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Šiame
numeryje:
Lietuvos Respublikos 
prezidento žodis 
skautams.

2 psl.

Kolaborantai 
kolaborantams nelygūs, 
- Danutė Bindokienė 
sako vedamajame; 
Faustas Strolia ragina 
prikelti dainų švenčių 
tradiciją Š. Amerikoje

3 psl.

„Šeimininkių kertelė” -
4 psl.

Prisimename 
Zitą M. Simutienę.

5 psl.

Kaip ir kasmet, Čikagos 
lituanistinėje 
mokykloje vyko 
Lietuviško žodžio 
šventė;
artėja Lietuvių fondo 
suvažiavimas.

6 psl.
Sportas Į

* 23 metų Lietuvos bėgi
kė Živilė Balčiūnaitė, atsto
vaujanti bėgimo klubui „Bal
tai”, 22-ajame Berlyno pusės 
maratono bėgime sekmadienį 
tarp moterų užėmė III vietą. 
Nugalėjo Kenijos atstovė Rose 
Cheruiyot.

* Tomas Vaitkus tapo 
tarptautinių „Challenge De 
Hesbaye” dviratininkų lenkty
nių Belgijoje nugalėtoju, 150 
km įveikęs per 3 valandas 42 
minutes ir 23 sekundes. Po 12 
sekundžių finišavo antrąją 
vietą užėmęs kitas Lietuvos 
dviratininkas Aivaras Bara
nauskas bei III vietoje likęs 
belgas Joseph Boutlon. Vygan
tas Kaminskas šiose lenkty
nėse užėmė 6-tąją vietą, Eval
das Sankevičius — 9-tąją.

* Ketvirtąją savaitę iš ei
lės geriausiu Šiaurės Ameri
kos valstybinės ledo ritulio ly
gos (NHL) žaidėju tapo varti
ninkas: pirmosios balandžio 
savaitės laureatu tapo septin
tąjį sezoną pirmenybėse žai
džiantis 25 metų Montrealio 
„Canadiens” vartininkas Jose 
Theodore. Praėjusią savaitę 
Montrealio komanda laimėjo 
visas keturias reguliariojo se
zono rungtynes, o J. Theodore 
jose į savuosius vartus pralei
do mažiau nei po vieną įvartį 
(0.75) bei atrėmė 97.2 proc. 
varžovų smūgių.

* Po 12 metų pertraukos 
NBA lygos Rytų konferenci
jos Centrinio pogrupio nuga
lėtojų vardą užsitikrino Det
roito „Pistons” krepšininkai, 
pirmadienį namie 105:99 įvei
kę Atlantos „Hawks” koman
dą. 18 taškų nugalėtojams, 
kurie su 47 pergalėmis ir 30 
pralaimėjimų jau pateko į at
krintamąsias varžybas, pelnė 
serbas Željko Rebrača.
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Kauno duonos ir kepinių įmonėje „Gardėsis" po pertvarkymo pradėjo veikti modernizuota kepykla, kurioje su
montuotas vienintelis Baltijos valstybėse duonos pašovimo robotas. Kartu su penkių krosnių linija per dieną ke
pykla gali pagaminti iki 30 tonų duonos gaminių. Bendrovė „Gardėsis” įsteigta 1995 m., yra didžiausia kepyk
la Kauno apskrityje ir viena didžiausių Lietuvoje. Eltos nuotrauka.

Danija — didžiausia Lietuvos 
rėmėja

Danijos parama svariai pri
sidėjo prie Lietuvos strategi
nių užsienio politikos tikslų 
įgyvendinimo, pastebėjo prezi
dentas Valdas Adamkus, ant
radienį priėmęs su vizitu į Vil
nių atvykusį Danijos Kara
lystės parlamento pirmininką 
Ivar Hansen. Po nepriklauso
mybės atkūrimo Danija ne
nuilstamai rėmė Lietuvos ren
gimąsi į euroatlantines struk
tūras. Tikimasi, jog Danijos 
pirmininkavimo Europos Są
jungai (ES) metu, tai yra 
antrąjį šių metų pusmetį, Lie
tuva baigs derybas dėl na
rystės ES ir rudenį sulauks 
kvietimo į NATO.

Antrą kartą po dešimtmečio 
pertraukos į Lietuvą atvykęs
I. Hansen teigė išvydęs di

V. Landsbergį šmeižęs 
verslininkas išteisintas

Vilniaus apygardos teis
mas , panaikino apkaltinamąjį 
žemesnės instancijos teismo 
nuosprendį skandalingai pa
garsėjusiam verslininkui Jo
nui Urkai ir paskelbė naują, 
išteisinamąjį nuosprendį. Tokį 
sprendimą teismas priėmė 
neaptikęs J. Urkos veiks
muose jam inkriminuoto nusi
kaltimo — šmeižimo — su

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

žinių agentūrų pranešimais)

ARTIMIEJI RYTAI

Izraelio pajėgų atsitrauki
mą iš dviejų Vakarų Kranto 
miestų palestiniečiai vertina 
kaip apgaulę, kadangi Izraelio 
kariai tebėra okupavę kitus 
palestiniečių kontroliuojamus 
miestus bei kaimus. „Tai nau
jas Izraelio melas, nes atsi
traukę jie sustiprino dviejų 
miestų apsuptį bei įsiveržė į 
naujus rajonus”, pareiškė pa
lestiniečių informacijos minis
tras Yasser Abed Rabbo. „Jei
gu amerikiečiai patikės šiuo 
melu, tai reikš, jog jų są
mokslas tęsiasi, nes jie žino, 
jog tai, kas atsitiko, yra tik 
manevras”, pridūrė jis.

džiulius pasikeitimus ekono
mikos bei demokratijos plėt
roje.

Danija Lietuvai svarbi kaip 
didžiausią pagalbą teikianti 
valstybė, ypač gynybos ir gam
tos apsaugos sritims. Nuo 
1991-ųjų Danija skyrė tech
ninės pagalbos už maždaug 
150 mln. dolerių. Statistikos 
departamento sausio mėnesio 
duomenimis, pagrindinių už
sienio bendrininkų sąraše Da
nija pagal eksportą yra šešta, 
pagal importą — devinta.

Susitikime taip pat kalbėta, 
jog Lietuva, išnaudodama sa
vo geografinę padėtį bei ilga
laikę bendradarbiavimo su 
Rusija patirtį, galėtų tapti til
tu tarp Šiaurės ir Centrinės 
Europos. (Eite)

dėties.
2001 m. kovo 29 d. nuo

sprendžiu Vilniaus miesto II 
apylinkės teismas nuteisė J. 
Urką kalėti metus ir šešis 
mėnesius už tai, kad, dar nesi
baigus ankstesnės bausmės 
laikui, jis paskleidė melagin
gus prasimanymus ir tuo 
pažemino buvusio Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio,

Izraelis teigia nesitrauk
siąs iš Vakarų Kranto miestų 
tol, kol pasieksiąs savo tikslą 
sutriuškinti radikalius pales
tiniečių kovotojus, atsakingus 
už savižudžių išpuolių bangą. 
Palestiniečiai kaltina Jung
tines Valstijas leidžiant Izrae
liui pratęsti savo karines ope
racijas dar mažiausiai kelias 
dienas.

Jeruzalė. Antradienį dviem 
tylos minutėms sustojo visas 
Izraelis — valstybėje gau
džiant sirenoms, buvo pagerb
tas šešių milijonų žydų, ku
riuos II pasaulinio karo me
tais išžudė naciai, atminimas. 
Vairuotojai 10 valandą gatvė
se sustabdė savo automobilius

Politikai privalės 
atsakyti už sprendimus

Priversti politikus ir pa
reigūnus mąstyti priimant 
sprendimus bei už juos atsa
kyti, nepasislepiant už kolek
tyvinių sprendimų skraistės, 
bando Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Jis pa
rengė šiuo metu Seime svars
tomam Valstybės tarnybos 
įstatymui kelias pataisas, ku
riose šio įstatymo reguliavimo 
sferai siūloma priskirti visus 
valstybės pareigūnus, įskai
tant ir politikus bei Seimo ir 
prezidento paskirtus valstybės 
institucijų vadovus, taip pat 
kitus valstybės tarnautojus, 
gaunančius atlyginimus iš 
valstybės biudžeto.

Į Valstybės tarnybos įstaty
mą A. Paulauskas siūlo 
įtraukti ir valstybės politikų

velionio akademiko Raimundo 
Rajecko ir jo brolio Valentino 
Rąjecko garbę ir orumą. Pasak 
nuosprendžio, J. Urka V. 
Landsbergiui ir R. Rajeckui 
tyčia viešai priskyrė poelgį, 
neatitinkantį valstybės pa
reigūnams keliamų reikala
vimų.

Išteisinamasis nuosprendis
J. Urkai įsiteisės, jeigu proku
ratūra kasacine tvarka jo ne- 
apskųs Aukščiausiajam teis-

ir išlipę, kol gaudė oro pavo
jaus sirenos, stovėjo šalia jų. 
Ant šaligatvių atmindami na
cių „galutinio sprendimo” au
kas stovėjo praeiviai.

Izraelio kariuomenė antra
dienį ir vėl paragino pasiduoti 
apgultoje Viešpaties gimimo 
bažnyčioje Betliejuje užsida
riusius apie 200 palestiniečių 
kovotojų ir civilių gyventojų. 
Kalbėdamas per garsiakalbį 
Izraelio karys arabų kalba 
paragino palestiniečius pasi
duoti ir paskelbė telefono nu
merį žmonėms, kurie panorės 
palikti bažnyčią. Betliejaus 
bažnyčioje yra pasislėpę ne tik 
palestiniečių kovotojai bei ci
viliai gyventojai, bet ir apie 40 
pranciškonų vienuolių bei 4 
vienuolės.

Izraelio užsienio reikalų 
ministras Shimon Pėrės pir
madienį pareiškė, jog Izraelis 
ketina leisti palestiniečių va

IGNAS MEDŽIUKAS
Vartotojų kooperacijos pra

džia Lietuvoje siekia daugiau 
kaip 130 metų, nes pirmasis 
vartotojų kooperatyvas buvo 
įkurtas 1869 m. Vilniuje. Lie
tuvos vartotojų kooperacija iš
gyveno valdžių bei politinių 
srovių spaudimą, tačiau iki 
Šių laikų sugebėjo išlikti išti
kima kooperacijos idėjoms ir 
principams. Reikšminga koo
peracijos veikla nuo 1923 m. 
iki 1940 m. okupacijos, kai ji 
reiškėsi „Lietūkio” vadovauja
ma. Ji aprūpindavo gyvento
jus reikalingomis prekėmis ir 
pirkdama iš ūkininkų žemės 
ūkio produktus. Lietuvos oku
pacijų metais kooperatyvų 
veikla buvo sumenkinta, iš
nyko kredito, žemės ūkio ir 
kitų rūšių kooperatyvai. Tik 
atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę ir 1991 m. priėmus Koo
peracijos įstatymą, vartotojų 
kooperacija ėmė atsigauti, 
orientuodamasi į demokrati
nių valstybių kooperatinio ju

bei tarnautojų veiklos etikos 
principus.

Pasak A. Paulausko, šiuo 
metu Civiliniame kodekse yra 
numatyta atsakomybė, jei pa
reigūnas, veikdamas į išorę, 
padaro žalą, — tokiu atveju 
galima įstaigai pareikšti ieš
kinį. Tačiau, kaip sakė Seimo 
pirmininkas, „kaip atgręžti 
reikalavimą, kaip nukreipti 
ieškinį į konkretų pareigūną, 
bandoma spręsti pateiktose 
pataisose”. Jis neatmetė gali
mybės, kad, priėmus jo siū
lymus ir numačius kiekvieno 
politiko, valstybės tarnautojo 
atsakomybę, teismus užplūs 
šimtai piliečių skundų. Ta
čiau, anot jo, kito kelio, kaip 
priversti galvoti politikus apie 
savo sprendimų pasekmes, 
nėra. (Eita)

Tarptautinė automobilių paroda
Vienas populiariausių šiuo 

metu Vilniuje vykstančios 
tarptautinės transporto paro
dos „TransBaltika” stovų — 
UAB „Automobilių verslo cen
tro” paroda. Šis centras — 
oficialus GAZ (Gorkio auto
mobilių gamykla) atstovas 
Lietuvoje. GAZ — vienas di
džiausių Rusijos automobilių 
gamintojų. (Elta)

dui Yasser Arafat susitikti su 
JAV valstybės sekretoriumi 
Colin Powell. Jis užsiminė, jog 
susitikimas gali įvykti apgul
toje Y. Arafat būstinėje Vaka
rų Kranto Ramalos mieste.

Izraelis pirmadienį prane
šė, jog per plataus masto kari
nes operacijas Vakarų Krante 
buvo suimta daugiau kaip 
1,500 ieškotų palestiniečių. 
Premjero Ariel Sharon teigi
mu, kariuomenė palestiniečių 
teritorijose aptiko ir sunaikino 
dešimtis teroristų įrenginių, 
naudojamų sprogmenų ir 
bombų gamybai. Kariai taip 
pat aptiko daug žydų ultraor- 
todoksų bei Izraelio kariškių 
drabužių, kuriuos, kaip mano
ma, palestiniečių ekstremistai 
laikė savižudžių sprogdintojų 
išpuoliams. Rengdami išpuo
lius, palestiniečių sprogdinto
jai dažnai persirengia izraelie
čiais.

dėjimo patirtį. Pagrindinis 
Lietuvos kooperatyvų sąjun
gos tikslas — koordinuoti na
rių veiksmus ir per įmones 
teikti jiems paslaugas, stiprin
ti narių ekonominį pajėgumą 
valstybės ir tarptautinėse or
ganizacijose.

Šiuo metu Lietuvos varto
tojų kooperatyvų sąjunga ap
jungia apie 100 kooperatyvų 
su beveik ketvirčiu milijono 
narių. Metinė vartotojų ko
operacijos apyvarta siekia mi
lijardą litų.

Lietuvos vartotojų koopera
cijos sritis — mažmeninė pre
kyba. Kooperatyvų narius ap
tarnauja 1,860 parduotuvių, iš_ 
kurių daugiau kaip 1,100 yra* 
kaimų vietovėse, ir 312 maiti
nimo įmonių. Mažmeninės 
prekių apyvartos didžiąją dalį 
sudaro (57 proc.) maisto pre
kės.

Lietuvos vartotojų koopera
cijos apimtyje yra 43 maisto 
pramonės įmonės; 35 duonos 
kepyklos, 4 vaisių ir daržovių

Konsulų organizacijos „Consular Corps College” konferencijoje Las Ve- 
gas: iš kairės: Austrijos konsulas ir minėtos organizacijos dekanas Harry 
Schaub, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė, kuri šiame suvažiavime 
buvo išrinkta į „Consular Corps Cellege” Patikėtinių tarybą, ir 
Šveicarijos garbės konsulas Hans Kessler.

Brazilijos televizija — 
apie lietuvius

Keturias dienas per Brazili
jos San Paulo kabelinės televi
zijos III kanalo programą 
buvo pasakojama apie lietuvių 
papročius ir kultūrą. Ši pro
grama, remdamasi Brazilijos 
lietuvių laikraščiu „Mūsų Lie
tuva”, pristato žiūrovams įvai
rių kraštų tautines tradicijas. 
Lietuviams skirtose laidose 
buvo rodoma lietuvių bažnyčia 
Vila Zelinoje, netoli San Pau
lo. Kunigas Petras Rukšys 
pasakojo apie šiuos maldos 
namus, pabrėždamas, kad 
kiekvieną sekmadienį čia lai

EUROPA

Jungtinių Tautų (JT) pa
reigūnas pirmadienį pareiškė, 
jog prieš 16 metų Černobylyje 
įvykusi baisiausia pasaulyje 
branduolinė katastrofa dar 
tebereikalauja tarptautinės 
pagalbos, tačiau esama ženk
lų, kad ji gali tapti „užmiršta 
krize”. JT generalinio sekreto
riaus pavaduotojas Kenz Oši
ma po kelionės į Ukrainą, kur 
pristatinėjama su Černobylio 
elektrinės sprogimo nuostolių 
dengimo 10 metų strategija, 
sakė, kad žmogiškasis fakto
rius po truputį vis labiau pa
mirštamas, o nelaimė gali tap
ti užmirštąja krize, nors prob
lema tebėra didelė, ir daugelis 
gyventojų yra nukentėję. 1986 
m. balandžio 26 d. sprogus re
aktoriui Černobylyje, daugiau
siai -nukentėjo Ukraina, Bal
tarusija ir Rusija.

konservų bendrovės, mėsos 
perdirbimo įmonė, gėrimų ga
mybos bendrovė, grūdų malū
nas. Dar yra 90 konditerijos 
cechų maitinimo įmonėse, 17 
skerdyklų, 7 mėsos perdirbi
mo cechai. Pramonės produk
cijos per metus parduodama 
už daugiau kaip 210 milijonų 
litų. Vaisių ir daržovių gamyk
los per metus perdirba dau
giau kaip 10,000 tonų vaisių, 
uogų ir daržovių, iš kurių ga
minami konservai. Koopera
tinės bendrovės „Vaisių sul
tys” gaminamos obuolių sultys 
eksportuojamos į Vokietiją ir 
Olandiją. Įmonėse gaminami 
pieniški saldainiai eksportuo
jami į Rusiją ir kitur.

„Ežerėlio maistas” išplėtęs 
rūkytų mėsos gaminių ir deš
rų gamybą, kurių per metus 
pagaminama 600 tonų, 35 
duonos kepyklos per metus 
iškepa 90,000 tonų, t.y. dau
giau kaip 40 proc. visoje Lietu
voje iškepamos duonos ir py
ragų. Nukelta į 3 psl.

komos lietuviškos pamaldos, 
nes kiekviena tauta stengiasi 
palaikyti savo tikėjimą per 
savo kalbą. Buvo parodyta lie
tuviškų mišių dalis ir choro 
giedojimas.

Priešais bažnyčią, šalia lie
tuviško kryžiaus, šokių an
samblis „Rambynas” pašoko 
keletą tautinių šokių. An
samblio vadovė Sandra Mika- 
lauskaitė-Petroff aiškino žiū
rovams tautinių šokių svarbą 
lietuvių liaudies gyvenime.

(Elta)

Londonas. Antradienį su 
iškilmėmis ir ceremonijomis, 
kokių nebuvo nuo Winston 
Churchilli laidotuvių 1965 
metais, Didžioji Britanija atsi
sveikino su Karaliene Motina 
— „mylimiausia tautos sene
le” ir britų stiprybės karo me- 
tais^imboliu. Pareikšti pasku
tinę pagarbą Velykų šeštadie
nį mirusiai Karalienei Moti
nai, kuri sulaukė 101 metų, 
kartu su karaliene Elizabeth 
II ir kitais karališkosios šei
mos nariais atėjo tūkstančiai 
paprastų britų.
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Šiaulių Vyskupo laiškas

Garbė JĖZUI KRISTUI,

Mieli ir Brangūs Lietuvių Skautų sąjungos žmonės,

Neblėstančiai džiugios akimirkos mus visus suvedė į Kryžių 
kalną, kuriame Jūs 2002 m. kovo 7 dieną pastatėte kryžių nuo 
Lietuvių Skautų Sąjungos. Nors pūtė audringas pavasariškas 
vėjas, padovanojęs visiems gražuolių snaigių, tačiau Jūsų ne
blėstanti skautiška energija ir Tėvo Antano Saulaičio dvasia 
mus visus šildė ir drąsino.

Noriu iš visos širdies Jums padėkoti, kad apsilankėte Šiaulių 
katedroje, o taip pat aplankėte mane kurijoje. Manau, jog Kry
žių kalno albumai bei nuotaikingos Ro-Ko-Ko psalmių melodi
jos, Jums ilgai primins mūsų mielą susitikimą, o pastatytas 
užsienio Lietuvių Skautų kryžius mums visiems paliudys Jūsų 
meilę brangiajai Tėvynei Lietuvai.

Noriu dar kartą iš viso širdies padėkoti Jums už apsilanky
mą, auką ir maldas. Dievas telaimina Jūsų skautišką veiklą ir 
tesuteikia Jums naujų jėgų aukos ir meilės kelyje.

Nuoširdžiai, maldos vienybėje 
vysk. Eugenijus Bartulis

SKAUTYBĖS
KELIAS

KAZIUKO MUGE
Washingtono skautės židi- 

nietės, skautai akademikai ir 
skautai vyčiai 2002 m. kovo 
24 d. Rockville, Maryland 
priemiestyje, surengė 32-trą 
Kaziuko mugę. Suvažiavo arti 
pusantro šimto svečių iš aplin
kinių priemiesčių. Pavasario 
gėlės, spalvingi balionai gra
žiai puošė St. Elizabeth para
pijos salę ir visi galėjo trum
pam pamiršti tos dienos vėsų 
lietingą orą, su draugais ir pa
žįstamais nuotaikingai pa
bendrauti smagioje aplinkoje.

O kokių nuostabių spalvų iš 
visų pusių! Buvo galima įsigy
ti margučių, lietuviškų knygų, 
paveikslų, gintaro, lino ir t.t. 
Buvo stalas net iš New Jersey 
valstijos, pilnas lietuviškų 
skanumynų: žemuogių arba
tos, traškučių su grybais, lie
tuviško sūrio, duonos su čes
naku ir kitokių gėrybių.

Virtuvėje skautai akademi
kai ir skautai vyčiai paruošė 
skanius virtinukų (koldūnų) 
pietus. Kavinėje, sesės Vidos 
Čejauskienės priežiūroje, buvo

Vašingtono skautes židinietėB su skautų vyčių ir akademikų vadovais ap
tarė Kaziuko muges darbus. Iš k.: Ona Skinkuniene, Bronė Stravinskie
nė, s.v. Tomas Skučas, ps. fil. Tadas Mickus, Dalė Lukienė, Meilė Mic
kiene, Irena Jankauskienė, Gina Skučienė, Gražina Blekaitienė, Nijolė 
Grinienė, Vida Čejauskienė, Teresė Landsbergienė, Romutė Pridienė, Al
dona Simanavičienė ir Danutė Cunningham. Nuotr. T. M. Mickienės

Gerai nusiteikė skautai vyčiai, akademikai ir vienas ateitininkas pasiruošę aptarnauti svečius Vašingtono 
skanių 32-je Kaziuko mugėje. Iš k.: priekyje — Paulius Mickus, Julija Minkunaitė ir Andrea Staertow, Stovi: 
Darius Sužiedėlis, Gailius Draugelis, Tomas Skučas, Lota Bačauskaitė, Rolandas Kačinskas, Algis Šilas, Judita 
Urba-lloch, Nida Mickutė, Tomas Dundzila ir Mya Dundzilienė. Nuotr. Meilės Mickienės

WASHINGTONE
tiek židiniečių prikeptų tortų, 
kad net sunku buvo išsirinkti 
skaniausią... Židinietės didelę 
dalį pelno skiria Lietuvos 
„Kaimo vaikų” fondui, siunčia 
drabužius, žaislus ir mokslo 
reikmenis našlaičiams Lietu
voje. Pelnas nuo v.s. dr. R. Po
vilaičio vario ir gintaro kūri
nių taip pat buvo skirtas 
židiniečių „gerajam darbeliui”. 
Jau daug metų ir „Baltic Ba- 
kery” prisideda prie paramos 
skautams su skania lietuviška 
duona. Mugėje veikė ir turtin
ga loterija, nudžiuginusi daug 
laimingų svečių.

V.s. fil. Meilė Mickienė pa
dėkojo visiems, kurie atsilan
kė ir prisidėjo prie sėkmingos 
mugės. Visi esame dėkingi Ži
dinio vadovei sesei Mickienei 
ir skautų vadovams ps. fil. 
Pauliui Mickui ir s.v. Tomui 
Skučui už jų gerą pavyzdį, va
dovavimą, mugės darbų orga
nizavimą ir sklandų bei sma
gų mugės pravedimą.

Iki pasimatymo ateinančių 
metų mugėje. Sesė Gražina

Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui š.m. kovo 5 dieną LSS 
aukščiausią Garbės ženklą - Geležinio Vilko ordiną įteikia LSS Tarybos 
pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė ir vicepirm. v.s. fil. Laima Kiliulienė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO ŽODIS

SKAUTAMS
Lietuvių skautų sąjungą, 

aukščiausiose pareigose Tėvy
nei tarnaujantį skautą vytį 
Valdą Adamkų, dabartinį Lie
tuvos Respublikos prezidentą, 
apdovanojo aukščiausiu LSS 
Garbės ženklu - Geležinio 
Vilko ordinu.

Ordino įteikimas įvyko 2002 
metų kovo 5 dieną, 11 vai. r. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentūroje įvykusioje iškilmin
goje sueigoje. Šventėje dalyva
vo iš JAV, Kanados ir Anglijos 
atvykę skautų atstovai ir kiti 
kviestiniai svečiai. Prezidentą 
pasveikinusi, jam ordiną įtei
kė LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirmininkė v.s. Birutė Banai
tienė ir vicepirm. v.s. fil. Lai
ma Kiliulienė.

Priėmęs ordiną Prezidentas 
padėkojo sakydamas:

„Brangūs sesės ir broliai, 
turiu prisipažinti, kad stovė
jau čia ne vieną kartą kitus 
apdovanodamas, bet šiandien, 
turbūt, pajutau tą jausmą, 
kurį jaučia tie, kurie iš mano 
rankų priima valstybinius ap
dovanojimus.

Ačiū Lietuvių Skautų sąjun
gai už šį tikrai be galo reikš
mingą, didį apdovanojimą, ap
dovanojimą organizacijos, kuri 
kartu su Nepriklausoma Lie
tuva, nuo jos grįžimo į laisvų 
pasaulio tautų tarpą, ėjo 
žingsnis į žingsnį su besiku
riančia Lietuva. Jos įnašas į 
valstybę, į valstybės gyvenimą 
ir jaunosios kartos auklėjimą

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
GERASIS DARBELIS

Akademinio Skautų sąjūdžio 
filisterių Čikagos skyrius, kar
tu su Lietuvių fondo ir „Trans- 
pak” parama padės lietuvių 
visuomenei, papiginta kaina, 
persiųsti knygas ir archyvus į 
Lietuvą.

Jei nežinote kam ir kur siųs
ti knygas ir archyvus, prista
tysime Jums turimus Lietuvos 
bibliotekų adresus. Galite 
siųsti vietovių, mokyklų, uni
versitetų, mokslo institucijų 
ar organizacijų bibliotekoms. 
Nebus priimami siuntiniai 
privatiems asmenims.

Supakuotus archyvus ar

ėjo lygiai tuo pačiu keliu — 
žydėjimo, kūrimosi, kančios ir 
vėl prisikėlimo.

Man šitas apdovanojimas 
yra be galo reikšmingas tuo, 
kad jis patvirtino tą kelią, ku
rį aš pasirinkau labai seniai. 
Šiandien bandžiau prisiminti 
visas tas aplinkybes, kada 
man uždėjo pirmąjį raudoną 
kaklaraištį. Ir visa tai prisimi
niau, kad tai buvo Kauno Jono 
Jablonskio pradžios mokyk
loje, jau baigiamosiose klasė
se. Ilgas tas kelias buvo ir, 
kaip jau čia minėta, retose 
aikštėse su savo keliais artb 
miausiais draugais, naktį kal
vose ėjome tuos paskutinius 
žingsnius prieš įžodį, būtent 
skauto vyčio įžodį. Gerai prisi
menu žodžius, kada Pranas 
Pakalniškis, kuris vedė šitą 
įžodį, pasakė: 'Nuo šiandien, 
priimdami šį violetinį kakla
raištį, jūs liekate skautais vi
sam gyvenimui’.

Ši organizacija, kaip jau mi
nėjau, yra be galo reikšmingą 
vagą išvariusi Lietuvos gyve
nime. Ir aš džiaugiuosi Lietu
vių Skautų sąjungos išeivijoje, 
Vokietijoje, atliktu darbu, kur 
tiesiogiai turėjau progą dieną 
iš dienos matyti kokį didelį 
auklėjimo darbą atliko ir atlie
ka šiandien tarp išeivijos jau
nimo. Ne tik tarp jaunimo, bet 
sakyčiau, visos išeivijos, mūsų 
viso visuomeninio kultūrinio 
gyvenimo formavimo darbą at
liko Skautų sąjunga, jos ša-

knygas, savo jėgomis ir lėšo
mis, prašome pristatyti į Pa
saulio lietuvių centrą/Lithua- 
nian World Center, 14911 
127th Street, Lemont, IL, 
60439. Jei reikės kam pagal
bos, kreipkitės į projekto koor
dinatorių, pasistengsime pa
dėti.

Kartu su siunta prašome 
atsiųsti šią informaciją:

1. Kam ir kur Lietuvoje pri
statyti siuntą. Užrašykite ant 
dėžių.

2. Sąrašą ką siunčiate. Ga
lime patarti ko nesiųsti.

3. Padengti jūsų dalį per
siuntimo išlaidų, prašome ati
tinkamos aukos ar USD 40 
centų už siuntos svarą.

Čekius, pinigą perlaidas/ 
money orders rašykite: ’LSS- 
FSS-knygos’ vardu ir siųskite 
KNYGOS, Pasaulio lietuvių 
centras/Lithuanian World 
Center, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Paštu ne
siųskite pinigų.

Jei turite bet kokių klausi
mų ar reikia pagalbos, pra
šau kreiptis į projekto koordį- 
natorių Kęstutį Ječių: ’e-mail’: 
k.jecius@worldnet.att.net, te
lefonu: 630-832-2809, paštų:
1310 Wayside Drive, Vilią 
Park, IL 60181-3524.

Filisterių skautų 
sąjungos Čikagos skyrius

kos. Pastarosios tikrai yra ly
giavertės lietuvių bendruome
nės organizacijos narės, ku
rios telkia visą išeiviją po savo 
sparnu.

Aš, atvirai pasakius, šian
dien, šia proga džiaugdamasis 
ir dėkodamas Lietuvių Skautų 
sąjungai už tą darbą, kurį ji 
dirba iki šios dienos, norėčiau 
išreikšti vieną didelį savo pa
geidavimą, kad, būtent, atsi
kūrusi Lietuvos Skautų sąjun
ga Lietuvoje tikrai įsitvirtintų 
šiandien už keletos dienų jau 
besidžiaugsiančioje nepriklau
somo gyvenimo nueito dvyli
kos metų keliu Lietuvoje, nes 
šios sąjungos, šios organizaci
jos darbo taip reikia šiandie
ninėje Lietuvoje.

Mūsų jaunimas turi pajusti 
tą dvasią ir atsakomybę, kurią 
uždeda čia tik ką nuskambėję 
žodžiai — Dievui, Tėvynei ir 
artimui. Visais tais požiūriais 
yra milžiniška dirva, kur rei
kalinga visų mūsų pastangų. 
Aš manau, kad skautų sąjū
dis, kaip tik čia, turi puikiau
sią dirvą. Svarbiausia, kad į 
tą dirvą to įnašo taip reikia vi
sose gyvenimo srityse.

Mano dar kartą milžiniškas 
prašymas Lietuvos skautų va
dovybei sujungtomis jėgomis 
eiti į jaunimą, eiti į mokyklas. 
Aš manau, kad šioje srityje 
mes galime tikrai gauti mo
kyklų pedagogų pagalbą, ku
rios taip reikia stiprinant šią 
organizaciją, įdiegiant jauni
mui tą atsakomybės jausmą 
prieš savo tautą, prieš visuo
menę ir prieš savo organiza
ciją. Tai būtų tikrai labai 
reikšmingas žingsnis.

Šiandieną, ir ypatingai man 
priimant tą jūsų tikrai išskir
tinį ir reikšmingą apdovano
jimą, ir tuo pačiu prašymą
veikti beveik 12-jų Lietuvos 
Nepriklausomybės metų išva
karėse.

Ačiū jums”.

(Ištrauka iš sk. vyčio Ro
mualdo Tupčiausko straips
nio)

ČIKAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS ŽENKLO

KONKURSAS

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykla Rako stovyklavietėje 
vyks š.m. liepos 19-28 d.

Stovyklos vadovybė jau 
prieš kurį laiką Čikagos skau
tiškų vienetų vadovams pa
siuntė laiškus kviesdama bro
lius ir seses dalyvauti š.m. va
saros stovyklos „Pasakų šalis” 
Rako stovyklavietėje ženklo 
projekto kūrimo konkurse. 
Projekto pristatymo data — 
balandžio 20 d. Jei šio darbe
lio dar neatlikote — paskubė
kit. Jei neturite konkurso tai
syklių — kreipkitės į savo 
draugininkus, arba vakarais 
skambinkite stovyklos virši
ninkei j.s. Danai Mikužienei, 
tel. 815-725-8494, arba e-mail: 
mikuzis3 @ attbi.com

Vadovai ir vadovės prašomi 
paraginti savo vienetų narius 
konkurse dalyvaut. Gera min
tis būtų pašvęsti vieną sueigą 
konkurso projektui kurti; to
kiu būdu visi vieneto nariai 
būtų į šį projektą įtraukti. Ne
delskit, bet tuoj pat imkitės 
darbo.

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

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

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

Liepos 19-28 d. Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla.
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RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONE

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

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

SKAUTŲ STOVYKLOS
JAV IR KANADOJE

Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos” 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Dainavos stovyklavie
tėje, Mancbester, Michigan.

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

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

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

ČIKAGOS SKAUTŲ 
„PASAKŲ ŠALIS” 

STOVYKLOS RAKĖ
VADOVYBĖ

Stovyklos viršininkė - Dana 
Mikužienė.

Virš. pavaduotoja - Loreta 
Jucienė.

Administratorė- Jūratė Val
lee.

Iždininkas - Vytas Butikas. 
Komendantas — Arūnas

Karalis.
Naktinė sargyba — Min

daugas Griauzdė.
Iškylų koordinatorė — Dal

ia Žygienė.
Vakarinių programų koordi

natorė — Kristina Jonušaitė.
Vandens sargybos direkto

rius — Tomas Mikužis.
Vandens sargai — Rasa 

Milo ir Audra Rupinskaitė.
Slaugė — Alicija Vodickie- 

nė.
Šeimininko štabas— Petras 

Šalčiūnas ir Rita Zaczek.
Fotografas — Jonas Savic

kas.

Pastovyklių viršininkai/ės

„Aušros Vartų”/„Kernavės”- 
Rasa Ramanauskienė.

„Nerijos” - Danutė Navickas 
„Lituanicos” - dar nežinoma 
Jūros skautų - Robertas Jo

kubauskas.
Jaunų šeimų - Onutė Sa

vickienė ir Laima Bacevičienė.

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.centerforsurgeryandbreastheallh.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., Hickory Mills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

6645W. Stanley Avė., Benvyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

Dr. Vida I.PuodžlOnienė 
Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab 

awc
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 2O1Z2O2, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai
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PRIKELKIME DAINŲ ŠVENČIŲ 
TRADICIJĄ ŠIAURĖS 

AMERIKOJE
Per paskutiniuosius dvejus 

metus aš kelis kartus ban
džiau, nors ir nesėkmingai, 
per spaudą pabudinti JAV-jų 
ir Kanados Dainų švenčių 
ruošimo mintį. Pažvelgiant į 
tolimesnę praeitį, matome, 
kad tokių švenčių būta, pa
čioje pirmiausioje imigracijoje 
į šį kraštą. Paminėsiu tik ke
lias: jau 1916 m. Čikagoje ir 
1930 m. New Yorke (Carnegie 
Hali), abu kartu su 500 daini
ninkų, o 1939 m. New York 
Pasaulinėje parodoje net su 
3,000 dainininkų.

Būta jų ir daugiau, bet 
Dainų ir Tautinių šokių šven
čių tradiciją sukūrė antroji — 
karo pabėgėlių — banga, 
bandžiusi kas dveji-treji metai 
ruošti jas pakaitomis. Jei 1956 
m. Pirmoji Dainų šventė ir 
buvo organizuota R. K. Var
gonininkų sąjungos, tai vėles
niosioms septynioms pastovų 
organizavimą perėmė JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės: 1961, 1966, 1971, 1978 
(Toronte), 1983 ir 1991 m. Kai 
pirmoji Tautinių šokių šventė 
įvyko 1957 m. ir turėjo laukti 
šešerius metus ligi antrosios, 
ilgainiui jų pasisekimas augo 
ir jos nuo 1968 m. jau vyksta 
kas ketveri metai (sakyčiau, 
įsisenėjimo teisėmis). Pastebė
site, kad V Dainų šventės teko 
„laukti” net septynerius metus 
(net dviem T. Š. šventėms — 
1972 ir 1976 — įsiterpus į 
tarpą), VI — penkerius me
tus, o VII net aštuonerius. 
Šitoji iš tikrųjų buvo planuota 
metais anksčiau, bet tėvynė 
tuo metu kėlėsi į laisvę ir ne
priklausomybę ir pati sukruto 
ruošti savo Dainų šventę tuo 
pačiu metu. Todėl mes iš tau
tinio’ solidarumo buvome pri
versti savo šventę nukelti.

Nemunais nutekėjo kiti 11 
metų! Didelis mūsų būrys dai
nininkų ir žiūrovų / klausytojų 
iš JAV-bių ir Kanados dalyva
vome 1994 ir 1998 metų Pa
saulio lietuvių dainų šventėse 
Lietuvoj; bet kur kas didesnis 
skaičius liko namuose, ypač 
tūkstančiai mūsų lituanistinių 
mokyklų mokinių ir jų absol
ventai — mūsų lietuvybės 
ateitis — liko šio žemyno did
miesčių gatvėse... Kaip žino
me, jaunos šeimos, leidžian
čios savo vaikus į parapijines 
mokyklas ir dar savaitgaliais 
vežiojančios į lietuviškąsias 
bei tautinius ansamblius, me
no mokyklėles, muzikos ar ba
leto pamokas, jaunimo orga
nizacijų sueigas, nebeišgali 
nusiskraidinti dar ir į tėvynę 
Lietuvą. Tuo tarpu Lietuva 
nukėlė savąją Dainų šventę į 
2003 m. Po to 2004 m. įvyksta

mūsų šokių šventė. Jei lauk
tume dar kitų — 2005-tų me
tų, mūsų Dainų šventės išgy
ventų 14 metų pertrauką. Pa
skaičiuokime, kiek, tūkstančių 
susipratusio lietuviško jauni
mo per tą laiką būsime prara
dę lietuviškai dainai!

Noriu pasiaiškinti, kad nesu 
nusistatęs prieš tautinių šokių 
šventes, nes pačioje pirmoje aš 
pats su savo abiem broliais 
šokome. Ketvirtai paruošiau 
„Dainavos” meno ansamblio 
šokėjus ir tris ratelius iš Brid- 
geporto ir Brighton Parko 
„Tėviškėlės” ansamblių. Šeš
tosios šokių šventės buvau 
muzikinis vadovas, o pereitą 
vasarą akompanavau tautinių 
šokių kursams Dainavos sto
vykloje. Čia gavau didžiulį 
įkvėpimą vėl pajudinti dainų 
švenčių reikalą, nes čia buvo 
ruošiamos video juostelės 
kiekvieno būsimo šventės 
šokio. Kai kurių šokių figūrų 
detalės galėjo būti ir ne visai 
aiškios, nes viskas buvo fil
muojama tik iš vieno šono. Pa
galvojau — jei jie gali šokius, 
tai daug lengviau mes ga
lėsime įrašyti dainas ir kiek
vieno balso partijas! Taip buvo 
jau praktikavęs ir Darius Poli
kaitis prieš Antrąją pasaulio 
lietuvių dainų šventę.

Tėvynei Lietuvai mūsų rū
pestis mažiau suprantamas, ir 
sprendimą tenka mums pa
tiems padaryti. O pąjėgų tu
rime! Tarpe naujausios ban
gos tautiečių yra daug mu
zikos akademijos ir kitų muzi
kos mokyklų auklėtinių. Vie
nas tokių Ričardo Šoko mo
terų vokalinis vienetas Či
kagoje. Taip pat čia turime 
Eglės Ivinskienės folkloro gru
pę „Delčia”, gražiai užsireko
mendavusią per Lietuvių die
nas Los Angeles. Vien pa
skaičius apie Toronto žiemos 
koncertus, matyti, kiek ten 
muzikos profesionalų, sėkmin
gai įleidusių šaknis Kanadoje. 
O perskaičius visą eilę pasku
tiniųjų minėjimų, pokylių ir 
bažnytinių apeigų, maloniai 
nustembi, kiek daug gyvos 
chorinės veiklos esama. Jei 
Waterbury, Conn., užtinki vi
sai naują dainos vienetą („So
džius”), vad. R. Aleknavičiū
tės, ar naujus chorvedžius E. 
Kanclerį. R- Mingailą ir A. 
Preisaitienę Čikagoje, tai 
Worcester, Mass, negali ne
pastebėti senosios kartos 
„amerikonkos” O. Valinskie
nės nuolatinės chorinės veik
los.

Be aukščiau suminėtųjų, iš 
seniau dar, ačiū Dievui, tu
rime veiklius V. Barkauską, 
A. Barniškį, G. Beleckienę, J.

Jaunieji dainininkai 1983 ra. Čikagoje įvykusioje Dainų šventėje. Jono Kuprio nuotr.

Bobinienę, G. Bukauskienę, 
D. Gedvilienę, J. Govėdą, St. 
Jagminienę, dr. J. ir B. Ka- 
šinskus, dr. Br. Kazėną, R. 
Kliorienę, G. Kupčinskienę, J. 
Lukminienę, B. Mockienę, M. 
Motekaitį, D. Navickienę, V. 
Neverauską, R. Obalį, J. Pet- 
kaitį, brolius D. ir A. Poli- 
kaičius, M. Prapuolenį, V. 
Ralį, E. Sakodolskienę, St. 
Sližį, A. Skridulį, A. Stanke
vičių, A. Totilą, A. Vasaitį, R. 
Vilienę ir D. Viskontienę ir 
vieną kitą, kurie tikiuosi at
leis, nes išsprūdo iš atminties. 
Turime bažnytinių arba kon
certinių kvartetų, sekstetą, 
oktetą ir etnografinių vienetų. 
Turime dar daugelį lituanisti
nių mokyklų su pasišventu
siais dainavimo mokytojais, 
kaip D. Gedvilienė, G. Ned- 
vickienė, R. Poskočimienė Či
kagos apylinkėje ir V. Ralys — 
Los Angeles. Tikriausiai tu
rime jų daug daugiau — jaunų 
ir pajėgių; kiek lituanistinių 
mokyklų, tiek ir dainavimo 
mokytojų!

Nenorint trukdyti Lietuvoj 
numatytos Dainų šventės 
2003 m. liepos pradžioj, mes 
galėtume panaudoti savai 
Dainų šventei dalį to paties 
repertuaro, kad tie, kurie nu
matę Lietuvoje dalyvauti, ga
lėtų pasinaudoti mūsų repeti
cijomis. O kitą dalį programos 
sudaryti iš visiems prieinamos 
klasikinės mūsų chorinės mu
zikos literatūros, pvz., labai pa
traukliai harmonizuotų liau
dies dainų Stasio Šimkaus, 
nuo kurio mirties 2003 m. 
sueis 60 m. Tuo pačiu būtų 
gražu įtraukti Kazio Viktoro 
Banaičio harmonizuotų liau
dies dainų, kurių yra iš ko 
pasirinkti — apie 500! Tais 
metais sueina 40 m. nuo jo 
mirties. Būtų ypač gražu, jei į 
repertuarą įtraukti ir mažlie- 
tuvių Tilžėje dainuotų, Vydū
no diriguotų, dainų, nes 2003 
m. sueina 50 metų nuo jo mir-

VARTOTOJŲ KOOPERACIJA 
LIETUVOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS
Atkelta iš 1 psl.

Šiuo metu svarbu atnaujinti 
prekybos ir pramonės įmonių 
technologiją. Todėl ieškoma 
investicijų. Lietkoopsąjunga 
yra tarptautinės kooperacįjos 
aljanso narė, palaiko ir plečia 
ryšius su kitų šalių koopera
tinėmis įmonėmis.

Kooperacijos didmenų pre
kyba turi padalinius didžiuo
siuose Lietuvos miestuose. 
Tikslas — aprūpinti prekėmis 
vartotojų kooperatyvams pri
klausančias parduotuves. Did
menų prekyba turi ryšius su 
prekių tiekėjais daugelyje Eu
ropos valstybių ir NVS šali
mis. Ji yra prekybos tarpi
ninkė tarp Rytų ir Vakarų ša
lių.

Vartotojų kooperacijos įmo-

ties. Dainos būtų chorams pri
einamos, darnaus skambėji
mo, o sykiu ir pagerbtumėm 
mūsų muzikinės lituanistikos 
pasišventėlius, atžymėtumėm 
jų jubiliejus ir užsitikrintu- 
mėm Dainų švenčių tęstinu
mą!

Kaip jau minėta „Draugo” 
skiltyse (kovo 23 d.) įdėtame 
Kultūros komisijos pirmi
ninkės M. Remienės atsišau
kime „Nepamirškime dainos 
meno”, š. m. kovo 15 d. 
įvykusiame pasitarime dainų 
švenčių reikalu su JAV LB 
Krašto valdyba prieita išvados 
organizuoti dainų šventę per 
2003 m. Memorial Day savait
galį. Padarykime tai iš meilės 
ir pareigos savo priaugančiai 
kartai! Su Kristaus Prisikė
limu ir su ateinančiu pavasa
riu prikelkime iš miego mūsų 
padangėje dainų dainelę, ati
darykime dainų skrynelę, nes 
daina — Lietuvos siela.

Faustas Strolia

nės iš ūkininkų, ūkio bendro
vių, kooperatyvų superka dar
žoves, vaisius, uogas, grybus, 
medų, kiaušinius, mėsą, grū
dus.

Kretingos žvėrininkystės 
ūkyje per metus paruošiama 
daugiau kaip 120,000 audinių 
bei sidabrinių lapių kailių, ku
rie parduodami Suomijoj, Ru
sijoj ir Azijos kraštuose.

Kooperatyvai užsiima ir 
transportu, pervežant prekes 
šalies viduje, o vilkikais su 
priekabomis gabena ir tarp
tautiniais maršrutais.

Kauno ir Klaipėdos koopera
tinės statybos bendrovės atlie
ka įvairius statybos ir medie
nos apdorojimo darbus.

Vartotojų kooperatinės įmo
nės superka įvairias antrines 
žaliavas: kaulus, metalo lau
žą, tekstilės ir kitas medžia
gas, kaip dėvėtas automobilių 
padangas.

Kooperacijos įmonėse dirba 
16,000 žmonių, kurių 5,500 
turi aukštąjį ar aukštesnįjį iš
silavinimą.

Lietkoopsąjunga Vilniuje ir 
Kaune turi aukštesniąsias 
kooperacijos mokyklas, kurio
se rengiami reikalingi specia
listai. Rengiamos kooperatyvų 
darbuotojų išvykos į užsienį 
susipažinti su ten atliekama 
darbo patirtimi.

Lietuvos kooperatinis judėji
mas su dideliu optimizmu 
žvelgia į ateitį, tikėdamas pa
gerinti savo narių būvį ir stip
rindamas krašto ūkį.

•Balandžio 5 d. Kaune stu
dentai surengė tradicinį tauti
nių šokių festivalį „Ei, stu
dente, sukis vėju”, kuris vyko 
Lietuvos Žemės ūkio universi
teto lauko estradoje, kaip pa
rodos „Ką pasėsi, 2001" dalis.
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Danutė Bindokienė

Koloboran tas 
koloborantui nelygus

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko kalbos, pasakytos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šventėje, atgarsiai 
plačiais ratilais tebebanguoja 
lietuviškoje visuomenėje. 
Šioks toks atgarsis pasigirdo 
ir šioje Atlanto pusėje, bet 
kažkaip blankus, tarytum be 
„energijos”.

Tai ir kyla klausimas: ar A. 
Paulausko kalba apie užuo
minas, kad reikėtų „įteisinti 
koloboravimą”, mūsų tautos 
žmonių vykdytą Lietuvoje so
vietų okupacijos dešimtme
čiais, tik momento retorika, ar 
už jų slypi gilesnės šaknys?

O jeigu mintį pratęstume 
dar toliau... Visgi A. Paulaus
kas jau pareiškė, kandida
tuojąs į prezidento vietą, tai, 
be abejo, šį reikalą stipriai 
klibintų, jeigu būtų išrinktas. 
Ar tuomet medalis atsiverstų 
antrąja puse ir mūsų tautos 
didvyriai bei kankiniai (parti
zanai, tremtiniai, buvę politi
niai kaliniai ir kiti, kurie ir 
dabar daugeliu atvejų laikomi 
tarytum „pavainikiais”) būtų 
visai nustumti į užpečkį, o vi
sokio plauko koloborantai mė- 
gautųsi valstybės viršūnių pa
lankumu ir su tuo susietomis 
lengvatomis? Ar kairysis pre
zidentas, jeigu toks būtų 
išrinktas, stengtųsi nutrinti 
koloborante epitetą nuo kak- 
;os visiems tiems, kurie Lietu
vos laisvėjimo metu (sakykim 
— 1988, 1989) griežtai pasi
sakė prieš atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos ir priešinosi 
nepriklausomybės atstaty
mui?

Buvo tai retorika ar rimtas 
pareiškimas — tokios kalbos 
iš valstybės Seimo pirmininko 
burnos mums neturėtų tik 
šiaip sau — pro vieną ausį įei
ti, o pro kitą išeiti.

Visgi, gal visų pirma verta 
prisiminti tikrąją žodžio ko
loborantas reikšmę. Kolobo
rantai yra žmonės, kurie pa
deda okupantui užimti vals
tybę, įsitvirtinti valdžioje, tą 
valdžią išlaikyti savo rankose.

Paprasčiau išsireiškus — 
koloborantas yra savo tautos 
išdavikas, nepaisant kokiomis 
priemonėmis jis tą savo už
davinį vykdo. Čia taip pat 
nesvarbu, su kuriais okupan
tais buvo koloboruojama: ko
munistais ar naciais. Sąly
goms pasikeitus, koloborantai 
už savo kenkėjiškus veiksmus 
turi susilaukti atitinkamos
bausmės.

Žlugus Trečiojo Reicho galy
bei, pagrindiniai nacių talki
ninkai ir nusikaltėliai buvo 
nubausti — vieni anksčiau,

kiti vėliau, o kitus žydai „te- 
bemedžioja” iki šių dienų. 
Subyrėjus kitai blogio imperi
jai — Sovietų Sąjungai, nie
kas iš esmės dar nei piršto ne
pajudino, kad juo bakstelėtų į 
sovietų koloborantus, tiek Lie
tuvoje, tiek bet kurioje kitoje, 
okupacijos jungą nešusioje, 
dabar jau laisvoje, valstybėje. 
Rodos, jokios logikos čia nėra: 
tautos išdavikas yra tautos 
išdavikas; koloborantas yra 
koloborantas...

Tačiau visgi pavojinga, kaip 
liaudis sakytų, „visus kiauši
nius laikyti vienoje pintinė
lėje”. Turime būti labai at
sargūs, ką vadiname kolobo- 
rantais, kam prisegame tą 
gėdos ir skriaudos ženklą. Ne 
visi lietuviai, kurie priklausė 
komunistų partijai ar, jos 
globojami, užėmė svarbias, at
sakingas pareigas, jau auto
matiškai verti to paniekinamo 
epiteto.

Reikia atsiminti, kad oku
pacija tęsėsi kone pusšimti 
metų. Nedaug tuo laiku gyve
no pranašų, kurie galėjo at
spėti išsilaisvinimo dieną, ar 
kad apskritai tokia diena 
ateis. Sovietų imperija mokėjo 
parodyti „savo didybę” ir tą 
sąvoką įskiepyti savo pilie
čiams (net ir Vakarai ta didy
be buvo įsitikinę, prieš ją daž
nai sudrebėdavo). Kiekvienas, 
lietuvio vardo vertas, mūsų 
tautos žmogus buvo tvirtai 
įsitikinęs, kad Lietuva turi 
išlikti, nors okupacija tęstųsi 
dešimtmečius, gal net šimt
mečius... Buvo svarbu siekti 
mokslo, kaupti kultūrines ir 
menines vertybes, išsaugoti 
savo kalbą, papročius, tautinę 
tapatybę ir ruoštis tai palai
mingai laisvės dienai... Daug 
šių siekių buvo įmanoma įgy
vendinti, tik priklausant ko
munistų partijai, viešai ne
maištaujant, tariamai zsusitai- 
kius su „nauju pasauliu”.

To pasiruošimo vaisius ir 
lietuviai, ir visas Vakarų pa
saulis galėjo akivaizdžiai pa
matyti, kai pagaliau subiro 
geležinė uždanga, o kartu ir 
sovietija. Argi komunistai de
monstravo Katedros aikštėje, 
mojuodami trispalvėmis, rei
kalaudami laisvės ir kartoda
mi savo tėvynės vardą? Argi 
komunistai stovėjo Sąjūdžio 
priešakyje? Argi komunistai 
nutiesė Baltijos kelią...

Tai buvo lietuviai patriotai, 
kurie mokėjo siekti savo tau
tai vertybių, tuo laiku įma
nomais būdais bei priemonė
mis. Niekas neturėtų išdrįsti 
juos pavadinti Maskvos tar
nais — koloborantais!

SIBIRO TREMTIES 
PRISIMINIMAI

VACĖ PETRUSEVlClŪTĖ-GEČLAUSKJENĖ
Nf-2 Mums Kėdainių stotyje
teko išbūti kelias dienas, kol prikimšo visus vagonus. 
Vagonai — skirti gyvuliams ir kroviniams vežioti. Bet 
juos pritaikė žmonių trėmimui. Iš lentų sukalti dvi
aukščiai narai-gultai. Viršuje — maži langeliai, ir tie 
užkalti metalinėmis grotomis. Suimtieji vežėsi maišus 
su patalais, maistu, kas ką turėjo. Mes neturėjome 
nieko. Su Alge įsitaisėme viršuje, kad nors kiek ma
tytųsi dangus. Prie kiekvieno vagono buvo sargybiniai, 
rusų kareiviai, po 2 žmones, apsiginklavę automatais.

Kovo 25 d. atėjo lemtinga išsiskyrimo minutė. Turė
jome palikti savo tėvynę. Ginkluoti sargybiniai rėkė: 
„Po vagonam”. Kilo sąmyšis, triukšmas, verksmas, de
jonės. Vieni meldėsi, kiti dainavo „Lietuva, brangi ma
no Tėvynė”. Dar kažkas grojo akordeonu. Taip spaudė 
krūtinę, burna išdžiūvo, krėtė drebulys. O verkti ne
galėjau, gal būtų buvę lengviau...

Nemačiau, kas mus išlydėjo, ar buvo atėjusių drą
suolių. Vagonų ratai vos atsiplėšė nuo bėgių, ir trau
kinys pajudėjo. Sunkiai pukšėdamas išvežė mus į ne
žinomą, tolimą, amžino įšalo žemę. Pravažiuoti teko 
daug tūkstančių kilometrų. Buvusi Taryba sąjunga 
didelė. Mums ji kėlė ne tik nerimą, bet ir susidomė
jimą. Geležinkelių stotys nešvarios, paskendusios dū

muose. Matėm daug išsekusių vaikų, moterų, karo in
validų, kurie prašė išmaldos. Jautėsi praėjusio karo 
vaizdai. Kaimų nesimatė. Vietomis kyšojo kauburėliai 
su kaminukais. Tai vadinamos „zemliankos”, kuriose 
gyveno likę žihonės. Mus taip vežė vis tolyn ir tolyn. 
Ešeloną stabdydavo dykynėje atlikti gamtinius reika
lus. Kareiviai su automatais saugojo, o mes turėjome čia 
pat visi bendrai, vyrai ir moterys, daryti.

Privažiavus Uralo kalnus, gamtovaizdis, mūsų aki
mis, labai pasikeitė. Stebėjome pro langelius ir pro 
plyšius neįprastą reginį. Prasidėjo kalnai, pilkai bliz
gančios juodos uolos. Tarp jų, kur ne kur, per prievar
tą išaugęs, lyg iš nelaisvės ištrūkęs, berželis. Ir tas 
gamtos nuskriaustas, suluošintas, kreivas, prie žemės 
prilenktas. Bet jis žaliuoja ir gyvena. Gamta jį globoja 
visokiomis sąlygomis. Toliau važiuojant, prasideda 
neaprėpiami taigos plotai. Tai spygluočių miškai. Iš 
abiejų pusių — tamsi žaluma ir pro rūką — mėlynas 
dangus. Čia mūsų sąstato nebestabdydavo, gamtos 
reikalus reikėjo daryti į kibirą. Bijojo, kad nieks ne
pabėgtų. Paskutinė mūsų vargingos kelionės didelė 
stotis buvo Sibiro miestas Krasnojarskas. Čia mus pa
vaišino kopūstų sriuba. Kažkas apskundė kareiviams, 
kad mes nieko nevalgom. Tad jų akivaizdoje turėjome 
valgyti. Mat bijojo, kad pakeliui nenumirtume, nes 
reiktų stabdyti ešeloną ir kasti duobę. Gretimame va
gone mirė vaikelis, gal dvejų metikų. Mūsų akivaiz
doje tėvai iškasė duobutę, suvyniojo į baltą drobulę ir 
užkasė. Kapelį palaistė ašaromis, peržegnojo ir paliko.

Iš Krasnojarsko dar bildėjome į rajoną, kuris vadi

nos Užursk. Čia mus išlaipino. Apsidžiaugiau, nes la
bai skaudėjo vidurius. Per visą kelionę, kad ir mažai 
ką valgiau, žarnynas nedirbo.

Užursko rajone, geležinkelio stotyje, turėjome lauk
ti, kol visus išskirstys po kolūkius. Iš kolūkių atva
žiavę atstovai, t.y., „pirkliai”, rinkosi savo ūkiui darbo 
jėgą. Kiekvienas stengėsi išsirinkti darbingus, jaunus 
vyrus. Mes pakliuvome po išrinktųjų; moterys su vai
kais, senutės ir dar kelios šeimos su vyrais. Iš viso 
apie 20 žmonių. Pakrovė mus į du sunkvežimius. Po 
poros valandų artėjome prie „finišo”. Vietovė labai įdo
mi. Mūsų akimis neįprasta. Aplink — pliki kalnai, o 
kaimas — dauboje. Jokio krūmokšnio, nei vieno mede
lio. Oras jau buvo pavasariškas. Saulė ryškiai švietė, 
šildė ir džiugino mūsų prislėgtas krūtines. Kolūkyje 
mus sutiko vietiniai gyventojai. Jie su nuostaba, įta- 
ringai stebėjo, nes buvo prigąsdinti, kad atveža ban
ditus. Kada pamatė mus, atsitokėjo ir kai kurie žiū
rėjo su gailesčiu ir užuojauta. Tuo laiku jie patys gyve
no dideliame skurde. Nuo karo pabaigos buvo praėję 
tik ketveri metai. O karo metu iš viso badavo. Gal 
todėl ir mus atjautė. Skurdas labiau suartina žmones. 
Vyrų kolūkyje beveik nebuvo. Tik keli karo invalidai. 
Kaime likusios senos moterys ir užaugę paaugliai, 
daugiausiai merginos. Mus apgyvendino šeimose. Pas 
vieną senutę, kuri turėjo laisvesnio ploto, pakliuvome 
ir mes. Iš viso: aš su drauge Alge, viena mergina, vie
na senutė ir moteris su dviem mažais vaikais. Miego
jome visi ant grindų, kas ką turėjome pasitiesę. J šį 
kolūkį mūsų priežiūrai atvyko komendantas. Turėda

vome atsižymėti pagal parašą kas savaitę. Komendan
tas kiekvienam primindavo, kad esame ištremti visam 
gyvenimui.

Kitą dieną po apgyvendinimo iškūreno pirtį, suteikė 
galimybę nusiprausti ir išgarinti drabužius. Buvo už
puolusios utėlės. Man sunku prisiminti tokį siaubą, 
kiek buvo utėlių. Iš karto neišnyko tie parazitai, ypač 
galvoje. Naikinimo priemonių jokių nebuvo. Po dviejų 
dienų pradėjo skirstyti į darbus. Mane su drauge pa
skyrė ganyti kiaules. Jų šerti neturėjo kuo, o laukuose 
žolės jau užteko. Prisimenu, kaip brigadininkas, išleis
damas iš gardų, suskaičiavo 109 kiaulies. Pirmą dieną 
kartu su šėrėją padėjo nuvaryti į ganyklą. Kelias ėjo 
pro tvenkinį. Bijojau, kad kuri neįkristų į vandenį. Ga
nyti reikėjo visą dieną. Kiaulės ir lieka kiaulėm. Jos 
nevaikšto krūvoje, o eina kiekviena sau. Ir taip visą 
dieną reikia aplink lakstyti ir jas vaikyti. Labai pa- 
vargdavom. Valgyti turėjome tik bulvių, kurių nusi
pirkti galėjome iš vietinių gyventojų. Laimei, treningo 
kišenėlėje radau kelis rublius, kurie ir išgelbėjo nuo 
bado. Bulves valgėm ne tik virtas, bet ir žalias. Tada 
jos buvo ypač skanios. Vėliau mums išrašė po 0,5 1 pie
no. Jį atsiimti ėjome vakare, kada melždavo karves. 
Melžėja jauna, vardu Marusia, negailėdavo, duodavo 
atsigerti ir pripildavo normą į indelį. Po truputį atsi
gavau. Nors valgyti vis norėjosi. Dar vėliau paskyrė po 
5 kg miltų duonai išsikepti. Tik tie miltai buvo pilkai 
juodi. Matyt, daug piktžolių sėklų. Reikėjo pagalvoti ir 
tinkamai pasiruošti, kaip tą duoną iškepti. Malkų ne
buvo. Miškas buvo už kelių dešimčių kilometrų. B.d.
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ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

PASLAUGOS

MORKŲ SALOTOS
1 svaras šviežių morkų 
1/2 puod. apelsinų sulčių 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1 citrinos skiltelė (su žieve)
1 šaukštas vyninio acto 
1 šaukštelis džiovintų mėtų 
arba 3-4 šviežių mėtų lapai, 
išilgai supjaustytų siaurais 
ruoželiais.
žiupsnelis druskos ir truputis 
juodų maldų pipirų.

Nuskusti morkas ir supjaus
tyti ritinėliais. Puode sumai
šyti morkas su apelsinų bei 
citrinų sultimis, įdėti citrinos 
skiltelę, įpilti šalto vandens, 
kad morkas apsemtų. Už
dengti ir pavirinti apie 7 mi
nutes, kol morkos bus apy- 
minkštės.

Nusunkti skystį, išimti citri
nos skiltelę. Įberti druską, pi
pirus, įpilti actą, įdėti mėtas ir 
viską gerai sumaišyti.

MIELINIS PYRAGAS SU 
ŠOKOLADU

2 1/4 pųod. miltų
1/3 puod. cukraus
1 pakelis greitai kylančių
mielių miltelių (pvz. Fleisch-
mann’s RapidRise Yeast)
žiupsnelis druskos
1/2 puod. vandens
1/4 puod. pieno (lieso arba 2%)
1 kiaušinis
1/4 puod. kapotų graikiškų 
riešutų (vvalnuts)
1 puod. šokoladinių saldainiu
kų (semi-sweet chocolate mor- 
sels)
1/3 puod. cukraus (nebūtinai) 
1/3 puod. kapotų graikiškų 
riešutų (vvalnuts)
šokoladinis užpilas (žr. apa
čioje)

Dideliame dubenyje sumai
šyti 3/4 puod. miltų, 1/3 puod. 
cukraus, neištirpytas mieles ir 
druską. Pašildyti pieną ir 
sviestą, kol gerai sušils ir 
sviestas sutirps. Pamažu su
dėti sausus produktus. Plakti 
elektriniu plakikliu apie dvi 
minutes, nugramdant tešlą 
nuo dubens kraštų. Įdėti kiau
šinį ir 1/2 puod. miltų, plakti 
dar 2 minutes pačiu didžiau
siu greičiu. Įmaišyti 1/4 puod. 
riešutų ir likusius miltus. 
Tešla bus labai tiršta.

Tešlą sudėti į išteptą 
13x9x2 keptuvą, išlyginti, kad 
uždengtų visą dugną. Ant 
viršaus užtepti ištirpintus 
(tam geriausia panaudoti mik- 
robangę) šokoladinius saldai
niukus, apibarstyti riešutais 
(jeigu norima, ir cukrumi, bet 
nebūtinai, nes semi-sweet šo
koladas yra šiek tiek saldus). 
Uždengti ir leisti pakilti šil
toje vietoje iki tešla beveik pa
dvigubės — maždaug valandą.

Kepti įkaitintoje iki 375 
laipsnių F orkaitėje 15 
minučių, kol iškeps. Jeigu į 
pyrago vidurį įsmeigtas paga
liukas ištraukus yra neaplipęs 
tešla, pyragas iškepęs. Viršų 
apšlakstyti užpilu. Supjausty
ti keturkampiukais.

Užpilas: nedideliame du
benėlyje sumaišyti 1 puod. 
malto cukraus (povvdered su
gar), 1 šaukštą nesaldytos ka
kavos, 1-2 šaukštus pieno

arba apelsinų sulčių. Gerai 
išplakti, kad neliktų grumu- 
liukų.

BLYNAI ANT 
KOPŪSTLAPIU

Kai kuriose Lietuvos vie
tose, ypač Žemaitijoje buvo 
(gal ir dar tebėra) mada kepti 
bulvinius blynus ant kopūstų 
lapų. Verta Šį receptą ir mums 
pamėginti.
10 vidutinio dydžio žalių 

bulvių
4 virtos bulvės
1 puod. pieno
žiupsnelis druskos 
nedidelė kopūsto gūžė

(galvutė)
Žalias bulves nuskusti ir su

tarkuoti. Tarkius nusunkti, 
užplikyti verdančiu pienu. 
Virtas bulves sumalti mės
male, sudėti į tarkius, pasū
dyti ir gerai išmaišyti.

Kopūsto gūžę išdalyti atski
rais lapais. Ant kiekvieno lapo 
uždėti po 2-3 didelius šaukš
tus paruoštos tešlos, išlyginti, 
kad būtų piršto storumo. Kep
ti 350 laipsnių orkaitėje 20-30 
minučių. Kai iškepę blynai 
šiek tiek atauš, nulupti ko
pūstlapius, sudėti blynus į 
puodą, užpilti padažu — gali 
būti spirgučiai arba iš sviesto 
ir rūgščios (neriebios — light) 
grietinės, ar koks kitoks. Ke
lias minutes patroškinti ant 
lengvos ugnies, kad blynai 
būtų minkštesnį.

MALTA JAUTIENA AR 
KALAKUTIENA?

Jeigu vartojame maltą kala
kuto krūtinėlę, į kurią malant 
neprimaišyta odos ar tamsios 
mėsos, tuomet ji turi tik 1 
proc. riebalų. 4 uncijų porcija 
turi apie 120 kalorijų, maž
daug 45 miligramus choleste
rolio ir tik 0.5 gramo įsi
geriančių kenksmingų (satu- 
rated) riebalų. Kadangi mėsa 
bus sausoka, verta į ją pri
maišyti maltų daržovių (pvz., 
morkų), kiaušinio baltymų ar
ba paruošti neriebų padažą.

Pati liesiausia malta jautie
na turi apie 5 proc. riebalų. 4 
uncijų porcijoje yra apie 75 
miligramus cholesterolio, 290 
kalorijų, 9 gramai įsigerian
čių (saturated) riebalų.

Jeigu kalakutiena malta su 
oda ir tamsia mėsa, tuomet 
jau turi 70 miligramų choles
terolio, 2 gramus įsigeriančių 
(saturated) riebalų, apie 160 
kalorijų.

Verta prisiminti, kad kala
kutienos paruošimas reikalau
ja karštesnės temperatūros ir 
ilgesnio laiko (virimui ar kepi
mui), nes mėsa gali būti už
krėsta salmonella bakterijo
mis. Tačiau kalakutiena turi 
švelnesnį skonį ir ją galima 
daug įvairiau paruošti, pride
dant prieskonių.

Dabar parduotuvėse galima 
rasti ne tik maltos kalakutie
nos, bet įvairių dešrų, tin
kančių užkandžiams, virimui 
ar kepimui, taip pat kumpio 
— rūkyto ar nerūkyto ir kitų 
produktų, pagamintų iš kala
kutienos. Svarbu patikrinti, 
ar perkama mėsa tikrai turi 
tik 1 proc. riebalų (t.y., 99 
proc. fat-free).

KAIP IR KAS „IŠRADO”?
Sojos pupelių padažas (soy 

sauce> yra gaminamas, raugi
nant sojos pupeles, paskrudin
tus kviečių ar miežių grūdus 
ir druską. Paprastai raugini- 
mo procesas trunka metus lai
ko.

Sojos pupelių padažas turi 
senas šaknis. Tvirtinama, kad

* Vienam socialiai remti
nam pradinių klasių moks
leiviui nemokamai maitinti 
Skuodo savivaldybėje nus
pręsta skirti 2 litus per dieną. 
Tačiau kaimuose, kur išliko 
tik pradinės mokyklos, labai 
sunku nustatyti ribą, ap
sprendžiančią, kurios šeimos 
vaikas yra socialiai remtinas. 
Kai didelis nedarbas, skursta 
beveik visi. Todėl kaimo pradi
nių mokyklų vadovai yra vie
ningai nusprendę nemokamai 
maitinti visus moksleivius su 
sąlyga, kad bus sumažintos 
nemokamo maitinimo porcijos 
nuo 2 iki 1.5 lito, kad visiems 
vaikams užtektų nemokamo 
maitinimo lėšų. (K, Eita)

* Keturiolikmetė kaunietė 
Agnė Kavaliauskaitė — pir
moji pacientė, kuriai Lietuvoje 
buvo atliktas kaulų čiulpų 
persodinimas. Nuo tos dienos 
praėjo beveik du mėnesiai ir 
medikai jau gali pasakyti, kad 
persodinti čiulpai prigijo. 
Sveikstanti mergaitė džiau
giasi, galėdama stiprėti ne li
goninės palatoje, o namuose. 
Agnės rankose — meškerė, 
kanklės ir dienoraštis. (Lž. eiu)

* 2001 metų „Sodros” fi
nansiniai rezultatai — ge
riausi per pastaruosius 5 me
tus. „Sodros” išlaidos buvo net 
162.3 mln. Lt mažesnės nei 
2000 metais. (R, eiu)

jis pradėtas gaminti Kinijoje, 
Zhou dinastijos metu (1134- 
246 pr. Kr.) Pradžioje padažas 
buvo tiršta košė. Vėliau iš jos 
išsivystė du produktai: skystis 
ir tirštas „mišo”, (maždaug 
žemės riešutų sviesto tirštu
moj.

Sojos pupelių padažas labai 
populiarus Azijoje, kur jis var
tojamas vietoj druskos. Ameri
koje parduotuvėse galima ras
ti ir „light”, t.y. su mažiau 
druskos sojos pupelių padažo.

Na, o ketchup?
Kaip nebūtų keista, bet šis 

amerikiečių mėgstamas pada
žas (be jo neapsieitų greito pa
tarnavimo restoranai, pvz., 
McDonalds, Burger King ir 
kiti) gavo pradžią taip pat 
Kinijoje ir iš — marinuotų žu
vų padažo, vadinto „ketsiap”. 
Britų jūrininkai padažą į Ang
liją parsivežė 1700 metais. 
Vietiniai virėjai mėgino jį „pa
gerinti”, įdėdami grybų, rie
šutų ir kitų produktų. Kai 
„ketsiap” atsidūrė Amerikoje, 
buvo gaminamas su pomido
rais ir pradėtas vadinti „ket
chup” arba net „catsup”. 1876 
metais Henry Heinz vartoto
jams pasiūlė savo „ketchupo” 
versiją (ją ir dabar mes pa
žįstame), kuri veikiai prigijo. 
Dabar ketchupo gaminama 
kelios rūšys, ne vien raudono 
(nuo pomidorų), bet net žalios 
ir violetinės spalvos, tik sko
nis visuomet tas pats...

* Garsūs aktoriai Vladas 
Bagdonas, Dalia Michelevi- 
čiūtė, Arvydas Dapšys, An
drius Žebrauskas pradėjo mo
kyti bankininkus vaidybos pa
grindų, scenos judesio, raiš
kios kalbos, ansamblinio dai
navimo ir netgi aiškina fi
nansų specialistams apie gri
mą bei kostiumus. Vilniaus 
banko darbuotojai pradėjo lan
kyti savaitės trukmės savi
raiškos kursus, kuriuos veda 
Lietuvos muzikos akademijos 
Vaidybos ir režisūros katedros 
dėstytojai. Tokią banko vado
vo Juliaus Niedvaro idėją dar
buotojai vertino įvairiai. Vai
dybos ir režisūros katedros 
vedėjas V.Bagdonas neatmetė 
galimybės, kad ateityje tokie 
mokymai duos galimybę meni
ninkams daugiau uždirbti. Šie 
kursai Vilniaus bankui kai
nuos 43,000 litų.

Eimunto Nekrošiaus 
kūrybinė laboratorija

Režisierius Eimuntas Nek
rošius Vilniuje, „Meno forte”, 
kurs aktorių bei režisierių stu
diją. Šiandien dar sunku su
konkretinti, kokiu dažnumu 
vyks „Meno forto” studijos 
darbas, kiek kartų per metus 
bus kviečiama rinktis į kū
rybinę laboratoriją. Tačiau jau 
aišku, kad gegužės 2 ir 3 d. 
„Meno fortas” kartu su Teatro 
ir kino informacijos ir edukaci
jos centru skelbia atranką į E. 
Nekrošiaus aktorių ir reži
sierių studiją. Režisierius nie
kuo neįsipareigoja tiems, ku
rie lavinsis jo studijoje. Iki šiol 
E. Nekrošius yra vadovavęs 
aktorių laboratorijoms Itali
joje, Prancūzijoje, Vokietijoje.

(LR, Elta)
* Lietuvos televizįjos ir 

radijo (LRT) generalinis 
direktorius Valentinas Mi- 
laknis mano, jog LRT iš krizės 
bris keletą metų. Jis nepra
randa vilties, kad politikai vis 
dėlto ryšis įvesti abonentinį 
mokestį. Žiūrovams ir klausy
tojams LRT pastaruoju metu 
nekelia skęstančio laivo įspū
džio: atsirado daug naujų 
laidų, pradėjo kilti jų popu
liarumas, didėti komercinės 
pajamos. (Lž, Eita)

* Kauno visuomenei pris
tatytas neįgaliesiems pri
taikytas žemagrindis autobu
sas „Neoplan”. Iki šiol Kaune 
tokie autobusai nevažinėjo. 
Prieš 9 metus pagamintą 
vokišką autobusą bendrovė 
„Kauno autobusai” įsigįjo už 
120 tūkst. litų. Autobuse yra 
šešios vietos, pritaikytos ne
įgaliųjų vežimėliams, 20 sė
dimų ir 60 stovimų vietų. 
„Kauno autobusai” neįgalie
siems skirtą maršrutą derino 
su Kauno socialinės rūpybos 
skyriumi, kad neįgalieji galėtų 
nuvykti į dažniausiai jų lanko
mas vietas. Kaune neįgalieji 
priklausomai nuo invalidumo 
grupės už vienkartinį autobu
so bilietą moka nuo 12 iki 30 
centų. (bns)

* Prasidėjus turizmo se
zonui, Kryžių kalno priežiū
ros komitetas su dideliu su
sirūpinimu pakartotinai nu
tarė kreiptis į vyriausybę, nes 
investicijos, kurios garantuotų 
pavyzdžio pasaulyje neturin
čio Šventojo kalno priežiūrą ir 
likimą, būtinos. (LA, Eita)

* Šiaulių greitosios medi
cinos pagalbos stotis įsiren
gė reanimacijos mokymo kla
sę, kurioje profesinius įgū
džius lavins visi 130 darbuo
tojų — tiek medikai, tiek vai
ruotojai. Tokią mokymo klasę 
turi ir Kauno medicinos uni
versiteto Ekstremalios medici
nos katedra. Šiauliečiams 
įrengti mokymo kabinetą kai
navo beveik 12,000 litų.

* Devynių Lietuvoje vei
kiančių narkomanų reabi
litacijos bendruomenių nariai 
nutarė įsteigti Lietuvos narko
manų bendruomenių asocia- 
cįją. „Nutarėme susivienyti, 
dalytis patirtimi, taip pat at
kreipti valdžios dėmesį į tai, 
kad buvusiam narkomanui 
išgyventi labai sunku", teigė 
nevyriausybinės organizacijos 
„Vilties žingsniai” direktorė, 
buvusio narkomano motina 
Janina Daukšienė. (lr, Eita)

* Karo liepsnose skendin
čiuose Artimuosiuose Ry
tuose atsidūrė ir trys iš Lietu
vos kilusios moterys bei jų 
šeimos. Lietuvos diplomatai 
deda daug pastangų, kad iš 
mūšio lauku virtusio Ramala- 
cho miesto į tėvynę galėtų 
grįžti Olga Baltaui, Svetlana 
Ai Kahvąji ir Tatjana Chatib. 
Dvi moterys turi Lietuvos pi
lietybę, trečioji yra kilusi iš 
Lietuvos. Visos jos augina po 
du vaikus. Su pagalbos pra
šymu į diplomatus moterys 
kreipėsi pačios. (LR. lž. eiu)

* Lietuvos mikrochirur- 
gai paminėjo savo veiklos
20- mėtį. Per šį laikotarpį at
likta per 20,000 sudėtingų 
mikrochirurginių operacijų.

(KD. Elta)

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

SIŪLO DARBĄ STASYS CONSTRUCTION

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

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

Masažo salonui reikalingos
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų 

amžiaus masažistės, truputį 
kalbančios angliškai. Tel. 630- 
640-8582 arba 847-691-7348.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Window VVashers 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 VVasmng. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

ĮVAIRUS

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

* Seimo daugumos ats
tovai užsimojo peržiūrėti 
Konstitucijos nuostatas, regla
mentuojančias prezidento ga
lias pasirašant arba sustab- 
dant Seimo priimtus įstaty
mus. Per savo kadenciją V. 
Adamkus Seimo pirmininkui 
yra palikęs pasirašyti per 30 
teisės aktų.

* Visuomenės nuomonės 
apklausos duomenimis,
Lietuvos gyventojai preziden
tu labiausiai norėtų matyti 
išsilavinusį (86.2 proc.) ir 
išmanantį politikos bei vals
tybės reikalus (83.6) žmogų. 
Būsimojo vadovo lytis ap
klaustiesiems nėra svarbi 
(85.6). Tinkamiausias prezi
dentas vyras, apklaustųjų ma
nymu, būtų dabartinis prem
jeras Algirdas Brazauskas (24 
proc.), antrą vietą užimtų Val
das Adamkus (17.5 proc.), III 
— Kazys Bobelis (8.5 proc.). 
Kaip tinkamiausią vadovauti 
Lietuvai politikę moterį nu
rodė buvusią premjerę, Seimo 
narę Kazimierą Prunskienę 
(43.2 proc.) (Lž, Eiu)

Klaipėdos „Žuvėdros” sportinių šokių kolektyvas Olandijoje vykusiame Euro
pos Lotynų Amerikos šokių ansamblių čempionate iškovojo sidabro medalius.

Elta

AUTOMCMLK} NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

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

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
,imi Landmark
I properties

BUS. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 030-314-4330

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

IŠNUOMOJA

63 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 2 kambarių „studio” 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 
patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. $450 per mėn.+patarnavi- 
mai+užstatas. Tel. 708-423-9111.

I
i

* Dar vieno sezono su
tartį su Ispanijos „Barce- 
lona” turintis 26 metų 193 cm 
ūgio gynėjas Šarūnas Jasike- 
vičius svajoja parungtyniauti 
ir NBA. Tai jis pareiškė Euro- 
lygos interneto svetainėje at
sakinėdamas į krepšinio ais
truolių klausimus. Lietuvos 
rinktinės įžaidėju domėjosi 
sirgaliai iš tokių tolimų šalių 
kaip Brazilija ir Naujoji Zelan
dija. Š. Jasikevičius Euroly- 
goje itin išpopuliarėjo po to, 
kai kovo mėnesį lemtingais 
paskutiniais metimais išplėšė 
„Barcelona” pergales. (LR, Eita)

* Pirmasis pajėgiausiu 
planetos disko metiku šio 
sezono susitikimas baigėsi, 
deja, ne olimpinio čempiono, 
disko metiko Virgilijaus Alek
nos pergale. Pietų Afrikos 
Respublikoje surengtose var
žybose džiūgavo Sidnėjaus 
olimpinių žaidynių bronzos 
medalio laimėtojas Franc 
Kruger. Lietuvis užėmė ket
virtąją vietą. V. Alekna yra 
pabrėžęs, jog viešėdamas Afri
koje, jis pagrindinį dėmesį 
skirs treniruotėms.



zita m. Simutienė
1920-2001

Po ilgos ligos ir pavojingos 
operacijos Zita Simutienė mi
rė 2001 m. liepos 30 d. St. 
Francis ligoninėje, Blue Is- 
land, Illinois. Daugiau kaip 
200 jos draugų ir giminių susi
rinko Kenny Brothers laidoji
mo koplyčioje Evergreen Park, 
IL, atiduoti velionei paskutinę 
pagarbą. Laidotuvių Mišios 
buvo aukojamos rugpjūčio 3 d. 
Holy Redeemer bažnyčioje, jas 
aukojo kun. Donald Petraitis, 
MIC, ir kun. Viktoras Rim
šelis, MIC. Zita Simutienė pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse rugpjūčio 3 d. Po lai
dotuvių dalyviai susirinko į 
Ridge Country klubo restora
ną, kuriame Zita, jos vyras 
Leonardas Šimutis ir jų drau
gai daug kartų pietaudavo...

Zita M. Simutienė gimė 
,1920 m. balandžio 8 d. Akron, 
Ohio, Frank J. ir Zitos Kaspar 
šeimoje. Ji dar turėjo jaunesnę 
seserį Betty ir brolį Frank, ku
ris mirė labai jaunas.

Zitos muzikinis talentas pa
sireiškė labai anksti: sulauku
si 9 metų amžiaus, ji jau atli
ko pianino rečitalį Studebaker 
Theatre (1930 m. vasario 21 
d.), kurį suruošė Čikagos arki- 
diecezijos mokyklos. Lankyda
ma gimnaziją, Zita dažnai 
akompanuodavo kitiems ir 
pati atlikdavo programas.
1937 m. balandžio 11 ji akom
panavo visos programos metu 
Rozak Šokio mokyklos reči
talyje, kuris įvyko Masonic 
Temple salėje, pietinėje Čika
gos dalyje. 1937 m. balandžio 
8 (per savo 17 gimtadienį) ir 
balandžio 9 d. Zita atliko pro
gramą su orkestru St. Ber- 
nard’s Community Center. 
Kadangi buvo talentinga pia
nistė, Zita dažnai dalyvauda
vę įyirrriose programose — 
solo ir akompanuodama.

Ji baigė St. Bernard pra
džios mokyklą ir Loretta gim
naziją Čikagoje. Besimokyda
ma gimnazijoje, buvo St. Ber
nard parapijos vargonininko 
padėjėja. 1937 m. liepos 16 d. 
St. Xavier kolegija Zitai su
teikė dvejų metų stipendiją.
1938 m. ji persikėlė į DePaul 
universitetą, kurį baigė 1942 
m. birželio 3 d. magistro laips
niu iš muzikos.

Studijuodama DePaul un- 
te, Zita buvo labai veikli, pri
klausė Delta Pi Mu (buvo šios 
korporacijos iždininkė), repre
zentuodavo universitetą įvai
riomis progomis. Ji turėjo sa
vo pianino studiją pietinėje 
miesto dalyje ir ruošdavo savo 
mokinių rečitalius, taip pat 
akompanuodavo Rozak Šokio 
mokyklai ir pati dalyvaudavo 
pianino rečitaliuose.

Zita savo būsimąjį vyrą Leo
nardą Šimutį sutiko, abiem 
studijuojant DePaul universi
tete. Abu jie un-tą baigė 1942

Zita ir prof. Leonardas Šimučiai

m. muzikos bakalauro laips
niu. Šeimą Zita ir Leonardas 
sukūrė Walla Walla, WA, 
1943 m. gegužės mėn., kai 
Leonardas J. Šimutis tarnavo 
JAV aviacijoje.

Zita 1941-1942 ir 1945-1951 
m. priklausė Čikagos apy
linkės Lietuvos Vyčių A cap- 
pella chorui, kuriam vadovavo 
Leonardas J. Šimutis.

Po II pas. karo Zita su kitais 
Lietuvos Vyčių choristais, 
talkininkaujant Juzei Dauž- 
vardienei, tuometinio Lietuvos 
konsulo žmonai, pasirūpino, 
kad visas choras įsigytų lietu
viškus tautinius drabužius, 
kurie buvo išausti gyvenusių 
DP stovyklose Vokietijoje au
dėjų, „Čiurlionio” ansamblio 
pastangomis. Siūlai, kuriuose 
buvo paslėpti pinigai, buvo 
nusiųsti iš Amerikos. Vėliau, 
jau emigravęs į Ameriką, 
„Čiurlionio” ansamblio vado
vas A. Mikulskis atsiuntė Lie
tuvos Vyčių chorui padėkos 
žymenį už tuometinę paramą.

Zita priklausė „Lithuanian 
Lore Trio”, kuris susidėjo iš J. 
Daužvardienės — paskaitinin
kės, Anne Pieža — solistės (so
prano), o Zita buvo akompa- 
niatorė. Trio apkeliavo Čika
gą, Indianą, Wisconsiną su 
dainomis ir paskaitomis apie 
Lietuvos istoriją, liaudies me
ną, papročius. Jų gastrolės 
vyko nuo 1946 iki 1952 m. 
Dalyvauta įvairių moterų or
ganizacijų, mokyklų, bažny
čių, YMCA ir kitų grupių ren
giniuose.

Zita Simutienė dažnai 
akompanuodavo lietuviams ir 
nelietuviams solistams, taip 
pat chorams, įskaitant Fen- 
wick High School ir Chicago 
Teachers College chorus, ku
riems vadovavo jos vyras Leo
nardas J. Šimutis, progra
moms. DePaul u-te Zita dažnai 
atlikdavo savo vyro Leonardo 
kompozicijas, ypač „Interna
tional Society for Contempo- 
rary Muzic” koncertuose, vy
kusiuose University of Chica
go, Northvvestern un-te ir 
kitose salėse. Zita taip pat 
dažnai akompanuodavo Met
ropolitan operos baritonui so
listui Algirdui Braziui.

Kai keturi Šimučių vaikai, 
Leonardas, Zita, Frank ir Ro
bert lankė pradžios mokyklą, 
motina visus išmokė skambin
ti pianinu. Vėliau kai kurie 
vaikai studijavo muziką — ne 
tik pianiną, bet pučiamuosius 
instrumentus ir vargonus.

Z. Simutienė 1954 m. 
pradėjo dirbti kaip St. Rita pa
rapijos. (Cascia) vargonininkė, 
kur ji dirbo iki 1965 m. Ji taip 
pat vadovavo parapijos vaikų 
chorui, kuris giedodavo sek
madienių Mišiose.

Nuo 1965 m. Zita pradėjo

Zita Simutienė (1920-2001)

mokytojauti Kolmar pradžios 
mokykloje Midlothian, IL. Tuo 
pačiu metu studijavo Chicago 
Teachers kolegijoje, o vėliau 
— St. Xavier universitete, kur 
1973 m. jai suteiktas magistro 
laipsnis, kuris buvo reikalin
gas įsigyti mokyklos vedėjos 
vietai. Tais pačiais metais ji 
buvo paskirta Kolmar pra
džios mokyklos vedėjo pava
duotoja.

Dirbdama Kolmar mokyk
loje, Zita suorganizavo #143 
Mokytojų unijos skyrių ir tapo 
to skyriaus pirmininke. 1984 
m. išėjo į pensiją.

Zita labai mėgo keliauti. 
Kartu su vyru atliko 25 ke
liones laivu, bęt į suplanuotą 
26-ąją jau nesuspėjo — iš
keliavo į Amžinybę. 9 metų 
laikotarpyje Zita su vyru dr. 
Leonardu daug kartų aplankė 
Vakarų Europos pradžios mo
kyklas ir universitetus, daly
vaudama „Illinois Association 
for Supervision and Curricu- 
lum Development” progra
moje. Šimučiai ypač mėgo lan
kytis Kalifornijoje, kur gyveno 
jų artimi giminės, lankė ir 
vaikus, gyvenančius Ohio, Vir- 
ginia, Illinois valstijose. 
Čikagoje Šimučiai nepraleis
davo Lyric operos spektaklių 
ir dalyvaudavo kituose rengi
niuose. Juos dažnai buvo gali
ma matyti ir lietuviškuose 
koncertuose, pokyliuose bei 
kituose renginiuose.

Bet Zitos talentai ir čia dar 
nepasibaigė. Ji buvo puiki siu
vinėjimo meno specialistė, 
1987 m. gegužės mėnesį įsi
jungė į „Beverly Hills Embroi- 
derer’s Guild”. Gildija dažnai 
ruošė parodas, kurių trims 
vadovavo Zita. Ji yra išsiu
vinėjusi 120 didesnių ir ma
žesnių meno kūrinių, kurie 
visuomet buvo gerai įvertina
mi parodose.

Kiekvieną pirmadienį apie 
12 „Embroiderer’s” gildijos 
narių susirinkdavo Šimučių 
namuose ir praleisdavo dieną 
prie rankdarbių. Zita visuo
met turėdavo daug įvairios 
medžiagos, siūlų ir kitų reik
menų, kurių dalis po jos mir
ties teko dukterims, o kitus 
2002 m. sausio 14, vyro Leo
nardo Šimučio sukviestos, Zi
tos atminimui tarp savęs pa
sidalino likusios „Embroide
rer’s Guild” narės.

1970 m. Zita pradėjo rinkti 
savo visos šeimos geneologiją. 
Ji daug dienų praleido United 
States Census Bureau patal
pose, ieškodama gimimo, ve
dybų, mirties metrikų. Deja, 
šeimos geneologijos medis liko 
ne visai užbaigtas, nes darbą 
nutraukė Zitos mirtis.

Zita Simutienė buvo išti
kima, pareiginga Leonardo J. 
žmona, kurią vyras gerbė ir 
karštai mylėjo. Ji buvo pasiau
kojanti motina, kuri visuomet 
didžiavosi savo keturiais vai
kais, jų žmonomis-vyrais ir

pasiekimais. Ji taip pat buvo 
dešimties anūkų močiutė ir 
dviejų proanūkių promočiutė.

Leonardas J. Šimutis

* Vilniaus savivaldybė 
kartu su Prancūzijos bend
rove „Systra” surengė mo
dernaus greitaeigio tramva
jaus Vilniaus mieste galimy
bių pristatymą. Prancūzijos 
transporto specialistai įsipa
reigojo atlikti tyrimus dėl gali
mybės Vilniuje sukurti greito
jo tramvajaus tinklą. Arti
miausiu metu, siekdama 
įsitikinti, ar greitojo tramva
jaus atsiradimas pasiteisins 
ateityje, ar tramvajus bus 
naudingas miestui, bendrovė 
„Systra” atliks įvairiapu
sius socialinius-ekonominius, 
transporto ekonomikos, kar
tografijos tyfimus. Juos nu
matoma baigti ateinančių 
metų rugsėjo mėnesį.

A. t A.
EDVARDUI BOREIŠAI

užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai IRENAI, dukrai VIOLETAI su 
šeima ir visiems artimiesiems.

Ona ir Pranas Michelevičiai

A. t A.
Dr. OSVALDUI NAKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai INAI ir visai 
šeimai.

Čikagos Lietuvių Golfo klubas

Mielai Mažosios Lietuvos dukrai, Rezistencinio sąjūdžio 
darbuotojai

A. t A.
Dr. KARINAI S. SRUGYTEI

iškeliavus Amžinybėn, netekties skausmu dalinamės su 
jos plačia gimine ir draugais Čikagoje bei Lietuvoje. 
Ypatingą užjautimą reiškiame mūsų veiklos bendra
žygiams RAMŪNUI ir LILEI BUNTINAMS, drauge su 
toli likusia Mažąja Lietuva ir audrose besiblaškančia 
Baltijos jūra.

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis

A. t A.
MAGDALENAI RUDAITIENEI

mirus, dukrai BIRUTEI RUDINSKI, sūnums JONUI, 
TOMUI, KAZIMIERUI ir seseriai ONAI RUGELIENEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Bendruomenės Melrose Parko apylinkė 
Melrose Parko ir apylinkės Lietuvių klubas

A. t A.
JOANAI VALAITIENEI

mirus, vyrui dr. JONUI VALAIČIUI ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Čikagos Lietuvių Golfo klubas

A. t A.
MAGDALENAI DUMČIŪTEI- 

RUDAITIENEI
mirus, jos seseriai ONAI RUGELIENEI, broliui 
AUGUSTINUI ir vaikams — BIRUTEI, JONUI, 
KAZIMIERUI, TOMUI tariame gilios užuojautos 
žodžius.

Kažemėkaitis Viktoras 
Neverauskai Benediktas ir Ada 

Skaisgirys Kazys 
Suopiai Vytas ir Ona 

Uogintai Donatas ir Frauke 
Vasiukevičienė Antanina 

Vizgirdai Juozas ir Marytė 
Vizgirda Vytautas

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS

POSĖDIS

Šeštadienį, balandžio 6 d., 
10 v.r., Congress viešbutyje ir 
suvažiavimo centre, 520 Mi
chigan Avė., Čikagoje, šaukia
mas Lietuvos Vyčių organiza
cijos centro valdybos posėdis. 
Suvažiavimą globos Lietuvos 
Vyčių 16 kuopa. Susirinkimas 
svarbus, nes bus diskutuojami 
šių metų seimo/suvažiavimo 
ruošos planai. Metinis suva
žiavimas vyks rugpjūčio 1-4 
d., Čikagoje. Jį taip pat globos 
Lietuvos Vyčių 16 kuopa. Gar
bės narės Elinor Sluzas ir Lo
retta Stukienė apibūdins cent
ro valdybai naują projektą- 
askelbimą pasauliui apie 
vč. Mergelės Marijos apsi

reiškimą Šiluvoje. Šio projek
to komitetas praneš apie Šilu
vos Mergelės Marijos apsi
reiškimo informacijos ruošimą 
interneto tinklalapyje anglų 
kalba, toje vietoje, kur infor
muojama apie Mergelės Mari
jos apsireiškimus kituose 
kraštuose. Informacija apie 
tinklalapį bus paskleista vi
soms diecezijoms JAV-se, kad 
visuomenė būtų plačiau supa
žindinta su Šiluvos Marijos 
apsireiškimu ir, kad maldi
ninkai galėtų keliauti ir ap
lankyti šią šventą vietovę, kur 
vyko pirmas Mergelės Marijos 
apsireiškimas Europoje 1608 
m. Smulkesnė informacįja 
apie Lietuvos Vyčių organiza
cijos projektą bus pranešta vi
suomenei tuoj po centro val
dybos susirinkimo.

Regina Juškaitė 
Švobienė
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A. t A.
JONAS VESELKA

Mirė 2002 m. balandžio 8 d., sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje, Paprieniškyje, Ukmergės apskrityje: 

Gyveno Čikagoje ir Evergreen Park, IL. Paskutiniu metu 
gyveno Transitional Care Center, Evergreen Park. 
Amerikoje išgyveno 54 metus.

A.a. Jonas buvo mylimas vyras a.a. Bronės 
Linkevičiūtės.

Nuliūdę liko: a.a. brolio akt. dail. Kazio šeima — žmona 
Aldona, sūnus — a.a. Jono krikšto sūnus Linas su šeima 
Kanadoje, duktė Rasa su šeima Amerikoje, brolis Viktoras 
su žmona Birute, jų dukterys — krikšto duktė Karolė, 
Danutė, Kristina ir Rasa su šeimomis. Lietuvoje liko sesuo 
Elena Mackelienė, a.a. sesers Jadvygos Bakšienės duktė 
Aldona su šeima ir a.a. dukters Gražinos šeima, sūnus 
Viktoras su šeima bei kiti giminės.

A.a. Jonas buvo Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių 
fondo ir kitų organizacijų narys bei nuolatinis 
lietuviškosios veiklos rėmėjas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, balandžio 12 d., 
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, balandžio 13 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo 
namų 9 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines amžinam 
poilsiui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima ir artimieji

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

•Massachusetts valstijoje 
draudžiama maitinti antis 
tarp 5 vai. ryto ir vidurnakčio, 
tuo pačiu metu niūniuojant 
bet kokią melodiją.

A. f A.
Sesuo M. ROSITA POPLOSKY,

ssc
Mūsų mylima seselė, sulaukusi 77 metų amžiaus, mirė 

2002 m. balandžio 8 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL.

Į vienuolyną įstojo iš Saldžiausios Jėzaus Širdies 
parapijos, New Philadelphia, PA. Vienuolyno įžaduose 
išgyveno 55 metus.

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys, sesutė Alberta Ei- 
senhower, gyvenanti Pasadena, MD, dukterėčios Jęahettė, 
Cook, Patricia Weiland, Carol Dams, sūnėnai Thomas ir 
John Dobrolsky, Robert Eisenhower, artimieji bei jų 
šeimos, kiti giminės ir pažįstami.

Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 10 d., nuo 1 
v.p.p. iki 7 v.v., Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 
trečiadienį, balandžio 10 d., 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios 
bus aukojamos ketvirtadienį, balandžio 11d., 9:30 v.r. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po M Jų velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visus prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir 
pasimelsti už seselės sielą.

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid.
Tel. 773-523-0440.

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę sek
madienį, balandžio 14 d., 12 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str. Gros Algimantas Bar
niškis, veiks baras, loterija, 
laimės šulinys, bus įvairaus 
maisto. Kviečiame į pirmą pa
vasario gegužinę!

Lietuvių operos bilietai į 
„Lucia di Lammermoor” operą 
bus pardavinėjami Pasaulio 
lietuvių centre šį sekmadienį, 
balandžio 14 d. Galima bus 
įsigyti ir autobuso, kuris iš 
centro į Morton mokyklą iš
vyks spektaklio dieną, gegu
žės 12-ąją, 2 val.p.p., bilietus.

Humoristas Vytautas 
Kernagis atliks programą 
„Mūsų dienos kaip šventė”, 
kuri vyks sekmadienį, balan
džio 21 d., 3 val.p.p. Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont, 
Chicago). Bilietus iš anksto 
galima gauti „Seklyčioje” Či
kagoje, Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte po 11 val.r. šv. 
Mišių, o taip pat kreipiantis į 
kirpėją Vilmą Inokaitienę 
(tel. 630-353-0276) Dovvners 
Grove ir Gediminą Damašių 
(tel. 847-362-8675) Liberty- 
ville. Į labdaros koncertą, pa
remiantį vargingiausiai Lietu
voje gyvenančius žmones, ma
loniai kviečia Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas.

,,Draugo" rėmėjai
Bruno Burchikas, gyve

nantis Upper Darby, PA, pra
sitęsdamas prenumeratą, 
„Draugui” atsiuntė 50 dol. 
auką. Ačiū už paramą!

Gražina Kenter iš Danbu- 
ry, CT, prasitęsdama prenu- 
fpęrątą, „Draugo" iždą papildė 
50 doT. auka. Esame labai dė
kingi!

Vaclovas Budnikas, gyve
nantis Elizabeth, NJ, prasitęs
damas prenumeratą, „Drau
gui” paaukojo 50 dol. Labai 
jums dėkojame!

Dr. Aldona Janačienė, gy
venanti Yonkers, NY, prasi
tęsdama prenumeratą, „Drau
gą” parėmė 50 dol. auka. Ta
riame nuoširdų ačiū!

TARĖSI KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
RĖMĖJAI

Balandžio 8 d. Čikagoje 
įvyko Krikščionių demokratų 
rėmėjų sambūrio valdybos su
sirinkimas. Jame dalyvavo 
sambūrio valdybos pirminin
kas Jonas Vaznelis, vice
pirmininkas Jonas Pabedins
kas, valdybos nariai dr. Petras 
Kisielius, sekretorė Marija Re
mienė; taip pat dalyvavo 
Krikščionių demokratų sąjun
gos generalinis sekretorius 
Pranas Povilaitis bei Čikagos 
skyriaus valdybos pirminin
kas Vladas Šoliūnas. Iš valdy
bos pirmininko pareigų atsi
statydinus Jonui Vazneliui, 
juo tapo Jonas Pabedinskas.

Perskaičius praėjusio susi
rinkimo protokolą iškilo dis
kusija, ar šiam sambūriui 
veikti toliau, ar sustabdyti 
savo veiklą, kadangi krikš
čionims demokratams Lietu
voje suskilus į tris grupes, nuo 
praėjusios vasaros buvo su
spenduota ir rėmėjų išeivijoje 
veikla. Visi dalyvavusieji pasi
sakė už sambūrio išsaugojimą. 
Buvo prieita nuomonės, kad 
krikščionys demokratai pir
muosius dešimtį metų buvo 
reikalingi Lietuvai ir atliko 
valstybei naudingą darbą, su 
konservatoriais ir kitomis pat
riotinėmis jėgomis padėjo 
pamatus tolesnei valstybės 
plėtrai, todėl šiandien, valdžią 
perėmus kairiesiems, pagrin
dinė valstybės kryptis - į 
NATO ir Europos Sąjungą - 
išliko ta pati. Šiuo metu krikš
čioniškoji demokratija Lietu-

Šv. Kazimiero kongrega* 
c įjos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį 
šeštadienį, balandžio 13 d., 
9:30 val.r. motiniškajame se
selių name, 2601 W. Mar
ąuette Road, Chicago. Mišias 
aukos Čikagos kunigas Matt 
Foley, Šv. Agnietės parapijos 
klebonas. Dalyvaus Šv. Kazi
miero Maria aukštesniosios 
mokyklos mokinės.

Šį sekmadienį, balandžio
14 d., po lietuviškų šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje Brighton 
Parke ruošiami LB apylinkės 
pietūs. Savo apsilankymu pa
remsite lietuvišką parapijos 
veiklą.

Maria aukštesniosios mo
kyklos mokinės (Thespian 
club) ruošia pavasarinį spek
taklį „Pelenė”. Muzikinis vai
dinimas vyks balandžio 19 ir 
20 d. 7 val.v. bei balandžio 21 
d. 3 val.p.p. mokyklos audito
rijoje. Ekskursija po mokyklą 
organizuojama vieną valandą 
prieš spektaklį (6 val.v.), sek
madienį žiūrovai dar galės 
išvysti mokinių meno parodė
lę. Maria aukštesnioji mokyk
la įsikūrusi prie 67 gatvės ir 
California Avė. sankryžos. 
Daugiau informacijos tel. 773- 
925-8686.

„Dievas žino net mažiau
sias tavo gyvenimo detales.
Gal turi sunkumų santuokoje, 
su vaikais ar tėvais? Dievas 
norėtų atnaujinti tavo gyveni
mą, suteikti jam naują pras
mę. Tereikia tik ateiti ir pa
siklausyti”, - štai tokiais žo
džiais į Katechezės suaugu
siems susitikimus kviečia 
Brighton parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos biuletenis, skelbdamas, 
jog pabendravimai vyksta pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
7 val.v. mokyklos salėje (2745 
W. 44th Str.; 773-523-1402).

Jonas Pabedinskas — naujasis 
Krikščionių demokratų rėmėjų 
sambūrio valdybos pirmininkas.

voje išgyvena krizę, bet yra 
vilties, kad persirikiavusi, po 
keleto metų, atsigaus, ir rė
mėjai išeivijoje vėl bus rei
kalingi, todėl jų veikla šiuo 
metu tik apribojama, palai
kant švietėjišką kryptį.

Buvo aptarta politinė situa
cija Lietuvoje prieš prezidento 
rinkimus. Iškelta idėja su
rengti Amerikoje ir Lietuvoje 
konferencijas, kuriose būtų 
nagrinėjamas lemiantis kata
likų indėlis į lietuviškosios 
bendruomenės Amerikoje 
kūrimą ir lietuvybės išlai
kymą išeivijoje. Paremtas 
trečiosios bangos imigrantų 
lietuvių siekis - įgyjant JAV 
pilietybę, išsaugoti Lietuvos 
pilietybę.

Audronė V. Škiudaitė

Aleksas Mickus, į Ameriką 
atvykęs 1991 metais, į Los An
geles Dramos sambūrį įsijun
gė 1991 metais. Šį sekmadienį 
vyksiančiame „Melas šventyk
loje” spektaklyje, kurio reži
sierius Petras Maželis, A. Mic
kus atliks Mykolo Kalnėno 
vaidmenį. M. Kalnėnas, vie
nas pagrindinių veikėjų, bu
vęs miško brolis, po kurio lai
ko su dviem draugais pabėga į 
Vakarus, kur susitinka su sa
vo žmona, per karą pasitrau
kusia į Vokietiją, vėliau į JAV. 
Nors visą laiką M. Kalnėnas 
su žmona susirašinėjo laiš
kais, tačiau nežinojo jos pas
lapties - Vokietijoje, spiriama 
sesers, Rita Kalnėnienė buvo 
ištekėjusi už turtingo ameri
kiečių pulkininko May. Kaip 
sureaguoja šią naujieną išgir
dęs vyras? Visa tai sužinosite 
atvykę į spektaklį, kuris vyks 
balandžio 14 d. 2 val.p.p. Jau-' 
nimo centre. Bilietus galite 
įsigyti „Seklyčioje” (2711 W. 
71st Str.; 773-476-2655).

,,Draugo" knygynėlyje
Knygynėlyje jau turime

visas keturias prelato Lado 
Tulabos knygos „Tai jums kal
bėjau” dalis. Antrojoje, anks
čiau neturėtoje dalyje, išsako
mos Evangelijos mintys sek
madieniams, daugiausia pa
teikiant Morkaus evangelijos 
tekstą. Kiekvienos homilijos 
pradžioje prelatas stengiasi 
pateikti trumpą evangelijos 
teksto paaiškinimą, po to ban
do evangelijos pamokymus 
perkelti į dabartį ir pritaikyti 
mūsų laikų žmonių gyveni
mui. Skaitytojas turės progos 
patarimus ir sau prisitaikyti, 
ir kitiems perduoti. Ypač ku
nigai čia galės rasti minčių, 
ruošiant pamokslus. 407 psl. 
knygoje - Advento, Kalėdų, 
Gavėnios, Velykų laikotarpių 
ir eilinių metų sekmadienių 
mintys. Knygos kaina - 1 dol., 
persiuntimo mokestis 3.95 dol. 
(Illinois valstijos gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).

.S/c elbimai

.773-585-9500
x Karaliaučiaus krašto 

lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Jurgis ir Danutė 
Bendikas; Vytautas Grauži
nis, a.a. žmonos Rūtos ir se
sers Maria atminimui. $50 — 
Algis Regis. $40 — Adelė Bal
sys. $25 — Edmundas Jasiū- 
nas. $20 — Juozas Ališaus
kas; Richard A. Šlepetys; Ago
ta A. Tiškus; Valerija Žadei- 
kis. $10 — Kęstis A. Trima
kas; Vytautas Vizgirda. Dė
kojame rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvy
bei”, 1394 Middleburg, Ct., 
Naperville, IL 60540-7011.

ADVOKATAS Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir 

kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 TeL 773-776-8700 E-mail: Gibaitis@aol.comToli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Sežtad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konaultacįjog Šeštadieniais

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Čikagos lituanistinės mokyklos rašymo konkurso II skyriaus nugalėtojai su mokytojomis (iš kairės): Renata Bu- 
tauskiene, Vilija Aukštuolienė, Giedre Starinskiene ir Rolanda Varnauskiene. Kristinos Badaraitės nuotr.

LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖ 
ČIKAGOS LIT. MOKYKLOJE

...nėra stipresnės magijos už 
gimtosios kalbos žodžių ma
giją...

A. Fransas

Jokiais žodžiais neįmanoma 
nusakyti lietuviškos šnekos 
didybės ir gilumos. O svetur 
gyvenančiam lietuviui kiek
viena gimtąja kalba išreikšta 
mintis tampa neribotos fanta
zijos ir tėviškės vaizdinių 
versme. Nuoširdžiai ir laiku 
pasakytas žodis yra galingas 
ir neįveikiamas — jis gali su
vienyti žmones arba išskirti 
juos, žodžiu galima skelbti 
meilę ir įžiebti nesantaiką. 
Svarbu tiksliai pajusti žodžio 
prasmę, juk kalba — instru
mentas, kažin ar ne sudėtin
gesnis už patį smuiką?

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje mokosi nemažas būrys 
Čikagoje ir jos apylinkėse gy
venančių lietuvių vaikų. Vie
nas pagrindinių ČLM uždavi
nių — puoselėti lietuvišką 
kalbą, išmokyti ugdytinius ne 
tik taisyklingai šnekėti, bet ir 
be klaidų raštu reikšti savo 
mintis ir jausmus. Šiuo tikslu 
kovo mėnesį mokykloje vyko 
įdomus ir metodiškai prasmin
gas renginys — lietuviško žo
džio šventė. Buvo paskelbtos 
šios temos: „Lietuviška šei
ma”, „Kažkas tavimi didžiuo
jasi”, „Ar man reikia Dievo”, 
„Negirk dienos be vakaro”.

Konkurso nugalėtojų apdo
vanojimas įvyko kovo 23 die
ną. Jaunimo centro salėje vos 
besutilpo šventės dalyviai, ku
rie nekantriai laukė rezultatų 
paskelbimo ir apdovanojimų.

ARTĖJA LIETUVIŲ FONDO VISUOTINIS 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kiekvienais metais Lietuvių 
fondas sukviečia fondo narių 
visuotinį suvažiavimą, nes 
taip reikalauja jo statutas. Su
važiavimas yra vyriausias Lie
tuvių fondo organas. LF tary
bai rekomendavus, suvažiavi
mas nustato tarybos narių 
skaičių, trejiems metams kas
met renka vieną trečdalį LF 
tarybos narių, renka trijų na
rių LF kontrolės komisiją, iš
klauso ir tvirtina LF tarybos, 
valdybos, kontrolės ir kitų 
komisijų pranešimus. Taip pat 
aptaria LF veiklos gaires, pro
jektus ir siūlymus, sprendžia 
ir tvirtina LF įstatų ir regist
racijos duomenų pakeitimus.

Šiais metais LF visuotinis 
metinis narių suvažiavimas 
vyks balandžio 20 d., šešta
dienį, PLC didžiojoje salėje. 
Registracija — 8:30-10:30 vai. 
r., darbo posėdis — 9:30 vai. r. 
Suvažiavimo paruošiamuosius 
darbus ir visą atsakomybę 
neša LF valdyba, kuriai vado
vauja jos pirm. Povilas Kilius 
ir daugelio metų patyrusi fon
do reikalų vedėja Alė Razmie
nė. LF taryba yra tik paruoštų 
projektų, suvažiavimo darbo
tvarkės ir kitų darbų tvirtinto
je.

Visiems fondo nariams jau

Įžanginį žodį tarė mokyklos 
direktorė Jūratė Dovilienė. Di
rektorė pasveikino visus susi
rinkusius į šią gražią šventę ir 
pasidžiaugė gausiu jaunųjų 
skaitytojų ir rašytojų būriu, jų 
gražiais darbais.

Žemesniosios mokyklos (1-6 
skyriai) rašymo konkurso lai
mėtojus paskelbė šios grupės 
vertinimo komisuos pirminin
kė Renata Butauskienė. Nu
galėtojais tapo: (I skyrius) Vil
tė Baliutavičiūtė (I vieta), 
Naglis Cicėnas (I v.), Jonas 
Aleksoms (II v.), Viktorija 
Kulbokaitė (II v.), Erika Sin
kevičiūtė (III v.), Viktorija Ba
daraitė (III v.), Eimantė Šuo- 
pytė (III v.).

II skyriaus nugalėtojai buvo 
šie: Živilė Tručilauskaitė (I 
v.), Simona Sidaugaitė (I v.) 
Akvilė Zakarauskaitė (II v.), 
Gabija Staninaitė (II v.), Eri
kas Linartas (III v.), Greta 
Karvelytė (III v.), Laurynas 
Tankevičius (III v.).

III skyriuje laimėjo: Danie
lius Jurgutis (I v.), Saulius 
Jackevičius (I v.), Justina Za
karauskaitė (II v.), Julįja Bo
ženovaitė (II v.), Balys Gin
tautas (III v.), Lukas Rač
kauskas (III v.), Mantė Baliu
tavičiūtė (III v.).

IV skyrius: Marija Steigvi
laitė (I v.), Arvydas Dubinskas 
(I v.), Paulius Jaruševičius (II 
v.), Justė Meištinytė (II v.), 
Justina Tveragaitė (III v.), Do
vilė Jurgaitytė (III v.), Matas 
Orentas (III v.).

V, VI skyriai prizus išsidali
no taip: Gintarė Viršinskaitė 
(I v.), Laura Meištinytė (I v.),

yra išsiuntinėta suvažiavimo 
darbotvarkė ir visa kita infor
macija, kuri bus pateikta ir 
suvažiavimo metu. Valdyba ir 
taryba prašo, kviečia visus 
fondo narius, o taip pat ir sve
čius gausiai dalyvauti suva
žiavime, ypač raginami atvyk
ti tie, kurie gyvena Čikagoje 
ar jos apylinkėse. Asmeniškas 
dalyvavimas suteikia didesnę 
moralinę paramą rengėjams, o 
suvažiavimo dalyviams bus 
geriau suprantamas* fondo 
veiklos pulsas, jo „variklis” bei 
Lietuvių fondo reikšmė ir pa
sitikėjimas fondu lietuvių 
bendruomenėje.

11-kos milijonų suaukotas 
nedalomas kapitalas kasmet 
jau pradėjo duoti vieną mili
joną pelno, kuris yra paskirs
tomas lietuvių švietimui ir 
kultūrai remti išeivijoje, o taip 
pat tam tikra dalis atitenka ir 
Lietuvai.

Lietuvių fondo suvažiavimą 
atidarys jo įkūrėjas, per 40 
metų jo vairo nepalikęs dabar
tinis LF tarybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma.

Į suvažiavimą yra pakviesti 
lietuviškos spaudos, Lietuvių 
televizijos ir radijo atstovai.St. Džiugas

Austėja Kaveckaitė (I v.), Ža
nas Girdo (II v.), Arūnė Ribi- 
kauskaitė (II v.), Justė Navi
kaitė (III v.), Povilas Zaka
rauskas (III v.), Ignas Pečiulis 
(III v.). Nugalėtojai apdovano
ti garbės raštais, piniginėmis 
premijomis ir šokoladais.

Aukštesniosios mokyklos 
nugalėtojus paskelbė vertini
mo komisijos pirmininkė Rūta 
Jautokienė. Buvo apdovanoti 
šie moksleiviai: (7-8 sk.) Živilė 
Badaraitė (I v.), Karolina Lui- 
nytė (II v.), Gediminas Biels
kus (III v.), (9-10 sk.) Indrė 
Kupčiūnaitė (I v.), Indrė Pe
čiulytė (II v.), Vytautė Žu
kauskaitė (III v.).

Šventės rengėjos geriausius 
konkursinius darbus perduos 
mokyklos metraščio ruošė
jams, bei užsienio lietuvių 
dienraščio „Draugas” vaikų 
skyrelio „Lietuviukų draugas” 
redaktorei Gražinai Sturonie- 
nei. Direktorė padėkojo rengi
nio organizatorėms Renatai 
Butauskienei, Vilijai Aukštuo- 
lienei, Rolandai Varnauskie- 
nei, Giedrei Starinskienei, Rū
tai Jautokienei, Jolantai Buži- 
nauskytei ir Vidai Baliutavi- 
čienei.

Prie ČLM vaikų ratelio velykinių eksponatų - Velykų parodėlės organiza
torės - dailės mokytoja Daiva Blažulionienė ir mokytojos padėjėja Agnė 
Blažulionytė. K. Badaraitės nuotr.

Skaitymo konkurso vertinimo komisija. Bibliotekininkės (iš kairės): Ilona 
GarkeviCiUtė, Laima Jaruševičienė, stovi Dainora Baliutavičienė.

Kristinos Badaraitės nuotr.

ČLM mokiniai ne tik gražiai 
lietuviškai rašo, bet ir mėgsta 
skaityti. Direktorė nuoširdžiai 
džiaugėsi dienraščio „Drau
gas” vyr. redaktorės Danutės 
Bindokienės dovanotomis kny
gomis, kurios suteikė mūsų 
mokiniams galimybę pake
liauti minčių ir pasakų šalyje. 
Daugiausiai knygų perskaitę 
mokiniai buvo pakviesti į ledų 
puotą.

Mokyklos bibliotekininkė 
Vida Baliutavičienė įteikė pre
mijas geriausiems skaityto
jams. Daugiausiai knygų per
skaitė Marija Steigvilaitė (4 
sk.), Gintarė Viršinskaitė (6 
sk.) ir Austėja Kaveckaitė (6 
sk.). Knygų skaitymo rezulta
tus šventės dalyviai galėjo pa
matyti administratorės Virgi
nijos Bužėnienėg originaliai 
parengtame žemėlapyje.

Šventės metu salėje buvo 
eksponuojama ČLM mokslei
vių rankdarbių ir margučių 
velykinė paroda. Dailės moky
tojos Daiva Blažulionienė ir 
Agnė Blažulionytė apdovanojo 
geriausių darbų autorius...

Šioje šventėje netrūko gra
žių žodžių, šypsenų ir apdo
vanojimų. Džiaugsmingai kle
gėdami, mokiniai skirstėsi po 
renginio. Visai nesvarbu, kad 
ne visi buvo paminėti, kiekvie
no pareiga buvo dalyvauti šia
me gražiame susibūrime. 
Svarbu išlikti ištikimais gim
tosios kalbos ir knygų bičiu
liais. Juk knygos — geriausi 
draugai, kurie visada drau
giškai padės susivokti margoje 
ir audringoje minčių, jausmų 
ir įvykių jūroje, išmokys gerb
ti kitą žmogų ir save — už
degs širdį ir protą pasaulio 
žmogaus meile.

Jolanta Banienė 
ČLM atstovė spaudai

KALENDORIU8
Balandžio 10 d.: Agna, Apoloni

jus, Ezekielis, Margarita, Matilda, 
Mintautas, Kilnutė.

Balandžio 11 d.: Stanislovas, Leo
nas, Gema, Vykintas, Daugailė, Liu
tauras.
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