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Šiame
numeryje:
Skautai Kalifornijoje
kepė duoną, slėgė sūrį,
Čikagoje stovyklavo ir
iškylavo, Australijoje
posėdžiavo...
2 psl.

Išeivija savo uždavinius
turi gerai išmąstyti,
suplanuoti ir stropiau
bei vieningai vykdyti, sako Bronius Nainys
vedamajame;
pradedame spausdinti
Jurgio Jankaus
apsakymą apie Elzytės
nuotykius Pirmojo
pasaulinio karo metais.
3 psl.

Šeimininkių kertelėje:
nuo salotų iki pyragų ir
visokių kulinarinių
vingrybių;
Kristijono Donelaičio
mokyklų istorinės
knygos sutiktuvės.

4 psl.
Kita nuomonė apie t.
pranciškonų ir
pasauliečių ginčą dėl
Kultūros židinio.
5 psl.

Sportas
* Olimpinė čempionė Dai
na Gudzinevičiūtė pasaulio

šaudymo taurės varžybų pir
majame etape Kinijoje pirma
dienį surinko 63 taškus iš 75
galimų ir į finalą tarp šešių
taikliausiųjų nepateko.
* Tarptautinės dviračių
sąjungos paskelbtoje pajė

giausių planetos dviratininkių
tarpe penktąją vietą išsaugojo
27 metų lietuvė Edita Pučins
kaitė. Edita Polikevičiūtė są
raše tebėra 7-ta, o Diana Ži
liūtė išliko 13-ta.
* Reguliariojo NBA sezo
no IBM firmos prizas pirmą

kartą atiteko San Antonio
„Spurs” klubo puolėjui Tim
Duncan. Jis tapo 14-tuoju
krepšininku per visą lygos is
toriją, kuris per vieną sezoną
pelnė daugiau nei 2,000 taškų
ir po krepšiais atkovojo dau
giau nei 1,000 kamuolių.

* 69 metų premjeras Al
girdas Brazauskas vedė sa

vo ilgametę draugę 53 metų
Kristiną Butrimienę, pranešė
LNK televizija. Sutuoktuvės
antradienį vyko slaptai, po to
vakare netoli Vilniaus įvyko
vestuvių pokylis.
* Uždarius Ignalinos ato
minę elektrinę, elektros ga

mybos kaina padidėtų 3 cen
tais už kilovatvalandę.
* Antakalnio rajonas Vil
niuje paskelbtas grėsmės zo

na dėl pasiutligės.
* Lietuvoje užsieniečiams
saugiau nei pas kaimynus,

teigiama JAV Valstybės de
partamento informacijoje.
* Maskvos pirkėjai noriai
pirktų lietuvišką mėsą, sū

rius ir pieno miltelius.
* Po 10 metų gyvavimo iš
iro popmuzikos grupė „Nak

tinės personos”.
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Kada įsikūnys vienybė
Algimantas Zalųbas
Lietuvą dainiai išgyrė, arto
jai, žagres palikę dirvoj, nuo
priešų gynė ir išpuošti žadėjo,
kaip savo tikrą seserį. O rau
donasis tvanas išplovė priesai
kas, meilę, norą ginti ir puoš
ti. Jaunimas nebegirdi Mairo
nio, Antano Miškinio balso, iš
numylėtos šalies traukiasi,
vengia kariuomenės, kiti elge
tauja, nedirba iš tinginystės,
žudosi iš girtuoklystės, plėši
kauja iš moralinio nuosmukio.
Ar žemė ir žmonės kitokie?
Pasirodo, ir žemė kitokia —
dirvonaujanti, nes žmonės ki
tokie, savęs, kitų ir žemės nebemylintys. Kas gi nutiko?
Susvetimėj imas

Visavertis bendravimas daž
niausiai užsimezga tarp pa
našių, vienodai matančių gy
venimo vertybes, vienodų poli
tinių įsitikinimų, išpažįstan
čių tą patį tikėjimą, panašių
būdo bruožų žmonių. Paste
bime, kad dažnai ir išoriškai
panašūs žmonės kuria šeimas.
Nukelta į 3 psl.

Naujas ekonominės
politikos susitarimas
Lietuvai nebūtinas
Vašingtonas-Vilnius, ba
landžio 22 d. (Elta) — Vizitą
Vašingtone tęsianti finansų
ministrė Dalia Grybauskaitė
susitikime su Tarptautinio va
liutos fondo (TVF) Europos
antrojo departamento direkto
riumi John Odling-Smee apta
rė Lietuvos ir TVF tolesnio
bendradarbiavimo perspekty
vas. Pokalbyje buvo minėta,
jog, gruodžio 31 d. pasibaigus
Lietuvos ekonominės politikos
memorandumo galiojimo lai
kui, naujas tokio pobūdžio do
kumentas nebebus pasirašo
mas.
„1999-ųjų pabaigoje paruoš
tas prevencinis susitarimas su
TVF to meto sąlygomis buvo
neišvengiama būtinybė, jo tei
giamas poveikis šaliai — nea
bejotinas.
Nukelta į 6 psl.

JAV slaptąsias tarnybas
sudomino Kauno kunigo byla
d.
(BNS) — Nuo rudens į JAV
Federalinio tyrimo biuro (FBI)
mokymo programą įtraukiama
nepriekaištingai lietuvių at
likta pagrobtos nužudyto ku
nigo Ričardo Mikutavičiaus
kolekcijos paieškos operacija.
Dienraštis „Respublika” an
tradienį rašo, kad šią naujieną
Lietuvos policijos departamen
to pareigūnams pranešė Esti
joje reziduojantis FBI ryšių
karininkas Baltijos valsty
bėms.
Policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravičius
dienraščiui pasakojo, kad
amerikiečiai pagrobtos kolek
cijos paieškos operaciją įverti
no kaip pavyzdinę organizuo
jant tarptautinį bendradarbia
vimą. Pasak V. Grigara
vičiaus, rudenį FBI kviečia
Lietuvos policijos atstovą apie
pagarsėjusią operaciją papasa
koti plačiau FBI akademijos
Vilnius, balandžio 23

kursantams.
„Respublikos” žiniomis, tai
itin retas atvejis, kai ameri
kiečiai Rytų Europos valsty
bių patirtį pritaiko pas save —
žinomos vos kelios pavyzdinės
pareigūnų operacįjos buvu
siose sovietinėse valstybėse.
Pasak V. Grigaravičiaus, su
Lietuvos pareigūnais dažnai
konsultuojasi ne tik Europos,
bet ir Lotynų Amerikos spe
cialiųjų tarnybų darbuotojai.
Pasak jo, neseniai pagalbos
prašė Kanados teisėsauginin
kai — lietuviai jau pripažįs
tami ir kaip rusų mafijos
žinovai. Policininkai dažnai
kviečiami į slaptas gaujų seki
mo bei sulaikymo operacijas
Vakarų Europoje.
Anot policijos generalinio
komisaro, net FBI dėl rusų
mafijos veiklos principų įvai
rių valstybių pareigūnams
siūlo konsultuotis su Lietuvos
policija.

Ignalinos AE
uždarymas -—
techninis klausimas
Vilnius, balandžio 23 d.
(BNS)
— Premjeras Algirdas
Prezidentūros kieme surengta iškilminga rikiuotė Austrijos prezidento
Thomas Klestil (dešinėje) garbei. Kairėje — Lietuvos prezidentas Valdas Brazauskas mano, kad Ignali
Adamkus.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
nos atominės elektrinės užda
yra inžinerinis klausi
Austrijos prezidentas: Ignalinos rymas
mas ir tik technologai gali at
ar įmanoma antrąjį re
elektrinė turi sustoti 2009-aisiais sakyti,
aktorių uždaryti 2009 metais.
Vilnius, balandžio 23 d.
Lietuva jau įsipareigojo už
„Čia yra inžinerinė proble
(BNS) — Vilniuje viešintis daryti pirmąjį reaktorių iki ma. Tiek, kiek bus galima pa
Austrijos prezidentas Thomas 2005-ųjų, sprendimą dėl an daryti iki 2009 metų fiziškai Klestil pareiškė, kad narystės trojo reaktoriaus naudojimo bus padaryta”, sakė A. Bra
Europos Sąjungoje siekianti nutraukimo žadėta priimti zauskas po susitikimo su Aus
Lietuva privalo iki 2009 metų pirmąjį šių metų pusmetį.
trijos prezidentu Thomas
nutraukti Ignalinos atominės
Spaudos konferencijoje su Klestil. Pasak premjero, IAE
elektrinės antrojo reaktoriaus prezidentais dalyvavęs Austri sustabdymas buvo viena pa Balandžio 22 d. „Drauge” apsilankęs Lietuvos Banko (LB) Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Arvydas Kregždė (kairėje), lydimas Lietuvos generali
naudojimą, kaip to reikalauja jos žemės ūkio, miškų, aplin grindinių jo pokalbio su Aus nio konsulo Čikagoje Giedriaus Apuoko, prieš atvykdamas į Čikagą, vie
Europos Komisija ir Sąjungos kos ir vandens išteklių minis trijos vadovu temų.
šėjo Washington, DC, kur susitiko su svarbių JAV finansinių institucijų
narės.
tras Wilhelm Molterer sakė,
A. Brazauskas sakė išdėstęs pareigūnais. A. Kregždė tvirtino, kad LB savo veiklą pertvarkė pagal
„Susitarimas uždaryti pir kad Lietuvai derantis su Eu Th. Klestil, kad viena Lietuva tarptautinius reikalavimus, todėl jokių papildomų užduočių, Lietuvai ren
mąjį bloką 2005-aisiais ir ropos Komisija dėl Energeti nepajėgs uždaryti IAE. „Pa giantis narystei Europos Sąjungoje, iš Briuselio negauta. Lietuviškoji va
antrąjį 2009-aisiais išlieka ir kos ūkio turi būti įtvirtinta brėžiu, kad iš biudžeto, mano liuta — litas — tarptautinėje rinkoje laikosi tvirtai, retai susiduriama su
valiutos padirbinėjimo problemomis, nes savo laiku buvo imtasi
bus įvykdytas”, po susitikimo galutinė blokų uždarymo data. manymu, mes negalime skirti šios
griežtų apsaugos priemonių.
Jono Kuprio nuotr.
su Lietuvos prezidentu Valdu
Derybas su ES Lietuva keti nė cento. Nematau galimybių
Adamkumi antradienį sakė na baigti šiemet.
tai padaryti netgi po trejų ket kas. Anot jo, Austrijos prezi- mentais. „Mūsų nuomonės neTh. Klestil.
Lietuvos vadovybė nepri vertų metų”, sakė A. Brazaus- dentas sutiko su šiais argu- išsiskyrė”, pabrėžė premjeras.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA
Apie ameri
kiečių kunigų pedofiliją prabi
lęs popiežius Jonas Paulius II
JAV Katalikų Bažnyčios kar
dinolams sakė, kad visuomenė
„teisėtai laiko tai nusikalti
mu” ir kad Bažnyčioje šiam
reiškiniui vietos nėra. Griežti
ir aiškūs popiežiaus žodžiai
gali nulemti naują JAV Kata
likų Bažnyčios politiką, pagal
kurią vaikus seksualiai iš
naudoję kunigai būtų iš karto
perduoti teisėsaugos parei
gūnams. Kreipdamasis į JAV
katalikų vadovų ir Vatikano
pareigūnų susitikimą, Jonas
Paulius II taip pat sakė, kad
pastarojo meto skandalai ne
turėtų mesti šešėlio ant visos
JAV Katalikų Bažnyčios.
Šventasis Tėvas paprašė JAV
katalikų šios neregėto masto
krizės metu paremti savo vys
kupus ir kunigus.
Varšuva. Vatikano ir Len
kijos diplomatų pastangos
įtikinti
Maskvą
atšaukti
sprendimą dėl katalikų vysku
po Jerzy Mazur paskelbimo

pažįsta esanti įsipareigojusi
uždaryti antrąjį reaktorių iki
2009-ųjų, tačiau Europos Ko
misijos atstovų vertinimu, Lie
tuva tą iš esmės jau padarė,
pasirašydama
memorandu
mus dėl finansinės paramos
IAE uždarymui, ir to įsipa
reigojimo nevykdymas gali
kelti grėsmę Lietuvos priėmi
mui į ES per artimiausią blo
ko plėtros etapą 2004-aisiais.
Tuo tarpu Lietuvos prezi
dentas retoriškai klausė, kas
būtų, jei Lietuva pąjėgtų
antrąjį bloką uždaryti ne
2009-aisias, o, pavyzdžiui,
2011-aisiais metais. „Finan
sinė problema yra numeris
pirmas, ir tik milžiniškų pas
tangų dėka blokas gali būti
uždarytas 2009-aisiais me
tais”, sakė V. Adamkus. „O
kas bus, jei mes pajėgsim
uždaryti tik 2011-aisiais me
tais? Nenoriu, kad Europa
mus apkaltintų, kad Lietuva
yra nesąžininga, nesilaiko
savo žodžio, bet aš noriu tą
problemą išspręsti praktiškai,
kad būtų užtikrinti ir Lietu
vos žmonės, ir Europa”, sakė
V. Adamkus. Nukelta į 6 psl.
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Vatikanas.

Naujausios
žinios
.......................

ILLINOIS 60629

Popiežius Jonas Paulius II

nepageidaujamu asmeniu ir
draudimo jam įvažiuoti į Rusįją nedavė rezultatų. Lenki
jos užsienio reikalų ministras
Wlodzimierz Cimoszewicz an
tradienį Lenkijos radijui sakė,
kad kol kas iš Rusijos diplo
matinių tarnybų jokio atsaky
mo negauta. Lenkijos Kata
likų Bažnyčios primas kardi
nolas Jozef Glemp sakė esąs
nustebintas, jog Rusija nenu
rodo priežasčių, kodėl vysku
pui neleidžiama grįžti į Ir
kutską. Pasak jo, vyskupas

yra geravalis žmogus, ieškan paragino juos per 3 dienas pa
tis ryšių su Ortodoksų Baž siduoti, nes kitu atveju jiems
nyčia ir pasirengęs dialogui su gresia areštas bei perdavimas
ja. Iš Varšuvos į Maskvą at Tarptautiniam tribunolui bu
skridęs didžiausiai pasaulyje vusiai Jugoslavįjai.
katalikų diecezijai vadovavęs
JAV
vyskupas į Rusiją nebuvo
įsileistas praėjusios savaitės
Vašingtonas. JAV pirma
penktadienį.
dienį įspėjo, jog šią savaitę Je
Paryžius. Antradienio nak mene gali būti surengtas tero
tį Prancūzijos policijai, prieš ristinis išpuolis prieš JAV pi
Paryžiaus centre siautėjusius liečius, bei pranešė laikinai
demonstrantus, svaidžiusius uždarančios savo ambasadą
„Molotovo kokteilius”, teko pa Sanoje. Įspėjimo būta po iki
naudoti ašarines dujas, tuo šiol nežinomos grupuotės, pa
tarpu po visą šalį toliau plinta sivadinusios „al-Qaeda” orga
protestai prieš kraštutinių nizacijos šalininkai”, išplatin
dešiniųjų vadą Jean-Marie Le to pranešimo, kuriuo ji pri
Pen, sulaukusį netikėtos sėk siėmė atsakomybę už pasta
mės pirmajame prezidento ruoju metu Jemene nurinkimų rate. Daugiau kaip griaudėjusius sprogimus.
100,000 žmonių išėjo į Pran
Vašingtonas.
Savaitgalį
cūzijos miestų gatves, protes pirmą kartą per prieš šešis
tuodami prieš J.-M. Le Pen.
mėnesius prasidėjusią karinę
Belgradas. Šeši iš 23 Jung kampaniją Afganistane Piet
tinių Tautų (JT) karo nusikal vakarių Azijoje liko tik vienas
timų tribunolo Hagoje ieško JAV lėktuvnešis — „USS John
mų įtariamųjų sutiko savo F. Kennedy”. „Dalis pąjėgų jau
noru pasiduoti teismui, tačiau ilgą laiką ir ypač po rugsėjo 11
jų tarpe nėra labiausiai ieško dienos išpuolių labai sunkiai
mų asmenų — karo meto Bos dirbo”, teigė Jungtinio štabų
nijos serbų vado Radovan Ka- vadų komiteto pirmininkas,
radžič ir kariuomenės vado oro pajėgų generolas Richard
Ratko Mladič. Trečiadienį Ju Myers.
goslavijos vyriausybė paskelbė
Talsa. Atskirtas JAV ener
JT karo nusikaltimų tribunolo getikos bendrovės „Williams
ieškomų įtariamųjų sąrašą ir Companies” telekomunikacijų

tinklų operatorius „Williams
Communications” kreipėsi į
teismą, kad būtų paskelbtas
jos bankrotas.

AFGANISTANAS
Neži
nomos pąjėgos iš minosvaidžių
apšaudė Afganistane dislokuo
tus koalicijos karius, vykdan
čius operacijas prieš likusius
Talibano ir „al-Qaeda” ekstre
mistus. Mąjoras Bryan Hilferty pranešė, jog koalicijos pa
jėgos taip pat rado daugiau
slaptų ginklų sandėlių bei dėl
nenurodytų priežasčių sulaikė
tris asmenis.
Chaman, Pakistanas. Ke
liose Pietų Afganistano srityse
Jungtinių Valstijų lėktuvai iš
oro mėtė afganių banknotus.
Kiek anksčiau šiame regione
buvo pasklidę lapeliai, ragi
nantys talibus persigrupuoti
ir stoti į šventąjį karą prieš
JAV bei jų sąjungininkes,
pranešė liudininkai. Jų tei
gimu, aukštai skrendantys
transporto lėktuvai „C-130”
mėtė 10,000 afganių bankno
tus.
Bagramo oro bazė.

mimo bazilikos Betliejuje apgulties baigėsi be rezultatų.
„Mums nedaug trūksta iki su
sitarimo, mes tikimės”, sakė
palestiniečių įstatymų leidėjas
Salah Taamari. Tai pirmosios
tiesioginės Izraelio ir palesti
niečių derybos, kuriomis sie
kiama užbaigti tris savaites
trunkančią ginkluotą prieš
priešą tarp kariuomenės ir
šioje bažnyčioje įsitvirtinusių
palestiniečių kovotojų. Antra
jame derybų rate Izraelis pa
siūlė maždaug 230-iai Vieš
paties gimimo bazilikoje užsi
barikadavusių palestiniečių
rinktis arba teismą Izraelyje,
arba savanorišką tremtį iki
gyvos galvos. Palestiniečiai
prieš pasidedant deryboms at
metė šį siūlymą, teigdami,
kad bažnyčioje esantys įtaria
mi kovotojai galėtų būti per
kelti į Gazos Ruožą ir ten stoti
prieš teismą.

ARTIMIEJI RYTAI
Pirmasis Izraelio
ir palestiniečių pareigūnų de
rybų ratas dėl Viešpaties gi
Betliejus.

Hebrono, Vakarų Kranto, gatvėse.
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ŽIEMOS SAVAITGALIO
STOVYKLA RAKĖ
„Geležinio Vilko” prityrusių
skautų būrelio 2002 m. žiemos
kelionė į Rako stovyklą prasi
dėjo š.m. sausio 25 d. Susirin
kome penktadienį vakare, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Mūsų buvo devyniolika:
trylika skautų ir šeši vadovai.
Iš skautų dalyvavo Nerijus
Aleksa, Darius Aleksiūnas, Li
nas Aleksiūnas, Jonas Ankus,
Danius Čarauskas, Saulius
Fabianovich, Viktoras Jučas,
Darius Jutzi, Paulius Leipus,
Tomas Milo, Antanas Senke
vičius, Matas Tamošiūnas ir
Jonas Vaičikonis. Vadovai:
Aras Lintakas, Edis Leipus,
Tom Milo, Donatas Rama
nauskas, Romas Senkevičius
ir Tadas Stropus.
Susikrovėm į keturius auto
mobilius ir išvažiavome apie
7:30 v.v. Sustojome New Buffalo miestelyje pavalgyti vaka
rienę ir Grand Haven pasipil
dyti degalų. Atvykome prie
Rako stovyklos įvažiavimo
apie pirmą vai. naktį. Radome
labai mažai sniego. Pirmas sy
kis per daug metų, kad nerei
kėjo atkasti sniego nuo vartų.
Nuvažiavome prie ambulatori
jos ir iškrovėm skautų reikme
nis. Sustatėm lovutes, šonas
prie šono, kaip silkės statinė
je. Oras ne per šaltas, gal
40°F. Vadovai įsikūrė „Lituanįcos” virtuvėje. Ėjom miegoti
apie 3 vai. r.
Sausio 26 d. kėlėmės 7 vai.
r. Virėjų grupė paruošė kiau
šinienės ir dešrelių pusryčius.
Po pusryčių pasiruošėm die
nos iškylai. Nuvažiavome į
Nordhouse Dunes Wilderness
Area. Tenai pasiskirstėme į
skiltis ir pradėjom žygį. Oras
labai gražus: saulėta ir šilta,
apie 45°F, bet vėjuota.
Pirmoji iškylos dalis buvo
surasti Nordhouse Lake, apie
2-3 mylias, priklausant ko
kiais takeliais keliavome. Te
nai skiltys susitiko ir turėjo
trumpą poilsį — atsigėrėme ir
užkandome.
Antroji iškylos dalis — nu
keliauti kompaso kryptimi per
smėlio kalvas iki Big Sable
Lighthouse, apie 5-6 mylias.
Truko arti 2.5 valandas atvyk
ti prie švyturio. Tenai pasišildėme išgerdami karštos sriu
bos. Nuo švyturio liko maž
daug 2-3 mylios nukeliauti
prie laukiančių automobilių,
Ludington State Parke.
Saulei leidžiantis, sėdome į
automobilius ir važiavome at
gal į stovyklą. Grįžę į stovyk
lą, susitvarkėme ir pradėjome

vakarienės ruošą. Virėjai pa
ruošė visų mėgiamą „Caveman Stew” ir „Banana Boats”
(bananai kimšti šokoladu). Su
sitvarkę po vakarienės, disku
tavome Žiemos stovyklautojo
specialybės reikalavimus. Bai
gę diskusijas, skautai gavo pa
sirinkti: sukurti laužą lauke,
arba eiti į lovą. Visi pasirinko
eiti į lovą, bet pakeliui atgal į
ambulatoriją, brolis Edis pra
vedė trumpą susimąstymą.
Sausio 27 d. kėlėmės 6 v.r.
Laikas ruoštis kelionei namo.
Bet pirmiausia — pusryčiai.
Brolis Aras ir Donatas visiems
iškepė bulvių. Brolis Edis ir
Romas išdėstė visus kitus
maisto likučius. Pavalgę, su
tvarkėme ambulatoriją ir val
gyklą ir susirinkome prie var
tų pastatyti sniego senį.
Apie 10 v.r. išvažiavome

Los Angeles „Palangos” tunto dalis vyr. skaučių, dalyvavusių lietuviškų valgių gaminimo sueigoje. Iš k.: Tara
Barauskaitė, Tina Udrienė, Teresytė Giedraitytė, Aušra Venckutė, instruktorė Laima Gajauskienė, Miranda
Frankėnaitė ir Andrytė Giedraitytė.
Nuotr. Taros Barauskaitės

link namų. Oras vėl saulėtas
ir palyginant šiltas. Sustojome
Holland miestelyje pavalgyti
pietus. Grįžome į PLC apie 3
v. p.p. Nors buvo mažai sniego
ir oras pavasariškas, smagiai
ir prasmingai praleidome mū
sų laiką stovykloje. Tradiciją
žadame tęsti kitais metais.
v.s. fil. Donatas
Ramanauskas

AUSTRALIJOJE

VADOVU SUVAŽIAVIMAS

KEPĖM DUONĄ, SLĖGĖM SŪRĮ
Los Angeles „Palangos” tun
to vyr. skautės stengiasi puo
selėti lietuviškus papročius
ir tradicijas, tęsti tautinį pa
veldą, kaip tai darė mūsų ma
mos ir močiutės. Todėl vasario
23 d. sueigą Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos patalpose sky
rėme lietuviškų valgių gami
nimo pamokai. Laima Gajaus
kienė, sesės Simonos mama,
sutiko mus pamokyti kepti lie
tuvišką duoną ir slėgti visų
mėgiamą lietuvišką sūrį.
Atidžiai stebėjome kai Lai
ma mums rodė visus duonai
pagaminti reikalingus dėme
nis (ingredients), aiškino rei
kalingas jų proporcijas, paskui
viską sumaišė ir parodė, kaip
paruoštas kepalas turi atrodyti
prieš dedant į įkaitintą krosnį.
Stebėjomės, kiek duonai paga
minti reikia sudedamųjų da
lių. Pasirodė lietuvišką duoną
iškepti ne taip jau lengva,
kaip mes galvojome. Kadangi
tešla turi per naktį „ilsėtis”
šaldytuve, Laima mums paro
dė iš namų atsivežtą jau iš
keptos duonos kepalėlį.

Kol mokėmės duonos kepi
mo, užvirė sūriui gaminti pie
nas. Nustebome, kai, Laimai į
verdantį pieną įpylus šaltų pa
sukų (buttermilk), pienas tuoj
pavirto varške. Nutarėm, kad
sūrį gaminti yra žymiai leng
viau negu duoną kepti. Visos
pasižadėjome grįžusios namo
pačios mėgint sūrį gaminti.
Paskui ragavom mūsų paga
mintą sūrį ir iškeptą duoną —
pasakiška!! Taip skanu buvo!
Po to, sesės Teresytė ir An
drytė Giedraitytės, mus pamo
kė daryti šaltibarščius ir varš
kėčius pagal jų močiutės nau
dojamus receptus. Mums bu
vo smagu daryti varškėčius ir
palyginti skirtingus būdus
mūsų šeimose gaminamų šaltibarščių.
Kai pietūs buvo paruošti,
padengėm stalą ir visos kartu
pietavome. Visos sutikom, kad
išmokome gaminti šiuos lietu
viškus valgius ir pasižadėjome
išlaikyti lietuviškų valgių ga minimo tradiciją ir ją perduo
ti jaunesnei sesių kartai.

Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
d Ji t
J
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

300 Bamev Dr„ Sulfe A
Joliet, IL 6Č435
Tel. 816-744-0330:
lietuviškai 815-744-8^30

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

wwwjoertartb(M«oaiywidbrBariheattuxxn

Tel. 815-741-3220

Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Dr. Vida I.Puodžlūnienė
Heatthy Connection
Chiropractic & Rehab
Clinic

Valandos pagal susitarimą
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
pėse išvystė daug tolimesnių
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
klausimų ir dabar žiūrėsime,
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
kaip kiekvienam tuntui pa
Inkstų, pūslės, prostatos
patarimai.
vyks įvykdyti aptartus klausi
gydymas bei chirurgija
1000 S. State Street,
Center for Health,
mus. Tuomet, darbas dar toli
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
1200
S.
York, Elmhurst, IL 60126
gražu nebaigtas, ir iš šių dis
Tel. 815-834-9075/9076
630-941-2609
Kalbame lietuviškai
kusijų turi pasirodyti kon
kretūs veiksmai. Bus proga vi
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Vaikų gydytoja
siems dalyviams vėl susitikti
DANTŲ GYDYTOJAS <
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
jubiliejinėje stovykloje Ade
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
Tel. 708-349-0887.
laidėje sausio mėnesį, o po to
Priklauso Palos ir Christ
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
dar ir antrame tokiame va
ligoninėms.
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
dovų suvažiavime ateinančiais
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
metais, kad vėl galėtume pa
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Tel. 708-422-8260
sidalinti, kaip iškelti pasiūly
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
mai įvykdomi, ar kokie sunku
Sesė Tara Barauskaitė
DR. JOVITA KERELIS
7722 S. Kedzie Avė.
mai yra iškilę.
DANTŲ GYDYTOJA
Chicago, IL 60652
9525
S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
JURŲ
SKAUTŲ
PIRMOJI
PAVASARIO
Šį labai naudingą suvažia
Kab. tel. 773-471-3300
Tel. (708) 598-8101
vimą suruošė Rajono vadas
IŠKYLA
Valandos pagal susitarimą
Dr. RIMAS NOVICKIS
skautininkas brolis Henrikas
Čikagos jūrų skautai ir sius iškylautojus. Nors ir nu
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Antanaitis ir brolis sk. vytis
DR. L. PETREIKIS
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
skautės š.m. balandžio 6 d., vargę, bet visi buvo laimingi ir
Linas Šeikis. Kiti, kurie pri
(ir migrenos), sportinių
DANTŲ GYDYTOJA
šeštadienį, iš PLC Lemonte, patenkinti smagia pirma šio galvos skausmų
traumų specialistas
9055 S.Roberts Rd., Hickory
sidėjo prie savaitgalio sklan
išvažiavo į Waterfall Glen prie pavasario iškyla. O tokių jie 6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
Hills, IL
daus praėjimo, buvo skauti60402. Tel. 708 - 484-1111.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Argonne National laboratori tikisi ir daugiau.
ninkė sesė Dana Levickienė,
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
Tel. (708) 598-4055
jos. Diena buvo puiki ir visi
j.b. R. Jokubauskas
tarus. Kalbame lietuviškai.
Valandos pagal susitarimą
vytis brolis Jonas Rukšėnas ir
iškeliavo gera nuotaika. Vy
skautininkai broliai Povilas resni bebrai, vadovaujami j.b.
SKAUTŲ STOVYKLOS
Kviecinskas ir Rimas Skeivys,
Roberto Jokubausko ir j.b.
JAV IR KANADOJE
kurie visiems skaniai gamino
kandidato Mykolo Vodickos,
Birželio 15-22 d. — Det
maistą. Ačiū jiems visiems.
sekė 1.5 mylių kelią vadovau
roito „Baltijos” ir „Gabijos”
Primenu, kad jeigu kas turi damiesi ten anksčiau išdėlio
skautų ir skaučių tuntų sto
daugiau klausimų, ar nori iš tais kelio ženklais.
vykla Dainavos stovyklavie
samiau sužinoti, kas buvo ap
Jūrų jaunės, vadovaujamos
tėje, Manchester, Michigan.
tarta šiame suvažiavime, gali g.v. Laimos Bacevičienės ir
Liepos 19-28 d. — Čikagos
kreiptis į savo miesto tunto ūdrytės su vadove g. Rima Joskautų ir skaučių tuntų sto
štabą dėl pagrindinių punktų kubauskiene sekė bebrus kar
vykla Rako stovyklavietėje,
iš kiekvienos paskaitos ir dis tu su jaunesniais bebrais, va
Custer, MI.
dovaujamais j.b. Algimanto
kusijos.
Vyr. skautė
Siliūno ir j.b. kandidato Pau
Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
Albina Strungaitė
liaus Jarašiaus. Linksmi jų
miojo Vandenyno rajono skau
„Tėviškės aidai”, 2002.04.17 šūksniai aidėjo per visą miš
tų stovykla „Rambyno” sto
ką, o ypač klegesys kilo radus
vyklavietėje, Big Bear, CA.
naują kelio ženklą ir jį iš
Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
sprendus.
nados rajono skautų ir skau
Jūrų jauniai, vadovaujami j.
b. kandidatų Viktoro Česo, Jaunieji jūrų skautai Marius Šalkauskas, Jonas Sereikis, Tomas Kleiza čių „Šiaurės žvaigždynas!’ sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
Justino Novak ir j.b. Aro Gali- ir Michael Zaczek pirmoje pavasario iškyloje.
Nuotr R. Jokubausko
tėje, Kanadoje.
naičio nutarė geriau pasilavinti kompasais ir keliauti sun
kesniu keliu ir sunkesnėm
nuorodom pasikliaujant.
Visi susirinko prie gražiai
sukrauto ir j.b. Raimundo No
vak uždegto laužo. Čia visi
j.ps. Danutės Navickas buvo
vaišinami karštomis dešrelė
mis ir vaisių sultimis. Užsiskanavimui visi ant laužo ke
pėsi minkštukus (marshmallows) pasmeigę juos ant plonų
medžio šakelių.
Tokia graži saulėta diena
sukvietė ir nemažą būrį tėve
lių, kurie irgi turėjo progą pa Žiemos savaitgalio stovyklautojai Rakė. Iš k.: I eil. —T. Stropus, D. Ramanauskas, A. Lintakas, R. Senkevičius,
Po smagios stovyklos iŠ Rako išvykdami skautai atsisveikina su sniego seniu. Iš k.: Matas Tamošiūnas, Linas
sivaišinti ir pabendrauti prieš E. Leipus. II eil. M. Spitrys, J. Ankus, J. Vaičikonis, D. Čarauskas, V. Jučas, S. Fabianovich, D. Aleksiunas, D.
Aleksiūnas, Antanas Senkevičius, Saulius Fabianovich, Nerijus Aleksa, Marijus Spitrys, Viktoras Jučas, Danius
Nuotr. R. Senkevičiaus
namo vežant gerokai nuvargu- Jutzi, P. Leipus, A. Senkevičius, N. Aleksa, M. Tamošiūnas, L. Aleksiunas.
Čarauskas, Jonas Vaičikonis, Paulius Leipus, Jonas Ankus. Sėdi Darius Aleksiūnas. Nuotr. R. Senkevičiaus

Prieš kelis savaitgalius, ko
vo 15-17 d. vyko pirmasis Aus
tralijos Lietuvių skautų vado
vų suvažiavimas. Į Riddells
Creek atvyko apie 40 prityru
sių skautų ir skaučių, vyčių,
vyresnių skaučių ir skauti
ninkų iš keturių Australijos
kampų — Adelaidės, Sidnė
jaus, Melboumo ir Geelongo.
Šis svarbus suvažiavimas
ypatingas tuo, kad tai pirmas
kartas Australijos Lietuvių
skautų istorijoje, kai vadovai
susirinko vienoje vietoje ap
tarti reikalus, aktualius skautybei šiais laikais, kai gręsia
pavojus lietuvybės pranyki
mui australiškoje visuome
nėje.
Aptariamos temos įtraukė
lietuviško skautavimo charak
teristiką, Australijos Lietuvių
skautų tradicijas ir papročius
ir jų suvienodinimą visuose
tuntuose. Taip pat, aptarėm
ateitį ir kaip pritraukti vaikus
ir tėvus iš įvairių šeimų, tai
yra, iš vietinių lietuviškų ir
mišrių šeimų, ir naujai atvy
kusius lietuvius. Iškilo ir ke
lios temos, kurios sulaukė ne
mažai įvairių nuomonių, tai
yra, klausimai apie katalikų
tikėjimo lavinimą skautavime,
apie kalbos ugdymą ir tobuli
nimą tarp nekalbančių, ir apie
Australijos Lietuvių skautų
sąjungos padėtį, kas liečia ap
sidraudimą ir nelaimes sto
vyklose ar sueigos metu. Šios
paskaitos ir diskusijos gru

KADA ĮSIKŪNYS VIENYBĖ
ALGIMANTAS ZALUBAS

Atkelta iš 1 psl.
Panašumai lengvina bendra
vimą, vienija, nereikalauja de
rinti skirtumų. O skirtumų
derinimas yra nelengvas, kar
tais net neįmanomas dalykas.
Šeimoje, bendruomenėje, tau
toje nebūna visiškai panašių
žmonių, tačiau jie sugyvena,
nepanašių nelaiko nesavais,
nesusvetimėja be jokios prie
žasties.

Ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tose posovietinėse šalyse tarp
tautiečių pastebimas susve
timėjimas. Jis dažnai būna
toks stiprus, kad buvę pa
žįstami ir bičiuliai vienas kito
nebenori matyti. Tačiau, ar
tikrai jie buvo pažįstami? Gal
anksčiau bendravo jų kaukės,
o ne tikrieji veidai? Tėvai,
norėdami apsaugoti vaikus
nuo tykančių komunistinių
pavojų, patys pasislėpę po
kaukėmis,
augino
tikras
kaukes, todėl be maskuojan
čių kaukių vaikai tėvų nebeat
pažįstą, jų pažiūros vaikams
yra svetimos. Sosvetimėjimas
vyko dešimtmečius, tik atsi
skleidė staiga, kai vieni kau
kes nusiėmė, o kiti liko su jo
mis suaugę. Tačiau didžiau
sia bendražmogiškoji vertybė
— žmonių tarpusavio ben
dravimas, kuris jau laisvas,
nepersekiojamas turės atvesti
i suartėjimą.
Kaukės

Komunistinė ideologija buvo
diegiama prievarta. Ne tik
skelbta, bet ir laikytasi nuos
tatos: kas ne su mumis, tas
prieš mus, tas — priešas, o
priešą reikia sunaikinti. Kas
priešinosi komunistinei ideolo
gijai, tą negailestingai naiki
no, įkalindavo, uždarydavo į
psichiatrines ligonines per
auklėti arba galutinai pa
laužti, trėmė. Siekdami iš
vengti smurto, visi turėjo
užsidėti komunistines kaukes.
Tik dvasininkai ateistinės
kaukės nesidėjo, todėl buvo
persekiojami, kalinami, nai
kinami.
Tokiu būdu visi tapo vieno
di, skirtumų neliko, tačiau
bendravo ne asmenybės, o
kaukės. Visi pro vienodus aki
nius į viską žiūrėjo, vienodai
vienas kitam melavo, vienodai
kits kitą apgaudinėjo. Poetas
Justinas Marcinkevičius yra
pastebėjęs, kad velioniui jau
dvi duobes reikėtų kasti:
vieną — tikrajam asmeniui,
kitą — kaukei. Vieni soviet
metį su kauke kaip svetim
kūniu išgyveno, kitiems kaukė
pamažu priaugo, kiti nuo
mažens buvo išauginti kaip
sovietinės kaukės. Atgavus
laisvę ir nepriklausomybę, vie
ni kaukę-svetimkūnę nusi

metė, kiti to prielipo atplėšti
nebepajėgė arba nesiryžo, tre
ti kaukės kauke nebelaiko, o
nemaža dalis tų kaukėtų už
sidėjo naują — patriotinę, re
liginę ar darbo, doros ir dar
nos kaukę. Komjaunimo vei
kėjai, nuožmiausi ateizmo
propaguotojai, Bažnyčios per
sekiotojai, be išpažinties ir at
gailos, suteptomis rankomis
liečia tautos šventenybes ar
eina prie Dievo stalo.
Lygybė

Kita susvetimėjimo priežas
tis priklauso ne būties, o bui
ties sričiai. Dešimtmečius
diegta lygybės idėja paliko
ryškų pėdsaką. Tai lygybė
buvo paremta dirbtiniu sulygi
nimu. Lygybė laikyta gėriu —
vienodai
turėti,
vienodai
mąstyti, vienodai elgtis buvo
sovietinės gyvensenos norma.
O iš tikrųjų gėris yra nely
gybėje, nes nelygybė praside
da ten, kur prasideda kūryba.
Kuriantysis visuomet stovi
aukščiau, yra turtingesnis už
nekuriantįjį, jis savo pavyz
džiu skatina ir moko neku
riantįjį kurti. Bet koks kū
rybinis polėkis yra polėkis į
nelygybę, lygybės pažeidimas,
iškilimas. Nelygybė yra viso
keriopos pažangos variklis.
Nelygybę numatė pats Kūrė
jas, sakė, kad greičiau ku
pranugaris pralys pro adatos
skylutę, negu turtuolis pateks
į Dangaus karalystę; ne nely
gybė čia smerkiama, o turtuo
lis skatinamas dalintis su
vargšu. Sumanus verslininkas
turtų nekrauna, o plečia ga
mybą, vykdo įvairius labdaros
darbus, šelpia. Ar iškilieji
mąstytojai, genijai, talentai,
šventieji — ne Kūrėjo duotas
nelygybės padarinys?
Posovietinė buitinė nely
gybė, atsiradusi komunisti
niams pasaulio lygintojams
persivertus į laukinius kapita
listus, apiplėšus jau ir taip
anos sistemos nuskurdintus
žmones, pagimdė ne tik susve
timėjimą, bet ir susiprieši
nimą dėl nedoru būdu pasiek
tos turtinės nelygybės. Ne
būtų ta nelygybė tokia skaudi,
jei dalis žmonių negyventų
žemiau skurdo ribos, kai tuo
pat metu iš jų prakaito naujie
ji kapitalistai žarsto milijo
nus. Kita vertus, tų nu
skriaustųjų dvasios struktūra,
kaip rodo jų elgesys, nesiski
ria nuo naujųjų kapitalistų
dvasios. Dažnai susiprieši
nimo šaltinis yra pavydas,
turto troškimas. Ką reiškia
ketinimai badauti iki mirties
dėl neišmokėtų atlyginimų?
Didžiausia Dievo dovana —
gyvybė, sveikata aukojama dėl
pinigų. Jei kovojama dėl tiesos
ir teisingumo skirstant me

TĖVELIS
„ ,

JURGIS JANKUS

Nr.l
Ką tik grįžau iš krikštynų. Smagių. Pakrikštijom
trečią mano sūnaus atšaką Elzytę. Jai mano vardą
įdėjo. Tik per mano gyvenimą daug kas pasikeitė. Net
ir vardai. Mane šaukė Alzyte, o mano vaikaitėlę jau
Elzyte. Ir krikšto tėvai kitaip: krikšto tėvas, krikšto
motina, o mano laikais buvo tėvelis ir motinėlė.
Mano motinėlė buvo Lazutkaitė, vėliau ištekėjusi už
mūsų kaimyno Grigaliūno. Man tai buvo kaip antras
dangus. Kai tik išmokau lakstyti, tai kad tik kiek, ir
tuoj pas motinėlę. Tik pro kampą Alksnytės, per ke
liuką, per sodą ir pas ją. Tėvelis tai buvo motinos bro
lis, bet jo gyvo taip ir neatsimenu. Po krikštynų tuoj
pašaukė rusai į kariuomenę. Atėjęs atsisveikinti,
mane lopšy pasūpavo, paglostė ir pasakė:
— Kas kad išeinu, bet tavęs Alzyte, neužmiršiu. Kad
ir kas būtų, kad ir kažin kur būčiau, bet tave visada
atsiminsiu.
Ir neužmiršo. Kai seseriai rašydavo laišką ir man vis
ką įdėdavo, o kai kiek paūgėjau, tai ir man atskirai ką
atsiųsdavo: kokią lėlytę, kokį paukščiuką ar sagutį.
Rašė, kad ir jam neblogai sekasi. Buvo dailus, tvarkin
gas vyras, ir akis kiek prasitrynęs. Miestelio rusišką
mokyklą buvo pabaigęs, o tokių mano augimo dieno
mis iš prastų žmonių ne kas ir tebuvo. Mūsų sodžiuje
jis vienas toks. Turbūt ir visoje Rusijoje ne kitaip

džiagines gėrybes, kovos bū
das turi remtis krikščio
niškomis bei teisinėmis nuos
tatomis. Nebūtų ir tokios ne
lygybės, jei nebūtų sužlugdyti
dorovės pradai, jei tauta
nebūtų nuvaryta į klystkelius.
Iškeitus būties dalykus į bui
ties reikalus, idealus — į in
teresus, amžinąsias vertybes į
vienadienes, sumaterialėjusi
visuomenė elgiasi atitinka
mai: meldžiasi mamonai, ten
kina hedonistinius ir utilita
rinius poreikius, nepakelia
kančios ir nesuvokia jos pras
mės, žudosi. Užpoliarėje mūsų
tremtiniai mirė nuo šalčio ir
tikrojo bado, tačiau nesižudė.
Partizanai aukojo savo gy
vybes ant Laisvės aukuro, da
bartiniai „kovotojai” žudosi ar
atima gyvybes dėl pinigų.
Nesantarvė

Sovietmečiu visuotinis gy
ventojų sekimas, etatinių ir
neetatinių seklių armija visus
laikė baimėje. Dėl tos prie
žasties kilęs įtarumas, atsar
gumas tarpusavio bendravimą
pavertė vaidyba; išviršinė to
lerancija, mandagumas iki
lipšnumo net konfliktinėse
padėtyse buvo apsauginis sky
das nuo galimo įskundimo.
Nesantarvė buvo dangstoma
tariamu pakantumu, tariamu
panašumu ar net draugyste,
bendravimas buvo tik san
tarvės regimybė. Tokios san
tarvės tebesiekia kolaborantų
puosialėjamas Santarvės fon
das.
Išnykus baimei, bendravime
radosi daugiau tiesos, o tiesa,
kaip žinia, ne kiekvienam pa
tinka. Daugelis sovietmečiu
gerai gyvenusių, sistemai pa
taikavusių ar su ja kolabora
vusių, išgirdę pašnekovo po
žiūrį į tokią jų veiklą, užuot
apskundę (nebėra kam skųs
ti), nuo pašnekovo pasitrau
kia, nes apie santarvę jau ne
gali būti jokios kalbos. Tokią
nesantarvę matome Seime
tarp dešiniųjų ir kairiųjų. Dėl
minimos priežasties darbas
nedarnus.
Tikroji santarvė dar toli ir ji
ateis ne per kokius fondus, o
keičiantis požiūriui į vertybes,
keičiantis vertybinei mąsty
senai. Kairuolių praregėjimą
lems demokratinis procesas ir
pats gyvenimas laisvoje ir ne
priklausomoje valstybėje.
Ateizmas

Sudedamoji
komunistinės
ideologijos dalis buvo ateiz
mas. Carinės okupacijos, nors
ji truko daugiau nei dvigubai
ilgiau kaip sovietinė, impe
rinėje ideologijoje nebuvo
ateizmo, nors buvo brukama
kirilica, tačiau nebuvo žlug
domas tikėjimas, dorovė. Baž
nyčia, nors didvyriškai prieši
nosi, sovietmečiu patyrė ne
išmatuojamų nuostolių, griež

tą veiklos ribojimą, neteko
iškiliausių dvasininkų bei
rėmėjų pasauliečių, per ateis
tinį priverstinį auklėjimą ne
teko daugybės tikinčiųjų.
Graudu ir apmaudu matyti
bažnyčiose garbaus amžiaus
žmones ir tuo pat metu ko
kiame balaganiniame rengi
nyje lėbaujantį jaunimą. Dau
gelis jau krikštija savo vaikus,
priima sutvirtinimo sakra
mentą, tuokiasi bažnyčioje,
tačiau dažnai viskas tuo ir
baigiasi. Jie gyvena žemiškais
rūpesčiais, nepamiršta ap
drausti buto, automobilio, kar
tais vaikus, o amžinąjam gy
venimui vaiko neapdraudžia.
Kaip klostosi tokių vaikų
žemiškas gyvenimas be Dievo,
išgirstame ir paskaitome kas
dien: alkoholis, narkotikai,
nužudymai ir nusižudymai.
Tikinčiųjų ir netikinčiųjų po
žiūris į vertybes yra skirtin
gas, todėl ir bendravimas ne
gali būti visavertis; tikintysis
į netikintįjį žiūri kaip į Dievo
Palaimos neturintį brolį, o
netikintysis į tikintįjį — kaip į
keistuolį.
Atstatinėjamos sugriautos
ar sunykusios bažnyčios, sta
tomos naujos, visuomenė ir
valstybė labiau remia Bažny
čią, suvokia jos reikšmę mūsų
gyvenime. Nedaugelio, tačiau
labai iškilių dvasininkų žodis
jau pasiekia klausytoją ir
skaitytoją, įvairūs religiniai
renginiai jau patraukia ir jau
nimą, atveria akis tikrajam
gėriui ir grožiui.
Nutautėjimas

Dešimtmečiais
peršama
„tautų draugystės” ir niekina
mas tautiškumas menkino ir
naikino tautinę savimonę,
tautines tradicijas ir papro
čius, sunaikino ir persmelkė
sovietinėmis spalvomis ir kva
pais, sugriovė tautos būsto
sienas, trečdalį tautos iš
blaškė, atvėrė duris klajū
nams iš rytų. Prievarta buvo
kurpiamas tarybinis — be
tautybės, be tėvynės, be ti
kėjimo — žmogus. Visoms So
vietų Sąjungos tautoms buvo
uždėta tarybinės liaudies kau
kė. Po patirtų negandų daug
tautiečių, nors kalba lietu
viškai, yra nutautę, praradę
tautinį tapatumą, tautinį oru
mą.
„Tautų draugystės” abstrak
cijos atsikratyti nelengva, juo
lab, kad plinta kosmopolitiz
mo ir globalizmo apraiškos,
todėl atkurtoje tautiniu pa
grindu mūsų valstybėje itin
svarbus yra tautinis ir patrio
tinis ugdymas; pilietinis ugdy
mas, nors demokratinėje vals
tybėje taip pat yra svarbus, jo
pakeisti negali.
Sektinas pavyzdys

Kodėl tebeklausome ,Ameri
kos balso”, Vatikano radijo lie
tuviškų laidų, kodėl atsidėję

buvo, kad jį iš karto karininkas, labai didelių ponų
vaikas, pasigavo sau už tarną. Anų laikų rusų kariuo
menės vyresnieji turėjo savo tarnus. Vadino juos
dienščikais, bet ką tas žodis sako, aš ir šiandien neži
nau. Spėju, kad gal kokių generolų patarnautoją. Ma
ma sakydavo, kad anų laikų generolai nemoka net kel
nių užsimauti. Reikia, kad kas padėtų. Turbūt ji tik
mane taip erzino, nes aš niekada netikėjau, kad mano
tėvelis ponams kelnes maustytų ir girtųsi, kad visam
pulke jis tik vienas taip lengvai kariuomenėje tebūna.
Kai pabaigė kariuomenę, neturėjo laiko net kada
namo parlėkti paviešėti: karininkas parsivežė į dvarą
ir visą laiką prie savęs laikė. Jeigu kur važiuodavo, tai
irgi imdavosi kartu. Laiškuose gyrėsi, kad taip gali
pamatyti daug pasaulio ir daug didelių miestų. Kitaip,
sakė, nė sapnuoti nebūčiau sapnavęs to, ką dabar ma
tau ir ką girdžiu. Rašė, kad viskas labai patinka, tik
viena bėda, kad namų labai pasiilgęs. Sakęs ir ponui,
kad norėtų nors keliom dienom namo parvažiuoti, bet
ponas vis liepia palaukti. Vis sako, važiuos į Vokietįją,
tai nuvažiuodamas išmes mane prie namų, o po kelių
savaičių grįždamas vėl pasiims.
Laiškus rašydavo savo seseriai, mano mamai, nes aš
dar nemokėjau nei paskaityti, nei parašyti, bet, jai
rašydamas, vis ir man ką įdėdavo. Tai gražų paveiks
liuką, tai visokių spalvų nosinaitę, o paskutinį sykį at
siuntė tokią išpūstą lėlytę, kurios niekaip nebuvo gali
ma paguldyti. Guldyk kaip nori, o ji tuoj vėl atsistoja.
Tada ne tik man, ne tik kitiem vaikam, bet ir dide
liem atrodė kaip tikras stebuklas. Net iš kitų kaimų

klausome per Antrąjį pasau
linį karą pasitraukusio ir at
vykusio tautiečio? Ar čia dar
trūksta minties, sąžinės ar
žodžio laisvės? Kodėl gėrimės
užsienio lietuvio gražia, be
svetimybių kalba? Ar mūsų
mokyklos blogai moko? Kodėl
su pavydu žiūrime į užsienyje
geriau bei pasiturinčiai gyve
nančius tautiečius, kodėl tykome iš jų dovanų, važiuojame
pasipinigauti? Ar mūsų ran
kos silpnesnės, ar galvos
minkštesnės?
Mums užsienio tautiečių pa-’
vyzdys, tarsi koks stebuklin
gas veidrodis, rodo, kokie, jei
ne okupacijos, galėjome būti.
Ir turime dėkoti Dievui, kad
pasitraukę nuo raudonojo tva
no tautiečiai išlaikė tai, ką
gera savyje turėjom ir dabar
jie mums pavyzdžiu gali būti,
padeda Lietuvai keltis. Juk
jie, ant kulnų lipant frontui,
pasitraukė, viską praradę, be
jokio turto, be garantijų sve
čiose šalyse, atsidūrė „ant pli
kų akmenų”. Jie prarado
viską, nes prarado tėvynę,
išsinešė tik begalinę skriaudą
ir tėvynės ilgesį. O kuo tapo?
Ne iš verkšlenimo ir iš elgetystės, ne iš dovanų, o iš savo
rankų, iš savo proto ir iš
minties, iš doros veiklos. Ir vi
sais jiems įmanomais būdais
siekė Lietuvai laisvės. Tik visi
yra pasiligoję, tačiau tauria
liga — nostalgija, tėvynės ilge
siu. Dėl tos ligos, jie nesėdi
ant sukrautų turtų, mokslo ir
meno vertybių, o visokiais
būdais padeda Lietuvai; jie
nori matyti ją prisikėlusią,
tokią, kokia ji buvo paliekant,
ar dar gražesnę.
Ir tai — gražiausias ir sekti
nas pavyzdys, rodantis, ko
kiais lietuviais galime ir tu
rime būti. Todėl, įsižiūrėjus,
įsiklausius, iš jų stiprybės pasisėmus, reikia atsigręžti į
save. Kita vertus, praeities pa
tirtis, jų ir mūsų pavyzdys pa
rodo ir įrodo, ko galima pa
siekti laisvėje, nors be tėvy
nės, ir kaip galima nusmukti
Tėvynėje be laisvės.
Turime tėvynę, atgavome
laisvę. Lieka keltis ir kilti,
tapti panašiais į laisvėje ir de
mokratijoje išgyvenusius tau
tiečius.
Raudonas rūkas pamažu
sklaidosi. Yra ženklų, kad tau
ta iš ligų patalo keliasi. Kas
tiki Dievą, tas su Jo pagalba,
kas netiki — savo galiomis
bendražmogiškųjų
vertybių
pagrindu turime išsaugoti pa
siektą „laimės žiburį”, atkurti
vertybinę mąstyseną, susigrą
žinti tikrąsias vertybes į gyve
nimą. Tai vienintelis tikras,
gėriu ir grožiu paremtas supa
našėjimo būdas. Tik taip supanašėjus, išnyks susvetimė
jimas, nesantarvė, rasis so
cialinis teisingumas ir įsikū
nys „Tautiškos giesmės” valia
— vienybė.
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Pastangas reikia
sujungti
„Drauge” balandžio 5 d. savo
rašinyje „Paskutinis darbyme
tis?” Bendruomenės ir ALT
vadovus raginau kiekvienoje
valstijoje kokiu nors būdu —
„lūš, plyš, sprandai truks” —
surasti po kelis lietuvius, iš jų
sudaryti talkininkų grupes,
įtaigauti jas užmegzti ryšius
su savo senatoriais arba bent
su jų įstaigomis ir prašyti pa
ramos Lietuvos keliui į NATO.
Pirmas tų talkininkų užda
vinys būtų kviesti senatorius
balsuoti už šiam tikslui siekti
Lietuvai labai svarbų doku
mentą — „Freedom Consolida
tion Act”. Į šį mano rašinį atsi
liepdamas, JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys pranešė, kad to
kį, net labai sėkmingą, talki
ninkų medžiojimo būdą sura
do JAV LB New York apygar
dos valdybos vicepirmininkas
Raimundas Sližys. Lietuviškų
pavardžių galūnėmis „prišer
tas” kompiuteris net dešimtyje
valstijų pažėrė pusantro tūks
tančio lietuvių (galėjo pasitai
kyti ir vienas kitas graikas),
nurodydamas telefonų kny
gose surašytus jų adresus ir
telefonų numerius. Tokius
duomenis gavusi, Krašto val
dyba tuojau pat pradėjo su
jais susižinoti ir kviestis į tal
ką. Užmojis šaunus ir sveikin
tinas.
Nors ir nemanau, kad šiai
„kompiuterinei”
medžioklei
įtakos būtų turėjęs čia mini
mas mano rašinys — laiko
atžvilgiu įvykiai prie vienas
kito per arti — tačiau malonu,
kad tas pats taikinys man ir
Bendruomenės
vadovams
•mintin įstrigo apytikriai tuo
pačiu laiku. Ir jeigu pradėtas
darbas bus ištvertas iki pabai
gos, netrukus turėsim tai, ką
jiems tame rašinyje siūliau.
Kiekvienoje JAV valstijoje
darbuosis po grupę lietuvių
kilmės piliečių, tikiu — veik
lių, talkinančių JAV LB valdy
bai atlikti Lietuvai reikalingą
visuomeninį darbą. Ypač tokį,
kuriam būtina senatoriaus,
gubernatoriaus bei Atstovų
rūmų nario pagalba. Tai bus
visoje Amerikoje išskleistas
veiklos tinklas, per kurį ga
lėsim tiesiogiai, asmeniškai ir
skubiai šiuos politikus pasiek
ti. Tokios galimybės mums se
niai reikėjo, nes ankstesni
mūsų veiklos būdai kaip, pvz.,
raginimai siųsti laiškus, tele
gramas, faksus, žmonių „ant
kojų” nebesukelia. O rūpinda
miesi Lietuvos įstojimo į
NATO talka, ypač „Freedom
Consolidation Act” (FCA) sėk

ateidavo pasižiūrėti tokio negirdėto daikto.
Aš tebebuvau tik geras pupų pėdas, kai mama ir mo
tinėlė mane pakėlė į piemenes. Į žąsų, bet vis tiek į
piemenes. Mūsų tais metais tebuvo tik dvylika žąsų.
Išperinta buvo daugiau, bet vieną naktį įsisuko lapė,
išguldė septynis ar aštuonis žąsiukus. Tais metais gal
ir visai be žąsų būtume likę, jeigu išgąsdintų žąsų
girksėjimas nebūtų pažadinęs tėvo.
Motinėlės žąsų buvo daug. Gal kokia dvidešimt, o
gal ir daugiau. Kai suvarė abi į krūvą, pasidarė tikras
žąsų pulkas. Buvo gera, kad nei mūsų, nei motinėlės
senų žąsinų nebuvo, tai ir man nebuvo ko bijoti. Mūsų
kaip mūsų, bet motinėlės žąsinas buvo tikrai pašėlęs.
Nė vieno neleido praeiti pro šalį neužkabinęs. Tą va
sarą ją pačią praeinančią užpuolęs ir apžnaibė, ir ap
daužė. Bet tas sykis ir jam taip sau nepraėjo: užda
riusi kelias savaites, gerai pašėrė ir iškepė bičkuopiui.
Gavau ir aš ne tik paragauti, bet net visą didelį spar
ną nugriaužti.
Abi, mama ir motinėlė, suvarė žąsis į krūvą ir per
mūsų telėdniką padėjo išvaryti į pakluonę, į rugienas.
Čia, Laukelyje, kaimas bandos neganė, tai gubavietėse jau buvo gražiai sužėlusios pabarstos. Žąsims to
ir tereikėjo: jos tuoj supuolė pešti žybsančių želmenų.
Mamos pasakė žiūrėti, kad žąsys nesulėktų į Šalčiūno batvinius, kurie žaliavo vienam šone, sakė, kad
galiu žąsis leisti ligi upelio, tik neperleisti į aną pusę,
kad nesugargėtų ant vieškelio. Mama dar padavė bo
tagą. Ne tokį, kaip tikrų piemenų — sukrų ir šmaikš
tų ant ilgo liauno botkočio, bet tik seną mazgotę, pri

me Senate, dar kartą įsitiki
nom, kad asmeniški, nors ir
vienkartiniai, pasimatymai su
savo valstijų senatoriais lemia
daugiausiai. Ryškiausias pa
vyzdys: Illinois Lietuvių res
publikonų lygos vadų pasima
tymas su senatorium Peter
Fitzgerald.
Į mano rašinį atsiliepdama,
Amerikos Lietuvių taryba
(ALT) „Drauge” balandžio 19
d. tuo pačiu reikalu paskelbė
atsišaukimą, kviečiantį lietu
vių visuomenę dar neapsisprendusiems JAV senato
riams skambinti, siųsti fak
sus. Pridėjo trumpo laiškučio
tekstą ir nurodė senatorių
įstaigų Vašingtone telefonų
bei faksų numerius. Taigi vėl
tas pats mažai paveikus bū
das. Sąraše 37 neapsisprendusieji, išsibarstę 32 valstijose. Į
kai kurias iš jų „Draugas” ke
liauja daugiau kaip savaitę.
Šalia to, kiek lietuvių ten jį
skaito, kiek iš jų ALT skel
bimą pastebės, kiek į jį atsi
lieps? O ką gali reikšti Illinois
valstijoje balsuojančio piliečio
telefono skambutis ar faksas į
Alabamai atstovaujančio se
natoriaus įstaigą Vašingtone?
Ir jeigu šį uždavinį užsimoję
vykdyti vadovai ribosis tik to
neapsisprendusiųjų sąrašo pa
skelbimu, koks gali būti tokio
darbo rezultatas?
Iš dalies jį galime pastebėti
ir tame pačiame sąraše. Jame
— bent septyniolika senatorių
iš lietuvių gyvenamų vietovių.
Keli — mums gerai žinomi:
Arlen Specter (R. Pennsylvania), Edward Kennedy (D.
Mass.), Charles Schumer (D.
New York), John Corzine (D.
New Jersey), Barbara Boxer
(D. California), Bil Nelson ir
Bob Graham (D. Florida),
Herb Kohl (D. Wisconsin). Ar
jie „svyruoja” dėl to, kad „per
kieti” buvo palenkti, ar per
mažai buvo mūsų pastangų?
O gal iš viso su jais nebuvo su
sisiekta? Kas už tai atsakin
gas? Taip pat praverstų žinoti,
kurie yra tie apsisprendėliai:
ir už, ir prieš, ir kiek balsų
dar reikia sumedžioti FCA
priimti?
Sutinku su JAV LB Krašto
valdybos pirmininko teigimu,
kad išeivija Lietuvos į NATO
neįves, bet taip pat manau, ir
tikriausiai — ne vienas, kad
tame kelyje ji galėtų būti daug
naudingesnė, jeigu uždavinius
geriau išmąstytų, tiksliau su
planuotų ir stropiau vykdytų
pastangas sujungdama arba
bent tiksliau suderindama.

rištą ant plono pagaikščiuko. Sakė, žąsim pabaidyti
toks pat geriausias. Dar mane padrąsinusios ir pasa
kiusios, kad neužsižaisčiau ir neišleisčiau žąsų iš akių,
pasišnekučiuodamas nuėjo namo.
Ant tvoros pasistojusi, nulydėjau jas akimis ir paju
tau, lyg jos būtų pasiėmusios ir nusinešusios visą ma
no tvirtumą. Juk viena būti nebijojau. Viena aplakstydavau visus laukus. Nubėgdavau ir pas dirbančius, ir
pas ganančius, bet niekada tokio tuščio vienumo nebu
vau jutusi. Nors ėmusi palik žąsis ir rėkdama vykis
mamą su motinėle. Bet nesivijau. Buvo gėda pasirody
ti tokiai ištižusiai. Ašarą nubraukusi, nusileidau nuo
tvoros, atsisukau į žąsis. Jos nieko nepaisė. Tarpusavy
pasišnekėdamos, rankinėjo želmenis ir visiškai ne
sirūpino, ar jas kas saugo, ar yra vienos paliktos. Jei
gu nebūčiau bijojusi gėdos, gal ir būčiau vijusis, bet
dabar vėl pasistojau ant tvoros ir uždainavau mamos
mėgstamą dainą:
Žiūrėk, Jonai, žiūrėk, dėde —
Čiūdralala
Vagis ant kumelės sėdi —
Čiūdralala
Čiompiriū drala la, pidrala
Och vairiūdralala
Čiompiriūdra lala.
Ir mama, ir motinėlė abi atsigręžė, abi pamojo ran
kom. Nors jos jau buvo prie mūsų kiemo, bet mano
dainą girdėjo. Pati žinojau, kad girdėjo. Mama ir kitos
sakydavo, jog mano balsas toks didelis, kad galiu ne
tik jas ir visus bernus perrėkti.
Bus daugiau
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PASLAUGOS
STASYS CONSTRUCTION

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

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

Paruošia
VIŠČIUKAS SU RYŽIAIS

Adelė

SKANU IR BE MĖSOS
1/2 svaro morkų, nuskustų ir
supjaustytų nedideliais gaba
liukais
1/2 puod. nevirtų ryžių
1 svaras žalių špinatų, gerai
nuplautų, nesmulkiai sup
jaustytų (nupjauti storuosius
kamblius)
2 česnako skiltelės, smulkiai
sukapotos
2 šaukštai sviesto (galima ir
nevartoti)
Į puodą sudėti morkas,
įpilti 6 puod. vandens ir ant
karštos liepsnos užvirinti; su
pilti ryžius, žiupsnį druskos,
užvirinti. Kai viskas vėl už
verda, sudėti špinatus, pama
žinti po puodu karštį, kad pa
mažu virtų.
Virti, kol morkos ir ryžiai
bus labai minkšti — maždaug
1/2 vai. Įmaišyti česnaką ir
sviestą, pavirinti dar 5 minu
tes. Jeigu reikia, įberti šiek
tiek daugiau druskos.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUIUMGIfflJGNAMŲSVEIKAlUK
GYVYBĖJ 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

2 be kaulų ir odos viščiuko
krūtinėlės, perpjautos per
pusę
PARDUODA
1 šaukštas aliejaus (canola)
1 skardinukė „Cream of
Pigiausiai parduodu
Kristijono Donelaičio pradžios ir aukštesniosios mokyklos knygos sutiktuvių svečiai — buvę mokytojai, moki
Chicken Soup” (Campbell ar
niai, jų tėvai.
Visos nuotraukos — Vitos Šerelytės
lietuviškas bulvių tarkavimo
SIŪLO DARBĄ
kitos gamybos)
mašinas. Tik $85.
1 ir 1/2 puod. vandens
Savaitgaliais
galiu atvežti.
Reikalingi darbuotojai parduo
1/4 šaukštelio paprikos ir
tuvių valymui TN ir IN
Tel. 773-875-6232.
maltų pipirų
valstijose. Pageidautina vyrai.
2 puodukai greitai
Atlyginimas nuo
IEŠKOTE DOVANŲ pirmai
Kovo 24 d., sekmadienį, po
išverdančių ryžių (precooked,
komunijai, krikštui, mokyklų
$1,500
iki
$1,800.
tautinio pažado „Lietuviais
pamaldų, Pasaulio lietuvių
užbaigtuvėm ar šiaip įvairioms
pvz., Minute rice)
Tel.
615-554-3161.
esame mes gimę, lietuviais tu
progoms, turiu gražių meniškų
centro didžioji salė buvo pilna
2 puodukai šviežių arba
rime ir būt...”, pynėsi su įgyta
medžio drožinių —
Window Washers Needed!
žmonių, susirinkusių į Kr. Do
šaldytų brokolių „žiedukų”
koplytstulpių, koplytėlių, lietu
tėvynės
meile, jaunatvės 40,000 per year. We need 100 crews.
nelaičio mokyklų istorinės
Keptuvėje įkaitinti aliejų,
No exp. necessary. Will train. Mušt
viškų sodybų, įvairių kryžių.
linksmumu ir pagrindine Kr. have
valid driver’s license and transknygos pristatymą. Čia susiti
Tel. 773-238-4573.
sudėti vištienos krūtinėles ir
portation. Mušt be fluent in English.
Donelaičio mokyklų idėja bei
ko buvę Kr. Donelaičio mo
pakepinti, kol abi pusės gra
L.A. McMahon Window Wasning.
šūkiu „Mylėsi Lietuvą iš tolo
IŠNUOMOJA
Chicago and Milwaukee area.
kyklų mokytojai, daugybė bu
žiai paruduos. Išimti vištieną.
Tel. 800-820-6155.
visa širdim, visais jausmais...”
vusių abiturientų, o svečių
Į keptuvę sukrėsti sriubą, su
Šalia „downtown” išnuomoja
(Bem. Brazdžionio žodžiai).
tarpe matėme Lietuvos Res
Masažo salonui reikalingi
pilti vandenį, papriką ir pipi
mas
3 miegamųjų butas. Netoli
To siekė direktorius J. Širka,
publikos gen. konsulą Giedrių
rus, gerai sumaišyti ir pakai
masažistai, nors truputį
IL
universitetas
ir visos ligoninės.
tą mokė visi mokytojai savo
Apuoką ir garbės konsulą Vac
tinti, kol užvirs. Įmaišyti ry
Brighton
Park
išnuomojamas 2
kalbantys
angliškai.
pamokose, tą išsinešė abitu
miegamųjų
butas.
Yra garažas.
lovą Kleizą, kurio vaikai baigė
žius ir brokolius. Ant viršaus
Tel. 630-640-8582 arba
rientai.
Oak Lawn išnuomojamas butas
Kr. Donelaičio mokyklas.
uždėti vištieną (galima ją api
847-691-7348.
1967 m. Kr. Donelaičio mo
su baldais. Teirautis: First Rate
PLC Moterų klubo pirm. Br.
barstyti dar trupučiu papri
kyklas lankė 444 mokiniai,
Real Estate, Aušra Padalino,
Nainienė paprašė susirinku
kos bei pipirų). Uždengti ir
NEKILNOJAMASIS TURTAS
tel. 773-767-2400
buvo
įsigyta
mokyklų
vėliava
VOKIŠKAS OBUOLIŲ
siųjų tylos, o Ramona Stepo
patroškinti ant mažos lieps
ir sukurta daina. Kiek vėliau
PYRAGAS
navičiūtė-Žemaitienė pradėjo Kr. Donelaičio pradžios ir aukš
nos apie 5 minutes, kol skys
Westmont išnuomojamas 2 mieg.
GREIT
PARDUODA
mokinių skaičius mažėjo dėl
1
ir
1/2
puod.
cukraus
tesniosios
mokyklos
direktorius
Ju

su šiluma ir baseinu butas.
programą savo sukurtu eilė
tis susigeria į ryžius ir bro
darbo reikalais išsikraustan2/3
puod.
aliejaus
lius Širka.
Landmark
$795
per mėn.+ „security”.
koliai suminkštėja.
raščiu.
properties
čių šeimų, ir dėl sumažėjusio
2
kiaušiniai*
Lockport išnuomojamas 2 mieg.
Pakanka keturiems patieka
Programos metu Kr. Done
n
Per 33 metus Kr. Donelaičio
butas. $670 per mėn. + „security”.
2 puod. miltų
laičio Žemesniosios ir Aukš mokyklų šeimoje dirbo daug gimimų skaičiaus.
lams.
o. Bus. 773-229-8761
Tel. 630-415-2405.
Paskaitininkas J. Ivanaus
1 šaukštelis cinamono
Res. 708-425-7160
tesniosios mokyklų direktoriui profesinių mokytojų, gabių ra
kas
dar
ir
tą
dieną
kreipėsi
į
Mobil
773-590-0205
1 šaukštelis kilimo miltelių
Juliui Širkai buvo gražiai pa šytojų ir pasišventusių tėvų
Marąuette Park ir Kedzie
Pager 630-314-4330
tėvus, kad leistų vaikus į lie
(baking powder)
KINIETIŠKI RYŽIAI SU
išnuomojamas modernus dviejų
dėkota už puikiai atliktą švie bei talkininkų.
tuviškas mokyklas: „Tėvynė
1/2 šaukštelio druskos
miegamųjų butas naujasniame
RIMAS STANKUS
KREVETĖMIS IR
timo — direktoriaus darbą per
Kr.
Donelaičio
mokyklose
šaukia! O ką jūs į tai?”
4 puod. nuluptų, plonai
name
vyresnio amžiaus .žmonėms
DARŽOVĖMIS
33 metus. Dėkojo mokytojai už išmokta lietuvių kalba buvo
• Čikagoje ar priemiesčiuose
Po
to
direktorių
J.
Širką
arba pensininkams.
supjaustytų
obuolių
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
1 ir 1/2 puoduko virtų ryžių
mokyklinę tvarką bei aukštą aukštai vertinama ne tik ame
Tel. 708-656-6599.
sveikino
Lietuvos
Respublikos
1
puod.
kapotų
graikiškų
•
Nuosavybių
įkainavimas
veltui
1 svaras šaldytų, virtų
mokslo lygį, dėkojo abiturien rikiečių vidurinėse mokyklose,
• Tarpininkaujame gaunant
generalinis konsulas G. Apuo
riešutų (walnuts)
krevečių
tų atstovas ir tėvai.
paskolą
bet
kai
kurie
universitetai
For Rent — 2 bdr. 5 rm.apt. near
kas,
pranešdamas,
jog
Kovo
Aptepimas
• Pensininkams nuolaida
1 puod. šaldytų žirniukų
davė
užskaitas
už
lietuvių,
ORANGE LINE. $650 per mo.
11-sios proga Lietuvos prezi
1 puod. malto cukraus
2-3 morkos
kaip
svetimą
kalbą,
ir
už
gim

plūs
sec. dep. incl. heat and appl.
1 (3 uncijų) pakelis sūrio
dentas Valdas Adamkus ap
2 šaukštai aliejaus
nastiką
užskaitydami
tautinių
Adults only — no pets.
(cream cheese, light)
dovanojo J. Širką Didžiojo Lie
1/4 šaukštelio sezamo sėklų
Tel. 773-585-5758.
šokių
pamokas.
1 šaukštas sviesto
tuvos kunigaikščio Gedimino
aliejaus (sesame seed oil)
Kr. Donelaičio mokyklos tik ordinu.
1/2 šaukštelio vanilijos
3 žalių svogūnų laiškai
rai
buvo „šviesus mokslo švy
ĮVAIRUS
*galima vartoti kiaušinius,
AV LB Vidurio Vakarų
(nebūtinai)
turys
”
,
subūręs
daug
kilnių
ir
paruoštus be trynių, pvz.,
apygardos pirm. Birutė A.
1 šaukštas sojos pupelių
pasišventusių
žmonių,
išaugi

„Better’n eggs”, „Egg-beaters”
Vindašienė pasveikino su gau
padažo (soy sauce)
nęs puikią jauną lietuvių kar tu ordinu ir pastebėjo, jog Kr.
ir
pan.
1 pakelis „Fried Rice” rytie
tą.
Įkaitinti orkaitę iki 350
Donelaičio mokyklų darbo vai
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
tiškų prieskonių (gaunama
Pagrindinis kalbėtojas Juo
laipsnių
F.
Dubenyje
sumai

siai
atiteko
LB
Vidurio
Vaka

bet kurioje didesnėje maisto
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
zas Ivanauskas retu suge
rų apygardai, todėl J. Širkai
(7?
parduotuvėje, kur parduoda šyti cukrų, aliejų, kiaušinius
bėjimu perdavė Kr. Donelaičio
Kiemo sutvarkymas,
buvo įteiktas padėkos lakštas.
mi įvairių tautybių priesko ir paplakti elektriniu plakik
mokyklų prisiminimus, kaip
gėlyno dekoravimas.
Vidos Brazaitytės pakviesti,
niai ir produktai — šiuo atve liu, kol bus lygi masė.
buvęs tų mokyklų mokinys, o
Kalbame lietuviškai.
Sumaišyti miltus su kilimo Kr. Donelaičio mokyklų sukaktuvi
gale salės susirinko dalyvavu
ju, kinietiški).
»T<
vėliau ir mokytojas. Jo prisi
milteliais, cinamonu bei drus nis ženklas.
Tel. 630-789-2224
Sušalusias krevetes atšil
minimai rytmečio maldos ir sieji abiturientai, kurie, dai
ka. Suberti į kiaušinių masę
nuodami Kr. Donelaičio mo
dyti po šalto vandens srove,
miltų
mišinį,
gerai sumaišyti.
kyklų dainą, atnešė po raudo
jeigu turi, nuimti nuo uode
Įmaišyti
obuolius
ir riešutus.
ną rožę buvusiam direktoriui.
gaičių kietąją dalį, jeigu di
Tešlą
sukrėsti
į pariebaDidelė raudonų rožių puokštė
desnės, perpjauti skersai pu
luotą 13x9" keptuvą, kepti 350
buvo įteikta ir Zitai Širkienei
siau.
laipsnių F orkaitėje 1 vai.
už Kr. Donelaičio mokyklų rei
Morkas nuskusti ir supjaus
Išėmus iš orkaitės, palaikyti
kalų parėmimą ir mokytojų
tyti plonais griežinėliais,
10
minučių
keptuve,
tuomet
posėdžių į namus priėmimą.
sudėti į mikrobangei tinkantį
išversti ant vielinių grotelių.
Knygą „Su mokslu į rytojų”
indą, užpilti 1/4 puod. van
Kai
visai atauš, aptepti iš
malonu
paimti į rankas. Ji pil
dens, uždengti ir pavirinti 4
malto
cukraus,
sūrio,
ištir

na
nuotraukų
(net 602), sklan
minutes. Į morkas supilti šal
pinto
sviesto
ir
vanilijos
pries
džių aprašymų, statistikos bei
dytus žirniukus, vėl uždengti
konių
padarytu
aptepimu.
mokyklų istorinių žinių. Spau
ir pakaitinti dar 1 minutę.
dai
ją paruošė Vytautas Gu
KULINARINIAI
Į keptuvę įpilti augalinį ir
tauskas,
Alicija Brazaitienė,
PATARIMAI
sezamo sėklų aliejų, kai šiek
Vida Brazaitytė, Juozas Poli
•Pupelės bus skanesnės ir
tiek pakais, suberti ryžius ir
kaitis, Gražina Sturonienė ir
maistingesnės,
jeigu
jas
už

maišant pakepinti, kol ryžiai
Julius
Širka. Gražiai padėko
gerai įkais ir aliejus įjuos su virinsime, tuoj nupilsime van
ta ir Jonui Maleiškai už turi
sigers. Įpilti šaukštą sojos pa denį, užpilsime šaltu ir įpil
ningą knygos viršelį.
dažo, supilti prieskonius, vis sime truputį aliejaus.
Knygos tiražas vos 300, bet Prie Kr. Donelaičio mokyklų vėliavos (iš kairės) buvę mokiniai — Irena
•Kad neprisigertų riebalų,
ką gerai sumaišyti, sudėti pa
ją
galima gauti pas Julių Šir Ivanauskaitė-Senkevičienė, Juozas Ivanauskas ir buv. mokytoja Irena
ruoštas morkas su žirniu tešlos gaminius virkime ant
Kr.
Donelaičio
mokyklų
vėliava
ir
buvusios
mokytojos
(iš
kairės):
Irena
ką,
41 Lucas Drive, Palos Šerelienė.
kais, smulkiai supjaustytus smarkios ugnies, į riebalus
Šerelienė, Nijolė Užubalienė.
Hills, IL 60465, telefonas
svogūnų laiškus ir krevetes. įpylę truputį acto.
(708)
974-3589.
•Iš citrinos išspausime dau
Pakaitinti, kol krevetės bus
terį Onutę ir sūnų Robertą. 2E. 171 Street, South Holland,
pirštu.
Jei
įspausta
įduba
grei

karštos, svogūnai paminkštės giau sulčių, ją palaikę 5 mi mišrainė bus labai skani, jei
Taip pat, kiek žinau, buvo dvi IL, ieško Jonas Urbonas, gyve
gu, prieš tiekdamos, įbersime tai išsilygina, vadinasi, mėsa
ir viskas susimaišys su ry nutes karštame vandenyje.
Richardo seserys Marija Koss- nantis Taikos 72, Kretingoje,
gera.
Ieško giminių
•Salotos su majonezu ir tarkuotos citrinos žievelės.
žiais bei prieskoniais.
man-Stankevičienė ir Vanda Lietuvoje, jo tel. - 8-258•Žalias daržoves geriau
•Paukštį atšildykime pa
• Ieškau karo metu pasi Kossmann-Burkšaitienė. Abi 53014.
laipsniui, laikydami per naktį pjaustyti ant plastmasinės
seserys su šeimomis prieš ka
šaldytuve. Negalima jo laikyti arba porcelianinės lentelės — metusių mamos giminių Richardo ir Martos Koss- rą gyveno Pilviškiuose. Gimi
• Ieškau pusbrolių Anta
vandenyje, nes mėsa neteks medinė sugeria sultis.
nių
ieško
Richardo
dukra
Van

no ir Bronislavo Navickų,
•Išvirtoje sriuboje nepali mannų, jų giminių ar žmo
daug maistingų medžiagų.
da ir anūkė Lilija. Būtume dė pusseserės Adelės Bendorai•Prieš tarkuodami sūrį, kite lauro lapelių. Jų kvapas nių, ką nors žinančių apie jų
kingos už bet kokias žinias. Į tės, jos dukters Joyce. Anks
trintuvę patepkite aliejumi.
malonus, tik verdant. Vėliau likimą. Richardas Kossmann,
gimęs 1907 m., ir Marta (Mar- mus galima kreiptis: Lilija čiau jie gyveno šiuo adresu:
• Kad apkepamas viščiukas lauro lapai skonį gadina.
Gaidauskienė, Vilties 8-41, 1513 49th, Cicero 50 IL. Jeigu
apsitrauktų rusva plutele, pa
•Makaronai nesulips ir juos tha) Kossmann, gimusi 1908
4580
Alytus, Lietuva; tel. 370- atsirastų žmonių ką nors apie
tepkime grietine.
verdant vanduo nebėgs iš puo m., gyveno Kaune. Mano ži
3520951, 370-8671198 arba į juos žinančių, prašau praneš
•Valoma žuvis neslys iš do per kraštus, jeigu į vandenį niomis, į Ameriką jįe atvyko
1946-1967 m. iš Vokietijos. Ri mūsų draugą Adolfą Brinkį ti: Aloyzui Kuodžiui, Žiedo 1,
rankų, jeigu pabarstysime įpilsite kelis lašus aliejaus.
Šilagalys, Panevėžys, Lietuva
•Petražolių nelaikykite ša chardo brolis Paul (Povilas), Čikagoje tel. 773-583-9683.
druska.
• Savo seserėčios Zitos (tel.
370-825559935,
370•Ar mėsa geros kokybės, lia obuolių ar pomidorų, nes gimęs 1914 m. Pilviškiuose
(prie Vilkaviškio), turėjo duk- Wozbutas, gyvenusios 100 8835385).
galima sužinoti, ją paspaudus jos greitai pagels ir ims pūti.
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PATS MUŠA, PATS RĖKIA

A. t A.

arba pamokanti ginčo dėl Kultūros židinio istorija

Toks neteisingas karas, kokį
prieš tėvus pranciškonus buvo
paskelbusi Brooklyne Kultū
ros židinio administracijos
korporacija, labiau tikėtinas
Lietuvoje, kur 50 metų buvo
vykdoma ateizacija, o ne de
mokratinėje Amerikoje. Nepa
žįstu nei vienos, nei kitos pu
sės žmonių ir sekiau šią keistą
kampaniją, vedama tik pa
prasčiausios užuojautos silp
niesiems. Mačiau, kaip pasau
liečių „grupė” viešai pateik
davo tik tą informacįją, kuri
jiems buvo naudinga. O tėvai
pranciškonai tylėjo. Skaityto
jams pasakysiu, kad nesutari
mai prasidėjo prieš keletą me
tų, kai vienuoliai, kurių
Brooklyno namuose liko tik
du, nebesugebėdami išlaikyti
vienuolyno komplekso, pareiš
kė jį likviduoją. Parduoti rei
kėjo ir Kultūros židinio salę,
kuri yra pačiame viso komp
lekso viduryje, po vienu stogu
su vienuolynu bei naudojosi
bendrais dujų, elektros ir van
dens skaitikliais. O Kultūros
židinio korporacįjos taryba
ėmė reikalauti, kad salė būtų
perduotai „The Lithuanian
Cultural Center, Ine.” organi
zacijai. Ir to reikalavo, nepai
sydama, kad nei faktiškai (yra
sujungta su visu kompleksu),
nei teisiškai tai padaryti buvo
neįmanoma, nes viso šio
komplekso savininkas yra vie
nuolių ordinas, o minėta orga
nizacija — nuomininkė, kuriai
1983 m. pagal dvišalę sutartį
buvo pavesta tik administruo
ti šią patalpą. Vienuoliai, at
sižvelgdami į tai, kad, vyks
tant Kultūros židinio statybai,
prieš 25 metus Brooklyno pa
sauliečiai buvo įsijungę į aukų
telkimą, pasiūlė padėti jų or
ganizacijoms įsikurti naujoje
vietoje. Šie nesutiko ir padavė
vienuolius į teismą, teigdami,
kad jiems priklauso visa nuo
savybė, nes jie aukojo ir statė.
Teismas, remdamasis doku
mentais ir faktais, priėmė
sprendimą, palankų pranciš
konams.
Tokia trumpa konflikto dėl
Kultūros židinio istorįja.
Į pranciškonų vienuolyno
Brooklyne kompleksą įeina
„Darbininko” (prieš Naujuo
sius metus šis savaitraštis nu
stojo ėjęs; šiuo metu pradėtas
leisti
biuletenis
„Darbi
ninkas”) redakcija, spaus
tuvė, pranciškonų Adomo Gal
diko galerija, pastatai, nuomo
jami Lietuvių religinei šalpai
ir Tautos fondui, 22-jų kamba
rių pranciškonų vienuolynas,
koplyčia ir kt.
Dabar apie visa tai išsa
miau. 1951 m., prasidėjus po
karinei emigracįjai į JAV,
tėvai pranciškonai nutarė prie
Brooklyno vienuolyno steigti
lietuviškos spaudos ir kultū
ros centrą ir taip atremti so
vietų išlaikomo savaitraščio
„Laisvė” propagandą. Iš Bosto
no buvo atkeltas „Darbinin
kas”, prie jo prijungtas laik
raštis „Amerika” ir Pittsburgo
„Lietuvių žinios”. Naujam
centrui senos patalpos buvo
per ankštos, todėl nutarta
kurtis Brooklyno aukštumoje:
nupirkta žemė, pradėti statyti
pastatai. Projektui duoti eigą
išleista pusė milįjono dolerių
ir sudarytas 300,000 statybos
fondas. 1964 m. lietuviškų or-

ganizacįjų ir žymesnių veikėjų
susirinkime pranciškonai bu
vo prašomi į savo planuojamą
projektą įtraukti ir patalpas
visuomeninei kultūrinei bei
socialinei veiklai. Pasauliečiai
pasižadėjo padėti telkti aukas.
Aukos buvo telkiamos įvai
riais būdais, bet viskas vyko
vienuolių pranciškonų vardu
ir Amerikos aukotojams pran
ciškonai išduodavo atleidimo
nuo valstybinių mokesčių pa
kvitavimus.
Mažėjant vienuolių, 1983 m.
bendra pranciškonų ir pasau
liečių iniciatyva buvo įkurta
speciali Kultūros židinio korporacįja, kuri turėjo 2 pagrin
dinius tikslus: pagal nuomos
sutartį administruoti salę ir,
reikalui esant, jei sovietų oku
pacija užsitęstų, perimti į savo
globą visą nuosavybę iki Lie
tuva atgaus valstybinę nepri
klausomybę ir pranciškonai
tenai galės laisvai atsikurti
(žiūr. Lietuvių Kultūros židi
nio korporacįjos statutas nr.
11 b, c, d, patvirtintas New
Yorko valstįjos 1982 m. gruo
džio 2 d.). Pagal nuomos su
tartį, abi pusės pripažino vie
nuolyną, kaip savininką. Su
tartis buvo atnaujinama kas
treji metai už simbolinį 1 dol.
mokestį. 1997 m. pranciškonai
dėl vienuolių trūkumo, ekono
minių sunkumų ir dėl labai
sumažėjusios lietuvių visuo
meninės veiklos buvo priversti
priimti sprendimą Brooklyno
nuosavybę parduoti ir su Kul
tūros židinio korporacija jau
nebeatnaujinti nuomos sutar
ties. Tuo pasibaigė Kultūros
židinio korporacijos teisė į
salę, bet korporacijos taryba
to nenorėjo pripažinti.
Laikydamiesi 1974 m. vasa
rio 10 d. dedikacįjos, tėvai
pranciškonai iš gautų lėšų,
pardavus Kultūros židinį, ke
tina paremti lietuviškų organizacįją veiklą bei persikėlimą
į kitas patalpas, o likusią su
mą perduoti Lietuvoje atsiku
riantiems broliams pranciš
konams. Taip 1999 m. vasario
26 d. „Lietuvos aido” dienraš
tyje interviu sakė pranciškonų
Sv. Kazimiero provincijos provincįjolas tėvas Placidas Ba
rius: „Šv. Kazimiero provinci
jos įstatuose pažymėta, kad
lietuviai pranciškonai dėl so
vietinės okupacįjos Amerikoje
ir Kanadoje įsikuria tik laiki
nai. Jų darbas, geradarių au
kos ir įsigytas turtas turi būti
skirtas tėvynės nepriklauso
mybės atgavimui. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, vis
kas, ką pranciškonai užsienyje
yra sutaupę ar įsigįję, perke
liama į tėvynę, o jie patys,
kiek leidžia įsipareigojimai,
amžius ir darbingumas, taip
pat grįžta Lietuvon. Provinci
jos kapituloje 1997 m. pabai
goje Kennebunkporte nuspręs
ta Šv. Kazimiero lietuvių
pranciškonų provincįjos cent
rą grąžinti į Lietuvą (laikinai
į Kretingos vienuolyną). Naiu
jas provincįjolas tėvas Bene
diktas Jurčys, OFM, buvo iš
rinktas iš brolių tėvynėje. Bu
vo nutarta visą nebereikalin
gą nuosavybę parduoti (tarp
jų ir Kultūros židinio komp
leksą). Už parduotą nuosavy
bę gautomis lėšomis padėti
Lietuvoje iš griuvėsių prikelti
bažnyčias ir vienuolynus, pa
dėti mokslinti Lietuvoje ir

Dr. ONAI MIRONAITEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutei STEFAI
GRYBAUSKIENE1 bei sesers sūnums VYTENIUI ir
ARVYDUI su šeimomis.

Loreta, Povilas, Ingrida, Aleksiukas Gvazdinskai
Aleksas Grybauskas
Long Island, NY

ALGS narei

Iš Kultūros židinio kūrimo pradžios Ruošiantis steigti KŽ, New York lietuviai pradėjo piniginį vajų to Židinio
statybos darbams. Vytauto Maželio nuotraukoje matome vąjaus darbuotojus, baigiančius ruošti vąjui kartoteką.

užsienyje studijuojančius se
minaristus, padėti išlaikyti Šv.
Antano religinių mokslų insti
tutą Kretingoje, gimnaziją,
evangelizuoti nualintą tautą,
šelpti vargšus, tirti galimybes
kunigams grįžti Lietuvon”.
Apie tai susiorganizavusi
pasauliečių grupė gausiuose
savo pareiškimuose nutyli.
Reiktų pridėti, kad pranciš
konai Lietuvoje šiuo metu vei
kia bene išradingiausiai ir
plačiausiai — tai jaunų veik
lių vienuolių būrys, kuris Lie
tuvoje žinomas ir mylimas: jie
prižiūri Kryžių kalną, veikia
Kretingoje ir Vilniuje socia
linėje srityje ir yra įsteigę lab
daros valgyklą bei vaistinę,
veda minėtą Šv. Kazimiero re
ligijos institutą bei Kretingos
vidurinę
mokyklą, perėmė
skurdžiausią Vilniaus Užupio
parapiją su sandėliu paversta
Bernardinų bažnyčia, aktyviai
dalyvauja populiaraus katali
kiško radijo „Mažoji studija”
laidose, o vienas pranciškonų
— tėvas Astijus — tapo savo
tiška televizijos žvaigžde — jis
originaliai misijonieriauja ir
savo susitikimus su įvairiais
žmonėmis rodo TV laidoje (tė
vas Astijus tapo 2001 m. popu
liariausiu laidos vedėju LNK
televizijoje) ir kt.
Šioje vietoje kils klausimas:
o kaip su išeivių lietuviška
veikla Brooklyne, kai užsidarė
Kultūros židinys?
Lietuvių
išeivių
bėdos
Brooklyne prasidėjo nuo netei
singo Kultūros židinį admi
nistruojančių pasauliečių pir
mojo žingsnio, kuris nuvedė į
aklavietę (žiūr. P. Palio
straipsnį „Drauge” 2000 m.
rugpjūčio 16 d., Nr. 159).
Renkant žinias apie šią bylą,
teko kalbėtis su ilgamečiu
Tautos fondo tarybos pirmi
ninku Juozu Giedraičiu, kuris
dalyvavo pirmąjame pranciš
konų sukviestame pokalbyje
dėl Kultūros židinio likimo.
Pranciškonams atstovavo tė
vas Pranciškus Giedgaudas,
OFM, pranciškonų provincijo
las T. Barius, tarp pasauliečių
atstovų buvo ir Aleksandras
Vakselis bei dr. Jonas Bilėnas,
Kultūros židinio pastatui ad
ministruoti 1983 m. sukurtos
firmos „The Lithuanian Cultu
ral Center, Ine.” tarybos pir
mininkas, bei vysk. P. A. Bal
takis, OFM. Tėvas Giedgau
das pranešė, kad vienuolija
priversta parduoti Brooklyn
kompleksą, o kompensuodama
išeivįjos lietuviams už pastan
gas telkiant aukas Kultūros
židinio pastato statybai, siūlo
nuo 700,000 iki 1 mln. dol. įsi
kūrimui kitoje vietoje (lėšų
suma priklausytų nuo parda
vimo kainos ir įsikūrimo po
reikių). Vienuoliai jau buvo
susitarę su Maspeth lietuvių
parapįja, kur yra suremontuo
ta moderni, vėsinama salė su
300 sėdimų vietų, taip pat pa
talpos posėdžiams ir mokyklai
buvusiame seselių vienuolių
pastate.
1997 m. Kultūros židinio
metiniame susirinkime t.

Pranciškus Giedgaudas kalbė
jo: „Senesnioji karta— mes ir
jūs — kurie statėme K. židinį,
buvome gana veiklūs ir mums
turėti jį buvo gyvybinis reika
las. O antroji karta jau gana
anksti tapo Kultūros židiniui
apatiška. Niekuomet mums
nepavyko įtraukti mūsų jauni
mo į lietuvišką veiklą. Tre
čiosios kartos visai neturime...
Mūsų veikla siaurėja ir jos rei
kalavimai mažėja. Laikas pri
prasti prie mažiau grandio
ziško centro. Reikia ribotis
tuo, ko mums tikrai reikia.
Susidaro įspūdis, kad ir tie,
kuriems išnuomota salė, sto
koja entuziazmo tvarkingai ją
prižiūrėti. Klausiama, kada
paskutinį kartą buvo vaškuo
tos grindys... kaip jos atrodo?”
(„Darbininkas”, 1997.11.14)
Juozas Giedraitis buvo už
tai, kad pasauliečiai derėtųsi
su vienuoliais, o Kultūros ži
dinio korporacijos tarybos pir
mininkas dr. J. Bilėnas kate
goriškai atsisakė šio kelio ir
padavė vienuolius į teismą.
Juozas Giedraitis į kitus po
sėdžius dėl Kultūros židinio li
kimo jau nebebuvo kviečia
mas. Iš tolimesnių pasitarimų
pasitraukė A. Vakselis bei
vysk. A. Baltakis, OFM.
Iš šono žiūrint, daugiau ne
gu keistas buvo sprendimas
kreiptis į teismą, nes „The Li
thuanian Culture Center,
Ine.” oficialiai buvo tik pran
ciškonų vienuolyno nuominin
kas. Raštingi žmonės taip ne
turėjo elgtis. Teismas negalėjo
baigtis kitaip, kaip dr. J. Bi
lėno pralaimėjimu. Negana to,
dr. J. Bilėnas neatėjo nei į vie
ną iš 3 teismo posėdžių, neat
siuntė savo advokato ir nepa
teikė dokumentų, pagrin
džiančių jo teiginius, kad Kul
tūros židinio statybą organiza
vo ne vienuoliai, o pasauliečiai
(minėta organizacija „The
Lithuanian Culture Center,
Ine.” buvo sukurta praėjus 9
metams po statybų pabaigos).
Kadangi užvedusi bylą gru
pė nesirūpino bylos eiga, ne
kreipė dėmesio į teismo pasta
bas, o, pasibaigus teismo pro
cesui, neprašė teismo sušvel
ninti nuosprendžio, kyla klau
simas, kam visa ta akcija
apskritai buvo reikalinga. Ga
lima pagalvoti, kad tie, vi
suomenę kiršinantys, veiks
mai yra inspiruoti kažkokių
jėgų, kurios suinteresuotos že
minti vienuolius. Negi proce
sas buvo pradėtas vien tik
tam, kad galima būtų parody
ti: štai kokie blogi tie vienuo
liai — jie mus apiplėšė. Išei
viai brangina lietuvio vardą.
Jie labai didžiuojasi, kad per
50 metų Amerikoje jo nesuteršė. O čia toks gėdingas pro
cesas — lietuviai prieš lietu
vius Amerikos akivaizdoje.
Galima suprasti lietuviškų
organizacijų narių nusimini
mą, praradus Kultūros židinį,
bet, žinant juridinę situaciją,
ko nors pasiekti galima buvo
tik gražiuoju derantis, o nesi
kreipiant į teismą, nes ir be
raščiui turėjo būti aišku, kad

byla pasmerkta pralaimėti.
Turint pretenzijų į turtą, rei
kėjo pateikti dokumentus ir
įrodyti, kad pasauliečių indė
lis į Kultūros židinio statybą
yra didesnis negu kompensaci
ja, kurią siūlė vienuoliai. Beje,
tėvų pranciškonų vienuolyne
yra išlikę aukų rinkimo doku
mentai ir, teismui pareikala
vus, jie galėjo būti pateikti
kaip bylos medžiaga. Teisin
gumo dėlei reikia pažymėti,
kad bylinėtis ėmė ne tie žmo
nės, kurie kažkada telkė au
kas Kultūros židinio statybai.
Šio gėdingo proceso galima
buvo išvengti, jeigu organiza
cijos ir asmenys, turintys įta
kos „The Lithuanian Cultural
Center, Ine.”, būtų įsikišę ir
neleidę padaryti moralinių bei
materialinių nuostolių lietu
viškajai diasporai Amerikoje.
Netgi tokiu atveju, jeigu vie
nuoliai ir nereikalautų teismo
priteistų milijonų, vis tiek 1
mln. dol. baudos už nepagarbą
teismui dr. Bilėno organiza
cija turės sumokėti. Iš kur to
kios lėšos bus imamos? Prieš
Naujuosius metus buvo užda
rytas pranciškonų vedamas ir
tose pačiose vienuolyno patal
pose įsikūręs „Darbininko”
laikraštis (per paskutinius 4-5
metus pranciškonai laikraštį
turėjo paremti 100,000 dol.),
sunkiai suduria galą su galu
marijonų vienuolių įkurtas
„Draugas”, ne geriausi laikai
tautininkų „Dirvai” ir „Lietu
vių balsui”, o čia milįjonai pa
leidžiami, nežinia kokiais su
metimais... Juk abi pusės, rei
kia manyti, teismo procesui
turėjo išleisti krūvą pinigų.
Atsakydamas į JAV LB
Krašto valdybos Religinių rei
kalų komiteto pirmininkės
sės. Margaritos Bareikaitės
prašymą „aptarti su tėvų

A. t A.
Dr. ONAI MIRONAITEI
išėjus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą seseriai
STEFANIJAI GRYBAUSKIENEI, sūnėnams dr.
VYTENIUI GRYBAUSKUI, dr. ARVYDUI GRY
BAUSKUI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems bei
kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga

Mūsų draugijos narei, Lietuvos pajūrio dukrai

A. t A.
Dr. KARINAI S. SRUGYTEI
Amžinybėn išėjus, jos sesutes ALDONĄ
KLEINAITIENĘ, LILIJĄ BUNTINIENĘ, IRENĄ
KLEINAITIENĘ, RŪTĄ NAUJOKIENĘ ir jų šeimas,
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Mažosios Lietuvos Lietuvių draugija Čikagoje
pranciškonų vadovybe nema
lonią padėtį sąryšyje su Kul
tūros židinio pardavimu”,
vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM, „Darbininko” 2001 m.
gruodžio 7 d. numeryje patei
kia tokio pasitarimo išvadas
(pasitarime dalyvavo pran
ciškonų ir Kultūros židinio
atstovai, tarpininkaujant vys
kupui P. A. Baltakiui). Jose be
kita ko sakoma, jog „Pran
ciškonų atstovai pakartojo ir
savo ankstesnius pareiškimus,
kad jie ir toliau rems, pagal
galimybes, lietuvių bendruo
menės religinę, kultūrinę bei
socialinę veiklą”, bei „išreiškė
viltį, kad kai užsibaigs vis
naujais motyvais atnaujinami
teismai bei sumažės visuome
nę kiršijanti netiksli informa
cija, su pozityviu Lietuvių
Bendruomenės vadovybės tar
pininkavimu, grįš per 50 metų
puoselėtas nuoširdus bendra
darbiavimas”.
Audronė V. Škiudaitė

PRANO MAŠIOTO MOKYKLA KAUNE
PRAŠO PARAMOS
Apie Praną Mašiotą — pe
dagogą, visuomenės veikėją,
vaikų rašytoją Lietuvoje žino
ma daug. Jo raštai studijuoja
mi Vilniaus pedagoginio uni
versiteto studentų, vaikiškas
pasakėles mielai skaito vaikai
ir suaugę, pedagogines idėjas
savo darbe taiko mokytojai.
{domiai susiklostė likimas,
kai pirmą kartą savo pirma
klasę dukrą nuvedžiau į P.
Mašioto vardo pradinę mokyk
lą Kaune. Gerą mokyklą, ku
rioje ne tik mokė, svarbiausia
— ugdė mažąsias asmenybes.
Po kelerių metų atvažiavus
Amerikon, likimas dar kartą
sugrąžino prie šio vardo, šį
kartą suvesdamas su P. Ma
šioto anūke, Čikagos priemies
tyje gyvenančia Baniute Kroniene — pagalba ir atvira šir
dis, kurios ne kartą skaidrino
mūsų nelengvą emigrantų pa
dangę pirmaisiais gyvenimo
metais.

Ir štai visai neseniai, dar
vienas sutapimas — Baniutė
parodė man laišką gautą iš
Kauno P. Mašioto mokyklos,
tos pačios, kurioje pati prieš

keletą metų lankėsi senelio P.
Mašioto vardo suteikimo pro
ga. Rašė mokyklos direktorė
Aušra Burbienė. Apie tai, kaip
auga ir stiprėja mokykla, apie
gabius ir vaikams atsidavu
sius pedagogus. Vaikai moko
mi tikybos, sustiprintai anglų
ir vokiečių kalbų, mokykloje
išplėsta muzikos programa,
visi vaikai dainuoja chore, fleituoja, šoka. Dailės akademiją
baigusi, dailininkė moko vai
kus lipdyti iš molio, vaško, lie
ti akvarelę. Per kūno kultūros
pamokas vaikai lanko basei
ną, čiuožyklą. Pagal parengtą
programą, mokiniai lanko ir
tvarko Petrašiūnų kapines,
kur ilsisi Juozo Urbšio, Prano
Mašioto ir jų šeimų nariai. „Iš
esmės norėčiau pasakyti, kad
mūsų mokykla laikoma gera,
prestižine Kaune”, — teigia
direktorė. Bet, kaip jau įpras
ta Lietuvoje ir čia, neapsieina
ma be finansinių sunkumų. O
jie šįkart tokie: mažieji mašiotukai ruošiasi 2003 m. vyk
siančiai Pasaulio lietuvių dai
nų šventei. Reikia įsigyti tau
tinius kostiumus. „Nors mo

BŪTINGĖS
TERMINALAS
NETERŠIA GAMTOS
Mokslininkai,
stebėję
Būtingės naftos terminalo
aplinką, pažymėjo, kad termi
nalas neteršia aplinkos. Bū
tingės terminale buvo prista
tyta mokslininkų parengta
2001 metų aplinkos stebėjimo
ataskaita. Mokslininkai atliko
jūros, sausumos, oro, požemi
nio vandens, ichtiologinį ste
bėjimus. Oro, jūros vandens ar
grunto tarša neviršijo leistinų
normų ir daugeliu atvejų ne
susijusi su terminalo veikla.
Pajūryje pastebėti jūros dugno
reljefo pokyčiai, tačiau jie taip
pat nesiejami su terminalo
veikla. Mokslininkai pastebėjo
sumažėjus žuvų, tačiau tai jie
sieja su pastaraisiais metais
suaktyvėjusia žvejyba jūroje.
(BNS)

kyklai jau 10 metų, tačiau šo
kių ir choro kolektyvai neturi
kostiumų, tautinių rūbų”, —
sakoma laiške. Dalį pinigų
planuoja sudėti patys mokinių
tėvai, bet vis tiek to nepakan
ka. Todėl direktorė Aušra
Burbienė maloniai prašo, gal
atsirastų geradarių tautiečių,
kurie sutiktų paremti šią idėją
ir pačią mokyklą. „Tai būtų
didžiulė, vertinga dovana. Rė
mėjams galėtume atsidėkoti
per Pasaulio lietuvių dainų
šventę 2003 m. vasarą. Taip
dar kartą primintume pasau
liui apie šviesią ir daug Lietu
vos švietimui atidavusią Pra
no Mašioto asmenybę.” Aukas
prašome pervesti į P. Mašioto
mokyklos sąskaitą Lietuvos
Žemės ūkio banko Kauno sky
riuje (kodas 260101425) į Kau
no miesto mokyklų centrali
zuotos buhalterįjos sąskaitą
nr. 142691, Kauno Prano Ma
šioto pradinei mokyklai (ko
das 9164268).
O kad būtų mažiau painia
vos, susidomėję tiesiog pa
skambinkite Baniutei Kronienei į namus telefonu 630-9680184 arba rašykite adresu:
6428 Ridge Rd., Willow
Spring, IL 60814.
Laima Zavistauskienė
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Skelbimai

Krosnies sprogimas
nesutrikdė „Mažeikių
naftos” darbo

x Karaliaučiaus krašto
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos

Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Petras Pagojus;
dr. Kazimieras Rimkus; Gra
žutė Sirutis. $50 — Amalija
Jagutis; Monika Lembertas,
$30 — Janina Radvenis. $25
— Marija Kuprys; Martynas ir
Astrida Pauperas; Vytautas ir
Vanda Šliupai. $20 — Eugeni
jus ir Irena Vilkas. $15 — An
tanas Skridulis. $10 — Char
les Karbočius; Halina Plauši
naitienė; Otto ir Herta Šneideraitis. „Karaliaučiaus kraš

Kviečiame užsisakyti vie
tas ir prekystalius į Jauni

mo centro pavasario mugę,
kuri vyks gegužės 4-5 dieno
mis. Bus parduodami įvairiau
si suvenyrai, knygos, kepiniai,
vyks meninė programa. Skam
binkite Mildai tel. 708-4090210
Autobusu į „Lucia di
Lammermoor” operą iš Pa

saulio lietuvių centro gegužės
12 d. 2 val.p.p. jus nuveš ir
parveš LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius. Bi
lietus užsisakykite tel. 630243-0791 arba 708-346-0756.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Moterų gildija

visus kviečia į malonią popie
tę, vyksiančią balandžio 27 d.,
šeštadienį, 12 vai. Willowbrook restorane (8900 S. Ar
cher Avė., Westem Springs), ku
rioje apie skrybėlaičių istoriją
pasakos plačiai žinoma Susan
Kohl-Jankowski.
Skambant
muzikai, ji pateiks žinių apie
20-to šimtmečio skrybėlaičių
madas, pridurdama įdomių
anekdotų bei pademonstruo
dama skrybėlaičių pavyzdžius.
Vietas užsisakykite skambin
dami Ruth Hoffman tel. 708974-0250.
„Draugo" rėmėjai
Irena J. Veleckytė, gyve
nanti Chicago, IL, prasitęsdama prenumeratą, „Draugą”
parėmė 50 dol. auka. Esame
labai dėkingi!
Liudas Kulnys, gyvenan
tis Sudbury, Kanadoje, prasitęsdamas prenumeratą, mūsų
laikraščiui aukoja 50 dol. Ta
riame nuoširdžiausią ačiū!

Smuikininkui Kristupui Kelerui garbės raštas iš Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus rankų.

Už tarptautinius nuopel
nus muzikos srityje smuiki

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

ninkas Kristupas Keleras bu
vo apdovanotas Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus gar
bės raštu. Prestižinės Interlochen Arts Academy (Michigan
valstija) studentas šį šešta
dienį, balandžio 27 d., 7 val.v.
koncertuos Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th Str., Le
mont). Tarptautinio A. Glazunovo smuikininkų konkurso
Paryžiuje laureatas atliks J.
Brahms, I. Eshpay, P. Sarasate, A. Dvorak, F. Shubert,
B. Dvariono kūrinius bei vir
tuozines pjeses smuikui ir for
tepijonui. Jam akompanuos
Susan Snider.

4536 W. 63 Street

Klaidos atitaisymas. Pas
kutiniame „Bičiulystės” nume
ryje (2002 m. balandžio 19 d.)
rašant apie smuikininką K.
Kelerą buvo neteisingai pami
nėtas studento stipendijos dy
dis — Lietuva muzikantui ski
ria valstybinę 800 litų stipen
diją (o ne 800 dol.).

„DAINOS TURI ‘UŽKABINTI’
Balandžio 6 d. pirmą kartą
Amerikoje, Čikagoje, koncer
tavęs Lietuvos estrados daini
ninkas Edmundas Kučinskas
huvo maloniai nustebintas,
sužinojęs, jog Čikagos prie
miestyje esančioje Willowbrook Ballroom saloje nuo
1921-ųjų įsikūrimo metų yra
pasirodę tokios muzikos įžy
mybės kaip „Glenn Miller Or
chestra”, Count Basie, „Lawrence Welk Orchestra”, „Jimmy Dorsey Orchestra”, Peter
Duchin, „The Buckinghams”,
„The Vogues”, Ozzie ir Harriet Nelson, „The Diamonds”,
„Guy Lombardo Orchestra”,
„Shadows of Knight” ir kt.
„Žinant, kad čia yra dainavu
sios tokios žvaigždės, prieš
koncertą jaučiau ypatingą no
rą ir veržimąsi dainuoti, - taip
savo įspūdžiais dalinosi į Či
kagą ’Show centro’ kvietimu
atvykęs dainininkas, - taip
pat labai patiko koncertų salė
- gražiai papuošta, apšviesta,
tinkamas salės dydis (telpa iki
1,500 žiūrovų)". Tokiu būdu
klausytojas, E. Kučinsko žo
džiais tariant, atėjęs į pramo

Edmundas Kučinskas dainuoja

to lietuvybei”, 1394 Middle
burg, Ct., Naperville, IL
60540-7011.________ (Skelb.)

gą, nėra prikaustytas prie kė
dės, tačiau bet kuriuo momen
tu užsinorėjęs gali pakilti ir
šokti. „Mėgstu, kad žmonės
būtų geros nuotaikos, taigi
šalia lyriškų dainų pateikiu
atsvarą”, - taip apie dainų
pasirinkimą aiškino muzikan
tas, pridurdamas, jog svar
biausia, kad dainos „užkabin
tų” širdį.
Edmundas Kučinskas - ak
tyviai Lietuvoje koncertuojantos atlikėjas, kuris gyvena iš
savo profesijos. Muzikanto tei
gimu, šiaip Lietuvos atlikė
jams išsilaikyti estrados rin
koje sunkoka, pasiseka tik kai
kuriems. „Man pavyksta žmo
nes sudominti savo dainomis,
mano koncertai dažnai lanko
mi, o dainų albumai perkami,
- sako dainininkas, - juk at
likėjo dainos arba patinka,
arba nelabai patinka, arba vi
sai nepatinka”. E. Kučinskas
teigė, jog jam galbūt šiek tiek
lengviau, nes apie 90 proc. sa
vo dainų jis rašo pats (ir mu
ziką, ir žodžius), taip pat turi
savo poetą Algį Elenskį (beje,
dideliame muzikanto repertu-

Čikagos ir apylinkių lietuviams.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis

Tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis 2002” scenoje — Kauno šokio teatro „Aura” spektak
lis „Prisiminimai apie ateitį”, skirtas žymiai šokėjai ir pedagogei, šiuolaikinio šokio puoselėtojai Kirai Daujotytei.
Michailo Račkovskio (Elta) nuotr.

„Naujasis Baltijos
šokis” atsisveikino su
žiūrovais

Vilniuje baigėsi savaitę tru
kęs šeštasis šiuolaikinio šokio
festivalis „Naujasis Baltijos
6247 S. Kedzie Avenue
šokis 2002”, pristatęs vienas
Chicago, IL 60629
geriausių Baltijos valstybių,
Tel. 773-776-8700
Rusijos, Šiaurės ir Vakarų Eu
E-mail: Gibkitis@aol.com
ropos
valstybių šiuolaikinio
ToU free 24 hr. 888-776-6742
šokio
trupes
ir naujausias šio
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 y.v.
meno kryptis.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Paskutinį festivalio vakarą
Lietuvos nacionaliniame dra
IMIGRACINĖS TEISĖS '
mos teatre buvo rodomas cho
AURELIUS BUTVILAS
reografės Anželikos Cholinos
Tel. 312-580-1217
šokio teatro naujausias pas
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
tatymas „Meilė”, neseniai
Galimos konsultacįjog šeštadieniais
grįžęs iš sėkmingų gastrolių
Kinijoje.
ADVOKATAS
Festivalio programoje daly
GINTARAS P. ČEPĖNAS
vavo
Lietuvos, Latvįos, Esti
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
jos, Vokietijos, Švedijos, Suo
Tel. 773-582-4500
mijos, Norvegijos, Rusijos ir
Valandos pagal susitarimą
Italijos šokio trupės, sulauku
sios didelio žiūrovų dėmesio.
ŠIRDĮ”
Vilniaus ir Klaipėdos salėse
are - tik lietuviški tekstai). parodyta per 20 šiuolaikinio
Atlikėjas, anot E. Kučinsko, šokio spektaklių ir choreogra
būdamas scenoje, geriau jau finių kompozicijų.
(Eito)
čia, ko reikia publikai, žino
ma, jei turi muzikinės grama
tikos ir talento.
Čikagoje viešėjęs daininin
kas - Lietuvos Muzikos aka
demijos absolventas, baigęs
vokalo ir klavišinių instru
mentų studijas, prieš tai mo
kęsis Palangos muzikos mo
kykloje, Klaipėdos konservato
rijoje. „Estradoje viską pasie
kiau žingsnis po žingsnio, prisiminė E. Kučinskas, - ant
bangos užplaukiau pats, nie
kas manęs neužsviedė”. Dabar
E. Kučinskas koncertuoja po
visą Lietuvą, yra pasirodęs
Švedijoje, Prancūzijoje, Lenki
joje, anksčiau beveik visose
buvusios Sovietų Sąjungos
respublikose. Pastarąsias tris
vasaras koncertavęs Palangos
„Lakštingaloje”, dainininkas
sakosi esąs pastebėjęs daug
užsienio lietuvių klausytojų,
* Lietuvos moterų krepši
taigi šią vasarą svečiai E.
Kučinską galbūt turės progos nio lygos čempionato aukso
išgirsti Palangos vasaros est medalius iškovojo Vilniaus
„Lietuvos telekomo” koman
rados scenoje.
2001-ieji muzikantui buvo da, finalinėse varžybose po at
ypač sėkmingi. Švęsdamas 25 kaklios kovos rezultatu 69:58
metų kūrybinio darbo sukaktį, įveikusi Kauno „LKKA-KauVilniaus koncertų ir sporto no” krepšininkes.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
rūmuose E. Kučinskas suren
gė didelį koncertą, o prieš pat
* Pernai liepos mėnesį
Naujuosius metus atlikėją pa
siekė žinia, jog jis išrinktas atidariusi pirmąją „T-Marpopuliariausiu metų daininin ket” parduotuvę Rygoje, šian
ku. E. Kučinsko kompaktinės dien grupė „Vilniaus prekyba”
plokštelės „Mūsų likimai” ir tapo viena iš mažmeninės pre
„Laimės žiburys” tapo platini kybos pirmūnių kaimyninėje
nėmis, artimiausiuose daini valstybėje. Šiuo metu „Vil
ninko planuose - išleisti auk niaus prekybos” tinklą Latvi
sinių melodijų albumą, o šių joje sudaro 23 parduotuvės.
metų vasaros pabaigoje įdai Agresyvi lietuvių plėtros poli
nuoti naujausią kompaktinį tika neliko nepastebėta aukš
diską „Marsas ir Venera”. tose valdžios struktūrose. Po
„Vieną dainą iš busimojo al to, kai pasigirdo kaltinimų
bumo, pašvęsto meilei, Čika dirbtiniu kainų mažinimu,
gos klausytojai jau girdėjo, juk sekė dar vienas vietinės val
dainuoju apie meilę todėl, kad džios sprendimas, siekęs pri
ši tema - amžina”, - atsisvei stabdyti neregėtą sėkmę. Pra
kindamas tarė dar kartą į Či dėję statyti antrąjį „Maxima”
kagą su savo dainomis norė centrą, lietuviai susidūrė su
siantis sugrįžti Edmundas Latvijos biurokratų pasiprie
šinimu.
(KD, Elta)
Kučinskas.
E. A.
Civilinės ir
kriminalinės bylos

Trumpai apie viską
* Kauno valstybinio mu
zikinio teatro sodelyje vyks

* Lietuvos baleto trupę
palieka dvi vedančiosios
solistės — Asta Bazevičiūtė

ta aktyvūs Romo Kalantos su
sideginimą įamžinančio atmi ir Irina Cimbal. Nacionalinio
nimo paminklo statymo dar operos ir baleto teatro duo
bai. Paminklas bus iškilmin menimis, nuo gegužės mė
gai atidengtas po trijų savai nesio jos išvyksta dirbti į kitų
čių minint 30-ąsias Romo Ka valstybių baleto trupes ir
lantos žūties metines. Skulp naująjį Lietuvos operos ir ba
toriaus Roberto Antinio bei ar leto teatro sezoną nebešoks.
chitekto Sauliaus Juškio su Abi solistės kartu su Egle
kurtas paminklas „Aukos lau Špokaite atlieka pagrindinę
kas” simbolizuos apdegusį is Balerinos partiją Boris Eiftorijos lapą, kurį įprasmins man spektaklyje „Raudonoji
vejos ir ketaus liejinių kompo Žizel”, kituose teatro pastaty
zicija. Paminklui miesto val muose.
(Elta)
džia ketina skirti daugiau
kaip 150,000 litų.
(Eitai
* Pirmadienį Briuselyje
vykusiame vyriausiųjų euro-

derybininkų susitikime Lietu
va baigė derybas su Europos
Sąjunga (ES) dėl dar dviejų
skyrių — Bendradarbiavimo
teisingumo ir vidaus reikalų
srityse bei Institucijų. Lietuva
dabar su ES jau yra susi
derėjusi dėl 26 iš 31 derybinio
skyriaus.
<bnsi
* Nepaisant sumažėjusio
prezidento Valdo Adamkaus

populiarumo, jis išlieka palan
kiausiai vertinamu Lietuvos
visuomenės veikėju, rodo ap
klausa, kurią balandžio 11-14
d. atliko visuomenės nuomo
nės ir rinkos tyrimų centras
„Vilmorus”. V. Adamkų remia
65.1 proc. žmonių. II vietoje —
Lietuvos krikščionių demokra
tų vadovas Kazys Bobelis, III
— premjeras Algirdas Bra
zauskas. IV vietoje — Naujo
sios demokratijos partijos pir
mininkė Kazimiera Prunskie
nė, lenkianti buvusį LDDP va
dovą Česlovą Juršėną, ilr, bnsi
* Aktorė Ingeborga Dap
kūnaitė, iš Londono atvykusi

į Aleksėj Balabanov naujausio
filmo „Karas” pristatymą Vil
niuje, rusų režisierių vadino
vienu įdomiausių Rytų Euro
poje, o nepakantų čečėnams
filmą — tiesiog politiniu filmu
apie karą. Aktorė prisipažino
nežinanti, koks jos požiūris į
Čečėnijos karą. Šiuo metu I.
Dapkūnaitė kuria nedidelį,
bet užtat carienės Aleksand
ros vaidmenį BBC filme. Ar
grįš kada nors į Lietuvą, ak
torė negalėjo atsakyti. (R, Eita)

Ingeborga Dapkūnaitė

Mažeikių naftos perdirbimo
gamykla antradienį dirba
įprastu režimu, nors pirmadie
nio vakare pirminio naftos
perdirbimo įrenginio LK-1 vie
noje iš krosnies sekcijų nu
griaudėjo sprogimas. Įmonės
atstovų teigimu, šio nelaimin
go atsitikimo metu žmonės
nenukentėjo, aplinkai žalos
nepadaryta.
„Mažeikių naftos” Komuni
kacijos tarnybos viršininkas
Tadas Augustauskas antra
dienį informavo, kad įvykį ti
ria įmonėje sudaryta specia
listų darbo grupė.
Mažeikių įmonėje yra du
pirminio naftos perdirbimo
įrenginiai „LK-1”. Paprastai
veikia vienas, o antras pa
leidžiamas reikalui esant kaip
papildomas pąjėgumas. Spro
gimas įvyko pirmadienį, mė
ginant paleisti pastaruoju me
tu neveikusį įrenginį.
Pasak T. Augustausko, ki
tas įrenginys veikia įprastiniu
režimu, todėl gamybos perdir
bimui įtakos šis nelaimingas
atsitikimas neturėjo.
(Eita)
* Absoliučia balsų daugu
ma Lietuvos liberalų sąjun

gos (LLS) kongresas partijos
kandidatu į prezidentus pa
tvirtino partijos vadovą Euge
nijų Gentvilą. „Tikslas — ne
postas, tikslas — ne pergalė
savaime, tikslas — kitokia
Lietuva”, po balsavimo rezul
tatų paskelbimo ir sveikinimų
sakė E. Gentvilas.
ibnsi
* Austrija tikisi, kad Lie
tuva netrukus papildys ma

žųjų valstybių šeimą Europos
Sąjungoje, sakė Austrijos pre
zidentas Thomas Klestil. Th.
Klestil sakė, kad Austrija to
liau rems Lietuvą ir padės
užbaigti derybas dėl narystės
ES, kad 2004-aisiais Lietuva
įstotų į ES.
(BNS)
* Fantastikos paramos
fondas visų Lietuvos mokyk

lų pradinių ir vyresnių klasių
moksleivius ragina iki vasaros
atostogų vidurio rašyti origi
nalias pasakas ir siųsti res
publikiniam vaikų kūrybos
konkursui „Du tūkstančiai ir
dvi pasakos”. Iš jų geriausios
Asta Bazevičiūtė spektaklyje „Don
du
tūkstančiai dvi bus išleis
Kichotas”.
(Eltai
tos pačių autorių iliustruotoje
* Vyriausybė ketina pa knygoje.
(Eitai
tvirtinti Pagrindinių mokyk
lų tobulinimo programą, pagal
Austrijos
kurią už Pasaulio banko ir prezidentas: Ignalinos
valstybės pinigus bus atnauji
namos dauguma iš 639 pag AE turi sustoti 2009 m.
rindinių Lietuvos mokyklų. Atkelta iš 1 psl.
Dar maždaug 75 mln. litų mo
Vyriausybė praėjusią savai
kyklų atnaujinimui per 4 me tę nusprendė, kad IAE už
tus, pagal sutartį su PB, turės darymo išlaidos iki 2020 metų
skirti vyriausybė. Didžioji da pasieks 2.4 mlrd. eurų ir
lis — maždaug 75 proc. visų viršys 3 mlrd. eurų per vėlesnį
lėšų — bus skirta mokyklų laikotarpį. Šiuo metu valenergijos išlaidų mažinimui. stybės-rėmėjos bei Europos
(BNS)
Komisija saugiam IAE užda
* Kauno policįja šiandien rymui yra skyrusios apie 203
ieško 450 įvairiais nusikalti mln. eurų (700 mln. litų). EK
mais įtariamų asmenų. Mano pasiūlytame Sąjungos plėtros
ma, kad kas trečias iš jų finansavimo plane yra atski
slapstosi užsienyje, tačiau per rai numatytas Ignalinos AE
nai Lietuvon pargabenta tik uždarymo finansavimas, pa
10 tėvynėje nusikaltusių kau gal kurį 3 metus po Lietuvos
niečių. „Kai pradedama lipti įstojimo į ES šioms reikmėms
vienai ar kitai grupuotei ant ketinama skirti po 70 mln.
kulnų — pradedami sulaikyti eurų (242 mln. litų) kasmet.
jos nariai, likusioji gaujos da
Naujas ekonominis
lis pabėga į užsienį ir kurį
laiką negrįžta arba apsigyve susitarimas Lietuvai
na ten ilgesniam laikui bei ku
nebūtinas
ria naujas grupuotes, dažnai
su užsienio piliečiais”, pa Atkelta iš 1 psl.
stebėjo Lietuvos policijos gene
Tačiau per 3 metus
ralinis komisaras Vytautas Lietuva visiškai stabilizavo
Grigaravičius.
<kd. Eita,
makroekonomiką, augimo per
* Privalomąjį draudimą spektyvos yra akivaizdžios,
populiarinusios
„Lietuvos šalis įgijo finansų valdymo pa
draudimo” akcįjos „Apsidrau- tirties, kurią jau perduoda ki
dę laimi” antrąjį pagrindinį toms valstybėms”, sakė Dalia
prizą — irgi automobilį „Opel Grybauskaitė. Jos teigimu,
Astra” — laimėjo Jonavos Lietuva ir ateityje laikysis ap
miesto gyventojas, 1995-1996 dairios fiskalinės politikos,
metais buvęs Jonavos meras, bendradarbiaus bei konsultuoo 1997-2001 m. buvo Seimo sis su TVF, tačiau toks susita
narys ir krašto apsaugos vice rimas, koks buvo pasirašytas,
ministras, 72 metų Edmundas kai valstybei grėsė finansinė
krizė, jau nebėra būtinybė.
Simonaitis.
(Eita)

