras. Atsineškite svo
gūnų lukšta is dažytų k ie ta i 
virtų kiaušinių. Skutinėjimo 
peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Būtina iš 
anksto registruotis tel. 773-582-
6500. 

GALĖSITE PASMAGURIAUTI lie
tuvišku mais tu bei saldumy
nais, atvykę į tradicinę lietuvių 
skautų Kaziuko mugę, sekma
dienį, kovo 13 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Mugės ati
darymas po 9 v.r. šv. Mišių, Lie
tuvių fondo salėje. Kviečiame 
visuomenę atvažiuoti ir paremti 
šią lietuvišką organizaciją. 

GĖLIŲ SALONAS „ALVVAYS 
VVITH FLOVVERS" kovo 13 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p., Lemonte 
(1120 S. State St.), švęs 1-rių 
metų Lemonte ir 9-erių metų 
Justice jubiliejų. Ta proga orga
nizuojame vestuvinių kompozi
cijų parodą. Visas būsimas nuo
takas , d raugus , paž įs tamus , 
mūsų nuolat inius ir naujus 
pirkėjus kviečiame apsilankyti. 
Iš anksto užsiregistravusioms 
nuotakoms vestuvinės puokštės 
su 20 proc. nuolaida. Po to bus 
vaišės - tortas su kava. Lauk
sime visų. 

ŠIŲ METŲ OPEROS „CAVAL-
LERIA RUSTICANA" PREMJERA 
jau nebe už kalnų. Pats laikas 
įsigyti bilietus, taip pat pra
šome paraginti artimuosius ir 
draugus. Spektaklis vyks sek
madienį, balandžio 24 d., 3 
v.p.p. Mortono mokyklos audi
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero IL. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" 2711 W. 71st 
Str., Cbicago, IL 60629. Šiokia
dieniais bilietai parduodami 
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. ir šešta
dieniais nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Bilietus taip pat galima įsigyti 
paštu, pridedant sau adresuota 
vokelį su pašto ženklu. Užsa
kymus siųsti Lithuanian Opera 
Co., Inc., 3222 W 66th Place, 
Chicago, IL 60629. Daugiau 
informacijos jums suteiks val
dybos p i rmininkas Vaclovas 
Momkus, tel. 773-925-6193, 
arba interneto svetainėje, 
adresu 

w w w . H t h o p e r a c h i c a g o . o r g . 

š i ama loterija, žaidimai, atvyks 
juokdarys su balionais. Šešta
dienį koncertuos Čikagos litu
an is t inės mokyklos mokiniai, 
vadovė Birutė Jasinskienė, šeš
tadienį, 1:30 v.p.p., kompanijos 
Zepter atstovė vaišins šviežiai 
paruoš tu maistu. Sekmadienį, 
12 v.p.p. koncertuos ansamblis 
„Gabija", vadovė G. Razumienė. 
Prekybininkai užsisako stalus 
s k a m b i n a n t Mildai Šatienei , 
tel . 708-447-4501 ir Juozui 
Marganavič iu i , tel . 773-778-
7500. Visi kviečiami. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" koncertas vyksta kiek
vieną paskutinį mėnesio sek
madienį, Amerikos lietuvių te
levizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir arti
miesiems gimtadienių, sukaktu
vių ir kitomis progomis. Skam
binti tel. 708-839-9022. Balan
džio 17 d. ALTV kviečia švęsti 
savo 10-metį. Pokylis vyks Wil-
lowbrook pokylių salėje. Kviečia
mi visi rėmėjai, dalyviai, draugai. 

KOVO 13 D., SEKMADIENĮ, PO 
9 v.r. šv. Mišių, PLC vyks tra
dicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su tor
tais , lietuviškų medžio dirbinių 
bei ki tų rankdarbių. Vyks vaikų 
ža id imai ir l inksma loterija. 
Kviečiame atvykti ir pa-remti 
lietuvių skautišką jaunimą. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
ta ryba imasi darbo įamžinti tai. 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkur ta lietuvių imigrantų pas
tangomis , išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
J A V . J a u trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kul tūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projekįui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
L i t huan i an American Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct., 
VV'estchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša , kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.Iith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
i šs iųs tos į LF raš t inę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Je i tur i te 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
raš t inę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647, e-paštas: 

admin@lithfvind.org. 

, JDrauga" tk«!btmt} skyriui 
T*l. 1-773-585-950© 

ba jau peniuoiiKa metų ir ne OK 
Lietuvoje, bet ir užsienio 
scenose. Grupės muzikanta i : 
Veronika Povilionienė, Sko
mantas Povilionis, Virginijus 
Meškinis, Juozas Bakutis, bei 
visa šeimyna — Vita, Valdas, 
Daumantas ir Dovilė Matuliai 
atvyko su kilnia misija — 
išmokyti moksleivius linksmų 
lietuvių liaudies dainų, smagių 
šokių, žaidimų. Juozas Bakutis, 
ansamblio dainininkas ir būg
nininkas pasidalino įspūdžiais: 
„Būdami toli nuo Lietuvos 
atl iekate didžiulį darbą — 
puoselėjate lietuvybę. Lanky
damasis bet kurioje lietuviškoje 
šeimoje visada pamatau lietu
višką atributiką. Važiuodamas 
pro Marąuette Park, pastebėjau 
namus pastatytus lietuviškais 
motyvais: langeliai, stogelis su 
drožiniais, laipteliai, dvi gulbės, 
malūnėlis stovi. Didžiausias 
atradimas lankantis Amerikoje 
— čia daugiau patriotizmo, 
negu Lietuvoje. To nesitikėjau, 
tai daro didžiulį įspūdį!". 

„Blezdingos' kolektyvo re
pertuaras Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokiniams buvo 
paruoštas labai tur iningas ir 
pritaikytas atitinkamo amžiaus 
mokiniams, pradedant nuo 
pačių mažiausiųjų (3-5 metų) ir 
baigiant mokyklos dešimtokais. 

Pirmosios pamokėlės buvo 
skirtos pirmo, antro skyriaus 
vaikams. Mažieji išmoko daug 
dainų; „Turiu laivelį mažą", 
„Šiaudų batai, šakaliniai ratai", 

K.£UIU su ucuucic i u , «- i* , 

t raukinukas vis tolyn, tolyn", 
pavingiuodami po didelę salę 
kartu su mokytojomis nutrep
sėjo į klases. 

Trečio, ketvirto ir penkto 
skyriaus vaikai susipažino su 
skudučių liaudies muzika. 
Akordeonistas V. Meškinis 
kvietė mokinius padainuoti ir 
susibūrus į ratelį pašokti „Gar
nys, garnys tur ilgas kojas". Ne 
šoko, o lėkė visi ir ilgas, ir 
t rumpas kojas turėdami, svar
biausia, kad jas turi ir gali lėkti 
kaip garniai. Buvo mokomasi 
šokti „Kadrilį", „Polkutę", 
„Ožiuką". Skambėjo linksmos 
liaudies dainos: „Buvo Kurpius 
mažučiukas", „Stovi kačarga", 
„Skrido žvirblis per ulyčią ir 
pamatė kanapyčią". 

Kiškių ratelio, darželio ir 
vaikų ratelio mokinukai mokėsi 
tokių dainelių: „Klausė žvirblis 
čiulbuonėlis", „Aguonėlė", „Pa
sėjau dobilėlį ant aukštojo 
kalnelio", „Jurgeli, meistreli, 
mokyk savo vaikus", „Du 
gaideliai", „Graži mūsų šei
mynėlė šiandien susirinko", 
„Plaukė žąselė per ežerėlį". 
Vienas iš jauniausiųjų ansam
blio dalyvių Daumantas Ma
tulis atliko folkloro dainą 
„Piemenėlis". 

Šeštokams, septintokams, 
aš tuntokams, devintokams ir 
dešimtokams Veronika Povi
lionienė papasakojo kelionės 
įspūdžius, padėkojo Vitai ir 
Valdui Matuliams parėmus 

/ / LIETUVOS VAIKU 
„Seklyčioje" posėdžiavo L W 

komitetas ir savanoriai tal
kininkai, susirinkę apžvelgti 
L W komiteto dabartinės veik
los. Posėdžiui pirmininkavusi 
L W pirm. Gražina Liautaud 
pranešė, kad dėl Shriner's ligo
ninėje vykstančių pasikeitimų 
kol kas vaikai su ortopedinėmis 
negaliomis nebus atvežami iš 
Lietuvos. Kai bus paskir tas 
naujas Shriner's ligoninės ad
ministratorius bus su juo kalba
masi dėl tolimesnio vaikų iš 
Lietuvos atvežimo gydymuisi 
Shriner ligoninėje. 

Gražina Liautaud taip pat 
pranešė, kad buvęs Shriner's 
ligoninės vyr. chirurgas dr. John 
Lubicky, dabar dirbąs Rush 
Presbiterian, ir vėl išvyko į 
Lietuvą jau 14-tą kartą su savo 
sudaryta daktarų ir gail. seserų 
grupe vienai savaitei (kovo 4-
kovo 12) konsultacijoms, ope
racijoms ir paskaitoms. Pernai 
dr. J. Lubicky po apsilankymo 
Lietuvoje Gražinai Liautaud 
rašė. kad tai buvęs vienas iš 
maloniausių jo atsilankymų ir 
jis planuojąs ir toliau lankytis 
Lietuvoje. 

Posėdyje buvo pasisakyta 
dėl įvairių L W veiklos aspektų. 

L W komitetas ir savanoriai 
talkininkai dirbs Lietuvos 
vaikų gerovei ir toliau, nes dar 
yra daug dalykų, kurie gali 
palengvinti vaikų su ortopedine 
negalia dalią. Du atvejai, kur 
L W numato dirvą savo veiklai 
yra vaikų reabilitacija ir poope
racinių reikmenų, kaip langečių 
•ibraces), liemenių ir 1.1, patobu
linimas. JAV terapeutas y ra 
pagalba be kurios tiesiog neap-
siena ir jis labai padeda sveiki
mo procese. Lietuvoje daugiau
sia yra naudojami masažai. Yra 
puikus su įvairiomis įrangomis 
reabilitacijos centras Utenoje, 
bet jis yra toliau nuo Kauno ir 
Vilniaus vaikų ligoninių. „Lie
tuvos vaikų vilties" komiteto ir 
savanorių nuomone, Lietuvos 
vaikams labai reikalinga te
rapeutų pagalba po ortopedinių 
operacijų, jos, atrodo, trūksta. 

L W komitetas ištirs esamą 
padėtį, pasikalbėjęs su ortope
dinės klinikos vedėju dr. K. Sa-
muku dėl terapeutų paruošimo. 

Kitas veiklos baras — pa
lengvinti pooperacinių priemo
nių (langečių ir kt), pritaikytų 
vaikui, gamybą, supažindinant 
gamintojus su JAV technika. 

L W komitetas iki šiol yra 

SKELBIMAI 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštines Čikagoje ir 

Woodrid(je 
T e l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 
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A d v o k a t a s 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
knminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

ToO frec 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 
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4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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 
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60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

http://www.Hthoperachicago.org
http://www.Iith-
http://fund.org
mailto:admin@lithfvind.org


Veronikos Povniur.ier.t 
junge į daineles ir tart 

..Blezdingos" 
S ŠCK1US 

eicas r.ega.i K.ausytis ik ramiai sedir.t" — ČLM mokiniai taip pat įsi-

L. Apanavičienės r.uotr. 

Čikagos lit. mokyklos mokiniai su svečiais: Veronika Povilioniene ir „Blezdinga". 

j iems šią kelionę, supažindino 
su „Blezdingos" kolektyvo dai
nininkais. J i papasakojo moki
n iams , kad Lietuvoje senos 
dainos jungiamos su nauja
madiškais ritmais, kur iamos 
naujoviškos tendencijos. Tačiau 
lietuvių liaudies su tar t inėms 
niekas pasaulyje negali pri
lygti, ir viena iš jų nuskambėjo 
apie „Bitę". V. Povilionienė 
atliko ir kitas folklorines dai
nas: „Ein motušė", „Daina apie 
generolą". 

Vyriausieji mokiniai ta ip 
pat džiaugėsi smagiais šokiais: 

VILTIS tr 

atvežęs gydytis į JAV per 100 
vaikų iš Lietuvos, su jų motino
mis ar tėvais. Susipažinę su 
savanorišku darbu čia, grįžusios 
motinos ir tėvai įsijungė patys į 
savanorišką darbą ir Lietuvoje 
sėkmingai veikia L W skyrius, 
vadovaujamas E. Gervickienės. 
Dauguma buvusių pacientų 
pasitinka kasmet atvykstantį 
dr. J . Lubicky ir L W komiteto 
narius . Dalis jų j au suaugę, 
sukūrę šeimas, augina vaiku
čius, dalis sėkmingai studijuoja 
ir ruošiasi magistratūrai. Visi 
jie yra labai dėkingi „Lietuvos 
vaikų vilčiai" ir visiems gera
dariams bei savanoriams, auko-
jantiems lėšas jų atvežimui ir 
išlaikymui JAV ir jų globojimą. 

Su meile ir grauduliu buvo 
išklausyta Marijos Kriaučiū
nienės gauta kasetė iš 2004 m. 
kalėdinės, 4 min. trukmės, L W 
atvežtų buvusių pacientų pro
gramos Lietuvos televizijoje, 
kur jie dainavo savo sukurtą 
dainą skirtą L W geradariams 
už suteikimą jiems naują gyve
nimą. Toje programoje padėkos 
žodį tarė ir dr. K. Saniukas, 
Ortopedinės klinikos vadovas. 
„Lietuvos vaikų vilties" komite
tas reiškia gilią padėką savano-
riams-talkininkams ir visiems 
rėmėjams, įgalinantiems padėti 
vaikams su ortopedinėmis 
negaliomis. 

Be Čikagos L W komiteto, 
kaip minėta, veikia L W sky
rius ir Lietuvoje. O JAV labai 
aktyvus L W skyrius yra Los 
Angeles, CA, ku r atvežami 
vaikai su nudegimais. Šis sky
rius, kaip neseniai buvo rašyta 
„Drauge", labai daug prisideda 
prie SantariŠkių Vaikų ortope
dinės klinikos pagerinimo 
darbų. Skyriui vadovauja 
Danguolė Navickienė. 

Aldona Šmulkšt ienė 

„Ant žilvičio kalno", „Abelytė", 
„Trepsiukas", „Oira". „Užga
vėnių šokis", „Kleckiapolkė". 

Viskas turi pradžią ir pa
baigą. Tad ir su „Blezdinga", jos 
talentingais atlikėjais reikėjo 
atsisveikinti. Veronika Povi
lionienė linkėjo niekada ne
pamiršti mažos šalelės Lietu
vos, seniausios Europoje lietu
vių kalbos, kultūros. O su tuo ir 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

lietuviško darbštumo, gerumo, 
atjautos. „Lauksiu aš tavęs po 
auksiniais beržais, o ateik mano 
miela, ateik..." — visi kartu 
dainavome ir žinome, kad lauk
sime vėl tų, kurie atveža mums 
Lietuvą, supintą iš saulės, gam
tos, raudos ir dainos žodžių. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

PARAMA 15 LIETUVOS LT5C 
Lietuvos Respublikos Vy

riausybė š.m. vasario 9 d. 
Ministrų kabineto posėdyje iš 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės rezervo per Užsienio 
reikalų ministeriją paskyrė 
50,000 litų Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrui Čikagoje veik
los išlaidoms iš dalies paremti. 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Tarybos pirminin
kas prof. dr. Vytautas Bie
liauskas ir Valdybos pirmi
ninkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas džiaugiasi, kad Lietu
vos Respublikos Vyriausybė 
suprato Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro svarbą išeivijoje 

bei įvertino čia saugomą lietu
vių išeivijos istorinį kultūrinį 
paveldą: archyvus, muziejus, 
bibliotekas. LR Vyriausybės pa
skirtoji parama yra labai svarbi 
ir reikalinga centro veiklai. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras dėkoja Lietuvos 
Respublikos ministrui pirmi
ninkui Algirdui Brazauskui už 
rūpestį paskiriant paramą, kuri 
sustiprins lietuvybės išlaikymą 
Amerikoje. LTSC toliau entu
ziastingai kaups archyvus ir 
išeivijos istorijos dokumentus 
bei glaudžiai bendradarbiaus su 
Lietuvos mokslo ir kultūros 
įstaigomis. 

Gerbiamieji „Draugo" skaitytojai, prašome prisidėti prie 
„Draugo" nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname kovo mėnesio datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tos dienos „Draugą". Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipduką ir atkarpą grąžinkite „Draugo" administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus pašto 
įstaigoms ir, galbūt, sutvarkyti dienraščio pristatymą. 

Dėkojame už pagalbą. „Draugo" administracija. 

„Draugo" data 

2005 m. kovo 1 d. antradienis 
2005 m. kovo 2 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 3 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 4 d. penktadienis 
2005 m. kovo 5 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 8 d. antradienis 
2005 m. kovo 9 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 10 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 11d. penktadienis 
2005 m. kovo 12 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 15 d. antradienis 
2005 m. kovo 16 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 17 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 18 d. penktadienis 
2005 m. kovo 19 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 22 d. antradienis 
2005 m. kovo 23 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 24 d. ketvirtadienis 
2005 m. kovo 25 d. penktadienis 
2005 m. kovo 26 d. šeštadienis 
2005 m. kovo 29 d. antradienis 
2005 m. kovo 30 d. trečiadienis 
2005 m. kovo 31 d. ketvirtadienis 

gauta 

„Draugas" 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
I 
I 
I 


