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Lietuva nori susigrąžinti \ 
užsienį „nutekėjusius protus" 

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) 
— Švietimo ir mokslo ministe
rijos įkurta darbo grupė, kuri 
svarsto, kaip susigrąžinti iš 
Lietuvos į turtingesnes Va
karų valstybes išvykusius in
telektualus. 

Švietimo ir mokslo minis
tras Algirdas Monkevičius 
sakė, kad idėja parengti „pro
tų susigrąžinimo" programą 
kilo po jo apsilankymo JAV, 
kur jam teko susitikti su ten 
gyvenančiais įvairių kartų 
Lietuvos mokslininkais. 

Susitikimuose dalyvavo ir 
jauni lietuvių mokslininkai, 
dirbantys įvairiuose JAV 
mokslo institutuose ir univer
sitetuose. 

Pasak ministro, protų 
„nuotėkis" iš Lietuvos vyksta 
dėl dviejų priežasčių — dėl 
prastų materialinių sąlygų 
Lietuvoje jauniems mokslinin
kams bei dėl to, kad Lietuvoje 
stinga mokslinės įrangos, 
reikalingos tyrimams. A. Mon
kevičiaus manymu, protų nuo
tėkis Lietuvai daro ne vien 
neigiamą poveikį. „Moksli
niams tyrimams reikalingos 
įrangos Lietuva galbūt nieka
da ir neturės, nes tokios 
įrangos nėra nei Švedijoje, nei 
Vokietijoje. Ji yra tik Ameri
koje. Protų nuotėkis nėra tik 
blogas reiškinys, nes tai pati
ria visas pasaulis", sakė mi
nistras. Anot jo, šiandien 
mokslas neturi sienų. 

Jo teigimu, žmonės, kurie 
turi proto ir įdirbį, vyksta į tas 
pasaulio valstybes, kur yra 
moksliniams tyrimams reika
linga įranga, ir ten dirba. 

Ministro manymu, Lietuvai 
būtų labai naudinga, jei Va
karuose gyvenantys Lietuvos 
intelektualai galėtų dalyvauti 
programose su giminingais 
institutais Lietuvoje. Jei, gy
vendami JAV, jie drauge 
dirbtų ir Lietuvai, tai sti
printų svarbių tyrimų lygį, ir 
Lietuva taip pat galėtų naudo
tis tyrimų rezultatais. 

Ministerijoje įkurta darbo 
grupė pirmą šių metų pusmetį 
ketina įsigilinti į intelekto nu
tekėjimo problemą, o kitų 
metų biudžete ketinama su
planuoti šiek tiek lėšų, kad 
kai kurie mokslininkai galėtų 
bendradarbiauti ir grįžti į Lie
tuvą. 

Sovietų lėktuvo 
užgrobėjas neigia 
nužudęs savo tėvą 
Algirdas Bražinskas, 1970 

m. padėjęs savo tėvui užgrobti 
sovietų keleivinį lėktuvą, Kali
fornijos teisme pareiškė esąs 
nekaltas dėl jam pateiktų kal
tinimų tėvo nužudymu, antra
dienį pranešė JAV dienraštis 
„Los Angeles Times". Santa 
Monica gyvenančiam 46 metų 
A. Bražinskui, kuris Ameriko
je pasivadino Albert Victor 
White, praėjusią savaitę pro
kurorai pateikė kaltinimus 
vasario 5 d. savo bute negyvai 
sumušus kartu gyvenusį 77 
metų tėvą Praną Bražinską. 
Medikai nustatė, kad P. Bra
žinskas mirė nuo galvos sužei
dimų, tačiau tiksli mirties 
priežastis bus nustatyta tik 
tada, kai tyrimą baigs Los An
geles apygardos specialus teis
mo tardytojas (coroner). Tyri
mo metu nustatyta, kad tėvas 
ir sūnus susiginčijo, o vėliau 
susimušė. A Bražinskas šiuo 
metu laikomas Santa Monica 
kalėjime be teisės būti paleis
tas už užstatą. .BNS' 

Ministras pripažino, kad 
sunkiausiai seksis padidinti 
darbo užmokestį mokslinin
kams, kad šie neišvyktų iš 
Lietuvos ieškoti geresnio gyve
nimo. 

Lietuvoje nėra oficialios sta
tistikos, kiek mokslininkų, ku
rie čia gauna mažus atlygini
mus, išvyko geresnio gyve
nimo į Vakarus per pastarąjį 
nepriklausomybės dešimtme
tį. Manoma, kad nuo 1990 
metų iš Lietuvos su turistinė
mis vizomis iš viso išvyko ir 
Vakaruose pasiliko mokytis 
arba dirbti apie 130,000 Lietu
vos piliečių. 

Darbo birža renka 
mokytojus darbui 

Anglijoje 
Po pernai kilusio nesusipra

timo dėl Lietuvos mokytojų 
darbo Anglijos mokyklose, šie
met Lietuvos darbo birža mo
kytojams siūlo dar vieną gali
mybę išvykti legaliai dirbti į 
Didžiąją Britaniją — šįkart 
biržai savo paslaugas pasiūlė 
viena didžiausių įdarbinimo 
tarnybų Jungtinėje Karalys
tėje „TimePlan". Pernai, tar
pininkaujant D. Britanijos 
įdarbinimo bendrovei „Global 
Rectruitment", į Angliją išvy
ko dirbti 8 Lietuvos mokytojai. 
Kitiems 18-likai atranką pra
ėjusių pedagogų, buvo pasiū
lyta laukti, kol atsiras juos no
rintis priimti darbdavys. „Ti
mePlan" atstovai teigia, kad 
jiems reikalingi puikiai mo
kantys anglų kalbą, turintys 
patirties matematikos, fizikos, 
chemijos, biologijos, informati
kos mokytojai, ikimokyklinio 
auklėjimo įstaigų pedagogai, 
pradinių klasių mokytojai bei 
keletas prancūzų kalbos mo
kytojų. Vidutiniškai kasmet 
per darbo biržą legaliai padir
bėti ar stažuotis į užsienį iš
vyksta iki 1,000 žmonių, IEIUI 

Mokslininkai — prieš 
Ignalinos elektrinės 

uždarymą 
Didelė grupė Lietuvos moks

lininkų paragino nežlugdyti 
branduolinės energetikos ir už 
Europos Sąjungos pinigus sta
tyti Ignalinos jėgainėje naujus 
reaktorius, jei dabartiniai bū
tų uždaryti pirma laiko. Kaip 
teigiama 118 Lietuvos moksli
ninkų pasirašytame kreipime
si į prezidentą Valdą Adamkų, 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską, premjerą Algirdą Bra
zauską, ES reikalavimas už
daryti pirma laiko abu vei
kiančius IAE blokus dėl jų pa
vojingumo nėra pagrįstas. 
„Palyginus nauji IAE blokai 
gali saugiai dirbti dar 15-20 
metų. ES yra reaktorių, sau
giai eksploatuojamų per 40 
metų. Lietuvos branduolinė 
energetika turėtų tapti Lietu
vos ūkio ekonomine atrama ir 
garantuoti energetinį stabilu
mą rytinėje NATO ir Europos 
Sąjungos dalyje", rašoma krei
pimesi. (BNS) 

* Seimo narys, liberalas 
Domininkas Velička pasiūlė 
nedrausti politikos ir visuo
menės įžymybėms reklamuoti 
alkoholinius gėrimus. „Nė vie
nas garbingas žmogus nesu
tiks paleisti savo vardo ant 
prasto produkto", tvirtino D. 
Velička. Anot jo, asmens var
das priklauso tik jam pačiam, 
o ne kokiai nors kontrolės ins
titucijai, todėl kiekvienas turi 
būti laisvas jį naudojant, IBNSI 
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L I Tėvynėje pasižvalgius 

Vasario 11 dieną Rygoje įvyko Vokietijos ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos užsienio reikalų ministrų susitikimas, po ku
rio paskelbtame keturšaliame komunikate teigiama, jog Baltijos valstybių pakvietimas j NATO per sąjungos viršūnių 
susitikimą Prahoje šiemet lapkritį panaikins istorine neteisybę ir Europos padalijimą bei reiškiamas įsitikinimas, kad 
Baltijos valstybės baigs derybas dėl narystės ES iki šių metų pabaigos. Vokietijos UR ministras Joschka Fischer (kai
rėje) pabrėžė, kad ši Vokietijos nuostata — nuoseklaus Baltijos valstybių palaikymo tąsa. Kartu J. Fischer Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio reikalų minstrams — (iš dešinės! Antanui Valioniui, Indriui Berzins ir Kristinai Ojuland 

rekomendavo tęsti dialogą su Rusija Susitikime nemažai dėmesio buvo skirta ir Europos Sąjungos plėtros klausi-
AFI-Elu nuotr. 

* Narystės NATO siekian
ti Lietuva tvirtai tiki, kad 
NATO plėtra teigiamai pa
veiks sąjungos raidą. Europos 
Sąjunga ir NATO dar labiau 
papildys viena kitą į jas 
įstojus Baltijos bei kitoms Vi
durio Europos valstybėms. To
kie įsitikinimai nuskambėjo 
Lietuvos ambasadoriaus JAV 
Vygaudo Ušacko pranešime, 
kurį diplomatas antradienį 
perskaitė JAV karinių oro 
pajėgų akademijoje Colorado 
Springs. Pasak V. Ušacko, kuo 
stipresnė bus ES, tuo geresnė 
bendrininkė ji bus JAV. Anot 
jo, išplėsta, pertvarkyta, eko
nomiškai tvirta bei politiškai 
vieninga ES bus įtakinga jėga 
pasaulio arenoje. Sąjungoje su 
JAV tai bus vienas svarbiau
sių taikos, pastovumo ir ge
rovės garantų. (Ett») 

* Iki š ių metų vidurio vy
riausybė ketina nupirkti 
16 butų Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose bei Kretingos ir 
Varėnos rajonuose grįžtan
tiems į Lietuvą politiniams 
kaliniams ir tremtiniams. 
Šiam tikslui bus panaudota 1 
mln. litų dydžio paskola, kurią 
vyriausybė pernai lengvati
nėmis sąlygomis gavo iš Euro
pos Tarybos vystymo banko. 
Raktus nuo butų tėvynėje po
litiniams kaliniams ir tremti
niams vyriausybė pradėjo da
linti 1992 m. Per tą laiką 
stogą virš galvos įgijo 1,426 
gimtinėn grįžtančios šeimos, 
šiam tikslui išleista virš 60 
mln. litų. (BNS) 

* J ū r e i v y s t ė s žinovai, at
l ikę tyrimą, nustatė, kad Lie
tuvos žvejybos laivynas yra 
prastos būklės, o esamos dar
bų saugos ir sveikatos sąlygos 
laivuose neatitinka Europos 
Sąjungos reikalavimų. Lietu
voje yra per 90 laivų, kuriuos 
valdo per 40 bendrovių, lai
vuose dirba per 500 žmonių. 
Pastaraisiais metais žvejybos 
laivuose daugėjo nelaimingų 
atsitikimų. Trūkumų pataisy
mas kiekviename laive kai
nuotų daugiau nei 83,000 litų. 

(BNS i 
* Vilniuje nežinomi pik

tadariai, švirkštais suleidę 
cheminės medžiagos, auto
mobilių stovėjimo vietose su
gadino trečdalį visų mokėjimo 
automatų. Už jų apsaugą at
sakinga saugos tarnyba „Eks-
komisarų biuras". Jos darbuo
tojai įvykį komentuoti atsi
sakė, aiškindami, kad tai ko
mercinė paslaptis. <LŽ. EIUI 

* „Status finansinė pra
moninė grupė", neseniai įgi
jusi teise atstovauti 15,5 proc. 
Lietuvos naujienų agentūros 
ELTA akcijų, susidomėjo di
džiausia Lietuvos įmone — 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" valdomu susivie
nijimu „Mažeikių nafta". 
„Status" konsultantas Vladas 
Bieliauskas maždaug už 
60,000 litų įsigijo „Mažeikių 
naftos" akcijų paketą ir krei
pėsi į susivienijimą prašyda
mas pateikti informaciją apie 
bendrovę ir akcininkų susirin
kimuose priimtus sprendimus. 

* Lietuvos Generalinė 
p rokura tū ra oficialiu raštu 
patvirtino Ispanijos Teisingu
mo ministerijai tebesiekianti 
Lietuvos piliečio Audriaus La
zausko, siejamo su kruvinais 
įvykiais prieš 5 metus Pane
vėžio parduotuvėje „Svainija", 
išdavimo. Lietuva prašo infor
muoti, kokie tardymo veiks
mai buvo atlikti, kai A. La
zauskas pernai kovo 13 d. bu
vo sulaikytas Ispanijoje, ar 
nustatyta, kokį nekilnojamą 
turtą turi šis kaltinamasis, ar 
šiam turtui uždėtas areštas, 
ar iš jo paimti asmens doku
mentai. Ispanijos teisėsaugi
ninkai paleido A. Lazauską, 
pravarde „Lazeris", laiku ne
sulaukę Lietuvos prašymo iš
duoti jį. Prašymas pavėlavo 
dėl Lietuvos ambasados Ispa
nijoje kaltės. (BNS) 

* Nuosaikiųjų konserva
torių sąjungos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius siūlo, 
sumažinus fizinių asmenų pa
jamų mokestį, padidinti svei
katos apsaugos finansavimą. 
Vyriausybė planuoja nuo 2003 
m. pradžios fizinių asmenų 
pajamų mokestį mažinti nuo 
33 iki 29 proc. G. Vagnoriaus 
siūlymu ta dalimi, kuria bus 
sumažintas mokestis, reikėtų 
padidinti dirbančiųjų įmokas į 
Privalomojo sveikatos draudi
mo fondą. (BNS) 

* Pusvelčiui valstybės su
teikta žemė ne vienam Kovo 
11-osios Akto signatarui tapo 
pasipelnymo šaltiniu. Įsigiję 
pagal įstatymus jiems priklau-
Iančiu8 sklypus, kai kurie po
litikai žemę pelningai par
davė. Dar nemaža šūsnis sig
natarų prašymų guli Vilniaus 
apskrities administracijoje. IR« 

* Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius sakė, kad 
dabar Kauno arkivyskupijoje 
yra apie 506,700 tikinčiųjų, iš 
kurių pastoviai bažnyčioje 
lankosi apie 10 proc. Dėl 
mažėjančio gimstamumo Kau
no arkivysk.'f.voie kasmet 
mažiau pakrikštijama kūdi
kių. Pernai krikštą gavo 4,920 
naujagimių, o 2000-aisiais — 
5,800. Jis nerimavo dėl to, kad 
mažėja bažnytinių santuokų. 
Pernai Kauno arkivyskupijos 
parapijose tuokėsi 1,647 poros 
— 250 porų mažiau nei už
pernai. „Tai liūdina, nes 
daugėja kar tu gyvenančių 
porų ne santuokoje", apgailes
tavo jis. (BNS) 

* Bendrovės „Klaipėdos 
nafta" neryžtingumu pra
dėjo naudotis Rusijos ir Bal
tarusijos tiekėjai. Užvertę įmo
nę mazutu, eksporto apimtį j ie 
reguliuoja, atsižvelgdami į 
naftos produktų ka inas pasau
lio rinkoje. Dėl to kiti norintys 
eksportuoti mazutą per Lie
tuvą klientai negali prasibrau
t i į „Klaipėdos naftą". „Lietu
vos geležinkeliai" teigia, kad 
„Klaipėdos nafta" nesugeba 
planuoti krovinių srauto — 
neretai užsako daugiau naftos 
produktų, negu iš tikrųjų 
pajėgia iškrauti. <LR, Eita) 

* Seimo nariai tarnybi
niais telefonais prašneka 
dešimtis tūkstančių litų, ta
čiau sužinoti bent apytikrę 
visų seimūnų prakalbėtą 
sumą beveik neįmanoma. Il
giausiai tarnybiniais telefo
nais kalba Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos frakcijos 
nariai. Jos gretose plepiausias 
— parlamentaras Ramūnas 
Karbauskis. m. Eita) 

* Jau šių metų vasarą 
Lietuvoje vairuotojai auto
mobilių degalų talpas galės 
pildyti benzinu, skiestu spiri
tu. Tokiam benzinui gaminti 
būtų naudojama iki 7 proc. 
spirito ir „A95" rūšies benzi
nas. Pagal liepą įsigaliosian
čias Akcizo įstatymo pataisas, 
biodegalų gamybai naudoja
mas spiritas nebus apmokes
tinamas akcizu. Degalų ga
mintoja „Mažeikių nafta" yra 
gavusi Kauno alkoholinių 
gėrimų gamyklos „Stumbras" 
pasiūlymą dalyvauti biode
galų gamybos projekte. <LR, EIUI 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV FBI vėlai pirmadienį išplatino perspėjimą 
visoms teisėsaugos institucijoms, kad Jemeno pilietis Fawaz Yah-
ya al-Rabeei artimiausiomis dienomis gali mėginti surengti tero
ristinius išpuolius prieš JAV taikinius. Pranešime apie pavojų, ku
ris yra aiškiausiai apibrėžtas nuo rugsėjo 11-osios, FBI informuo
ja, jog Afganistane surinkti žvalgybos duomenys ir Kuboje, Guan-
tanamo įlankos JAV jūrų pajėgų bazėje'laikomų Talibano ir „al-
Qaeda" kovotojų apklausos leidžia daryti išvadą, kad maždaug 
vasario 12 d. „Jungtinėse Valstijose ar prieš JAV interesus Je
mene gali būti įvykdytas suplanuotas išpuolis". Pareigūnai sakė, 
kad su planuojamais išpuoliais gali būti susiję ir daugiau asmenų, 
tarp jų — 16 žinomų F. Y. al-Rabeei bendrininkų. 

Milwaukee, Wisconsin. JAV prezidentas George W. Bush pir
madienį dar kartą perspėjo Iraką, Iraną ir Šiaurės Korėją sakyda
mas, kad JAV uždavinys yra neleisti masinio naikinimo ginklus 
gaminančioms valstybėms susidėti su teroristais. G. W. Bush, ku
ris anksčiau šį mėnesį minėtas tris valstybes pavadino „blogio aši
mi", sakė, kad grėsmę JAV kelia ne tik „teroristinės organizacijos, 
kurios nekenčia laisvės ir žudo religijos vardu". „Mūsų misija taip 
pat susijusi su valstybėmis, kurios kuria masinio naikinimo gink
lus — valstybėmis, kurių istorijoje būta žiaurumo. Jei joms kada 
nors pavyks susidėti su teroristinėmis organizacijomis, laisvajam 
pasauliui kils grėsmė", sakė JAV prezidentas. 

Chartum Arabų valstybių parlamentarai pirmadienį pareiškė, 
kad „bet koks JAV puolimas prieš bet kurią arabų valstybę, tę
siant karą su terorizmu, destabilizuos padėtį ir sukels grėsmę sau
gumui Artimųjų Rytų regione. Pareiškimas paskelbtas po Char
tume įvykusio APS susitikimo, kuriame dalyvavo 21 arabų valsty
bė. APS patvirtino remianti palestiniečių sukilimą ir palestiniečių 
pabėgėlių teisę grįžti į namus, iš kurių pabėgo per ankstesniuo
sius konfliktus su Izraeliu. APS taip pat priėmė nutarimus, ku
riuose ragina sukurti bendrą arabų parlamentą bei arabų valsty
bių bendrąją rinką. 

Bagdadas. Irako prezidentas Saddam Hussein pirmadienį pasi
piktino „žalingu Jungtinių Valstijų priešiškumu" ir pareiškė ne
pritariąs jokiems JAV kariniams veiksmams prieš buvusią jo vals
tybės priešininkę — Irano valstybę. .Amerikos elgesys ir vadova
vimas yra akivaizdi tironija ir žalingas priešiškumas žmonėms", 
pranešė valstybinė Irako televizija. 

Vašingtonas. Rusijos prezidentas Vladimir Putin pirmadienį 
įspėjo JAV nesiimti jokių vienašalių veiksmų prieš Iraką, teigda
mas, jog tarptautinio bendradarbiavimo vertės jokiu būdu negali
ma nepaisyti. „Mes nepritariame juodųjų sąrašų sudarymui", sa
kė V. Putin interviu laikraščiui „The Wall Street Journal". V. Pu
tin Iraką apibūdino kaip „problemą", kurią Rusija taip pat nori 
padėti išspręsti. Tačiau pasak jo, tai reikia daryti tik per Jungti
nes Tautas. 

Vatikanas. Katalikų Bažnyčios vadovas Jonas Paulius II oficia
liai pranešė, kad pertvarkoma Rusijos Katalikų Bažnyčia — ke
turios kurijos šioje valstybėje toliau bus visateisės reguliarios vys
kupijos, nepaisant Rusijos Ortodoksų Bažnyčios protestų. Katali
kų Bažnyčios administratūros, kurios toliau bus laikomos pilna
teisėmis katalikų vyskupijomis, yra Maskvoje, Saratove, Novosi
birske ir Irkutske. 

Maskva Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov pirmadienį 
pareiškė, kad Maskva pasirengusi bendradarbiauti su Kabulu „vi
somis kryptimis, taip pat ir karinėje srityje". „Rusiją ir Afganista
ną sieja amžius formavęsi draugystės ir bendradarbiavimo saitai". 
sakė S. Ivanov, susitikęs su Afganistano gynybos reikalų ministru 
Mohammad Qasim Fahim. „Rusija suteikė Afganistanui neįkai
nojamą pagalbą kovojant su tarptautiniu terorizmu, ir mes tiki
mės, jog ji bus tęsiama", pareiškė M. Q. Fahim. 

Vašingtonas. Amerika sunerimusi dėl naujo smurto protrūkio 
Artimuosiuose Rytuose ir pabrėžė, jog pagrindinį susirūpinimą jai 
kelia Izraelio oro smūgiai palestiniečių teritorijose. Nors JAV Val
stybės departamento atstovas spaudai Richard Boucher leido aiš
kiai suprasti, jog pagrindinė atsakomybė kovojant su smurtu ten
ka palestiniečių vadui Yasser Arafat, tačiau išsakė neįprastai 
griežtą kritiką ir Izraelio atžvilgiu, pareikšdamas, jog jo oro pajė
gų smūgiai duoda priešingų rezultatų.nei tikimasi. 

Haga. Slobodan Miloševič vykdyti savo numanomus nusikalti
mus Balkanuose vertė valdžios troškulys, antradienį Hagos karo 
nusikaltimų tribunole prasidėjus buvusio Jugoslavijos vado teis
mui sakė Jungtinių Tautų (JT) prokurorė Carla Del Ponte. 60-me-
tis buvęs Jugoslavijos prezidentas S. Miloševič kaltinamas nusi
kaltimais žmoniškumui Kroatijoje 1991-1992 m., genocidu per 
1992-1995 m. Bosnijos karą ir nusikaltimais žmoniškumui Kosove 
1999 m. 

Teheranas. Per Irano lėktuvo ,,Tu-154" nelaimę valstybės piet
vakariuose antradienį žuvo visi 117 jo keleiviu ir įgulos narių. 
Tarp žuvusiųjų yra 4 vyriausybės pareigūnai ir du užsieniečiai. Iš 
Teherano skridęs Irano „Iran Air" rusų gamybos lėktuvas, reng
damasis tūpti Choremabado mieste, įsirėžė į kalno šlaitą. Pasta
raisiais metais nelaimes patyrė ne vienas Irano lėktuvas. Valsty
bėje, kuriai JAV taiko sankcijas, būdavo sunku gauti atsarginių 
dalių prieš 1979 m. islamo revoliuciją pirktiems ..Boeing", todėl 
vėliau lėktuvus imta nuomotis iš buvusių sovietinių valstybių. 

Londonas. Buvęs JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose (JT) 
Richard Holbrooke mano, kad JAV prezidentas George W. Bush 
mėgins nuversti Irako vadovą Saddam Hussein BBC laidoje 
„Hard Talk" R. Holbrooke sakė, 
kad dabartinis prezidentas „pa
mėgins žengti vieną žingsnį to
liau nei jo tėvas, kuris 1991 m. 
nusiuntė tarptautines pajėgas 
išstumti Irako karių iš Kuwai-
to, tačiau nusprendė nežygiuoti 
1 Bagdadą" 

KALENDORIUS 
Vasario 13 d.: Pelenų diena. Al-

gaudas. Benignas. Kotryna. Loreta. 
Raude. Ugne, 

Vasario 14 d.: Kirilas. I.iliana. 
Metodijus. Saule. Saulius. Valenti
nas, Žyne. Valentino diena 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r ena R e g i e n e 

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
SKAUTUOS 

PENKIASDEŠIMTMETIS 
... Scenoje, papuoštoje skau

tiškomis vėliavomis ir gelių 
puokštėmis, dešimtmete 
skautė Liana Bandžiulytė iš
raiškingai deklamavo Los An
geles poetės a.a. Danos Mit
kienės eilėraštį: 

Dievui, a r t imui . Tėvynei 
Jaunos jėgos mūs. 
Tėviškėlė gintarinė 
Vis gyva mūsų krūtinėj 
Vis gyva, vis bus! 
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos salė seniai bematė 
tokią daugybę jaunų veidų, 
kaip tą praėjusių metų vėlyvo 
rudens sekmadienį. Sukaktu
vinę skautijos oficialiąją suei
gą pradėjo Ramiojo Vandeny
no rajono vadė Birutė Pra-
sauskienė, sakydama, kad 
skautija panaš i į vandenyną: 
jį sunku įsiūbuoti, bet įsiūba
vus, j is nebesustabdomas. 
Taip ir lietuvių skautija. Iš
kilmingai sueigos rikiuotei 
vesti pakviečiama Daina Mat-
tytė. Po rikiuotės buvo iš
klausyti sveikinimai. Svečiai 
iš Kanados ir Čikagos, Lietu
vių skautų sąjungos Vyriausi 
skautininkai Rita Penčylienė 
ir Romas Otto įsakmiai lin
kėjo nepavargti ir visada bu
dėti. Lietuvos Respublikos 
garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas primi
nė tuos pirmapradininkus, ku
rių žymiomis pėdomis skautų 
kartos eina j au 50 metų. 
Skautus sveikino ALTo Los 
Angeles skyr iaus vicepirmi
ninkas Aloyzas Pečiulis, LB 
Vakarų apygardos vardu An
gelė Nelsienė, Tautiniai na
mai, j aun imo ansamblis, 
„Spindulys" ir daugybė vie
netų. 

Už nuoširdų darbą prisimi
nimo dovanomis buvo apdova
noti pasižymėję skautai: par
tizaninių kovų didvyris Myko
las Naujokaitis, Antanas Ma
žeika, dabar t inė Gražiniečių 
vadovė Zita Rahbar, Paulius 
Jasiukonis , Danguolė Bartku-
vienė, Ignas ir Elena Ban-
džiuliai. Tuntininkai Danutė 
Mažeikienė i r Vytenis Vilkas 
įteikė dovanas jauniesiems 
skautams. Už a.a. Vlado Pa
žiūros nuopelnus skautų veik
lai atminimo dovana įteikia
ma jo gyvenimo draugei Alfon
sai Pažiūrienei. Visų mylimas 
poetas Bernardas Brazdžionis 
m a ž i e s i t ir.s p a d o v a n o j o . .Meš-
k..ikv; R .:;!:: ) . -u ;k ' f k n y g u t e s . 

l'ra.-'Kluiu;, : . - t onnes -Ven

tės prisiminimų daliai, Daina 
Kasputienė ir Tadas Dabšys 
naujausios technikos vaizdais 
ekrane parode praėjusių dienų 
veiklą, romantiką, nuveiktus 
darbus, įgyvendintas svajo
nes, dirbusių žmonių vardus 
ir veidus. Ekrane vienas po 
kito keičiasi praėjusių dienų 
istoriniai puslapiai. Pasiro
džius 1951-1959 metų pusla
piui, į sceną pakviečiama tų 
metų viena iš pirmųjų vado
vių Danguolė Pulkauninkaitė-
Bartkuvienė. Kalbėtoja primi
nė, kad patys veikliausieji 
tais metais buvo Irena ir Ele
na Truškauskaitės, Paulius 
Jasiukonis, Vladas Pažiūra. 
J au 1949 metais skautes Ire
na Truškauskaitė-Regienė ir 
Elena Truškauskaitė-Ban-
džiulienė Los Angeles subūrė 
pirmąjį skaučiukių vienetą. Iš 
Vokietijos atvykęs Paulius Ja
siukonis atvežė ten užsidariu
sio Dariaus ir Girėno skautų 
vyčių vieneto vėliavą. 1951 
metų vasarą prie Lake Arrovv-
head ežero įvyko pirmoji skau
tų stovykla. Iš pradžių mer
gaitės ir berniukai pabuvę 
drauge, sutarė skirtis, nes 
skyrėsi veiklos būdai. Buvo 
abejonių, gal dėtis prie Ame
rikos skautų, labai sunkiai 
teko ieškoti lėšų, kelių, bet 
atsilaikė ir išliko lietuviški. 
Atlikus įregistravimo proce
dūras, merginų skaučių va
dove buvo paskirta Irena 
Truškauskaitė-Regienė, jai iš
vykus į Čikagą — ją pakeitė 
Elena Truškauskaitė-Ban-
džiulienė. Vyrų vadovais dirbo 
Vladas Pažiūra, Rimtautas 
Dabšys, jūrų skautų — Stepas 
Makarevičius. Tuometinis 
veiklus klebonas Jonas Ku
čingis priglaudė skautus prie 
bažnyčios; į pagalbą atėjo ku
nigai J. Šiliauskas. J. Vaiš-
nys. Be suminėtų asmenų, va
dovais tame laikotarpyje dirbo 
Sigutė Dobkevičiūtė, Žibutė 
Balsytė-Brinkienė Alex. „Mū
sų pirmieji pasisekimai ir sti
prios svajonės davė puikių 
rezultatų — šiandien matau 
mergytes ir berniukus čia, kur 
mes kūrėme iš nieko, iš dide
lės romantikos. Jiems, šian
dienos jaunimui, dar vado
vauti ateinančius 50 metų. 
Vis budžiu!" — baigė Danguo
lė Bartkuvienė. 

1960-1969 metų laikotarpį 
apibūdinti pakviečiamas Rim
tautas Dabšvs .]'.- /.•<:,'.a:-

LSS veiklos Los Angeles mieste 50 metų jubiliejinėje sueigoje, 2001 m. lapkričio 18 d., Vyriausio skautininko 
(sakymus skaito sk. vytis kand. Sau l ius Žemaitait is . Scenoje matomos vienetų vėliavos. 

Nuotr I n o s F e t o k i e n ė s 

tie metai buvo stovyklavietės 
įsigijimo prie Lake Arrovvhead 
ežero metai. 1964 metais sto
vyklaujant, Jonas Matulai t is 
surado gražią vietą, ir ten 
greitai buvo nupi rk tas žemės 
plotas. Kęstutis Mikėnas su 
Algirdu Avižienių gavo spe
cialų leidimą statybai. . ,Patys 
pasta tėme nerūdijančio plieno 
virtuvę, sur inkome vir tuvės 
prietaisus, ir įrengėme „gas-
padinių" persirengimo kamba
rį; nuo visokių organizacinių 
statybinių rūpesčių pražilo Al
binas Sekas . Kai s ta tėme kar
tu su Puikūnu, ta i nė vieno 
plyšelio nepalikome. Sukalė
me taip, kad ir šiandien tebe
stovi beveik be remontų. Dir
bome savomis jėgomis, t ik 
kanalizaciją teko perdaryt i 
net du ka r tus . Tose statybose 
dirbę P r i šman tas , Puikūnas , 
Mulokas s ta tė , kad ir dabar 
lietus per stogą nebėga. Sėk
mės jums , jaunieji skautai!" 
— baigė R imtau tas Dabšys. 

Šiame dešimtmetyje, be jau 
suminėtų asmenų, dirbo ir 
vadovavo Mykolas Naujokai
tis, a.a. Vladas Pažiūra, Juo
zas Pažėra, Jonas Navickas, 
Pranas Pakalniškis , a.a. Vac
lovas Sviderskas, Žibutė Bal
sytė-Brinkienė Alex, Danutė 
Gustaitė, Alfa Pažiūrienė, 
Mirga Pažemėnienė, Nijolė 
Grinienė, Aldona Palukai-
tienė, Sigutė Abelkienė, Irena 
Bužėnienė, Vanda Zelenienė. 
Dvasios vadovais buvo prel. 
Jonas Kučingis ir a.a. kun. 
R. Kasponis. 

Apie 1970-1979 metų veiklą 
papasakoti kviečiamas buvęs 
tunt in inkas Vytautas Vidugi
ris. Kalbėtojas priminė, kad 
stovyklos pavadinimą pasiūlė 
Irena Matulai tytė, ir ta ip at
sirado „Rambynas". Nuo 1971 
metų jis pats dirbo tunt in in-
ku, o vadu buvo Valent inas 
Varnas . 1972 metų gegužės 
mėnesį susidegino Romas Ka
lanta. Tam įvykiui a tmint i 
stovykloje buvo pas ta ty tas 
prel. Jono Kučingio dovanotas 
kryžius. 1974 metais apsilan
kė Simas Kudirka, uždegęs 
nesibaigiančias demonstraci-

Da 'bas jvairėjo, darėsi 

Los Angeles lietuviško skautai i sau 
su vadove vyr. skaute EHina V< aekat 

•je „Palangos" skaučių 11 a.i k -i viaų skiltis 
I n o s I V t o k i e n ė s 

politinis, nors tuo pačiu metu 
kažkodėl sesės ėmė viena po 
kitos tekėti; matyt, todėl, kad 
joms gerai vadovavo Lionė 
Vilimienė. Organizacijos 20-
ties metų jubiliejui buvo iš
leistas leidinys. Gražinietės 
daug dirbo dailiųjų menų sri
tyje; po dešimties metų į mūsų 
tarpą sugrįžo jūrų skautai. 
Tais metais, be jau minėtų as
menų, vadovais veikė Remi
gijus Vizgirda, Kęstutis Mi
kėnas, a.a. Vaclovas Sviders
kas, Nijolė Grinienė, Irena 
Vilkienė, Danutė Basiulienė, 
Danutė Balchienė, Birutė Pra-
sauskienė, Jonė Varnienė, 
Mirga Pažemėnienė, Elena 
Vidugirienė, a.a. Aldona Ado-
mėnienė. Dvasios tėvu tapo 
prel. dr. Algirdas Olšauskas. 

Albinas Sekas, buvęs laiko
tarpyje 1980-1989 m. vienu iš 
vadovų, priminė, kad Tadas 
Dabšys, jam einant į sceną, 
liepęs ilgai nešnekėti, tai jis 
taip ir padarysiąs. Kalbėtojo 
žodžiais, to meto dvasios tėvu 
buvo visų temylėtas ir labai 
gerbtas prel. Vaclovas Bar-
tuška, o vadovais — Myko
las Naujokaitis ir Rimtautas 
Dabšys. „Aš į veiklą sugrįžau 
1985-tais metais, po dešimties 
metų pertraukos. Jau kai ku
rios palapinės sukrypo, ki
tos buvo skautų bandytos, ar 
tikrai nedegančios. Teko daug 
remontuoti. Skautai įsikūrė 
savo būklą Tautiniuose na
muose, sudarė bibliotekėlę. 
Tais metais pastatėme Rimo 
Muloko suprojektuotą antrą 
statinį. Lietuvai laisvinantis, 
skautų būklas Glendėlėje ta
po labai veiksminga vieta. 
Pirmą kartą į „Rambyno" sto
vyklą atvažiavo du skautai iš 
Lietuvos, kas labai pakėlė mū
sų nuotaikas" — baigė Albi
nas Sekas. 

Šio dešimtmečio vadovais, 
be suminėtųjų, dirbo: Eugeni
jus Vilkas, Marija Butkienė, 
skautų būklo pradininkas a.a. 
Vaclovas Sviderskas, Valenti
nas Varnas, Daiva Jusionie-
nė, Audra Griniūtė, Laima 
Jarašūnienė, Danutė Giedrai
tienė, Rima Baipšienė, Kathy 
Šermukšnienė (Gražiniečių 
vadovė), Vanda Zelenienė, 
Violeta Gedgaudienė, Danutė 
Balchienė, Lionė Vilimienė, 
Elena Pažėnenė. 

J sceną pakviesta tunti-
ninkė, buvusi rajono vadė Zi
ta Rahbar pasakoja apie 1990-
1999 metų veiklą. Jos žo
džiais, tai buvęs pats geriau
sias dešimtmetis. Darbas ir 
siekiai keitėsi. Lietuva atgavo 
laisvę, prasidėjo naujų emi
grantų karta, kurią įjungė į 
savo vienetus. „Sv. Jurgio" 
stovykloje gamtoje iškylauja
me miškuose, prie vandenyno. 
Šioje stovykloje pasodinome 
daug pušų, iškasėme šulinį, 
prisodinome daug krūmų; čia 
daug dirbo Romas Jarašūnas. 
Stovyklos pasidarė daug įdo
mesnės, turiningesnės, žaidė
me naktinius žaidimus. Vy
riausias skautininkas Romas 
Otto vis dar ragina mus sto
vyklauti be palapinių. Su rė

mėjų pagalba įsigijome telefo
nus, naudojamės Internetu, 
įdėjome savo laikraštėlį į 
skautų „Webside", atšventė
me stovyklavietės 35-ių metų 
sukaktį. Taip pat šventėme 
Akademinio skautų sąjūdžio 
75-ių metų jubiliejų. Dirbome 
ir dar dirbsime. Budėkime!" — 
baigė Zita Rahbar. 

Šio dešimtmečio dvasios tė
vas buvo kunigas Aloyzas 
Volskis, o dabartiniu metu — 
kun. Stanislovas Anužis. Čia 
daug veikė kaip vadovai Ma
rija Butkienė, Albinas Sekas, 
Zita Rahbar, Birutė Prasaus-
kienė, Tadas Dabšys, Vytenis 
Vilkas, Rima Baipšienė, Gra
žina Tompauskienė, Daina 
Petronytė-Kasputienė, Danutė 
Mažeikienė, Danutė Balchie
nė, Aldona Venckienė, Danu
tė Giedraitienė, Dalia Sodei-
kienė. 

... Šiandien Los Angeles 
skautai turi kuo pasidžiaugti. 
Neveltui čia dirbo, jaunystės 
jėgas atidavė buvę skautai, 
dabar jau senelių kartos. 
Garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas yra 
pasakęs, kad „skautybė šią 
pakrantę pasiekė per mūsų tė
vus ir senelius iš Lietuvos. Už 
tai mes turime moralinę at
sakomybę, kad tas lietuviškas 
atspalvis niekada neišnyktų, 
kad tautiniai ir dvasiniai 
ryšiai su mūsų kilmės kraštu 
liktų stiprūs, ir kad lietuviui 
skautui tikroji tėvynė visuo
met būtų Lietuva". 

...Šioje salėje, kuklioje vie
toje sėdėjo sidabro spalva pa
puošta galvute pirmoji Ramio
jo Vandenyno skautė Elena 
Truškauskaitė - Bandžiulienė 
su vyru Ignu. Susijaudinę jie 
abu klausėsi, kai jų dešimt
metė vaikaitė Liana Bandžiu
lytė skardžiu balsu deklama
vo savo skautišką priesaiką 
Šv. Kazimiero parapijos salės 
scenoje: „Baltą smėlį išrašy
sim mes lietuvišku žodžiu..." 
Tai jų karta, žydėjusi savo 
jaunyste prieš penkiasdešimt 
metų, įsiūbavo skautišką 
veiklą, kuri šiandien yra di
džiausiame pakilime. Jaunos 
kartos viena po kitos ėjo todėl, 
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Dr. Himas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, M 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 
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219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

kad čia kiekviename žingsny
je buvo lietuviškumas — dai
nose, laikraštėliuose, rapor
tuose, žaidimuose, laužavie
tėje. Dabar į Ramiojo Vande
nyno rajono skautiškas gretas 
jau įsiliejo net ketvirtoji karta. 

Mažosios Lianos karta pra
tęs Irenos ir Elenos Truš-
kauskaičių, Pauliaus Jasiuko-
nio, ir visų kitų garbių pir
mųjų skautų kartos darbus. 
Mes tikri — jie dirbs lietuvy
bės labui taip, kaip ir jų se
neliai jaunystėje. 

Regina Gasparonienė 

KAS IR KADA 
RAMIOJO VANDENYNO 

RAJONE 

Kovo 3 d. — Kaziuko 
mugė Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijoje. 

Kovo mėn. — Tarptautinė 
sueiga. Informacijas teikia va
dovai ir vadovės. 

Balandžio 13 ir 14 d. — 
Sv. Jurgio tradicinė iškyla į 
Point Magu State parką. 

Rugpjūčio 7-18 d. — Vasa
ros stovykla „Rambyne", Big 
Bear, CA. 
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1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vlŽSNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
katoėti angliškai arba lietuviškai. 

4847 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviikai 815-744-8230 
www.certerforsurgefyarKfoeasthealtri.com 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 
630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

Loe Angeles lietuviško skautavimo 50 metų jubiliejinėje sueigoje dalis „Kalniškiu" tunto brolių Kairėje tunti
ninkas s fil Vytenis Vilkas Penktas i i k. — vilkiuku draugininkas pa Kęstutis Reivydas 
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PENKTOJI KOLONA 
LIETUVOJE PEREINA 

Į PUOLIMĄ 
ONA VOVERIENE 

Kaip jau rašėme ankstes
niame straipsnyje „Penktosios 
kolonos veikla Lietuvoje ak
tyvėja" („Draugas". — 2002, 
sausio 24 d.), šių dienų įvykiai 
rodo, kad Penktosios kolonos 
veikloje prasideda naujas 
tarpsnis — perėjimas į puo
limą. 

1. Signalas pereiti į puolimą 
gautas iš Maskvos, praeitų 
metų gruodžio 24 d. Kūčių iš
vakarėse, Vladimir Putin įsa
kius visiems rusakalbiams 
Baltijos šalyse kelti riaušes ir 
reikalauti, kad vėl, kaip ir so
vietmečiu, tuose kraštuose bū
tų įvesta rusų, kaip antroji 
valstybinė kalba. 

Jamestovvn fondo analitikas, 
vienas dienraščio „Monitor" 
leidėjų W. Socord savo straips
nyje laikraštyje „Wall Street 
Journal Europe" klausia: „Ar 
galite įsivaizduoti Vokietijos 
kanclerį, televizijos laidose ra
ginantį elzasiečius ir vokiškai 
kalbančiuosius reikalauti dau
giau teisių Italijoje?" 

Kaip rašo žurnalistė J. Žei-
žytė, „Kreipdamasis į rusų 
tautos atstovus, gyvenančius 
Baltijos šalyse, V. Putin siekia 
sukurt i Kremliui pavaldžią et
ninę ir kalbinę įtampą, padė
siančią siekti sumanytų tiks
lų. Baltijos valstybių atveju 
nesutarimai su tautinėmis 
mažumomis gali virsti NATO 
plėtros į Rytus stabdžiu" (Žei-
žytė „J. Putinas stengiasi 'už
virti košę' Baltijos valstybėse" 
// JOCĮ amžius". — 2002, 
saus.) 

Atsiliepdama į Putin krei
pimąsi, Seimo raudonoji dau
guma, ką tik išgriovė buvusią 
atsparią ir daug padariusią 
lietuvių kalbos labui Valstybi
nę lietuvių kalbos komisiją. 

2. Patvirtintas Seime įstaty
mas dėl buvusių kalinių ir 
tremtinių tur:o nacionalizavi
mo antrą karta. Šį kartą jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, su
teikiant galimybę stribams, 
enkavedistams, kegėbistams, 
jų palikuonims bei kitiems bu
vusiems okupacinės valdžios 
ištikimiems tarnams tuo tur tu 
disponuoti ir jį privatizuoti. 
Lėšos kompensacijoms už na
cionalizuotą turtą nenumaty
tos biudžete, žadama pinigus 
grąžinti „kada nors". Kaip ži
nia, „žadinys, tai, kaip ant ke
lio radinys", — taip sako lietu
vių patarlė. 

3. Lietuvos gyventojų geno
cido vykdytojams — enkave
distams, kagėbistams, stri
bams, tardytojams ir kitiems 
suteiktos valstybinės pensijos. 

Tam reikės k a s m e t iš valsty
bės biudžeto sk i r t i 4 mln. Lt. 
Tų pinigų būtų užtekę teisin
gumui įgyvendint i , grąžinant 
teisėtiems savininkams jų tur
tą. 

4. Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus kreipėsi į Sei
mą, prašydamas perduoti 
Konstituciniam Teismui pri
imtą įstatymą dėl politinių ka
linių ir tremtinių turto nacio
nalizavimo. Raudonoji gvardi
ja Seime — 80 LDDP, LSDP, 
socialistų, valstiečių ir naujo
sios demokratijos (K Pruns
kienės) partijų Seimo narių 
jau kelintą kartą ignoravo 
prezidento pas iū lymus ir bal
sų dauguma pas i s akė už poli
tinių kal inių bei tremtinių 
turto nacionalizavimą. 

5. Vilkinamos ir stabdomos 
komunistinio genocido vykdy
tojų, Lietuvos žmonių kankin
tojų ir budelių bylos. Paruošta 
dokumentacija 1,000 bylų, ta
čiau jos nesvars tomos , matyt, 
laukiama, kol sovietų valdžia 
vėl įsigalios Lietuvoje. 

6. Sausio 13-osios vieną or
ganizatorių ir jos įkvėpėją J. 
Jarmalavičius, išėjusį iš kalėji
mo, atlikusį bausmę už Lietu
vos žmonių jo organizuotas 
žudynes, su gėlėmis ir šam
pano purslais pasitiko oficia
lus žmogus, Rusijos ambasa
doriaus padėjėjas — vicekon
sulas Aleksandr Južanin 
ir vienas Penktosios kolonos 
vadų Lietuvoje, raudonųjų 
brigadų su geležiniais strypais 
mušti l ietuviams organizato
rius V. Ivanovas. J. Jarmala
vičius buvo pavadintas „gar
bingu Rusijos piliečiu", taip 
Lietuvos žmonių žudynių or
ganizatorių pakeliant į gar
bingų žmonių statusą. Tai ofi
ciali Rusijos ambasados po
zicija Lietuvoje, niekinanti Lie
tuvių tautos orumą. 

7. Sausio 13-osios dienos iš
vakarėse — Seimo narys Ni
kolajus Medvedevas, A. But
kevičius, K. Prunskienė ir B. 
Genzelis Saus io 13-osios tra
gedijos faktus interpretavo 
taip, kaip jie buvo aiškinami 
okupantų Varenikovo ir Iva
novo jų šmeižtuose ir dezinfor
macijose. Žurnalistas Jonas A. 
Patriubavičius pagrįstai rašo: 
„Trys ponai ir ponia, preten
duojantys būti politikais, vi
suomenės vada is , už kuriuos 
žmonės balsavo... nė žodžiu 
nepasmerkė civilių žudikų, 
vadinasi, lyg ir pritarė, ką da
rė 'Alfa' (rusų smogikų būrys, 
žudęs žmones Sausio 13-ąją)... 
Ar bereikia didesnio pasity-

DRAUGAS, 2002 m. vasario 13 d., trečiadienis 

Ses. Ona Mikailaitė 

Dulkės ir pelenai 

Vasario 8 d. Tarptautinėje aukštojoje vadybos mokykloje. įkurtoje Kaune Norvegijos vadybos instituto, buvo 
įteikti tarptautiniai magistro diplomai pirmiesiems septyniolikai, magistratūros studijas baigusių specialistų. 
Diplomus įteikė vadybos mokyklos rektorius dr. Virginijus Kundrotas (viduryje) ir svečias iš Norvegijos prog. 
Jan Grund. Eltos nuotrauka. 

čiojimo iš aukų? Visas pasau
lis pasmerkė Sausio 13-osios 
žudynių įkvėpėjus ir organiza
tor ius , žuvusiųjų pagerbimas 
tapo ritualu, o šaunioji ketve
r iukė skleidžia dezinforma
ciją, kad tas ritualas tuščias. 
...tyčiojosi iš Sausio 13-ąją 
verkiančios tautos. Padorioje 
visuomenėje tokiems cinikams 
ir kietaširdžiams niekas ne-
paduotų rankos, istorija nuo 
jų nusisuktų... Dabar, praėjus 
daugiau kaip dešimtmečiui, ci
nikai ir amoralios politikos 
kurmiai kasa melo tunelius po 
istorija, kurios liudininkai ir 
dalyviai ką tik buvome... Pa
vojinga gyventi šalyje, kurioje 
drumsčiama mirusiųjų ramy
bė. Ir ne bet kokių mirusiųjų, 
o tokių, kuriems lenkiasi ka
raliai" (Patriubavičius J. A. 
„Kokius tunelius kasa ciniškos 
politikos kurmiai" // „Lietuvos 
aidas". — 2002, saus. 14, p. 5). 

8. Rusijos muitinėse mora
liai terorizuojami Lietuvos ve
žėjai, siekiant juos išstumti iš 
krovinių pervežimo rinkos. 

9. Įžūlėja ir keičia toną tele
vizijos laidose ir radijuje val
dančiosios daugumos idėjiniai 
vadai Č. Juršėnas ir V. And
riukaitis. Diskutuojant politi
kos klausimais su kitų partijų 
nariais, ypač prof. V. Lands
bergiu, Č. Juršėno ir V. And
riukaičio tonas darosi irzlus, 
isteriškai ultimatyvus. Pasta
ruoju metu ypač dažnai jie ir 
jų vadovaujama Seimo daugu
ma konfrontuoja su preziden
tu ir net su savo partijos vado
vu, Vyriausybės galva A. Bra
zausku. Kyla įtarimas, kad jie 
stengiasi bet kokia kaina su
kelti, kaip ir Estijoje, vyriau
sybės krizę, Lietuvai artėjant 
prie NATO durų. 

10. Lietuvoje kas mėnesį 
brangsta elektra, telefonas, 
maisto produktai. 2001 metais 

bendros ūkio išlaidos padidėjo 
maždaug 86 Lt, tik nepasi
keitė nei pensijų vidurkis, nei 
bazinė pensija, nei atlygini
mai. Bedarbių skaičius didėja. 
Naujuosius metus sutikome, 
turėdami 275,000 registruotų 
bedarbių. Jdomu, kad ekono
miniai Lietuvos rodikliai ži-
niasklaidos duomenimis gerė
ja. Vadinasi, mūsų milijonie
riai, nomenklatūrininkai ir 
Penktosios kolonos rezidentai 
turtėja, o žmonės vis labiau 
skurdinami. 

11. Lietuvos Konstitucijoje 
parašyta, kad Lietuvoje negali 
būti NVS šalių junginių, kari
nių dalinių. Sausio 15 d. Lie
tuvos Seimas priėmė įstaty
mą, pagal kurį Lietuvos teri
torijoje galės dalyvauti ir NVS 
valstybių kariniai vienetai 
(daliniai iki 250 kareivių — 
O.V.), kariai ir karinėms pajė
goms priskirti civiliai tarnau
tojai (gerai kariškai paruošta 
Penktoji kolona — O.V.). „Tai
gi, nepraėjus ir dešimt metų 
nuo Rusijos kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimo, čia vėl ka
rines pratybas vykdys NVS 
šalių kariniai vienetai... Kaip 
žinoma vienos iš NVS šalių — 
Baltarusijos gynybos vicemi
nistras yra vienas iš Sausio 
13-osios tragedijos kaltininkų 
generolas V. Uschopčikas". 
(Gardauskienė G. A. „Pau
lausko vadovaujamas Seimas 
ruošia dirvą prezidentui dikta
toriui ir atidaro vartus nelega
liai ginklų prekybai" // „Lietu
vos aidas". — 2002, sausio 16, 
p. 2). 

1927 metais Rusijos Penkto
sios kolonos išprovokuotą val
džios krizę Lietuvoje A. Sme
tona savo kalboje metaforiškai 
pavaizdavo taip: „... Prisimena 
dabar vienas dalykas: viena
me Kauno knygyno lange pa
stebėjau tokį skulptūros dar

belį, kur atvaizduotas liūtas ir 
apačioje apie liūto kojas apsi
vyniojęs smauglys. Liūtas koją ! 

pakėlęs žiūri tiesiai smaugliui 
į nasrus. 

Dailininkai man taip paaiš
kino: liūtas su pasiryžimu žiū
ri į pavojų ir nesibijojo. Tas 
viskas man pasirodė simbolin-
ga. Šiandien to skulptūros 
darbelio prasmė paaiškėjo. 
Liūtas, pamatęs, kad juo to ! 

liau, tuo labiau smauglys jam 
kojas pančioja, supyko, susi-
purtė ir atsikratė smauglio. 

Jūs , kariai, brangūs Tėvy
nės gynėjai, budėjote Tėvynės 
sargyboje. Man malonu matyti 
Tamstų patriotišką pasišven
timą..." (Liekis A. „Gruodžio 
17-oji — lemtinga lietuvių 
tautos istorijoje" // „ Tautinin
kų žinios. — 2002, saus., p. 2). 

Ar šių dienų Lietuva tebėra 
Liūtas? Ar neprimena Penkto
ji kolona anų dienų smauglio? 
Ar neatsiras šiandien Lietuvo
je povilų plechavičių, pasiry
žusių Lietuvą vaduoti iš 
smauglio gniaužtų? Ar gali pa
kartoti Lietuva anų laikų žyg
darbį, ar leisis raudonojo 
smauglio pasmaugiama? 

* Ignalinos atominėje 
elektrinėje (IAE) apsilan
k ę Austrijos diplomatai pa
reiškė, kad jų valstybė sup
ranta Lietuvos problemas, su
sijusias su numatomu jėgai
nės uždarymu, ir yra pasiry
žusi padėti jas įveikti. Diplo
matai IAE direktoriui teigė 
suprantą, jog sprendimo dėl 
jėgainės uždarymo neįmano
ma įgyvendinti per trumpą 
laiką. Todėl, anot Austrijos at
stovų, jų vizito tikslas buvo 
išklausyti atominės energeti
kos specialistų nuomonę ;r 
ieškoti jėgainės uždarymo 
klausimų sprendimo būdų.BNS> 

Ženklindamas žmonių kak
tas pelenais, kunigas sako: 
„Atmink, žmogau, kad dulke 
esi ir dulke pavirsi". To Pe
lenų dienos priminimo liūdną 
gaidą mes nedviprasmiškai 
suvokiame. 

Putnamo vienuolyno Dan
gaus vartų kapinaitėse pa
laidotas poetas kun. Mykolas 
Vaitkus guli po masyviniu 
kryžiaus formos akmens ant
kapiu, kuriame iškalti šie žo
džiai: „Nušvitusi dulkė..." Tai 
jo 1933 m. Lietuvoje išleisto 
eilėraščio rinkinio pavadini
mas. Žmogus — tai nušvitusi 
dulkė. 

Dulkių ir pelenų simbolika 
nebūtinai turi būti slegianti. 
Viso pasaulio religijos net ir 
nekrikščioniškos, turi susi
mąstymui bei atgailai skirtus 
laikotarpius. Pasninkas ir at
gaila žmogui primena tą rea
lybę, kurią jis kasdienos 
triukšme linkęs pamiršti: savo 
žmogišką trapumą, palinkimą 
į nuodėmę ir priklausomumą 
nuo Dievo. Žydai švenčia Yom 
Kippur dieną — tai atsiteisi
mas Dievui už praeitų metų 
padarytus nusikaitimus: ben
druomeninis kaltės išpažini
mas ir bendruomeninis susi
taikymas sugrąžina žmogui 
teisingą kryptį. Musulmonai 
švenčia Ramadan — atgailos 
mėnesį, susilaikydami nuo 
valgio, nuo lytinių santykių, 
nuo smurto ir kraujo pralieji
mo. Atgailos mėnesio pabai
goje visi dalyvauja susitaiky
mo puotoje, kur šeimos na
riai sueina džiaugtis atnaujin
tu gyvenimu Allah palaimo
je. Mes, krikščionys, turime 
Gavėnią, kuri mus veda kry
žiaus keliu su Kristumi iki 
Velykų, Jo Prisikėlimo šven
tės, svarbiausios mūsų tikėji
mo tiesos sudabartinimo. 

Pasninkas, malda, geri dar
bai padeda žmogui atsiteis
ti už kaltes, klaidas ir atnau
jina ryšį su Dievu. Praėjusių 
amžių žmonėms tai buvo vi
siškai suprantama ir priim
tina. Šių laikų žmogus tačiau 
iš tolo purtosi atgailos. Mes 
laikomės dietų iki apalpimo ir 
susirgimo, kad būtume liekni 
ir gražūs; mankštinamės su
prakaitavę iki nukritimo, kad 
būtume sveiki ir stiprūs. Bet 
pasninkauti ir atgailauti — 
ačiū ne! 

Visais laikais buvo ir bus 
žmogui sunku pripažinti, kad 
jis suklydo. Kažkoks moder
nus išminčius pareiškė, jog 
atradęs dvi svarbiausias sky
rybų priežastis: tai vyrai ir 
moterys. Vienas įžvalgus ku
nigas pastebėjo, jog, skaityda

mas atsiminimų knygas, nie
kada neranda autoriaus prisi
pažinimo, kad pats buvęs kal
tas dėl gyvenime padarytų 
klaidų. Ne! Kalti buvo kiti 
žmonės, aplinka ir pan. Pa
menu ir vieną prieš daugelį 
metų pravestą tikybos pamo
ką, kada prašiau mokinių su
rašyti svarbiausias, jų many
mu, pasaulio problemas ir jų 
priežastis. Viena mergaitė pa
rašė: „Visos problemos kyla 
iš žmonių, nes nesvarbu, kas 
ką sako, jie vis viena daro 
ką nori..." Geresnio atsakymo 
ligi šiol nesu radusi. 

Savo kaltės pripažinimas ir 
savo trapumo išpažinimas yra 
ne vien religiniai aktai, j ie ir 
žmogiškai mums būtini. Kas 
nebesugeba atvirai prisipa
žinti klydęs, įpranta visą kal
tę mesti kitiems, ilgainiui pra
randa protinę bei emocinę pu
siausvyrą. 

Gavėnia — tai vidinio dva
sinio atsinaujinimo metas. 
Pasninkas ir atgaila mus su
taiko pačius su savimi, vienas 
su kitu ir visus mus su Die
vu. „Mea culpa", nuolankus 
išpažinimas ir gerais darbais 
bandymas kaltę atitaisyti yra 
drauge giliai asmeninis ir ben
druomeninis aktas. Gavėnios 
tikslas: padėti mums pasi
ruošti Velykoms, lyg būtume 
senųjų amžių katechumenai, 
besiruošiantys krikštui. 

Kas nenorėtų pradėti iš nau
jo? Kas netrokšta ištrinti ne
vykusius, sau ir kitiems žalą 
nešančius veiksmus? Tai yra 
įmanoma. Atgaila nuskaidrina 
širdį, atgaila pastato kojas ir 
nukreipia akis teisinga krypti
mi. Senajame Testamente pra
našai kalbėjo žydams: „Tas, 
kuris pasitiki vien žmogumi, 
kuris ieško stiprybės vien kū
ne, kurio širdis nusigręžus 
nuo Dievo... tas žmogus pana
šus į belapį, bevaisį krūmą..." 
Naujajame Testamente Kris
tus sako: „Ateikite pas ma
ne.... i r a s jus atgaivinsiu". 

Neatsitiktinai Gavėnią 
švenčiame pavasarį — po žie
mos atgijusi gamta visomis jė
gomis kyla į šviesą, į saulę. 
Gavėnia kviečia ir mus pakil
ti: Žemės krisleli. Šviesos už
kerėtas. /kas tu?... 

Iš M. Vaitkaus eilėraščio 
„Nušvitusi dulkė". 

Patį poetą ir jo mintį bei 
dulkės simboliką ypač jaut
riai įvertino lituanistas Vla
das Kulbokas („Lietuvių reli
ginė poezija"), ir jis dabar ilsi
si tose pačiose Dangaus vartų 
kapinaitėse, kitoj pusėj tako 
nuo kun. Mykolo Vaitkaus. 

AMŪRO IŠDAIGOS 
ONA MATUIZAITĖ 

* 
(Apsakymas) 

Nr.5 
Silvija, apkabinusi draugę, ramino: 
— Nepergyvenk. Atvažiuosi pas mus, surasime tau 

vyrą milijonierių... 
— Širdingai dėkoju, — Ieva visu svoriu bumtelėjo į 

krėslą. — Milijonieriai manęs laiminga nepadarys. Aš 
labai myliu savo darbą. Aš — žurnalistė ir tuo viskas 
pasakyta. Viena, bet nevieniša esu. Aš visada tarp 
žmonių ir su žmonėmis. 

— Senatvėje vienatvės neišvengsi. Jeigu įsimylė-
tumei, nemestumei žurnalistikos? 

Ieva neigiamai papurtė galva, patylėjus prašneko: 
— Nė karto nebuvau stipriai įsimylėjusi ir nežinau, 

kaip pasielgčiau. Jeigu tektų dėl meilės galvą praras
ti, galbūt kitaip mąstyčiau. Nežinau. 

— O aš įsimylėjau taip, tarsi proto netekau. Negaliu 
be jo gyventi, ilgesys stačiai širdį plėšia, krūtinę degi
na... 

— O kaip tėvai reaguoja į tavo išvažiavimą? — pa
klausė Ieva. 

— Tėvas mirė, kai aš dar studijavau. Mamą pasiim
siu. Seserų, brolių neturiu. 

Silvija neprasitarė nė vienai bendradarbei, kad iš
važiuoja į užsienį. Tyliai pasitraukė, atsisveikindama 
pasakė, kad norinti dirbti su studentais, jaunimu, to
dėl universitete dėstys anglų kalbą. 

| oro uostą ją palydėjo vienintelė draugė Ieva. Atsi
sveikinant abi apsiašarojo. 

Už dešimties valandų vidurnaktį lėktuvas pagaliau 
sėkmingai nusileido Floridoje. 

Keistas j a u s m a s užvaldė Silviją, kai jos kojos palietė 
Floridos žemę, netikėjo, kad po kojomis Amerikos kon
tinentas. Apie šį žemyną buvo daug skaičiusi, girdė
jusi įvairių pasakojimų iš patyrusių žmonių, betį nė ne
sapnavo dangintis dėl meilės į pasaulio kraštą. Stebi
no žydras dangus, visai nepanašus į Pabaltijo dažnai 
debesuotą dangų, net žolė kitokia ir gėlės nepanašios į 
tėviškės laukų gėles. Vėjas pūtė stiprokas, sausas ir 
karštas. 

Akimis dairėsi savojo Donaldo, bet tarp pasitin
kančių žmonių nematė. Negera nuojauta durstelėjo 
širdį: „Gal vėluoja? — pagalvojo ji, labai nusiminus ir 
tuoj pa t vijo nuo savęs įtarinėjimą. — Ne, ne, jis negali 
apsigalvoti. Negalima apsimesti taip stipriai my
linčiu...". 

Tolumoje ji pamatė pažįstamą moterį. Ji bėgo prie 
jos. O šviesūs plaukai plaikstėsi pavėjui. Ji atskubėjo. 
Silvija nustėro, nuleido rankas, rankinukas ir nedide
lis lagaminas nuslinkę bumtelėjo ant grindinio. Mote
rys apsikabino. 

Silvija negalėjo nė žodžio ištarti, bijodama sužinoti 
blogą naujieną. Jane tai iš karto pajuto ir pasiskubino 
nuraminti: 

— Brangute, nesijaudinkite. Donaldas nesulaužė 
duoto žodžio. Staiga paskutinę minutę iškilo problemų 
ir jis nuskubėjo į svarbų pasitarimą. Yra nesklan
dumų su jo paskutiniu filmu. 

Silvija lengviau atsikvėpė, pakele rankinuką, laga
miną ir abi sėdo į mašiną. Jane vairavo. Mašina rie
dėjo lygiu, kaip stalas, greitkeliu. Po pusvalandžio at
važiavo į Donaldo kontorą, kuri užėmė visą dešimtą 
aukštą tipiškame stiklobetoniniame pastate. 

Liftu pakilo į dešimtą aukštą. Jane įvedė Silviją į 
jaukų, pusiau prieblandoj skendintį, kambarį. Išvar
gusi viešnia sudribo į minkštą krėslą prieš televizorių 
ir užsimerkė. Įsivaizdavo savo susitikimą su juo ir ne
kantriai laukė. Pajutusi kavos kvapą, pravėrė akis. 
Jane ant padėklo pastatė prieš ją garuojančią kavą su 
sumuštiniu ir pasakė: 

— Silvija, Donaldas labai tavęs prašė, kol vyks pasi
tarimas, kad tu pažiūrėtumei jo vienintelį filmą „Vul
kano ugnis". 

Ji įjungė televizorių ir įdėjo kasetę, o pati. atsipra
šius išėjo. 

Silvija, gurkšnodama kavą, žiūrėjo filmą ir verkė. 
Siužetas paprastas, bet labai panašus, neskaitant ke
lių smulkmenų — į jų abiejų santykius! Tai buvo tik
rovės stebuklas: meksikietė mergaitė ir garsus, pagy
venęs rašytojas, daugiau kaip dvidešimt metų vyres
nis, įsimyli vienas kitą. Tie patys jausmai, tos pačios 
pažiūros, elgesys... Ir staiga finalas. Tuo metu, kai ji 
pagaliau nusprendžia važiuoti pas jį ir pasilikti visam 
laikui, pagrindinis herojus staiga miršta... 

Silvijos veidas nuo ašarų gausos buvo šlapias ir no
sinė šlapia, lyg būtų sulyta ar vandeniu apsipylusi. 

Filmas baigėsi, bet ji, nepaprastai sujaudinta ir su
krėsta, kelias minutes negalėjo atsipeikėti, taip stip
riai ši melodrama ją paveikė. 

Ji sėdėjo, lyg suakmenėjusi. Išgirdusi už nugaros 
varstomas duris, krūptelėjo. Įėjo Jane. Net kambario 
prieblanda negalėjo nuslėpti sekretorės nenatūraliai 
išblyškusio veido... Netrukus ši moteris, visada san
tūri, sugebanti valdytis bet kunoje situacijoje, staiga 
dusulingai suriko ir lėtai sudribo ant grindų. 

Silvijai iš karto viskas buvo aišku, širdis nujautė, 
kas įvyko. Atsistojo ir svetimomis, tarsi medinėmis 
kojomis, kaip jai pasirodė, labai ilgai ėjo link sekre
torės. Suklupo šalia ir išgirdo tai, ko nesitikėjo ir la
biausiai bijojo: 

— Silvija, Silvija... Brangioji, jis... Jis mirė. Tik ką 
posėdyje mirė... Silvija!.. 

Paskui viskas įvyko lyg siaubo filme — iš akių dingo 
Jane kambarys, švelnus traškėjimas televizoriaus ek
rane. Liko tamsa, iš kurios išsikapstyti reikėjo daug 
laiko ir vėliau gailėjosi, kad toje tamsoje nepasiliko 
visam laikui. Skaudžiai pajuokavo išdykėlis amūriu
kas, šovęs įjos širdį aštrią meilės strėlę. 

Po laidotuvių Silvija sugrįžo į tėvynę. Įsidarbino tu
rizmo biure, kur ir anksčiau dirbo. Su ja viskas tvar
koje, gyvenimas teka normaliai, vienodai, ramiai, tik 
negali pakęsti įkyrių klausimų, kodėl neišteka. Ben
dradarbiai žino jos liūdną meiles istoriją ir nevargina 
panašiais klausimais, juk širdies žaizda negreit už
gyja-

Kaip ir anksčiau. Silvija nežiūri melodramų, tik šį 
kartą jau dėl kitos, labai skausmingos, asmeniškos 
priežasties. Dvasines stiprybės jai teikia mylimas dar
bai 

Pabaiga 
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VĖL GAVĖNIOS METAS 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Laikas be galo greitai bėga. Gavėnioje visi darydavo iš avi-
Čia tik buvo Kalėdos, ir vėl 
Gavėnia. Kai mažas buvau, 
tai Gavėnia greitai ateidavo ir 
atrodė ji labai ilga. Bet Gavė
nios sutikimas, ką vadinda
vome Užgavėnėmis. buvo 
linksmas. Iš Pašaminės kaimo 
ateidavo Nemickas su bajanu 
ir dar atsivesdavo savo drau
gą, kuris turėdavo kitokią ar
moniką. Tai jaunimas gana 
anksti pradėdavo šokti ir 
linksmintis. Į šokius suvažiuo
davo ir daugiau jaunimo iš 
Kitų kaimų. 

Rytojaus diena yra Pelenų 
diena. Kas tik gali, eina į baž
nyčią, kad kunigas pelenų ant 
galvos užbertų. Tai reiškia, 
prasidėjo atgailos metas. Mes 
su broliu, kurį Ninyku vadin
davau, viską apžiūredavom. 
Priemenėj didelė statine. Čia 
bus pienas pilamas. Per visą 
Gavėnią pieno negalėsime ne 
paragauti . Mama darys sūrius 
darbymečiui, o išrūgas gaus 
gyvuliai, lėliukai ir kiaules, 
kurios jokios Gavėnios nepri
pažįsta. 0 smetoną reikės 
man plakti, kol sviestas pasi
daro. Smetona gardžiai kve
pia, ir negali susilaikyti ne
aplaižęs plakamosios lazdelės. 
Turbūt reikės prieš Velykas 
per išpažintį kunigui pasaky
ti, kad laižiau smetoną. Bet 
žinau, kad kunigas vis juokia
si, kai pasakau, kad laižau 
smetoną. O gal smetoną pa
laižyti galima. Negaliu mamos 
paklausti . Ji tai pati nė pieno 
lašo per Gavėnią nepaims į 
burną. Taigi tokie laikai atėjo, 
kad kas galima teliukams, o 
mums negalima. Gal todėl ir 
kunigui juokas ima, kai pasa
kai, k a d laižei smetoną. Niny-
kas visą laiką tylėjo, kai aš 
jam pasakojau apie Gavėnią. 
Kažin jam ar ką reiškia Ga
vėnia. Ji atėjo ir praeis. O 
man j i rūpi, nes ji man labai 
ilga. 

Mudu su Ninyku viską ap 

žų lyg tokius kiaušinius. Mes 
tuos kiaušinius vadindavom 
maltiniais, nes avižų grūdus 
išvirdavom, paskui sumaida-
vom ir, šiek tiek pasūdzius jau 
miltus ir šiek tiek aliejaus 
įmaišius, gana greitai sulipdy-
davom lyg tokius kiaušinius, 
kuriuos gali įsidėti i kišenę. 
Gavėnioj daug ateidavo pas 
mus ubagų, kurie nieko kito 
neprašydavo kaip tik avižų 
miltų malt iniams daryti. 

Krikščionybėje įsigalėjo pas
ninke sampra ta — jei susilai
kai nuo mėsos valgymo, tai 
jau pasninkauji. Kai kas dėl 
sveikatos mėsos visai nevalgo. 
Ir be mėsos galima padaryti i 
gerus ir skanius valgius. Ro- į 
mos katalikų Bažnyčiai pri
klausantieji krikščionys per 
Gavėnią susilaiko penktadie
niais nuo mėsos valgymo. Tuo 
būdu mums primenama, kad 
Kristus kentėjo, buvo prikal
tas prie kryžiaus ir mirė penk
tadienį. Kai Kristus buvo Jono 
pakrikštytas Jordano upėje, 
Evangelijoje sakoma, kad „Jis 
buvo Dvasios nuvestas į dy
kumą, kad ten būtų velnio 
gundomas. Išpasninkavęs ke
turiasdešimt dienų ir ketu
riasdešimt naktų, Jis buvo la
bai a lkanas" (Mt. 4, 1-2). 

Krikščionybės pradžioje ti
kintieji Kristaus pasninką pa
minėdavo paskutine savaitę 
prieš Velykas pasninkaudami 
nieko nevalgant per 40 valan
dų, vėliau per vieną dieną, 
paskui per dvi dienas. Tik Ni
kėjos visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime 325 m. minima 
Gavėnios 40 dienų pasninkas. 
Tada pasninkas buvo labai 
griežtas. Buvo valgoma tik 
vieną kartą dienoje vakare be 
mėsos ir pieniškų valgių. Tik 
mažiems vaikams, ligonims ir 
seneliams buvo leidžiama ne 
silaikyti tokio griežto pasnin
ko. Gavėnios metu Bažnyčia 
draudžia šokius ir kitas links-

S K E L B I A I 

Čikag06 lit. mokyklos ketvirto skyriaus mokiniai su savo mokytoja Vilija Aukštuoliene prisimena lietuviškas 
Užgavėnių tradicijas. Mokiniai patys pasigamino kaukes Kristinos Badaraitės nuotrauka 
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SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Adelė 

K E P T A LAŠIŠA (SALMON) 

2 šaukš ta i + vienas šaukštelis 
distiliuoto bespalvio acto 

•2 šaukš ta i cukraus 
2 šaukš ta i Dijon garstyčių 
1 1/2 šaukštelio sausų 

garstyčių miltelių 
mažiau negu 1/4 puodelio 

aliejaus (canola) 
4 lašišos file — 6-7 uncijų (ozj 

kiekvienas 
džiovintų čiobrelių uhyrne) 
druskos ir maltu juodųjų 

pipirų pagal skonį 
1 puod. baltos duonos 

džiūvėsėlių 
Actą. cukrų, garstyčias (Di

jon ir miltelius), aliejų supilti į 
indelį su užsukamu viršum ir 
gerai suplakti, kol pasidaro 
t i rš tas padažas 'galima pada
ryti dieną anksčiau ir laikyti 
šaldytuve). 

įkaitinti orkaitę iki 375 
laipsnių F. Kepimo indą 13x9" 

. lengvai patepti. Sudėti lašišą, 
žiūrėdavom. Gavėnios metu mybės apraiškas. Senovėje bu- j P a b a r s t v t i druska, pipirais ir 

čiobreliais. Ant kiekvieno la-
file uždėti po šaukštą 

visa mūsų troba pasikeisdavo 
Per Gavėnią vietoj mamos di
delių staklių būdavo įnešamas 
dar didesnis medinis padaras, 
kurį mes vadindavom fabriku. 
Tai linų grūdelių aliejaus 
spaustuvas. Pas mus labai 
daug žemės apsėdavo linais. 
Mama labai daug darbo turė
davo su tais linais. Man vis 
reikėdavo linus iškulti. Kiek
vieną linų kūlelį su kultuve 
išmušdavau. Susidarydavo 
kluone didelės grūdų krūvos. 
Kai linų stabarėlia: būna be 
grūdų, tai tik tada reikia tuos 
kūlelius vandenyje išmirkyti 
per dvi savaites ir paskui iš
minti iš jų siūlams pakulas. 
Tai j a u čia didelis darbas ma
mai. J i visą šeimą drabužiais 
aprengdavo. Nieko mes nega
lėjome apsivilkimui krautu
vėje nusipirkti. Todėl ir stak
lės visą žiemą būdavo pirkioje. 

Per Gavėnią patys spausda-
vom sėmenų aliejų. Iš tų mažų 
linų grūdeliu gana daug gau-
davom aliejaus. Tas aliejus 
buvo vartojamas vietoj sviesto 
ir kitų riebalų. Kai vaikai 
atlėkdavom pas mamą šauk
dami, kad norim valgyti, tai ji 
mums ant duonos riekės už
pildavo aliejaus ir pabarstyda-
vo riekę druska, bet niekad 
per Gavėnią negaudavom nei 
sviesto, nei sūrio. Mama kep
davo grikių blynus sekmadie
niais ir per kitas šventes tik 
su sėmenų aliejumi. O bly
nams pasidažyti gaudavom iš 
kanapių grūdų išspausto pie
no. Dabar daug kartų girdėjau 
skelbiant, kad sėmenų aliejus 
ir grikiai yra pats geriausias 
ir sveikiausias maistas. Dabar 
žmonės avižas naudoja košei 
išvirti. Pagal medicinos pata
rimus avižų košė esanti labai 
sveikas valgis. Pas mus kaime 

vo didelės bausmės tiems, ku
rie nesilaikydavo Gavėnios 
nuostatų. Toledo sinodas nu
tarė uždrausti mėsos valgyti 
per visus metus tam. kuris bū
tų valgęs mėsos per Gavėnią. 
Tokiam buvo uždrausta per 
Velykas priimti Šv. Komuniją. 

Seniau Lietuvoje valgyti Ga
vėnioje mėsą buvo laikoma di
dele nuodėme. Skaisgirio apy
linkėje kas Gavėnioje valgyda
vo mėsą, tą Didįjį Šeštadienį 
visai nakčiai uždarydavo pir
tyje arba su gyvuliais tvarte. 
Senovėje buvo draudžiama 
linksmas dainas dainuoti per 
Gavėnią. Kai dzūkai negalė
davo be dainų gyventi, tai 
jiems leisdavo dainuoti apie 
karą, apie liūdnus įvykius, 
raudas, Kris taus kančias. Že
maitijoj, praėjus pusei Gavė
nios, trečiadienį dvyliktą va
landą skambindavo varpais 
pusę valandos pranešti žmo
nėms, kad jau puse Gavėnios 
išpasninkauta. Iš čia galima 
suprasti, kaip žmonės dėl 
griežto pasninko laukdavo Ve
lykų švenčių. Didįjį šeštadienį 
mums būdavo jau linksma, 
nors pasninkas baigdavosi tik 
Velykų sekmadienį. Vaikų vi
sa grupė eidavom į Kaltanė
nus šv. ugnies ir švento van
dens namo parsinešti. Šv. Mi
šių apeigos būdavo nuostabiai 
malonios. Šeštadienio naktį 
mergaitės, pasikeičiant poro
mis, per visą naktį budėdavo 
atsiklaupusios prie Kristaus 
„palaidoto", tabernakulyje pa-
slėp.o Švč. Sakramento. O Ve
lykų rytą pilnutėlė bažnyčia. 
Po Viešpaties iš numirusių 
prisikėlimo maldų visi žmonės 
su kunigu, nešančiu Kristaus 
prisikėlimo statulą, pradeda 
su choru giedoti „Linksma die
na mums prašvito". Apie baž-

j šišos 
Į padaryto padažo, išskirstyti, 
Į kad visai žuvį padengtų. Api

berti žuvį duonos džiūvėsėliais 
ir įspausti , kad nenukristų. 
Kepti lašišą apie 18 minučių, 
kol džiūvėsėlių viršus gražiai 
paruduoja ir pasidaro apke
pęs. 

Duodant į stalą, taip pat 
a tskirai paduoti likusį gars
tyčių padažą. 

SKANUS IR SVEIKAS 
UŽKANDIS 

2 pakeliai ..crescent rolls" 
sumažinto riebumo) 

1 — 8 uncijų pakelis minkšto 
sūrio 'cream cheese, taip 
pat sumažinto riebumo) 

1/2 puod. majonezo 
'• sumažinto riebumo, light) 

1 šaukštelis pjaustytų krapų 
1 šaukš tas pasuku 

<buttermi!kj 
1 pakelis sauso užpilo 

salotoms (Ranch salad 
dressing mix) 

1 puod. tarkuoto cheddar 
sūrio 

3 puod. pjaustytų šviežių dar
žovių: svogūnų laiškų, raudo
no ir žalio pipiro, agurkų, po
midoru . stambiai tarkuotų 
morkų 

,,Crescent rolls"' tešlą išimti 
I iš įpakavimo, iškloti j a 15x10 
j kepimo skardą, tešlą sujun-
Į giant. kad pasidarytų vienti
sas plokštainis. Kepti 350 
laipsniu orkaitėje, kol tešla iš

keps 'pagal ant įpakavimo 
parašytas instrukcijas. Atvė
sinti. Sumaišyti visus produk
tus, išskyrus daržoves ir sūrį. 
Aptepti plokštaini ta mase, 
apibarstyti daržovių mišiniu 
ir užbarstyti tarkuotą sūrį. 
Pjaustyti gabalėliais. 

* Agurkų sėklas ir pomidorų 
vidų su sėklomis išskobti. 

PAŽINKIME RYŽIUS 
Parduotuvėse matome įvai

rių ryžių rūšių, kaip pasirink
ti, kas mums geriausiai tinka? 
Ryžiai skirstomi pagal grūdo 
formą ir pagal paruošimą. 

Ilgagrūdžiai — grūdo ilgis 
4-5 kar tus didesnis negu plo
tis — ryžiai būna birūs ir 
lengvi. Labai tinka salotoms, 
troškiniui. 

V i d u t i n i o ilgio — grūdo il
gis 2-3 kartus diu. ?nis nei plo
tis — būna lengvi, bet ne tokie 
birūs. Tinka balandėliams, 
sriuboms, desertams. 

Trumpagrūdžių ryžių grū
dai beveik apvalūs. Išvirti pa
prastai labai minkšti, lipnūs. 
Tinka daržovių patiekalams, 
maltinukams, pudingams. 

Laukinių ryžiu grūdai (iš 
esmės tai ne tikrieji ryžiai, bet 
negiliame vandenyje augančių 
smilgų sėklos) ilgi, su tamsiai 
ruda viršutine luobele, stip
raus, į riešutus panašaus, sko
nio ir kvapo, parduodami daž
niausiai sumaišyti su papras
tais ryžiais, nes yra labai 
brangūs. Laukinius ryžius vir
ti reikia daug ilgiau, kaip ki
tus ryžius. Tinka žvėrienos 
patiekalams. 

Rudieji arba natūralieji 
ryžiai yra rusvi, juos reikia il
gai virti, turi daug B grupės 
vitaminų. 

„Precooked" — išvirti ir 
išdžiovinti ryžiai. Išverda per 
kelias minutes, nors nėra to
kie skoningi ir kvapūs, kaip 
nevirti ryžiai. 

Verdant ryžius, paprastai 
pilama dukart daugiau van
dens, kaip grūdų (pvz., 1/2 
puod. ryžių. 1 puodelis van
dens), išskyrus „precooked" 
ryžius: ir vandens, ir ryžių 
kiekis yra vienodas. (Pastarie

ji ryžiai pilami į verdantį van
denį, išmaišomi, uždengiami 
ir leidžiama pastovėti 5 min.) 

DAUG ČESNAKŲ? 

Ir pagal liaudies mediciną, 
ir pagal sveikatos priežiūros 
įstaigų patarimus, česnakus 
valgyti yra sveika. Tačiau kar
tais šeimininkes nus iperka 
tiek česnakų galvučių, kad 
greitai sunaudoti nespėja ir 
jos pradeda dygti arba pūti . 

Česnakus išlaikyti gal ima 
beveik neribotą laiką, jeigu 
nulupsime, skilteles sukapo
sime, sudėsime į užsukumą 
stiklainį, užpilsime aliejumi, 
kad apsemtų ir padėsime šal
dytuve. Vartojimui t inka ne 
tik patys česnakai, bet ir alie
jus , kurio keli lašai duoda pui
kų česnakų skonį. 

AR ŽINOTE? 

•Sojos pupelių padažas (soy 
sauce) pradėtas gamint i Kini
joje Zhou dinastijos metu 
(1134-264 pr. Kr.). 1600 m. so
jos padažą į Europą parvežė 
olandų prekybininkai. 

•Dvinagę šakutę pi rmiausia 
pradėjo naudoti Graikijos 
princesė 1071 m. Venecijoje. 

•Kristupas Kolumbas savo 
kelionių metu 1660-jo dešimt
mečio viduryje į Karibų salas 
atvežė cukrines nendres . Ka
dangi cukraus plantacijoms 
reikėjo darbininkų, tuo metu 
pradėta prekyba Afrikos ver
gais. 

• Manoma, kad majonezą 
išrado Prancūzijos kunigaikš
tis de Richelieu (galbūt, ge
r iau sakant, jo virėjas) 1757 
m. Pradžioje majonezas buvo 
vadinamas „mahonnaise" nuo 
tuometinės karinės bazės Por t 
Mahon. 

KAD DOVANOTOS GĖLĖS 
ILGIAU LAIKYTŲSI 

Šv. Valentino diena jau čia 
pat . Daugelis iš savo mylimų 
asmenų gaus gėlių puokštes . 
Kad gėlės ilgiau laikytųsi, ne
reikėtų dažnai keisti vandens 
ir į vazą dėti specialių milte
lių, galima apsieiti papras
čiau. J vazą su vandeniu 
įpilkite 2 šaukštus chloro (var
tojamo skalbimui, pvz., Clo-
rox). Jeigu vaza nedidelė, pa
kaks 1 šaukšto chforo. Gėlės 
ilgiau laikysis, vanduo išliks 
švarus ir nereikės plaut i va
zos. Jokio chloro kvapo ta ip 
pat nepajusite. 

nyčią tris kar tus apeina visa 
procesija, giedodama tą pačią 
giesmę. Iš bažnyčios visi su 
džiaugsmu išeina, kai kurie 
ašarodami. Pas mus kaimuose 
Velykos būdavo švenčiamos 
tris dienas. Trečioji diena bu
vo vadinama ledų diena. 

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

iR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agontas Frank Zapots ir Off. Mgc. Aukse 

S Karte kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 W n t 95th Street 
Tai. (708) 424-8654 

(773)581-8854 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SU 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

GREIT PARDUODA 
rSr 

m 
Landmark 
properties 

Bu*. 773-229-8781 
R M . 706-425-7180 
MoM 773-6900206 
Pager 830-314-4330 

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

Siūlo i š n u o m o t i 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles: "sidings", 

"soffrts", *decKs", "gutters", plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

i tel. 630-241-1912. • 

Ieško da rbo 

Summit rajone išnuomojamas 
vienas kambarys su baldais. 

Kaina $325. 
Tel. 708-594-1184. 

Siūlo d a r b ą 

50 metų moteris ieško darbo 
vyresnių žmonių priežiūroje su 

gyvenimu. Gali pakeisti 
savaitgaliais. Tel. 708-218-7666 

(mob.); 708-795-5979. 

Advokato raštinei pilnam darbo 
laikui reikalinga darbuotoja. 

Gerai kalbanti angliškai ir 
lietuviškai, gerai dirbanti su 
kompiuteriu ir turinti darbo 
leidimą. TeL 773-284-0100. 

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reguired. TeL 630-654-6580. 

ym^m? t.wm**x#:'-*x 

Istoriniame Lemonte 
326 Main Street, Lemont, Mnote 

Tel. 630-257-8825 
Maloniai kviečiame l 

PUSRYCiUSrPiETUS — „BRUNCH" 
Sekmadieniais, 11:30 — 2 v.p.p. 

Prie šampano taurelės profesionali šefė Dalia 
pateikia tradicinius amerikietiškus pusryčius/pietus 

„Brunch" — sultys, vaisiai, sūriai, kiaušinienė, 
dešrelės, spirgučiai, žemaitiški blynai, naliesnikai, 

cepelinai, mėsos kepsniai, „beef stroganoff". vištiena, 
žuvies patiekalai, kava, arbata, pyragai ir L t 

Porcijos neribotos. 
Dėl lietuviškų patiekalų prašome pasitikrinti telefonu. 

Patiekalai keičiami kas sekmarJeni. 

<r**—™»»——— M — — ™ — 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 

Vėl artinasi Gavėnia — šventas laikotarpis, skirtas maldai. Kristaus 
Kančios apmąstymui ir atgailai. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų 

vienuolyne Putname 

Gavėnios rekolekcijos š.m. kovo 15-17 d. 

Praves svečias iš Lietuvos — Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vaidotas 
Labašauskas, šiuo metu studijuojantis VVashington. DC. 

Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 15 d., 7 v. vak. Baigsis 
pietumis sekmadienį, kovo 17 d. Jei kam sąlygos neleidžia dalyvauti 
visą savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną — šeštadienį, kovo 16 d.. 

pradžia 9 v.r. Visas savaitgalis $80 (nuo penktadienio vakaro iki 
sekmadienio pietų). Viena pilna diena (be nakvynės) $25. 

Dvi dienos su nakvyne $50. 
VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 8 d . 

kartu įmokant $25 ir užtikrinant rezervuotą vietą 
(nakvynei vietos ribotos). 

Immaculate Conception Convent -Retreat 
600 Liberry Highway 

Putnam, CT 06260-2503 
Tel. 860-928-7955 

* K a s m e t v i s d i d e s n ė da
l i s m o k s l e i v i ų , baigusių pri
valomą mokslą, siekia bran
dos atestato (95 proc. baigu
siųjų), vis daugiau vidurinės 
mokyklos absolventų renkasi 
aukštąsias mokyklas — iš 
dešimties abiturientų studen
tais tampa Šeši. Daugiau stu
dijuoti ateina baigusių kitas 
mokymo įstaigas (profesines, 
aukštesniąsias mokyklas), 
taip pat jau turinčių aukštojo 
mokslo diplomus. Šiais mokslo 
metais antrojo aukštojo moks
lo diplomo siekė 1,131 asmuo. 
Be to, tęsti mokslo sugrįžta 
vis daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių, didėja studento am
žiaus vidurkis — 23 metai. 

(BNS) 

* Vaist ininkų organizaci 
jos , sus irūpinus ios padėtimi 
farmacijos srityje, ragina svei
katos apsaugos ministrą dau
giau tartis su vaistininkais bei 
keisti šiai sričiai vadovaujantį 
viceministrą. .Mūsų netenki
na farmacijos politiką kuruo
jančio viceministro Eduardo 
Bartkevičiaus pozicija, jo ne-
kompetencija, todėl pakartoti
nai prašome ministro paskirti 
kitą viceministrą arba pasilik
ti sau kuruoti šią sferą", sakė 
Lietuvos farmacijos sąjungos 
prezidentas profesorius Edu
ardas Tarasevičius. Pasak jo, 
įstatymo projekte nėra apta
riamas vaistinių savininkų 
statusas, todėl vaistinės savi
ninku gali boti bet kas . <sm> 



•JAV LB įstaigoje \Vashington. DC. Iš kairės: LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm Algirdas Rimas, LB 
įstaigos stažuotoja Jūrate Mikšėniene, Krašto valdybos sekretorė ir narė informacijai Terese Gečienė. 

LB ĮSTAIGĄ WASHINGTON, DC, 
APLANKIUS 

. • 
JAV LB Krašto valdyba savo 

pranešimuose, aplinkraščiuo
se ir straipsniuose spaudai 
dažnai mini savo įstaigą Wa-
shington, DC. Tačiau eilinis 
Amerikos lietuvis, ir netgi 
„Draugo" skaitytojas, gal ne 
visai susigaudo, kur ta įstaiga 
yra, kas joje dirba ir ką dirba. 

Tstaigos adresas ne 
Vašingtone 

Jstaiga yra ne pačiame Va
šingtone, bet viename jo prie
miesčių. Reston, Virginia. 
Tikslus įstaigos adresas: Lit-
huanian American Communi-
ty, Inc.. 11259 Roger Bacon 
Dnve^Suite 17 C, Reston, VA 
29490. felefonans : (703) 397-
0950, fax: (703) 397-0951. e-
mail lacin@erols.com. 

Kodėl ne Vašingtone — at
sakymas labai paprastas. 
Nuomos kaina JAV sostinėje 
būtų dviguba, o gal ir triguba. 
Net ir Restone kainos kyla. 
Sausio mėnesį LB Krašto 
valdyba gavo pranešimą, kad 
savininkas žada pastatą re
montuoti. Nuomininkai, kurie 
norės pastate likti, privalės 
imti didesnį plotą už dvigu
bą nuomą. Iki šiol LB Krašto 
valdyba mokėjo 425 dol. į mė
nesį, bet nuo balandžio 1 d. 
gali būti apie 1,000 dol. mė
nesiui. Rūpestį kelia žadamas 
nuomos pakėlimas arba kitų 
patalpų ieškojimas. 

Šiuo metu įstaiga yra labai 
geroje, lengvai privažiuoja
moje vietoje. Turi vieną di
delį kambarį su dviem rašo
mais stalais. Ant abiejų — po 
kompiuterį . Daug tvarkingų 
lentynų su įvairia lietuviška 
spauda ir bylomis. Yra biblio
teka su Lietuvių Enciklopedi
ja, svarbiausiais lietuviškais 
bei amerikietiškais informa
ciniais leidiniais. Prie vienos 
sienos stalas, ant kurio Lietu
vos ir Amerikos vėliavėlės, 
prezidentų Bush ir Adamkaus 
fotografijos. Ant kitos sienos 
Lietuvos ir Amerikos žemė
lapiai. Pastarasis nusagstytas 
spalvotomis smeigelėmis, nu
rodančiomis, kuriose vietovė
se veikia LB apylinkės, kurio
se yra LB įgaliotiniai. Įstaiga 
nedidelė, bet profesionaliai 
jauki . 

Kas įstaigą 
administruoja? 

Jstaiga veikia JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
rėmuose, kurios pirmininku 
yra Algirdas J. Rimas, dirban
tis visuomeniniais pagrindais. 
A. Rimui daug pristatymo ne
reikia. Jis rašo spaudoje, yra 
kviečiamas kalbėti minėji
muose. Jaunas JAV diploma
tinės tarnybos pensininkas, 
tarnavęs Europoje, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje, turi daug 
patirties tarptautiniuose klau
simuose. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, buvo nusiųs
tas į Vilnių paruošti JAV am

basados Lietuvoje įsteigimą ir 
ten keletą metų buvo pirmuo
ju, po JAV ambasadoriaus, pa
reigūnu. Ankstesnėje JAV LB 
Krašto valdybos kadencijoje 
ėjo JAV LB KV-os Ekonomi
nių reikalų tarybos pirminin
ko pareigas. 

Nuo pat įstaigos įkūrimo, 
JAV LB Krašto valdyba sam
dydavo apmokamą LB įstaigos 
direktorę. Ilgus metus tose pa
reigose darbavosi Asta Banio
nytė, vėliau Audronė Pakš
tienė. Ir šios kadencijos pir
mus mėnesius, įstaigos direk
tore buvo A. Pakštienė. Jai at
sistatydinus, bandyta išsivers
ti su dirbančiais įstaigos sta
žuotojais (interns) už Lietu
vių fondo suteiktą kuklią pa
ramą ir savanoriais, dirban
čiais tik dalinį laiką visuo
meniniais pagrindais. Šio 
krašto valdybos kadencijos 
metu Marius Petrušonis, Ina 
Navazelskytė ir Jūratė Rep
šienė yra daug prisidėję prie 
įstaigos darbų. Šiuo metu įs
taigos stažuotoja yra Jūratė 
Mikšėniene, Lietuvių fondo 
stipendininkė. 

Susipažinkime su J ū r a t e 
Mikšėniene 

Pirmiausiai reikia išsiaiš
kinti, ką reiškia būti stažuo
toja: „Tai asmuo, atliekantis 
būtiną tarnybą praktikai įsi
gyti" (Lietuvių kalbos žody
nas). Už tarnybą stažuotojas/ 
ja gauna minimalią stipen
diją, bet ne algą, ir tol tarny
boje dirba, kol stipendijos su
ma išsibaigia. Ar stažuotė bus 

atnaujinta, priklausys nuo 
organizacijos turimų lėšų. 

Jūratė Mikšėniene į LB įs
taigos stažuotę atėjo su impo
nuojančiais kredencialais. Gi
mė ir augo Kaune. Baigė vidu
rinę mokyklą, kuri dabar yra 
Radvilėnų gimnazija. Turi du 
laipsnius iš Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune: bakalau
rą iš Verslo administravimo 
ir vadybos, o magistrą iš 
„marketingo" ir tarptautinės 
komercijos. Dirbusi įvairiose 
pareigose medicininės admi
nistracijos ir vaistų telkimo 
srityje, laisvai kalbanti ir ra
šanti lietuvių, anglų, rusų ir 
lenkų kalbomis, susikalbanti 
ir vokiškai. Svarbiausia LB 
įstaigos veiklai, laisvai nau
doja kompiuterį ir įvairias 
kompiuterio programas. Sta
žuotė LB įstaigoje jai duoda 
darbo praktiką amerikietiš-
koje lietuvių įstaigoje, o Ben
druomenei — sumanią darbuo
toją, turinčią didelį patyrimą. 

Kaip Jūratė atsirado Ameri
koje? Jos vyras Andrius Mik-
šėnas studijuoja University of 
Maryland. Baigęs kaip ir Jū
ratė Vytauto Didžiojo univer
sitetą, laimėjo vienintelę 
MBA studijoms tarptautinę 
University of Maryland sti
pendiją. A. Mikšėno laimėji
mas yra ir LB laimėjimas ga
vus labai pareigingą, paslau
gią pagal laikrodį valandų 
neskaičiuojančią profesiona
liai pareigas atliekančią, įstai
gos darbuotoją. 

J. Mikšėniene atsako į 
skambučius ir elektroninius 
laiškus iš valdiškų bei neval-
diškų įstaigų, spaudos, iš 
amerikiečių ir lietuvių ieš
kančių įvairios informacijos. 
Informacijos ieškančius nu

kreipia, o pagal reikalą, į 
įvairias JAV LB tarybas ir pa
reigūnus. Palaiko ryšius su 
LB apylinkėmis, su A. Rimu 
ir VRT-os nariais, ruošia infor
maciją NATO ir kitais VRT 
klausimais ir ją išsiuntinėja 
LB apylinkėms ir apygar
doms. Rašo pranešimus VRT 
reikalais lietuviškajai spau
dai, paruošia informaciją apie 
NATO JAV LB tinklalapiui 
(JAVLB.org). Visuomeninių 
reikalų nariai yra Saulius 
Anužis, adv. Romas Domans-
kis, Algimantas Gureckas, An
gelė Nelsienė, Arvidas Reme-
za, Donatas Skučas, dr. Vik
toras Stankus, Darius Sužie
dėlis ir dr. Elona Vaišnienė. 

LB Krašto valdyba tikisi, 
kad Vasario 16-tosios aukų 
vajus įgalins ir tolimesnį LB 
įstaigos Washington, DC, iš
laikymą. Įstaiga ne tik pa
lengvina Krašto valdybos dar
bą, bet suteikia visai lietu
vių išeivijai matomumą Ame-
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Rožė tau... 
Valentino dienos proga, 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

rikos sostinėje. Visos rimtos, 
gerai organizuotos etninės 
grupės didžiuojasi savo įstai
gomis, jas išlaiko, plečia. Lie
tuvai ruošiantis pakvietimui 
į NATO, yra būtina šalia Lie
tuvos ambasados, turėti ir 
Amerikos lietuvių vardu vei
kiančią įstaigą. Atsimintina, 
kad jei Lietuva šį rudenį ir 
bus pakviesta į NATO, praeis 
metai ar daugiau, kol JAV 
Senatas 2/3 balsų dauguma 
sutartį patvirtins. Įstaigos 
buvimas tuo metu bus ypač 
svarbus. Argi mes galime 
leisti tai įstaigai šiuo kritišku 
laiku užsidaryti. 

Teresė Gečienė 
JAV LB informacija 

* Sost inėje n u o 50 iki 100-
150 litų padidėjo bauda už 
automobilio stovėjimą neleisti
noje vietoje arba nesumokėjus 
už stovėjimą mokamose aikš
telėse. (BNS) 

DRAUGAS, 2002 m. vasario 13 d., t rečiadienis 

* Kaune žadama statyt i 
naują „Žalgirio" spor to pa-
statyną. 5 ha plote bus pasta
tytos krepšinio, tinklinio, teni
so, sunkumų kilnojimo, gim
nastikos, aerobikos salės. Ob
jekto vertė — apie 2.5 mln. 
litų. Pasak šio stadiono vado
vo Antano Šalaviejaus, lėšos 
gautos iš būsimo pramogų 
centro. m i n m 

* Vasar io 8 d., Salt Lake 
City žiemos olimpinių žai
dynių atidarymo dieną, suka
ko lygiai 10 metų nuo nepri
klausomos Lietuvos sportinin
kų sugrįžimo į olimpines žai
dynes — 1992 m. Albervilyje 
vykusiose žaidynėse Lietuvos 
sportininkai po ilgos pertrau
kos dalyvavo aukščiausiame 
sporto forume. SBM 

Miestas, valstija, zip code 
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A. t A. 
LIUDMILAI SIRUTAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui BORISUI 
BAKŪNUI, dukrai JANINAI SAULIC ir jų šeimoms. 

Krikšto duktė Dalia Januškienė su šeima 

Janina Gaigalienė 

Laima Irving su šeima 

A. t A. 
DALIAI PRIKOCKYTEI-

STANIŠKIENEI 
Darbščiai literatei ir visuomenininkei, kuri iškeliavo pas 
Viešpatį 2002 m. vasario 1 d. 
Atsimename Dalią, mūsų pradžios mokyklos ir 
gimnazijos klasės draugę Augsburgo tremtinių 
stovykloje, kurioje mes ugdėme dvasines vertybes, 
sutvirtinome Tėvynės meile ir supratome draugystės 
vertę. 
šio neapsakomo skausmo metu nuoširdžiai užjaučiame 
jos vyrą DŽIUGĄ, vaikus, anūkus ir brolį VIDMANTĄ. 

Kartu liūdinčios likusios klasės draugės: 

Regina Firantaitė-Narušienė 

Alė Baleišytė-Keielienė 

Mirga Dabrikaitė-Kiiienė 

Raimonda Binkevičiūtė-Kontrimienė 

Genė Buračaitė-Vasaitienė 

Vida Matusaitytė-Morris 

Lf I 
LIETUVIU FONDAS /rUTHUAMAN FOUNDATION, INC. 

lx$27 

lz$30 
lx|35 
8x$50 

14911 1Z7ti • Umort.«. «X» MUt) J57-1UI 
PU IMI) 25MK7 

Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas , pavardė po 
dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma 
po pavardės=įnašų iš viso. 

2001 m. lapkrič io mėn . 

lx$75 
24x$100 

2x$25 Šerpe Eitmanaitė Maria, $25; Užubalienė Jankutė 
Nijolė $350. 

4x$30 Cinkus Jonas, $30; Kėzelis Algimantas ir Elena, 
$275; Marchertas Antanas ir Vilią, $730; Mockaitis 
Algis ir Jolanta, $30. 

2x$50 Buntinaitė Aldona, $115; Žygas Juozas ir Apolonija 
atm. įn.: Baltutienė Danutė, $1,235. 

lx$70 Sidrys dr. Linas ir Rima, $670. 
17x$100 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,830; Garūnas 

dr. Albinas ir dr. Ona, $1,200; Kerelytė Svajonė, 
$100; Koncė dr. Arvydas, $1,100; Kulbis Tadas ir 
Rūta, $270; Liaugaudas Pranas atm. įn.: 
Liaugaudienė Eugenija, $1,800; Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija, $200; Narutis Pilypas ir Elvyra, 
$700; Pellet Judy, $575; PLB Švietimo komisija, 
$300; Razma Gabrielė: įm. Razma dr. P. 
Edmundas, $100; Razma Valius V. ir Aldona P., 
$100; Sidrys dr. Jonas ir Judy, $1,300; Sutkuvienė 
Ada, $4,685; Švipienė Bronė atm.: Švipas Jolanta, 
$700; Varneckas Vitalis atm. įn.: Pellett Varneckas 
Judy, $650; Žibąs Jūra C., $100. 

lx$145 Rinkiene Ona atm. įm.: Tamulionis Robertas ir 
Aldona $50 ir 7 kiti asmenys, $845. 

8x$200 Brazis Algirdas ir Aldona, $2,775; Karas Arvydas 
ir Rita, $1,600; Kelpša Charles ir Danutė, $200; 
Kirkus Liudas ir Irena, $700; Raudys Vytas ir 
Marija, $400; Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,900; 
Valavičius Antanas ir Viktorija, $5,700; Vitkus 
Aleksas ir dr. Danguolė, $2,700. 

lx$280 Kilius Povilas ir Rūta, $2,383.71. 
lx$500 Valaitis dr. Jonas ir Joana, $9,530. 
1 x$ 10,000 Vi8ockienės-Masiokaitės Pranės stipendrjų fondas: 

įm. Masiokienė Filomena, $10,000. 
lx$ 15,876.65 Ambrizas John, testamentinis palikimas, 

$16,926.65 
Iš viso 30,441.65 

2001 m. gruodžio mėn . 

lx$2 Galeckaitė Audronė, $102. 
lx$3 Vosylius Antanas, $113. 
2x$10 Barisa Bart, $200; Dailidkienė Valentina, $405. 
lx$15 Galinis Bronius atm. įn.: Kredys Jūra, $2,055. 
5x$20 Deveikis Ona, $1,465; Gajauskas Rimas, $220; 

Idzelis Henrikas atm. įn.: Idzelis Salomėja, $620; 
Rajeckas Gediminas, $280; Stankus Kostas, $440. 

9x$25 Belickas Antanas atm.: Belickas Magdalena, $525; 
Bitėnas Rimantas ir Dalia, $225; Bublys 
Algimantas ir Birutė, $465; Daulys Vitas, $125; 
Ivaška Ryman tas ir Dalia, $150; Keblys Kęstutis 
ir Vitalįja, $725; Pikelis Victoria, $250; 

lx$150 
lx$155 

2x$200 

lx$250 
lx$350 
lx$500 
2x$l,000 

lx$l,400 
lx$2,000 

Puodžiūnienė Živilė, $150; Valeška Edward D., 
$225. 
Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: 
Bernotavičius Petras, $1,057. 
Gelažauskas Algirdas, $130. 
Thies Paul ir Rasa, $35. 
Balašaitienė Aurelija, $600; Daugėlienė Stasė, 
$520; Jankauskas Magdalena, $1,100; Laucius 
Henrikas ir Ilona, $150; Maurukas Kazimieras 
atm. įn.: Maurukienė Stasė, $700; Osmolskis 
Povilas atm. įn.: Osmolskis Ona, $1,350; Valaitis 
Jonas ir Irena, $367; Variakojis dr. Daina, $825. 
JAV LB Palm Beach Co. apylinkė, $875. 
Anonis Vytautas ir Danutė, $3,600; 
Astrauskas Ramūnas ir Asta, $100; Balzekas 
Family foundation, $300; Budelskis Zigmas 
atm.: Budelskis Eugenija $1,700; Jatulis 
Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $1,100; 
JAV LB Seattle apylinkė $1,986,25; 
Juodvalkis Uosis, $600; Karaitis Algirdas 
atm.: Karaitis Viktorija, $1,600; Karsas 
Julius, $400; Kaufmanas Petras, $1,300; 
Lintakas Aras R., $100; Liubinskas Juozas ir 
Daila, $315; Marchertas Dalia: įm. 
Marchertas A. ir R., $100; Marchertas 
Paulius: įm. Marchertas A. ir R., $100; 
Marchertas Tomas: įm. Marchertas A. ir R., 
$100; X, $1,035; Plikaitis dr. Juozas atm.: 
Plikaitis Barbara, $10,200; Polikaitis Antanas 
ir Dalilė, $1,210; Reškevičius Albinas ir 
Gražina, $700; Savickas dr. Tadas, $1,300; 
Siliūnas Donatas ir Daina, $830; 
Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas 
Stanley, $2,100; Vasys Dalius, $750; Vitas dr. 
Robertas ir dr. Gailė, $900. 
Vaišnys dr. Elona M., $1,950. 
Janusis Zuzana atm.: Ankus Viktoras ir 
Gražina $50, Svera Jonas ir Birutė $40. 
Mikaila Juozas $25, Astašaitienė Birutė $20, 
Petrulis V. ir M. $20, $3,355. 
Balanda Kęstutis atm. įn.: Balanda 
Gediminas, $300; Radvenis Egidijus ir Vida, 
$700. 
Mileris dr. Paul, $2,500. 
Miknaitis Sigitas ir Janina, $1,500. 
Skladaitis Vincas, $1,600. 
Kazakauskas Paul C. atm.įn.: Kazakauskas 
Carl ir Eve, $6,100; Raišys Vidmantas ir 
Nijolė, $3,250. 
Vidugiris Vytautas ir Elena, $7,000 
Palaitis Lydia atm. įn.: Palaitis Lili, $2,000. 

lx$170,OOO Stapulionienė Genė, $172,210. 

I i viso $180,537.00 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.XII.31 
gauta aukų $11,000,881. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $8,684,545 

Palikimais gauta — $5,663,979. 

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių fondui: LITHUANLAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių fondas 
remia lietuvybe. 

file:///Vashington
mailto:lacin@erols.com
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6 DRAUGAS, 2002 m. vasario 13 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ką v a l g y t i p u s r y č i a m s , 
p r i e š p i e č i a m s ir vakar ie 
ne i? Paska i tą apie sveiką 
mait inimąsi šį ketvirtadienį, 
vasario 14 d., 2 vai.p.p. Pasau
lio lietuvių cent re skaitys Hi-
ppocrates Hea l t h inst i tuto at
stovė Loreta Vainienė. Į susi
tikimą kviečia PLC renginių 
komitetas . 

L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y 
b ė s d i e n o s p r o g a vasario 16 
d., šeštadienį, nuo 9 vai.r. iki 
1 val.p.p. Fi rs t Personai Ban
ko Čikagos ir Or land Parko 
skyriuose galėsi te pasivaišinti 
kava ir bandelėmis su lašinu
kais. Visi nuoširdžiai kviečia
mi apsi lankyti . P la t e snė infor
macija s k a m b i n a n t Rūta i Sta
niulienei a rba Edi ta i Žiurins-
kienei tel. 773-767-5188. 

SU NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENA! 

Čikagos Pie tvakar ių LB 
apylinkės valdyba sveikina vi
sus Čikagos ir apylinkių lietu
vius su Lietuvos nepriklauso
mybės diena — Vasario 16-ąja 
ir ragina a t i t i nkama i pami
nėti šią šventę. Mes žinome, 
kad Čikagoje t a proga yra 
daug renginių — todėl mes 
nieko ir neruošėme. Būtų la
bai gerai, kad mes, lietuviai, 
sueitume kartu ir suruoštume 
bei atšvestume vieną, gražų, 
tai progai ir dienai tinkantį 
pokylį-minėjimą. Prisiminki
me V. Kudirkos žodžius — 
„vienybė težydi". 

A n t a n a s R a š y m a s 
„ S o u t h t o w n " d i e n r a š t i s 

pirmadienio laidoje pirmame 
puslapyje plačiai aprašė vasa
rio 10 d. įvykusį ALTo Čika
gos skyriaus suruoštą Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą Maria gimnazijos auditori
joje. Prie straipsnio atspaus
dinta minėjimo dalyvės Jūra
tės Variakojienės spalvota 
nuotrauka. Straipsnyje mini
ma, kad gausia i pripildyta au
ditorija entuzias t ingai sutiko 
senator iaus R. Durb in užtikri
nimus apie Lietuvos įstojimą į 
NATO. Straipsnyje cituojamas 
Pilypas Naru t i s , kur i s nacių 
buvo išvežtas į Stutthofo kon
centracijos stovyklą, taipogi 
buvo ci tuojama Emilija Pakš
tienė, Romas Blauzdavičius ir 
ALTo p i rmin inkas Saulius 
Kuprys. Straipsnyje buvo pa
žymėta, kad šis renginys paro
do lietuvių visuomenės stip
rumą Čikagoje. J5outhtown" 
dienraštis y ra vienas iš pag
rindinių Čikagos laikraščių, 
turint is 145,000 skaitytojų. 

Apie orus galite susižinoti 
in ternete - Metromix.com 

Čikagos l i tuanis t inėje 
mokyk lo je Lietuvos neprik
lausomybės šventės minėji
mas vyks šį šeštadienį, vasa
rio 16 d., 11 vai. r. didžiojoje 
J a u n i m o centro salėje. Prie 
minėjimo ruošos prisideda ir 
Amerikos Lietuvių Taryba. Vi
sa lietuviškoji visuomene 
kviečiama atsilankyti! 

Vasar io 16-osios minėj i 
m a s Jaun imo centro kavinėje 
vyks vasario 16 d., šeštadienį. 
5 val.p.p. Kalbės įvairių orga
nizacijų veikėjas dr. Petras 
Kisielius. Programą atliks Me
no mokyklėlės, vadovaujamos 
L. Tautkuvienės, mokiniai. 
Vaišes paruoš J C moterų klu
bas. Maloniai kviečiame lietu
vių visuomenę gausiai daly
vaut i . 

Svč . M. Marijos Nekal to 
Pras idė j imo parapijos 
v a i k a i kviečiami nupiešti po 
vieną piešinį Vasario 16-osios, 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos, tema. Bus paroda, ku
rios metus galėsite pasi
džiaugti jaunųjų menininkų 
darbeliais. Būkime aktyvūs! 
Ant piešinio užrašykite savo 
vardą ir amžių. Nupieštus pie
šinėlius kuo greičiau prista
tykite į bažnyčią kun. Jauniui 
Kelpšai. 

Gintė D a m u š y t ė - diplo
matė , publiciste, politologe, vi
suomenininke. J i baigė polito
logijos ir istorijos mokslus 
Wayne State universitete De
troite, studijavo vokiečių kal
bą Goethe inst i tute Vokietijo
je . Nuo 2001 m. sausio 29 d. 
G. Damušytė eina Lietuvos 
Respublikos ambasadorės prie 
NATO pareigas Briuselyje (ji 
- vienintelė moteris-ambasa-
dorė prie NATO). Ši garbinga 
viešnia atvyksta į Čikagą ir 
vasario 16 d., šeštadienį, 6:30 
val.v. dalyvaus iškilmingame 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kurį Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje ruošia Lemonto LB val
dyba. Garbės svečiais taip pat 
yra pakviesti JAV senatorius 
Richard Durbin, JAV Kongre
so narys John Shimkus, Lietu
vos ambasadorius Vašingtone 
Vygaudas Ušackas ir kiti. Me
ninėje programoje dainuos Li-
j ana Kopūstaitė-Pauletti . gros 
Broniaus Mūro orkestras . Al
dona Šoliūnienė gamins ska
nius valgius. Užsisakykite vie
tas , skambindami Genei Sta-
siulienei tel. 708-301-6679. 

L i e t u v o s nep r ik l ausomy
b ė s s u k a k t i e s šven tė 
Brighton P a r k e vyks sekma
dienį, vasario 17 d. Ji prasidės 
sv. Mišiomis Svč. M Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai.r. Po Mi
šių parapijos mokyklos salėje 
vyks programa, kurią atliks 
Čikagos lietuvių operos mote
rų choras ir soliste Dalia Ei-
dukaite-Fanelli . Kalbą pasa
kys advokatas Saulius Kup
rys. Po programos - vaišės ir 
pabendravimas. 

L i e t u v o s i r Amer ikos lie
t u v i ų d a i l i n i n k ų darbų pa
r o d a bus at idaroma šį penk
tadienį, vasario 15 d.. 7:30 
val.v. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Bus ekspo
nuojami Egles Bredikienes. 
Sigito Balčiaus, Tomo Kirvai
čio, Algimanto Kezio. Irenos 
Šaparmenes . Leonardo Sur-
gailos. Donato Žadeikio. Vido 
Zimkaus kūryba. Taip pat bus 
galima pamatyti anksčiau Le-
monte rodytų Ramunes Veliu-
vienės darbų. Atvykite! 

V a s a r i o 16-osios minėji
m ą vasario 17 d. 12 vai. 'tuoj 
po pamaidų> rengia JAV LB 
Vidurio vakarų apygarda. 
Pagrindinę paskaitą skaitys 
Stase Petersonienė, Pedagogi
nio lituanistikos instituto di
rektore. Be Lemonto Bendruo
menes atstovų dar dalyvaus ir 
Pietvakarių apylinkes nariai 
iš įvairių priemiesčių: Mar-
ąuette Park . Evergreen Park, 
Oak Lavvn, Palos Hights, Chi-
cago Ridge, Palos Jiills. Palos 
Park. Hickory Hills. Orland 
Park. Tinley Park ir kt. Lau
kiame visų! 

L i t h u a n i a n Business 
Counc i l rudens pietus ir vi
suotinį susirinkimą ruošia va
sario 20 d. 6:15 val.v. „Wi-
llovvbrook Ballroom" restora
ne, \Villow Springs, 8900 S. 
Archer Ave.. tel. 708-839-
1000. Visi susidomėję yra 
kviečiami skubiai užsisakyti 
vietas. Je i yra klausimų, rašy
kite ei. paš tu 

indrele@voyager.net arba 
skambinkite 312-337-6293. Ti
kimės progreso bedradarbiau-
jant jau pradėtoje veikloje, 
konkrečių projektų pasiūlymų 
ir diskusijų smagioje aplinko
je. 

L i e t u v i ų d a n t ų gydytojų 
s ą j u n g o s v a l d y b a praneša ir 
kviečia nares dalyvauti susi
rinkime vasario 15 d. 12 vai. 
,,Pheonex China Buffet" resto
rane. 6200 S. Cass Ave.. VVest-
mont. Susirinkimas svarbus 
ap tar ian t ir pasiskirstant dar
bus cepelinu priešpiečių rengi
nyje. Cepelinų priešpiečiai 
vyks kovo 17 d., sekmadienį. 
12 vai. mažojoje Jaunimo 
centro salėje. 

ATSARGA GĖDOS 
NEDARO! 

Virgis Kibildis, „Transpak" 
siuntinių bendroves tarnauto
jas, vasario 7 d. ramiai dirbo 
lauke - Į mašinų krovė siun
tinius. Kur buvęs, kur nebu
vęs, prie Virgio pradėjo sukio
tis nepaž į s tamas jaunuolis , 

siūlydamas savo pagalbą: ,,Do 
you need help?". Sulaukęs nei
giamo atsakymo, jis lyg pa
t raukė gatvės pusėn, iš kur ir 
buvo atkeliavęs. Tuo metu vy
resnio amžiaus žmogus Mečys 
V.. „Transpak" raštinėje iš
siuntęs pinigus Lietuvon, ra
miai dėdamasis piniginę kiše
nėn, išėjo pro duris kieman. 
To tik ir tereikėjo vagišiui -

„Transpak" darbuotojas Virgis Kibildis prie siuntinių bendrovės durų 
Jono Kuprio n imt r 

tuoj už atlapu, ištraukė pinigi
nę ir į kojas! 

Žmogus, nors ir sutriko, vis 
tiek sugebėjo iššaukti policiją, 
o Virgis, išgirdęs triukšmą, 
atskubėjo pagalbon. Tuoj abu 
susėdę į mašiną pradėjo vytis 
nusikaltėlį. Bet pinigu siuntė
j a s iš susijaudinimo neatsi
minė, kaip atrodė vagis - su 
kepure a r be. Tas, kuris sukio
josi prie Virgio. buvo su ska
rele. Taip ir nesugavo vagies... 
Atvažiavę policininkai išklau
sė, kažką užsirašė ir, aišku, 
gaudyk vėją lauke. ..Trans
pak" darbuotoja Janina Rupei
kienė, priėmusi iš siuntėjo pi
nigus, džiaugėsi, kad pinigai 
j au buvo išsiųsti...Tačiau be li
kusių pinigų, piniginėje buvo 
ir dokumentų... 

Visiems, vežantiems siuntas 
į ..Transpak" ar kitur, tai lyg 
signalas — būkite budrūs, net 
ir t rumpam užėję į įstaigą, 
užrakinkite mašinos duris, ne-
sinešiokite visų dokumentų, o 
lauke pi"iginės nedemons
truokite. Nesudarykite palan
kių sąlygų vagims. Nepamirš
kite senos lietuviu patarlės: 
..Atsarga gėdos nedaro!" 

Ltgija Tautkuvienė 

ALTo valdyba praneša, 
kad jos rūpesčiu Lietuvos tri
spalve nepriklausomybės 
šventes proga bus iškelta Či
kagos centre, miesto rotušės 
aikštėje, Daley Plaza, ketvir
tadienį, vasario 14 d. ir šešta
dienį, vasario 16 d. ALTo pa
rūpinta vėliava pirmą sykį 
plevėsavo rotušėje praeitais 
metais, kai į Čikagą atvyko 
naujai paskirtas Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, į ALTo 
suruoš ta jam priėmimą miesto 
centre. Vėliava yra specialiai 
pagaminta, siekiant atlaikyti 
žvarbų Čikagos vėją. Ji yra 
375 kvadratinių pėdų dydžio, 
o vėliavos stiebas siekia net 
penkis aukštus. 

Sfc*?lbirrt<TMi 
• David ir Mary Oberfield, 

CA. atsiuntė $1,000 auką pa
dė t i L i t huan i an Mercy Lift 
įgyvendint i įvairius medici
n in iu s projektus Lietuvoje. 
Dėkojame už auką.Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights , IL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID#36-3810893. 

• . .Saulute", našlaičiams 
be i p a r a m o s re ika l ing iems 
remti Daytona Beach, FL, sky
r ius dėkoja aukojusiems: Norm 
Karašai $500 — pinigai panau-
d o t i V i ln i aus ps i ch ia t r inės 
l i g o n i n ė s n a m a m s ; D.B.L. 
Bendruomenei S50; „Sietynui" 
$ 5 0 — a.a. J . Paliulio atmi
nimui Ačiū. D.B. „Saulutė". 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
s u n k i a i sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo: 

$100 Anthony Nockiunas, 
EL; Kristina ir Jonas Nakas, MI; 
Ri ta Vaitkus, OH. 

$50Danutė ir Vaclovas Me-
linauskas, OH; Albert Bartkus, 
IL; Stase Purvinas, IL; Frank 
Meilė/Oak Lavvn Tax Services, 
IL; John ir Agatha Dancy, CA; 
S tasys ir Anna Tikuisis, IL; 
Glor ia Gilis, CA; Raymond 
Ayauskas, CA. 

$35 Edward Zunaris, MA. 
$ 3 0 Kęs tu t i s ir Vital i ja 

Keblys, LA. 
$25 Jonas ir Kulia Kučins

kas , FL; John ir Rima Cerke-
liunas, NY; Anne Fellows, CA; 
Michael ir Geraldine Čeponis, 
FL; Robert ir Theresa Kankus, 
IL; Joseph ir Stella Mikolaitis, 
AZ; Meta Linkus, FL; Paul Riš
kus, IL; Kazys ir Danuta Raz
ma, IL; Aurelia Balis, OH; Ga-
rolis Koste, OR; Jospeh Mikulis, 
IL; Alfonsas ir Ramutė Ilgutis, 
NY; Louis ir Sherry Senunas, 
MI; Dorothy Davis, CT. 

$20 Catherine ir H. Fre-
derick Forte, TN; Vytautas ir 
Angelika GaiHunas, CT. 

$ 1 5 Johr. Kaspu t i s , CT; 
Leon Kosell. CA; Elegius ir 
Aldona Kaminskas, IL; Sylvia 
Chepulis, IL: Nijole ir Vladas 
Audėnas, NJ; Barbara ir And-
rew Poškus, MA; Ruth Janikas, 
IL; Julia Chestna, AZ. 

$10 Kazirr.ira Vaišvila, FL; 
William ir Arne Kolicius, PA; 
Ancieta Giedraitis, OH; Jane 
Sisas, CA; Valerijonas Ruokis, NY. 

$5 Casimir ir Marija Mar-
cinkevicus, OH. 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mer
c y Lift, P.O. Box 88, Paloa 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID#36-3810893. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 773-484-0100. 

TeL 630-267-0100, Lemont, IL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulasta Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS™" 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos feitodieniaii 

» > 
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„Salsa" šokių mokytoja mokė „Arrriba" puotos svečius žengti naują žingsnį. Baniutės Kronienės nuotr. 

ARRRIBA!!! 
Tokiu šaukiniu plakatai ir 

skelbimai kvietė atsilankyti į 
Pasaulio lietuvių centro lėšų 
telkimo pokylį. Didžioji salė 
atnaujinta, daug pagerinimų 
padaryta, tačiau išlaidos ne
mažėja — dar daug patobuli
nimų numatyta, o kur kasdie
niniai centro išlaikymo rūpes
čiai? Tad prieš gerą pusmetį 
PLC vadovybės įgaliotas dr. 
Antanas Razma jaunesnysis 
(kuris pats yra PLC tarybos 
narys lėšų telkimui) ėmėsi 
planuoti renginį, kuris būtų 
šauni atgaiva jame dalyvau
jantiems, o tuo pačiu atneštų 
šiek tiek lėšų, taip reikalingų 
centro gyvavimui. 

Dr. A. Razma jaunesnysis 
sutelkė keliolikos asmenų ko
mitetą, kuris sutiko dalintis 
su pokylio ruoša susijusiais 
rūpesčiais. Dr. Ona Daugir
dienė sutiko tvarkyti spaudos 
reikalus, o Asta Razmienė, 
Ramoną Žemaitienė ir Sigita 
Balzekienė žadėjo pasirūpinti 
kvietimais į šį šaunų pokylį. 
Tad teliko laukti visuomenės 
dėmesio šiam renginiui. O dė
mesys prašoko visus lūkes
čius. Dar likus dviem savai
tėms iki sausio 26-osios poky
lio, visi stalai jau buvo užsa
kyti ir visos vietos (arti pus
ketvirto šimto žmonių) užim
tos. Niekas nepabūgo ir ga
limų žiemos gamtos išdaigų 
planuodami šį vakarą. O gam
ta šiam pokyliui buvo itin pa
lanki. Šeštadienio, sausio 26-
osios rytas, išaušo šiltas ir 
saulėtas, termometras rodė 60 
laipsnių Farenheito — lyg tai 
būtų metas pirmoms pavasa
rio kregždėms, o ne gilios žie
mos išdaigoms. 

Atvykusius prie durų pasiti
ko bilietų užsakymus tvarkiu
sios Regina Griškelienė ir dr. 
Loreta Grybauskienė, nuro
dydamos vietas. Įėjus į salę, 
dėmesys krypo į žavingai atro
dančią aplinką. Tai Astos Raz-
mienės, Ramonos Žemaitienės 
ir Sigitos Balzekienės nuopel
nas. Didžiuliai palmių lapai, 
žydinčių gladiolių margaspal
viai žiedai, žvakių liepsnelės 
ant kiekvieno stalo kūrė jau
kią nuotaiką. Abiejose salės 
pusėse JBravo" paruošti už
kandžių stalai viliojo atvyku
sius, kviesdami ragauti įvai
rių sūrių, vaisių ir kitokių 
skanėstų. Pranas Pranckevi-
čius ir Algis Lieponis su talki
ninkais rūpinosi numalšinti 
svečių troškulį. Kokteilių me
tu buvo gera proga atvyku
siems susipažinti su būsimų 
varžytinių laimikiais. Salės vi
duryje gražiai papuoštas sta
las siūlė net dvylika laimikių 
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„gyvosioms" varžytinėms. Prizų 
buvo tikrai įvairių: lapės kai
lio švarkelis, atostogos Colo-
rado kalnuose, ištaiginga va
karienė šešiems, Pasaulio lie
tuvių centro koldūnai visiems 
metams ir daug kitų. Visa tai bu
vo išsamiai aprašyta ir iš
spausdinta, kad kiekvienas 
dalyvis, prie savo stalo sėdė
damas, galėtų sekti eigą ir 
varžytinėse dalyvauti. Prie 
langų stovėjo dar keli išpuošti 
stalai, ant kurių puikavosi ke
liasdešimt „tyliųjų" varžytinių 
laimikių ir jų aprašymai. Čia 
svečiai galėjo rinktis meno 
kūrinius ar vakarienę praban
giame restorane, puikias atos
togas ar dar ką kt. Prie ap
rašymo ar daikto tereikėjo 
parašyti pavardę ir siūlomą 
kainą (pradinė kaina rengėjų 
jau buvo nurodyta). „Tyliosios" 
varžytinės tęsėsi visą vakarą 
iki pat 11 vai., tad visiems pa
kako laiko laimikius apžiūrėti 
ir ką nors išsirinkti. Varžyti
nių planavimu rūpinosi dr. 
Donatas Siliūnas ir Daina Si-
liūnienė, o meniniais varžyti
nių laimėjimais rūpinosi Vik
torija Siliūnienė. Varžytinių 
iždininko pareigos atiteko Pi
jui Stončiui. 

Laikrodžiui išmušus septin
tą valandą, Ramoną Žemaitie
nė pakvietė svečius prie stalų. 
Ant stalų kiekvieno svečio 
laukė Mariaus Kasniūno su
darytas reklaminis leidinys. 
Alė Lieponienė tarėsi su „Bra
vo" kulinarais, kurie patiekė 
gardžius vakarienės patieka
lus, ir ant kiekvieno stalo 
esantis išspausdintas valgia
raštis iš anksto išdavė to va
karo delikatesus. Prieš vaka
rienę prie mikrofono buvo pa
kviestas PLC tarybos pirmi
ninkas Rimantas Griškelis, 
kuris savo žodyje pasidžiaugė 
pokylio sėkme ir jaunomis jė
gomis, kurios ves centrą į gra
žią ateitį. Jis taip pat per
skaitė Lemonto mero John F. 
Piazza sveikinimą. Kunigui 
Algirdui Paliokui sukalbėjus 
invokaciją, pradėjome vaišin
tis „Bravo" gardumynais. 

Vakarienei baigiantis, prie 
mikrofono stojo Ramoną Že
maitienė ir Juozas Kapačins-
kas — šio vakaro varžytinių 
vedėjai. Ir prasidėjo vienas 
svarbiausių vakaro įvykių — 
skelbiama „gyvųjų" varžytinių 
pradžia. Vedėjai pristatė kiek
vieną laimikį atskirai ir pra
nešė pradinę kainą. Tad jau 
viskas priklausė nuo svečių 
entuziazmo ir dosnumo. Tą 
vakarą abiejų elementų tikrai 
netrūko. Žinodami, kad visas 
renginio pelnas — PLC labui, 
svečiai tikrai nepagailėjo at
verti savo pinigines ar čekių 
knygutes, vienas po kito siū
lydami vis aukštesnes kainas 
savo pasirinktam objektui. 
Rengėjų teigimu vien abejos 
varžytinės Pasaulio lietuvių 
centrui atnešė apie 20,000 dol. 
pelno. 

„Gyvųjų" varžytinių pabaiga 
jokiu būdu nereiškė vakaro 
linksmybių pabaigos. Koks gi 
būtų „Arrriba!" pokylis be Lo
tynų Amerikos muzikos ir 
šokių! Kad būtų lengviau suk
tis skambant Patti Lupo or
kestro muzikai, prieš oficialią 
šokių pradžią vyko Lotynų 
Amerikos šokių pamokos — 
tai „Willowbrook Ballroom" 
auka šiam pokyliui. O kas tin
gėjo šokti, tas galėjo gardžiuo
tis gausaus „Racine Bakery" 
paaukoto saldumynų stalo ke
piniais. Ten puikavosi įvairūs 
tortai, kiti skanumynai išran
kiausiam skoniui. 

Laikrodžio rodyklė rodė dvy
liktą valandą — vidurnaktį. 
Programoje ši valanda įrašyta, 
o prie jos žodelis — „Ciao!" 
Pokylis baigėsi, bet jo nuotai
ka ir prisiminimai dar ilgai 
liks kiekvieno dalyvio atmin
tyje. Ne tik smagiai pabend
rauta, bet svarbiausia parem
tas Pasaulio lietuvių centras, 
kuris ne vienam iš mūsų ar 
mūsų vaikų yra tapęs integra
lia gyvenimo dalimi. Smagu, 
kad šiam pokyliui didelį dė
mesį parodė vidurinė ar net 
jaunesnioji karta — jie buvo ir 
rengėjai, ir dalyvių dauguma. 
Tokį užnugarį turint, Pasaulio 
lietuvių centro gyvavimas už
tikrintas dar daugelį metų. 

Dr. Vitalija Vasaitienė 

Ramoną Steponaviciutė-Zemaitienė ir Juozas Kapacinskas vadovavo var
žytinėms „Arrriba" puotoje, kuri vyko sausio 26 d. Pasaulio lietuvių cent
re Baniutės Kronienės nuotr. 


