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Siame 
numeryje: 
„Gin ta r in ių a idų" su
kakt is ; de t ro i t i šk ia i ir 
a te i t in inki ja ši l tai 
p r i s imena a t a dr . 
Adolfą Damuš į . 

2 psl. 

Nedaryk i t e Lie tuvą 
pajuokos objektu ; dr . E. 
Vaišnienė p a t v i r t i n t a 
JAV LB Visuomenin ių 
re ikalų t a r y b o s pirm.; 
rūpes t i s l ie tuviškomis 
mokykloms Lenkijoje; 
iš BAFL veiklos . 

3psl. 

Tikrųjų t a u t o s didvyrių 
neįveikia mi r t i s . 

4 psl. 

Lietuviškų filmų 
festivalis; Vištyt is 
dėkoja; a^a S. Kiliulis. 

5 psl. 

L i n k s m a v a k a r i s 
Br ighton P a r k e ; ką 
gal ima r a s t i „Draugo" 
knygynėlyje; pa r t i zano 
knygos su t ik tuvės . 

6 psl. 

Sportas 
* K ū n o k u l t ū r o s ir spor

to d e p a r t a m e n t e trečiadienį 
įvyko Sauliaus Viliaus, \ aukš
čiausią pasaulio viršukalnę 
Everestą įkopti besirengiančio, 
Lietuvos alpinisto pristatymas. 
Tradiciniame Baltijos valstybių 
alpinistų susit ikime ..Balti-
cum-2002" septyni Estijos alpi
nistai paskelbė 2003 m. pava
sarį kopsiantys į aukščiausią 
pasaulio kalną. Dalyvauti šioje 
ekspedicijoje pakviestas ir 31 
metų S.Vilius. 

* P e r g a l i n g a i B e l g r a d e 
p a s i b a i g u s į pasaulio jaunių 
(iki 18 metų amžiaus) ledo ritu
lio čempionato II zonos šešių 
komandų B grupės turnyrą bai
gė Lietuvos rinktinė. Antra
dienį Lietuvos jaunių komanda 
lemiamoje dvikovoje 6:4 įveikė 
Pietų Afrikos komandą ir, iš
kovojusi pirmąją pergalę, iš
saugojo vietą II zonoje ir kitais 
metais. 

Naujausios 
žiruos 

* P r e z i d e n t a s s i ū lo 
s iust i k a r i n i n k ą į ES misiją 
Makedonijoje. 

* Soc ia l l i be ra l a i i spė jo 
R. Pav i l ion į viešai nekalbėti 
apie užsienio politiką. 

* In t eg rac i jo s į NATO es
ta fe tę iš vyriausybės rengiasi 
perimti Seimas. 

* S o c i a l d e m o k r a t a i s iū lo 
p a d i d i n t i maksimalius žemes 
ūkio paskir t ies žemės plotų 
dydžius. 

* Se imo p i r m i n i n k a s ne
p r i t a r i a s i ū l y m a m s didinti 
elektros kainas 

* P r e z i d e n t a s a tnau j i no 
V a l s t y b ė s gyn imo t a r y b o s 
sudėt į . 

* S e i m o Ekonomikos ko
m i t e t a s — p r i e š gyventojų 
teisę atsijungti nuo centrinio 
šildymo. 

* Min i s t e r i j o s s e k r e t o 
rius n e i g i a sąsajas su buvu

sios žmonos žemės sklypais. 
L i e t u v a p r i s t a t o m a 

t a r p t a u t i n ė s p rekybos paro
doje Paryžiuje 

Amerikos lietuviai skatins Lietuvos ir JAV verslo ryšius 
R o l a n d a s 

V a š i n g t o n a s , kovo 12 d. 
(LR ambasada) — Pažymin t 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo dieną, kovo 10 dieną 
Lietuvos ambasadoje JAV įvy
ko darbinė vakarienė, kurios 
metu įsteigta Amerikos Lietu
vių ekonominės plėtros patarė
jų taryba prie Lietuvos ambasa
dos Vašingtone. 

Lietuvos ambasador iaus 
JAV Vygaudo Ušacko kvietimu 
susirinkę Amerikos l ie tuvių 
verslo ir labdaringų organizaci
jų atstovai aptarė kaip geriau
sia panaudoti Amerikos lietuvių 
verslo išteklius bei sukaup ta s 
žinias, skat inant Lietuvos ūkio 
plėtrą, plečiant dvišalius Lie
tuvos ir JAV verslo ryšius bei 
didinant visuomenės gerovę. 

Susitikime dalyvavo ,,Quick 
Connect" pirmininkas iš Lan-
sing (Michigan) Saulius Anu
žis, „Sonicfoundry" vadovas i š 
Madison (Vvisconsin) Rimas P . 
Buinevičius, „Neris companies" 
pirmininkas iš New York'o J u o 
zas Kazickas, „iPhrase techno-
logies, Inc." prezidentas iš Bos
tono Juozas Krivickas. „Hughes 
Network Systems" viceprezi
dentas iš Vašingtono Arūnas 

K a č i n s k a s 
Šlekys, „Balzekas Motor Sales, 
Inc." vadovas iš Čikagos Stan
ley Balzekas, „Offshore Model 
Bas in" generalinis direktorius 
iš S a n Diego Victor Grinius , 
„Mar t in & Audrey Gruss Foun
dat ion" prezidentė iš New York 
Audrey Gruss , , ,Brown Bro
the r s Har r iman" pare igūnas iš 
New York Eugene C. Rainis ir 
„Bard Associates, Inc." prezi
dentė iš Philadelphia Krista 
Bard. Susit ikime negalėjo daly
vau t i , tačiau prie Amerikos lie
tuvių ekonominės plėtros pa
t a r ė j ų t a rybos su t iko prisi
j u n g t i , „PaeTee Communica
t i ons" vadovas iš Rochester 
A r ū n a s Česonis bei „Level 3 
Communicat ions LLC" vykdo
mas i s viceprezidentas iš Bosto
no P a u l Gudonis. 

Pa sak ambasador iaus JAV 
V. Ušacko, idėja sukviesti šiuos 
žmones į ambasadą bei įsteigti 
patar iamąją tarybą kilo vizitų 
po JAV metu pastebėjus kiek 
daug lietuvių sėkmingai dirba 
verslo pasaulyje, y ra augančių 
įmonių, o jų savininkai užima 
a u k š t a s pareigas. Anot amba
sador iaus , tai žmonės, kuriems 
rūpi Lietuvos ateit is . 

Lietuvos ambasadoje Vašingtone (iš kairės) Eugene C. Rainis, Juozas Krivickas, Loreta Ušackienė, LR ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas, Audrey Gruss, Saulius Anužis, Stanley Balzekas, Rimas P. Buinevičius, Juozas 
Kazickas. Krista Bard. Arūnas Šlekys ir Victor Grinius. 

„Pakviečiau juos į ambasa
dą, kad pasvarstytume, kaip 
tiesti naujus verslo tarp Lietu
vos ir JAV tiltus. Taip pat svar
būs jų patarimai ir kontaktai ieš
kant išėjimų į platesnius vers

lo vandenis, užmezgant ryšius 
su didžiausiomis JAV korpora
cijomis. Lietuvos narystė ES ir 
NATO, JAV administracijos 
spredimas, panaikinantis Lietu
vai taikytą ne rinkos ekonomi

kos statusą, spartus ekonomi
kos augimas bei gerai kvalifi
kuota darbo jėga atveria naujas 
šalies vystymo bei ekonominio 
bendradarbiavimo su JAV gali
mybes", sakė jis. Nukelta \ 5 psl. 

L i e t u v a s i e k s užs i t ikr in t i p a r a m ą 
NATO v a l s t y b i ų p a r l a m e n t u o s e 

Viln ius , kovo 12 d. (Elta) — 
Seimo NATO reikalų komisijos 
pirmininkas Vaclovas Stanke
vičius tvirtina, kad kovo 26 die
ną pasirašius prisijungimo pr ie 
Siaurės Atlanto sutart ies proto
kolą. Lietuvai reikės rūpint is jo 
patvirtinimu NATO valstybių 
narių parlamentuose. Pasak jo, 
tvirtinimo rezultatai labai d a u g 
priklausys nuo Lietuvos par la 
mentarų indėlio. 

..NATO šalių pa r lamenta 

r a m s reikės aiškint i mūsų pasi
rengimo lygį, reformų eigą, gy
nybos ir krašto apsaugos finan
savimą, holokausto klausimus, 
kovos su korupcija priemones", 
s ake V. Stankevičius po trečia
dienį įvykusio Seinjo NATO 
reikalų komisijos posėdžio. 

V. Stankevičius, šią savaitę 
grįžęs iš Vašingtono, teigia ga
vęs pat ikinimus, k a d JAV Sena
t a s pirmasis patvi r t ins Lietuvos 
prisijungimo prie NATO sutar

tį. J i s ta ip pat tikisi, kad antro
ji valstybė, patvirt nsianti Lie
tuvos stojimo į >".»TO sutartį, 
bus Lenkija. 

V. Stankevičius spėja, kad 
JAV Senatas ir Lenkijos Seimas 
šias procedūras užbaigs iki ge
gužės pabaigos. 

Tvirtinimą visų devynioli
kos NATO valstybių parlamen
tuose bei galiausiai Lietuvos 
Seime tikimasi užbaigti iki 2004 
metų gegužės. 

Lietuvoje mažėja prekiautojų nelegalia 
programine įranga 

Lietuvos k o m p i u t e r i n ė s 
įrangos mažmeninės prekybos 
įmonių, siūlančių nelegalią pro
graminę įrangą, pastaruoju me
tu mažėja, teigia didžiausia pa
saulyje programinės įrangos ga
mintoja ..Microsoft". 

..Microsoft" visose Bal tuos 
valstybėse vykdomo pat ikr ini
mo ..Mystery Shopper" ant ra ja
me etape, aplankius 50 kompiu
terinės įrangos pardavėjų, nele
galią programinę įrangą siūlė 
tik 6 proc. be n drovių, tuo t a r p u 
per pirmąjį etapą iš 200 įmonių 

„pirat inėmis" programomis pre
kiavo maždaug trečdalis įmo
nių, teigiama ryšių su visuome
ne bendrovės „Hill & Knowlton" 
trečiadienį i šp la t in tame prane
šime. 

„Po pirmojo etapo daug dir
bome su parduotuvių savinin
ka is . Turime daug įrodymų, kad 
daugelio parduotuvių savinin
kai nežinojo apie siūlomą nele
galią p rog raminę į rangą ar 
š iems re ikalams tiesiog nerodė 
p a k a n k a m o dėmesio", sakė 
„Microsoft" licencijavimo kont

rolės vadovė Pilkku Aasma. 
Pasak „Microsft" pareigū

nės, „piratavimo" lygį mažina 
dažniau vykdomi teisėtvarkos 
patikrinimai bei aktyvi Verslo 
programinės įrangos aljanso 
(BSA) veikla. 

Antrajame etape Estijoje iš 
33 patikrintų įmonių nelegalią 
programinę įrangą siūlė 12 pro
centų pardavėjų, o Latvijoje iš 
155 patikrintų įmonių į perspė
j imus, gautus po pirmojo tikri
nimo etapo, nereagavo 38 proc. 
pardavėjų. 0M9) 

N e t r u k u s J A V 
p a s i e k s pirmoji a laus 

„Kalnapi l i s i n Ice" 
s iunta 

Danijos „Brewery Group" 
kontroliuojamos „Kalnapilio" 
„Vilniaus Tauro" daryklos šį 
sezoną planuoja pradėti alaus 
„Kalnapilis In Ice" eksportą į 
JAV. 

Pasak besijungiančių bend
rovių atstovės spaudai Lilijos 
Gudavičiūtės, šiuo metu dera
masi su būsimais „Kalnapilio" 
alaus platintojais JAV bei 
kitose eksporto rinkose — pla
nuojama, kad pirmoji „Kalna
pilio In Ice" siunta Ameriką pa
sieks j au gegužės mėnesį. 

„Kalnapilis" ir „Vilniaus 
tauras" per praėjusius metus 
eksportavo 7 mln. dekalitrų 
alaus, iš kurių eksportas į JAV 
sudarė 14,000 dekalitrų ir, pa
lyginti su 2001 metais, išaugo 
11.8 procentų. 

„Besidominčius 'Kalnapilis 
In Ice' alumi JAV ir kitų šalių 
importuotojus labai nustebino 
tai, kad Lietuvos rinkoje pasi
rodė vadinamas 'ledo' alus šios 
kategorijos alui netinkamose 
pakuotėse, neatitinkantis 'ledi
nio' alaus N u k e l t a į 5 psl . 

Lietuvių 
mokyklos 

Lenkijoje nebus 
uždarytos 

Bals togė , kovo 12 d. (PAP-
Elta) — Palenkės vaivadijos 
švietimo vadovė nesutiko, kad 
dėl ekonominių priežasčių 
Punsko ir Seinų valsčiuose bū-v 
tų uždarytos mokyklos, kuriose 
visi dalykai dėstomi lietuvių 
kalba. 

Tai trečiadienį Balstogėje 
žurnalistams pareiškė vaivadi
jos švietimo skyriaus atstovai. 

Vadovė atsižvelgė į Lenki
jos prezidento Aleksander 
Kwasniewski nuostatą, išdės
tytą per praėjusią savaitę įvy
kusį susitikimą su Lietuvos 
prezidentu Rolandu Paksu, kad 
„kol bus nors vienas vaikas, 
norintis mokytis l ie tuviškai , 
mokyklos nebus uždarytos". 

Ginti lituanistinių mokyklų 
stojo ir Lenkijos lietuvių bend
ruomenė. 

„Šių mokyklų uždarymas 
neatitiktų Lenkijos lietuvių 
švietimo strategijos nuostatų. 
Be to, jos yra ne tik moky'tlos, 
bet ir kultūros centrai lietuvių 
tautinei mažumai", sakė švieti
mo skyriaus darbuotoja Jad-
wiga Piotrowicz. 

Kauno arkivyskupijos kunigai 
ragins balsuoti už narystę ES 

K a u n a s , kovo 12 d. (BNS) 
— Kauno arkivyskupijos vado
vai paragino visus arkivyskupi
jos dvasininkus pamaldų metu 
aiškinti tikintiesiems narystės 
Europos Sąjungoje (ES) naudą 
bei raginti balsuoti gegužės mė
nesį vyksiančiame referendu
me, trečiadienį teigė Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius. 

Pasak jo, kitą savaitę arki
vyskupijos kunigai bus sukvies
ti į kuriją, kur jiems apie ES 

reikšmę valstybės raidai pasa
kos valdžios pareigūnai, dalyva
vę derybose dėl Lietuvos narys
tes šioje sąjungoje. 

„Juk neužtenka, kad klebo
nai iš sakyklos vien tik perskai
tytų bažnyčios poziciją — dvasi
ninkai ir patys tur i suprast i 
apie narystės naudą", aiškino S. 
Tamkevičius. 

„Ragindami referendume 
pasakyti 'taip', kviečiame galvo
ti ne tik apie tai, ką iš narystės 
gausime mes, N u k e l t a į 5 ps l . 

Silpnųjų narkotikų legalizavimas 
Lietuvoje gali tapti tautos genocidu 

Vilnius , kovo 12 d. BNS 
— Seimo narė Jane Narvilienė 
ir AIDS centro direktorius 
Saulius Čaplinskas atmeta idė
jas legalizuoti Lietuvoje silp
nuosius narkotikus. 

„Nėra mažų ir didelių va
gysčių, nėra silpnų ir stiprių 
narkotikų. Liaudies patarlė sa
ko: 'Pradedama nuo adatos, o iš
jojama ant arklio'. Lygiai taip 
pat yra ir su narkotikais", tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
Seime teigė Valstiečių ir Nau

josios demokratijos frakcijos na
rė J. Narvilienė. „Šiandien apie 
lengvų narkotikų legalizavimą 
gali kalbėti tik tie žmonės, ku
rie nesugeba suvokti narkotikų 
blogio, arba tie, kurie siūlo vie
šą tautos genocidą", pažymėjo 
ji-

Apie galimybę Lietuvoje le
galizuoti silpnuosius narkoti
kus yra užsiminę kai kurie Sei
mo nariai. Kovo mėnesį šia te
ma Vilniuje buvo surengta dis
kusija. N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(RemiaRfis AFP. Reuters. AP. Intertax, iTAfl-TASS. BNS 

žirsų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
B e l g r a d a s . Serbijos sosti

nės ligoninėje mirė trečiadienį 
per pasikėsinimą prie vyriausy
bės pastato į krūt inę p a š a u t a s 
premjeras Zoran Džindžič. Su 
sunkiomis šautinėmis žaizdo
mis krūtinėje jis buvo nugaben
tas į ligoninę, tačiau med ikams 
nepavyko išgelbėti p remjero 
gyvybės. Pasikėsinimo prielai
dą patvirtina tai , kad buvo šau
ta iš snaiperio šautuvo s tam
baus kalibro kulkomis iš didelio 
nuotolio. Z. Džindžič, k u r i a m 
buvo 50 metų, suvaidino svarbų 
vaidmenį žlungant buvusio Ju
goslavijos prezidento Slobodan 
Miloševič režimui. J skubų po
sėdį susirinkęs Serbijos minis t 
rų kabinetas įvedė nepapras 
tąją padėtį, kuriai įsigaliojus, 
apribojamos kai kurios pilieti
nės teises, o policijos funkcijas 
perima kariuomene 

L o n d o n a s . Didžioji Brita
nija trečiadienį iškėlė Irakui 6 
sąlygas, kur ias įvykdęs Bagda
das galėtų išvengtų karo. Pir
m a Irako prezidentas Saddam 
Hussein turi per televiziją pa
reikšti , jog slėpė masinio nai
kinimo ginklus, bet dabar pa
sirengęs juos at iduoti . Antra, S. 
Hussein tu r i le is t i 30 Irako 
mokslininkų ir jų šeimoms iš
vykti iš Irako į Kiprą, kur juos 
apk laus tų J u n g t i n i ų Tau tu 
(.JT) ginkluotės tikrintojai. Tre
čia ir ketvirta, I rako vyriausybė 
privalo atiduoti visas sukaup
tas juodligės sporų atsargas ir 
ki tus biologinius bet cheminius 
ginklus, ta ip p a t prisipažinti 
turint i nepilotuojamą lėktuvą, 
galintį paskleisti chemines me
džiagas didelėje teritorijoje 
Londonas nenurodė likusių są
lygų, tik pasakė , kad aptaria 
j as su savo sąjungininkėmis J T 
Saugumo Taryboje 

M a d r i d a s . Ispanijos užsie
nio reikalų ministrė Ana Pala-
cio trečiadienį sakė, kad dėl 
Prancūzijos pasiryžimo stabdy
ti antrąją Jungtinių Tautų re
zoliuciją, kuri atvertų kelią ka
rui su Iraku, jos autoriai gali 
atsiimti šio dokumento projek
tą. Didžiosios Britanijos, Ispa
nijos ir JAV pateiktos antrosios 
J T rezoliucijos projekte numa
toma kovo 17-ąją paskelbti pas
kut ine diena, iki kurios I rakas 
privalėtų įrodyti įvykdęs J T 
reikalavimus ir nusiginklavęs, 
nes priešingu atveju jam grėstų 
karas . 

R o m a . Italijos šiaurėje po
licijai antradienį rengiantis su
imti vyrą, kuris buvo vienas pe
dofilijos tyrimo įtariamųjų, jis 
iššoko pro langą ir žuvo. Per šia 

icijos operaci
ją, pavadintą ..Eurololitas", iš 

buvo sulaikyta 400 asme
nų 53 miestuose, o tyrimas, ku
ris buvo pradėta.' int< n* te ap
t ikus šiurpias 2-10 metų am-
žiaus vaiku nuotraukas, vyksta 

• inčio žmonių atžvil 
giu. 

JAV 

Eglin o ro pa jėgų bazė . 
Antradienį Floridos poligone 
JAV oro pajėgos sėkmingai iš
bandė sunkiausią ir galingiau
sią įprastinę bombą, esančią 
kariuomenės arsenale. Tai bu
vo pirmas 9,450 kg „Massive 
Ordnance Air Blast" (MOAB) 
bombos, pramintos „visų bom
bų motina", bandymas. 

J u n g t i n i ų T a u t u (JT) 
ginklų tikrintojai antradienį 
saugumo sumetimais sustabdė 
žvalgybinių lėktuvų ,,U2" skry
džius virš Irako, nes Bagdadas 
pasiskundė, kad du kartu 
skrendantys lėktuvai prilygsta 
priešiškiems veiksmams. Irako 
pareigūnas paneigė, kad Irakas 
grasino lėktuvams, tačiau JAV 
administracijos pareigūnai sa
ke, kad perimti žvalgybinių lėk
tuvų iškart pakilo irakiečiu 
naikintuvai ..MiG 23", todėl 
JAV centrine vadovybė buvo 
priversta skubiai nurodyti lėk
tuvams ,.U2" palikti Irako oro 
erdvę 

N'ew York. [rak itstovns 

Jungtinėse Tautose (JT) Mu-
hammed Aldouri antradienį pa
žadėjo teikti visokeriopą para
mą tarptautiniams tikrinto
jams ir paragino tarptautinę 
bendriją užkirsti kelią gresian
čiam karui. Jis taip pat pareiš
kė, jog Bagdadas neturi masi
nio naikinimo ginklo, ir apkal
tino JAV mėginant panaudoti 
Saugumo Tarybos rezoliucijas 
ir JT patikrinimus ..karui pra
dėti". 

V a š i n g t o n a s . Besiren
gianti galimam karui prieš Ira
ką JAV kariuomenė trečiadienį 
pranešė pašaukusi į aktyviąją 
tarnybą dar beveik 12.000 re
zervo kareivių, padidindama jų 
skaičių iki beveik 190.000. 

Vaš ingtonas . Irako atsta
tymas po galimo karo JAV mo-

iii mokėtojams kelerius 
metus gali atsieiti po 20 mlrd. 
doleriu kasmet, ir prezidentas 
George W Bush turėtų infor
muoti visuomenę apie šias 
išlaidas, trečiadienį pareiškė 
Amerikos užsienio politikos 
žinovai, paraginę G W Bush 

•įtarti dau 

giametei Irako atstatymo prog
ramai, kurią reikės įgyvendinti 
po galimos karo operacijos. 

ARTIMIEJI RYTAI 
J e r u z a l ė . JAV ginkluoto

sioms pajėgoms Artimuosiuose 
Rytuose įsakyta atakuoti Iraką 
kovo 18 dieną, pranešė Izraelio 
valstybinės radijo pranešimų 
perėmimo tarnybos vadovas 
Michael Gųrdus. J is sakė, jog 
savo išvadas dėl karo terminų 
jis grindžia perimtais JAV ko
vos lėktuvų'įgulų su antžemi
nio ryšio centru pokalbiais. 

KUWAIT 
C a m p Mat i lda . K u w a i t . 

Galimo puolimo prieš Iraką me
tu tūkstančiai amerikiečių ir 
britų kareivių avės sunkius gu
minius viršutinius batus ir vil
kes gremėzdiškus apsauginius 
kostiumus. Ši apranga turi ap
saugoti nuo cheminių ginklų 
atakų, paralyžiuojančių bei odą 
pūslėmis nusėjančių medžiagų. 
tačiau manoma, jog ne vienas 
juos dėvintis kareivis gali žuti 

-kaitimo 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
,GINTARINIŲ AIDŲ" SUKAKTIS 

Liuda Laugalytė-Stunge-
vičienė gimė Tauragės apskri
tyje, Skaudvilės valse. Pužų 
km. Mokėsi Tauragės gimnazi
joje. 1948 metais kartu su ki
tais pabėgėliais atvyko į Ka
nadą, apsigyveno Hamilton 
mieste, ten susitiko su lietu
viu Jurgiu Stungevičiumi, ku
ris irgi mokėsi toje pačioje 
gimnazijoje ir gyveno Taura
gėje su savo tėvais. 

1950 m. sukūrė lietuvišką 
šeimą, išaugino du sūnus, 
kurie baigė McMaster univer
sitetą Hamiltone ir dirba pa
gal savo specialybes. 

Vyresnysis sūnus Eduar
das, jausdamas pasididžia
vimą ir meilę Lietuvai, 1978 
m. sausio 13 d. Hamiltono 
mieste McMaster universitete 
įsteigė lietuvišką radijo laidą, 
kurią pavadino „Gintariniai 
aidai". 

Pirmieji radijo stoties dar
bo žingsniai buvo sunkūs, nes 
neturėjo lietuviškų dainų ir 
muzikos įrašų, bet vėliau su
laukė daug dėmesio ir para
mos iš Hamiltono lietuvių 
bendruomenės. Pagalbon pasi
kvietė ir kitus, universitete 
studijuojančius studentus. 
Pirmieji „gintarėliai", kaip ir 
radįjo,steigėjas, baigę mokslus 
išsisklaidė po plačią Kanadą, 
kiti net Čikagoje! 

Jiems visiems nuo pirmų
jų dienų talkino Liuda Lau-
galytė-Stungevičienė ir dažnai 
net pavaduodavo juos egzami
nų sesijos ir atostogų metu. 
Jauniems žmonėms baigus 
mokslus ir išsikėlus iš Hamil
tono, tęsti įsteigtos lietuviškos 
radijo stoties veiklą, nuo 1981 
metų „Gintarinių aidų" radijo 
valandėlės vadovavimą perė
mė Liuda Laugalytė-Stungevi-

čienė, vis atrasdama naujų 
pagalbininkų. 

Šįmet sausio 13 d. sukako 
25 metai, kai Hamiltono lietu
viai kiekvieną sekmadienį 
girdi skambant lietuvišką 
dainą, žodį iš CFMU-FM93.3 
internete HTTP: //CFMU.Mc 
master.ca nuo 13-14 vai. sek
madieniais. 

Radijo valandėlės tikslas: 
palaikyti gyvą lietuvišką žodį 
tarp išeivijos lietuvių, pasida
linti linksmais, iiūdnais ben
druomenėje įvykiais, stebėti 
lietuvių veiklą, palaikant glaudų 
ryšį su Lietuva, be to, šioje 
radijo laidoje ryškiai atsispin
di ilgesys ir meilė tėvynei Lie
tuvai! 

Laidoje taip pat girdimos 
žinios, gaunamos internetu iš 
Lietuvos, skamba išeivijos lie
tuvių ir naujos estradinės lie
tuvių dainos, pasiekusios už
jūrį, bei garsių Lietuvos dai
nininkų, kurių ne vienas yra 
koncertavęs Kanadoje. Ilgus 
metus pasiaukojamą lietu
višką darbą dirbusią, Liudą 
Stungevičienę radijo stoties 
vadovybė yra daug kartų ap
dovanojusi įvertinimo — gar
bės raštais daug nuoširdžių ir 
gražių padėkos žodžių ji su
laukia ir iš radijo klausytojų. 

Man, dar taip neseniai 
atvykusiai gyventi į Kanadą, 
ši radijo laida yra labai brangi 
ir miela vien dėl to, kad ją 
veda buvusi mano kraštietė, 
Tauragės gimnazijos moks
leivė Liuda Laugalytė. Visada 
klausydama šios laidos, aš 
bent mintimis nuskrieju į savo 
gimtąjį miestą Tauragę, jos 
praeitį... lyg grįžtu į tėvynę, 
kurios niekas nepakeis. 

Elena Cibienė 

Jadvyga Damušiene su vaikais — ambasadore Ginte, sūnumis 
tuvių Petrašiūnų kapinėse. 

. ir Sauliumi po dr. Aldofo Damušio laido-
Jono Ivaškevičiaus nuotr. 

GYVENO NE SAU IR NE TUŠČIAI 
a.a. d r . Adolfą Damušį p r i s i m e n a n t 

Liuda Laugalyte-Stungevičiene „Gintarinių aidų" radijo programos vedė
ja nuo 1981 m. 

PRANAS ZARANKA 

Pirmą kartą dr. A. Da-
mušį pamačiau 1947 m. Atei
tininkų Reino konferencijos 
metu. Tarp būrio žymių atei
tininkų jį ir kunigą Stasį Ylą 
labiausiai gerbiau, kaip ka
lėjusius nacių kalėjime ir 
kacete. Jubiliejiniame 1947 m. 
„Ateities" žurnale skaičiau: 
„Doc. dr. A. Darnusis Atei
tininkų federacijai vadovauja 
nuo 1946 m. Š. m. gegužės 22 
d. Reino konferencijos metu 
buvo perrinktas (tas pareigas 
ėjo iki 1952 m. P.Z). Jam 
vadovaujant tremty atsikūrė 
visa Ateitininkų federacija 
pilname sąstate. Studijuo
damas Lietuvoje, doc. dr. Da
rnusis yra buvęs ateitininkų 
moksleivių sąjungos centro 
valdybos pirmininku ir tai 
pačiais kritiškiausiais 1930-
1931 m. (tik suspendavus 
viešą MAS veiklą). Už darbą 
su moksleiviais ateitininkais 
jau tąsyk buvo pasodintas į 
Varnių koncentracijos stovyk
lą. Mūsų vadas yra ir studen
tų technikų ateitininkų korp. 
Grandies steigėjas. Okupaci
niais metais buvo aktyvus 
rezistencinių sąjūdžių narys 
ir nuo 1943 m. iki karo pabai
gos, kalėjęs už šį darbą Vo
kietijos kalėjimuose". 

Amerikoje dr. A. Damušį 
sutikau 1954 m. Clevelande 
per ALRK federacijos kongre
są, kuriame jis buvo išrinktas 
valdybos pirmininku. Šiame 
kongrese buvo priimta rezoliu
cija steigti jaunimo stovyklą. 
Dr. A. Darnusis su talkinin
kais rezoliuciją įgyvendino. 
1956-1959 m. ,.Jaunimo sto
vykla" leidinyje skaitau jo vi
ziją: „Jaunimo stovyklos yra 
lietuvybės tvirtovė ir krikš
čioniškojo auklėjimo ugdytoja. 
Ji skirta visam lietuviškajam 
jaunimui, jo pilnutinio cha
rakterio ugdymui, jo polėkių 

Vasario 16-tos minėjimo 
pasisekimas Detroite parei
kalavo organizacijų paramos 
sr daugelio darbščių rankų. 
Nors minėjimą organizavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Michigan apygarda, tačiau jai 
į pagalbą atėjo Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapija, „Žibu
rio" lituanistine mokykla, šau-
li?i, Detroito ateitininkija, skau
tų „Gabijos" ir „Baltijos" tun
tai, sporto klultts ..Kovas" ir kiti. 

Minėjimui rengti komitetą 
sudarė Michigan apygardos 
valdyba — pirm. Liuda Rugio-
nienė, Jonas Urbonas, Vytau
tas Jonaitis, Detroito apylin
kes pirm. Valdas Piestys, Lan-
singo apylinkes pirm. Saulius 
Anužis, JAV LB XVI Tarybos 
atstovai Algis Rugienius ir 
Narimantas Udrys, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos ta-
rvhos pirm. Janina Udriene. 
..Žiburio" lituanistines mokyk-

NUOŠIRDI PARAMA 
los vedėjas Rimantas Labeika, 
ateitininkijos vadovas Pranas 
Zaranka. ..Gabijos" tunto tun-
tininkė Rasa Karvelienė. „Švy
turio" jūrų šaulių kuopos va
das Mykolas Abarius, sporto 
klubo ..Kovo" atstovas Vytas 
Zubrickas, Vytautas Petrulis. 
Ramutė Petrulienė. Valentina 
Rauckienė. 

Padėka priklauso Andriui 
Anužiui už puikiai anglų kal
ba pravestą minėjimo pro
gramos dalį. Danutei Petro
nienei ir Reginai Piestvtei už 
gražiai suorganizuotas vaišes 
Šeštadienį vakare ir sekmadie
nį, bei visoms Detroito šeimi-
ninkėms. kurios vaišes pagamino. 
Reiškiame nuoširdžią padėka 
Lietuvišku Melodijų ir Ame
rikos Lietuviu Balso radijo 
lakių valandėlėms, dienraščiui 
„Draugui" už visuomenes in
formavimą. 

Išskirtine padėka reikia 

išreikšti Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos klebonui Aloy
zui Volskiui už ypatingai pat
riotišką pamokslą ir invokaci-
ją minėjimo metu, bei morali
nę paramą minėjimą orga
nizuojam* 

Padėka priklauso „Žibu
riu" lituanistinės mokyklos 
mokiniams, kurie per labai 
trumpą laiką išmoko keletą 
dainelių ir itin nuoširdžiai jas 
padainavo, suteikdami daug 
džiaugsmo mums visiems. 

Minėjimo metu buvo 
renkamos aukos JAV Lietuvių 
Bendruomenes Krašto valdy
bos veiklai ir Amerikos Lie
tuvių tarybai. Detroito vi
suomenė buvo dosni, JAV LB 
surinkta 1.900 dol., o ALTui 
1.400 dol. Širdingas ačiū vi
siems, aukojusiems ir pa
dėjusiems aukas rinkti. 

JAV LB Michigan 
apygarda 

ir veiklumo nukreipimui idea
listine linkme. 

Kuriant šį jaunimo židinį, 
vadovautasi pagrindiniu mo
tyvu, kad lietuvių tauta šių 
laikų likiminėje kovoje yra 
pasiryžusi ne tik išsilaikyti, 
bet ir ryžtingai kovoti už ge
resnį ir šviesesnį pasaulį. Tų 
tikslų dvasioje Jaunimo sto
vyklos veikloje yra ryškūs du 
bruožai: 

savo tėvynės meilės ug
dymas ir 

universalių vertybių sie
kimas Kristaus Evangelijos 
pagrindu". 

Dar Vokietijoje 1947 m. jis 
perspėjo ir ragino ateitinin
kus: „Šių laikų žmogus moka 
sumaniai kurti medžiagines 
gėrybes, bet dažnai nei ne
pastebi, kaip pats tampa ver
gu, visai pamiršdamas, kad 
tikroji veftė glūdi jo laisvos ir 
veiklios dvasios didybėje. 

Artėjančiame atominiame 
amžiuje žmogus, dvasiniai 
nuskurdęs, bus labiau kaip 
dabar pavojingas. Todėl atei
tininkų sąjūdžiui yra labai 
svarbu jaunime įžiebti ryž
tingumą pasisavinti Kristaus 
mintį, ugdyti dvasinio prado 
išlaikymą savyje ir viešaja
me gyvenime". „Įžiebt" jau
nimą, padėt jam subręsti 
pilnutine asmenybe, buvo di
dysis Adolfo Damušio rū
pestis. Todėl jis kalba moks
leivių ir studentų ateitininkų 
stovyklose, rašo straipsnius 
,„Ateities" žurnale. Jau pačios 
antraštės tipingos Damušiui: 
— „Jauna krikščioniškoji 
asmenybė tautos viltis" 
(„Ateitis", 1970 Nr. 9) — 
„Krikščioniškoji asmenybė 
yra gyvosios dvasios įkūniji
mas asmenyje. Tai yra viltin
gas, protiniai aktyvus, dori
niai jautrus, pasiryžęs auko
tis žmonijos gerovės labui, 
žmogus". „Ateitis", 1975, Nr. 
6 randame „Gairės mūsų 
atsinaujinimui" — Atsinau
jinimas ateina sugebėjimu 

J. Damušiene dėkoja laidotuvių 
dalyviams. 

kritiškai pažvelgti į save lyg 
iš išorės. Įvertinti, kaip pa
daryta; pasistengti, kad būtų 
geriau padaryta ateityje. Tai 
yra pagrindinė žmogaus dva
sios bęj jo asmens bruožų tob
ulėjimo sąlyga. Ateitininkija į 
lietuvių tautos gyvenimą 
atėjo su aiškiu kultūrinio bei 
religinio — dvasinio kilimo 
interesu. Ji pajėgė stabdyti 
lietuvių tautoje nutautėjimą 
bei nukrikščionėjimą. Ir 
dabar ateitininkija siekia per 
gilų savo tautos kultūros 
pažinimą neprarasti savo iden
titeto". Tokiu šviesiu žvilgsniu, 
džiugiu veidu dr. A. Darnusis 
matė ateitininkus. Jo opti
mizmą dar daugiau pajutome, 
kai 1957 m. iš Clevelando 
atsikėlė į Detroitą. Ir Dai
navos stovyklos posėdžiuose, 
ir ateitininkų susirinkimuose 
jo žodis buvo uždegantis, 
paskatinantis. Damušių meilę 
jaunimui rodė ir jų statyto 
namo aukštas didelis rūsys. 
kuriame vykdavo jaunučių 
(Jadvygos Damušienės globo
jamų) ir moksleivių atei
tininkų susirinkimai. Buvo 
ryšku, kaip Damušiai tiek šioje 
srityje, tiek Dainavos stovyk-
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.csn»foreurgeryandbr8astheallri.cxxri 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

los reikaluos viens kitą re
mia. 

Dr. Adolfą Damušį ne kar
tą girdėjome kalbant šv. Ka
zimiero, Kristaus Karaliaus 
minėjimuose. Detroito sen
draugių ateitininkų skyriaus 
archyve randu jo paskaitą: 
..Socialinė doktrina perspek
tyvinėje ateitininkų veikloje". 
Daug patarimų dr. A. Darnu
sis teikė studentų ateitininkų 
kandidatų kursų programos 
sudarytojams. Jis pats buvo 
Detroito studentų ateitininkų 
kandidatų globėjas. Globojo 
ir vyresniuosius moksleivius 
ateitininkus. Buvo ne tik 
Ateitininkų federacijos tary
bos pirmininkas (1977 — 
1983), bet, organizacinei kri
zei užėjus, daugiau nei metus 
pirmininkavo ir Detroito sen
draugių skyriui (1972—1973). 
1968 m. paskaitas skaitė 
,,Tautinio ir visuomeninio 
auklėjimosi kursuose", kurie 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-SlFDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJLJ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

Lietuvos kariūnų garbės sargyba prie dr Adolfo Damušio k.irsto Marijos Dangun Kmimo bažnyčioje. 
Jono Ivaškevičiaus nuotrauka 

vyko šeštadieninės mokyklos 
patalpose Redforde. Dvejus me
tus visuomenės mokslą dėstė 
L. B. Detroito apylinkės aukštes
niojoje lituanistinėje mokykloje. 

Detroitan atvykę Damu
šiai priklausė Dievo Apvaiz
dos parapijai. Jis buvo naujos 
bažnyčios ir kultūrinio centro 
statybos komitete, sekmadie
niais — Komunijos dalintojas. 

Savo energija, pasiauko
jimu kitų labui, sugebėjimu 
veiklon įtraukti kitus, dr. 
Adolfas Darnusis gyvenime 
vykdė ateitininkų šūkį „Visa 
atnaujinti Kristuje", dažnai 
savo paskaitose priminda
mas, kad Kristus yra tiesa, 
kelias ir gyvenimas. 

Prieš dvidešimt metų Da
mušiai išsikėlė arčiau savo 
sūnaus Vytenio prie Čikagos. 
Detroito sendraugių ateiti
ninkų archyve randu 1983 m. 
gegužės mėnesį rašytą Da
mušių padėkos laišką: „Dė
kojam ųž taip gražų mūsų 
išleidimą/ (iš Detroito namų) 
ačiū jums, kad ne 'leniom', 
šiltais žodžiais apdalinot./ Šil
tas įrašas baltam lape, širdies 
žodis ir draugai/ tai mums 
atpildas už tai, kad gyvenome 
ne sau ir... ne tuščiai". 

1997 m. Damušiai grįžo į 
Lietuvą, gyveno Vilniuje, da
lyvavo ateitininkų kongre
suose, susirinkimuose, ret
karčiais sugrįždami ir į Ame
riką, kol Viešpats po ligos, šių 
metų vasario 27 dr. A. Da
mušį pašaukė pas save į pas
kutinius amžinuosius namus. 

Detroito ateitininkai reiš
kia nuožirdžią užuojautą idė
jos seseriai Jadvygai Da-
mušienei, sūnaus Vytenio šei
mai, sūnui Sauliui ir dukrai 
Gintei! 

Kovo 9 d., sekmadienį, 10:30 
r. Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
a.a. dr. Adolfą Damušį. Am
žinoji šviesa jam tešviečia! 

• ' 
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DR. ELONA VAISNIENĖ PATVIRTINTA 
JAVLBVRT PIRMININKE 

Vadovavo „Mayor's Task 
Force on Voluntary Action" 
(New Haven, CT), vadovavo 
įsteigimui „Volunteer Clearing-
house of Creater New Haven" 
ir jam vadovavo. Rašė skiltį 
„On Your Own Time", „New 
Haven Register". Paruošė svei
katos ir medicinos klausimais 
dviejų valandų radijo progra
mas per WELI, konsultantė 
Connecticut Public Television 
ir Connecticut Humanities 
Council. Parašė daugiau nei 
900 radijo skriptų sveikatos 
/medicinos klausimais trans
liuotų kasdien per WELI. Jos 
straipsniai pasirodė ,,New 
York Times", „Christian Science 
Monitor", „New Haven Regis
ter", „Connecticut Post". 

Pakviesta „Govemor's Offi
ce of Policy and Management" 
vadovauti specialiam uždavi
niui. Prezidento Carter paskir
ta „Commissioner" į „Presi-
dent's Commission on Foreign 
Language and International Stu-
dies" (komisija turėjo preziden
tui pateikti pasiūlymus, kaip 
sustiprinti JAV pasiruošimą 
diplomatijoje, prekyboje ir sau
gume, ruošiantis išsamesniam 
tarptautiniam dalyvavimui). 

Dr. Vaišnienė taip pat yra 
įtakinga JAV Demokratų 
partijos darbuotoja, atstovau
janti lietuviams DNC etnini-
nėje koalicijoje, turinti plačias 
pažintis partijos politinės sri
ties darbuotojų tarpe, artimai 
bendradarbiavusi su Valsty
bės pasekretoriumi Strobe 
Talbot ir Connecticut senato
riumi Joseph Lieberman. 

Nuo 1985 metų dirba 
Yale universitete keturių inži
nerijos departamentų ir dvie
jų programų redaktore, yra jų 
tinklapio vedėja. Buvo Yale 
Management ir Professional 
Association vykdomojo komite
to narė ir redagavo to vieneto 
,.Mif Nevvs". Dalyvavo „Yale 
Task Force on Violence ir the 
Workplace". 

Turi Yale universiteto dok
toratą prancūzų literatūros 
srityje; stur ivo Sorbonos 
universitete I a ryžiuje i r Uni
versitete Lavai, Quebec, Ka
nadoje. Ištekėjusi už dr. Rimo 
Vaišnio Yale universiteto profe
soriaus ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto akademinio senato 
nario. Sūnus Gintaras ir dukra 
Vaiva laisvai kalba lietuviškai. 

Šalia vadovavimo JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybai, 
dr. Vaišnienės žinioje veiks 
Reston, VA (prie Washington, 
DC), esanti JAV LB įstaiga. 
Įstaigos darbuotoja Jūra tė 
Mikšėnienė. Pakartojame JAV 
LB Visuomeninių reikalų ta
rybos įstaigos prie Washing-
ton. DC koordinates: 11876 
Sunrise Valley Dr., Suite 200 
C. Reston, VA 20191 — 3315. 
tel. 703-390-0498, fax 703-390-
0497. e-paštas lacJoc@erols.ccHn. 

JAV LB Inf. (T. Gečienė) 

Naujoji JAV Krašto valdybos Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkė dr. Elona Vaišnienė. 

2003 m. vasario 28 d. JAV 
LB XVI Tarybos prezidiumui 
suskaičiavus korespondenci-
niu būdu atsiųstus tarybos 
narių balsus, formaliai patvir
tinta dr. Elona (Marijošiūtė) 
Vaišnienė JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirmi
ninkės pareigoms. Pereitų 
metų rudenį JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Algimanto Ge-
čio pakviesta perimti šviesios 
atminties a.a. Algirdo Rimo 
turėtą VRT pirmininko postą, 
dr. Vaišnienė ėjo laikinosios 
pirmininkės pareigas iki ofi
cialaus patvirtinimo. 

Atsakingos VRT-os pirminin-
kės pareigos patikėtos ilgame
tei plačią visuomenininkės 
veiklos turinčiai darbuotojai. 
Buvusi JAV LB Tarybos narė, 
JAV LB Visuomeninių rei
kalų Tarybos narė, „Švietimo 
gairių" redaktorė, mokė Nevv 
Haven ir Hartford šeštadieni
nėse mokyklose, ji dvejus 
metus dėstė 40-čiai lietuvių 
kilmės amerikiečių Ansonia 
miesto programoje. Vadovavo 
„Neringos" ir kitose jaunimo 
stovyklose, buvo Lietuvių Ka
talikų religinės šalpos vice
prezidente. Rašo spaudoje. 

Lietuvoje dirbo su AP.P.LJ2., 
pravedė 20 kursų Radviliškio 
atsakingiems vadovams, pra
dininkė sumanymo prie Rad
viliškio bibliotekos įsteigti 
„Žaisloteką", kuria dabar 
naudojasi 800 vaikų. 2000 m. 
skaitė paskaitas Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Radviliškyje, Skuode. Plun
gėje, Raudondvaryje, Alytuje. 
Šalčininkuose ir Trakuose. 

Dirbo su BATUN (Baltic 
Appeal to United Nations). su 
AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Stu-
dies), du kartus vadovavo AABS 
plėtrai, vice pirmininkė ELLA 
(Estonian, Latviam Lithua-
nian Aliance of CT). pravedė 
demonstracijas Sovietinės oku
pacijos ir Atgimimo laikais, 
atstovavo lietuviams Connec
ticut Baltic, Central, and East 
European Coalition (BCEEC). 
Lietuviškomis temomis rašė į 
amerikietišką spaudą, kalbė
jo per radiją, televiziją. 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 13 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Nedarykite Lietuvos 
pajuokos objektu 

Kovo 11-ąją Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, prie Seimo rūmų suplevėsavo trys Lietuvos valstybinės vė
liavos, o susirinkusieji jų pakėlimą palydėjo Lietuvos himno giedojimu. Vėliavų pakėlimo ceremonijoje dalyvavo 
valdžios atstovai, Kovo 11-osios Akto signatarai, užsienio valstybių ambasadoriai, 1990 m. kovo 11d. gimę vaikai 
su tėveliais, daugybė vilniečių ir svečių iš toliau. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka. 

SUSIRŪPINIMAS LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ LIKIMU 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) kreipimasis 

i Lietuvos prezidentą 
Rolandą Paksą ir Lenkijos 

prezidentą Aleksandrą 
Kwasniewskį 

Su dideliu susirūpinimu 
stebime lietuviškų mokyklų 
naikinimo procesą Seinų ir 
Punsko apylinkėse, kur gyve
na apie 30,000 lietuvių. 
Solidarizuojamės su lietuvių 
bendruomenės Lenkijoje reiš
kiamu tyliu protestu. 

Esame įsitikinę, kad ne 
lėšų trūkumas, kurį lemia ne

tobulas įstatymas, o pozityvios 
politinės valios stoka yra šios 
artėjančios katastrofos prie
žastis. Matome politinę 
nuostatą nepastebėti, kad 
„Lenkijos lietuvių švietimo 
plėtros strategijoje", kurią 
patvirtino Lenkijos Vyriau
sybė, pareikštas įsipareigoji
mas „nemažinti lietuviškų 
mokyklų tinklo" nėra įgyven
dinamas jokiu papildomu fi
nansavimu iš valstybės biu
džeto. Be tokių papildomos 
paramos žingsnių minėtasis, 
tinklas sunyks tarsi savaime. 

Istorija mūsų nesupras, 

jeigu paaiškės, kad lietuvių 
kalba Suvalkų krašte išnyko, 
nes nebeliko sąlygų, esant 
draugiškiems ir partneriš
kiems valstybių ryšiams, tin
kamai jos mokytis. 

Todėl kreipiamės į Jus , 
Gerbiamas Prezidente, prašy
dami suprasti šias problemas 
ir įtakoti jautrų, efektyvų jų 
sprendimą bendraujant su 
Lenkijos vadovais. 

Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Prezidiumo vardu 
Vytautas Landsbergis 

2003 m. kovo 6 d. 

BALTŲ LAISVĖS LYGOS METINIS SUSIRINKIMAS 
2003 metų Baltų Laisvės 

Lygos (BAFLj metinis narių 
susirinkimas įvyko Latvių 
namuose, Los Angeles, CA, 
vasario 8 dieną. 

Lygos prezidentas Valdis 
Pavlovskis pristatė raštišką 
metų veiklos pranešimą. Jis 
pastebėjo, kad praėję metai 
buvo pilni iššūkių, galimybių 
ir didelių pasisekimų baltų 
kraštams bei Amerikos baltų 
bendruomenei. J is padėkojo 
nariams ir direktoriams už 
pareigų atlikimą ir nenuils
tamą ištikimybę bei paramą 
organizacijai. 

Apibūdindamas BAFL pe
reitų metų veiklą, jis pabrėžė, 
kad Baltijos tautų narystė 
NATO „buvo ir dabar yra pa
grindinis BAFL veiklos tiks
las". NATO plėtimas yra po
litinis procesas, kurį Amerikos 
baltai gali smarkiai įtakoti; jis 
paprašė narių nenustoti dirbti 
ieškant JAV paramos baltų 
narystei NATO. 

Jis taip pat minėjo paramą 
dėl „Freedom Consolidation 
Act, Congressional Resolu-
tions HCR 116 ir 468", kurios 

remia baltų narystę NATO, 
JAV finansinę paramą baltų 
tautoms, pastangas padidinti 
„Baltų Causus" Kongreso ir 
Senato rūmuose, bei Radio 
Free Europe transliavimo pra
tęsimą. Jis taip pat papasako
jo apie Lygos veiklą Washing-
ton, DC ir susitikimus su 
įvairiais valdžios nariais bei 
jų darbuotojais. Jis pabrėžė, 
kad visos, iki šiol atliktos, 
kelionės į VV'ashington buvo 
daromos narių asmeniškomis 
lėšomis. 

Prez. Pavlovskis taip pat 
priminė, kad svarbu didinti 
BAFL narių skaičių, nes „ne
paslepiamas faktas byloja, 
kad politiniame gyvenime rei
kia pinigų informuoti Kong
resą ir publiką". 

Susirinkę nariai pritarė 
rezoliucijai, remiančiai JAV 
pastangas nuginkluoti Iraką, 
bei priimti NATO plėtros 
rezoliucijai ir rezoliucijai, kuri 
prašė atstatyti Radio Free 
Europe finansavimą. Visos 
rezoliucijos bus išsiųstos JAV 
vyriausybei ir Kongresui. 

Ateinančiais metais BAFL 

toliau rems baltų priėmimą į 
NATO ir tam skirs savo pa
grindinį veiklos pirmumą. Tą 
darys, pristatydama vyriausy
bei ir Kongresui reikalingą 
informaciją apie Baltijos šalis; 
įrodydama jiems, kad baltų 
narystė NATO yra svarbi ir 
JAV ir pačiai NATO ir ne
nuilsdama stiprins Kongreso 
narystę „Baltic Caucus". Sie
kiant šių tikslų, bendradar
biaus su kitomis baltų ir Rytų 
Europos organizacijomis. Jau 
dabar sudaryti planai kuo 
nuodugniau informuoti Wa-
shington tais reikalais. 

Nariai vienbalsiai išrinko 
Valdį Paviovskį BAFL pirmi
ninku, Angelę Nelsienę, vyk
domąja vicepirmininke, Vija 
Turjanis ir Liuda Avižonienę 
vicepirmininkėmis, Heino 
Nurmberg vicepirmininku bei 
iždininku ir Nemyrą Enck 
sekretore. Kiti tarybos nariai 
yra: Alnis Briedis, Aivars Ja-
rumanis, dr. Hendrik Lees-
ment, Teodors Liliensteins, 
Ivars Miculis ir Marytė Šepikas. 

Vertė Liuda Avižonienė 

Neseniai išr inktas prez. 
Rolandas Paksas, kaip atrodo, 
jau įstojo į „prezidentavimo 
vėžes". Jau spėjo pasikeisti ir 
ne vieno užsienio lietuvio 
nuomonė: prieš r inkimus 
aštriai jį kritikavę, dabar kai 
kurie gieda Paksui liaupses... 

Tačiau iš Vilniaus sklinda 
ir nelabai džiuginančios ži
nios, į kurias kol kas šioje pu
sėje Atlanto nedaug reaguoja
ma. Nejaugi mes taip „sukos-
mopolitėjome", kad šiuos keis
tus reiškinus Lietuvos val
džios viršūnėje priimame tary
tum natūraliausią dalyką? 
„Prezidento asmeniniai san
tykiai yra jo reikalas", — Lie
tuvos žiniasklaidai rėžė Pak-
so atstovas, paklaustas, kiek 
įtakos valstybės aparato veik
lai turi „žiniuonė" Lena Lo-
lišvili. 

Kad Lietuvoje labai į ma
dą įėję visokio plauko „eks
trasensai", jokia paslaptis. 
Atvyksta jų ir į šią Atlanto pu
sę, atrasdami nemažai pa
sekėjų, tikinčių pranašystė
mis ir net galiomis be jokio 
medicinos įsikišimo pagydyti 
sunkiausias ligas. Bet nerei
kia nei „importo" iš Lietuvos 
— nemažai amerikiečių ke
liauja į Meksiką bei kitas vals
tybes, kur tokie „gydytojai" 
net operuoja ligonį, pašalinda
mi ligą ar auglį, bet nepalik
dami kūne nei randelio... „Pa
tarėjai" visais dvasios ir kūno 
negalių reikalais skelbiasi TV 
programose, žadėdami turtus, 
meilę, sveikatą,visokius pasi
sekimus už labai minimalią 
kainą. Ir klientų visuomet at
randa. 

Visgi čia kalba eina ne 
apie eilinį šarlatanėlį, vilio
jantį paskutinį dolerį iš leng
vatikio, bet apie valstybės pre
zidentą, kuris svarbiuosius 
sprendimus daro, pasitaręs 
su kitataute, nemokančia net 
lietuviškai. Nereikia abejoti, 
kad gruzinė Lenočka, taip 
veiksmingai savo prijuostės 
raiščiais pažabojusi Lietuvos 
vadovą (ir kas žino, kiek kitų 
įtakingų asmenų), turi ypa
tingą dovaną. Tik ne prana
šystės ir gydymo, kaip teigia
ma, o apsukrumo, sugebėjimo 
taip apdumti akis, kad net 
protingi žmonės praranda su
pratimą, kaip jie manipuliuo
jami. 

Ponai, nedarykite Lietu
vos pajuokos objektu! Mes čia, 
Amerikoje, prisimename per 
visą kraštą bangavusius pa
sišaipymus bei pasipiktinimą, 
kai tuometinio prezidento Ro-
nald Reagan žmona Nancy (o 
iš dalies ir jis pats) dažnai sa
vo veiklą remdavo horos
kopais ar vadinamais „ekstra

sensais". Deja, iš to nelabai 
kas išėjo, nes jokia žiniuonė 
nenumatė būsimos prezidento 
Alzheimer ligos, o juo labiau jo 
neišgydė... 

Jeigu reikia daugiau pa
vyzdžių, be abejo, daugelis iš 
priešrevoliucinės Rusijos isto
rijos žino įtaką, kurią garsu
sis šar latanas Rasputinas 
turėjo carui Nikalojui II ir 
ypač jo žmonai. O jeigu taip, 
tai žino, kuo šio caro valdymo 
laikotarpis baigėsi... 

Kodėl tyli Lietuvos dva
sininkija? Tiesa, kardinolas 
Audrys J. Bačkis, pasinaudo
damas Šv. Rašto žodžiais, per
spėjo, kad žmonės saugotųsi 
netikrų pranašų. Bet to ne
gana. Kunigai, ypač jaunes
nieji, turėtų mažiau rūpintis 
bažnyčių restauravimu ar 
„gastrolėmis" užsieniuose, o 
labiau susitelkti į savo parapi
jiečių sielovadą, kad jiems ne
reikėtų bėgioti paskui „ne
tikrus pranašus", stengiantis 
numalšinti sielos troškulį, 
kurį sukelia gilesnio Dievo 
pažinimo ir iš to išplaukiančio 
tikėjimo stoka. 

Žiniuonė Lenočka giriasi, 
kad prezidentas Paksas jos 
klauso, nes tik jos dėka pa
tekęs į Prezidentūrą. Na, jeigu 
naujasis prezidentas tuo įsi
tikinęs, tai bent vieną tei
giamą būdo ypatybę jam gali
ma priskirti: dėkingumą. Tas 
dėkingumas buvo labai aki
vaizdus ir inauguracijos iš
kilmėse, kai Lenočka naudo
josi išskirtinėmis privilegi
jomis: sėdėjo katedroje (nors 
yra stačiatikė) garbingoje vie
toje, vėliau sukiojosi tarp pa
čių svarbiųjų svečių ir visaip 
stengėsi pabrėžti, kokią įtaką 
dabar turėsianti Preziden
tūroje. Kai kas net suabejojo, 
ką iš tikrųjų Lietuva išsirinko 
prezidentu: Rolandą Paksą ar 
ne taip seniai iš Maskvos į 
Lietuvą emigravusią gruzinę? 
O kas gali pasakyti, koks 
„burtininkas" stovi už Lenos 
Lolišvili pečių ir mojuoja savo 
lazdele, nurodydamas, kur 
kreipti Lietuvą? 

Kadaise ne tik Lietuvos, 
bet daugelio kraštų pago
niškieji valdovai savo rūmuo
se turėjo žiniuones ar žynius, 
kurie iš akmenėlių, smėlio 
byrėjimo, ar papjautų gyvulių 
žarnyno galėdavo nuspėti 
ateitį, pasakyti, kuo baigsis 
karas su priešais, koks liki
mas laukia valdovo. Galbūt po 
750 metų į Lietuvą vėl grįžta 
tie laikai... Prisiminus, kad 
buvusį prez. V. Adamkų be jo
kios priežasties kai kas drįs
davo kaltinti esant masonu, 
dabartinė padėtis atrodo dar 
linksmesnė. 

P E T R A P I L I O CARINIAI M E N O 
LOBIAI 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.10 

Vienas Juzupovų šeimos 
narių — Nikolai — pastatė 
šiuos puikius baroko stiliaus 
rūmus. Jis pats gerokai buvo 
apsišvietęs mene ir dirbo Er
mitaže. Šie prašmatniai iš
puošti rūmai buvo skirti Ro
manovų dinastijai (o Juzu-
povai turėjo ir daugiau rūmų, 
išbarstytų po Rusiją ir patį 
Petrapilį). Nikalojaus Juzu-
povo sūnus Boris. pasikvietęs 
italų architektą ir dar labiau 
išdabino rūmų vidų. O visi 
ištaigingai išgražinti rūmų 
kambariai buvo XDC š. vidurio 
stiliaus. 

Perėję per prabangiai 
įrengtus kambarius ir ap
žiūrėję juos, didžiai nuste
bome juose įrengtu nuostabiu 

koncertų teatru. Tai buvo 
tikra meno šventovė. Salė, 
talpinanti vos per šimtą as
menų, blizgėjo elegantišku, 
nepaprastai skoningu grožiu. 
Puikiai pieštos lubos — Auš
ros dievaitė Aurora — balkono 
ir ložių turėklai išdrožinėti 
medžio skulptūrom, sienos 
dailiai pieštos — visur trykšta 
aristokratiška prabanga. Šio
se patalpose asmeniškai kon
certavo Šopenas, Liszt bei kiti 
anų laikų žymūs kompozito
riai. Scenai atsidengus, ketu
riolikos asmenų kamerinis or
kestras buvo pasirengęs mus 
praturtinti bei užbaigti tobulą 
— kupiną džiaugsmo dieną 
klasikine muzika. Tais menu 
išdabintais skliautais, lyg 

atskridusių muzikos mūzų 
įkvėptos, skrido Mozarto, Ros-
sini, Čaikovskio bei kitų mu
zikų nemirtingos svaiginan
čios melodijos. Visos dienos 
perkrautas puikiais įspū
džiais, nematytu grožiu besi
džiaugiąs kūnas davė pilną 
valią sielai džiaugtis Dievo 
dovanotu vienu galingiausiu 
bei gražiausiu stebuklu — sie
los skaidrintoju ir jos kilninto-
ju — nuostabia muzika! Ach, 
kaip puikiai buvo sugalvota, 
kas tvarkė ekskursijos pro
gramą, vainikuoti kultūrinę ir 
meninę dieną — magiška 
muzika! Pati programa buvo 
irgi neištęsta — tik vienos 
valandos. Žavaus koncerto už
burti, sielos atgaiva persi
sunkę, gal ne vienam mūsų 
mintys nuklydo besvarstant, 
tai vėl skriejo lubomis, ir 
svarstė: jei tos sienos galėtų 
prabilti, kiek jos regėjo bei 
gaudė čia džiugesio, grožio ir 
puotų garsus, o kartu kiek iš

vydo dramos, pergyveno są
mokslų ir kruvinos tragedijos! 
Dabar šiame koncertų teatre 
vyksta rečitaliai, dramos, ope
ros ir baletai. Šiuose Juzupovų 
rūmuose yra Rasputino vašk
inė statula (ar ne ironija?) Tai 
panašiai kaip Londone Mada-
me Tussanad muziejuje „In-
famous" skyriuje stovi vaški
niai, gyvi Adolf Hitler ir Josef 
Stalin. 

Sugrįžę į savo „Norvegišką 
svajonę" — laivą, po 
vakarienės, išėjome ant denio 
13-tame aukšte. Naktis buvo 
žavi. Petrapilis -nė nesiruošė 
miegoti (.jis garsėja savo 
triukšmingu naktiniu gyve
nimu). Visas miestas, apgaub
tas tamsia nakties skraiste, 
pro kurią skverbėsi daugybė 
žiburių, bemirgančių kaip šv. 
Jono vabalėliai Lietuvoje šiltą 
vasaros naktį... Mėnulis, kurio 
romantiškas žavumas skilo, 
subyrėjo ir išsisklaidė erdvėje, 
žmogaus kojoms jį numindžio

jus, vis vien dar nepasidavė 
Žemei, ir, lyg koks galingas 
valdovas, apsuptas milijardų 
jam akutėmis bemirksinčių 
žavių žvaigždelių, išplaukė iš 
balkšvų debesų patalo... Išsi
tiesusi ant denio sudedamos 
ilgos kėdės, išklotos minkštu 
patiesalu, rymojau, kai šelmis 
mėnulis, anot poetiško Hen
riko Radausko žodžio, su
trikdė, „stiklinį vakaro tra
pumą" ir štai „ant stalo guli 
pilnatis"... (ant šalimai pas
tatyto mažo staliuko), tik. 
labai gaila, neteko išgirsti 
poeto taip vaizdžiai skelbiamo 
„mėnuo groja rageliu..." 
(Seniai jau teko įsidėmėti, jog 
neįmanoma visko turėti ar 
įgyti...) Visos mintys dar ne
spėjo atitrūkti nuo Petrapilio. 
Kodėl toks kultūringo bei 
meniškos dvasios valdovo (ir 
svajotojo'1 sukurtas kultūros 
ir meno lopšys pergyveno tiek 
nekultūringų, net kraupiai 
žiaurių įvykių: 1905 m. caras 

Nikalojus II įsakė šauti iš 
Žiemos rūmų į beginklę ne
kaltų demonstrantų" minią, 
1917 m. iš „Auroros" laivo 
buvo paleistas tuščias šūvis į 
padanges, skelbiąs revoliucijos 
pradžią — tai buvo ženklas 
visa jėga pulti Žiemos rūmus 
— žygiuoti į caro buveinę. Net 
ir Lenin paskelbė iš Petrapilio 
savo pergalę — revoliucijos' 
sėkmingą užbaigimą, prole
tarų laimėjimą, kuris užtruko 
septyniasdešimt dvejus bai
sius metus... Kodėl žmonija 
negali ramiai džiaugtis grožiu, 
gėriu, kultūra, menu, taip 
gausiai duotu, net drėbteltu 
Aukščiausiojo Kūrėjo? Kodėl0 

Kitą dieną turėjome išvyką 
į „Carskoje Selo" (Caro kaimą), 
kuris 1931 m. sovietų buvo 
pakeistas į „Puškin" vardą (tas 
populiariausias rusų poetas 
ten ėjo į kilmingųjų — aris
tokratų vaikų mokyklą). Vėl 
novesinamame autobuse 'tik, 
ačiū Dievui, buvo nuostabi 

diena — nei karšta, nei drėg
na, nei tvanki) trenkėmės į 
užmiestį. 25 kilometrus į pie
tus nuo didmiesčio. ..Carskoje 
selo" apjuosia Kotrynos Di
džiosios vasaros gyvenamąją 
vietą, nepaprastai prašmat
nius žydrai, baltai ir auksu 
išdabintus baroko rūmus (čia 
kaip tik Putin irgi priėmė 
paskutinį sykį jį aplankiusį 
prez. George \V. Bush). Namai 
vadinasi Kotrynos rūmais ir 
jie buvo pastatyti Petro Di
džiojo savo antrai žmonai Kot
rynai I (lietuvaitei), kurios 
duktė Elžbieta Petrovna vė
liau buvo Rusijos imperatorė. 
Priešais ištaigingus rūmus 
tyso didžiulis anglų stiliaus 
dekoratyvinis parkas. Rūmai 
buvo smarkiai nacių sunaikin
ti ir dabar kiekviename kam
baryje yra nuotraukų, rodan
čių ju karo nuteriotą pasi
baisėtiną stovį. 

Bus daugiau 

mailto:lacJoc@erols.ccHn
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LIETUVA SAVO DIDVYRIŲ 
MIRTIES NEPRIPAŽĮSTA 

VĖLIUS LITVINAVIČIUS 

Kovo 4-ąją Lietuva paly
dėjo į paskutiniąją kelionę vie
ną žymiausių savo kovotojų už 
laisvę profesorių Adolfą Da-
mušį ir gražiai atsisveikino 
su juo Petraš iūnų kapinėse. 
Prof. A. Darnusis atgulė gar
bingoje vietoje šalia mūsų Vil
t ies prezidento Stasio Lorozai-
čio. 

Simboliškas šių dviejų di
džių ir bebaimių Lietuvos pa
tr iotų susi t ikimas ties sankry
ža, vedančia į amžinybę. Sim
boliški ir Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios hierarchų, prof. A. 
Damušio bendražygių ir mo
kinių žodžiai pasakyti prie jo 
kapo. „Neliūdėkite! Mes neti
kime, kad j is mirė. Tai bus 
Lie tuvos ambasador ius pas 
Viešpatį!" Tai galima susieti 
su Kauno arkivyskupo Sigito 
Tamkev ič i aus , SJ , žodžiais, 
kad panaš iu laiku Viešpats 
pas save pasikvietė ir Lie
tuvos globėją karalaitį šv. Ka
zimierą. 

Profesorius A. Darnusis 
n iekada nepriklausė kategori
ja i žmonių, linkusių susitaiky
ti su neteisybe. Idant gyventi 
bū tų r amiau . Ir tokiam tiesios 
dvas ios žmogui išpuolė di
džiausių istorinių neramumų 
la iko ta rp i s . Dar pr ieškar iu 

• ka l in tas už veiklą uždraustoje 
a te i t in inkų organizacijoje, ne 
kar tą t r e m t a s į provinciją, tu
rėjo begalę bėdų su valdžia. 
Gal j i tiesiog nesuvokė, kad jis 
myli Lietuvą nuoširdžiau ne
gu oficialiai? Tikriems patrio
t a m s kelių rožėmis nieks ne
kloja. Je i jų istorijos klystke
liuose ir pasitaiko, tai dygliai 
būna ypač ilgi ir aš t rūs . Bet 
šis politinis disidentas vis dėl
to svajojo ne apie karo trimi
tus , j is tikėjo ramia ir kūry
binga Lietuvos ateit imi. Dar 
ta is laikais tapo žinomu moks
lininku, parašęs ir apsigynęs 
disertaciją apie cemento ga
mybą iš Lietuvoje a t r andamų 
žaliavų. Taigi jis buvo vienas 
besivystančios prieškario Lie
tuvos pramonės kūrėjų. 

1940 metų okupacijos j is 
t ampa vienu Birželio sukilimo 
vadovų. Hitlerinei Vokietijai 
a t s i sak ius pripažinti teisėtą 
Lietuvos valdžią, jis a ts isako 
kolaboruoti su okupantais ir iš 
Vakarų . Organizuoja an t i -
nacistinj pogrindį, gestapas jį 
su ima , t a rdo ir nu te i s ia 
įkalinti. Kai karo pabaigoje iš 
koncentracijos stovyklos poli
tinių kalinių skyriaus jį išva
davo amerikiečių kareiviai, j is 
buvo vos gyvas nuo bado ir iš
sekimo, pagal karo gydytojų 
ligos kortelės duomenis — 
svėręs t ik 48 kilogramus. Vos 
atsistojęs ant kojų — pradeda 
vadovaut i a tkur ta i l ietuvių 
gimnazijai Vokietijoje. 

Išvykęs į Jungt ines Ame
rikos Valstijas j is prisideda 
prie išeivių išlaisvinamosios 
kovos prieš bolševikų oku

paciją. Grei ta i jo v a r d a s sovie
tų užimtoje Lietuvoje paske l 
b iamas „tabu". J i s reng ia kon
ferencijas, kuriose s k a t i n a sa
vo tau t ieč ius pr ieš int is bolše
vizmui ir okupacijai , vado
vauja įva i r ioms L i e t u v o s 
išlaisvinimo organizaci joms, 
esančioms išeivijoje. J i s su 
laukė tos dienos, ka i L ie tuvos 
laisvės byla buvo l a imė ta . J i s 
tikėjo Lietuva, nors i r m a t ė 
visas pookupacines negeroves . 
J i s sakydavo, kad t a u t a is tor i 
joje neiš l ieka vis t a pat i , j i v isą 
laiką keičiasi, tuo pačiu j i gali 
keist is ir į gerąją pusę . T a u t a i 
nere ikia vedlių, nes ka i a k l a s 
aklą veda, abu k r e n t a į duobę . 
Tau ta i re ik ia šviesulių, tokių 
žmonių, kur ie neslepia žibinto 
po lova. Neslepia ne t t a d a , ka i 
už to žibinto laikymą a ikš tė je 
t enka ž iaur ia i n u k e n t ė t i n u o 
esamos valdžios. Bet kova už 
laisvę n iekada nevyks ta „ry
toj", ne tg i tok iu m e t u , k a i 
vienintelė kovos ba ig t i s — 
žūtis, kažkas privalo kovoti 
dėl a te i t i es . Tokių d idvyr ių 
mi r t im i t a u t a ne t i k i . Prof. 
Adolfas Darnus i s pe rė jo t ą 
sunkią Golgotą į la isvę, k a d 
Lie tuva atsikel tų. I r j i kėlėsi , 
ir da r t u r i keltis, i r gyvent i 
kaip laisva, demokra t inė ša l is . 
Dėl to mes n e t i k i m e prof. 
Adolfo Damušio mi r t imi . 

Idea l i s t a s? Be t p a s a u l į 
va ldo a r b a bepročia i , a r b a 
idealis tai . Pilkos m a s ė s pas i 
duoda savo ž i au r ių v a d ų 
beprotybei . S ta l inas ir Hi t l e r i s 
paverč ia istorijos a r e n ą 
baisingomis, š imtus mil i jonus 
žmonių nus inešus iomis sker
dynėmis . Ką gali p r ieš tokią 
beprotybės jėgą padary t i idea
listai? Bet j ie kovoja. N e s j i e 
g imė ne a n k s č i a u , k a d to 
išvengtų ir ne vėl iau, k a d ta i 
j i ems t a p t ų t ik i s to r i jos 
vadovėlio pamokomis . J i e gy
veno t a d a , ka i i s to r i j a i š 
gyveno vieną savo bep ro tybės 
apogėjų. Ir jokio g inklo , i š 
skyrus sąžinę ir t ikėj imą Die
vu. Tikėj imas Dievu le idž ia 
tokiems idea l i s tams s u v o k t i 
e sminę i s tor inę t iesą , k a d 
tokie beprotybės p r i epuo l i a i 
t ė ra slogutis sapno m e t u , k a d 
įmanomas p rabud imas ska i s 
čios ir dieviškos t ik rovės ak i 
vaizdoje. J i e suvokia d a u g i a u 
ir giliau negu bepročiai t a u t ų 
skerdikai . J i ems u ž d e d a a n t 
rank ius , mar ina b a d u i r k a 
torginiais darbais ka lė j imuo
se, j uos paga l i au s u š a u d o . 
Kit iems pasiseka iš l ikt i . J e i 
ka r a s būtų su savo p a b a i g a 
pavėlavęs kelis mėnesius, A. Da
rnusis nebūtų išėjęs už vokie
čių koncentracijos s tovyklos 
var tų . Kalėjimo sarga i į m e s t ų 
į k remator iumą lengvą k a i p 
popieriaus lapą d a r š iek t i ek 
kru tan t į skeletą. Bet kovoto
j a m s už laisvę pa reng t i p r a 
gara i jų nes tabdo . J i e j u o s 
pe re ina , kad k i t i e m s e i t i į 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

Prie bažnyčios, laukiant išnešamo dr. A. Damušio karsto. Priekyje: Jadvyga Damušienė, dukra Gintė Damušytė, 
už jų — sūnūs Vytenis ir Saulius. 

Laicotu-. įų ciena išių auka už a.a. d 

laisvę bū tų saugiau . Kažkam 
d ik ta tūros pa t i r t i s būna net-
pernelyg asmeni ška . Bet j ie 
buvo ideal is ta i , todėl ir pateko 
į patį p ragarą . Imperijos griū
va , o la i svės t r o šk imas iš
lieka. Su kuo buvo Dievas? 

Lietuvai vėl reikia idea
lizmo. Todėl j i netiki, kad jos 
didvyriai pa l i eka šį gyvenimą. 
Kad t a s idea l izmas vėl su
žėrėtų ka ip šviesulys, kad t ie, 
kur ie suvokė tą šviesą, ne
slėptų savo žibinto po lova, 
reikia mylėti laisvę. Tai nė ra 
asmeninė privilegija. Ta vidu
je išgyventa laisvė yra Dievo 
dovana. Dievas n iekada nebū
na gobšus dovanodamas . To
dėl tos laisvės j is savo išrink
ta jam duoda t iek, kad belieka 
pasidalint i j a su ki ta is . Mes 
gavome laisvės ne iš istorijos 
lėkštelės, ne iš pa lankia i susi
klosčiusių polit inių aplinky
bių. Mes gėrėme iš savo did
vyrių t a u r ė s , todėl sugebė
jome išsaugot i laisvės skonį. 
Jei da r n e s a m e iki galo laisvi, 
jei mūsų laisvė da r nė ra t ik ra 
demokra t i j a , vad rnas i . mes 
nesugebė jome pa imt i visų 
Dievo dovanų. Je i s u t r u k d ė 
baimė, nus imesk ime ją. Tik 
tada būs ime laisvi ir gaus ime 
t a s la i svės , demokra t i jos , 
žmonių t a rpusav io supra t imo 
ir pagarbos dovanas . Būk ime 
su Dievu, su savo didvyriais , 
pamiršk ime polit inius bepro
čius, kur ie sėja ba imę. Je igu 
a te iname prie kapo atsisvei
kinti su didvyriu, neverkime, 

- i 

A Da int iš bažnyčios 

bet padėkokime jam. Jei ži
nome už ką dėkojame, vadi
nasi , jo dovanas sugebėjome 
suvokti ir priimti. J i s gyveno 
ne veltui, r e dėl paminklo ir 
gražių žodžių. Dėl mūsų lais
vės. Kai laisvė iš tikrųjų t aps 
mūsų ne abstrakčia sąvoka, 
mes pajusime, kad tu r ime jos 
tiek, kad turime ką at iduoti 
kit iems. 

Profesorius Adolfas Da
rnusis viską atidavė Lietuvai . 
Mes paėmėme dar ne viską. 
Mums dar reikės imti t iek, 
kad patys galėtume duoti. 
Turime tikėti , kad ta ip bus , 
nes taip j au buvo, vadinas i , 
tai įmanoma, tai ne idealistų 
utopija. Je igu idealistai nuei
na taip toli, kad pasi l ikusiems 
jie atrodo prarardę tikrovės 
jausmą, vadinasi , t ie keleiviai 
į garbingą amžinybę m a t ė 
kur kas daugiau ir toliau. 

Su profesoriumi Adolfu 
Damušiu atėjo atsisveikinti 
garb ingiaus i Lietuvos žmo
nės. Pasipriešinimo judėjimo 
dalyviai, žymūs išeivijos in
telektualai , Lietuvos kata l i 
kiškų mokslų akademijos na
riai, Bažnyčios atstovai . Lie
tuva atsisveikino su savo did
vyriu istorijos kryžkelėje. Iš 
ten kelias veda į Amžinybę. 
Vienas išėjo ten, kit iems da r 
reikės eiti šiuo erškėčiuotu 
žemės keliu. Eiti ir t ikėti , kad 
laisvė ir te is ingumas t r ium
fuos istorijos arenoje. Kad tai 
ne mūsų asmeniški įsitikini
mai, o Lietuvos l ikimas. Nėra 
kelių, kurie veda į niekur . Po 
kiekvienos kelionės lieka ne
baigti darbai , lieka artimieji 
ir d rauga i , lieka ir laisvės 
dvasia. Toje kelionėje n ė r a 
vienišų keliauninkų, nes t ie, 
kurie išeina, palieka gyvie
siems savo kelius. Tai y ra 
tautos istorijos kel ias . Lai
minga t au ta , kuri tur i did
vyrių! — sakydavo senovės 
graikai . Ar mes e same ne
laimingi , jei tu rė jome did
vyrių, kur ie savo gyvenimą 
skyrė tau ta i? Mes t u r i m e 
suvokti, kad esame laimingi. 
Esame laimingi dėl to, kad j ie 
gyveno t a rp mūsų. Tuo pačiu 
jų gyvenimas nesibaigė. Lais
vė yra begalinė, ji neturi nei 
pradžios, nei pabaigos, o mū
sų ribotas gyvenimas tė ra 
santykis su ta amžinąja lais
ve. Tik Dievas yra iš tikrųjų 

laisvas! Bet j i s mūsų neapleis 
kelyje į laisvę. 

Kauno a rk ivyskupas dė
koje Dievui, kad m u m s at
siuntė laisvės šauklį. J i s kal
bėjo, kad yra daug gerų žmo
nių, bet ne visi sugeba . būti 
tokiais gerais kaip atrodo. Iš 
tikrųjų, laisvi t u r i m e būti 
savo vidumi, ne vien išoriškai 
pris i taikydami pr ie pa lan
kesnių aplinkybių. Prof. A. 
Darnusis išgyveno šioje žemė
je beveik 95-erius me tus . Su
gebėjo tą Dievo gausiai at
seikėtą laiką nugyventi gar
bingai. Tai neeilinis sugebėji
mas. Bet t a i vienintelis da
lykas, kurio ver ta išmokti — 
po to jau visų kitų. Kitkas 
pagaliau ir ta ip m u m s bus 
pridėta. Tur ime pagaliau iš
mokti skaityti tą gyvenimo 
knygą, nes y ra žmonių, kurie 
kaip simboliai padeda suvok
ti jos išmintį. Laikas teka nuo 
amžinybės į amžinybę. Kas 
vis dėlto į p r a s m i n a jo te
kėjimą? Tai, ko jis nesugeba*į 
amžinybę. Kai kurių idėjų ir 
kai kurių žmonių. I r tampa 
akivaizdu, kad tos visos 
aukštesnės idėjos ir a te ina iš 
aukščiau. 

Apsnigtose P e t r a š i ū n ų 
kapinėse a ts i rado d a r vienas 
kauburys. Kaip a tmint ies taš
kas Lietuvos ateičiai. Turime 
prisiminti, kad esame laimin
ga tauta. Nes t u r i m e did
vyrių. Todėl ne t ik ime ir 
netikėsime jų mir t imi . 

' Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažvmas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCT 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

z i L 
RUCTION 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBttlO, NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS, 

Aaentas 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 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care ©262-657-8467. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakaru rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

P A R D U O D A 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilerį" 

01 Toyota Camry — S9.600. 
01 Jeep Grand Cherokee — S 10.500. 
01 Audi A4 — S11,500. 
00 VW Passat — $9,50001 
Dodge Grand Caravan — S 10.500 

Tel. 773-491-1452. 

IŠNUOMOJA 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKVITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chica20.IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

VV'oodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokykla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

¥ £ = 
" • 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail :aitv @ attbi .com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanaią 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendor • 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD * 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

fa 
Tur ime kitą tikėjimą. 

Turime tikėjimą, kad laisvieji 
neragaus mirties. Šis tikėji
mas v i su r ir visada gelbės 
tautą. Tai jos ginklas. Pra
eidami pro tą žemės kauburį 
Pe t r a š iūnų kapinėse, padė
kokime tam, kuris mus ap
ginklavo laisve. Švarko ki
šenėje liko popier iukas su 

malda Dievui: „Dieve, globok 
Lietuvą ir padėk jos piliečiams 
išsilaikyti t iesos, te is ingumo, 
tarpusavio pagarbos i r meilės 
kelyje". Sau kovotojas už lais
vę pamiršo paprašy t i nemir
t ingumo. Tiesiog p a m i r š o . 
Turėjo sva rbesn ių reikalų. 
Šven t a u ž m a r š t i s ! Dėl tė 
vynės, dėl jos piliečių. 

Paskutinei valandėlei sustojus [iru- gel Damušio kapo Petrašiūnų kapinėse 
Visos nuotraukos Jono Ivaškevičiaus 

http://Chica20.IL


A m e r i k o s l i e t u v i a i s k a t i n s 
L i e t u v o s ir JAV v e r s l o r y š i u s 

Atkelta iš 1 psi. 
Susitikimo metu buvo ap

tartos keturios sritys, kuriose 
JAV lietuvių verslininkų para
ma būtų ypatingai svarbi. Tai 
— naujų Amerikos investicijų 
pritraukimas į Lietuvą bei Lie
tuvos eksporto į JAV skatini
mas, parama vystant informaci
nių technologijų sferą, įvažiuo
jamojo turizmo plėtra bei para
ma vystant ir įgyvendinant so
cialines bei ekonomines prog
ramas kaimo vietovėse. 

Lietuvos ambasadorius pa
dėkojo svečiams už parodytą dė
mesį ir laiką skatinant ryšius 
tarp JAV ir Lietuvos. 

Jis pažymėjo, kad dėka 
aktyvaus JAV lietuvių įsijungi
mo šiemet planuojami Pasaulio 
Informacijos Technologijų Fo
rumo (WITFOR), kuris 2003 m. 
rugpjūčio 27-29 d. vyks Vilniu
je, pristatymai Virginia valstijo
je bei Bostone, Lietuvą prista
tantys turizmo seminarai spa
lio 8-9 d. Čikagoje ir New 
York'e, taip pat svarstoma gali
mybė paremti sąjungos „Lan
gas į ateitį" idėją steigti viešojo 
intemeto centrus atokiose kai
mo vietovėse ir mažuose mies
teliuose. 

Pasak V. Ušacko, JAV lietu

vių parama šiam projektui būtų 
ypač sveikintina, kadangi tai 
prisidėtų prie tolygaus Lietuvos 
visuomenės vystymosi bei pa
dėtų Lietuvos žmonėms geriau 
konkuruoti beatsiveriančioje 
žinių ekonomikoje. 

Susitikime sutarta kreiptis 
į kitus JAV lietuvius - verslo va
dovus su kvietimu prisijungti 
prie Amerikos lietuvių ekono
minės plėtros patarėjų tarybos 
bei bendromis pastangomis ska
tinti verslo ryšius tarp JAV ir 
Lietuvos. 

Susitikimo dalyviai pažy
mėjo ypatingą asmeninės verslo 
diplomatijos svarbą, skatinant 
amerikiečių verslo vadovų vizi
tus į Lietuvą, nes būtent po ap
silankymo valstybėje geriausiai 
pamatomos galimybės investici
joms ar prekybai plėtoti. 

Besidominčius Amerikos 
lietuvių ekonominės plėtros pa
tarėjų taryba ir norinčius prisi
jungti prie jos veiklos, prašome 
rašyti į Lietuvos Respublikos 
ambasadą JAV, adresu 2622 
16th street, Washington, DC 
20009 arba elektroniniu paštu 

„info@ltembassyus.org", 
su nuoroda ALEDAC („Ameri
can Lithuanian Economic De-
velopment Advisory Council". 

AtA STEPONAS KILIULIS 

K a u n o a r k i v y s k u p i j o s k u n i g a i 
r a g i n s b a l s u o t i u ž n a r y s t ę E S 

Atkelta iš 1 psl. 
bet ir ką galėsime duoti ES, 

taip pat žmonės turėtų mąstyti 
ne vien apie save, bet ir apie sa
vo vaikų bei anūkų ateitį", kal
bėjo arkivyskupas. 

Praėjusią savaite Lietuvos 
vyskupai kreipėsi į visus tikin

čiuosius, ragindami referendu
me balsuoti už Lietuvos narystę 
ES. 

Referendumas dėl Lietuvos 
narystės ES vyks gegužės 10-11 
dienomis. Apklausų duomeni
mis, įstojimą į ES remia du treč
daliai Lietuvos gyventojų. 

2002 m. gruodžio 29 d., 
sulaukęs 96 m. amžiaus, Sun 
Bridge slaugos namuose Le-
xington, MA, mirė Steponas 
Kiliulis. Jis ilgus metus buvo 
globojamas sūnaus Česlovo ir 
marčios Laimos. 

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko Casper laidotuvių 
namuose So. Boston. Ten, 
anūkės Daivos pastangomis 
buvo paruošti stovai su foto 
nuotraukomis, parodančiomis 
a.a. Stepono ilgo gyvenimo 
momentus — jaunystę Lietu
voje, karinę tarnybą, vestuves, 
pabėgėlių dienas Vokietijoj, 
įsikūrimą Bostone, baigiant 
ramiu gyvenimu pensijoje, be
sidžiaugiant anūkėliais. Daly
vaujant gausiam būriui Ki
liulių šeimos bičiulių, prel. A. 
Kontautas pravedė maldas už 
minisįjį. Sausio 3 d., po gedu
lingų šv. Mišių, kurių metu 
giedojo sol. Danutė Milei-
kienė, vargonais palydint Ro
mui Gasparoniui, velionis pa
laidotas Forest Hills kapinėse, 
šalia žmonos Zofijos, mirusios 
1975 m. Dalyvavusieji buvo 
pakviesti priešpiečiams į 
Phillips House restoraną. 

Steponas gimė Tadeušo ir 
Leokadijos Kiliulių šeimoje 

N e t r u k u s J A V p a s i e k s p i r m o j i a l a u s 
„ K a l n a p i l i s i n I c e " s i u n t a 

Atkelta iš 1 psl. 
gamybos technologinių rei

kalavimų. Po nedidelės degus
tacijos svečiai pripažino, kad 
Lietuvoje yra tik vienas ledinio' 
alaus standartus atitinkantis 
alus — 'Kalnapilis In Ice' ", tei
gė AB „Kalnapilis" ir AB „Vil
niaus tauras" eksporto vadovas 
Regimantas Dima. „Planuoja
mas 'In Ice' eksportas į Ameri
kos rinką — mūsų gaminamo 
alaus aukščiausios kokybės 

įvertinimas. Šios šalies aluda
riai rinkai siūlo nemažai šios 
kategorijos alaus rūšių, tačiau 
esame įsitikinę, kad Lietuvoje 
vertinamas 'Kalnapilis In Ice' 
suras savo pirkėją ir Jungtinėse 
Valstijose", įsitikinęs R. Dima. 

Pasaulyje „Ice" kategorijos 
alus pasirodė 1993 m. pavasari. 
Per 10 metų ši alaus rūšis spar
čiai išpopuliarėjo pasaulyje ir 
šiuo metu užima apie 5 proc. pa
saulio alaus rinkos. (Eita) 

S i l p n ų j ų n a r k o t i k ų l e g a l i z a v i m a s L i e t u v o j e g a l i 
t a p t i t a u t o s g e n o c i d u 

Atkelta iš 1 psl. 
Prieš silpnųjų narkotikų le

galizavimą pasisakė ir AIDS 
centro direktorius Saulius Čap-
linskas. „Mes už tai, kad Lie
tuva būtų blaivi ir laisva nuo 
narkotikų, bet ne už narkotikų 
laisvę", teigė jis. Direktoriaus 
teigimu, Olandijai legalizavus 
silpnuosius narkotikus, varto
jančiųjų tiek silpnuosius, tiek 
stipriuosius narkotikus padau
gėjo. 

S. Čaplinskas pareiškė taip 
pat nepritariąs metadono taiky
mui gydant narkomanrs. „Ma
no galva, metadonas nėra joks 
gydymas. Metadonas yra nar
kotikas", teigė jis. 

Silpniesiems narkotikams 

priskiriama marihuana, haši
šas, haliucinogeniniai grybai, 
stipriesiems — heroinas, ko
kainas, LSD, anfetaminas ir ki
ti. 

Visuomeninė organizacija 
„Tėvai prieš narkotikus" trečia
dienį sukritikavo Lietuvoje vyk
domą narkomanijos užkardymo 
politiką. Ji taip pat paragino 
kuo greičiau sustabdyti metado
no narkomanams skirstymą, 
švirkštų ar adatų dalinimą ir 
pakeisti juos alternatyviomis 
programomis, nesusijusiomis su 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų platinimu bei su
griežtinti atsakomybę už nusi
kaltimus, susijusius su narko
tikų platinimu. 

LIETUVIŠKŲ FILMŲ FESTIVALIS 
Amerikos lietuvių televizi

ja, LR Generalinis Konsulatas 
Čikagoje ir Facets Cinema-
teque kviečia visus į Lietu
viškų filmų festivalį, kuris 
prasideda kovo 14 d., penkta
dienį. Festivalis skirtas Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo 750-osioms meti
nėms atminti. 

Kovo 16 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. bus rodomas rež. A. 
Puipos 2000 m. filmas „Elzė 
iš Gilijos". Autobusas iš PLC 
Lemonte į Facets kino teatrą 
Čikagoje išvažiuoja 12:30 v. 
p.p. Registruotis prašome tel. 
708-34&6075 arba 630-243-0791. 

Festivalis vyks nuo kovo 
14 d. iki kovo 20 d. Nepra
leiskite progos pasižiūrėti 
lietuviškos kino klasikos! 

Facets kino teatro adresas: 
Facets Cinemateque 
1517 W. Fullerton. Chicago 
tel. 773-281-4114, 
www.facete.org. 

1906.XII.15, Šeiminiškių kai
me prie Utenos. Augo vyriau
sias iš šešių vaikų: brolių Pet
ro ir Antano, seserų Uršulės, 
Onos ir Emilijos. Visi jie, iš
skyrus Antaną, jau mirę. Ste
ponas daug dirbo padėdamas 
tėvams ūkininkauti. Kelerius 
metus tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje, kurioje pasipuošė 
nepriklausomybės medaliu. 
Įsikūrė Kybartuose, kur, susi
pažinęs su Zofija Kukolo-
vičaite, ją vedė 1933 m. Jiems 
gimė du sūnūs — Česlovas ir 
Romualdas. 

Velionis Lietuvoje dirbo 
meistru geležinių baldų dirb
tuvėje, vėliau atvykęs Bos
tonan, buvo stalius,- taip pat 
baldų pramonėje. Pensijon pa
sitraukė 1972 m. 

Artėjant frontui, 1944 m. 
vasarą traukiniu su šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Teko 
buvoti Eichenberge, Matten-
berge/Kasselyje. 1949 m. ge
gužės mėn. atplaukė į New 
Yorką, apsigyveno pas gimi
nes Bostone. Čia užaugo ir 
abu sūnūs: Česlovas vedė Lai
mą Katauskaitę, užaugino 
Tomą, Rimą ir Daivą. Visi 
Stepono anūkai baigė aukš
tąsias mokyklas. Tomas vedė 
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A.a. Steponas Kiliulis. 

Jane, augina Mitchell ir Ty-
ler. Sūnus Romualdas taip 
pat vedęs — žmona Donna, 
sūnus Erik ir duktė Dianna. 

Žmonai mirus ir sūnui 
Česlovui nusipirkus namus 
Lexingtone, 1976 m. jis par
davė savuosius Bostone ir 
persikėlė pas juos, kurie jį 
senatvėje ilgus metus prižiū
rėjo. Velionis buvo ramaus, 
malonaus būdo, paslaugus. 
Daug pasidarbavo Bostono 
skautams — apdovanotas 
skautijos ordinu už nuopel
nus. Šermenų metu Kiliulių 
šeimos draugai, a.a. Stepono 
šviesiam atminimui, dosniai 
aukojo Lietuviškosios skauty-
bės fondui. Ilsėkis ramybėje 
taurus lietuvi! 

J.Š. 
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Our new Afcfcus goes \% the designafcon &3#& 
But you can just caH it Goud 9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you'l! 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced guality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Trave! Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

Šąla. Kaip gera susėsti 
prie kaitraus židinio, žvakių 
šviesoje, ir prisiminti praėju
sius metus, šventes, nuveiktus 
darbus. O jų buvo: mažų ir 
didelių, gerų ir vos pastebimų. 
Bet laikas viską išbarstė, liko 
tik prisiminimai, apgaubti vil
ties, tikėjimo, supratimo ir 
meilės. Dar, rodos, visai nese
niai, vos prieš keletą aki
mirkų, mes kantriai laukėme 
šv. Kalėdų, o ypač Kalėdų 
Senelio, nešino dovanomis ir 
nuoširdžiausiais linkėjimais, 
bet dabar... Dabar jau viskas 
— praeitis. Bet ne. dar neištir
po žiemos baltumas, dar ne-
nublanko Vakarės švytėjimas, 
dar Kristus tyliai vaikšto po 
žemę ir laimina mus. Dar te
betvyro Kalėdų nakties pas
laptis. Dar... Tai pajuto ir mū
sų Vilkaviškio rajono, Vištyčio 
P. Kriaučiūno vid. mokyklos 
pradinių klasių mokiniai. Juk 
į mokyklą atvažiuoja Mari
jampolės liuteronų bažnyčios 
kunigas Vaidas Klesevičius su 
grupe parapijos jaunimo ir 

ESAME DĖKINGI 
atveža dovanų — Kalėdinių, 
kurias siunčia „Samariečių 
krepšio" labdaringa organi
zacija, vadovaujama Greimo. 
„Vaikų Kalėdas" suruošė 
Austrijos, Anglijos, Suomijos. 
JAV ir kitų šalių organizaci
jos, todėl į Lietuvą atvyko 
truputį pavėluotai, bet su 
meilės ir draugiškumo misija. 
Akcija „Vaikų Kalėdos" 
prasidėjo 1999 metais, ir štai 
Lietuvoje jau penktą kartą, o 
Vištyčio P.Kriaučiūno vid. 
mokykloje — pirmą kartą. 

Mokiniai su nekantrumu 
laukė svečių, dovanų, o ypač. 
pasirodymo, nes iš karto 
pastebėjo, kad svečiai (jauni
mas) — su kaukėmis: gaidžio, 
katės, balandžio, šuns, vėžlio, 
Nojaus ir kt. Suintrigavo. 
Svečiai atvežė spektakliuką 
„Nojaus arka". Gal ne visiems 
buvo žinoma ši biblinė istorija 
apie Nojų ir jo nepaprastą 
laivą, bet visiems buvo aišku, 
kad alyvos šakelė, atnešta 
balandžio, simbolizuoja Viltį. 
Tikėjimą ir Meilę, kaip ir tos 

dovanos, aukotos iš širdies, 
simbolizuojančios meilę, 
džiaugsmą ir draugystę. 

Svečiams atsidėkoti ket
virtos klasės mokiniai, va
dovaujami mokytojos Z. Dau
gėlienės ir muzikos mokytojos 
J. Vasaitienės. nuskynė trum
pą kalėdinių dainelių puokštę, 
padovanojo kaip padėką už 
visa tai, ką pasaulio vaikai 
paskyrė mūsų mažiesiems. 

Kiek nedaug žmogui rei
kia, kad pasijustum reikalin
gu, artimu ir savu. Reikia tik 
gero žodžio, šilto žvilgsnio ir 
meile rusenančios širdies. 
Ačiū už viską: už šilumą, 
dovanas ir gerus žodžius, mieli 
samariečiai ir gerb. kunige V. 
Klesevičiau. Jūsų dovanoti 
žaislai šypsosis klasėse, išly
dės mokinius į mokyklą, o 
mokymosi reikmenys lydės 
visus metus. Nuoširdus ačiū 
visų Vištyčio P. Kriaučiūno 
vidurinės mokyklos pradinių 
klasių mokinių, mokytojų ir 
tėvelių vardu. 

Elena Dereškevitienė 

A.fA. 
ALEKSANDRA JURJONIENĖ 

VEREŠILKAITĖ 
Mirė 2003 m. kovo 9 d., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarėje. Gyve

no Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Stasys su žmona Irena Skiriūte 

ir anūkai Vytas ir Birutė, sūnus Edmundas su žmona 
Rože Rudyte, anūkai Andrius ir Matas, sūnus Algis, se
sutė Laima Plateris, artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Aleksandra buvo Putnamo seselių rėmėja. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 14 d. nuo 4 

v. p.p. iki 8 v.v. Petkaus Marąuette laidojimo namų ko
plyčioje, 2533 W.71 st. Rožančius bus kalbamas 4 v. p.p. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. 10:30 vai. ryte 
Petkus Marąuette laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
a.a. Aleksandra bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel: 1 800 994-7600 www.petkusfuneralhomes.com 

Didžiajam ateit ininkijos vadovui, v ienam iš po
grindžio vadų Lietuvos okupacijose, mokslinin
kui ir va ls tybin inkui 

A.tA. 

prof. dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

iškel iavus Amžinybėn, re i šk iame gilią užuojau
tą žmonai JADVYGAI, duk ra i NATO ambasa
dorei GINTEI , sūnui dr. VYTENIUI su šeima, 
sūnui SAULIUI ir broliui J U O Z U I DAMUŠIUI. 

Stefa ir Petras Kisieliai 
Jolita ir Vytas Naručiai 

Daiva ir Petras V. Kisieliai 

Lietuvių tau tos ir ka ta l ikų bendruomenės 
kilnųjį sūnų , 

A.tA. 

dr. ADOLFĄ DAMUŠĮ 
išlydėjus į Amžinybę, jo brangiajai žmonai JAD
VYGAI, mieliesiems dukra i GINTEI, s ū n u m s 
SAULIUI ir VYTENIUI, marčia i VIDAI, anū
kėms ANDREJAI ir LINAI su šeimomis, reiš
k iame gilią užuojautą ir skaudžioje netektyje 
drauge l iūdime. 

Ateitininkų šalpos fondo tarybos ir valdybos 
nariai 

Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai — tavęs 
nebus. 
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti kur tu buvai 
— tavęs nebus... 

(B. Brazdžionis) 

A.tA. 

BRONIUI RADZEVIČIUI 
iškel iavus į Amžinybę, didelio skausmo valandą 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną GENUTĘ, vai
kus, seserį , brolius ir visus ar t imuosius . Kar tu 
su j u m i s liūdi draugai : 

Irena ir Jonas Paparčiai 
Elytė ir Osvaldas Schneideriai 

Birutė ir Ancius Laniauskai 
• Rolf Colsmann 

Milda Neumanienė 

mailto:�info@ltembassyus.org
http://www.facete.org
http://1906.XII.15
http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
SIRDUKŲ LINKSMAVAKARIS 

BRIGHTON PARKE 

Arizona pasižymi ne vien 
kaktusais ir gražiais kalnais, 
bet ir dosniomis mūsų tau
tiečių širdimis. Viena jų — 
Veronica Paulionis. Sun 
City West. AZ, atnaujindama 
„Draugo" prenumeratą, pridė
jusi 50 dol. auką. Ačiū! 

Kovo 23 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores. IX, įvyks 
Šiaulių universiteto studentų 
ansamblio ,,Saulė" liaudiškų 
dainų bei šokių koncertas. Vi
sus kviečia Beverly Shores 
Lietuvių klubas ir Union Pier 
draugija. Bilietai prie įėjimo. 

„Kaukių baliaus" operos 
spektakl iu i bilietus jau gali
ma įsigyti. Spektaklio premje
ra bus sekmadienį, balandžio 
27 d., 3 vai. p.p., Morton gim
nazijos salėje. 2423 S. Austin 
Blvd.. Cicero. Šiokiadieniais 
bilietus galima įsigyti „Sek
lyčioje" 2711 \V. 71 Str, Chica-
go, nuo 9 v. r. iki 4 vai. p.p., 
šeštadieniais — nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Bilietus užsisakyti 
paštu, pridedant sau adre
suotą voką su pašto ženklu ir 
užsakymus siunčiant: Lithua-
nian Opera Co„ Inc., 3222 W. 
66th PL. Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
spektaklį gali suteikti valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus antradienį, kovo 18 d., 7 
vai. vak., Pasualio lietuvių 
centro. Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Kviečiami visi, no
rintys padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. 

Keliautojas, žurna l i s tas 
Aleksas Vitkus aptars parti
zano A. Ruškio knygą „En
driejavo žemė" sutiktuvėse, 
kurios vyks kovo 30 d„ 12:30 
va. p.p., Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Visi kvie
čiami. 

Los Angeles Dramos sam
būrį visa Čikaga gerai pa
žįsta. Ir ne vien Čikaga, nes 
jis kiekviename Teatro festi
valyje prisiskina tiek laurų. 
kad kartais ir kitoms teatro 
grupėms nelieka... Todėl ir šio 
sambūrio pastatymai visuom
et yra aukštos kokybės, profe
sionaliai atlikti, sumaniai re
žisuoti. Kovo 30 d„ sekmadi
enį, 3 vai. p.p., LA Dramos 
sambūris atvyksta su nauju 
veikalu — „Ledi Makbet iš 
Akmenės". Visi kviečiami pa
matyti ir pasidžiaugti. Pelnas 
skinamas „Draugui". 

Velykinė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 15 d., 
šeštadienį, nuo 10 v. r. iki 4 v. 
p.p., ir sekmadienį, kovo 16 d., 
nuo 10 v. r., iki 3 v. p.p. Bus 
daug skanumynų. įdomių pre
kių, pramogų vaikams ir suau
gusiems. 

Gražina Gražienė, Dovv-
ners Grove, IL. kartu su pre
numeratos mokesčiu parėmė 
„Draugą" 100 dol. auka. Su 
dėkingumu siunčiame jai ge
riausius linkėjimus. 

Kovo 23 d., 12 val„ PLC 
didžiojoje salėje šaukiamas 
Lemonto LB apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Daly
vaujantys bus vaišinami 
„Bravo" cepelinais, bus ka
vutė, pyragai. Po Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje apylinkės valdyba pra
šo neišsiskirstyti, bet išklau
syti valdybos metinės darbų 
apžvalgos. įvertinti jos dvejų 
metų kadencijos veiklą ir visi 
kartu rinkti naują valdybą. 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas ir šven
tė, turėjusi įvykti š.m. sausio 
26 d„ yra nukelta į kovo 30 d„ 
sekmadienį. 9 vai. r. Šv. Anta
no bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir miru
sius skyriaus aukotojus. Po 
pamaldų parapijos salėje 
įvyks trumpa susirinkimo pro
grama ir draugiškas paben
dravimas prie užkandžių. Visi 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti pamaldose ir salėje. 

Poezijos vaka ra i - graži 
tradicija išeivijos lietuvių 
tarpe, rengiami net du kartus 
per metus, pavasarį „Poezijos 
pavasaris" ir rudenį ..Pavasa
ris rudenį". Žinomi poetai 
skaito savo eilėraščius, prista
to naujai išleistus poezijos rin
kinius. 

Tačiau yra nemažai jaunų 
kūrėjų, kurie neturi galimybės 
atsiskleisti ir pabendrauti su 
bendraminčiais. 

Kviečiame jaunus žmones, 
rašančius eiles, kuriančius, 
mąstančius. svajojančius, 
draugaujančius su mūzomis 
burtis į bendraminčių gretas. 
Pirmasis susitikimas planuo
jamas kovo mėn. pabaigoje. 
Balzeko kultūros rūmuose. 
Skambinkite teirautis tel: 
773-585-9500 ir siųskite savo 
eiles adresu: 

Vitalija Pulokiene 
„Draugo" dienraštis 
4545 West 63rd Street. 
Chicago. IL 60629. 

Saulutė nusileido, mėnu
lis užtekėjo — Brighton Parke 
šokiai prasidėjo. Tai buvo 
šauni Šv. Valentino diena! 
Nors žiema ir rodė savo piktu
mą, bet jos niekas neišsigan
do ir salę pripildė gražus bū
rys parapijiečių bei svečių. La
bai daug buvo trečios bangos 
lietuvių. 

Gražu žiūrėti, kaip senieji 
ir naujieji lietuviai gražiai 
bendrauja. Taip ir reikia! Juk 
esame visi tos pačios Lietuvos 
motinos vaikai. 

Programa buvo labai pui
ki! 

Brighton Parko trys teno
rai: V. Kybartas, J. Vidžiūnas 
ir A. Lokošius padainavo ke
lias dainas. 

Brighton Parko parapijos 
choras, vadovaujamas mūsų 
jauno ir energingo muz. A. 
Barniškio, sudainavo gražių 
dainų. Publika įsismaginusi 
pradėjo dainuoti kartu su cho
ru. Na, o A. Barniškio kape
lai grojant visi pradėjo mik
linti kojas. Šoko senas., šoko 
jaunas. Turėjome ir vieną tik
rą Valentiną — tai Valentina 
Astrauskienė. 

Apolonija Steponavičienė 
pravedė labai įdomius šokius. 
Poros turėjo šokti ant laikraš
čio ir buvo muzikinės kėdės. 

Kas, sustojus muzikai, atsisė
do greičiau ant kėdės, tas bu
vo laimėtojas. 

Vis dėlto viena pora lai
mėjo ir tapo karaliais. 

Viktoras Kelmelis, visus 
skiepijo „meilės injekcijom". 

Taigi ir šokome, ir sukosi 
rateliai, čia tėvai ir vaikai, ir 
seni, ir jauni — visi sukosi 
kartu. 

Išalkusieji galėjo pasivai
šinti. Maistas buvo iš „Anta
no kampo" ir labai skaniai vis
kas pagaminta. 

O jeigu norėjom pasmagu
riauti, tai galėjai save palepin
ti Antano pyragais, taip pat 
pačių dainininkių keptais ska
numynais. 

Po to vyko laimėjimai. 
Jiems vadovavo Sabina Hen-
son, jai padėjo Monika Gudai
tienė, Ligija Barniškienė ir V. 
Kelmelis. 

Viena chorisčių — Danutė 
Obelienė — šventė savo gim
tadienį, tad savo draugų tarpe 
ir atšventė tą brangią šventę. 
Visi kartu sugiedojome „il
giausių metų". 

Laikas taip greitai bėgo. 
Laikrodis vis greičiau taksėjo 
ir nepajutome, kad atėjo lai
kas eiti namo. 

Stasė Viščiuvienė 

Cook apskrities iždininkė Maria Pappas prižadėjo dalyvauti 
iškilmingame ir šauniame pokylyje, kuris šį ketvirtadienį, kovo 13 d., 
ruošiamas University Club patalpose paminėti karaliaus Mindaugo 750 
m. krikšto ir %-ainikavimo .sukaktį. Nuotraukoje (iš kairės): Maria Pappas, 
Elena Kėželiene. viena iš pokvlio ruošėjų, ir adv. Algimantas Rėželis. 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa kviečia nares 
pirmąjį šių metų susirinkimą 
kuris įvyks kovo 29 d. 
šeštadienį. 3 vai. p.p., Švč. M 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Marąuette Parke. 

Adv. Vytenis Kirvelait is 
vadovaus programai partizano 
Antano Ruškio knygos sutik
tuvėse kovo 30 d., sekmadienį. 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte. 

Los Angelėj Dramos sambūrį Čikagos ir apylinkių lietuviai gerai pažįsta: jis daug kartu lankėsi su įdomiais, 
turiningais spektakliais, visuomet dalyvaudavo Teatro f.' ir nunešdavo pirmąsias! vietas!), o dabar 
ruošia scenos meno mėgėjams malonią staigmeną — komediją, pavadintą „Lady Makbet iš Akmenės". Šį „scenos 
perliuką" galėsime matyti kovo 30 d, sekmadienį, i vai popiet 'Jaunimo centre Žiūrovus kviečia ne tik LA 
Dramos samburis, bet ir ..Draugas", kuriam bus skiriamas šio renginio pelnas Sigito Suiro nu 
..[.adv Makbet iš Akmenės veikėjai 

Šį sekmadienį, kovo 16 d., 
po 9 vai. Mišių, Cicero Šv. An
tano parapijos salėje įvyks Ci
cero LB apylinkės metinis su
sirinkimas. Darbotvarkėje: 
valdybos veiklos pranešimai, 
metinė finansinė ataskaita ir 
naujos valdybos rinkimai. Bus 
proga įteikti savo metinį soli
darumo įnašą. Visi Cicero ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti — bendromis jėgo-
nis įnešime naujų idėjų mūsų 
lietuviškoje veikloje. Prieš su
sirinkimą bus vaišės. 

J ū r ų šaulių kuopos ..Klai
pėda" metinis narių susirinki
mas vyks kovo 23 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano para
pijos (Cicero) mokyklos susi
rinkimų kambaryje — įėjimas 
iš galo, nuo bažnyčios. Susi
rinkime visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus pabendravimas. 

Marija Bajorūnienė, Pom-
pano Beach. FL, atnaujinda
ma „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. auką. Šir
dingai dėkojame! 

Kovo 15 d., šeštadienį, 6 
vai. p.p.. vyks lietuviškas 
krikščionių susirinkimas La-
Grange Christian Assembly, • 
5707 Wolf Rd„ LaGrange, IL 
60525. Susirinkimas bus pa
kartotas ir balandžio 26 d„ 
taip pat 6 vai. p.p. 

Šakiečių klubo narių su
sirinkimas šaukiamas kovo 20 
d., ketvirtadienį. 1 vai. p.p.. 
Šaulių namuose. Visi ragina
mi dalyvauti. 



ĮDOMIOJI SKILTIS 

DALIA NOREIKAITE-KUCENAS 
„ŽEMAITĖ AMERIKOJE" 

Lietuvoje dainuoja „tigrai", „tigriukai", „panteros", o Čikagos Brighton Pa rkas taip pat nemano atsilikti: čia 
jau retkarčiais scenoje pasirodo „Trys Brighton Parko tenorai" — Vladas Kybartas, Jurg is Vidžiūnas ir Anta
nas Lukošius. J iems vadovauja muz. Algimantas Barniškis. 

skatino maldų kūrimą ir pati 
parašė pasauliui žinomą mal
daknygę ..Marija. gelbėki 
mus". 

Didžiojo jubiliejaus metais 
Šventųjų skelbimo kongrega
cija leido pradėti lietuvaitės, 
Sibiro gulagų kalinės, Adelės 
Dirsytės beatifikacijos bylą. 
Yra nemažai medžiagos apie 
šią taurios dvasios lietuvaitę, 
tačiau jei turėtume tik šią 
kuklią jos maldaknygę, 
parašytą didelės kančios nak
tyje, jos užtektų atkurti gra
žios, spinduliuojančios per 
kiekvieną maldos žodį dvasios 
paveikslą. Matydama ken
čiančius žmones ir beširdžius 
prižiūrėtojus, meldėsi: „Vieš
patie, pasigailėk tų, kurie mus 
persekioja ir kankina". Ši kuk
li maldaknygė amžiams išlie
ka kaip paminklas ne tik Ade
lei Dirsytei ir su ja kentėju
sioms draugėms, bet ir krikš
čioniškai Lietuvai, išugdžiu
siai nuostabios sielos žmonių. 

Dabar jau galite įsigyti šią 
maldaknygę ..Draugo" kny
gynėlyje. Kaina 6 dol. Netru
kus maldaknygė pasirodys 
anglų kalba. 

Teirautis telefonu: 773-585-
9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Seniai nebeveikiančioje 
„Naujienų" redakcijoje, Čika
goje, dar 1990 m. tebestovėjo 
apdaužytas, dulkių sluoks
niais apneštas stalas, prie ku
rio Žemaitė dirbo ir rašė. Nu-
pustę metų dulkių nuosėdas ir 
pravėrę stalčius, galėtume 
pažvelgti koks juose paliki
mas. 

Knygą sudaro 5 skyriai, ku
riuose nagrinėjama Žemaitės 
įvairiapusė veikla ir kūryba. 
Žemaitės sąmoningumo pos
linkiai, kurie vargu ar būtų 
išryškėję, jei ji nebūtų atvyku
si į Ameriką, pvz.: tėvynės il
gesys, feminizmas. poli-
tiškumas ir autentiškas ne
cenzūruotas, neperredaguotas 
kūrybinis palikimas. 

Žemaitė yra buvusi Ameri
koje du kartus. Gyvenimas 
tarp ateivių liko dokumentuo
tas, nors šia tema ji neparašė 
stambaus veikalo, o tik ją 
užčiuopė trumpuose vaizdu
ose. 

Vis dėl to problemos buvo 
pastebėtos ir Žemaitės apra
šytos. Tuo ji Amerikoje tapo 
pirmoji mūsų klasikė egzode, 
kuri iškėlė identito praradimo 
grėsmę. įsiliejant į svetimo 
krašto gyvenimo srovę. 

Kokie vaikai gyvena Žemai
tės kūrybos pasaulyje, yra 
mažai dar teliesta tema. Gy
vendama Amerikoje ji parašė 
tris pasakas: ..Žvirbliai". 
..Ištikimas šuo" ir ..Ka
lėdos". 

V. Auryla apie Žemaitę rašė: 
autorė giliai analizuodama 

vaiko psichologiją, atskleidė 
specifišką jo mąstymą ir vaiz
duotę". 

Autorės aprašytų personažų: 
Antanuko išgyvenimai buvo 
susieti su nežinomo krašto 

mėm teigti, kad ji buvo viena 
iŠ pagrindinių rašytojų, pali
kusių gausių ir reikšmingų 
įžvalgų į tos epochos vaikų pa
saulį. 

Tai palikimo gintarai, kurie 
bus suverti ant Žemaitės 
penkmečio gijos Amerikoje. 

Knygos kaina 20 dol., pride
dant 8,75 proc. mokestį užsi
sakantiems IL valstijoje. Šią 
ir kitas knygas galite įsigyti 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 Vv'est 63rd Street, Chica-
go. IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Adelė Dirsytė. 
„MARIJA, "GELBĖKI MUS" 

Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų taryba išleido Sibiro 
maldaknygės laidą, jos para
šymo penkiasdešimties metų 
sukakties proga. 

Adelė Dirsytė, šios maldak
nygės autorė, rašė straipsnius 
ir religinę poeziją, organizuo
davo bendruomenines maldas. 

Sol. Algirdas Motuzą 'viduryje) po savo koncerto Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje Brighton Parke su kun. J aun ium Kelpša ir 
muz. Algimantu Barniškiu ' Praėjusį sekmadienį A. Motuzą atliko kon
certą Marąuette Parko ir apylinkių lietuviams, o šj sekmadienį, kovo 16 
d. —jį girdės ir iemontiškiai. E d v a r d o Šu la ič io nuotrauka. 

baime. Juozuko - su pasa
kiškomis legendomis, Onytės 
- su nesuprantamu mamos el
gesiu. Laurynuko - su bau
džiavos metų skurdu bei 
žiaurumu, o Amerikos vaikų -
su naujais žodžiais, su nu
tautėjimu. Jei suskaičiuotum 
visus vaikus, sutiktus jos 
kūrybos puslapiuose, galetu-

Kompozitoriaus ir daini
ninko Algirdo Motuzos kon
certas bus šį sekmadienį, kovo 
16 d., Pasaulio lietuvių centre 
tuoj po 11 vai. r. Mišių. Dalis 
pelno per „Saulutę", Lietuvos 
vaikų globos būrelį, skiriama 
po kaulų čiulpų operacijos be
sigydančiam Tadukui ir kur
čiai, aklai aštuonmetei Dei
mantei. Jei kas negali kon
certe dalyvauti, aukas galima 
siųsti „Saulutei" (Sunlight Or-
phan Aid) 419 VVeidner, Buffa-
lo Grove. IL 60089. 

Sekmadienį, kovo 16 d.. 
12:30 vai. p.p., PLC didžiojoje 
salėje vyks Algirdo Motuzos 
koncertas. Dalis koncerto pel
no skiriama ..Saulutei". Kon
certo metu bus galima įsigyti 
gražių Vilniaus verbų, tuo pa
remiant ..Saulutes" labdaros 
veikla Lietuvoje. 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NO\V 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėįimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės Į 
Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 


