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Lietuvos prezidento ketveri 
vadovavimo metai

V. Adamkaus negąsdina
NATO santykių su Rusija 

apraiškos
Vilnius, vasario 26 d. (BNS)

— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ramiai reaguoja 
į pranešimus apie NATO 
siūlomą Rusijai naują bendra
darbiavimo modelį ir ketini
mus pertvarkyti NATO iš gy
nybos į politinę organizaciją.

„Tai natūralu, nes niekada 
nebuvo ketinimų palikti Ru
siją už NATO ribų. Tai yra po
zityvus žingsnis, nes Europa 
be Rusijos politikos įtakos ne
gali gyventi”, antradienį ket
virtųjų prezidentavimo meti
nių proga surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė V. Adam
kus. Tačiau jis nemano, kad 
NATO „staiga įjungtų Rusiją į 
visas savo struktūras, tuo la
biau karines”. „O tai, kad 
NATO linksta iš savo buvusių 
vien karinės organizacijos po
zicijų į politinę struktūrą, yra 
sveikintinas reiškinys”, pažy
mėjo Lietuvos vadovas.

Pirma — derybų su ES 
pabaiga, tada — 

referendumas 
Prezidentas mano, kad pir

miausia reikia pabaigti dery
bas dėl narystės Europos 
Sąjungoje (ES) ir tada sureng
ti referendumą šiuo klausimu.
„Eiti į referendumą nebaigus 
derybų? Ko gi mes Lietuvos 
žmonii) paklausime?”, klausė 
V. Adamkus.

Anot jo, reikia baigti dery
bas ir tada „pasinaudoti Lietu
vos žmonėms Konstitucįjos 
teikiamomis teisėmis leisti 
jiems pasisakyti, aiškiai ži
nant, už ką jie pasisako”.
„Man atrodo, mes padėjome 
nepakankamai pastangų iš
aiškinant mūsų narystės ES 
naudą Lietuvos žmonėms”, ap
gailestavo prezidentas.

Lietuvos Konstitucijos 9 
straipsnis skelbia, kad svar

Valdas Adamkus

biausi valstybės bei tautos gy
venimo klausimai sprendžia
mi referendumu.

Prezidentas mato 
branduolinę energetikos 

ateitį
Lietuva neturėtų įsiparei

goti Europos Sąjungai dėl Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) uždarymo konkrečios 
datos bei prarasti galimybę ir 
ateityje naudotis sava bran
duoline energija, teigė V. 
Adamkus. „Aš žiūriu į bran
duolinę energiją, kai į švarią 
energiją, ateities energiją”, 
sakė jis.

Jis pareiškė, kad vyriausybė 
neturėtų priimti konkrečių 
įsipareigojimų uždaryti IAE 
jau 2009 metais. „Spaudimo 
visiškai nepriimu. Mes turime 
patys spręsti savo energijos 
šaltinius ir ateitį, vadovauda
miesi valstybės poreikiais”, 
pareiškė V. Adamkus. Jis 
teigė nesibaiminąs neigiamų 
pasekmių derybose su ES, jei 
Lietuva nenustatys konk
rečios II bloko uždarymo da
tos. „Padariniai bus tokie, 
kiek tvirtai mes pajėgsime

pristatyti savo valstybinius in
teresus derybų metu ir už tuos 
mūsų reikalavimus kovoti”, 
pažymėjo Lietuvos vadovas.

„Williams” atėjimas — 
sėkmė, veiklos rezultatai

— nelaimė
„Mano pozicija nuo pradžios 

iki galo yra viena ir nekintan
ti: Lietuvai reikia Vakarų 
kapitalo., ir ‘Williams’ atėjimas 
yra sveikintinas ir reikalin
gas”, toliau kalbėjo valstybės 
vadovas. „Tačiau rezultatai, 
su kuriais šiandien susidu
riame, yra mūsų nelaimė. 
Užuot turėję pelningą opera
ciją, turime skaitytis su nuos
toliais, kyla problemų įmonės 
valdyme”, apgailestavo jis ir 
apkaltino vyriausybę abejin
gumu dalyvaujant bendrovės 
„Mažeikių nafta”, kurios 60 
proc. akcijų yra valstybės ran
kose, veikloje.

Jis teigė susitikime su JAV 
valstybės sekretoriumi Colin 
Powell sausį sakęs tą patį — 
amerikiečių kapitalo atėjimas 
į Lietuvą yra ir bus reikalin
gas, tačiau „Williams” veikloje 
yra trūkumų. „Bet jeigu mes 
išreiškiame kritiką dėl esamų 
valdymo nesklandumų, tai jo
kiu būdu nereiškia, kad mes 
nenorime užsienio kapitalo 
dalyvavimo ir pasisakome 
prieš amerikiečius”, pabrėžė 
prezidentas.

Prezidentas per likusius vie
nerius šios kadencijos metus 
žada panaudoti visą savo 
įtaką, kad prezidento rinkimų 
kova neužgožtų pagrindinių 
Lietuvos strateginių tikslų — 
būti pakviestai į NATO ir 
baigti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Tačiau 
spaudos konferencijoje jis dar 
neatskleidė, ar jis pats antrą 
kartą sieks tapti prezidentu. 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų kvietimą būti jų kan
didatu V. Adamkus laiko 
„savotišku komplimentu savo 
ketverių metų darbui”. „Ta
čiau šiuo klausimu man kal
bėti per anksti”, pabrėžė jis.

Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) ir JAV ambasadorius prie 
NATO Nicolas Burns. Eltos nuotr.

NATO neplanuoja Rusijai 
suteikti „veto” teisės

26 d. veto”, pabrėžė jis.
„Jūs negalite tikėti viskuo, 

ką perskaitote spaudoje, at
leiskite, kad tai sakau jums, 
žurnalistams”, juokavo N. 
Burns.

Įtakingas Didžiosios Brita
nijos dienraštis „Financial Ti
mes” paskelbė, kad NATO pa
siūlė Rusijai ypatingą vaidme
nį NATO politinių sprendimų 
organe — Šiaurės Atlanto Ta
ryboje.

„Lietuva padėjo labai daug 
pastangų, kad taptų gera NA
TO valstybių drauge. Jūs pa
laikėte NATO operacijas Bal
kanuose, remiate antiteroris- 
tinę kampaniją, daug nuveikė
te pertvarkant kariuomenę”, 
gyrė Lietuvos pastangas N. 
Burns.

Po šio susitikimo premjeras 
A. Brazauskas sakė išgirdęs 
tai, ką jau ne kartą yra gir
dėjęs — kad Lietuva yra viena 
geriausiai pasirengusių vals
tybių tarp visų naujųjų NATO 
kandidačių.

Vilnius, vasario 
(BNS) — Aukštas JAV parei
gūnas paneigė žiniasklaidos 
pranešimus, esą Rusijai pla
nuojama suteikti lygiavertį su 
kitomis 19 NATO narių statu
są politinėje sprendimų pri
ėmimo institucijoje Šiaurės 
Atlanto Taryboje.

„NATO valdymo organas — 
Šiaurės Atlanto Taryba ir to
liau susitikinės 4-5 kartus per 
savaitę, o Rusija neturės veto 
teisės NATO veiksmams”, pa
reiškė Vilniuje viešintis JAV 
ambasadorius prie NATO Ni
colas Burns, kurio vadovauja
ma delegacija į Vilnių atvyko 
antradienį.

„Ko mes nedarome — tai ne
keičiame NATO veiklos princi
pų. NATO išlaikys savo gebė
jimą veikti nepriklausomai”, 
sakė jis žurnalistams po susi
tikimo su premjeru Algirdu 
Brazausku. „NATO plėtros 
klausimą spręs tiktai 19 NA
TO valstybių, jokia kita vals
tybė iš šalies negalės turėti

Tėvynėje pasižvalgius
* Premjeras Algirdas Bra

zauskas teigia, kad vėliau
siai iki liepos Lietuva privalo 
parengti savo aiškią nuostatą 
dėl Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymo. Jis pažymėjo, 
kad derybose dėl narystės ES 
vyriausybės atstovai privalo 
turėti parlamento įgaliojimus 
branduolinės jėgainės uždary
mo klausimu. „Jeigu mūsų 
valstybė neapsispręs — tai 
bus mūsų visų kolektyvinė at
sakomybė”, pabrėžė jis. ibnsi

* Seimo socialdemokratai
užsipuolė prezidentą Valdą 
Adamkų dėl jo kalbos Radvi
liškyje, kur jis neva pareiškė 
nežinąs, kokiomis sąlygomis 
Lietuva stoja į Europos Sąjun
gą (ES). Jis sakė: „Žmonės 
apie naudą nedaug žino. Tai 
mūsų trūkumas. Vyriausybė 
turi tai išaiškinti. O kiek iš 
mūsų žinome, ko einame į ES, 
kokiomis sąlygomis. Aš dar to 
nežinau. Žmonės turi žinoti, 
už ką jie balsuos, ir tik tada 
juos reikia kviesti į referen
dumą”. (R, Eite)

* Finansų ministerija
pritarė teritorinių muiti
nių pertvarkos planui, pagal 
kurį nuo šių metų liepos 1 d. 
vietoj 10 liks 5 muitinės. Mui
tininkai tikina, kad dėl to 
verslininkams nepatogumų 
nekils. ivž. Eita)

* Lietuvos vyriausiasis 
euroderybininkas Petras 
Auštrevičius atsargiai komen
tavo prezidento Valdo Adam
kaus pasiūlymą vyriausybei 
neįsipareigoti ES uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę iki 
2009 metų. ,,Aš manyčiau, 
kad Lietuva laikosi ir laikysis 
pozicijos, kad saugios, aplinką 
tausojančios energetikos išlai
kymas yra kiekvienos suvere
nios valstybės reikalas”, sakė 
P. Auštrevičius. Tačiau jis pa
žymėjo, jog derybos dėl stoji
mo į ES „patektų į akligatvį”, 
jeigu šiemet Lietuva nepriim
tų jokių sprendimų dėl IAE 
uždarymo datos. P. Auštrevi- 
čiaus nuomone, „bet koks IAE 
uždarymo datų kaitaliojimas 
turi remtis uždarymo kaštais”.

* Praėjęs savaitgalis 
buvo įtemptas Kauno oro 
uosto ir jo tarnybų darbuoto
jams. Karmėlavoje penkta
dienį ir sekmadienį nusileido 
iš JAV atskridę didžiuliai 
„Boeing” lėktuvai su tonomis 
skintų gėlių. Alytaus trans
porto ekspedicinė firma „Dai- 
sotra” šiuo veiksmu jau sukėlė 
olandų, vadinamų Europos 
gėlių karaliais, pyktį, nes lie
tuviai nori pakeisti tradicinius 
gėlių gabenimo maršrutus. 
Rožės ir gvazdikai šiuo metu 
gabenami į Maskvą. (kd, Eita)

* Daugiau nei metus 
vykstančiai švietimo refor
mai ketinama skelbti mora
toriumą, pareiškė Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininkas Rolandas 
Pavilionis, praėjusią savaitę 
Palangoje susitikęs su kurorto 
pedagogais. R. Pavilionis siūlė 
neskubėti vykdyti ministro 
įsakymų ir patikino, kad ar
timiausiu metu bus pasi
rašytas reformos moratoriumą 
skelbiantis dokumentas.

* Kaune atidaryti pirmie
ji 32 vietą nakvynės namai 
benamiams. Juos įkūrė katali
kų labdaros organizacija „Ca
ritas”, kurios generalinis di
rektorius kunigas Robertas 
Grigas teigė, jog tai bus pir
mieji nakvynės namai Kaune, 
kur bus priimamas kiekvienas 
benamis. Jie rytais ir vakarais 
gaus po arbatos puodelį, galės 
pernakvoti, o dieną turės išei
ti. Apleisto namo atstatymui 
bei remontui 200,000 litų sky
rė Olandijos labdaros fondas.

* Vilniuje viešėjęs Rusi
jos Federacįjos Kalmukijos 
respublikos prezidentas Kir- 
san Iliumžinov jį priėmusį 
premjerą Algirdą Brazauską 
norėjo sudominti nauju preky
bos keliu Persijos įlanka: Ira- 
nas-Kaspijos Jūra-Kalmukija- 
Rusija-Vakarų Europa, ku
riuo per metus būtų galima 
pervežti 25 mln. tonų krovi
nių. Šiame kelyje Kalmukijos 
vadovas mato svarbų tašką — 
Klaipėdos uostą. (r, Eita)

Ispanijoje atskleista 
didelė klastotojų 

lietuvių gauja
Madridas. Kaip antradienį 

pranešė regioninis Ispanijos 
dienraštis „La Verdad” per 
policijos operaciją Valensia re
giono Alikantės provincijoje 
buvo suimti trys klastotojų 
grupuotei priklausę asmenys, 
kurie dėl įvairių nusikaltimų 
taip pat buvo ieškomi dar de
vyniose Ispanijos provincijose.

Laikraščio teigimu, lietuvių 
suburta nusikalstama orga
nizacija naudojosi pažangia 
pinigų padirbinėjimo techni
ka, kuria daugiausia buvo pa
dirbamos Vokietijos markės. 
Dienraščio tvirtinimu, lietuvių 
padirbtus banknotus galima 
buvo atpažinti tik atidžiai juos 
ištyrus moderniais prietaisais.

Anot „La Verdad”, Ispanijos 
policijos Narkotikų ir organi
zuoto nusikalstamumo padali
nio operacija vyko po dviejų 
mėnesių tyrimo. Įtarimų, kad 
grupuotė veikia Alikantės pro
vincijoje, kilo, kai teisėsaugos 
organai pradėjo gauti vis dau
giau pranešimų apie tai, kad 
Toreviechos miesto parduo
tuvėse atsiskaitoma padirbto
mis kreditinėmis kortelėmis. 
Leidinio tvirtinimu, kai ku
riais atvejais už pirkinius su
mokėta suma viršydavo 1,800 
eurų (6,200 litų). Policija turi 
duomenų, kad įtariamieji pa
dirbtais pinigais ir kredi
tinėmis kortelėmis naudojosi 
devyniose Ispanijos provinci
jose. Kortelės buvo padirba
mos, į specialią mikroschemą 
įvedus dažniausiai vogtos ar 
apgaulės būdu gautos origina
lios kreditinės kortelės duo
menis. (BNS)

* Dideli ginčai kyla dėl
žemės išpardavimo užsie
niečiams. Iš pirmo žvilgsnio 
šis klausimas atrodo net kiek 
absurdiškas, nes po visokių 
reformų kaime kasmet jau lie
ka dirvonuoti apie 700,000 ha 
kažkada dirbtos žemės. Iš to 
skaičiaus apie 140,000 ha 
žemės dirvonuoja privačiose 
valdose. Tačiau negalima nu
tylėti ir tam tikrų grėsmių: 
lietuviams sumažėtų ūkinin
kavimo erdvė. Be to, iškiltų 
dideli investicinių galimybių 
skirtumai. Kitų valstybių pa
tirtis rodo, kad nusipirkę že
mės, užsieniečiai atsiveža ne 
tik savo įrenginius, bet ir 
žmones, todėl kalbos apie 
naujų darbo vietų sukūrimą 
ne visada turi pagrindo. Tu
rint galvoje, kad lietuviai 
masiškai išvažiuoja į užsienį, 
o kur kas daugiau žmonių 
miršta, nei gimsta, kaime 
nebe juokais iškyla grėsmė 
lietuviškumui. (kd, Eita)

* Jeigu valdžios instituci
jos ir toliau priims Danijos 
firmai „Danisco Sugar” nepa
lankius sprendimus, šioji žada 
svarstyti, ar nevertėtų užda
ryti AB „Panevėžio cukrus” 
Kuršėnų padalinį, gaminti 
cukraus tik tiek, kiek jo par
duoda vidaus rinkoje, ir savo 
siekius ginti arbitražo teisme.

* Lietuvoje įmanoma pa
sisavinti pinigus net iš 
areštuotos banko sąskaitos. 
Tai įrodė finansiniais nusikal
timais įtariama ir su „tulpi
nių” gauja siejama bendrovė 
„Gurlida”. Jos atstovai su
gebėjo iš Vilniaus banko į 
„Parex” banką pervesti apie 
133,000 litų, kuriuos buvo 
areštavę mokesčių policijos 
pareigūnai. <lr. r, Eita)
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Pasaulio naujienos
{Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSimais)

Vašingtonas. Kilus kritikos audrai dėl JAV Gynybos departa
mente įkurto Strateginės įtakos biuro, JAV prezidentas George W. 
Bush pažadėjo, kad Vašingtonas nemeluos nei amerikiečiams, nei 
pasauliui apie Amerikos gynybos politiką. G. W. Bush davė šį pa
žadą, kai gynybos sekretorius Donald Rumsfeld nurodė Pentago
nui išnagrinėti, ar nevertėtų uždaryti šio biuro, kilus susirūpini
mui dėl pranešimų, kad per jį JAV kariuomenė, siekdama para
mos JAV vykdomai politikai, gali skleisti melagingą informaciją 
užsienio žiniasklaidos organizacijoms. Praėjusią savaitę aukšti 
karininkai ir Kongreso nariai dėl to išreiškė susirūpinimą, nes to
kia informacija klaidintų ir amerikiečius. D. Rumsfeld nurodė Gy
nybos departamentui dar kartą išnagrinėti šio biuro veiklos pla
nus.

New Yorkas. Ištyrus Afganistane rastas numanomas radioak
tyvias medžiagas, nebuvo gauta įrodymų, kad Osama bin Laden 
būtų pasiekęs dešimtmetį puoselėtą savo tikslą įsigyti branduoli
nių medžiagų bombai pagaminti, antradienį pranešė laikraštis 
„The New York Times”. JAV vyriausybinių įstaigų atliktas Afga
nistane rastų įtartinų indų, kompiuterių diskų ir dokumentų tyri
mas rodo, kad O. bin Laden ir „ai Qaeda” galėjo apmulkinti juodo
sios rinkos ginklų prekeivos. Manoma, kad tai jie pardavė šiai or
ganizacijai grubaus darbo indus, ant kurių ranka buvo nupieštos 
kaukolės ir sukryžiuoti kaulai. Jų turinys buvo pakankamai įtar
tinas, todėl jie buvo nusiųsti į JAV nuodugniai ištirti. Tačiau šiuo
se induose nebuvo rasta reikšmingo radioaktyvių medžiagų kie
kio. Vis dėlto JAV pareigūnai pareiškė, jog tai dar neleidžia tvirtai 
sakyti, kad „ai Qaeda” neturi branduolinių medžiagų.

Vašingtonas. Rusijos branduolinėje pramonėje tebėra galimos 
skylančiųjų medžiagų vagystės, taip pat galimi teroro aktai prieš 
branduolinius objektus. Šie įspėjimai išdėstyti JAV centrinės žval
gybos valdybos (ČIA) pranešime Kongresui, kuris paskelbė šį do
kumentą. Pranešime daugiausia remiamasi šaltiniais Rusijoje, bet 
yra ir nuorodų į JAV žvalgybos surinktus duomenis. Pranešimo 
autoriai teigia, jog „Rusijos oficialaus asmens” pateiktais duome
nimis, 1998 m. Rusijoje buvo pagrobta daug skylančiųjų medžia
gų, kurių „pakaktų pagaminti atominę bombą”. Dėl teroristų gali
mybių užpulti Rusijos civilinius ar karinius branduolinius objek
tus ČIA mano, kad tokio galimo akto tikslas būtų .jėga pasigrobti 
branduolinių medžiagų, kad po to būtų galima pasigaminti savo 
masinio naikinimo ginklą”.

Briuselis. NATO ir Rusija siekia palaikyti glaudesnius ir tvir
tesnius tarpusavio santykius, bet veto teisės sąjungoje Rusija ne
gaus, pareiškė NATO atstovas Yves Brodeure. Pasak jo, NATO 
neketina Rusijai suteikti vienodo kaip ir sąjungos narėms statuso 
Šiaurės Atlanto Taryboje, kur priimami svarbiausi šiai organizaci
jai sprendimai.

Teheranas. Laikinasis Afganistano premjeras Hamid Karzai 
antradienį atmetė JAV kaltinimus, jog kaimyninis Iranas neva ki
šasi į naujos Jungtinių Tautų (JT) remiamos vyriausybės darbą. 
„Iranas labai padėjo afganų žmonėms kovoti su terorizmu ir nusi
mesti Talibano režimą”, sakė jis ir pridūrė, kad tą patį galima pa
sakyti ir apie JAV. Baigdamas trijų dienų oficialų vizitą, H. Kar
zai kartu su Irano prezidentu Mohammad Khatami pasirašė su
tartį dėl kovos su terorizmu ir narkotikų kontrabandos bei susita
rimą, jog abi valstybės nesikiš į viena kitos vidaus reikalus.

Karachi, Pakistanas. JAV žurnalisto Daniel Pearl pagrobimo 
ir nužudymo bylos tyrimą prižiūrintis pareigūnas antradienį sakė, 
kad net tiems nusikaltimo bendrininkams, kurie nėra tiesiogiai 
susiję su nužudymu, gali grėsti mirties bausmė. Pakistano antite- 
roristiniai įstatymai už dalyvavimą grobiant ar žudant numato ir 
mirties bausmę pakariant. Mažiausia bausmė už tokius nusikalti
mus yra kalėjimas iki gyvos galvos.

Haga. Buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič ant
radienį pareikalavo, kad būtų paleistas, tvirtindamas, jog jam ne
leidžiama naudotis atitinkamais šaltiniais, būtinais ginantis nuo 
jam pateiktų kaltinimų karo nusikaltimais. S. Miloševič pasiskun
dė, jog sugedo jo telefonas.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush pirmadienį at
leido Afganistaną nuo narkotikus gaminančioms valstybėms tai
komų sankcijų, kad Amerika galėtų suteikti jam pagalbą. Tiek Af
ganistanas, tiek Haiti liks Vašingtono sudarytame juodajame 
narkotikus gaminančių valstybių sąraše, tačiau joms bus padary
ta išimtis JAV valstybinio saugumo tikslais. JAV teigė, kad Afga
nistaną valdęs Talibano judėjimas ir Osama bin Laden vadovauja
ma teroristinė organizacija „ai Qaeda” panaudodavo Afganistane 
gaunamą narkotikų tiekimo pelną terorizmui remti.

Paryžius. Įžymi prancūzų rašytoja Francoise Sagan antradienį 
pripažinta kalta dėl finansinio sukčiavimo, jai paskirta vienerių 
metų kalėjimo bausmė, jos vykdymą atidedant. 66 metų rašytoja 
nuteista už tai, kad mokesčių inspekcijoje nedeklaravo 830,000 
eurų (daugiau kaip 4 mln. litų). Kaltintojai tvirtino, kad rašytoja 
ir dramaturgė, kuri dėl silpnos sveikatos teismo posėdyje nedaly
vavo, 1992 m. gavo pinigų iš verslininko, kurį rekomendavo dabar 
jau mirusiam prezidentui Francois Mitterrand. F. Sagan neigia, 
kad gavo užmokestį už laiško perdavimą jos draugui F. Mitter
rand ir tvirtina nenorėjusi išsisukti nuo mokesčių. Nepaisydama 
literatūrinės šlovės, F. Sagan šiuo metu kukliai gyvena Paryžiuje.

Varšuva. Poznanės metropolito arkivyskupo Juliusz Paetz, kal
tinamo seksualiniu priekabiavimu, byla kol kas lieka neišspręsta, 
nors ji sukėlė milžinišką ne tik Lenkijos žiniasklaidos, bet ir kuni
gų bei visų tikinčiųjų susidomėjimą. Problemą turi spręsti Vatika
nas, tačiau jis kol kas nieko ne
skelbia, tik aiškina, kad įtarinė
jimai seksualiniu priekabiavi
mu prie kunigų ir klierikų yra 
pernelyg rimti, kad arkivys
kupą J. Paetz būtų galima sku
botai apkaltinti.

KALENDORIUS
Vasario 27 d.: Fortūnatas, Gab

rielius, Ginvilas, Skirmantė, Vilman
tė.

Vasario 28 d.: Antonija, Osvaldas, 
Romanas, Rufinas.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VISI KVIEČIAMI KAZIUKO 
MUGĖN

U

Čikagos ir apylinkių skautai 
ir skautės kviečia visus atsi
lankyti jų jau 43-je Kaziuko 
mugėje sekmadienį, kovo 3 d. 
vyksiančioje Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Šis tradicinis skautiškas 
renginys bus pradėtas skautų 
ir skaučių organizuotu dalyva
vimu 9 vai. ryto šv. Mišiose 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje. Broliai ir sesės prie 
misijos renkasi 8:45 vai. ryto.
J pamaldas, pagerbti savo pat
roną šv. Kazimierą, žygiuosi
me rikiuotėje. Bažnyčioje už
imsime mums rezervuotus 
suolus.' Po pamaldų skubėsi
me į mugės atidarymą PLC 
sporto salėje. Rikiuosimės 
prieš savo tuntų paviljonus. 
Rikiuočių komendantai — 
skautai vyčiai Povilas Žukaus
kas ir Julius Griauzdė.

Mugės atidarymas vyks 10 
vai. ryto sporto salėje. Atida
rymui vadovauja „Lituanicos” 
skautų tuntas. Mugę atidarys 
visų tuntų skautų ir skaučių 
atstovai,-ės.

Po atidarymo ceremonijos, 
skautai ir skautės eina vykdy
ti savo įsipareigojimų mugės 
darbuose.

Svečiai ir viešnios kviečiami 
aplankyti sporto salėje įruoš
tus Čikagos tuntų paviljonus 
— „Aušros Vartų7„Kernavės” 
skaučių tunto, „Nerijos” jūros 
skaučių tunto ir „Lituanicos” 
skautų ir jūros skautų tunto. 
Juose bus didelė įvairovė įvai
rių skautiškų rankdarbių ir 
tautodailės dirbinių, margučių 
ir kt. Taip pat čia bus ir Aka
deminis Skautų knygynas su 
gausa Amerikoje, Lietuvoje ir 
kituose kraštuose išleistų įvai
rių lietuviškų knygų suaugu
siems ir vaikams. Čia bus ir 
Vydūno fondo vėliausiai išleis
tų knygų ir žemėlapių, jų tar
pe Gudavičiaus „Lietuvos isto
rija” ir Vydūno „Septyni šimt
mečiai lietuvių-vokiečių santy
kių” ir kt.

Apžiūrėjus paviljonus ir įsi
gijus juose patrauklių pirki
nių, visi kviečiami apsilankyti 
didžiojoje salėje veiksiančioje 
valgykloje. Čia bus gausus 
pasirinkimas įvairių lietuviš
ko maisto patiekalų, o jums 
patarraus malonios sesės ir

Sioje dirbtuvėje gimsta visi žavieji „Lituanicos" tunto medžio drožiniai. Prie Kaziuko mugei pasiruošimo 
darbų — Vytenis Milūnas ir Romas Česas. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

skautų mamytės.
Su draugais ir pažįstamais 

susitikę užsukite maloniam 
pabendravimui į gražiai įreng
tas kavines. O jų šįmet bus 
net trys: viena čia pat prie val
gyklos. Antroji taip pat pasta
to pirmame aukšte patalpoje 
prie lituanistinės mokyklos 
raštinės, o trečioji — „Bočių” 
menėje. Visose bus gardžių 
namie keptų tortų, pyragų ir 
kvapnios kavos.

Pramogų netruks ir vai
kams. Visuose paviljonuose 
veiks ir vaikų mėgstami įvai
rių laimikių laimėjimai, o ma
žojoje salėje (lit. mokyklos val
gykloje) bus įvairių žaidimų ir 
mažiems ir paaugliams.

O kaip su automobilių pa
statymu? Juos bus galima 
pastatyti aplink PL centrą. 
Taip pat gautas leidimas auto
mobilius statyti 127-je gatvėje 
(netoli PLC) esančio Medical 
Center aikštėje, o taip pat ir 
Ateitininkų namų automobi
liams aikštėje. Ten automobi
lius pastačiusių patogumui 
kursuos autobusiukas tarp PL 
centro, Medical centro ir Atei
tininkų namų. Tik visi prašo
mi kantrybės ir malonaus nu
siteikimo. Visose aikštėse bus 
automobilių pastatymą tvar
kantys asmenys.

Čikagos ir apylinkių skautai 
ir skautės ilgai ruošėsi šiam 
metiniam renginiui ir kviečia 
visus savo draugus, rėmėjus ir 
lietuviškąją visuomenę atsi
lankyti. Atvykite. Įdomiai pra
leisite sekmadienį, pasižmonė
site, o tuo pačiu paremsite lie
tuviško jaunimo skautišką 
veiklą.

Lauksime! Iki pasimatymo 
mugėje!

Čikagos ir apylinkių 
skautai ir skautės

KAZIUKO MUGĖ 
NEW YORKE

Nevv Yorko vyr. skaučių Ži
dinys „Vilija” sekmadienį, ko
vo 3 d., po 10 vai. šv. Mišių 
rengia Kaziuko mugę Apreiš
kimo parapijos žemutinėje sa
lėje. Kviečiame visus atvykti. 
Bus galima pavalgyti pietus, 
pabendrauti ir įsigyti įvairių 
lietuviškų rankdarbių — audi-

Skautų ir Skaučių 43-čion Kaziuko mugėn Pasaulio lietuvių centre vyksiančion sekmadienį, kovo 3 d. visus Či
kagos ir apylinkių lietuvius atsilankyti ir lietuviškų knygų akademikų knygyne įsigyti kviečia Vydūno fondo v- 
bos pirm. fil. Vytautas Mikūnas, kalėdinių kortelių kūrėja fil. dail. Zita Sodeikienė ir Vydūno fondo v-bos vice
pirm. fil. Jūratė Variakojienė. Už prekystalio - fil. A. Rauchas. _ Nuotr. J. Variakojo

nių, drožinių, gintaro puošme
nų ir kt. Jei vra norinčių par
duoti savo lietuviškus dirbi
nius, kreipkitės į Ireną Vilga- 
lienę, tel. 51G-482-6684, arba 
Marą Vygantienę, tel. 516- 
466-3013. Visi laukiami.

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERY

Tradicinė Kaziuko mugė 
Worcesterio skautų,-čių visa
da ruošiama Verbų sekmadie
nį, tad ir šiais metais ji vyks 
kovo mėn. 24 d. Maironio Par
ke, 52 Quinsigamon Avė., 
Shrewsbury, MA.

Atidarymas ir mugės pra
džia 12 vai. p.p. Išalkusieji 
tuoj pat galės pasistiprinti 
skautininkių paruoštais lietu
viškais pietumis. Susidomėję 
pirkiniais kviečiami apžiūrėti 
įvairiais rankdarbiais apkrau
tus prekystalius. Be sesių ir 
brolių pagamintų rankdarbių, 
turėsim talkininkų iš kaimy
ninių telkinių. Sesė Saimi- 
ninkienė iš Hartfordo, E. Sa
kalauskas iš Baltimorės, G. 
Karosas iš Bostono — įvairios 
dovanos pagamintos Lietu
voje. Be pačių skaučių ir ma
myčių keptų pyragų ir saldu
mynų, galėsite nusipirkti Put
namo seselių keptos ruginės 
duonos. V. Ivanauskas iš Bos
tono turės lietuviškų sūrių. Už 
savaitės bus Velykos, sesė Ra
sa Grigaitienė mokys kaip 
marginti Velykų margučius. 
Kokia Kaziuko mugė be laimi
kiais apkrauto stalo? Čia bus 
proga išmėginti savo laimę.

Skautai ir skautės maloniai 
kviečia visus Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius atsilanky
ti, susitikti su seniai matytais 
draugais ir pažįstamais ir 
gražiai praleisti sekmadienio 
popietę. Savo atsilankymu pa
remsite skautišką veiklą. Iki 
pasimatymo Kaziuko mugėje!

E. Č.

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

Detroito „Gabijos” skaučių 
ir „Baltijos” skautų tuntų tra
dicinė Kaziuko mugė sekma
dienį, kovo'3 d., ruošiama Die
vo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre. Kviečiame visus 
Detroito ir apylinkių lietuvius 
ir jų draugus atsilankyti. Mu
gėje galėsite ne tik susitikti su 
draugais ir pažįstamais, bet ir 
paremti jaūnimo skautišką 
veiklą, įsigydami įvairių rank
darbių, išbandydami savo lai
mę Velykinio stalo laimėji
muose, pažaisti įvairius žaidi
mus. Bus ir gardaus lietuviško 
maisto patiekalų, skanių py-' 
ragų ir kitQf-Saldumynų. Bus 
ir įvairių laimikių laimėjimai. 
Atvykite! 9

Jei galite dovanoti laimėji
mams laimikių, atneškite juos 
savaitgaliais į Dievo Apvaiz
dos parapiją. Informacijas tei
kia tuntininkė Rasa Karvelie
nė, tel. 24a-3a0-1363.

■

HARTFORDO SKAUTAI 
KVIEČIA

Ir vėl malonu kviesti visus 
atsilankyti jį Kaziuko mugę 
sekmadienį, kovo 3 d., ruošia
mą Hartfordo Švč. Trejybės 
parapijos salėje. Nuo 9:45 vai. 
ryto bus galima įsigyti įvairių 
rankdarbių,! medžio drožinių, 
knygų, paveikslų iš šiaudelių, 
gintaro, lietuviškų lėlių audi
nių ir kt. Bus ir lietuviški pie
tūs su dešrom ir kugeliu, kava 
ir pyragai. Žaidimai ir laimė
jimai vaikams. Atvykite visi!!

•Geradarių prašome paauko
ti laimikių laimėjimams ir at
nešti juos savaitę prieš Kaziu
ko mugę į parapijos salę arba 
skambinti Danguolei — 860- 
523-1155, ar Steponui — 860- 
647-1943. Iki pasimatymo!

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Kovo 3 d. — Čikagos skau
tų ir skaučių tradicinė Kaziu
ko mugė.

Kovo 9 d.— „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto iškyla.

Balandžio 27 d. — „Neri
jos” jūrų skaučių tunto iš
kyla.

Gegužės 12 d. Paskutinė 
prieš vasaros atostogas „Neri
jos“ jūrų skaučių tunto viene
tų sueiga ir gėlių išpardavi
mas.

Liepos 19-28 d. Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla.

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. —
Šv. Jurgio tradicinė iškyla į 
Point Magu State parką.

Rugpjūčio 7-18 d. — Vasa
ros stovykla „Rambyne”, Big 
Bear, CA.

SKAUTIŠKA 
KAZIUKO MUGĖ

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė kovo 3 d. ruo
šiama Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Atidarymas 10 
val.r.

Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė kovo 17 d. vyks 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Atidarymas 11 vai. ryto.

Detroito „Gabijos” ir „Bal
tijos”. skautų ir skaučių tuntų 
Kaziuko mugė sekmadienį, 
kovo 3 d. vyks Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre.

Hartford, CT, skautų ir 
skaučių ruošiama Kaziuko 
mugė sekmadienį, kovo 3 d. 
vyks Švč. Trejybės parapijos 
salėje, 53 Capitol Avė., Hart
forde. Atidarymas 9:45 vai. r.

Los Angeles, CA, Ramiojo 
Vandenyno rajono skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė kovo 3 
d. ruošiama LA Šv. Kazimiero 
parapijoje.

New Yorko vyr. skaučių 
Židinys „Vilija” kovo 3 d., 
sekmadienį, po 10 vai. r. šv. 
Mišių rengia Kaziuko mugę 
Apreiškimo parapijos salėje.

Toronto skautiškų viene
tų Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 3 d., rengiama Prisi
kėlimo parapijos salėje.

Washington, D.C. skautai 
vyčiai, akademikai ir židinie- 

•i tės Kaziuko mugę rengia kovo 
17 d., St. Elizabeth mokyklo
je, Rockville, Maryland. 

f
I Worcester, MA, skautiška 
1 Kaziuko mugė tradiciškai ruo
šiama Verbų sekmadienį, ko
vo 24 d. vyks Maironio Parke, 
52 Quinsigamon, Shrevvsbury, 
MA.

SKAUTŲ STOVYKLOS

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, Big Bear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
tėje, Kanadoje.
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HUMANIZMAS IR 
KOMUNIZMAS

Lietuvos televizijos 2001 m. 
lapkričio 12 d. laida „Kai aš 
mažas buvau” buvo skirta ko
laboravimui teisinti ir vieno 
ryškiausių kolaborantų — 
Justo Paleckio, — „labai iški
lios asmenybės” išaukštini
mui. Beje, tenka su apgailes
tavimu pastebėti, kad šie 
bruožai — okupacijos teisini
mas ir okupantų pakalikų 
liaupsinimas, — yra būdingi 
šiai laidai.

Justas Paleckis nuo' pat pir
mųjų okupacijos valandų vi
siškai pritarė Lietuvos vals
tybės sunaikinimui ir uoliai 
talkino okupantams. Savo 
krašto žmonių ir interesų iš
davyste, paklusnumu ir ištiki
mybe engėjams grįsta kelių 
dešimtmečių Justo Paleckio 
veikla reiškė mirtį, kalėjimus 
ir Sibiro tremtį šimtams tūks
tančių Lietuvos žmonių, reiš
kė kultūros paveldo, valsty
bingumo požymių ir idėjų nai
kinimų.

Jdomu, kaip šūkį „pirmiau
sia humanizmas, o paskui ki»- 
munizmas” įvertintų tie Lit'u- 
vos inteligentai — valstybes 
pareigūnai ir visuomenės vei
kėjai, kurie tuo metu, kai Jus
tas Paleckis vežė į Maskvą 
prašymą įjungti Lietuvą į so
vietų imperiją, jau sėdėjo 
NKVD tardymo kalėjimuose, o 
po kęlių mėnesių buvo sušau
dyti. Sušaudyti vien dėl to, 
kad jie gyveno nepriklauso
moje valstybėje ir jai dirbo. Ką 
apie šį šūkį pasakytų Rešiotų, 
Laptevų jūros, Vorkutos, No- 
rilsko, Magadano, Kengyro ir 
kiti Sibiro kaliniai bei tremti
niai. O šių žmonių likimai yra 
tiesioginis „humaniškos” Justo 
Paleckio veiklos rezultatas.

Kaip nedidelė iliustracija, — 
citata iš Justo Paleckio pasi
rašyto, jau vadinamo politinio 
„atšilimo” laiku, 1957 m. labai 
būdingo bei „humaniško” įsa
ko:

„Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas nu
taria:

Uždrausti grįžti į Lietuvą 
buvusiems buržuazinių vy
riausybių vadovams, buržua
zinių politinių partijų vado
vams, lietuvių nacionalistinio 
pogrindžio aktyviems daly
viams, antitarybinių organiza
cijų vadovams, nuteistiems už 
tėvynės išdavimą teroristinius 
ir diversinius aktus, o taip pat 
asmenims, nuteistiems už 
banditizmą ir atlikusiems 
bausmę.

Nustatyti, kad nurodyti as
menys, kurie savavališkai grįš 
į Lietuvos TSR, turi būti teis
mo nuosprendžiu nutremiami 
iki 5 metų”.

Negalima vaikų vertinti pa
gal tėvų nuopelnus, nei kaltin
ti už tėvų nusikaltimus. Ta

čiau istorija žino, kad nė vie
nas nacistinių koncentracijos 
stovyklų viršininkas, bruta
liausiai kankinęs ir žudęs sa
vo kalinius, buvo gera šeimos 
galva ir mylintis tėvas. Gali
ma įsivaizduoti, kad tokio 
gauleiterio vaikai ar vaikaičiai 
jį prisimena, kaip meilų tėvą 
ir senelį, nešiojusį juos ant 
rankų, glosčiusį galvutes ir se
kusį gražias, graudžias pasa
kas, galbūt netgi besiguo
džiantį savo dalia, kad teko 
toks sunkus darbas. Tačiau 
negalima reikalauti, kad taip 
galvotų ir tie, kurių vaikiškos 
akys matė, kaip buvo kanki
nami ar žudomi jų tėvai ir ar
timieji.

Klastoti duomenis apie nusi
kaltimą, stengtis nuslėpti nu
sikaltimus taip pat yra nusi
kaltimas. Juo labiau, jeigu 
kalbama apie savo krašto iš
davimą ir savo tėvynainių per
sekiojimus.

Galima turėti tokias ar ki- 
s oolitines pažiūras, gali

ma jas propaguoti, arba ne, 
tačiau negalima prievartauti 
istorijos ir nėra prasmės isto
riją klastoti. Istorijos negali
ma pakeisti. Taip pat negali
ma pakeisti Justo Paleckio 
nueito kelio, negalima paša
linti to kelio purvo ir kraujo. 
Graudu, kai bandoma naudo
tis artimų žmonių jausmų
priedanga.

Istorija nepripažįsta išlygos 
Jeigu”. Nėra prasmės disku
tuoti, kas būtų buvę, jeigu 
Justas Paleckis būtų buvęs ki
toks. Nėra prasmės svarstyti, 
ar Justas Paleckis būtų tapęs 
„labai iškilia asmenybe”, jeigu 
Lietuvos nebūtų užplūdusi 
Raudonoji armija, o Kaune ne
būtų atsiradęs tikrasis jo 
šeimininkas Dekanozovas. 
Buvo taip, kaip buvo. Buvo 
Justas Paleckis ir Dekanozo
vas. Buvo Sniečkus ir Gedvi
las. Buvo, kol nesušaudė, 
Skučas ir Povilaitis, Generali
nio štabo pulkininkai Dulks- 
nis, Kirklys ir kiti aukšti Lie
tuvos karininkai. Buvo 
Rainiai, Pravieniškės, Červe
nė.

Be laidoje taip uoliai rodo
mų bolševikinių švenčių de
monstracijų, buvo, čia pat už 
keliasdešimt žingsnių, NKVD- 
KGB būstinė. Čia buvo pa
smerktas, sušaudytas Lietuvos 
partizanų vadas generolas Jo
nas Žemaitis — Vytautas. Čia, 
čekistui Dušanskiui prižiū
rint, kitam partizanų vadui 
Adolfui Ramanauskui — Va
nagui buvo badomos akys ir 
traiškomi lyties organai. Gal
būt, nepaisant įtempto ir sun
kaus darbo, Dušanskis ištai
kydavo vieną kitą minutę ir 
atbėgdavo į valdžios tribūną 
pasidžiaugti „humanizmu”.

Lietuvos Nepriklausomybės šventė St. Petersburg, FL, rengėjai ir programos dalyviai. Iš kairės: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirm. Vytautas Kamantas, Gražina Kamantienė, „Saulės” lit. mokyklos vedėja Vida Mei- 
luvienė, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, Loreta Kynienė, sės. Margarita Bareikaitė ir LR 
garbės konsulas Petersburg, FL, Algimantas KarnaviCius. • Juozo Šulaičio nuotrauka.

MES VEŽĖME DVASINĖS 
TĖVYNĖS ILGESĮ

Runa Ryga — balsas iš 
dešimtmečių, kai pradėjom su
sivokti istorinėje ir geogra
finėje erdvėje. Tai aidas ir iš 
tolimųjų šimtmečių, kai 13 
amžiuje už tėvynės žemę kar
tu stojo lietuviai, latviai, jot
vingiai ir prūsai, kai 1253 
metais Livonijos magistras 
Mindaugui uždėjo karaliaus 
karūną.

Galbūt, šito baltiškojo sin
dromo pagauti, pas bralius 
latvius apsilankyti panūdo 
Vilniaus pedagoginio universi
teto dėstytojų kamerinis cho
ras „Avė, musica” (vadovė doc. 
M. Gedvilaitei ir styginis 
kvartetas „Credo” (vad. R. Vit
kauskas). Saločių pasienio 
postas nesukėlė neigiamų 
emocijų net ir tiems, kurie 
tikėjosi čia eilių, ir jau po pus
valandžio atsiradome nuosta
biame gamtos ir žmogaus ran
komis sukurtame kampelyje 
— Rundalės pilyje.

Buvo, kasdien buvo, Lietuvos 
miestelių aikštėse tūkstančiai 
išniekintų vyrų ir moterų la
vonų. Buvo nugriautos Vil
niaus arkikatedros skulptū
ros, susprogdintos Jeruzalės 
Kalvarijų koplyčios ir sunai
kinti vienkiemiai.

Ir visada buvo Justas Palec
kis, todėl aptariamoje laidoje 
jis turėtų jaustis vienišas.

Apgailėtina, kad valstybinė 
televizija imasi istorijos klas
tojimo iniciatoriaus vaidmens. 
Ar atsiras, ir kada, Lietuvos 
televizijos laida, objektyviai ir 
visapusiškai pristatanti, nag
rinėjanti sudėtingos ir tragiš
kos mūsų krašto XX amžiaus 
okupacijų, ypač sovietmečio, 
istorijos procesus ir asmeny
bes? Tada televizija pateisintų 
savo pavadinimą ir pasitar
nautų Lietuvos siekiams.

Antanas Stasiškis

Tai — nevienareikšmes is
torines refleksijas sukelianti 
Latgalijos vietovė, 18 amžiaus 
žymuo šiame baltų areale, pa
ženklinta grėsmingomis kai
mynų ekspansijos pašvaistė
mis, kai Rusijos caro Petro I 
pradėti šių žemių grobimai 
buvo sparčiai vykdomi Jekate
rinos II. Ši valdovė labai dos
niai dalijo svetimas žemes 
savo gausiems/favoritams. Tik 
žemių jie nesupirkinėjo (kaip 
dabar virkauja mūsų politikie
riai), o tiesiog užkariavo. Taip 
Rundalė, padabinta nuostabiu 
V. Rastrelio baroku, marmuru 
ir auksu, prancūzišku parku, 
tapo šiaurės-vakarų kraštu. 
To šimtmečių ekspansijos pa
likimo nenorima atsisakyti 
dar ir šiandieni/

O Rygoje jau užtikome ir 
giedresnių laiko pėdsakų. Dar 
labiau, berods, paryškėjo 
miesto architektūrinė domi
nantė, vadinamoji jugendo 
stiliaus statyba, dar veržliau 
pasišovė į erdvę skulptoriaus 
Karlio Žalės atjaunėjęs Ne
priklausomybės paminklas. Ir 
pusantro šimtmečio ribą įvei
kę vardai čia gyvi. Ne už
kariautojų. Kompozitorius Ri
chard Wagner, čia dirbęs vos 
penkmetį 19 amžiaus pirmoje 
pusėje muzikiniame teatre 
(dabar Latvijas nacionala ope
ra), giliai įsibrėžė į rygiečių at
mintį: ir dabar vardu vadi
nama koncertiį salė, gatvė, net
gi restoranas vienos jo operų 
pavadinimu —1 Lohengrinas.

Tokios istorinės reminiscen- 
sijos. O šiandieną? Ji štai sa
lėje, Rygas lietuviešu viduss- 
koja moksleiviai. Tai ir šian
diena, ir rytdiena.

Lietuviai Rygoje palyginti 
neseniai ėmė kurtis. 16 šimt
metyje Lietuvos jėzuitai čia 
buvo įsteigę kolegiją' ir 1585 
m. Vilniuje išspausdino pir

mąją latvišką knygą (Canisi- 
jaus katekizmas). Didesnė 
emigracija iš Lietuvos pra
sidėjo po 1864 m. sukilimo. 
Tada carinė teisėsauga, kaip 
ir bolševikmečiu, neleido grįž
ti į tėvynę ištremtiesiems. 
Prieš I Pasaulinį karą lietuvių 
kolonija Rygoje buvo gausiau
sia, bet karas ją labai iš
blaškė. Lietuviška mokykla 
čia dabar yra vienintelė, dar 
tik auganti, turinti puikias 
moderniškas patalpas ir pre
tenduojanti į elitinės mokyk
los statusą. Jos mokiniai — 
daugiausia mišrių šeimų vai
kai, turintys lietuviškųjų šak
nų, nors neretai tai jau lat
viškų bei rusiškų šeimų atža
los, ieškančios tautinių aspira
cijų jau romantika dvelkian
čiose erdvėse.

Tai jiems mes vežėme savo 
dainas, styginio kvarteto mu
ziką, dėstytojų doc. A. Kiverio, 
J. Sadauskienės, R. Kiriliaus- 
kienės solo, A. Gudavičiaus, J. 
Naujalio, St. Šimkaus, J. 
Švedo lyrinius akordus. Gal 
sužadins jie tų jaunų merginų 
ir vaikinų širdyse šviesos il
gesį, jau prigęsusią jų dva
sinės tėvynės viziją...

Doc. dr. VI. Voveris

* Iki Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo
750-ųjų metinių 2003 m. lie
pos 6 d. ketinama išleisti dau
giau nei 100 mln. litų Vilniaus 
centro sutvarkymui. Per dve
jus metus bus atnaujintas 
Gedimino prospektas ir Savi
valdybės aikštė, pastatytas 
Karaliaus Mindaugo tiltas per 
Nerį ir suremontuotos busi
mojo tilto prieigose esančios T. 
Vrublevskio, Arsenalo, Žygi
mantų, Žvejų Rinktinės ir 
Olimpiečio gatvės. Šie projek
tai bus finansuojami bendro
mis valstybės biudžeto ir Vil
niaus savivaldybės lėšomis.

(BNS)
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Arvydas Barzdukas

Ki tus juodindamas, 
baltesnių netapsi

Klausimas: „Kodėl juoda 
katė perbėgo Jūsų ir prezi
dento Valdo Adamkaus kelią?”

Atsakymas: „Jokia katė ne
perbėgo mūsų kelio. Nuo 
Amerikos laikų mes nebu
vome socialiniai draugai, mes 
nemažai bendravome, tačiau 
išsiskyrė mūsų pozicijos, kai 
jis rinkimuose į prezidentus 
rėmė S(tasį) Lozoraitį. To da
ryti aš negalėjau, nes jo inte
resai buvo labiau artimi kitų 
valstybių tarnyboms nei Lie
tuvai. Paskaitykite laikraš
čius, knygas ir suprasite, kam 
dirbo abu Lozoraičiai. Tą 
knygą išleido politiniai trem
tiniai ir kaliniai. Aš su ja ne
turėjau nieko bendro, bet 
iškėliau kai kuriuos užkulisių 
dalykus”.

Kas atspės, kieno lūpos pa
reiškė šią įžvalgią „išmintį”? 
Ogi šitaip pasikalbėjime, iš
spausdintame (Lietuvoje sa
kytų — „publikuotame”) š.m. 
vasario 15 dienos „Kauno die
noje”, mus apšvietė ne kas ki
tas, o, jo paties pasisakymu, 
„...tyras, kaip krištolas”, sep
tyniasdešimt aštuorierių metų 
amžiaus Seimo narys, dr. Ka
zys Bobelis, kuris, kaip jis to
liau sako, buvo „...pirmasis 
naujai atvykęs lietuvis, tapęs 
Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininku”.

Kurios Amerikos Lietuvių 
tarybos pirmininku jis buvo, 
„Kauno diena” nepasako (gal 
ir dr. Bobelis to nepaminėjo), 
nors Amerikoje lietuvių ta
rybų buvo ir tebėra nemažai. 
Viena jų net vadinosi tiesiai 
Amerikos Lietuvių taryba.

Lietuvos spaudai dar vis 
„neįsižiebia” užsienio lietuvių 
organizacijų pavadinimų ra
šyba. Pavyzdžiui, ten nedaro
ma skirtumo tarp JAV lietu
vių bendruomenės, t.y., Jung
tinėse Valstijose gyvenančių 
lietuvių kilmės žmonių apla
mai, ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) Lietuvių Ben
druomenės, t.y., taip pavadin
tos, ne pelno siekiančios, pra
ėjusiais metais penkiasde
šimtąją veiklos sukaktį šven- 
tusios, organizacijos, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja Algi
mantas Gečys.

Bet čia jau kita tema. Ka
dangi Lietuvos laikraščių re
daktoriai „viską gerai žino”, 
maža vuti-'S. kad ši pavadi; 
nimų maišatis ten greitai pra
nyks.

Visgi dr. Kazio Bobelio 
„pozicijos išsiskyrė” gerokai 
anksčiau. Kuomet Amerikos 
Lietuvių tarybai (ALTui) nuo 
1964 metų pirmininkavo Ka
zys Bobelis, jis nagais ir ra

gais piestu stojo prieš bet ko
kius išeivijos susitikimus ir 
ryšius su iš pavergtos Lietu
vos į Ameriką kartais atvyk
stančiais žmonėmis. Kadangi 
dabartinis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus buvo 
Santaros-Šviesos krypties 
žmogus, o Šviesa-Santara — 
ir nemažąi ateitininkų, tokių, 
kaip aš — susitikimų šu iš 
Lietuvos atvykstančiais nesi
baidė, tad tais laikais K. Bo
belio santykiai su Valdu 
Adamkum tikrai nebuvo „so
cialiniai”.

Nelabai „socialiniai” jie 
galėjo būti ir tada, kai, paties 
Bobelio žodžiais tariant, „pa
sikeitė VT TK f Vieno sjc ------

Lietuvos Išlaisvinimo komi
tetas :— ste) vadovybė..."’ir to 
komiteto pirmininku buvo 
išrinktas Kazys Bobelis."'

Į Vakarus iš pavergtos Lie
tuvos tuo metu jau buvo 
išleidžiama vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Daugiausia 
tai buvo mokslininkai, meni
ninkai, sportininkai bei šiaip 
kultūrininkai. Jų tarpe pas 
Kazį ir Marą Almenus vieną 
malonų vakarą teko praleisti 
ir, su tada dar tik muzikolo
gu, Vytautu Landsbergiu, ku
riam, nepaisydama k,tautinės 
drausmės nuostatų”/ mano 
žmona rytojaus dieną aprodė 
Kongreso biblioteką. Tačiau, 
ir VLIKui pirmininkaudamas, 
dr. Kazys Bobelis savo nusi
statymo bendravimo su pa
vergtos Lietuvos žmonėmis 
atžvilgiu iki pat nepriklauso
mybės atkūrimo nepakeitė. 
Kai „KD” korespondentas pa
klausė, ar, būdariiūs “VLlKo 
pirmininku, Bobelis buvęs 
diktatorium, jis atsakęs: „Ne
buvau diktatorium, tuomet 
gyvavo tolerantiška dvasia...” 
Atrodo, kad nesunku pamiršti 
tai, ko nenorima prisiminti.

Taigi, „krištolinės” tiesos 
dėliai, pasikalbėjime sū 
„Kauno diena” būtų buvę ir 
kilnu, ir teisinga šių santykių 
užkulisių nenuslėpti. Tačiau 
pasikalbėjimo tikslas ir tema 
juk nebuvo „praeities atsklei
dimas”, o kaip tik noras 
pranešti balsuotojams, kad 
štai Seimo narys dr. Kazys 
Bobelis norėtų būti išrinktas 
Lietuvos prezidentu.'

Skaitant jo suokalbiškas 
teorijas apie tai, karų , „tar
navo abu Lozoraičiai”,, beveik 
norisi, kad K. Bobelio poras 
išsipildytų. Tuomet turėtume 
prezidentą, kuris tikrai, visus 
Lietuvos • padangėse skrai
dančius, juodus malūnspar
nius išvaikytų.

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzheimer liga)

“ DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
Nr.10

Senatvės demencija sergą ligoniai labai dažnai nori 
kur nors keliauti: pas draugus, pažįstamus, į bažnyčią 
ar kitur. Dažniausiai jie keliauja „į namus”. Matyt 
„namai” iš vaikystės ir jaunystės tiek įstrigę į smege
nis ir, be abejo, jie buvo kitokie negu tie, kuriuose da
bar ligonis yra. Todėl jis nori keliauti į tuos namus, 
kurie yra jo galvoje. Tokiu atveju negalima ligoniui tų 
namų paneigti ir įrodinėti, kad jis dabar yra namuose. 
Reikia ligonį pavežioti, pavaikščioti įš kambario į 
kambarį arba tą kelionę atidėti vėlesniam laikui ir 
panašiai. Tokius keliaujančius ligonius ligoninėse ar 
prieglaudose pririša prie lovų ar kėdžių. Tas yra labai 
negerai, neleistina, nes ligonį labai prislegia dvasiš
kai. Bet, deja, tas daroma, nes trūksta personalo, kad 
su tokiu ligoniu pasikalbėtų ar pavaikščiotų po korido
rių, nueitų iš kambario į kambarį. Praktika rodo, kad 
ligonio tokius norus patenkinus, su juo pavažiavus, 
apie namus pakalbėjus ir ligonį paklausinėjus, kokie 
tie namai, ką jis tuose namuose darydavo ir t.t. po to 
ligoniai jaučiasi daug geriau.

Senatvės demencija sergančių ligonių vienokius ar 
kitokius veiksmus stengiamasi koreguoti jėga. Pvz., 
ligonį nuo ko nors nustumti arba jam priešinantis ap

sirengti ar nusirengti stengiamasi tai atlikti, panaudo
jant jėgą. Tas yra neleistina. Reikalinga ieškoti būdų 
ir priemonių, kad tai būtų padaryta, ligoniui sutin
kant ir padedant. Yra pastebėta, kad senatvės demen
cija sergą ligoniai už savo veiksmus slaugymo na
muose ar prieglaudose vienu ar kitu būdu yra bau
džiami. Toks veiksmas yra nusikaltimas prieš ligonį, 
taip pat yra nusikalstama etikos ir moralės atžvilgiu.

Senatvės demencija sergąs ligonis yra mįslė dauge
liu atžvilgių. Mes nežinome, kaip žmogaus didžiausias 
turtas: mentalitetas, atmintis susikrauna. Nežinom, 
kodėl tas turtas pradeda nykti ir kaip jis nyksta, kas 
ten darosi, kiek jo palieka. Klinikiniai pasireiškimai, 
kaip neigiami, taip ir teigiami, kartais mus nustebina. 
Procesai vykstą tokių ligonių smegenyse ir jų vyksmo 
mechanizmas mums dar yra nežinomas.

Keletas įdomių pavyzdžių. Viena šeima, vyras — 
žymus ekonomistas, žmona — gydytoja, akių ligų spe
cialistė, turi sūnų — advokatą ir dukrą — dantų gydy
toją. Sūnus ir dukra į JAV buvo atvežti vaikystėje ir 
visas mokyklas baigė čia, Amerikoje. Visa šeima yra 
sąmoningi lietuviai ir labai gražiai lietuviškai kalba. 
Žmona, gydytoja, būdama 84 metų amžiaus, suserga 
senatvės demencija. Po 4 metų gauna kraujo išsilie
jimą smegenyse (stroke). Nustoja kalbos ir tampa pu
siau paralyžiuota. Visa šeima, ypač duktė, labai gra
žiai ir atsidėjusi slaugo, globoja. Vieną gražią dieną, 
maždaug po 8 mėn., šeima yra visa kartu. Vyras kaž
kodėl kalba angliškai. Ligonė 8 mėn. netarusi žodžio, 
staiga labai gražiai ir garsiai jam taria: „Kalbėk lietu

viškai”. Ir toliau vėl nebėra nei žodžio. Kaip tas įvyko, 
kodėl ji tai tarė, niekas negali išaiškinti. Tai smegenų 
paslaptis. Matyt šeimą auklėjant, tie žodžiai „kalbėk 
lietuviškai” dažnai buvo tariami ir smegenų rezer
vuose jie tebėra. Bet laiku ir vietoje juos ištarti reiškia 
daug daugiau, negu tuos žodžius tik turėti.

Antras atsitikimas. Senatvės demencija serganti li
gonė yra 3-čioje, paskutinėje stadijoje. Jos gydytojas, 
dar norėdamas pakeisti ir pritaikyti vaistus, paguldo 
ją į ligoninę. Ligonė blogėja, liga progresuoja. Ligonė 
mažai bekalba, mažai bevalgo, lankančius, atrodo, pa
žįsta, kad tai yra šeimos nariai, bet vardų nežino, 
šlapimo pūslės nekontroliuoja. Su ligoninės personalu 
nebesusikalba, vaistų nebenori imti. Kyla klausimas, 
kur ją iš ligoninės padėti, parvežti namo ar nuvežti į 
senelių prieglaudą tolesniam slaugymui. Namuose dis
kutuojant tą problemą, buvo pareikšta: jai vis tiek, 
kur ji gulės, namuose ar senelių prieglaudoje, ji jau 
nebežino, nebesupranta, kur ji yra. Ligonė buvo nu
vežta į senelių prieglaudą. Kada vyras ją senelių prie
glaudoje aplankė, ji tarė: „Juozai, paimk mane iš čia 
namo”. Vadinasi, ji žino, kad ją lanko Juozas, nors ji 
jau nebežinojo, kad tai jos vyras; žinojo, kur ji yra, ir 
taip pat žinojo, kur ji nori būti. Tokio sąmoningo pa
reiškimo ji jau ilgą laiką nebuvo padariusi. Po 12 die
nų ji mirė senelių prieglaudoje.

Trečias atsitikimas. Carinės Rusijos okupacijos me
tu lietuviams, baigusiems aukštuosius mokslus, nebu
vo leidžiama Lietuvoje apsigyventi ir dirbti. Teisės 
mokslus baigęs lietuvis buvo paskirtas teisėju gilioje

Rusijoje. Vedė'rusę, turėjo dvi dukteris. Šeimoje kal
bėjo tik rusiškai. Pirmajam pasauliniam karui pasi
baigus ir kilus Rusijoje revoliucijai, ta šeimą atvyko į 
Lietuvą. Viena dukterų buvo 13 m. amžiaus ir pra
džios mokyklą buvo baigusi Rusijoje. Įstojo į gimna
ziją, labai greit ir gerai išmoko lietuvių kalbą. Baigusi 
gimnaziją, įstojo į universitetą ir tapo gydytoja;. Išmo
kusi lietuvių kalbą, rusų kalbos ir literatūros vengė 
visą savo gyvenimą. Atvykusi į JAV, neblogai išmoko 
anglų kalbą. Būdama apie 85 m. amžiaus, pradėjo 
sirgti senatvės demencija. Ligai progresuojant ir sun
kėjant, apie 5 savaites prieš mirtį pradėjo kalbėti be
veik tik rusiškai. Ir, atrodo, ji nežinojo, kad kalba 
rusiškai. Kartais įmaišydavo anglų ir lietuvių kalbas. 
Kodėl vaikystėje išmokta kalba, visą amžių nenaudo
jus, sergant demencija pradėjo reikštis, niekas negali 
atsakyti, tai yra neišaiškinama.

Tie atsitikimai rodo, koks komplikuotas yra mentali
teto smegenyse susikrovimas, jo mažėjimas ir prarįyki- 
mas. Mentaliteto ir atminties veikimas, veikimo^me- 
chanizmas, lokalizacija, regėjimo ir klausos procesai 
bei jų ryšiai ar santykiai su mentalitetu ir atmintimi, 
mums visa tai dar yra nežinomi. T ) ;"

Šeimos narių ar grupės narių pašnekesiuose, disku
sijose, kur sėdi demencija sergąs asmuo į jį nekreipia 
dėmesio. Manoma, kad jis nesupranta ir nedalyvauja. 
Bet būna atsitikimų, kad jis pareiškia tokių minčių ir 
tokiais sakiniais, jog visus nustebina.

Bus daugiau
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SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

S K E A 1

RŪGŠČIŲ KOPŪSTŲ IR 
ŠONKAULIUKŲ APKEPAS
1 kg (16 oz.) stiklainis 

raugintų kopūstų
1 vidutinio dydžio svųgūnas, 

sukapotas
1 sv. skardinukė (16 oz.) pomi
dorų (whole tomatoes), su visu 
skysčiu
3 'svarai kiaulienos

šonkauliukų (pork country 
ribs)

3/4 puod. rudo cukraus 
Rūgščius kopūstus perplau

ti šaltu vandeniu (galima ir 
pora kartų, jeigu kas nemėgs
ta labai rūgščių), sukrėsti į 
13x9" keptuvą, ant viršaus 
užbarstyti kapotu svogūnu, 
sudėti ant viršaus pomidorus, 
šonkauliukus, apibarstyti ru
du cukrumi. Kepti uždengtą 
325 laipsnių F orkaitėje apie 2 
valandas, po to atidengti ir 
kepti dar 35 minutes, kol mė
sa bus minkšta ir gražiai pa
ruduos.

Atsiuntė
kun. Jonas Kuzinskas

MIŠRAINĖ VYRAMS
2 obuoliai
3 kiaušiniai
2 skiltelės česnako
1 pakelis krabų lazdelių (imi- 
tation crab legs)
sauja graikiškų riešutų (wal-
nuts)
majonezo

Kiaušinius kietai išvirti ir 
smulkiai sukapoti. Krabų laz
deles supjaustyti gabaliukais, 
česnaką ir riešutus susmul
kinti, obuolius supjaustyti ku
beliais. Viską sumaišyti su 
majonezu.

Duodant į stalą papuošti, 
apibarstant stambiau kapo
tais riešutais ir petražolėmis.

Atsiuntė Aldona

MARINUOTA SILKĖ
2 didelės silkės
2 svogūnai
1 arbatinis šaukštelis acto 
1/2 šaukštelio cukraus 
truputis cinamono 
keli graikiški riešutai

(walnuts)
Jeigu silkė sūroka, ją kelias 

valandas pamirkyti šaltame 
piene. Po to perplauti vande
niu, atskirti nuo kaulo, su
pjaustyti stambiais kubeliais 
ir sudėti į dubenėlį.

Užpilas: svogūnus supjaus
tyti griežinėliais, įberti cina
moną, cukrų, supilti actą, su
dėti stambiai kapotus riešu
tus, supilti ant silkių ir gerai 
išmaišyti. Po to silkes užpilti 
aliejumi (canola), uždengti ir 
palaikyti kelias valandas šal
dytuve. Galima laikyti 1 ar 2 
paras — nuo to skonis tik pa
gerėja.

Atsiuntė Aldona

ŽUVIES APKEPAS
1 svaras žuvies file
1 puodelis tarkuoto sūrio (gali 
būti olandiškas, cheddar ar 
bet koks kitas, greitai tirps
tantis)
2 šaukštai pomidorų tyrės
2 šaukštai sviesto ar margari
no
2 šaukštai miltų
1/2 puod. pieno
2 kiaušiniai,
druskos, pipirų ir kitų žuvies 
prieskonių, aliejaus.

Pakepinti miltus svieste ar 
margarine, kol riebalai 
ištirpsta ir miltai kiek paru
duoja, praskiesti pienu, įpilti 
pomidorų tyrės, suberti sūrį, 
pipirus, druską, prieskonius ir 
sudėti išsuktus trynius. Vis
ką gerai išmaišyti.

Žuvį supjaustyti gabalėliais, 
apkepti aliejuje ir sudėti į pa
ruoštą masę. Karščiui atsparų 
indą ištepti sviestu arba api
purkšti aliejumi, sudėti pa
ruoštą masę, kepti 350 F laip
snių orkaitėje, kol viršus bus 
gražios auksinės spalvos. Duo
dant į stalą, papuošti apelsinų 
griežinėliais.

Atsiuntė Nijolė

ŠIS TAS APIE ŽUVĮ
Prasidėjus pasninko laiko

tarpiui, pateikiu keletą pata
rimų apie žuvį.

Dažnai perkame šaldytą žu
vį. Nereikia laukti, kol ji vi-, 
siškai atsileis, taip dingsta jos 
sultingumas. Kepti reikia ne 
visiškai atšildytą žuvį.

Ruošiant farširuotą žuvį ar 
žuvies faršą, reikia žuvį kapo
ti nerūdyjančio plieno peiliu, 
nemalti mašinėle.

Farširuota žuvis bus žymiai 
skanesnė, jei į ją sukaposime 
daugiau svogūnų, o mažiau 
dėsime baltos duonos. -

Verdama žuvis bus balta ir 
nesubyrės, jei į vandenį įpil
sime truputį citrinos sulčių 
arba acto.

Ypač pikantišką skonį žu
viai suteikia muskatai (nūt- 
meg) — jų galima berti į žu
vies faršą, žuvienę, verdant ar 
troškinant žuvį.

Verdant žuvį, nereikia ilgai 
virinti lauro lapelių ir svogū
nų, nes nuo to prastėja žuvies 
skonis.

Svarbiausia taisyklė — ne
virti žuvies ant karštos lieps
nos, nes nuo to žuvis bus kie
ta, o sultinys ne toks skaidrus.

Žuvis bus skanesnė, kai ji 
kepama aliejuje perpus su 
sviestu.

Kepant nereikia keptuvės 
uždengti. Tuomet žuvis gra
žiai apskrus.

Kad kepama žuvis nesuirtų, 
ją reikia sūdyti 10-15 min. 
prieš kepant.

Kad žuvis neprikeptų prie 
keptuvės, į riebalus reikia 
įberti truputį druskos.

Kad kepant žuvį nesklistų 
„žuviškas” kvapas, galima į 
keptuvę įdėti keletą citrinos 
griežinėlių arba žalių bulvių 
gabalėlių.

Kai žuvies file kepama teš
loje, ją pirmiausia reikia pa- 
volioti miltuose, o paskui dėti 
į tešlą. Žuvis gražiau apkeps.

Atsiuntė NijolėPastaba: nuoširdžiai dėko
jame atsiuntusiems savo 
mėgstamiausius receptus ar 
šiaip patarimus šeiminin
kėms. Lauksime daugiau.

KULINARINĖSĮVAIRENYBĖS
‘ Daugumas vištos kiaušinį 

verda 3 minutes, bet reikia 
net 40 minučių, kol stručio 
kiaušinis išverda.

•Pirmosios europietiškos 
kepyklos šiame žemyne buvo 
įkurtos 1640 metais.

•Senovės Babilono žyniai 
draudė eiliniams žmonėms 
valgyti graikinio riešutmedžio 
riešutus (Walnuts), kad pras
tuomenė netaptų labai protin
ga. Tikėta, kad graikiški rie
šutai stipriai skatina smegenų 
veiklą.

Vasario 12 d., antradienį, švenčiant Užgavėnes, Gedimino prospekte Vilniuje veikė „Blynų alėja” — įvairiose 
vietose buvo galima paragauti bulvinių bei mielinių blynų, išgerti žolelių arbatos ir pasiklausyti Kaimo kape
los muzikos. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

KAS „VALSTIETIN” 
NESUTILPO

1992 m. vasario 20 d. išleis
tasis „Valstiečių laikraščio” 
18 (7038) numeris sava dva
sia išsiskyrė iš ikišiolinių. 
Naujasis redaktorius Jonas 
Švoba, kolektyvo pritarimu 
pakeitęs dar kompartijos siųs
tąjį V. Būtėną, pareiškė, jog 
leidinys visiems laikams atsi
sako bet kokios partinės pri
klausomybės, tampa visos Lie
tuvos žmonių laikraščiu. Vy
riausiasis redaktorius paskel
bė pagrindinį laikraščio tikslą 
— padėti atsitiesti mūsų 
kaimui, galutinai atsikratyti 
okupacijos primesto gyvenimo 
būdo, dvasinio sąstingio.

Taigi, nepriklausomas, lietu
viškos dvasios „Valstiečių lai- 
raštis” mini 10-metį.

Nelengvas buvo tas dešim
ties metų periodas, nes joks 
kitas laikraštis nesusilaukė, 
tokio vakarykščių komunisti
nių jėgų pasipriešinimo ir te
roro, kaip laisvės bei demok
ratijos keliu pasukęs „Vals
tiečių laikraštis”. Teismai, at
viri LDDP veikėjų grasinimai 
vėl nacionalizuoti šį leidinį, 
komunistų inspiruotos įvai
rios revizijos, užsipuolimai ir 
šmeižtai kairuoliškoje spaudo
je žymi per praėjusį dešimt
metį nueitą „Valstiečių laik
raščio” kelią. Laikraščio žur
nalistams prisiėjo net streiką 
skelbti, kad apgintų nuo ko
munistų užmačių savo laik
raštį. Visos mūsų valstybės 
juodosios jėgos, skaitytojo 
žodžiais tariant, „velnių tun-

•Pagal keltų legendą, tikra
sis „pažinimo medis” yra laz
dyno krūmas.

•Jeigu kuriais metais Di
džiojoje Britanijoje gerai už
derėdavo riešutai, buvo tiki
ma, kad labai pagausės gims
tamumas.

•Senovės Romoje, o kai kur 
ir Anglijoje, buvo mada jau
niesiems dovanoti riešutų, 
kaip vaisingumo simbolį.

•Jeigu jums reikia vos kelių 
lašų citrinos sulčių, pradur- 
kite žievę dantų krapštuku ir 
paspauskite citriną.

•Kai kuriose Škotijos apy
linkėse buvo tikima, kad 
ištiks nelaimė, jeigu kepant 
duoną, dainuosi.

•Kai kuriose Anglijos vie
tovėse buvo tvirtinama, kad, 
verdant daržoves, kurios auga 
žemės paviršiuje, nereikia už
dengti puodo, o šakniavaisius 
verdant, užvožti puodą dang
čiu.

tai”, bandė pasmaugti laisvą 
lietuvišką žodį.

Kažkam baisu pasidarė: 
„Valstiečių laikraštis” skelbia 
tiesą apie Lietuvos partizanų 
žygdarbius, demaskuoja stri
bus, kagėbistus. Prie laikraš
čio buriasi rašytojai, meninin
kai, inteligentija. Valdininkų 
ujamas ir išnaudojamas kai
mo žmogus randa ne tik užta
rimą, paguodą, bet ir apgyni
mą.

Didelę paramą „Valstiečių 
laikraštis” suteikė Lietuvos 
ūkininkams, kviesdamas juos* 
ieškoti būdų kuo greičiau at
kurti sovietmečiu nuniokotą 
kaimą. Skleidžiama pažangi 
patirtis, ūkininkai išsako sa
vo bėdas, ginamos jų teisės. 
Per kelerius metus „Valstie
čių laikraštis” _ tapo tikruoju 
prieškarinio „Ūkininko pata
rėjo tradicijų puoselėtoju. Tai 
laiškuose pripažino vyresnio
sios kartos gyventojai, kuriuos 
dabartinis „Ūkininko patarė
jas” dėl panašios nuomonės, 
išsakytos spaudoje, patraukė 
į teismą. Teismo byla buvu
siam politiniam kaliniui, 
tremtiniui Viktorui Vilčinskui 
parodė, koks pavojingas 
„Valstietis” tiems, kurie dar 
gyveno praeitimi. Teismo pro
cese pasakytoje V. Vilčinsko 
kalboje nuskambėjo ir tokia 
mintis: „nebijau ir niekada 
nebijosiu pareikšti, jog iš 
komunistinės ideologijos išsi
laisvinęs Valstiečių laikraš
tis’ ne tik perėmė prieškarinio 
‘Ūkininko patarėjo’ dvasią, bet 
ir tapo vieninteliu lietuvių 
tautos laisvės ir vilčių skel
bėju, mūsų nepriklausomybės 
ramsčiu!”

Daug kartų „Valstiečių laik
raščiui” teismų procesuose te
ko ginti ne tik skaitytojų inte
resus, bet ir laikraščio garbę, 
kurią bandė pažeminti piktus 
užmojus turėjusi kairuoliška 
žiniasklaida. Visa tai laikraštį 
grūdino, telkė jo darbuotojus, 
vienijo.

Jeigu taip viską surašius, 
kas „Valstiečių laikraštin” ne
sudėta, knygų tomai susida
rytų. O vien laikraščio fondas 
„Kaimo vaikai”, kurį taip nuo
širdžiai remia mūsų tautie
čiai JAV, yra ištisa humaniš
kos veiklos epopėja, padėjusi 
tūkstančiams bėdoje atsidū
rusių Lietuvos vaikų. Be to, 
per šį fondą suteikta parama 
šimtąms Lietuvos mokyklų: 
steigtos dirbtuvės, audimo 
klasės, pirkti vadovėliai, mo
kykliniai suolai, taisytos kros
nys, lopyti stogai, rūpintasi 
mokymo reikmenimis, padėta 
mokytojams.

Prie „Valstiečių laikraščio” 
susibūrė šviesiausios Lietuvos 
jėgos, besirūpinančios valsty
bės saugumu ir ateitimi. Kai 
smurto bangos užliejo dienraš

čius, radiją, televiziją, „Vals
tiečių laikraštis” visais būdais 
ir visomis priemonėmis ėmė 
ginti valstybės ir lietuvių tau
tos garbę.' Jautriai, nuošir
džiai ir labai teisingai. Pasi
rodžius J. Mikelinsko, A. Lie- 
kio, A. Čelnario straipsniams 
bei studijoms holokausto klau
simais, lietuvis kitu žvilgsniu 
pažvelgė į savos istorijos slė
pinius, susimąstė dėl valsty
bės praeities ir ateities. Nė 
vienas leidinys taip nuosek
liai ir principingai negynė 
Pietryčių Lietuvos, kaip 
„Valstietis”, atskleidęs klas
tingų kaimynų piktas užma
čias šiai mūsų valstybės da
liai. Demaskuoti autonominin
kai, Lenkijos šovinistų kursto
mi vietiniai piktavaliai, šmei- 
žiantys valstybę užsienyje.

Ginant Lietuvos kariuome
nės garbę, pradėtas leisti spe
cialus laikraščio priedas, 
„Vardan Lietuvos”. Jaunimo 
ugdymui atsirado vietos „At
žalynui” , o socialiniais klau
simais besidomintiems į pa
galbą atėjo „Gyvenimo vers
mės”. Antrus metus mokyto
jai patirtį, dvasinį peną se
miasi iš priedo „Tėviškės 
šviesa”, kurio leidimu rūpina
si ir padeda Švietimo ir moks
lo ministerija kartu su Tau
tos fondu ir tarybos pirminin
ku Jurgiu Valaičiu. Šimtai 
mokytojų laiškų byloja, kokia 
tai didelė ir svarbi parama 
švietimui, ypač jaunimo tau
tiniam ugdymui.

„Tėviškės šviesai” rašo ne
mažai išeivių. Nuolatiniai 
trumpi ir jautrūs Jurgio Va
laičio įžanginiai straipsniai, 
rašytojos Alės Rūtos, poeto 
Bernardo Brazdžionio, Tautos 
fondo valdybos pirmininko Al
gio Vedecko, žurnalisto Kęs
tučio Miklo, visuomenės vei
kėjo Antano Dundzilos mintys 
Lietuvos mokytojams labai 
svarbios ir reikalingos.

Kasdien darosi vis gyves
nis laikraščio veidas, žurna
listai kupini ieškojimų, kurie 
vainikuojami naujomis kūry
binėmis pozicijomis. Laikraš
čio vyriausias redaktorius Jo
nas Švoba visada pabrėžia, jog 
viską lemia žurnalistai ir jų 
meistriškumas. Mes buvome 
liudininkai, kai mūsų akyse 
vienas po kito Lietuvoje žlu
go dienraščiai, kiti leidiniai, 
kurių redaktoriai nesugebėjo 
įvykių karuselėje rasti kryp
ties. Krypo viena ar kita link
me, bet kūlgrindos nesurado. 
Ir Vilniaus Spaudos rūmuose 
gerai net dviejuose aukštuo
se įsitvirtinęs „Valstiečių laik
raštis” šiandien gali didžiuo
tis, kad turi patį gausiausią 
Lietuvoje ištikimų prenumera
torių būrį.

Bet vis dėlto yra ne tik laik
raščio dešimtmetis. Skaityto
jai laiškais ar tyliai, savo šir
dyse, sveikina ir laikraščio 
vadovą Joną Švobą, švenčiantį 
60-metį. Gimė 1942 m. vasario

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits”, “decks”, “gutters", plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

tel. 630-241-1912. ,

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

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

Įvairūs

AMERICA— LAND OF 
OPPORTUNITY.

1/ you speak English; vvant to stay 
in U.S. to finish school as nurse or 

Ph.D; are female 25-35.1 need 
help reconditioning house, vvhen 
job done, stay here to finish free 

education by 2003/4.1’11 get 
scholar (fellovv) ship and student/ 

permanent resident visa.
Call 847-217-9700.

Parduoda

Parduodami automobiliai:
krovininis „truck” Volvo ’93 m., 
660,000 mylių; „Oldsmobiles”, 4 

durų, 64.000 mylių, gerame stovyje 
Pardavime yra ir daugiau 

automobilių.
Tel. 773-680-3417, Orestas.

balandžio 1

ncjutt&ai
Baigiasi spec. vajus. 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------------

Miestas, valstija, zip code

22 d. Joniškaičių kaime Pak
ruojo rajone. Turėjo nuosta
bią motiną, dovanojusią sū
nui gerumo kraitį, Dievą bei 
Lietuvą. Tėvas — pasiturintis 
ūkininkas, su šeima išvarytas 
iš ūkio, gelbėjosi nuo Sibiro. 
Klajonės po Lietuvą, slapsty
masis... Kiek daug mokyklų 
teko pereiti. Tačiau visa tai 
ugdė tauraus lietuvio, mylin
čio tėvynę, bruožus, kurie la
bai pravertė per pastarąjį de
šimtmetį. Nebuvęs komparti
jos nariu, supratęs Lietuvos 
istorijos giluminius reiškinius, 
švenąją Lietuvos partizanų 
auką, Jonas Švoba įrašė savo 
vardą į Lietuvos žiniasklaidos 
knygą.

Belieka laikraščiui ir jo vy
riausiajam redaktoriui palin

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

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

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

Siūlo išnuomoti

Summit rajone išnuomojamas
vienas kambarys su baldais. 

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

Siūlo darbą

Įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei
mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 

gyventi. Pažintys su Amerikos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-377- 
6562. E-mail: info@usa-baltica.com

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” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome wood trim replace
ment (in suburbs). Mušt have 

experience & vehicle. Start now.
Good pay, great bonuses, benefits 

& profit sharing. Call Ward 
Wood at 847-928-1000.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

kėti tiesių vagų nelengvoje 
Lietuvos ūkinio ir politinio gy
venimo dirvoje.

Bernardas Šaknys

* Nuo 1997 metų augęs vi
dutinis nedarbo lygis Lietu
voje 2002-aisiais turėtų suma
žėti iki 11.3 proc. Lietuvos 
darbo birža leidinyje „Darbe 
rinkos prognozės 2002 me
tams” numato, jog šiemet vi
dutinis nedarbo lygis bus 12.5 
proc. Finansų ministerija nu
mato, kad 2003 m. vidutinis 
nedarbo lygis sieks 9.5 proc., o 
2004 m. — 7.8 proc. Darbe 
biržos leidinyje teigiama, kac 
2002 metais teritorinėse darbi 
biržose užsiregistruos 245,00( 
bedarbių — 5,000 mažiau ne 
šiais metais. (BNS

mailto:info%40usa-baltica.com


IŠ BIRŽŲ APSKRITIES 
KOMENDANTŪROS 1919-1940 

METAIS ISTORIJOS (I)
VALDEMARAS MICHALAUSKAS

Raudonosios armijos dali
niams slenkant įkandin iš Ru
sijos pasitraukiančių vokiečių,
1918 m. gruodžio 7 d. 2 pėst. 
pulko vadą karininką P. Lia
tuką paskyrus Apsaugos štabo 
viršininku, o jo pradėto orga
nizuoti 2 pėst. pulko vadu — 
krn. V. Glovackį, Lietuva sa
vanoriams telkti buvo suskir
styta į 12 sričių. l9l8.XII.24 
d. įkurta Vilniaus komen
dantūra paskelbė kreipimąsi į 
Vilniaus gyventojus, raginda
ma juos savanoriais stoti į ko
mendantūros apsaugos būrius 
ir ginklu gelbėti kraštą nuo 
bolševikų antplūdžio. Tuo pa
čiu reikalu įtaigų kreipimą
si į Lietuvos gyventojus 
1918.XII.29 d. paskelbė tik ką 
sudaryta Mykolo Sleževičiaus 
vadovaujama vyriausybė. Me
tų pabaigoje bei kitų pradžioje 
paskiriami sričių (sudarytos iš
2-3 apskričių ar jų dalių) ap
saugos viršininkai: Panevėžio
— krn. Jonas Variakojis, Kė
dainių — krn. Juozas Ša- 
rauskas, Šiaulių — krn. Pe
tras Žemaitis. Pirmaisiais
1919 metų mėnesiais bol
ševikų neužimtos šalies dalies 
miestuose — Kaune, Vilka
viškyje, Seinuose, Marijam
polėje, Šakiuose, Tauragėje — 
įsteigiamos karo komendan
tūros, telkusios savanorius or
ganizuojamiems pulkams mo
komosiose komandose rengu
sios puskarininkius naujo
kams apmokyti. Formuojamos 
apsaugos kuopos (2-os rūšies 
komendantūroje etatai leido 
turėti iki 130 kareivių). Ši 
veikla įgavo ypač konkrečią 
kryptį, kai 1919.1.15 d. buvo 
paskelbta karininkų, puskari
ninkių, karo valdininkų iki 45 
metų amžiaus mobilizacija. 
Vykdyti vasario 28-osios I-sis 
naujokų, gimusių 1897-1898 
metais, bei tolesni iš bolševikų 
atkovotose apskrityse šauki
mai:

Karo komendanto pasky
rimas apskrityje savaime reiš
kė nepaprastosios padėties 
joje įvedimą, todėl komendan
tūrų įgaliojimai, užtikrinant 
viešąją tvarką ir visuomenės 
saugumą, buvo labai platūs.

Iš šiaurės rytų Aukštaitijos 
bolševikai buvo išstumti 1919 
m. balandžio pabaigoje. Šį 
kraštą tarp Mūšos, Lėvens ir 
Nemunėlio upių iš esmės su
darė senosios Panevėžio ap
skrities šiaurinė dalis, kurioje 
I pasaulinio karo metais vo
kiečiai, stiprindami okupacinį 
valdymą, įkūrė poros valsčių 
dydžio Joniškėlio (jam taip pat 
atiteko Šiaulių apskrities pa
kraštys) ir Biržų apskritis. 
Kitų tokių pat vokiečių su
kurtų apskričių — Kupiškio, 
Šeduvos, Kuršėnų, Akmenės, 
Vilkijos ir kt. valdžios įstaigos
— akylai sekė gyventojų ūkinę 
veiklą, tuo įgalindamos sėk
mingiau plėšti kraštą.

1919 m. balandžio 26 d. čia 
įkurtos pirmosios krašto ap
saugos ministerijos įstaigos — 
Joniškėlio ir Biržų apskričių 
komendantūros. Pirmosios ko
mendantu buvo skirtas km. 
Petras Gudelis, jokiais oficia
liais karinės vadovybės įsa
kymais 2 savaites neįteisintai 
veikusio Joniškėlio apskr. ap
saugos štabo, vadinto dar ir 
karo komitetu, narys, parti
zaninio pasipriešinimo orga
nizatorius. Joniškėlio komen
dantūros darbui sustiprinti ir 
būsimam savarankiškos Pas
valio komendantūros kūrimui 
parengti iš Kariuomenės štabo 
komandiruojamas jame dirbęs 
krn. Jonas Vėgelis.

Biržų komendantūros orga
nizacinė veikla negalėjo pra
sidėti iš karto, vos tik įsakymą 
kariuomenei paskelbus, nes

čia ilgiau užsilaikė Interna
cionalinės divizijos raudonar
miečiai, iki tol, skirtingai nuo 
Joniškėlio, nebuvo jokių šios 
įstaigos kūrimo užuomazgų. 
Daug kas iš partizanų buvo 
priešingi Rikiuotės skyriaus 
viršininko Leonardo Vaitiekū
no pastangoms skirti karo ko
mendantu vietos partizanų 
būrio vadą, štabo kapitoną Si- 
maną Šilkarskį, uolų lenko- 
maną, Pabiržės valsčiaus 
Juodžionių dvaro savininką. 
Jis kovoje su bolševikais sten
gėsi ginti ne tiek visų, kiek 
savo ir į save panašių turtą. 
Taip pirmuoju Biržų komen
dantu 1919.VI.21 d. buvo lai
kinai skirtas krn. Gudelis, va
dovavęs ir Joniškėlio komen
dantūrai, kuri, būdama pa
frontėje, nuo 1919.V. 16 veikė 
Linkuvoje. Važiuoti arkliais 
nuo Linkuvos iki Biržų, ku
riuos skyrė 70 kilometrų, dėl 
siautusių piktadarių buvo la
bai pavojinga ir varginanti ke
lionė. Siaurasis traukinėlis tai 
ėjo, tai nėjo, geriausiu atveju 
tik Paašmenės stotį pasiekda
vo, nes iki Biržų nebuvo nu
tiestos linijos. Nelengva tu
rėjo būtį įveikti visas komen
dantūros užduotis karinin
kams Aleksandrui Dovydovui 
ir Vladui Dumčiui, karo valdi
ninkui Karoliui Dineikai. Bu
vo dar vienas karininkas, mo
bilizuotas Jonas Prakaitis, bet 
šis susigriebęs komendantū
ros kasą su visomis markė
mis, dezertyravo.

P. Gudelis pagalbininku Bir
žų komendantūroje buvo skir
tas krn. J. Vėgelis. V. 26 d. 
partizanai išstūmė iš Biržų 
raudonarmiečius, o V. 29 d. 
užėmė Papilį. P. Gudelis ir J. 
Vėgelis, nuvykę į Biržus, 
įsitikino, kad šnekos, kurios 
jau pasiekė jų ausis, buvo tei
singos: gimnazijos 2-me aukš
te rado besikuriančią S. 
Šilkarskio komendantūrą. Ko
mendantui de facto, neturė
jusiam Krašto apsaugos mi
nistro įsakymo užimti šių pa
reigų, bet tokiam žingsniui pa
laiminimą gavusiam iš Ri
kiuotės skyriaus viršininko L. 
Vaitiekūno. (Vaitiekūnui, tal
kino padėjėjas, toks pat Lietu
vos ir Lenkijos unijos šali
ninkas, km. Petras Aišparas 
ir iš aplinkinių dvarų rašti
ninkauti sukviestas pustuzi
nis panaičių. Čia rado ir Fe
liksą Kairį, nusipelniusį Biržų 
partizaną, kažkodėl palinkusį 
Šilkarskio pusėn. Vietinės ka
riuomenės brigados štabo vir
šininko pareigas laikinai ėjęs 
km. Aleksandras Jakaitis į P. 
Gudelio raportą dėl susidariu
sios dvivaldystės, jausdamas 
kariuomenės štabo Rikiuotės 
skyriaus viršininko L. Vai
tiekūno aiškiai proteguojančią 
poziciją Šilkarskio atžvilgiu,

A. t A. PADĖKA
DALIAI STANIŠKIENEI 2001 m. gruodžio 21d. Amžinybėn iškeliavo

A. t A.
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui DŽIUGUI, 
dukroms RŪTAI ir DIANAI, sūnums PAULIUI ir STASĖ MAČIENĖVINCUI, broliui VIDMANTUI bei jų šeimoms,
giminėms ir artimiesiems. Mūsų nuolat besišypsančios Motinos, Sesers ir Močiutės

Cleveland’o ateitininkai šviesus atminimas ilgai telieka visų jos pažįstamų ir 
artimųjų prisiminimuose.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą, 
palydėjusiems velionę į paskutinę žemiškąją kelionę beiA. t A.

KONSTANCIJAI STUNGIENEI
visokeriopu dėmesiu palengvinusiems mūsų liūdesį.

Dukra Aurelija Jučai tienė, žentas Antanas ir
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnums PETRUI ir šeima
AUGUSTINUI, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems. Sūnus Nerijus, marti Anne ir šeima
Kartu liūdi Sūnus Ginius ir marti Sabine

Cleveland’o ateitininkai Sesuo Valerija Leščinskienė ir šeima

reagavo vangiai, nerizikuoda
mas kišti pirštų tarp durų. 
Telefono pokalbyje krn. Gude
liui nurodė, kad tuojau pat 
pradėsiąs komendantūrų per
tvarkymus ir Biržų bei Jo
niškėlio komendantūros bū
siančios sulietos į vieną Pas
valio komendantūrą, kuriai 
įsteigti nuo VI.21. d. esąs jau 
ministro įsakymas, komen
dantu skirtas km. Vladas 
Rėklaitis, į komendantūrą ko
mandiruotas km. Artūras Ja
navičius. Atšaukus V. Rėklai
čio įsakymą ir jį komendanto 
pareigoms paskyrus į Šakius, 
krn. Gudelis laikinai skirtas 
dar vienoms pareigoms — va
dovauti Pasvalio komendan
tūrai, sudarytai iš VILI d. jos 
sudėtin perėjusių likviduotų 
Joniškėlio ir Biržų komen
dantūrų. L. Vaitiekūnas gi 
teisėtu Biržų komendantd lai
ko krn. Šilkarskį ir VII.4 jį 
skiria Pasvalio komendantu. 
VII.6 d. Biržų komendantūra 
su visomis bylomis ir kitu tur
tu persikėlė į Pasvalį, tačiau 
S. Šilkarskis, netgi mėgintas 
rasti namie, neatvyko į Pas
valį perimti komendantūros. 
Karininkas P. Gudelis VIII.7 
d. įsakymu skirtas Širvintų 
karo komendantu. Manytina, 
kad tai buvo dar vienas I. Vai
tiekūno mėginimas stabdyti 
pradedantį įsisukti smagratį. 
Vietinės kariuomenės briga
dos vado įsakymu VIII.7 d. 
krn. P. Gudelis pareigas ir ko
mendantūrą perdavė savo pa
dėjėjui krn. J. Vėgeliui. At
skleidus P0W rugpjūčio 28-29 
naktį turėjusį įvykti per
versmą, išaiškėjo, kad pats Ri
kiuotės skyriaus viršininkas 
rotmistras Vaitiekūnas buvo 
vienas iš svarbiausių sąmoks
lininkų, rengęs S. Šilkarskį 
Biržų apygardos P0W komen
danto pareigoms. Tiek Vai
tiekūnas, tiek ir Šilkarskis, 
žlugus perversmo sumany
mams, galvotrūkčiais spruko į 
Lenkiją. (Bus daugiau)

* Dauguma moksleivių 
tėvų patenkinamai vertina
dabartinę švietimo padėtį, 
rodo Vilniaus universiteto 
Švietimo politikos centro at
liktas tyrimas. Labai gerai ir 
gerai dabartinę Lietuvos 
švietimo padėtį įvertino 20 
proc. apklaustų tėvų. 61 proc. 
respondentų švietimo padėtį 
įvertino patenkinamai, 19 
proc. — blogai. Dauguma tėvų 
mano, kad šiuolaikinė švie
timo sistema yra geresnė už 
tarybinę. Didesnė dalis ap
klaustų tėvų pritaria tokiems 
švietimo reformos žingsniams, 
kaip valstybinių brandos egza
minų sistemos įvedimas, pro
filinis mokymas, mokyklų 
tinklo optimizavimas. 68 proc. 
palaikė egzaminų reformą. 
Moksleivių tėvai mano, kad 
dabartinėje mokykloje moks
leiviai labiau pavargsta. Tarp 
neigiamų šiuolaikinės mokyk
los požymių tėvai išskiria 
vaikų saugumą ir bendrą savi
jautą mokykloje. (bns>

A. t A.
STEFANIJAI KLIMIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai, mūsų mielai 
valdybos narei DALIAI POVILAITIENEI ir jos šeimai.

Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba

Brangiai Žmonai ir mylimai Mamytei

A. t A.
s. fil. RAMUNEI 

KVIKLYTEI-LUKIENEI
Namo pas Viešpatį išėjus, jos skautišką šeimą — vyrą 
VINCĄ, dukrą DAINĄ, sūnų dr. RIMĄ, seseris 
DANGUOLĘ KVIKLYTĘ ir RŪTĄ KULIKAUSKIENĘ 
su šeima nuoširdžiausiai užjaučiame. Liūdime kartu ir 
seseriškai guodžiame.

„Verpsčių" būrelis

A. t A.
LEOKADIJAI CIVINSKIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui KĘSTUČIUI, 
dukrai EGLEI MULIOLIENEI ir jų šeimoms, seserims 
ALDONAI, BIRUTEI ir DANUTEI, giminėms bei 
artimiesiems.
Kartu liūdi

Cleveland’o ateitininkai

A. t A.
ALENAI SURGAILIENEI

mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą broliui 
JUOZUI'ir jo žmonai REDAI ARDŽIAMS.

oh

Cleveland’o ateitininkai

Mylimai Močiutei

A. t A.
HORTENZIJAI ŠAPALIENEI
mirus, tnūsų valdybos vicepirmininkei RASAI 
POSKOČIMIENEI, jos šeimai, visiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas

Mylimam sūnui

At A
ALGIUI JARUI

per anksti iškeliavus į Amžinybę, tėvus DANĄ ir dr. 
PRANĄ bei sesutę DAINĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Vanda, Gediminas, 
Andrius, Laima ir Danutė Balukai
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A. t A.
Agronomas 

ANTANAS ŠANTARAS
Mirė 2002 m. vasario 20 d., Naples, FL, sulaukęs 91 

metų.
Gimė Lietuvoje, Plaštakoje.
Amerikoje išgyveno 44 metus, prieš tai gyveno 

Argentinoje.
Nuliūdę liko: duktė Dalią su vyru Bill Mardon, anūkai 

dr. K. Paulius ir Vytas Boyevai, James Nicholson, Daniel 
ir Patricia Nicholson, proanūkas Antanas Boyevas bei kiti 
giminės Lietuvoje ir Argentinoje.

A.a. Antanas buvo Agronomų sąjungos, Lietuvių fondo 
ir BALF’o narys.

Lankymas įvyks penktadienį, kovo 1 d., nuo 4 v.v. iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šeštadienį, kovo 2 d., 
11 v.r. visi susitinka Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po šv. Mišių visi kviečiami pasitikti a.a. 
Antaną Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, kur jis bus 
nulydėtas į Amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti duktė su šeima ir artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A. f A.
RAYMOND B. ŠARKA, Sr.

Mirė 2002 m. vasario 24 d., 10:10 v.v., sulaukęs 58 
metų.

Gimė Lietuvoje, Zarasų mieste. Gyveno Čikagoje, 
Marųuette Parko apylinkėje. Amerikoje išgyveno 52 
metus.

Nuliūdę liko: sūnus Raymond B. Šarka, Jr., marti 
Tamarą, sūnus Saulius Šarka, anūkas Victor Šarka, 
mamytė Aldona Šarkienė, broliš Algis Šarka ir artima 
draugė Joann Petkus. ........

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 27 d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Marųuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, vasario 28 d. Iš Marųuette Chicago 
laidojimo namų 9 v.r. velionis bus atlydėtas į St. Adrian 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 'Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba petknsfuneralhomes.com

VYTAUTUI ŠILANSKUI netekus mylimos

A. t A. 
MAMYTĖS,

nuoširdžią užuojautą jam, jo šeimai ir visiems 
artimiesiems reiškia

„Draugo" bendradarbiai

A. t A.
fil. RAMUNĖ LUKIENĖ

Negi tu palikai mus. Rodos tik vakar mes džiaugėmės 
kartu su tavimi, klausėmės tų anekdotų, kurių niekad tau 
netrūko, dainavom linksmas daineles ir skaniai juokėmės 
kartu. O dabar... tik tyla. Graži, nuostabi, amžina ir 
skaudi... tyla. Ilsėkis ramybėje. Ramunėle.
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą vyrui VINCUI, 
dukrelei DAINAI, sūnui RIMUI, sesėms DANGUOLEI 
ir RŪTAI, giminėms ir artimiesiems.

Akademinis Skautų Sąjūdis

A. f A.
HORTENZIJAI ŠAPALIENEI
mirus, jos dukroms ALDONAI, NIJOLEI, MILDAI, 
APOLONIJAI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Janina ir Raimundas Matulioniai 

Regina Butkevičienė

Lyda ir Vladas Šoliūnai 

Francine ir Jonas Šoliūnai

http://www.petkusfuneralhomes.com
petknsfuneralhomes.com
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Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai švenčiant Lietuvos nepriklauso
mybės dieną (iš dešinės): Indrė Kupčiūnaitė, Danius Čarauskas, Indrė 
Pečiulytė ir Karolina Grauslytė. Kristinos Badaraitės nuotr.

„Vardan nedalomos tau
tos” konkurso pirmosios pre
mijos laimėtojas atvyksta iš 
Vilniaus priimti jam skirtos 
premijos, kuri bus įteikta Kovo 
11-psios proga, kai visi susi
rinksime į Jaunimo centrą ko
vo 10 d. 4 vai. p.p. paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 12 metų sukaktį ir 
literatūrinio konkurso šventę. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Stalus 
(po 10 asmenų) arba atskiras 
vietas prašomi užsisakyti iš 
anksto „Lietuvių balso” redak
cijoje, 2624 W. 71st St., Chica
go, IL 60629, arba telefonu 
773-776-3399, nes bus ir gardi 
vakarienė.

Alfonsas Pargauskas, gy
venantis Oriand Park, IL, pra
sitęsdamas „Draugo” prenu
meratą, mūsų laikraščio leidy
bą parėmė 50 dol. Nuošir- 
cįĮžiaųąiai dėkojame!
,,Draugo" knygynėlyje

Prelatas Antanas Rubšys, 
visą gyvenimą paskyręs Šven
tojo Rašto studijoms, apvaži- 
nėjęs ir išvaikščiojęs Šventojo 
Rašto kraštus ir įsigilinęs į Se
nojo Testamento tautų kultū
rą bei istoriją, padovanojo 
mums lietuviškąjį Senojo Tes
tamento vertimą, kuris sugulė 
į Šventojo Rašto knygą, 1998 
metais lietuviškai išleistą Vil
niuje. Knygos įžangoje Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas A. J. Bačkis rašo, jog ver
tėjas puikiai suderino gero 
vertimo privalumus: ištikimy
bę originalo kalbai (versta iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų), - perdavė tikslią auto
rių mintį, tikrą žodžių, rašytų 
prieš šimtmečius visai kitoje 
aplinkoje, prasmę, o kartu 
įkūnijo tuos Dievo įkvėptus 
žodžius mūsų dienų lietuvių 
kalboje ir kultūroje. Prelatas 
A.Rubšys parengė įvadą į visą 
Šventąjį Raštą ir atskiras Se
nojo Testamento knygas, o 
taip pat ir trumpus paaiškini
mus bei išnašas, kurios padės 
skaityti ir suprasti Dievo žodį 
pagal Katalikų Bažnyčios mo
kymą. Naująjį Testamentą iš 
graikų kalbos išvertė ir įvadą 
bei sąvokų žodyną parašė kun. 
Česlovas Kavaliauskas. Kny
gos, kurią sudaro 2024 psl., 
dailininkas - Edmundas Sala- 
džius, žemėlapius parengė Ra
mūnas Blažys, knygos apdaila 
rūpinosi dr. Jonas Boguta. 
„Kai meldžiamės, Jam kal
bame, kai skaitome dieviškuo
sius žodžius, Jo klausomės”, - 
taip šv. Ambroziejaus žodžiais 
kviečiame skaityti lietuviškąjį 
Šventąjį Raštą, kurį galite 
įsigyti „Draugo” knygynėlyje. 
Jo kaina - 25 dol., persiunti
mo mokestis - 10 dol. (ši kai
na taikoma JAV gyvenan
tiems žmonėms, o knygą siun
čiant į kitas šalis, persiuntimo 
mokestis būtų didesnis).

773-585-9500

Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga rengia Kovo 11 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Minėjimas vyks 
2002 m. kovo 10 d., sekmadie
nį, Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Programoje: 10:30 
val.r. - vėliavų pakėlimas prie 
paminklo, vainikų padėjimas. 
Žodį tars inž. Eugenijus Bart
kus. 11 val.r. - šv. Mišios, 
12:30 vai. p.p. - minėjimas di
džiojoje salėje. Pagrindinis pa
skaitininkas - advokatas Po
vilas Žumbakis. Meninę prog
ramą atliks Algimanto Barniš
kio ansamblis. Lietuvių visuo
menė yra kviečiama Kovo 11 
d. minėjime gausiai dalyvauti.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti’ šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, kovo 2 d., 9:30 vai. ry
to seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos Čika
gos vyskupas Joseph Perry. 
Dalyvavus Šv. Kazimiero sese
lių rėmėjos.

Irena Sirutis, gyvenanti 
Hot Springs, AR, prasitęsda- 
ma prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

II JAV JAUNŲJŲ
ATLIKĖJŲ FESTIVALIS

Siekiant skatinti lietuvių 
jaunimą dalyvauti meninėje 
veikloje, balandžio 28 d. (sek
madienį) Čikagos Jaunimo 
centre rengiamas II JAV jau
nųjų atlikėjų festivalis.

Kaip ir praeitais metais, 
taip ir šiais, kviečiame kuo 
gausiau dalyvauti dainuojan
tį, muzikuojantį (liaudies ar 
styginiais instrumentais, for
tepijonu, akordeonu) jaunimą 
nuo 3.5 m. iki 28 m. amžiaus. 
Gali dalyvauti pavieniai atli
kėjai, ansambliai. Dalyvių re
gistracija priimama iki balan
džio 24 d.

Festivalį rengia JAV LB 
Kultūros taryba ir Meno mo
kyklėlė. Norintiems dalyvauti 
smulkesnę informaciją išsiųsi
me paštu. Kreiptis tel. 630- 
624-1247 arba paštu: P.O. 
BOX 4102, Wheaton, IL, 
60189; elektroniniu paštu: 
Biciulyste@aol.com

LAUKIAME SVEIKINIMŲ

„Draugo” koncertas, kuris 
vyks kovo 17 d., yra visų mū
sų džiaugsmas ir pasididžia
vimas, kad mūsų muzikiniai 
talentai gali koncertuoti. Kon
certas parodo, kad mūsų veik
la gyvuoja. Jūsų pagalba pro
gramos leidinyje ir dalyvavi
mas koncerte bus įrodymas, 
kad mes dar gyvi ir veiklūs. 
Labai prašome atsiųsti svei
kinimus koncerto proga.

Didelis ačiū, 
Valentinas Krumplis

VASARIO 16-OJI ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE

Į Marąuette Parko Švč. M. 
Marijos Gimimo parapiją at
vykus dirbti naujam vikarui, 
atsirado viltis, kad reikalai 
pradės krypti gera linkme. 
Juk čia ir netolimose apy
linkėse gyvena dar daug lietu
vių iš vyresniosios kartos, o ir 
naujai atvykusieji dažnai apsi
gyvena Marąuette Parke ar 
netoli jo.

Ilgai laukti nereikėjo: artė
jant Vasario 16-ajai tarp kitų 
skelbimų apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimus laik
raščiuose ir per radiją pasiro
dė kuklus skelbimas apie šios 
datos paminėjimą Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
joje.

Minėjimas prasidėjo 5 vai. 
Mišiomis ir tai progai skirtu 
pamokslu, kuriame tiek mei-' 
lės buvo išreikšta per amžius 
kentėjusiai Lietuvai ir jos 
žmonėms, kad, rodos, nieko 
kito neliko, kaip išlyginti kar
tų skirtumus ir veikti bend
ram mylimos Lietuvos labui. 
Juk jei Lietuva atlaikė am
žiais trukusius žiauriausius 
priešų puolimus ir norą sunai
kinti, tai atlaikys ir dabartinį 
Lietuvos biurokratų puolimą, 
kurio žiaurumas nepalygina
mas su amžiais Lietuvą nioko
jusių priešų žiaurumu — jie 
kerta šaką, ant kurios patys 
sėdi, o mums, visų kartų lietu
viams, lieka vienytis ir saugo
ti tą šaką — mylimą gimtąjį 
kraštą (aut.).

Po pamaldų bažnyčioje, iš
skyrus keletą išvykusiųjų, visi 
sugužėjo į salę, kur laukė pa
togiai išdėstyti baltai užtiesti 
stalai, kviečiantys labai ska
nūs patiekalai, ir, svarbiausia, 
jauni gražūs lietuvaičiai, ku
rie visa tai paruošė.

Po trumpo kun. Rimvydo 
Adomavičiaus palaiminimo, 
kuriame jis kvietė susivienyti 
maldoje, dalytis kaip duona, 
taip ir meile, supratimu, 
džiaugsmu, užuojauta ir pa
galba vienas kitam, dvasios 
stiprybe, scenoje pasirodė vai
kai. Tai šios parapijos mokyk
los mokiniai — lietuviai, ku
rie mokytojos vadovaujami 
dainavo ne tik apie Tėvynę, 
bet ir šiaip nuotaikingas vai
kiškas daineles, už ką susi
laukė nuoširdžių, gausiai susi
rinkusių žiūrovų plojimų.

Vaikų koncertėlį papildė 
kun. Rimvydas. Jis, pritariant 
mokyt. Giedrei Nedveckienei, 
padainavo keletą dainų, pa
skaitė labai gražių eilėraščių 
apie Lietuvą, jos grožį, meilę 
jai. Jo kuklumas neleido pasa
kyti, kad tai buvo jo paties su
kurti eilėraščiai. Visais laikais

„DRAUGO” 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą 
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.

Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų” kovo 17 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje, 

6727 S. California Avė., Chicago, IL, 
atliks Čikagos LMA „Dainava”.

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ” 
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.r — — — — — — — — — — — —

J Vardas DRAUGAS

I Pavardė 93
■ Adresas

| Sveikinimo tekstas

1 □ Auksinis puslapis $500 □ Puslapis $100
□ Pusė puslapio $50 □ Ketvirtadalis psl. $25

Sveikinimo auka $

Joseph Augutis, gyvenan
tis St. Pete Beach, FL, prasi- 
tęsdamas prenumeratą, mūsų 
laikraščio paramai dar pridėjo 
50 dol. Tariame nuoširdų ačiū!

buvo rašytojų ir poetų kunigų, 
tad kodėl jų negalėtų būti da
bar? Skaitytojų žiniai turiu 
pasakyti, kad prieš aštuonetą 
metų, prieš išvykstant į JAV, 
man teko keletą metų dirbti 
Telšių Katalikų vidurinėje 
mokykloje mokytoja ir kartu 
su mokiniais džiaugtis vieno 
ypač gabių ir talentingų klie
rikų kurso veikla — dainavi
mu, eilių skaitymu, grojimu, 
tikybos pamokų vedimu, nuo
širdžiu bendravimu su moki
niais ir mokytojais. Tarp jų 
buvo ir dabartinis Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos vikaras, kurio Vasario 16- 
osios vakarą buvo pilna salė ir 
tikriausiai neliko nepakalbin
tų, neišgirdusių malonaus jo 
žodžio. Žiūrovai plojimais pa
lydėjo klebono J. Kuzinsko žo
džius: „Dabar mano žvaigždė 
gali ramiai nusileisti, jūsų tar
pe sužibo nauja, ryškiai švie
čianti žvaigždė”.

Visus susirinkusius nustebi
no ir pradžiugino Frank Zapo
lis ne vien savo buvimu mi
nėjime, bet ir loterija, kurios 
bilietai buvo išdalinti nemoka
mai, o išlošti galėjai 10 dole
rių. 100 dolerių buvo paskirta 
parapijai. Dar penkiolika lai
mingųjų išlošė labai vertingus 
kelių atlasus, kurių būtų no
rėję ir kiti. Tada F. Zapolio pa
galbininkė pažadėjo jų duoti 
daugiau atvykus į įstaigą ap
sidrausti.

Pasistiprinus skania vaka
riene, koncertas tęsėsi. Labai 
gražiai vargonininko Ričardo 
Šoko vadovaujami dainavo pa
tys dalyviai — jauni ir pagyve
nę. Skambėjo visa salė. Jei ne
būtų Gavėnia, tai ir šokiai 
būtų buvę, bet tai lieka atei
čiai.

Pasibaigus šiam renginiui, 
pakalbinau keletą čia atsilan
kiusiųjų. E; Zapolis, pasi
džiaugęs tuo, kas čia vyko, pa
žadėjo ir kitą kartą dalyvauti. 
Bronė Barakauskienė, dirban
ti .American Travel Service”, 
pasakė: „Kaip nemalonu, kad 
anksčiau buvusi tokia aktyvi 
parapija beveik visai apmirė. 
Gerai, kad1 privažiavo tiek 
daug jaunų žmonių iš Lietu
vos ir toks gabus jaunas vika
ras Rimvydas atvyko. Dabar 
tai tikrai atsigausime”. O 
Marąuette Parko gyventojo 
Zigmo Navicko žodžiais ta
riant, kur nors vis tiek reikia 
eiti, tai kodėl neiti čia pat, jei 
gali pamatyti tokį renginį! Tai 
nuskambėjo lyg kvietimas ki
tiems parapijiečiams ir sve
čiams, kurie visada čia yra 
laukiami.

Liucija Einikienė

Jonas Cinkus, gyvenantis 
Dovvners Grove, IL, prasitęs- 
damas prenumeratą, „Drau
go” iždą papildė 50 dol. auka. 
Labai jums dėkojame!

Ar žinote, kad „Daina
vos” ansamblio krikštynos 
įvyko 1946 m. birželio 9 d. Vo
kietijoje? Tada buvo pasirink
tas „Dainavos” vardas ir šūkis 
„Su daina - į laisvę!”. Chorui 
tuomet vadovavo Bronius Jo
nušas. Repertuare turėta per 
100 dainų, daugiausia lietuvių 
kompozitorių, o be pasaulinių 
kompozitorių muzikos, buvo 
atliekami ir religiniai kūri
niai, giedant stovyklos bažny
čiose per pamaldas. „Daina
vos” ansamblis išliko iki šių 
dienų - dabar vadovaujamas 
Dariaus Polikaičio, choras 
kiekvieną antradienį renkasi 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte ir ruošiasi įvairiau
siems renginiams, šventėms, 
koncertams arba šiaip repe
tuoja. Šių metų kovo 17 d. dai- 
naviečiai bus „Draugo” kon
certo, pavadinto „Balsas tarp 
žmonių balsų”, atlikėjais. Kon
certo programos repertuare - 
lietuvių kompozitorių M. K. 
Čiurlionio, J. Gaidelio, F. 
Strolios, V. Miškinio, V. Juo
zapaičio, J. Tamulionio, N. 
Sinkevičiūtės kūriniai ir italų 
kompozitoriaus A. Vivaldi 
kantata „Gloria”. Bilietus į 
koncertą, kuris vyks Maria 
gimnazijos auditorijoje (6727 
S. California Avė.), galite 
įsigyti „Drauge”, „Seklyčioje” 
(2711 w. 71st Str.) ir šį sekma
dienį, vasario 3 d., nuo 9:30 
val.r. iki 1 val.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte.

TRISPALVĖ — PRIE CICERO 
MIESTO RŪMŲ

Kaip jau Lietuvos nepriklau
somybės švenčių proga įprasta, 
šiemet lietuviška trispalvė vėl 
iškilo prie Cicero valdybos rū
mų. Tai buvo atlikta vasario 
14 d., dalyvaujant gausiam Ci
cero pareigūnų bei lietuvių vi
suomenės narių būriui.

Vėliavos iškėlimą atliko lie
tuvių jūros šauliai Bronius Bi- 
kulčius ir Juozas Mikulis. Pa
čią programą vedė ALTo Cice
ro skyriaus pirmininkas Sta
sys Dubauskas rūmų kieme 
prie žuvusiems už laisvę karių 
paminklo. Buvo sugiedoti JAV 
bei Lietuvos himnai.

Invokaciją perskaitė Šv. An
tano parapijos klebono pagal
bininkas kun. William Zim- 
mer, o kalbą pasakė dažnas 
lietuviškų minėjimų dalyvis 
— miesto valdybos pareigūnas 
John Kosciolko. Jis prisiminė 
tuos laikus, kai Lietuva buvo 
pavergta ir kada visi siekė ir 
laukė nepriklausomybės die
nų.

Kalbėtojas perskaitė miesto 
prezidentės Betty Loren-Mal- 
tese bei sekretorės Marlyn 
Colpo pasirašytą rezoliuciją, 
skelbiančią vasario 16 dieną 
,Amerikos lietuvių diena Cice
ro”. Toje rezoliucijoje kartu su 
kai kuriomis istorinėmis Lie
tuvos datomis bei faktais yra 
skelbiama, kad Lietuvos tri
spalvė prie miesto rūmų ple
vėsuos nuo vasario 14 iki 21 d. 
„Kviečiame mūsų piliečius pri
pažinti Amerikos lietuvių įna
šą, kurį jie yra padarę mūsų 
miestui ir siunčiame mūsų 
maldas dėl Lietuvos tolimes

Dalis Lietuviškos vėliavos pakėlimo ceremonijos dalyvių. Kairėje - dr. P. Kisielius, kun. W. Zimmer ir kt.
E. Šulaičio nuotr

Union Pier lietuvių drau
gų a per Vidą Giniotį Draugo 
fondui atsiuntė 100 dolerių, 
pasiekdama 1,300 dol. įnašus. 
Draugija yra viena iš nedau
gelio organizacijų, tapusi 
Draugo fondo garbės nare. 
Dėkojame už paramą ir kvie
čiame visas mūsų organizaci
jas pasekti šiuo gražiu pavyz
džiu.

Cicero lietuvių telkinyje
kovo 3 d., sekmadienį, po 9 
vai. r. šv. Mišių parapijos salė
je vyks LB metinis susirinki
mas. Prieš susirinkimą - šei
myniškas pabendravimas, 
priešpiečiai, skanus kugelis, 
skanumynai, kava. Cicero tel
kinio LB valdyba kviečia ir la
bai ragina gausiai dalyvauti, 
kad mūsų gyvavimas šiame 
telkinyje dar ilgai tęstųsi.

S. P. Tauras iš Valparaiso, 
IN, prasitęsdamas „Draugo” 
prenumeratą, mūsų laikraš
čio leidybai paaukojo 50 dol. 
Ačiū už paramą!

Audra Kapačinskaitė,
lankanti katalikišką Fenger 
mokyklą ir Maironio lituanis
tinę mokyklą Lemonte, savo 
mokyklos draugų tarpe surin
ko daug rūbų ir žaislų, kurie 
per „Vaiko vartų į mokslą” or
ganizaciją buvo pasiųsti į Ma
rijampolės beglobių vaikų 
centrą „Šaltinėlis”. Tai gražus 
pavyzdys, kaip jaunimas gali 
efektingai prisidėti prie šal
pos darbo.

nės .nepriklausomybės bei sau
gumo”, — tokiais žodžiais bai
giama ši rezoliucija.

Reikia pažymėti, kad šiemet 
vėliavos iškėlimo apeigos su
traukė nemažą būrį tautiečių, 
nepaisant, kad jos vyko darbo 
dieną per pietus. Čia ypač

Lietuviška trispalvė keliama prie Cicero miesto rūmų vasario 14 d.
E. Šulaičio nuotr.

Autobusu į „Draugo” 
koncertą! LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius praneša, kad autobusas į 
„Draugo” koncertą išvyksta 
kovo 17 d. 2 val.p.p. iš PLC 
Lemonte. Vietų užsakymas 
tel. 630-243-0791, 708-346-
0756.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

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

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

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

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

daug matėsi Cicero miesto pa
reigūnų (išskyrus pačią prezi
dentę, kuri turėjo kitur tuo 
metu dalyvauti) su savo tar
nautojais.

Spalvota nuotrauka iš šio 
renginio buvo išspausdinta Či
kagos vakarinius priemiesčius 
aptarnaujančiame „Life” laik
raštyje vasario 20 d. laidoje.

E. Šulaitis

mailto:Biciulyste%40aol.com
mailto:Gibaitis%40aol.com



