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„Vilniaus dešimtukas”
patvirtino siekį eiti į NATO
Bukareštas-Vilnius, kovo
26 d. (BNS) — „Vilniaus
dešimtuko” valstybės Buka
rešte antradienį priėmė ben
drą deklaraciją, kuria dar
kartą patvirtino savo siekį
tapti Šiaurės Atlanto sąjungos
narėmis.
Bendru Albanijos, Bulgari
jos, Kroatijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Makedonijos,
Rumunijos, Slovakijos ir Slo
vėnijos ministrų pirmininkų
deklaracijos paskelbimu pasi
baigė pirmadienį prasidėjusi
konferencija „Naujųjų sąjun
gininkų pavasaris”.
„Nuo Baltijos iki pat Juodo
sios jūros mes sau iškėlėme
tikslą veikti išvien kaip są
jungininkės de facto — viena
kitos bei tų Vakarų institu
cijų, prie kurių mes siekiame
prisijungti, atžvilgiu”, skelbia
ma deklaracijoje. Kandidatės į
NATO išreiškė įsitikinimą,
kad jų pakvietimas sustiprins
NATO pamatą bei gebėjimą
susidoroti su ateityje laukian
čiais išbandymais.

Deklaracijos autoriai sveikina suaktyvėjusį Rusijos ir
NATO bendradarbiavimą po
rugsėjo 11 dienos terorizmo
atakų JAV. „Pasaulinė kova
su terorizmu ne tik paskatino
mus užbaigti vieningos ir lais
vos Europos kūrimo darbą, bet
ir išryškino neatidėliotiną po
reikį siekti patovumo Piet
ryčių Europoje”, skelbiama de
klaracijoje.
Pirmadienį
prasidėjusioje
„Vilniaus dešimtuko” konfe
rencijoje Bukarešte kartu su
valstybių kandidačių premje
rais svečių teisėmis dalyvavo
NATO narės Lenkijos prezi
dentas Aleksander Kwasniewski ir NATO priklau
sančių Turkijos bei Čekijos
premjerai.
Susitikime buvo aptartas
bendradarbiavimas rengiantis
narystei NATO bei būsimi
svarbūs renginiai — kitas
„Vilniaus dešimtuko” susitiki
mas Rygoje liepos mėnesį ir
NATO viršūnių susitikimas
Prahoje lapkritį.

Seimo politikai agituoja už
dvigubą pilietybę
Vilnius, kovo 26 d. (BNS)
— Opozicinės Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) atstovai
ragina plačiau taikyti gali
mybę turėti dvigubą pilietybę
lietuvių kilmės asmenims.
Antradienį spaudos konfe
rencijoje Seime LLS vadovas
Eugenijus Gentvilas bei parla
mentaras Arminas Lydeka pa
reiškė, jog jau „pribrendo” lai
kas išplėsti asmenų ratą,
kuriems taikoma Konstituci
joje numatyta galimybė turėti
dvigubą pilietybę.
A. Lydeka kartu su Seimo
nariu socialdemokratu Algi
mantu Salamakinu neseniai
parlamente užregistravo ati
tinkamas Pilietybės įstatymo
pataisas.
„Lietuva daug prarado, neoptimaliai išsprendusi pilie
tybės klausimą — prarado
žmones, kurie atšalo nuo Lie
tuvos, prarado kapitalą, kurį
jie galėjo atsivežti, prarado
kitus ryšius. Manau, nerei
kėtų prarasti tos naudos atei
tyje”, tvirtino E. Gentvilas.
Parlamentarų siūlymu, ki
tos valstybės piliečiais tapę
asmenys pagal įstatymus nebeprarastų Lietuvos pilie
tybės, kaip yra dabar.
Pasak A. Lydekos, dvigu
bos pilietybės klausimą ilgai
svarstomame naujame Pilie
tybės įstatymo projekte bandė
išspręsti įvairios vyriausybės
bei prezidentūros komisijos,
tačiau įstatymas dėl įvairių
priežasčių nebuvo teikiamas.
„Metas pagaliau baigti vien
tik pakalbėjimus, bet paimti
ryžtingai spręsti šiuos su pilie
tybe susijusius klausimus”,
tvirtino liberalas.
Tuo tarpu vienas pataisos
autorių, socialdemokratas A.
Salamakinas pripažino, jog
pateikti pataisas dėl dvigubos
pilietybės išplėtimo buvo del
siama, laukiant terminų pa
reikšti pretenzijas susigrą
žinti nuosavybę pabaigos —
2001 metų gruodžio 31 dienos.
„Čia buvo nemaža problema”,
kalbėjo socialdemokratas.
Kaip teigė Seimo Valdymo
reformų ir savivaldybių komi
teto pirmininkas, socialde
mokratas Petras Papovas, jei
normos dėl dvigubos Lietuvos
pilietybės būtų buvusios libe

ralesnės, nemažai užsienio
valstybėse gyvenančių asme
nų būtų mėginę susigrąžinti
brangią didžiųjų miestų —
daugiausiai Vilniaus ir Kauno
— žemę bei pastatus.
Pilietybės įstatymo bei jį ly
dinčių teisės aktų pataisose
taip pat siūloma palengvinti
sąlygas norintiems tapti Lie
tuvos piliečiais. Politikų siū
lymu, tokie asmenys Lietuvoje
turėtų nuolat gyventi ne 10
metų, kaip yra dabar, o 5 me
tus. Pagal galiojančias nor
mas, nuolat gyventi Lietuvoje
leidžiama asmenims, laikinai
čia gyvenusiems 5 metus.
Manoma, jog už Lietuvos
ribų gyvena apie milijonas lie
tuvių kilmės asmenų.
* NATO generalinis sekre
torius George Robertson
laiške Lietuvos užsienio rei
kalų ministrui Antanui Valioniui giria Lietuvą už pasiektą
aukštą gyventojų paramos na
rystei lygį ir teigia, kad iki są
jungos susitikimo Prahoje li
kęs laikas yra „lemtinga galu
tinė atkarpa”. Be kita ko, laiš
ke lordas Robertson džiaugiasi
per pastarąjį apsilankymą
Lietuvoje vasario pabaigoje at
radęs „Lietuvos aludarių ta
lentą”.
(BNS)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Kur Vilniuje galėtų važinėti greitieji tramvajai? Atsakymą j šį klausimą bus galima sužinoti parodoje „Hipotetiniai
greitojo tramvajaus tinklai bei jų tinkamumas Vilniaus miestui”, kuri atidaryta pirmadienį Vilniaus miesto savival
dybės rūmuose. Ištyrę esamą Vilniaus miesto transporto infrastruktūrą ir galimas perspektyvas, Prancūzijos bendro
vės „SYSTRA” specialistai kartu su savivaldybės įmone „Vilniaus planas” parengė dvi tramvajaus tinklų schemas
2015 metams. Parodos tikslas — ne tik informuoti apie atliktus planavimo darbus, susidariusią sudėtingą transporto
situaciją, bet ir sužinoti visuomenės nuomonę.
Nuotr.: Ateities Vilnius.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Trumpai apie viską
* Lietuvos misija prie Eu
ropos Sąjungos atkreipė

Briuselio policijos dėmesį į
provokacinį užrašą netoli mi
sijos pastato. Kaip sakė misi
jos vadovas ambasadorius Os
karas Jusys, policija buvo
iškviesta, kai užrašą „Nazi”
(„naciai”) ant elektros sky
dinės maždaug už 6 metrų
nuo misijos pastato savaitgalį
pamatė misijos administraci
jos darbuotoja. Ant skydinės
raudonais dažais taip pat
buvo nupiešta žvaigždė ir kiti
bolševikiniai simboliai —
kūjis su pjautuvu. Elektros
skydinė nepriklauso Lietuvos
misijos pastatui ir neaptar
nauja jo elektros įrangos. Pir
madienį atvykusi policija nu
fotografavo užrašą ir surašė
protokolą. Ambasadorius O.
Jusys pabrėžė nemanąs, kad
užrašas „Nazi” su bolševi
kiniais simboliais yra skirtas
būtent lietuviams.
(bns>
* Seimo narys Rolandas
Pavilionis paragino imtis

žygių, kad Vilniaus vardas at
sirastų orų prognozių žemėla
piuose, kuriuos rodo tarptauti
niai televizijos kanalai. Parla
mentiniam Europos reikalų
komitetui (ERK) R. Pavilionis
pasiūlė kreiptis į „Euronews”
ir „Cable Nevvs Netvvork”
(CNN) televizijas, prašant mi
nėti Vilnių tarp kitų pasaulio
sostinių, informuojant apie
orus jose.
ibns)
* Seimas priėmė priešta
ringai vertinamas vyriau

sybės įstatymo pataisas, ku
rios pradės vadovybės per
tvarkymus ministerijose. Pa
žimo federacijai užtikrinti taisomis keičiama ministerijų
naujos sportininkų pasirody valdymo struktūra, paliekant
mo vertinimo sistemos įvedi tik vieną politinio pasitikėjimo
mą. Ambasadoriaus nuomone, ministrą, o vadovavimą mi
Japonija, atsižvelgiant į aukš nisterijos administracijai per
tą jos informacinių technolo duodant karjeros valstybės
gijų lygi, tokių permainų tarnautojui — valstybės sek
galėtų imtis birželio mėnesį retoriui. Įsigaliojus pataisoms,
Kioto mieste įvyksiančiame viceministrai, kurie dabar yra
tarptautinės dailiojo čiuožimo politinio pasitikėjimo figūros,
federacijos kongrese. A. Kud- bus atleidžiami. Ministras
zys paprašė Japonijos atstovų galės pasirinkti iš esamų vice
būti teisėjais, vertinant tarp ministrų vieną, kuris taps po
tautinės dailiojo čiuožimo fe litinio pasitikėjimo pareigūnu,
deracijos siūlomos įdiegti tei o likusieji viceministrai galės
sėjavimo kompiuterinės pro užimti ministerijos valstybės
gramos visišką objektyvumą sekretoriaus arba jo pavaduo
bei skaidrumą. Dabar dailiojo tojų vietas, ir tapti ilgalaikiais
(BNS)
čiuožimo atstovų pasirodymus valstybės pareigūnais.
* Kovo 25 d. Druskinin
vertina devyni teisėjai. Pla
nuojama, kad pagal naująją kuose, eidama 53 metus, po
sistemą sportininkus vertins sunkios ligos mirė Lietuvos
14 teisėjų, iš kurių burtų keliu nacionalinės kultūros ir meno
bus atrinkti 7 teisėjų įver premijos laureatė, poetė Nijolė
tinimai.
(BNS)
Miliauskaitė-Bložienė.
ibns)
* Lietuvos ambasadorius
Japonijoje Algirdas Kudzys palinkėjo Japonijos čiuo
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* Organizuoto nusikal
tėlių pasaulio nariai grie
bėsi iki šiol negirdėtos gyny

bos taktikos — su tardytojais
ir prokurorais jie kalbasi už
* Specialiųjų tyrimų tar sidengę bumą nosine, galvą
nyba (STT) nusprendė ne įtraukę į nertinio apykaklę
kelti baudžiamosios bylos dėl arba į klausimus atsakinėja
tariamo turto prievartavimo raštu. Taip brangių automobi
Vilniuje iš Prancūzijos energe lių vagys, turto prievartauto
tikos bendrovės „Dalkia”. Per jai ar už kitus nusikaltimus
nai lapkritį Vilniaus meras įkliuvę asmenys stengiasi ap
Artūras Zuokas pareiškė, jog sisaugoti, kad nebūtų įrašytas
miesto šilumos tinklų nuomos jų balsas. Atsirado ir tokių
konkursą laimėjusiai „Dal kaltinamųjų, kurie nebenori
kia” esą daromas spaudimas, duoti savo rašysenos pa
kad ji pasitrauktų iš derybų vyzdžių. Jų prokurorams rei
su Vilniaus savivaldybe. Me kia norint įrodyti dokumentų
ras tvirtino turįs pokalbių te klastojimo atvejus.
(LR, Eita)
* nJAV konstitucija nesu
lefonu įrašų, kuriuose girdisi,
kaip Seimo nario Egidijaus teikia teisės neduoti balso
Klumbio atstovais pasivadinę ir rašysenos pavyzdžių, sakė
Tautos pažangos partijos na Georgetown (JAV) universite
riai Aleksandras Ambrazevi to teisės centro profesorius
čius ir Kęstutis Grinius šanta Samuel Dash. Taip šis teisi
žavo „Dalkia” atstovus, reika ninkas pakomentavo Kauno
laudami kyšio. STT pranešė nusikaltėlių bandymus iš
nenustačiusi „objektyvių ap vengti atsakomybės nelei
linkybių”, kurios patvirtintų džiant įrašyti balso ir neduo
bendrovės „Dalkia” atstovo dant rašysenos pavyzdžių.
pranešimą apie neva reikalau „Neabejoju, jog teisinė Ameri
tą 500,000 dolerių kyšį. (bns>
kos patirtis padėtų ir Lietu
* Granata, su kuria prieš vai”, sakė jis. Paklausti, kaip
dvi savaites Druskinin elgiamasi su kaltinamaisiais,
kuose susisprogdino nepilna kurie stengiasi nuslėpti balsą
metis Lietuvos šaulių sąjun ir neduoda teismui savo
gos narys, į vietos kuopavietę rašysenos pavyzdžių, Vokieti
galėjo atkeliauti iš Seimo. jos teisėsaugininkai iš pradžių
Tokią prielaidą iškėlė į vaka net nesuprato klausimo. Vo
rykštį Seimo Nacionalinio sau kietijos baudžiamasis kodek
gumo ir gynybos komiteto sas nurodo, kaip kaltinamasis
posėdį iškviestas sąjungos va turi elgtis.
(LR. Eite)
dovas Juozas Širvinskas.(R, Eita)
* Buvęs Seimo narys
* Maskvoje vykusioje Audrius Butkevičius Euro
tarptautinėje maisto pra pos žmogaus teisių teisme
monės parodoje Lietuvos ben prisiteisė iš Lietuvos beveik
drovės Kaišiadorių paukštyno 30,000 litų už jo teisių
produkcija laimėjo tris meda pažeidimus. Teismas antra
lius, o paukštienos gaminių dienį pranešė, kad moralinę
skoniu liko patenkintas net žalą A. Butkevičiui įvertino
vienas skandalingiausių Rusi 5,700 eurų (19,665 Lt), o by
jos politikų, Liberalų demo linėjimosi išlaidas — 2,900
kratų partijos pirmininkas, eurų (10,005 Lt).
(BNS)
Dūmos narys Vladimir Žiri* „Kitaip ir negalėjo būti,
novskij. Kaišiadorių paukš nes Kaunas — mūsų šalies
tyno komercijos direktorius sportinių šokių sostinė”, teigė
Algimantas Kazėnas tvirtino, nusipelniusi trenerė Jūratė
kad paukštininkams Rusijoje Norvaišienė, komentuodama
atsiveria puiki niša. Lietu Vilniuje įvykusių
Lietuvos
viškų gaminių kainos Rusijos standartinių ir Lotynų Ameri
sostinės gyventojų negąsdina, kos sportinių šokių čempiona
juos tenkina ir kokybė. (LR, Eita) tų, kuriame kauniečių poros
* Vis daugiau Napoleono susižėrė daugumą pagrindi
kariuomenės karių palaikų nių apdovanojimų, rezultatus.
archeologai atranda neseniai Kauno šokėjų pranašumas
aptiktoje masinėje kapavietėje buvo ypač ryškus suaugusiųjų
Vilniuje. Po to, kai kapavietė standartinių šokių varžybose
buvo aptikta pernai rudenį ir — tarp septynių porų finalijos tyrinėjimai atnaujinti šie ninkių net šešios buvo kau
met kovą, joje jau rasta maž niečių. Nugalėjo, kaip ir ti
daug 2,000 prancūzų karių pa kėtasi, trenerių Jūratės ir
laikų. Šiaurės miestelyje, ku Česlovo Norvaišų auklėtiniai
ris yra Vilniaus viduryje, ap — daugkartiniai šalies čem
tiktos kapavietės archeologi pionai Arūnas Bižokas ir Edi
nius tyrimus numatoma baigti ta Daniūtė iš „Sūkurio”.
iki balandžio 11 d.
(bns>
(KD, Elta)

Ramala, Vakarų krantas. Diskusijos tarp palestiniečių ir JAV
pasiuntinio Anthony Zinni antradienį nutrūko, nepavykus pasiek
ti kompromisinio susitarimo dėl ugnies nutraukimo, pranešė vy
riausiasis palestiniečių derybininkas Saeb Erekat. Pasak jo, pales
tiniečiai nepriims pasiūlymų, kuriuose saugumo pareigūnų dery
bos dėl JAV Centrinės žvalgybos valdybos (ČIA) direktoriaus
George Tenet pateikto paliaubų plano nesusiejamos su politinėmis
diskusijomis. G. Tenet pasiūlytas planas turi paruošti sąlygas
įgyvendinti buvusio JAV senatoriaus George Mitchell parengtą
planą, numatantį ilgesniam laikotarpiui skirtas priemones, kurio
mis siekiama atkurti pasitikėjimą tarp Izraelio ir palestiniečių. Iz
raelio ministras pirmininkas Ariel Sharon yra pareiškęs, kad de
rybų su palestiniečiais metu turi būti aptariami išimtinai saugu
mo klausimai.
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin antradienį išreiš
kė įsitikinimą, kad Artimųjų Rytų krizės neįmanoma išspręsti jė
ga. „Nepaisant visų sunkumų, būtina stengtis nutraukti smurtą,
sustabdyti ekstremizmą, normalizuoti padėtį ir abiejų valstybių
pastangomis atnaujinti derybas, kaip numatyta ČIA direktoriaus
George Tenet plane ir buvusio JAV senatoriaus George Mitchell
komisijos rekomendacijose”, sakoma Rusijos prezidento sveikini
me arabų valstybių viršūnių susitikimo, kuris kovo 27-28 d. vyks
Beirute, dalyviams. Sveikinime sakoma, jog „įgyvendinus šiuos
uždavinius, būtų užtikrinta Izraelio vyriausybės ir Palestinos val
stybinės administracijos savitarpio sąveika saugumo ir ryšių poli
tiniais klausimais srityje”. V. Putin pareiškime pabrėžiama, kad
Rusija savo veiksmuose nuosekliai vadovaujasi nekintamais tai
kiais politiniais teisiniais pagrindais ir pirmiausia Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos nutarimais, „žemių už taiką” principu.
Vašingtonas. Tyrimai parodė, kad penkiuose ar šešiuose ob
jektuose Afganistane, kuriais, manoma, naudojosi „ai Qaeda” ko
votojai, buvo labai nedaug juodligės sukėlėjų, pirmadienį pranešė
JAV Štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Richard Myers.
Pasak jo, apleistoje laboratorijoje Kandahare taip pat rasta
įrangos, kurią galima panaudoti karo veiksmams skirtam
užkratui gaminti, tačiau ten „buvo ne visa įranga, kurios reikia”.
JAV pareigūnai mano, jog statoma „al-Qaeda” laboratorija netoli
Kandaharo buvo skirta juodligės užkratui gaminti, tačiau ji buvo
apleista dar nebaigta, joje nerasta jokių biologinių preparatų.
Vašingtonas. JAV kariuomenė per artimiausias 4-6 savaites
pradės mokyti naujai sukurtą Afganistano kariuomenę, rašoma
Pentagono pareiškime. „Mes tikimės, kad iki metų pabaigos afga
nai galės perimti vadovavimą šiai programai”, pareiškė JAV gyny
bos sekretorius Donald Rumsfeld.
Kabulas. Jungtinės Tautos (JT) antradienį pranešė, kad per
kelis požeminius smūgius, kurie Afganistano šiaurę sukrėtė kovo
26-osios naktį, žuvo 2,000 žmonių, daugiau kaip 3,000 buvo
sužeista. Šį mėnesį tai jau antras stiprus žemės drebėjimas šiau
rės Afganistane. JT, pagalbos agentūrų ir Tarptautinis Raudonojo
Kryžiaus komiteto darbuotojai jau išvyko iš Mazari Sharif į Nahrin rajonus įvertinti padarytą žalą. Jie gabena šimtus palapinių ir
antklodžių. Tačiau Afganistano Salango tunelyje antradienį apvir
tus dviem sunkvežimiams, smarkiai sulėtėjo eismas į žemės dre
bėjimo nuniokotus rajonus ir sutriko gelbėtojų darbas.
Maskva. Rusijos Užsienio reikalų ministerija antradienį išreiš
kė viltį, kad oficialusis Paryžius „ateityje imsis tam tikrų žings
nių, įgalinančių užbėgti už akių ekstremistinių jėgų propagandi
niams renginims, tokiems, kaip kovo 22 25 d. Paryžiuje vykęs se
minaras „Čečėnija tarp Europos ir Rusijos”. „Šis renginys, kuria
me dalyvavo grupė Čečėnijos ekstremistų, aktyviai dalyvavusių
Aslan Maschadov režimo veikloje, iš pagrindų prieštarauja pasau
lio bendrijoms pastangoms išrauti su šaknimis tarptautinį tero
rizmą”, sakoma Rusijos URM pareiškime.
Bukareštas. JAV prezidentas George W. Bush pirmadienį Bu
karešte susirinkusiems 10-ies buvusių komunistinių valstybių
premjerams nusiųstame kreipimesi rašė, kad per lapkritį Prahoje
vyksiantį NATO viršūnių susitikimą yra pasiryžęs „pašalinti Eu
ropoje likusius pasidalijimus”. „Prahoje mūsų valstybės žengs is
torinį žingsnį, siekdamos pašalinti Europoje likusius pasidaliji
mus”, sakė JAV vadovas.
Hong Kong. Kinija nesuteikė JAV karo laivyno eskadriniam
minininkui įprastinio leidimo sustoti Hong Kong uoste, kai įtam
pa tarp abiejų valstybių paaštrėjo, Vašingtonui nusprendus leisti
Taiwano gynybos ministrui atvykti į Jungtines Valstijas. „Jokia
šio atmetimo priežastis nebuvo nurodyta, ir aš neketinu apie tai
samprotauti”, sakė atstovė JAV konsulato Hong Konge atstovė
spaudai Barbara Zigli.
Phnom Penh. JAV ketina suteikti prieglobstį 1,000 vietnamie
čių pabėgėlių, kurie siekdami išvengti persekiojimo, pernai pabėgo
iš tėvynės ir šiuo metu gyvena nuošalioje Cambodia šiaurės rytų
provincijoje, pranešė Jungtinių Tautų pareigūnas. Šis JAV spren
dimas greičiausiai papiktins Vietnamą, reikalavusį sugrąžinti vi
sus pabėgėlius.
Londonas. Didžiausios JAV California valstijos nusikalsta
muose sluoksniuose vyrauja išeivių iš buvusios Sovietų Sąjungos
grupuotė, pranešė Didžiosios Britanijos laikraštis „The Guar
dian”. Laikraščio korespondentas, remdamasis pokalbiais su teisė
saugos institucijų darbuotojais, vadina ją „gerai organizuoja nusi
kalstama išsilavinusių žmonių grupuote, kuri savo narių skaičiu
mi ir sumaniu organizavimu užtemdo net tradicinę Italijos mafiją
bei kitas panašias grupes Jungtinėse Valstijose”. Straipsnis para
šytas remiantis tyrimu nusikaltimo, susijusio su neseniai vietos
vandens telkinyje rastais keliais nužudytais išeiviais iš SSRS, kurie buvo pagrobti siekiant gauti
KALENDORIUS
išpirką ir nužudyti. Policija tei
Kovo 27 d.: Nikodemas, Rupertas,
gia, kad kasmet keliasdešimt
Lidija, Vinotas, Rūta.
tūkstančių žmonių neteisėtai
Kovo 28 d.: Petras, Valerija, Gunatvyksta į JAV per Meksiką.
delinda, Rikontas, Girmantė.
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VYDŪNO FONDO V. ZAUNIENES VARDO
TREČIAS KONKURSAS
Trečiadienį, kovo 13 d., Lie
tuvos muzikos akademijos di
džiojoje salėje įvyko Akademi
nio Skautų sąjūdžio Vydūno
fondo Vincės Jonuškaitės-Zaunienės premijos konkursas,
kuriame dalyvavo 9 daininin
kės. Šiais metais dainininkių
lygis buvo ypač aukštas ir pa
čios dainininkės gražios —
pripažino Akademijos profesū
ra. Konkurse kiekviena daini
ninkė dainavo po keturis kū
rinius: po dvi arijas pasi
rinktinai, vieną lietuvių kom
pozitoriaus kūrinį arba har
monizuotą lietuvių liaudies
dainą ir vieną lietuvių liau
dies dainą „a capella”. Kon
kurso metu sutiko padėti aka
demikai skautės ir skautai: jie
įteikė rožes dainininkėms ir
akompaniatorėms.
Muzikos
akademijos sudaryta Vertini
mo komisija nustatė, kad ge
riausia dainininkė buvo Julija
Stupnianek; antra geriausia
dainininkė buvo Inga Ivanaus
kaitė ir trečia geriausia —
Joana Gedmintaitė.
Šių metų geriausia daininin
kė praėjusių metų laureatė,
jau daug patirties turinti ope
rose ir kituose renginiuose
dainuojanti Julija Stupnia
nek.
Šeštadienį, kovo 16 d., Lietūvds muzikos akademijos di
džiojoje salėje įvyko Vydūno
fondo Vincės Jonuškaitės-Zaunienės premijos įteikimo kon
certas. Koncertas praėjo labai
gerai. Jį atliko 6 dainininkės:
Julija Stupnianek, Inga Iva
nauskaitė, Joana Gedmintai
tė, Aušra Liutkutė (2000 m.
laureatė), Vaida Raginskaitė
ir Milda Smalakytė. Pradžioje
programos buvo pagrotas Vin
cės
Jonuškaitės-Zaunienės
įrašas; apie dainininkę kalbėjo
Jūratė Viliūtė.
Visos dainininkės pasirodė
labai gerai; dainavo per kon
kursą atliktas dainas. Raštas
dėl pirmos vietos premijos —
1,000 USD įteiktas Julijai
Stupnianek, dėl antros vietos
premijos — 500 USD įteiktas
Ingai Ivanauskaitei ir dėl tre
čios vietos premijos — 250
USD įteiktas Joanai Gedmintaitei. Visos šešios daininin
kės ir akompaniatorės apdova
notos šokoladinių saldainių
rinkiniu „Valdovų rūmai” ir
Los Angeles vyrų kvarteto
kompaktiniu disku. Daininin
kės dar papildomai apdovano
tos solisto Danieliaus Sa
dausko išleistu kompaktiniu
disku „Dainuoja Danielius” su
lietuvių klasikų dainomis.
Akademikai skautai padėjo
įteikti gėles ir dovanas. Pri
statydamas šias dovanas pa
minėjau, kad Vydūno fondas
yra už savitumą ir lietuvišku
mą (tai iš tiesų yra vydūniška)
ir tai sutampa su Jūratės Vi
liutės teiginiu, kad Vincė Jonuškaitė-Zaunienė labiausiai
vertino lietuvių muzikų kūri
nius ir lietuvių liaudies dai
nas. Todėl Vydūno fondas taip
pat pritaria Valdovų rūmų at
statymui. Džiaugiamės, kad
universitetų ir aukštųjų mo
kyklų rektorių konferencija
apsiėmė globoti Panemunės
pilį.
Programos pabaigoje, apta
riau Fondo veiklą, kad pagrin
dinis pajamų šaltinis yra kalė
diniai atvirukai — sesės Snie
guolės Jurskytės atvirukų rin

kinys ir kai kurie Vydūno fon
do leidiniai buvo išstatyti pa
rodėlėje. Per 50 metų atkak
laus darbo Vydūno fondas su
teikė daugiau vieno milijono
JAV dolerių paramos lietu
viams studentams ir kitiems
tikslams. Į pabaigą pristačiau
ir paprašiau, kad atsistotų vi
si akademikai skautai; jiems
publika gražiai paplojo.
Iš Muzikos akademijos,
programoje kalbėjo prorekto
rius Ignatonis su kuriuo jau
treti metai labai gerai bendra
darbiaujame. Dalyvavo ir prof.
V. Prudnikovas.
Iš Kauno atvyko doc. Linas
Puodžiukynas
su
fizikos
mokslų magistrante, prof. įg
ilo Končiaus premijos laureate
Judita Puišo ir jai įteikiau jū
sų atsiųstą 500 USD premiją.
Koncerte dalyvavo arti 150200 visuomenės, nemažai už
sienio lietuvių — sesė Regina
ir Bernardas Narušiai, Albina
Ramanauskienė, Irena ir Brutenis Veitai iš Bostono apylin
kių, sesė Gabrielė ir Kazys
Varneliai ir kt. Svarbiausia,
kad dalyvavo arti'80 skautų
akademikų. Jie Suderino šį
koncertą su metine „Menų
dienų” programa. Atvyko
A.S.S. nariai iš Kauno, Šiaulių
ir Vilniaus ir labai gražiai pa
dėjo įteikdami gėles ir dova
nas dainininkėms ir akompa
niatorėms.
Po koncerto buvo vaišės.
Akademikai skautai padarė
bendrą nuotrauką su daini
ninkėmis ir gražiai padainavo
skautiškų dainų. Visų nuotai
kos buvo geros ir tikiu, kad
ateityje šis metinis renginys
bus įtrauktas į akademikų
skautų programą. Vienas
svarbus trūkumas tai, kad ne
buvo ministerijų ir Vyriausy
bės atstovų. Išsiuntėm kvieti
mus, bet nebuvo skirta gana
pastangų, kad juos sudominti,
paskatinti. Tikiu, kad tai sėk
mingai padarysime kitais me
tais.
Ad Meliorem!
Fil. Edmundas
Kulikauskas

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.

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

$500.00
Oro paštu
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Užsakant į Lietuvą:

Atbundanti gamta sveikina visus pirmaisiais pavasario žiedais.

SVEIKINAME
Sveikiname Kristaus Prisikėlimo šventėje Lietuvių Skautų są
jungos brolius ir seses, tėvelius ir visus rėmėjus. Ramybė ir tai
ka teviešpatauja mūsų širdyse ir tarpusavio bendravime.
Šventų Velykų varpo dūžiai širdy tepalieka laimę amžinai.
Velykų džiaugsmas telydi mus dabar ir visados. Aleliuja!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

v.s. Romas Otto
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas

v.s. fil. Rita Penčylienė
LS Seserijos Vyriausia Skautininke

v.s. fil. Rimas Griškelis
Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas

***
Su tėviškėn grįžtančiais vyturiais, su atsklindančiu pavasario
dvelkimu pasitinkame šv. Velykas. Krūtinę užpildo gera nuotai
ka ir šiluma. Kristus prisikėlė. Aleliuja! Aleliuja!
Širdingai sveikiname visus mūsų rėmėjus, skautiją ir visus
geros valios tautiečius. Šv. Velykų džiaugsmas telydi visus.
Dėkojame visiems mūsų bičiuliams aukojusiems fondui ir
padėjusiems gražiai paminėti 50 metų sėkmingos veiklos su
kaktį. Didelis ačiū!

Vydūno fondas
***

Alfonso Petružio

VASARIO 16-JI
TORONTE
Vasario 16-tosios sueigoje
š.m. vasario 10 d. „Šatrijos”
tunto įsakymais padaryti pa
keitimai: tiekimo skyriui suti
ko vadovauti j.s. E. Namikie
nė, pakeitusi j.ps. S. Kišonienę; vyr. skaučių „Birutės” drvei vadovavusi v.sl. J. Ruslienė jai pačiai prašant, iš pa
reigų atleista, jos vieton pa
skirta ps. D. Steponaitienė;
paukštyčių „Rūtos” dr-vei va
dovauti paskirta A. Batūraitė,
iš pareigų pasitraukus L. Valickienei, vyr. skaučių „Gintarių-Vaidilučių” dr-vei vado
vauti paskirta iš Detroito „Ga
bijos” tunto atvykusi v.sl.
Aleksa Moss.
PAGERINIMAI

Šv. Velykų proga sveikinu visus Lietuviškos Skautybės fondo
narius, rėmėjus ir talkininkus.
Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų ir prasmingai išgy
ventų Velykų švenčių.

v.s. EI. Petras Molis
Lietuviškos Skautybės fondo pirmininkas

***
Visiems broliams ir sesėms, jų tėveliams ir jūrinio skautavi
mo rėmėjams linkime linksmų Velykų ir gero vėjo artėjančio
2002 metų buriavimo sezonui.

Čikagos jūrų skautininkų ir
skautininkių „Grandis”
***

Nuotr.

SKAUTŲ VEIKLA
KANADOJE

,

Sesėms, broliams, vadovams, vadovėms ir tėveliams linkime
džiaugsmingų Šv. Velykų ir malonaus pavasario.

„Aušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tuntas
„Lituanicos” skautų ir jūrų skautų tuntas
„Nerijos”jūrų skaučių tuntas
Čikagos skautininkių draugovė
„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovė
***
Visus brolius, seses, skaitytojus ir bendradarbius sveikinu su
laukus naujo pavasario ir džiugių Šv. Velykų.
Triumfališkas Kristaus Prisikėlimo Aleliuja ir naujam pava
sariui atgimstanti gamta teįkvepia visus naujiems užsimoji
mams ir ryžtingai veiklai Dievui, Tėvynei ir artimui.
Budėkime!

j.v.s. Irena Regienė
„Skautybės kelio” redaktorė

nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
tėje, Kanadoje.
„NERIJOS” TUNTO
2002 METŲ VEIKLOS
PLANAS

Kovo mėn.:

30 d. — Sueigos nebus
Balandžio mėn.:

6 d. — Sueiga
13 d. — Sueiga
20 d. — Sueiga
27 d. — Iškyla

5 d. — Sueiga
12 d. — Paskutinė sueiga/
Gėlių išpardavimas

$60.00
$65.00

Tik šeštadienio laida:

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka

Gegužės mėn.:

3 mėn.
$38 3
$45.00

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

SKAUTŲ STOVYKLOS

Liepos 19-28 d. —Čikagos

1/2 metų
$60.00
$65.00

Metams
$100.00
(U.S.) $115.00

JAV
Kanadoje ir kitur

Šv. Velykų proga visus brolius ir seses sveikina LSS vadovai — Seserijos
Vyriausia skautininke v.s. fil. Rita Penčylienė, Brolijos Vyriausias skauti
ninkas v.s. Romas Otto ir Akademinio skautų sąjūdžio vadijos pirm. fil. s.
Rimas Griškelis.
Nuotr. Alės Namikienės

„ROMUVOS”
STOVYKLAVIETĖJE
„Romuvos”
stovyklavietės
komitetas, vadovaujamas j.s.
R. Sriubiškio, š.m. sausio 30 d.
posėdyje apžvelgė stovykla
vietės darbus, kuriems atlikti
jau numatyti du savaitgaliai
— gegužės 25-26 d. ir liepos 67 d. Posėdyje iš pranešimų
paaiškėjo, kad gauta 20 akrų
žemė jau išlyginta ir užsėta
žole. Ten bus galima statyti
palapines, automobilius. Prie
ežero padidinamas paplūdi
mys. Iškastas šulinys geria
mam vandeniui. Numatytos
perstatyti didžiojo pastato ir
virtuvės sienos kalno pusėje.
J. s. R. Sriubiškio iniciatyva
jau daug darbų atlikta, bet jis
prašo visus ateiti talkon.
KAZIUKO MUGĖ
TORONTE

„Šatrijos” ir „Rambyno” tun
tai su skautininkių,-kų dr-vėmis ir tėvų komitetu kovo 3 d.
šventė šv. Kazimiero šventę.
Po Mišių salėje Kaziuko mu
gę atidarė Toronto skautijos
dvasios vadovas s. Augustinas
Simanavičius, OFM. Atrišdamas tautinių juostų mazgą,
palinkėjo geriausios sėkmės.
Visos draugovės savo paviljo
nuose turėjo daugybę skanių
pyragų ir įvairių suvenyrų.
Tuntai platino laimėjimų bi
lietus. Skautininkės,-kai savo
laimikiais buvo užėmę visą
sceną. Jų kiekvienas bilietas
buvo laimingas.
Tėvų komitetas su pirm. ps.
O. Narušiene ir ižd. D. Karosu
bei nariais vaišino svečius
skaniais cepelinais, koldūnais,
kugeliu ir dešrelėmis su ko
pūstais. Veikė ir tiekimo sky
rius, vadov. j.s. E. Namikie
nės. „Romuvos” stalą tvarkė
pats k-to pirm. j.s. R. Sriubiškis. Jis priiminėjo nario
mokestį, aukas ir teikė infor
maciją apie stovyklavietę.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
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nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
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Skautybės fondo atstovas j.s.
R. Empakeris priėmė aukas
fondui. Po kiekvienų Mišių vis
daugėjo lankytojų, kurie pirko
pyragus, gėrė kavą, dalyvavo
laimėjimuose ir skaniai pieta
vo.
Ačiū klebonui kun. Augusti
nui Simanavičiui, OFM, už
patalpas ir linkėjimus skau
tiškai veiklai.

SUKAKTUVINĖ
STOVYKLA
Sukaktuvinė 40-mečio sto
vykla „Šiaurės žvaigždynas”
vyks rugpjūčio 3-17 d. „Romu
voje”. Iš anksto skautai,-tės,
jų tėvai kviečiami ruoštis tai
stovyklai.

F. M.
SUSIMĄSTYMO
HAMILTONEDIENA

Į pasaulio skaučių Susimąs
tymo dienos sueigą š.m. vasa
rio 21 d. susirinko 9 Hamilto
no skautininkių „Šatrijos Ra
ganos” būrelio narės. Sueiga
vyko pas sesę A. Stanaitienę.
Buvo uždegta žvakė, minutės
tyla prisimintos visos, kurių
jau nebėra mūsų gretose. Pa
kartojome įstatus ir mintyse
sugrįžome į dar vaikystėje
duotus pirmuosius įžodžius.
Sueigoje kalbėta, iš kur kilo
tas žodis „Lietuva”? Sueigą
baigėme su „Ateina naktis”.
Po sueigos sesė A. Stanaitienė
pavaišino skaniais saldumy
nais ir kava. Kita sueiga bus
balandžio 10 d., 2 v. p.p.

PAMINĖJOME SESĖS
GIMTADIENĮ
Vasario 23 d., šeštadienį,
būrelio narės dalyvavo Kaziu
ko mugės pasiruošime. Tą die
ną buvo ir v.s. D. Gutauskienės gimtadienis. Ta proga ji
buvo pasveikinta, sugiedota
„Ilgiausių metų”, įteiktas tor
tas, kuriuo ji su ten buvusiais
pasidalino.

SMAGI KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė Hamiltone
vyko vasario 24 d. Po abejų
Mišių mugę aplankė nemažai
hamiltoniečių, tuo paremdami
skautų,-čių veiklą. Buvo sma
gu matyti vis didėjantį į skau
tus stojančių vaikų būrelį.
Skautininkių būrelis be nuola
tinės mugei paramos, vėl pa
ruošė jauniesiems meninin
kams piešimo varžybų stalą;
gražiausių darbų autoriai bu
vo apdovanoti.
Reg. B.

Iš „Tėviškės žiburiai”

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., HIČUbYy‘Mills, IL

Tel. (7081598-8101’
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652 •'
Kab. tel. 773-471-3300

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lieluviškai.
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
____VaĮandos^agaįsusitarimą^_^_

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chtopractic & Rehab
CWc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 201Z202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame HetuviSkai

Danutė Bindokienė

ANTANAS KUČYS
Vilniuje Kovo ll-osios Akto
minėjimas įvyko Operos ir ba
leto teatro rūmuose. Dalyvavo
jame Seimo bei visų kitų Lie
tuvos valdžios institucijų ats
tovai, užsienio ambasadoriai,
religijų vadovai bei kitos vals
tybinio bei visuomeninio gyve
nimo viršūnės. Svarbiausią
kalbą pasakė Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. Jis,
kaip ir reikėjo laukti, nenu
kreipė svarbiausio dėmesio į
tą mūsų tautos dalį, kurios
dėka vėl buvo atkurta neprik
lausoma ir demokratinė Lietu
va, bet į pasyviąją ir reakcin
gąją tautos dalį, apie kurią ge
riau tokios progos metu tiko
nutylėti. Tai, ką Seimo pirmi
ninkas pasakė, reikia atsimin
ti ir giliai susimąstyti. Tos
kalbos dalį pacituosiu iš laik
raščio „Draugas” 2002 m. kovo
13 d.
„Išsaugojome viltį dar ir to
dėl, kad Lietuva ir tomis są
lygomis mokėjo išgyventi. Kai
kas vadino tai kolaboravimu.
Jeigu tai buvo kolaboravimas,
tai daugumos mūsų žmonių
kolaboravimas buvo be išda
vystės.
Taip, jie statė namus, sodino
medžius, tiesė kelius, statė
mokyklas ir ligonines. Mūsų
motinos gimdė vaikus, augino
juos, auklėjo, leido į mokslus,
mokytojai juos išmokė skaityti
knygas taip, kad sugebėtų su
prasti, ne vien tai, ką mūsų
rašytojai rašė eilutėse, bet ir
tai, kas buvo rašoma tarp
eilučių. Taip kolaboruodami
dainavome — ir pasaulis,
krūptelėdavo nuo susižavėji
mo išgirdęs ir išvydęs, kaip
vienu metu tą pačią dainą
darniai užtraukia keliasde
šimties tūkstančių žmonių
choras. Skambėjo ir rusiškos
dainos. Bet skambėjo ir Mairo
nio 'Lietuva brangi’. Kai dai
nų ir šokių liaudies ansamblis
'Lietuva' gastrolių metu mū
sų kaimuose ir miestuose ją
uždainuodavo, žmonės atsisto
davo. Ši daina buvo tarsi him
nas. Taip, kolaboruodami žai
dėme krepšinį ir už Tarybą
Sąjungą, bet buvo ir tokių me
tų, kai triuškindavome Mask
vą pačioje Maskvoje”.
Taip kalbėjo Seimo atstovu
išrinktas ir prezidento Valdo
Adamkaus patvirtintas pirmi
ninku Artūras Paulauskas.
Kalbėjo, žinoma, apgalvojęs ir
gerai pasiruošęs. Bet pasakė
tai, kad reikia stvertis už gal
vos. Atvirai visus pavadino ko
laborantais ir būtent tokiais,
kurie atkūrė nepriklausomą
Lietuvą!
Konservatorių partija, turin
ti Seime žymų atstovų skaičių,

reagavo griežtu pareiškimu,
reikalaudama atsiprašyti Lie
tuvos žmonių už tokį įžeidimą.
Artūras Paulauskas, atsaky
damas dar pridėjo demagogi
jos. Negi konservatoriai norė
tų, kad šie žmonės ir toliau
būtų laikomi kolaborantais,
išdavikais? (...) „negi mūsų
mikrochirurgai, sovietmečiu
darę unikalias operacijas, pri
siūdami rankas ar pirštus Lie
tuvos žmonėms, stiprino Tary
bų valdžią? O gal mūsų moti
noms protesto vardan reikėjo
negimdyti?” Toks buvo atsaky
mas į konservatorių protestą.
Ir kodėl taip kalbėjo A. Pau
lauskas Kovo ll-osios minėji
me? Tokia proga reikėjo tik
džiaugtis tuo, kas buvo pa
siekta ir iškelti tuos, kieno tai
nuopelnas, ką reikia giliau
įterpti į mūsų tautos istoriją,
kieno vardai turėtų būti kar
tojami, kad būsimos kartos jų
neužmirštų. Juk tauta yra gy
va ne tik savo dabartimi, bet
ir praeitimi. Juk apie tai gie
dame Vinco Kudirkos žodžiuo
se, įrašytuose į Lietuvos him
ną. Seimo pirmininkas būk tai
norėjęs reabilituoti visus Lie
tuvos žmones, kurie esą vadi
nami kolaborantais. Bet ar tai
tiesa? Kalboje išvardinta dau
gelis grupių ir šimtai tūks
tančių žmonių, kurie ir žiau
raus bolševikinio teroro metu
sugebėjo prisitaikyti ir gyventi
taip, kad tauta liktų gyva. Ir
kas dabar kaltina tuos, kurie
tik statė namus, mokyklas, li
gonines ar fabrikus? Kam
užėjo mintis kaltinti chirurgus
už sėkmingas operacijas? Ir
kas išdrįso kaltinti kolaboravi
mu motinas už vaikų gimdy
mą? Visa tai tik begėdiška
demagogija, kuriai pasireikšti
tikrai netiko nepriklausomy
bės minėjimas.
Jei jau buvo reikalas taip vi
suotinai reabilituoti visą tau
tą, net ir tuos, kurių niekas
nekaltino ir nekaltina kolabo
ravimu, tai vis tik reikėjo pa
žiūrėti ir į juodąją pusę — ir į
tuos, kurie tikrai kolaboravo.
Ir jų buvo ne atskiri asmenys,
ne grupelės, bet, mūsų tautos
gėdai turime prisipažinti, —
žymi mūsų tautos dalis. Pir
miausia visi tie, kurie buvo
prisiekę visasąjunginei kompartįjai, kaip partįjos genera
liniai sekretoriai NKVD-KGB
tarnybai, partorgai, karjeros
sekliai, na, ir visa armija stri
bų, kovojusių ir žudžiusių par
tizanus. Jų buvimą net pa
vardėmis įrodo gyvi liudinin
kai, tremtinių bei politinių ka
linių atsiminimai, teismų by
los, kryžiai ir paminklai. O jų
Lietuvėlėje daug, tikrai daug.

ODISĖJA GINTARO
ŠALYJE
Nr 4
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Nuėjusi į „Lietuvos vaikų fondo” įstaigą Vilniuje (Žy
gimantų 6) sužinojau, kad Romualda Navikaitė ir Ro
manas Burba išvykę į sandėlį (Metalo 2) pasitikti
siuntinių. Nuvažiavusi radau, kad atvykęs Roberto
Dūdos siųstas talpintuvas su daiktais, gautais per
„Worid Emergency Relief” — tai buvo nauji vaikų
rūbeliai ir per Olandiją atkeliavę populiarūs „TY Beanie Baby” meškiukai.
Suskaičiavę dėžes, išvykome į „Romų visuomenės
centrą”. Tai prie Vilniaus čigonų taboro nedidelis gels
vas pastatas, įkurtas „Lietuvos vaikų fondo” iniciaty
va, padėti integruoti čigonų vaikus į lietuvių visuome
nę, skatinti mokyklos lankymą. Centre vyksta romų
(čigonų) susirinkimai, būna pamokos, kur vaikučiai
(nuo 3 iki 11 m.) mokomi lietuvių kalbos, skaityti, ra
šyti, žaidimų, ratelių, dainelių, eilėraščių ir rankdarbėlių. Vaikai įvairaus amžiaus, nes nelankę mokyklos,
o čia tam žingsniui ruošiami. Mus, netikėtai atėjusius,
mielai pasveikino Centro direktorė Svetlana Novokolskaja ir romų taboro seniūnas Mykolas Tamarevičius.
Čigonai savo pasirinkimu gyvena atskirai. Gyveni
mo sąlygos gana skurdžios. Jų medinės lūšnelės be
vandens, be tualetų. Taboro pašonėje yra įtaisyta pom
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KAS KOLABORAVO IR
KAS NE

Mažas kupstelis an t
didelio vežimo kelio

„Lietuvos Vaikų vilties” ir Shriner’s ligoninės personalo vėliausios kelionės į Lietuvą metu dalyviai, priėmimo
LR Prezidentūroje metu.

Įrodymų prieš juos daug, bet
apie tuos kolaborantus Seimo
pirmininkas lyg ir negirdėjo,
lyg ir nežino. Jis džiaugiasi,
kad lietuvės ir sunkiausiomis
sovietmečio sąlygomis gimdė
vaikus, bet nepaminėjo stribų
sušaudytų partizanų motinų,
kurios, turgavietėse atpažinusios savo sūnus, išniekintus jų
lavonus, net negalėjo balsiai
pravirkti. O apie tokius kruvi
nus epizodus gali paliudyti
tūkstančiai gyvų liudininkų.
Bolševikinio teroro aukų atsi
minimuose (o jų parašytų jau
tomai) pavardėmis nurodomi
juos išdavusieji asmenys. Ar
tai nebuvo kolaborantai? Žino
ma, dalis tai darė save gelbė
dami. Atskirti juos — proku
rorų ir teismų darbas. Ste
bimės, kad buvęs prokuroras,
o dabar Seimo pirmininkas,
tiek mažai žino apie tikruo
sius kolaborantus, kad iškil
mingame minėjime paleido
tiesą dangstančią miglą.
Prisimenam, kad yra sun
kiai radęsis ir prezidento pasi
rašytas įstatymas, reikalau
jantis visiems kolaboravu
siems asmenims registruotis
atitinkamoje įstaigoje. Praėjus
datai registruotis buvo pa
skelbtas užsiregistravusiųjų
skaičius. Jis buvo, berods,
daugiau kaip šeši tūkstančiai.
Jų buvo aišku, daug daugiau,
bet ir tai jau Seimo pirminin
kui geras dokumentas, kal
bant apie kolaboravimą Lietu
voje.
Nesidžiaugiame, kai nekalti
žmonės apkalbami kolabora
vusiais su mūsų tautos priešu,
bet liūdime, kai aukštas val
džios pareigūnas, klausant
net užsienio atstovams, sten
gėsi tiesą „apversti aukštyn
kojomis”. Užjaučiame tuos
žmones, kuriems žaizdos dar
neužgijusios nuo kolaborantų
išdavysčių ir kurie iki šiol
skaudinami naujais dygliais.
Ir taip daugeliui kyla nesuval
domas klausimas: ar už tokią
Lietuvą kovojome ir aukojomės? Ir kaip džiaugtumės,
kad tokių nuodėmingų klau
simų nebūtų! Ne viena grįžusi
iš Sibiro katorgų motina, at

pažinusi turgavietėje išniekin
to sūnaus lavoną, ir dabar,
kaip toji Biliūno aprašyta Juozapata, klaikiomis akimis
klaidžioja gatvėmis tarp gra
žių ponų ir ponių, ieškodama
savo Petrelio ar Jonelio. Tuo
tarpu tų kolaborantų kaip ir
nebūta. Liko tik vargšės juozapatos tarp gražių ponų ir
ponių. Kokia gyvenimo ironi
ja...
Neturėtume
miglomis
dangstyti ir to, kas buvo šia
pus Atlanto. Ir čia buvo sąjū
dis, kuris veržliai propagavo
„suspenduoti nepriklausomy
bės reikalavimą”, kad būtų
galima laisvai bendrauti su
tais, kurie tik statė namus, so
dino medžius, su tomis, kurios
gimdė ir augino vaikus. Juk
niekas iš jų tarpo nebuvęs ko
laborantu. Su visais, iš ten
atsiųstais, reikėjo glebėsčiuotis, laikyti juos režimo kanki
niais. O visi tie, kurie vis laikė
Lietuvą okupuotą, persekiojo
ir vedė į išnykimą, buvo „atsi
likę”, „senos mąstysenos”, nie
ko nepasimokę ir nepatyrę
kvaileliai. Ar nebuvo taip?

* Nuo kovo 9 d. Lietuvos
telekomunikacijų bendrovė

„Omnitel” daugiau nei ketvir
tadaliu sumažino tarptautinių
pokalbių kainas. Privatiems
„Omnitel” GSM abonentams
ir paslaugos EXTRA vartoto
jams pokalbių įkainiai suma
žėjo iki 33 proc. Tarptautinių
pokalbių įkainiai iš „Omnitel”
tinklo į Europos Sąjungos vals
tybes, Lenkiją, JAV ir Kana
dą mažinami iki 28 proc. Po
kalbio minutė į šias valstybes
kainuos 1.95 Lt.
(Eitai
* Kiekvieną kovo šešta
dienį ginekologai Kauno

moterims skaitys paskaitas.
Nemokamų paskaitų ciklą
rengia Kauno medicinos uni
versiteto Akušerijos ir ginekolo
gijos klinikos gydytojai. Mo
terims bus populiariai pasako
jama apie kontraceptines prie
mones, įvairias ligas, nevai
singumą, nėštumą. Paskaitas
klinika rengia pažymėdama
80 metų įkūrimo jubiliejų. (Eita)

pa, kuria gali naudotis tik raktą turintys taboro gy
ventojai. Daugelis čigonų užsiima narkotikų parda
vinėjimu, patys svaiginasi ir vaikus svaigina. Namuo
se dažnai naudojama romų kalba. Yra svarbu čigonų
vaikus integruoti į mokyklas, visuomenę, puoselėti
priimtinus darbo įgūdžius.
„Saulutės” labdaros koncerte Čikagoje su smuiki
ninke Ulija Rekašiūte programą atlikusi pianistė Lina
Sidabraitė Mockuvienė visuomet pakviečia į įdomius
koncertus, ypač Lietuvos muzikos akademijoje. Šį kar
tą ji mus pakvietė į Muzikos žvaigždžių ir žvaigždžių
koncertą Vilniaus miesto rotušėje. Lina akompanavo
operos solistui Laimonui Pautieniui. Koncertą atliko
Dzūkijos muzikos mokyklų mokiniai. Grojo ir dainavo
gabieji vaikai iš Lazdijų, Varėnos, Druskininkų, Aly
taus. Įdomiai sudaryta programa — iš eilės pasirodė
5-6 mokiniai, o paskui — profesionalas muzikas, daž
nai kilęs iš Dzūkijos. Dviejų valandų programa praėjo
be pertraukos ir nenusibodo, neprailgo. Salė buvo pil
na vaikų, kurie įsitempę sekė kiekvieną į sceną išėju
sį. Gerieji mokiniai turėjo progą ne tik patys pasirody
ti sostinėje, bet ir pasigėrėti profesionalų atlikimu ir
po koncerto su jais pabendrauti.
Važiuojant į Švenčionėlius, į kaimą, pasiruošėm vai
kams žaisliukų, močiutei pyragėlių. Apšerkšnijusios
Labanoro girios baltumas spindėjo dangaus mėlynumo
fone. Nepaprastai gražu. Tikra pasaka. Nors Donatas
vairavo lėtai, mūsų Ford „Scorpio” pradėjo slidinėti.
Kaimų keliai nenuvalyti. Suplotas sniegas apsitrau
kęs leduku. Su mumis važiavo Rasa, o mes sekėme jos

PRISTATYTA KNYGA
APIE KURŠIŲ NERIJOS
ISTORIJĄ

Kovo 14 d. Klaipėdos etno
kultūros centre pristatyta
knyga „Kuršių nerija — Euro
pos pašto kelias”.
Šią neseniai knygynuose pa
sirodžiusią knygą „Kuršių ne
rija — Europos pašto kelias”
parašė humanitarinių mokslų
daktarė istorikė Nijolė Strakauskaitė. Knygos pristatyme
dalyvavo ir knygos autorė,
taip pat istorikė daktarė Silva
Pocytė, Neringos istorijos mu
ziejaus direktorė Eleonora Jo
nušienė. Renginio organizato
rių teigimu, istorinių leidinių
lietuvių kalba apie Kuršių ne
riją beveik nėra. Besidomintys
šiuo dalyku iš esmės neturi
galimybės susidaryti išsames
nio vaizdo apie esminius šio
krašto istorijos tarpsnius bei
suvokti jį regiono istorijos
kontekste.
Leidiniu „Kuršių nerija —
Europos pašto kelias” bando
ma nors iš dalies užpildyti
minėtą spragą, pateikiant in
formaciją iš naujų istorinių
šaltinių, tai yra Valstybinio
slaptojo Prūsijos kultūrinio
paveldo archyvo ir Centrinio
evangelikų archyvo Berlyne.
(Elta)

* Du kartus per savaitę
dešimtys kaimiečių plūsta į

nemokamus šnekamosios ang
lų kalbos kursus. Jie vyksta
Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčios, ki
taip vadinamos mormonais,
būstinėje. Mormonų misionie
riams ėmus už dyką mokyti
anglų kalbos, vieni kauniečiai
nudžiugo,
kiti
išsigando
„sektantiškų pinklių”. Šie kur
sai rengiami periodiškai jau
kokius metus, sakė Pastarųjų
Dienų Šventųjų Jėzaus Kris
taus Bažnyčios Kauno sky
riaus prezidentas Genadijus
Motiejūnas. Dauguma misio
nierių, pasak G. Motiejūno, at
vykę iš JAV. Šiuo metu Kaune
jų dvylika. Kalbos mokyto
jams — nuo 19 iki 22 metų.
(KD, Eite)

Sukaktis praėjo palyginti
tyliai — tiek šiapus Atlanto,
tiek prie Baltijos. Turbūt ne
reikėtų stebėtis, nes šiuo me
tu sukakčių — nors kasdien
švęsk. Ši net nelabai „apvali”
sukaktis — tik 30 metų, gal
todėl nedaug prisiminta.
Prieš trisdešimt metų tai
buvo, rodos, nedidelis kupste
lis (toks mažas, kad pradžioje
per daug dėl jo atsiradimo ne
sirūpinta), visgi ilgainiui sukliudęs galingam sovietiniam
vežimui pasiekti tikslą ke
lionėje į visiško ateizmo per
galę Lietuvoje.
Pirmoji „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronika” kukliu
leidinėliu išleista 1972 m.
kovo 19 d. Jos tikslas buvo in
formuoti žmones savame kraš
te ir visame pasaulyje apie ti
kinčiųjų persekiojimus Lietu
voje ir taip pat pastangas iš
sikovoti bent religinės laisvės
minimumą.
Lietuviai gerai suprato po
grindžio spaudos reikšmę.
Nuo 1864 m. — kai rusų caro
valdžia po nepavykusio sukili
mo uždraudė spausdinti lietu
viškus raštus lotyniškomis
raidėmis, tas draudimas išug
dė vadinamąją „knygnešių
gadynę”, 40 metų aprūpinusią
Lietuvą spauda, švietusią ir
ugdžiusią tautinę savimonę,
žadinusią patriotiškumą ir
laisvės siekius. Rusų imperija
ilgainiui turėjo nusileisti, pa
jutusi, kaip bergždžios yra
jos pastangos lietuvį „atpra
tinti” nuo savos spaudos,
spausdinto lietuviško žodžio.
Pogrindžio spauda veiks
mingai reiškėsi visų vėlesnių
okupacijų metais. Ir galbūt
nei viena kita tauta taip su
maniai nevartojo šio, paties
galingiausio, ginklo. Nereikia
net abejoti, kad pogrindžio
spauda turėjo nepaprastos
įtakos lietuvių tautai, 1990 m.
kovo 11 d. atkūrusiai nepri
klausomybę. Kaip ir prieš
1918 m. vasario 16, atlikusi
milžinišką tautinės savimonės
žadinimo darbą, lietuviška
spauda, slaptai leidžiama,
platinama ir skaitoma, palai
kė viltį, skatino nepaskęsti
„raudonoje kasdienybėje”, ža
dėjo laisvės rytą.
Nors ši, bolševikmečiu lei
džiama, pogrindžio spauda
prasprūsdavo pro geležinę už
dangą ir pasiekdavo užsienio
lietuvius, tačiau tai buvo jos
antrinis uždavinys. Visai kas
kita su „LKB Kronika” — ji
visų pirma ir buvo skirta Va
karams, kad laisvosios demo
kratijos, dar tuo metu vis

brolį Tomą, kuris vežė Rasos vyrą Kęstą ir jų dvi duk
rytes. Staiga ėmėme kelyje ratu sukinėtis. Pamaniau,
kad jau tikrai galas, kai atsitrenkėm į pusnį šalia ke
lio. Atsipeikėję supratom, kad niekas nesusižeidė. Ra
tai visai įklimpę. Stengiausi sniegą nukrapštyti, bet
mašina — nė iš vietos! Tomas privežė savo seną sure
montuotą „Ladą”, išsiėmė virvę ir pririšo prie tam
tikslui įtaisyto kablio. Laimei, retai važinėjamam ke
lyje pasirodė dvi kitos mašinos. Vyrai išlipę padėjo
Kęstui stumti, Donatas vairavo, o Tomo „Lada” trau
kė. Pasisekė, bet užpakalinė padanga subliūško ir nu
simovė nuo rato. Kęstas ir Tomas uždėjo atsarginį
ratą.
Mano nuliūdimui lauktuvėlėms vežami pyragėliai
išsilakstė po bagažinę, kuri nusidažė uogiene ir šoko
ladu, o sausainėliai sutrupėjo. Paaiškėjo, kad nors
mūsų automobilis buvo su žieminėmis padangomis, jos
buvo be „šipų” (vinukų). Laimė, kad niekas nesulūžo,
tad, apsilankę kaime, naktį grįžome į Vilnių.
Kitą rytą gavome kitą automobilį, su „šipais”, ir
traukėme į Alytų. Pasiekę Trakus privažiavome apy
lanką („detour”). Išsukę iš pagrindinio kelio neberadom ženklų, kaip į jį sugrįžti. Pasirinkom keliuką, ku
ris vėl mus nusiuntė per gražius miškus, mažus kai
melius slidžiais keliukais. Važiavome lėtai, džiaugė
mės, „šipais”, kol vėl pasiekėm nuvalytą didesnį kelią.
Alytuje, aplankę šeimas, su Sigita ir Genium nutarėm
važiuoti link Druskininkų, į „Grūto” parką.
Komunistų laikų statulų muziejus sukelia tiek pat
karštų diskusijų Lietuvoje, kaip ir užsienyje. Nutarėm

neatsisakiusios bičiulystės su
Maskva, pamatytų, kas iš
tikrųjų yra komunizmas, kaip
jis stengiasi sunaikinti viską,
kas skersai kelio atsistoja, o
juo labiau tikėjimą.
Dar ir šiandien mes gerai
prisimename anuometinių di
sidentų, „LKB Kronikos” lei
dėjų, už jos dauginimą ir pla
tinimą persekiotų, jos pusla
piuose rašiusių asmenų pa
vardes: Tamkevičius, Sadūnaitė, Zdebskis, Sasnauskas,
Jaugelis, Matulionis, Plumpa,
Gražys, Vitkauskienė, Ieš
mantas... Ir daug daug kitų.
Kaip stebėjomės tų — dau
giausia eilinių — lietuvių
drąsa ir jokiomis priemonėmis
nepalaužiamu tikėjimu! Ste
bėjomės ir ne vienas pavydėjome: ar aš galėčiau teisme
išdrožti tokią kalbą, žinant,
kad kiekvienas žodis gali
prailginti tremtį Sibire, metus
kalėjime? Ar būtume išdrįsę
naktimis mašinėle perrašinėti
„Kronikos” puslapius, kad
ryte jie jau pasklistų tarp ti
kinčiųjų?
„LKB Kronika” buvo mūsų
— gyvenančių Amerikoje ir
kituose Vakarų kraštuose, ge
riausias advokatas, iškalbin
gai bylojęs įtakingiems dvasi
ninkams, politikams ir eili
niams tikintiesiems, kad Lie
tuva kasdien gimdo kankinius
dėl Jėzaus vardo, kad pasau
lis 20-ame amžiuje tokių per
sekiojimų neturi toleruoti. Ir
šiandien mes tvirtai tikime,
kad kaip tik tas „Kronikos”
išviešinimas už Lietuvos ribų
turėjo įtakos dėl ilgainiui šiek
tiek sušvelnėjusių sąlygų ti
kintiesiems.
Šiandien dar daug gyvų as
menų, kurie anuomet, „Kro
nikos” leidimo pradžioje ir
vėliau aktyviai buvo įsijungę į
jos darbus. Tad truputį keista,
kad nedaug iš Lietuvos žinių
apie 30-tosios sukakties pa
minėjimą. Nutylėjo ją ir poli
tikai, ir dvasininkija, ir pa
sauliečiai, kurie būtų tikrai
turėję prisiminti ir kitiems
priminti. Išimtis buvo Kau
nas, kur kovo 16 d. Arkivys
kupijos konferencijų salėje
buvo suruoštas minėjimas
(arkivysk. S. Tamkevičiaus
dėka). Iš visų valdžios asme
nų sukakties proga raštu pas
veikino tik prez. V. Adamkus,
pabrėžęs, kad „Tai gyvas ir
svarbus mūsų tautos ir vals
tybės laisvės bylos dokumen
tas, gynęs ne tik tikėjimo tei
ses ir už tarnystę joms perse
kiojamus žmones, bet ir bendražmogiškąsias vertybes...”

patys pamatyti. Parkas įkurtas pelkėje. Pro vartus
įėję pamatėm pirmą eksponatą — prekinio ar gyvuli
nio traukinio vagoną. Buvo neaišku, kodėl jis čia. Ta
čiau ant šono buvo pakabinti trys lapeliai su pa
aiškinimu lietuviškai, rusiškai ir angliškai. Kitoje pu
sėje takelio, ant tvoros, po stiklu, sukabintos laikraščių
iškarpos — įvairūs pasisakymai prieš ir už „Grūto
parką”.
Paėjus takeliu, dešinėje pusėje, už tvoros pamatėme
didelį namą. Priėjus arčiau, pastebėjome, kad tvoros
varteliai praverti ir takelis veda į tą namą. Nežinojom,
ar tai parko administracija, ar privatus namas, o gal
paties parko savininko Viliumo Malinausko namas?
Nuėję pasibeldėm. Kažkas atidarė duris ir Donatas
pasiteiravo, ar būtų galima susitikti su Malinausku.
Mus pakvietė į vidų. Palypėję keliais marmuriniais
laiptais, atsiradome dideliame prieangyje. Mums pa
siūlė palaukti valgomajame. Kambarys didžiulis, prie
stalo tilptų gal 40 žmonių, žalumynų — lyg oran
žerijoje, o sienos papuoštos trofėjiniais ragais, supirk
tais iš žymiųjų lietuvių kolekcijų. Mūsų nustebimui,
atėjęs Viliumas Malinauskas pakvietė atsisėsti ir suti
ko atsakyti į mūsų klausimus. Donato paklaustas jis
paaiškino apie savo verslus, maisto produktų eksportą
į JAV ir kitus kraštus. Pasiūliau, kad ant parko ekspo
natų, papildomai prie paaiškinimo lapelių, būtų ir
ryškus trumpas eksponato apibūdinimas, pvz., „to
kiais vagonais Lietuvos žmonės buvo komunistų tre
miami į Sibirą”. Tada, jei kas nori ar turi laiko, gali
pasiskaityti lapelyje ilgesnį paaiškinimą.
(B.d.)
»
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PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

V.A.L Auto Servisas.

Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

Paruošia Adelė

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

garantuotai ir sąžiningai.

79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

STASYS CONSTRUCTION

KEPTAS KUMPIS
VELYKOMS

1/2 kumpio (maždaug® sv.)
žiupsnelis gvazdikėlių
Aplaistymas:

1/2 puod. raudono vyno
1/2 puod. bourbon degtinės
1/2 puod. rudo cukraus
1 nutarkuota apelsino žievelė
(tik oranžinė jos dalis)
viską sumaišyti ir šiuo mi
šiniu laistyti kumpį

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

ĮDARYTI KIAUŠINIAI

6 kiaušiniai
1 šaukštas sviesto
1 nevirtas kiaušinis
žalių petražolių, krapų, pi
pirų, druskos, baltos duonos
džiuvėsėlių
Kiaušinius labai kietai iš
virti. Nenulupus per pusę
išilgai atsargiai perpjauti, nesuardant lukšto. Išimti visą
kiaušinį iš lukšto, smulkiai
sukapoti arba sumalti (tinka
„food processor”). Ištirpinti
sviestą ir sudėti į sutrintus
kiaušinius, išmaišyti, pridėti
žalių, kapotų petražolių, kra
pų, pipirų ir nevirtą kiaušinį.
Viską gerai sumaišyti ir su
kimšti į lukštus. Sudėti į kep
tuvę prikimšimu žemyn, įpilti
pusę šaukšto sviesto ir pakep
ti, kol žalias kiaušinis iškeps.
Po to galima viršų apibars
tyti džiuvėsėliais, aplaistyti
sviestu ir padėti į karštą or
kaitę, kol viršus paruduos.

Prieš kepant kumpį, per
naktį pamirkyti šaltame van
denyje.
Kepti sausą, neuždengtą
300 laipsnių F orkaitėje apie 2
valandas. Galima į keptuvą
įpilti truputėlį vandens. Kai
gerai apkeps, bus rudas pa
viršius, išėmus iš orkaitės, nu
lupti odą. Nuimti riebalus,
išpjausčius kvadratais likusį
kumpį, prismaigyti gvazdikė
lių. Palaisčius paruoštu skys
čiu, dėti atgal į orkaitę, jau
prie 350 laipsnių F, kepti
neuždengtą dar valandą, kas
APELSINU KREMAS
15 minučių aplaistant, kol vi
sas aplaistymo skystis suvar
Kadangi velykiniai patieka
tojamas. _
lai paprastai labai sotūs ir net
riebūs, siūlome lengvai pa
PAPRASTOJI „BOBA”
gaminamą ir skanų desertą.
1/3 puod. pieno
30 gramų šviežių mielių arba 2 puodeliai pieno (gali būti 2
3 pakeliai džviovintų
proc. ar liesas)
5 1/2 puod. miltų
1 puodelis vandens
5 tryniai
1 dėžutė (3 oz.) vanilijos
1/4 puod. lydyto sviesto ar
pudingo
margarino
1 dėžutė apelsinų želatinos
1/2 puod. cukraus
(„orange gelatin”)
citrinos žievelė
1/2 puoduko CoolWhip
1/2 šaukštuko kardamono
(galima ir plaktos grie
Pašildytame (tik ne karš tinės, jeigu kas nebijo choles
tame) piene iš mielių ir vieno terolio)
Sumaišyti pieną su vande
trečdalio miltų įmaišyti tešlą.
Kai ji pakils, labai gerai iš niu. Užkaitinti iki virimo.
plakti. Ištrinti trynius su cuk Įmaišyti pudingą, greitai mai
rumi iki baltumo, sudėti į šant, kad būtų visiškai lygi
tešlą, kartu su tarkuota citri tyrė. Pakaitinti, kol užvirs.
nos žievele, kardamonu, liku Nuimti nuo viryklės. Įmaišyti
siais miltais ir gerai išmin želatiną, kol gerai ištirps. Su
kyti.
pilti į dubenį ir ant viršaus
Baigiant minkyti, po šaukš uždėti vaškinio (arba plast
tą pilant ir toliau minkant, masinio) popieriaus. Padėti į
sudėti išlydytą sviestą ir pa šaldytuvą, kol bus beveik su
statyti tešlą šiltai, kad pa stingęs (maždaug 2 vai.).
Elektriniu plaktuvu paplak
kiltų. Po to dar kartą gerai
išminkyti ir sudėti į kepimo ti pudingą, kad suminkštėtų
formą. Kepimui naudoti 1 sv. ir išsilygintų. Įmaišyti Cooltalpos kavos skardinukę, iš Whip (arba plaktą grietinę).
teptą sviestu, dugną ir šonus Supilti į 1 kvortos talpumo
formą. Atšaldyti iki gerai su
apibarstant džiuvėsėliais.
Kai tešla pakyla ir užpildo stings. Išversti ant lėkštės ir
2/3 formos tūrio, „bobą” gali papuošti apelsinų skiltelėmis,
ma kepti. Visų pirma 10 mėtų lapeliais.
minučių kepti 350 laipsnių F
orkaitėje, po to karštį su
mažinti iki 325 laipsnių. Po KIAULIENOS MUŠTINIAI
(KARBONADAI) SU
pusės valandos kepimo patik
RIEŠUTŲ
SVIESTU
rinti, įsmeigiant ploną paga
4
neriebūs,
dideli
karbonadai
liuką (pvz., dantų krapštuką).
3
šaukštai
aliejaus
kepimui
Jei, ištrauktas iš tešlos, paga
1
svogūnas,
supjaustytas
į4
liukas sausas, „boba” jau iš
storas riekes
kepusi.
1/4
puod. riešutų sviesto
Išėmus iš orkaitės, „bobą”
(peanut
butter)
su forma paguldyti ant minkš
1/2
skardinukės
Campbell
to rankšluostėlio, palaikyti
grybų
sriubos
(cream of
apie 10 min. Tada bus lengva
mushroom
soup)
ją iškrėsti iš formos. Vėl pa
guldyti ant švaraus rankšluos 1/4 puod. pieno (gali būti kiek
tėlio, dažnai vartant, kad „ne
daugiau)
nugulėtų” vieno šono ir liktų 1 šaukštas worcestershire
gražiai apvali.
padažo
Kad pyragas būtų sultinges- 1/8 šaukštelio pipirų
nis, galima sudrėkinti sirupu, druskos dėti nebūtina
pagamintu iš 1/2 puod. van
dens, 1/4 puod. cukraus ir 2
Apkepti karbonadus karšta
šaukštų romo.
me aliejuje. Nupilti riebalus.
„Bobą” galima papuošti Ant kiekvieno mėsos gabalo
taip: 1/2 puod. malto cukraus uždėti po riekę svogūno. Su
sumaišyti su 1 šaukštu citri maišyti grybų sriubą su rie
nos sulčių (jei atrodys per skys šutų sviestu, pienu, worcesterta, įdėti daugiau cukraus). shire padažu ir pipirais. Už
Gerai išmaišyti. Šepetėliu pa pilti ant karbonadų, uždengti
dengti pyrago viršų, kad šo ir troškinti ant lengvos ugnies
nais šiek tiek nubėgtų žemyn. apie 45 minutes.
Ši receptą atsiuntė
Pabarstyti mažais spalvotais
Arnoldas Voketaitis
saldainiukais.

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Svarstybos įvaikinimo klausimais LR Seime. Iš kairės: Seimo Šeimos ir vaiko komisijos pirm. pavaduotoja Rima
Pumputienė, Seimo pirm. sekretoriato vadovė Jolanta Paulauskienė, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm.
Birutė Jasaitienė.

ĮVAIKINIMO KLAUSIMAI BE
ATSAKYMU
JAV LB Socialinių Reikalų
tarybos komiteto „Vaikai —
Children” nariai neseniai buvo
Vilniuje ir vėl lankė įvairias
įstaigas, kurios dirba įvaikini
mo srityje. Šioje kelionėje da
lyvavo Alė Kėželienė, Gražina
Liautaud, Birutė Jasaitienė ir
Regina Narušienė.
Mus labai domino mums pa
teikti bei spaudoje randami
įvaikinimo skaičiai ir detalės,
kurias gavome Vilniuje. Prieš
dvejus metus įsteigta Įvaikini
mo tarnyba, per kurią dabar
eina įvaikinimo prašymų pa
tenkinimai ar atmetimai, tei
kia, kad pereitais metais į už
sienį buvo išleisti tik 43 vai
kučiai lietuvių kilmės įvaikintojams. Kiek iš jų pateko į
JAV, nepasakyta. Tuo pat me
tu Lietuvoje buvo įvaikinti
137 vaikai. Šiuo metu įvaiki
namų vaikų sąraše yra 313
vaikų.
Įvaikinimo tarnybos direk
torė aiškina, kad įvaikinamų
vaikų skaičius per paskuti
nius porą metų sumažėjo, nes
buvo panaikinta Respublikos
Vaiko apsaugos tarnyba ir per
sistemos
persiorganizavimą
įvaikinimo darbo efektyvumas
sumažėjo.
Petronėlė
Valatkevičienė,
Vilniaus apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namų di
rektorė, sako, kad šiuo metu
Lietuvoje yra bent 2,000 įvai
kinimui kvalifikuotų vaikų, o
įvairiose
institucijose
—
16,000. Ji pareiškė, kad dide
lis skaičius visai normalių
naujagimių yra paskelbti pro
tiniai ar fiziniai nenorma
liais, tuo prarandant jų pa
trauklumą įvaikinimui. Jos
prieglauda turi vietos 100
vaikų, bet turi 162. Įvaikinimo
skaičiai mažėja, o vaikučių
skaičius auga.
P. Valatkevičienė skundžia
si, kad jos prižiūrima įstaiga
kažkodėl yra vaikų ieškančių
šeimų aplenkiama ir jų globo
tiniai būti įvaikinti progos ne
gauna.
Problemą sunkina faktas,
kad dauguma įvaikintojų nori
vaikučių, ne vyresnių, kaip
trejų metų. Teigiama, kad
įvaikinimo galimybė yra ge
resnė, jei sutinkama įvaikinti
keletą tos pačios šeimos vaikų,
ypač vyresnio amžiaus.
Labai susidomėjusi įvaikini
mo įstatymų tobulinimu yra
Jane Norvilienė, Seimo Šei
mos ir vaikų komisijos narė.
Ji yra pasirengusi pateikti
Seimo svarstymui įstatymų
pakeitimus, kurie turėtų pa
lengvinti lietuvių šeimoms
JAV įvaikinti vaikučius iš Lie
tuvos. Reikia pabrėžti, jog
JAV įstatymai reikalauja,
kad, vaikutį įvežant į JAV,
bent vienas tėvų turi būti JAV
pilietis. Tuo tarpu Lietuvos
įstatymai reikalauja, kad nors
vienas tėvų turėtų Lietuvos
pilietybę — pasą.
Turime dėkoti žurnalistei
Reginai Švobienei, Kaimo vai
kų fondo pirmininkei, mūsų
komiteto narei Vilniuje, kuri
labai domisi tarptautinio įvai

kinimo problemomis ir suren
gė susitikimą su Seimo na
riais, žurnalistais bei kitais
šio svarbaus reikalo intere
santais.
„Vaikai - Children” komiteto
advokatė — Regina Narušienė
ruošia pasiūlymus įvaikinimo
įstatymo pataisoms, procesą
palengvinti ir užtikrinti, kad
įstatymas atitiktų Hagos su
tartį, kuri apibrėžia tarptau
tinius įvaikinimo reikalavi
mus. Mūsų komiteto darbo
tikslas — duoti vaikams ga
limybę užaugti šeimose, o ne
prieglaudose.
Turėjome du posėdžius su
Apygardos teismo teisėju
.Konstantu Rameliu, kuris
tvarko tarptautinio įvaikinimo
teismui pateiktas bylas. Jis
yra pasiruošęs peržiūrėti ir
apspręsti Įvaikinimo tarnybos
atmestus įvaikinimo prašy
mus. Jis ragina asmenis, ku
rių įvaikinimo .prašymai yra
atmesti, kreiptiš į jo įstaigą.
Nors teigiama, kad dabar
našlaičių ir be tėvų priežiūros
augančių vaikų mažėja, reikia
galvoti, kad jų yra per 25,000.
Daug vaikų paliekama ligo
ninėse tuoj po gimimo, dauge
lio jų tėvas net nežinomas. De
ja, yra daug ir alkoholio aukų
— kūdikių su vadinamuoju
„alcohol syndrome”. Situaciją
komplikuoja faktas, kad nėra
nešališkos diagnozės, ar nau
jagimiai yra tikrai sužaloti.
Reikia bijoti, kad dėl gyveni
mo sąlygų daug jaunų išlavin
tų žmonių išvyksta iš Lietu
vos, ieškodami darbų ir profe
sinių galimybių, o prieglaudo
se auginame tūkstančius, ku
rie dėl finansų stokos ir be
šeimyniškos gyvenimo struk
tūros, nebus tinkamai paruoš
ti gyvenimui. Kad pasiektų
savo potencialą, tiems vaiku
čiams reikalinga gauti progą
užaugti šeimos struktūroje, ar
tai būtų Lietuvoje, ar JAV.
Pagal P. Žentelytę, oficialiai
kvalifikuotų įvaikinti šeimų
skaičius yra mažas Lietuvoje;
yra tik 124 prašytojai, bet 278
i — užsieniečiai. Įvaikinimo
Tarnybos direktorė mus infor
mavo, kad įvaikinimui tin
kamų vaikų yra 313, bet jų 89
paimti globai (foster home) ir
tuo jie tampa diskvalifikuoti
įvaikinimui.
P. Žentelytė pabrėžė, kad,
įvaikinimo įstatymą pakeitus,
atsirado ir kitokių problemų.
Pavyzdžiui, 72 vaikai nepate
ko į įvaikinamųjų sąrašą, nes
jų tėvų sutikimas leisti įvai
kinti buvo tik notaro patvir
tintas, o naujausias įstatymas
reikalauja, kad tai būtų atlik
ta teisme. Prašymai įvaikinti
turi kas šešis mėnesius būti
atnaujinti.
Kad įvaikinimo įstatymas
taisytinas, aišku. Tą ragina ne
tik mūsų komitetas, bet ir Lie
tuvos legaliniai, socialiniai,
moksliniai
ir
medicinos
sluoksniai. Daugumas supran
ta artėjančią problemą — be
šeimos meilės ir struktūros
augančius tūkstančius. Lietu
vos ateitis reikalauja, kad ši

krizė būtų sprendžiama.
Dar turime pridėti pora fak
tų apie Hagos Konvenciją įvai
kinimo reikalais. Ši tarptau
tinė sutartis yra visada cituo
jama, kaip priežastis dėl Lie
tuvos vaikų įvaikinimų stokos
JAV gyvenantiems lietuvių
kilmės asmenims. Priežastis
— JAV nėra konvencijos sig
natarė. Tai netikslu, nors si
tuacija yra gana komplikuota.
Prez. Clinton pasirašė šią kon
venciją, nors sutartis iš esmės
neįsigalioja, kol to parašo ne
patvirtina JAV Senatas.
Senatas atsisako sutartį
svarstyti tol, kol nebus suda
rytos administratyvinės tai
syklės sutartį įgyvendinti.
Imigracijos tarnyba ir Valsty
bės departamentas šias tai
sykles rašo ir tikimasi, kad
įstatymas bus patvirtintas
2004 m. Tuo tarpu JAV vy
riausybė jau vykdo šiuos Ha
gos Konvencijos reikalavimus:
22 straipsnis — Įvaikinimo
agentūrų akreditacija;
14 ir 15 straipsnis — Imig
racijos tarnybos vedama įvai
kintojų namų sąlygų inspekci
ja;
15 ir 17 straipsnis — Įvai
kinti norinčių tėvų tinkamu
mo ir pajėgumo patikrinimas
ir
4 straipsnis — JAV konsu
latų ir Imigracijos tarnybos
patikrinimas, kad yra atitin
kami įvaikinimui sutikimai.
Bešeimių vaikų krizė kas
dien didėja. Ji turės ir neigia
mą įtaką į ateitį Lietuvoje.
Būtina, kad Seimas ir atitin
kamos įstaigos Lietuvoje im
tųsi skubių žingsnių šių vaikų
gerovei užtikrint. Tų vaikų in
teresai turėtų būti svarbiau
sias visų sprendimų pagrin
das.

GREIT PARDUODA
'm

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

AUlI^OaUONANIUSVIIKATOS

RIMAS STANKUS

IR GYVYBĖS DRACHMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

Landmark
properties

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių

šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
Window Washers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasfnng.
Chicago and Milwaukee area.

2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.

Tel. 800-820-6155.

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263 arba
630-774-1025.

Tai - Jūsų laikraštis
THV i ITHIMNIAN WAti n-wm» nAIl.V

ĮVARUS

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.

Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

f

C

i

LD.K. Birutės draugija, Los Angeles,
nuoširdžia] kviečia visus į mūsų 45-ių metų sukaktuves —

„Pavasario žiedų” pietus, įvyksiančius 2002 m. balandžio
14 d., 12 v., šv. Kazimiero parapijos salėje.
Programą atliks sol. Janina Čekanauskienė,
sol. Stasė Pautienienė, Los Angeles vyrų kvartetas,
akomp. pianistė Raymonda Apeikytė.
Savo dalyvavimu paremsite mūsų labdaros darbus.
Bilietus prašome užsisakyti iš anksto skambindami
Laimai Jarašūnienei, tel. 310-453-2149 arba
Onutei Keblienei, tel. 661-296-8410.

Alė Kėželienė
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IEŠKO GIMINIU
Kviečiame dalyvauti Prisikėlimo Mišiose
• Ieškau Vyšniauskų, apy

tiksliai nuo 1908 m. gyvenu
sių Palestinoje. Mokslininko,
keliautojo Antano Poškos kny
goje „Judėjos slėniais ir
aukštumomis (išleista 1966 m.
Vilniuje „Džiugo” leidykloje)
skyrelyje „Vyšniauskų šeimos
tragedija” (48 psl.) kalbama
apie Vyšniauską iš Vilkaviš
kio apskrities, Gražiškių vals
čiaus, Krašauskų kaimo, ku
ris, sprendžiant pagal datas,
apie 1886 m. emigravo į Ame
riką, o apie 1908 m. atvyko į
Šventąją Žemę. Palestinoje gy
veno 4 sūnūs ir 5 dukterys.
Tai vienintelė iki šiol žinoma
lietuvių šeima, tuo metu gyve
nusi Palestinos žemėje. Aš,
Valentinas Pijus Vyšniauskas,
esu iš to paties kaimo, gimęs
1946 m. Šiame kaime nuo se
nų laikų mes, Vyšniauskai,
buvome vieninteliai. Be abejo
nės, tai mūsų giminės. Gal
kur nors pasaulyje gyvena
Vyšniauskų palikuonys, kurie
norėtų ir galėtų atsiliepti?
Man rašykite šiuo adresu: Va
lentinas Pijus Vyšniauskas,
Miltupio 15, 3016 Kaunas,
Lietuva.; tel. 370-7383596,
370-8160472.

Šv. Velykų dieną—6:30 vai. ryto
Šv. Antano Bažnyčioje

1500 S. 50th Avenue, Cicero

Didysis Penktadienis
Kryžiaus pagarbinimas
kovo 29 d.
5:00 vai. vakaro

Šv. Velykos
Prisikėlimo Mišios
6:30 vai. ryto

Velykų dienos
Mišios
9:00 vai. ryto

* Vyriausybė pritarė pla
nams Vilniuje įkurti Tus

kulėnų rimties parką, ku
riame bus įamžintas KGB
aukų atminimas. Buvusio
Tuskulėnų dvaro teritorijoje
numatoma statyti kupolo for
mos koplyčią, kur bus perlai
doti KGB aukų palaikai. Taip
pat planuojama sutvarkyti
parko teritoriją, įrengti Neries
krantinę, atkurti tvenkinį, at
statyti ir restauruoti buvusio

dvaro pastatus bei Šv. Teresės
koplyčią ir juose įkurti Lietu
vos genocido muziejų. Parke
esantys vertingi želdiniai bus
išsaugoti, taip pat bus sodina
mi nauji medžiai. Šiuo metu
įrengtos automobilių stovėji
mo aikštelės bus pertvarkytos.
Planuojama, kad Tuskulėnų
rimties parko teritorija iš viso
užims 71,000 kvadratinių
metrų.
<bns>

O kas dabar beliko? Turimo
mis žiniomis, Winnipego archidiecezijos parėdymu, buvo
parduota lietuvių pastatyta
„LABAS KOLEGA, ATVYKAU l
Sv. Kazimiero parapijos baž
WINNIPEGĄ” (2)
nyčia. Anot A. P. koresponden
cijos, 1962 m. rugpjūčio 11 d.
Winnipego lietuviai subliz lo kolegijos koplyčioje, o 1952 „Tėviškės žiburiuose”: „Winnigėjo pokario metais, kuomet m. nutarė įsigyti savo bažny pigiečiai lietuviai, suvokdami
atvyko Vokietijoje ir kitos Va čią. Vietos lietuvių pasišventi Dievą, kaip aiškią gyvenimo
karų Europos valstybėse buvo mu (darbu ir lėšomis), buvo viršūnę ir į Jį atremdami savo
ję išvietinti asmenys. Beje, pastatyta bažnyčia ir įkurta gyvenimą, pastatė itin sko
šiemet sukanka 55 metai nuo Sv. Kazimiero parapija, kuri ningą lietuvišką dievnamį... Ši
pirmųjų lietuvių „miškakir aptarnavo lietuvius katalikus šventovė savo apimtimi ir
čių” atvykimo į Kanadą.
Manitobos ir Saskačevano pro masteliu yra viena puikiausių
Kazys Baronas, , „Draugo” vincijose. Bažnyčios rūsyje bu visame Winnipego mieste, su
dienraščio korespondentas Vo vo įrengta salė. Joje vykdavo silaukusi net pasekėjų Winnikietijoje, kadaise „Europos lie įvairūs renginiai. Ilgesnį laiką pego miesto bažnyčių staty
tuvyje” rašė: „Audringas buvo klebonavo, daugelio nepamirš boje. Nenuostabu todėl, kad
Atlantas kovo mėnesį, tad Ka tamas, kun. Justinas Berta- jaukios bažnyčios susilaukia
nadą pasiekėm tik po 11 ar 10 šius. Kadaise Winnipego lietu gero įvertinimo ir kanadiečių
dienų. Išlipdami snieguotam viai veikė, kaip sakoma, visais tarpe: jie pasirenka ją savo
ir šaltam Halifaxo uoste, 1948 frontais. Čionai buvo rengiami jungtuvėms ir kitoms pro
m. kovo 6 d., vargingai at- minėjimai, koncertai ir t.t. Čia goms”. Ši bažnyčia, beje, buvo
rodėm prieš uniformuotus Ka buvo surengta Kanados Lietu pastatyta pagal inž. architek
nados imigracijos tarnautojus, vių diena. Taipgi mūsiškiai to Alfredo Kulpavičiaus pro
civiliais rūbais vaikštančius dalyvaudavo
rengiamose jektą.
kanadiečius. Muitinėje atida „Folk-loramose”,
įrengdami
Dabar Winnipego lietuviai
rėme savo pustuščius kartoni lietuvių paviljonus Šv. Kazi katalikai kartą per mėnesį lie
nius ar medinius lagaminus miero parapįjos salėje. Vietos tuvių kalba meldžiasi lenkų
(ar reikalinga buvo ta proce lietuviai ne kartą buvo pa bažnyčioje. Lietuviams patar
dūra?). Vėlų vakarą pasiekėm kviesti atlikti programas vie nauja, iš Suvalkų trikampio
Monitobos provincijos sostinę. tos radijo ir televizijos laidose. kilęs, lietuviškai kalbantis,
Mūsų namai — prekių stotis
ir žibalinėm lempom apšviesti
A.tA. BALYS STEPONIS
vagonai, kuriuose stovėjo dvi
aukštės lovos. Mūsų gyveni
STEPONAVIČIUS
mas ir „sukosi” apie vagonus:
mam vienuolynui prie Kryžių
valgykla — vagonas, darbo
kalno (prie Šiaulių) — 1,000
įrankiai sudėti vagone, maisto
dol.;
Kražių istorinei šventovei
sandėlys,
virtuvė-vagonas,
atnaujinti — 1,000 dol.; sa
prausykla su mažais dube
vaitraščiui „Darbininkas”, lei
nėliais — vagonas ir t.t.”.
džiamam
pranciškonų —
Lietuviai, o taip pat drauge
5,000 dol., Draugo fondui —
atvykę latviai ir lenkai, dirbo
5,000 dol.; našlaičiams Lietu
prie CPR geležinkelio bėgių
voje
per Almos fondą —
taisymo darbų. K. Barono žo
10,000
dol., Lietuvių fondui
džiais: ^Dirbome šešias die
— 10,000 dol. ir Šv. Jurgio
nas, devynias valandas, gau
parapijai Clevelande — 1,000
dami 55 centus į valandą. Už
dol.
maistą ir „butą” kompanija į
Balio ir Eufemijos S te ponių
dieną atskaitydavo 1,25 dol.
dovanų
gavėjai kartu rasdavo
Mums likdavo 3,70 dol.”.
ir
Eufemijos
žodžius — pa
Liežuviai geležinkeliečiai sa
dėkas
už
jų
vykdomus
labda
vo įsipareigojimus užbaigė Ka
ros
darbus,
uoliai
dirbant
lie
nados miške. Pasak K. Baro
tuvybei išlaikyti pastangose,
no, „lapkričio 1 d. pasakėm su
diev Manitobai ir šiaurės pa
Balys Steponis-Steponavi- siekiant šviesesnės ateities
švaistėm, pasiekdami medžio čius, Clevelando lietuviškojo Lietuvai. Tai nebuvo vienkar
tojų indėnų Blind River kai telkinio bendrakeleivis, po tinis dosnių širdžių pasireiš
melį. Tačiau iki mūsų barakų sunkių ir sudėtingų operacijų kimas!
Balys 82 metus buvo šios
miške dar reikėjo keturių va š.m. sausio 23 d. iškeliavo į
žemelės
svečias, iškeliavo pas
landų kelionės blogais miško Amžinuosius namus.
savo
tėvus
ir brolius: Bronių,
keliais. Stovyklą pasiekėm vė
Balys buvo gimęs 1920 m.
Vaclovą,
Zigmą,
Edvardą ir
lų vakarą. Ir... išsigandome. sausio 29 d., Kėdainiuose, pa
Išdegęs miškas, darbininkai iš siturinčių ūkininkų Konstan Alfonsą.
Mielo brolio netekusios liūdi
darbo grįžta kaip kaminkrė tino ir Konstancijos Stepona
seserys
Jadvyga Ilendienė ir
čiai. Nusiplovę rankas ir kiek vičių, šešių brolių ir dviejų se
Stasė
Savicky.
veidą, eina vakarieniauti ir serų šeimoje. Jis buvo jau
Penktadienio, sausio 25 d.
tais pačiais rūbais krenta į niausias. Pradžios mokyklą ir
vakare,
Jakubs & Son laidotu
dviaukštes lovas. Viduryje sa gimnaziją baigė Kėdainiuose.
lės — didelė geležinė krosnis, 1940 metais pradėjo statybos vių namuose daug Steponių
įvairių kalbų mišinys — tikras inžinerijos studijas Kauno Vy giminių, artimųjų ir draugų
Babilonas. Ne, sakau, vyru tauto Didžiojo universiteto susirinko atsisveikinimui ir
čiai, aš čia tikrai neliksiu. Tą Statybos fakultete. Deja, baig maldoms, kurioms vadovavo
patį pakartojo ir kiti”.
ti negalėjo dėl sovietinio ko Dievo Motinos parapijos kle
K. Baronas ir keletas kitų, munizmo grįžimo Lietuvon. bonas kun. Gediminas Kijausnesiteikė užbaigti darbo sutar Prasidėjo jam, kaip ir dauge kas, SJ. Inž. Pranas Razgaitis,
ties miške. Jis netrukus išvy liui DP kartos žmonėms, odi kartu su velioniu pradėjęs
ko į Sudbury, Ont., o paskui sėja. Įvairiais keliais ir prie inžinerijos studijas Lietuvoje,
įsikūrė Hamiltono mieste. K. monėmis plačioji Steponavičių ir dabar gyvenąs Steponių kai
Baronas, čionai išdirbęs 30 šeima vėl susitiko Dresdene, mynystėje, kalbėjo apie jo nu
metų, sugrįžo į Volpetjją. Pen- Vokietijoje. Amerikon atvyko eitą kelią žemėje, jo meilę
sininkaudamas dažnai parašo 1949 metais į Philadelphiją, gamtai, jo džiugesį gražiame
į „Draugą” ir kitus lietuvių PA, o 1951 metais į Clevelan kieme besilankančiais paukš
teliais. Pensininkų klubo pirm.
laikraščius.
dą.
Na, kaip laikėsi ir tebesilai
Per penkiasdešimt metų Ba Henrikas Pikturna pareiškė
ko Winnipego lietuviai? 1948 lys, įsidarbinęs įvairiose įmo užuojautą visų lietuvių pensi
ir vėlesniais metais Winnipe- nėse, ilgiausiai, 32 metus dir ninkų vardu.
go mieste įsikorė keletas šim bo Babock & Wilcox bendrovės
Clevelando BALFo skyriaus
tų lietuvių. Teigiama, jog ka inžinerijos skyriuose kaip pirmininkas Vincas Apanius
daise šiame mieste gyveno braižytojas - projektuotojas. prisiminė velionio darbą šal
apie 500 lietuvių šeimų. Te Nors teko dirbti ilgas valan pos skyriuje. Kęstutis Stepo
nykščiai lietuviai „nesnaudė”. das, įvairiose vietose, Balys navičius, velionio brolio Ed
1948 m. įsisteigė Kanados lie surasdavo laiko ir lietuviš vardo sūnus, padėkojo atsilan
tuvių tarybos skyrius. Paskui kiems reikalams: buvo BALFo kiusiems ir pareiškusiems
ėmė veikti ir kitos lietuvių or iždininkas net 16 metų. Vė užuojautas.
ganizacijos. 1950 m. veikimą liau Pensininkų klubo valdy
Šeštadienio, sausio 26 d. ry
pradėjo Kanados Lietuvių bos narys ir kurį laiką pirmi tą, Prisikėlimo šv. Mišiose
Bendruomenės apylinkė. Taip ninkas.
Dievo Motinos šventovėje da
Eufemįja ir Balys Steponiai lyvavo daug clevelandiečių.
gi susidarė choras, tautinių
šokių grupė. Įsisteigė lituanis nuoširdūs gerų darbų rėmėjai Šv. Mišias aukojo ir pamokslą
tinė mokykla bei kiti organi Amerikoje ir Lietuvoje. Prisi pasakė parapijos kleb. kun. G.
zaciniai vienetai. Atvykus mintinos jų aukos 1999 me Kijauskas, SJ. Giedojo sol.
daugiau moterų-merginų, bu tais; Dievo Motinos lietuvių Virginija Bruožytė-Muliolienė.
vo pastatyti keli scenos veika parapijai — 5,000 dol., Nekal Į Visų Sielų kapines, kur jau
lai. Naujieji ateiviai susidrau to Prasidėjimo Švč. M. Marijos ilsisi šimtai DP generacijos
gavo, atrado bendrą kalbą su seserims Putname — 3,000 lietuvių, palydėjo ilga eilė au
komunistuojančiais lietuviais dol. Per LK Religinę šalpą pa tomobilių su liūdinčiais arti
ir „perėmė” jiems priklausan siųsta: Mažeikių bažnyčios maisiais ir draugais. Po maldų
statybai (Eufemija Šaulytė-Ci- kapinėse, visi buvo pakviesti
čio klubo patalpas.
Winnipego lietuviai katali bienė, mažeikietė) — 10,000 pietums į „Gintaro" restoraną.
kai pradžioje meldėsi St. Pau dol.; Tėvų pranciškonų statoVacys Rociūnas

TARP MUSŲ KALBANT

lenkų kunigas. Winnipego lie
tuviai gerokai prasiskirstė.
Daugelis išvyko į kitus mies
tus. Winnipego mieste liko
apie pora šimtų lietuvių šei
mų. Pastaraisiais metais čia
apsigyveno ir keletas naujai iš
Lietuvos atvykusių tautiečių.
Pavarčius ir paskaičius „Ma
nitobos lietuviai” knygą, ne
sunku susidaryti vaizdą apie
seniau ir vėlesniais laikais
Winnipege ir apylinkėse gyve
nusių lietuvių darbus, vargus
ir džiaugsmus. Tiesa, „Labas
kolega” niekuomet Winnipege
negyveno, o tik vieną kartą
lankėsi visuomeniniais reika
lais.

RUSIJOS MAFIJA
SIAUTĖJA AMERIKOJE

Amerikos spauda („Chicago
Tribūne” 3/22/02) skelbia, kad
penkių asmenų lavonai buvo
ištraukti iš vandens rezervua
ro prie Sacramento, Califor
nia. Tie lavonai yra dviejų fil
mų gamintojų, „accountant”,
elektronikos prekybininko ir
statybininko iš Los Angeles
rąjono. Jie visi buvo pagrobti,
už jų išlaisvinimą buvo reika
lauta virš 5 milijonų dolerių ir
jų negavus iš giminių, jie buvo
nužudyti ir įmesti į New Melones
ežerą — rezervuarą
2001 m. rudenį.
Šeši rusų tautybės asmenys
Petras Petrutis suimti. Du iš jų kaltinami
(Naudotasi anksčiau Winnipege
žmogžudystėmis. Kiti kaltina
gyvenusio Jurgio Vidžiūno pasako
jimu ir Lituanistikos tyrimo bei mi talkininkavimu pagrobime,
studijų centre saugojamu „Lietu išpirkimo reikalavime ir susi
dorojime.
BJ
viai Manitoboje” leidiniu)

DRAUGAS, 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis

A. t A.

JULIUS PAKALBA
Mirė 2002 m. kovo 25 d., 4:30 v.p.p., sulaukęs 86 metų.
32 metus gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Čikagoje,
Marųuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Vilniaus
krašte, Ignalinos rajone, Paringio kaime. Amerikoje
išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: žmona Pranė Vareikytė, podukra dr.
Audronė Meškauskienė ir kiti giminės Amerikoje bei
Lietuvoje.
Velionis priklausė Amerikos lietuvių tautinei sąjungai,
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai, Vytauto Didžiojo šaulių
kuopai, ALTui, Tautos fondui, BALFui. 2002 m. buvo
pripažintas Lietuvos kariuomenės kūrėju- savanoriu ir buvo
apdovanotas kūrėjo-savanorio medaliu.
Aa. Julius pašarvotas trečiadienį, kovo 27 d., nuo 3 v.p.p.
iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės
ketvirtadienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis
bus išlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių tautinėse
kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Partizanų globos”
komitetui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, podukra ir kiti giminės.

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

«

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
ELVYRA KRIAUČIUNAITĖKARKLYS
2002 m. balandžio 3 d. sukanka 20 metų, kai mus paliko
mylima Mama ir Žmona.
Šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos balandžio
3 d., 9 v.r.. Tėvų Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro
ir Lietuvoje, Kaune Šv. Gertrūdos bažnyčioje. Prašome
artimuosius, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Elvyrą
maldoje.
■t

•

•

Sūnus Rimas ir vyras Juozas
Vilniaus verbos Kaziuko mugėje Vilniuje 2002 m. kovo 3 d.
Sauliaus Ignatavičiaus nuotrauka.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.

A. t A.

JONEI PALTAROKAITEIVALAITIENEI

LEONAS
VYTAUTAS
JUŠKAITIS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jų skausme jos vyrą dr.
JONĄ VALAITĮ, dukras ir jų šeimas.
Virginija ir Algimantas Gureckai

Mielam kaimynui

AJA.
EDVARDUI J. BOREIŠAI
mirus, nuliūdime likusią žmoną IRENĄ, dukrą VIOLETĄ
su šeima, gimines, kolegas ir draugus giliai užjaučiame.
Amber Terrace, Lemonte, gyventojai:

Česlovą Bačinskienė
Irena Barzdukienė
Dalia Barzdukaitė
Sofija Beigienė
Aldona ir Juozas Brizgiai
Justas Dėdinas

Genovaitė Juodikienė

Skambėk, pavasarėli,
Žydėkit, gelsvos gėlės,
Žydėkit pabaly.
Čiulbėkite, paukšteliai,
Balseliais dyvinais.

2002 m. kovo 27 d. sueina vieneri metai, kai negailesūnga
mirtis atskyrė nuo mūsų mylimą Vyrą, Tėvelį, Krikšto
Tėvą ir Draugą.
Per anksti iškeliavai, mielasis Tėveli. Be širdingo
atsisveikinimo, skausmingai, staigiai, kentėdamas.
Tėveli, mes Tavęs labai pasiilgome — Tavo meilės,
nuoširdumo, darbštumo ir šilto juoko. Tavo meilė liks
mūsų širdyse amžinai, kol susitiksime Amžinybėje.
Mielasis Tėveli, ilsėkis Ramybėje Viešpaties globoje.
Viešpatie Dieve, atmink savo meilę mūsų Tėveliui, išlietą
per Tavo sūnų Jėzų Kristų.
Su meile ir dideliu liūdesiu minint Tėvelio brangų
atminimą, šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį,
balandžio 7 d., 10:30 v.r., Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marųuette Parke.
Maloniai prašome prisiminti ir pasimelsti už a.a. Leono
Vytauto sielą.

Leonidą ir Gediminas Kazėnai
Regina ir Kazimieras Kreivėnai

Nuliūdę: žmona Regina,
sūnūs Saulius ir Edis.

Ona Mažionytė
Stasė ir Petras Miliauskai

Irena ir Algirdas Puiriai

Marija ir Vladas Ruzgai
Regina Sabaliūnienė
Bronė Sadauskienė

Raminta ir Vladas Sinkai

Pranutė ir Mečys Skruodžiai

A.t A.
JONEI VALAITIENEI
mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI, dukterims ir jų

šeimoms bei giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Jonas ir Jūratė Damauskai
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POPIETE SU B. JASAITIENE
„SEKLYČIOJE”

DRAUGAS, 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Didįjį penktadienį, kovo
29 d., „Draugas” nedirbs, taigi
šeštadienio numeri išleisime
kovo 28 d., ketvirtadienį.
Ona Simutis, gyvenanti
Ann Arbor, MI, prasitęsdama
prenumeratą, mūsų dienraš
čio iždą papildė 50 dol. auka,
už kurią tariame nuoširdų
ačiū!
Buvę Pabaltijo universi
teto studentai ir studentės,

kovo 14 d. paminėję 56-erių
metų universiteto įkūrimo ju
biliejų ir prisiminę studenta
vimo laikais studentų ir profe
sorių tarpe dvelkusią trijų
tautų solidarumo ir bičiulys
tės dvasią, tebelydinčią juos
iki šiol, yra dėkingi kiekvie
nam, kuris prisimena šį neei
linį istorinį įvykį. Ypač buvę
studentai dėkingi „Draugui”,
išspausdinusiam
straipsnį
„Pabaltijo universitetas laiko
tėkmėje”, ir nusprendė mūsų
laikraštį paremti 100 dol. au
ka. Labai jums dėkojame!

Visi vakariniuose prie
miesčiuose gyvenantys lie
tuviai yra kviečiami dalyvau

ti Didžiosios savaitės ir šv.
Velykų pamaldose Šv. Antano
bažnyčioje, 1500 S. 50 Avenue,
Cicero mieste. Didįjį penkta
dienį — 5 vai. p. p. Kryžiaus
pagarbinimas. Sv. Velykų rytą
— 6:30 vai. ryto — tradicinės
Prisikėlimo Mišios ir 9 vai. ry
to Velykų dienos Mišios. Kvie
čiami visi lietuviai, seniai čia
gyvenantys ir naujai atvykę,
savųjų tarpe lietuvių pastaty
toje ir Palaimintojo Jurgio
Matulaičio prieš 75 metus pa
šventintoje bažnyčioje su dide
liu džiaugsmu sutikti prisikė
lusį Kristų. Palaikykime savo
šventoves ir savas tikinčiųjų
bendruomenes.
Genoveva Kaufmann, gy
venanti Springfield, VA, prasi
tęsdama prenumeratą, atsiun
tė 40 dol. auką laikraščio išlai
doms sumažinti. Dėkojame už
paramą!

Kovo 16 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusioje velykinių mar
gučių marginimo pamokoje dalyvavo nemažai amerikiečių, norinčių suži
noti apie lietuviškas tradicijas ir liaudies meną. Taip pat atėjo ir lietuvių,
susidomėjusių liaudies menininkės Uršulės Astrienės margučiais. U. Astrienė šiemet rudenį švęs savo 90-metį, tačiau į Balzeko lietuvių kultūros
muziejų mokyti skutinėti margučius ji, padedama sūnų ir anūkės, tebeatvažiuoja iš Grand Rapids, Michigan.

Gausus, nuo valgių ir gė
Stasė ir Vytautas Mažei
rimų lūžtantis Atvelykio kai, gyvenantys Colbert, GA,
stalas balandžio 7 d., sekma Draugo fondo garbės nariai,

dienį, 12 vai. ruošiamas Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Neskubėkite namo
po šv. Mišių Pal. J. Matulaičio
koplyčioje, bet su vaikais ir ar
timaisiais būtinai užsukite į
šventinę popietę, kur galėsite
paragauti įvairiausių rūšių
mėsos, žuvies, salotų, užkan
DVIGUBOS PILIETYBĖS ĮTEISINIMO
dėlių ir saldumynų. Viskas
bus tik namie gaminta! Šį At
KLAUSIMAS PAJUDĖJO!
Seimo nariai - liberalas Ar savivaldybių komiteto pirmi velykio stalą rengia PLC ren
ginių komitetas. Stalus ar vie
minas Lydeka ir socialdemok ninkas tas užsisakykite iš anksto,
ratas Algimantas Salamaki
Petras.Papovas@lrs.lt
skambindami
Aldonai Palikienas Seime užregistravo Pilie
Seimo narys, atstovaujantis
nei
tel.
708-448-7436.
tybės įstatymo pataisas. Kad JAV lietuvių rinkėjų intere
Vytautas.
reikalas nesustotų ir už jį at sams Vladas Staškus, gyvenan
Kvietkauskas@lrs.lt
sakingi jaustų, jog jų darbas
tis Redford, MI, Draugo fondo
stebimas, o pastangos - palai
Neseniai JAV viešėjęs ir pa pavasario vajui prie ankstes
komos, išsiųskime kiekvienas žadėjęs padėti šiuo klausimu nių 800 dol. įnašų atsiuntė
po laišką, pritariantį dvigubos užsienio lietuviams Lietuvos 200 dol. ir tapo garbės nariu.
pilietybės įteisinimui.
liberalų sąjungos pirmininkas Sveikiname naują DF garbės
Keletas elektroninio pašto Eugenijus Gentvilas narį ir dėkojame už gausią pa
adresų: Seimo ir JAV Lietuvių
ramą pavasario vajui.
lls@lls.lt
Bendruomenės atstovų komi
N. Paltinienė ir E. Iva
2001 m. rugpjūtį JAV viešė
sijos (kurios posėdžiai šiuo
nauskas dainuos, A. Paltijęs
ir
pažadėjęs
Lietuvoje
pra

metu vyksta Seime) nariai dėti rinkti parašus, kad būtų nas gros, o S. Navardaitienė
Arminas.Lydeka@lrs. lt
sprendžiamas šis klausimas, kalbės. Visi keturi atliks es
Vaclovas.Karbauskis@lrs.lt
Centro sąjungos pirmininkas tradinę programą balandžio 7
Jurgis.Razma@lrs.lt
d. 3 val.p.p. Jaunimo centre
Kęstutis Glaveckas Aloyzas.Sakalas@lrs.lt
rengiamame „Kartą pavasarį”
Kestutis.Glaveckas@lrs.lt
Vienas iš įstatymo pataisų
koncerte. Bilietai - „Seklyčio
autorių Algimantas.
Daugiau Seimo narių adresų je”, Marųuette Parke.
Salamakinas@lrs.lt
galima
rasti
tiklalapyje
Seimo Valdymo reformų ir www.lrs.lt
Vytas Šuopys, gyvenantis
Melrose Park, IL, Draugo fon
„AQUINAS TUTORING SERVICES”
do pavasario vajui prie anks
MOKO ANGLŲ KALBOS
tesnių 900 dol. įnašų atsiuntė
Randy Thomas - š. m. sau nuoja vykti į Lietuvą, kur 100 dol. ir tapo garbės nariu.
sio 4 d. Lemonte įsikūrusios ACT testui norėtų pabandyti Sveikiname naują DF garbės
narį ir dėkojame už paramą
mokymo įstaigos „Aųuinas paruošti Lietuvos mokinius.
„Aųuinas Tutoring Services” Draugo fondui.
Tutoring Services” direkto
rius. Anksčiau 3 metus direk įstaiga įsikūrusi lietuviams
Vytauto Kernagio kon
toriavęs Aurora Central Ca patogioje vietoje Lemonte, certas „Mūsų dienos kaip
tholic High School ir buvęs 15850 New Avenue, Lemont, šventė”, kuris buvo atidėtas
„White Pines Academy” (ši IL 60439. R. Thomas sako, jog dėl tragiškų įvykių New Yorke
įstaiga 1 metus veikė PLC pa jau pradėjo mokyti lietuvius, rudenį, vyks sekmadienį, ba
talpose) prezidentas teigia, jog tarp kurių, kaip jis pastebėjo, landžio 21 d., 3 vai. p.p. Jau
dabartinės jo mokslo įstaigos yra daug išsilavinusių, tačiau nimo centre (5620 S. Clare
tikslas - padėti kuo geriau pa sunkų, nekokybišką darbą dir mont, Chicago). Labdaros kon
ruošti pradinių (grades K-8) bančių, žmonių. Pažanga ang certe visus dalyvauti maloniai
ir vyresniųjų klasių mokinius lų kalboje būtų didelis žings kviečia „Dieviško Kryžiaus”
testams (tarp jų ir High nis į priekį.
Lietuvos benamių paramos
School ACT Prep), taip pat
„Aųuinas Tutoring Services” fondas, padedantis Lietuvoje
rengti įvairių lygių anglų kal siūlo trijų lygių (beginning, in- vargingiausiai gyvenantiems.
bos kursus užsieniečiams, termediate, advanced) 14 sa
Informacija rašant „Dieviško
emigrantams ir norintiems vaičių (28 valandų) anglų kal
kryžiaus
” fondui („Divine
patobulinti savo anglų kalbos bos pamokų sesijas. Anglų
Cross
Fund
for the Home
žinias žmonėms. Beje, šią va kalba, kaip antroji kalba
sarą mokyklos direktorius pla- (ESL) padės studentams ir less”), 419 Weidner Rd., Buffa
suaugusiems skaityti, rašyti ir lo Grove, IL. Aukos nurašo
kalbėti angliškai. Anot R. mos nuo mokesčių.
Dr. Alfred Šaulys, gyve
Thomas, mokytojai taip pat
nantis
Oceanside, CA, prasi
gali padėti sumažinti studento
tęsdamas
prenumeratą,
akcentą. Anglų kalbos moko
„Draugą
”
parėmė
50 dol. au
ma naudojant kompiuterį, pa
ka.
Esame
labai
dėkingi!
renkant medžiagą, kuri sudo
mintų klientą. Pamokų tvar
Švč. M. Marijos Gimimo
karaštis gali būti pritaikytas parapijoje Didįjį ketvirtadie
pagal besimokančiųjų pagei nį 7 val.v. vyks lietuviškos Mi
davimus, yra ir individualūs šios, procesija ir Švč. Sakra
garbinimas;
Didįjį
užsiėmimai, mokytojai gali at mento
vykti į namus. Pirmoji pamo penktadienį 7 val.p.p. - lietu
viška Liturgija, Kryžiaus pa
ka - visada nemokama.
Be naujosios įstaigos direk garbinimas ir šv. Komunija;
toriaus R. Thomas, šioje mo Didįjį šeštadienį 1 val.p.p. kykloje dar dirba 7 mokytojai valgių šventinimas, 8 val.v. (viena mokytoja - lietuvių kil Velykų vigilija; Velykų sekma
mės) ir 5 administracijos at dienį 7 val.r. - Prisikėlimo Mi
stovai. Įstaigos darbo laikas šios, 10:30 val.r. - šv. Mišios
už parapijiečius. Išpažintys
pirmadieniais-penktadieniais
nuo 3 val.p.p. iki 8 val.v. ir bus klausomos: Didįjį ketvir
Randy Thomas, „Aųuinas Tutoring
šeštadiehiais ir sekmadieniais tadienį - 8:30 val.r. ir 6-6:30
Services” direktorius, yra įgijęs du
magistro laipsnius- švietimo srityje nuo 8 val.r. iki 8 val.v. Apie val.v.; Didįjį penktadienį - 9University Illinois of Chicago ir is pamokų kainas susižinosite 9:30 val.r. ir 6-6:30 val.r.; Di
torijos - Northern Illinois Univer paskambinę tel. 630-243-7201. dįjį šeštadienį - 9:9:30 val.r. ir
sity.
J. Kuprio nuotr.
3-4 val.p.p.
Fakso numeris 630-243-7231.

pavasario vąjui atsiuntė 300
dol. prie ankstyvesnių 1,550
dol. įnašų. Už stambią para
mą Draugo fondas nuoširdžiai
dėkoja.
Nuo 1954-ųjų, Los Ange
les Dramos sambūrio gimi
mo metų, teatre darbavosi

septyni režisieriai: Juozas Ka
ributas, Gasparas Velička, Da
ilia Mackelienė, Danutė Barakauskaitė-Mažeikienė, Petras
Maželis ir Algimantas Žemai
taitis. Buvo pastatyta per 50
veikalų. Čikagos žiūrovams
Los Angeles Dramos sambūris
po kelių savaičių atveža dar
nematytą vaidinimą - režisie
riaus Petro Maželio pastatytą
5 paveikslų dramą su epilogu
„Melas šventykloje”. Visus
teatro mylėtojus balandžio 14ąją, sekmadienį, kviečiame
paskirti Los Angeles Dramos
sambūriui, atvykti ir pamaty
ti, kaip Los Angeles lietuviai
stato spektaklį, kaip aktoriai
vaidina. Bilietus į teatrą, ku
ris vyks Jaunimo centre, jau
galima įsigyti „Seklyčioje”
(2711 W. 71st Str.).
Alfonsas Alkas, gyvenantis
Tampa, FL, prasitęsdamas
prenumeratą, „Draugą” parė
mė 50 dol. auka. Esame labai
dėkingi!
Skelbimai
• „Saulutė”, Daytona
Beach, FL, skyrius dėkoja dr.
Birutei Preikštienei už gausią
auką, kurią suaukojo svečiai,
sukviesti sūnų atšvęsti jos
garbingą gimtadienį. „Saulutė”
dėkoja dr. Birutei ir svečiams.
Auka išsiųsta Vilniaus Psi
chiatrinei ligoninei.
• „Saulutė”, Daytona
Beach, FL, skyrius, dėkoja O. ir
K. Žolynams už auką, skirtą
atminimui a.a. J. Paliulio;
Marijai Šarauskienei ir Aldonai
Sandargienei atminimui a.a.
Bronės Mažeikienės, O. ir K.
Žolynams atminimui a.a. Arūno
Šarausko. „Saulutės” padėka ir
užuojauta artimiesiems.
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 60029

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 y.v.
Šeštad. 8 vJ. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS ’
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos žežtadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Kovo 13 d., trečiadienį,
„Seklyčioje” įvyko susitikimas
su Lietuvių Bendruomenės
Socialinių reikalų tarybos pir
mininke, „Lietuvos Vaikų vil
ties” komiteto administratore,
neseniai iš Lietuvos grįžusia
Birute Jasaitiene. Ji kalbėjo
apie „Lietuvos Vaikų vilties”
komiteto darbus, nuveiktus
padedant ortopedinėmis ligo
mis sergantiems Lietuvos vai
kams.
Gerokai prieš kelionę į Lie
tuvą buvo kaupiami medicini
niai instrumentai, tvarstomo
sios medžiagos, medikamen
tai, komplektuojama grupė
medikų, pasiruošusių vykti į
Lietuvą.
Šį kartą dr. J. Lubicky vežė
45 dėžes. Ypač po pereitų me
tų rugsėjo 11-osios ne taip
lengva išvežti lėktuvu tokį
krovinį,
kuris
įkainotas
294,000 dolerių. Iš anksto bu
vo ruošiami
dokumentai,
smulkmeniškai aprašoma, ko
ir kiek yra dėžėse. „Transpak”
skyrė sunkvežimį, buvo susi
tarta su Čikagos policija, kuri
krovinį lydėjo iki pat lėktuvo,
prieš tai apmokytų šunų ir
specialių prietaisų pagalba
nuodugniai juos patikrinus.
Birutė Jasaitienė pasakė,
kad yra gera visur turėti
draugų. Tuo teko įsitikinti Vil
niuje, kur vienos, Čikagoje
operuotos mergaitės motinos,
dirbančios oro uoste, dėka
greitai buvo praeita pro imig
racijos tarnybą ir muitinę.
Oro uoste atvykusiųjų laukė
daugybė žmonių su gėlėmis.
Tai gydyti vaikai, jų tėvai, gy
dytojai. Susitikimas buvo nuo
širdus ir jaudinantis. Kai ku
rie vaikai išaugę, sunku atpa
žinti, prisiminti visų pavar
des, tačiau savi ir artimi. Vai
kai, neužmiršę savo gerada
rių, nuoširdžiai apdovanojo vi
sus gėlėmis.
Dr. J. Lubicky 1992 m. rude
nį pabuvojęs Lietuvoje, susi
pažinęs su Lietuvos vaikų gy
dytojų darbu, pasakė: „Lietu
vos daktarai daro stebuklus,
tik jų instrumentai tetinka į
mūsų mokslo muziejų”. 1993
m. spalio 2 d. atidarius ope
racinę Santariškėse, kasmet
buvo operuojami vaikai. Dr. J.
Lubicky ir kiti keturi daktarai
bei keturios gailestingosios se
selės savo atostogų metu sa
vaitę laiko skiria Lietuvos vai
kams. Jie ne tik operuoja, bet
ir moko Lietuvos daktarus ten
ir pakviesdami juos pasitobu
linti Amerikoje Shriner’s ligo
ninėse, kurių JAV yra 24. Lie
tuvos vaikai operuojami ne tik
Čikagoje, bet ir Kalifornijoje
bei Floridoje. Vien Čikagoje
gydėsi ir operavosi 200 vaikų.
Kai kuriems daryta net po 3-4
operacijas. Visi Lietuvos vaikų
ortopedai po vieną kartą tobu
linosi Amerikoje. Dabar ruo
šiama programa pasitobulinti
antrą kartą, susipažįstant su
medicinos naujienomis vaikų
ortopedijos srityje.
Lietuvoje daktarai visą sa
vaitę sunkiai dirbo — išopera
vo 20 vaikų. Šiemet Lietuvoje
7-tą kartą buvo dr. Terry
Light, Loyola universiteto pro
fesorius, pasaulyje gerai žino
mas rankų ortopedijos specia
listas. Kodėl jis važiuoja ope
ruoti Lietuvos vaikų? Pasiro
do, jo seneliai gyveno Vilniuje.
Jis važiuoja namo — padėti
sergantiems vaikams. Jis ne
tik operuoja vaikus, bet apmo
ko gydytojus. Operacinėje da
lyvauja tiek gydytojų, kiek tel
pa, stebi operacijas. Po to
klauso dr. J. Lubicky ir dr. T.
Light paskaitų.
Baigus darbą ligoninėje dak
tarams buvo nuoširdžiai dėko
jama, įteikiamos dovanos.
Tuo tarpu „Lietuvos Vaikų
vilties” komiteto narės, buvu
sios kartu su daktarais Lietu

voje, dirbo kitą darbą. B. Ja
saitienė su Gražina Liautaud
ir Ale Kėželiene buvo nuvykusios į Lietuvių namus, t.y. į
gimnaziją, kur mokosi Sibiro
tremtinių vaikai. Mokyklą iš
laikyti padeda Lietuvos val
džia ir Tremtinių sąjunga.
Teko pabuvoti įvaikinimo
tarnyboje. Šis darbas neina
pirmyn. Nenorima atiduoti
įvaikinti vaikų, įvairiais bū
dais trukdant tai padaryti.
Pasidomėjus apie sutrikusio
vystymosi vaikų gyvenimą,
teko išgirsti tokių dalykų, ku
rių anksčiau nežinota. Pasiro
do, kad kai kuriems ką tik
gimusiems kūdikiams, jau pir
momis dienomis nustatomos
sunkios formos neišgydomos
fizinės ir psichinės ligos, taip
sakant, uždedamas „ženklas”
visam gyvenimui vien dėl to,
kad kūdikį galėtų patalpinti į
kūdikių namus, kur jis būna
iki 6 m. amžiaus. Po to ati
duodamas į mokyklą — inter
natą. Norintieji kūdikius įvai
kinti, suklaidinti tokių diagno
zių, vaikų neima. Juk niekas
toliau nestebi, taip ir lieka
„paženklinti”. Tuo klausimu
buvo kalbėta su Seimo narė
mis, besirūpinančiomis vaikų
problemomis, kurios pažadėjo
daryti tai, kas galima, kad tie
vaikai neliktų su Juoda dėme”
visam gyvenimui.
„Lietuvos Vaikų vilties” ko
miteto narės turėjo progos pa
buvoti Seime, dalyvauti vy
riausybės valandoje, kur susi
rinko visi ministrai ir 36 Sei
mo nariai (iš 141-o! Ir jie val
do Lietuvą! — B. J.).
Vieną vakarą grįžusios į
„Naručio” viešbutį, kuriame
buvo apsistojusios „Lietuvos
Vaikų vilties” komiteto narės
G. Liautaud, D. Kaunienė, M.
Kriaučiūnienė ir B. Jasaitie
nė, buvo paprašytos Lietuvos
televizijai papasakoti apie šio
komiteto veiklą Amerikoje. B.
Jasaitienė su G. Liautaud taip
pat buvo pakviestos į Lietuvos
televizijos studiją, kur dalyva
vo „Labo ryto” tiesioginėje lai
doje ir pasakojo apie „Lietuvos
Vaikų vilties” komiteto darbą,
padedant Lietuvos vaikams.
B. Jasaitienė buvo pakviesta
į Teisės universitetą, Sociali
nio darbo fakulteto dekanės I.
Dramantienės buvo palydėta į
susitikimą su studentais, ku
rie labai domėjosi Amerikoje
gyvenančių ankstesnių kartų
ir naujai atvykusių lietuvių
socialinio gyvenimo sąlygomis,
tuo, ką socialinių reikalų tary
ba gali jiems padėti. Šio uni
versiteto profesoriai prašė su
daryti galimybes keliems stu
dentams atvykti į JAV atlikti
praktiką. B. Jasaitienė nega
lėjo nieko pažadėti, nes labai
sunku rasti universitetą, ku
ris tuo pasirūpintų. Tam rei
kia daug laiko.
Lankantis Lietuvoje buvo
kalbėta apie našlaičių globos
reikalus, kaimo vaikų proble
mas. Šiuo klausimu kalbėta
su Alma Adamkiene, kuri at
vyko į „Naručio” viešbutį. Ji
su savo talkininkėmis atsi
skaitė už kiekvieną Almos
fondo išleistą dolerį. Panašiai
atsiskaitė ir kiti fondai bei or
ganizacijos, gaunančios para
mą iš JAV. Malonu buvo gir
dėti, kad Amerikos lietuvių
siunčiamos lėšos labai tiksliai
panaudojamos tam, kam jos
yra skiriamos: neįgaliems vai
kams, našlaičiams, kaimo vai
kams ar studentams. Vėliau
sužinojau, kad „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas kas 4
mėnesiai išsiunčia į Lietuvą
po 50,000-60,000 dolerių. Pa
klausus, iš kur tie pinigai pa
tenka į „Lietuvos Našlaičių
globą”, B. Jasaitienė pasakė,
kad juos suaukoja lietuviai,
ypač ankstesniųjų kartų lietu
vių vaikai, kurie jau ir kalbos

nemokėdami jaučia pareigą
remti savo senelių ir tėvų gim
tąjį kraštą. Tai yra jų prestižo
reikalas.
Baigiantis viešnagei Lietu
voje buvo surengtas priėmi
mas pas prezidentą, Preziden
tūros Baltojoje salėje. Priėmi
me dalyvavo daktarai, gailes
tingosios seselės, „Lietuvos
Vaikų vilties” komiteto narės
ir svečiai — apie 60 žmonių.
Priėmimo metu dr. J. Lubicky
buvo apdovanotas Gedimino
4-to laipsnio ordinu. Taip pat
buvo pažymėtas dr. T. Light ir
seselė Norene Jamieson, kuri
organizuoja seselių darbą.
Po to buvo pasivaišinimas.
Jei „Lietuvos Vaikų vilties”
narės buvo gerai pažįstamos
su prezidentu, tai daktarams
buvo neįprasta ir malonu, kad
juos priėmė pats prezidentas,
taip pagerbdamas ir įvertin
damas jų darbą.
Prieš išvykstant iš Lietuvos
buvo suorganizuotos išleistu
vės, kurių metu buvo nuošir
džiai padėkota už visą teikia
mą pagalbą Lietuvos vaikams.
„Seklyčios” trečiadienio po
pietės metu klausant B. Jasai
tienės, susidarė įspūdis, kad
viskas taip lengvai, lyg savai
me, darosi. Panorau su ja pa
sikalbėti. Nors ji labai užsi
ėmusi, tačiau rado laiko pa
pasakoti apie savo, kaip „Lie
tuvos Vaikų vilties” komiteto
administratorės, darbo kasdie
nybę. Paklausta, kaip ji visur
suspėja, atsakė: „Aš esu tar
naitė”. Pasakė ir šypsojosi,
žiūrėdama maloniu žvilgsniu,
girdi, suprask kaip nori. Aš ir
supratau, kad tarnavimas ki
tiems yra aukščiausias pašau
kimas, kuris kaip ir kiti talen
tai, gaunamas iš Dievo. Tą
patvirtino ir pokalbis su besi
ruošiančiomis iš „Seklyčios”
išvykti paaugle Rūta ir jos
mama. Rūta, vis žvilgčiodama
į savo atvaizdą veidrodyje,
šypsodamasi pasakojo apie "bu
vusią savo negalią, džiaugda
masi, kad 14 vai. trukusi ope
racija, iškęstas skausmas ją,
kaip toje pasakoje, „iš bjau
riojo ančiuko pavertė gražia
gulbe” — ištiesino nugarą, nu
ėmė susidariusią kuprą. Ji lai
minga skubėjo namo pasirody
ti savo artimiesiems ir drau
gams. Sėkmės tau, Rūta!
Šioje popietėje „Seklyčioje”
dalyvavo Jonas Vėlyvis, kuris
laimėjo V. Krėvės 40-ųjų mir
ties metinių proga paskelbtą
literatūrinį konkursą „Vardan
nedalomos Lietuvos”. Jis buvo
nustebintas B. Jasaitienės pa
sisakymu. Lietuvoje būdamas
nieko nežinojęs apie tai, kas
JAV ir Lietuvoje daroma jos
minėtais klausimais.
Jono Vėlyvio sūnus trumpai
papasakojo apie jaunimo prob
lemas Lietuvoje ir paminėjo
priežastis, dėl kurių jaunimas
važiuoja į užsienį.
Susitikimo pabaigoje visi
dalyviai buvo pavaišinti vynu
ir B. Jasaitienės iš Lietuvos
parvežtais saldainiais.
Liucija Einikienė
Jonas Balnius, gyvenantis

Hickory Hills, IL, prasitęsda
mas prenumeratą, „Draugui”
atsiuntė 50 dol. auką. Taria
me nuoširdų ačiū!

Atsiųsta paminėti
Kas yra alergija? Kas yra
alergenas? Apie tai savo pas
kutiniajame numeryje (2002
m. Nr 1) rašo „Pensininkas”,
JAV Socialinių reikalų tary
bos leidžiamas žurnalas. Čia
taip pat pasakojama apie
sveiką maitinimąsi, medicini
nių tyrimų reikšmę, proto pa
jėgumą senatvėje. Žurnalo re
daktorius - Karolis Milkovai
tis, administratorė — Elena Si
rutienė, administracijos adre
sas: 2711 W. 71st Str., Chica
go, IL 60629.

