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Lietuva ir ES prašo Rusiją neprieštarauti 
Karaliaučiaus tranzito taisyklėms 

Vilnius , kovo 13 d. (BNS) 
— Kitą savaitę Briuselyje įvyk
siančiose tr išalėse konsultaci
jose Lietuvos, Rusijos ir Euro
pos Sąjungos konsuliniai parei
gūnai bandys įtikinti Rusiją at
sisakyti prieštaravimų dėl Ru
sijos piliečių tranzito per Lie
tuvą tvarkos , įsigaliosiančios 
šiemet liepą. 

Kaip ketvirtadienį sakė Lie

tuvos URM Konsulinio departa
mento direktorius Gediminas 
Šiaudvytis, trečiadienį Briu
selyje vykusios konsultacijos 
baigėsi nesėkmingai, Rusijos 
atstovams atmetus dalį Lietu
vos pasiūlymų dėl tranzitinių 
dokumentų išdavimo tvarkos. 
„Iš Rusijos pusės t rūks ta bend
radarbiavimo. Jo tikrai galėtų 
būti daugiau", sakė G. Šiaudvy

tis. Jo teigimu, Rusijos netenki
na Lietuvos siūloma reglamento 
projekto nuostata, jog Rusijos 
piliečiai, prieš gaudami paleng
vinto tranzito dokumentą, turės 
pateikti nemažai asmens duo
menų. 

Anot Lietuvos diplomato, 
Europos Sąjunga linkusi šiek 
tiek sumažinti reikalaujamų 
apie keliautoją duomenų apim-

Parlamente daugėja 
„polit inių 

perbėgėlių" 
Buvęs Liberalų frakcijos 

narys Pranas Vilkas oficialiai 
prisijungė prie Liberaldemok-
ratų frakcijos, buvęs Jungt inės 
frakcijos narys Artūras Vazbys 
papildė Tėvynės sąjungos - kon
servatorių frakcijos gretas. 

Pareiškimą palikti frakciją 
ir trečiadienį parašęs P. Vilkas 
aiškino nepr i t a r i ą s liberalų, 
centristų ir moderniųjų krikš
čionių demokratų jungimuisi . 
Dėl tokių pačių motyvų pasi
t raukė ir A. Vazbys. Pastarasis 
tikriausiai taps Tėvynės sąjun
goje kuriamos Krikščioniškos 
demokratijos frakcijos vadovu. 

Liberaldemokratų ir Tėvy
nės sąjungos-konservatorių 
frakcijos dabar turės po devy
nis narius. o u 

Pirmuosius lankytojus ketvirtadienį į ,,Litexpo" parodų rūmus pakvietė 
tarptautinės parodos „Pelenė 2003" ir „Baltijos stilius", pristatančios nau
jausius grožio pramonės produktus bei madas. Parodų atidarymo ceremo
nijoje kalbėjęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pasidžiaugė, kad 
jos pritraukia nemažai dalyvių iš užsienio, ir ypač pabrėžė gerą Lietuvos 
tekstilės bei aprangos gamintojų pasirengimą konkurencijai. 

Nuot r . : Parodų at idarymo juostelę perkirpo Seimo vadovas A. Pau
lauskas (dešinėje) ir premjeras Algirdas Brazauskas. 

Gedimino Žiiirisko (ELTA) nuotr. 

Baltarusiai delsia baigti s ienos 
su Lietuva žymėjimo darbus 

M e d i n i n k a i . , kovo 13 d. 
(BNS) — Vidaus ir užsienio rei
kalų ministrai Juozas Berna
tonis ir Antanas Valionis pa
reiškė susirūpinimą, kad Bal
tarusija nus ta ty tu laiku — iki 
2004 metų — nespės pažymėti 
valstybės sienos su Lietuva. 

Prieš kelerius metus Lietu
va ir Baltarusija susitarė 652 
kilometrų ilgio valstybės sieną 
pažymėti lygiomis dalimis. 

Lietuva savajame sienos 
ruože ženklinimo darbus pra
dėjo 1997 metais, o baigė 2000 
metais. Laikydamasi įsipareigo
jimų. Lietuva savo atsakomybės 
ruože pastatė 678 centrinius 
poligonometrinius stulpęiu:- , 
įrengė 5 metrų pločio pasienio 
juostą, taip pat visame 650 kilo 
metrų ruože pastatė 1,845 pa
sienio stulpelius su Liet: 
herbu. Nuke l ta į 7 psl. 

Parlamentaras V. 
premjero šudra 

Seimo narys Vytautas Šus
tauskas kreipėsi į premjerą Al
girdą Brazauską, prašydamas 
duoti patarimą, kaip sudraus
minti žiniasklaidą. 

„Kaip jie apie mane prirašė: 
kad plaučius išpjovė, vos ne gal
vą nupjovė. Visi žiūri į mane 
kaip į invalidą", ketvirtadienį 
Seime vykusioje vyriausybės 
valandoje skundėsi parlamen
taras , sukel 'mas posėdžių sa-

Šus t auskas p r a š o 
usminti spaudą 

lėie linksmą šurmulį. 
V. Šustauskas buvo pagul

dytas į ligoninę, nustačius sun
kią plaučių ligą, vėliau — už
sienyje buvo operuotas. 

Anot V. Šustausko, norėda
mas gauti TV laidų įrašus, jis 
kreipėsi į televizijas, tačiau šios 
įrašų nedavė. ,,Ką man dabar 
pulti juos su 'kulokais"' Tai jūs 
mane už tai bausite"; sakė Sei
mo narys. Nukel ta \ 7 psl . 

Susikompromitavęs 
ministerijos 
sekretorius 

liko be darbo 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 

— Žemės ūkio ministras Jero
nimas Kraujelis nusprendė at
leisti iš pareigų į viešųjų ir pri
vačių interesų konfliktą pate
kusį ministerijos sekretorių 
Alfonsą Tamošiūną. 

„Jis bus atleistas už pasi
naudojimą (tarnybine padėtimi 
- BNS i. suteikiant privilegijas 
artimiems asmenims", sakė mi
nistras. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
STT i nustatė, jog A. Tamošiū

no žmona Gražina Tamošiū
nienė, su kuria jis yra išsisky
ręs, bet gyvena kartu, nuosavy
bės teise tur i 12 žemės ir miško 
sklypų Elektrėnų, Vilniaus, 
Švenčionių rajonuose, Vilniaus 
mieste. Pirminiais STT tyrimo 
duomenimis, projektuojant ir 
įteisinant šiuos sklypus, buvo 
savanaudiškai pasinaudota tu
rima informacija apie vertingus 
žemės sklypus. 

tį, „tačiau tikrai nepritaria Ru
sijos siūlymui, jog turėtų pa
kakti tik vardo, pavardės ir gi
mimo datos". 

Be to, G. Šiaudvyčio teigi
mu, ES atstovai taip pat nesu
tinka su Rusijos reikalavimu 
pildyti tranzito dokumentus 
nedalyvaujant Lietuvos kon
suliniams pareigūnams. 

Pasak Lietuvos diplomato, 
ketvirtadienį Briuselyje posė
džiaujanti vadinamoji ES vizų 
darbo grupė — 15-kos valstybių 
konsuliniai pareigūnai — turi 
pritarti Rusijos piliečių tranzito 
per Lietuvą reglamento projek
tui. 

Šį dokumentą balandžio 
pradžioje galutinai turi patvir
tinti Europos Parlamentas. 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuvos ir JAV prezidentai 
telefonu aptarė situaciją Irake 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas, kalbėdamas tele
fonu su JAV vadovu George W. 
Bush, paragino taikiai spręsti 
Irako konfliktą. 

„Ginkluoto konflikto spren
dimo būdas turėtų būti tik pas
kutinė šios problemos sprendi
mo priemonė", trečiadienio va
karą apie 10 minučių vykusio 
pokalbio metu sakė R. Paksas. 

Savo ruožtu G. W. Bush pa
žymėjo, jog. JAV visuomet siekė 
taikaus šio konflikto suregu
liavimo, tačiau, pasak jo, derybos 
užsitęsė ir j au nebeduoda rei
kiamų rezultatų. „Irako reži
mas kelia didžiulę grėsmę pa
sauliui. Ginklas prieš šį režimą 
bus naudojamas tik siekiant ap
ginti taiką ir pasaulio valstybių 
laisvę", pabrėžė JAV vadovas. 

R. Paksas informavo JAV 
vadovą, jog greitu laiku Prezi
dentūroje posėdžiaus Valstybės 
gynimo taryba ir svarstys konk
rečius Lietuvos veiksmus Irako 
krizės atžvilgiu. Lietuvos vado
vas pažadėjo informuoti JAV 
prezidentą apie šio posėdžio re
zultatus. 

Be to, pasak prezidento 
spaudos tarnybos pranešimo, G. 
W. Bush išreiškė norą Vašing
tone susitikti su Lietuvos pre
zidentu abiem t inkamu laiku. 
JAV prezidentas sakė tikįs sėk
mingo bendradarbiavimo su R. 
Paksu ir patikino, jog JAV laiko 
Lietuvą savo draugu. 

„Europai reikia tokios lais
vos dvasios žmonių", sakė JAV 
prezidentas. J is pažymėjo ger
biąs Lietuvą, jos istoriją bei 
laisvos dvasios žmones. 

Prezidentas R. Paksas neigia aiškiaregės įtaką 
valstybės sprendimams 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
ketvirtadienį Prezidentūroje 
žurnalistams pareiškė, kad jo 
santykiai su gruzine Lena Lo-
lišvili yra asmeniniai ir katego
riškai paneigė kalbas apie jos 
įtaką valstybiniams sprendi
mams. 

Prezidentas apgailestavo, 
kad „vis naujos jo ir L. Lolišvili 
pažinties ir bendravimo interp
retacijos jau priartėjo prie ribos, 
kai diskredituojama ne tik pre
zidento institucija, bet ir Lietu
vos valstybė". 

„Dar kartą kategoriškai pa
reiškiu, kad nei parenkant pa
reigūnus, nei ki t iems valstybi
niams sprendimams Lena Loliš
vili neturi ir neturės jokios įta
kos", sakė R. Paksas . 

Prezidentas priminė apie jo 
gyvenime buvusį laiką, kai gy
dytojai, išleisdami iš ligoninės, 
„perspėjo, kad niekada nenutol-
čiau nuo kokios nors gydymo įs
taigos daugiau kaip per kilo
metrą". „Žinoma, nuorodą dėl 
kilometro reikėjo suprast i kaip 
humorą, galbūt gydytojai taip 
norėjo prablaškyti nelinksmas 

mano mintis. Tačiau sveikatos 
būklė iš tikrųjų buvo kritiška", 
sakė R. Paksas. Prezidentas tei
gė nebijantis pasakyti, kad L. 
Lolišvili įžiebė jam „gyvenimo 
viltį". „O viltis, kaip sako žmo
nių išmintis, yra geriausias 
vaistas. Patikėjau, jog galiu pa
sveikti", sake R. Paksas. 

Prezidentas taip pat teigė, 
kad, padedant draugams, jis nu
vykęs į Austriją, kur jį operavo 
profesorius Hans Waclawiczek. 

R. Pakso teigimu, operacija, 
kaip kad sakė pats medikas vie
nam Nukel ta \ 7 psl . 

Už Lietuvos aiškiaregės galių įrodymą siūlomas 
milijonas dolerių 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 
— Tarptautiniai paranormalių 
reiškinių tyrinėtojai siūlo Lie
tuvoje išgarsėjusiai aiškiaregei 
Lenai Lolišvili milijoną JAV do
lerių, jeigu ji sugebės pade
monstruoti savo skelbiamas 
ypatingas galias. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", Italijos paranor
malių galių patikrinimo komi
teto (CICAP) atstovai suabejojo 
bene vienintelio iki šiol viešai 
žinomo L. Lolišvili galių tyrimo 
rezultatais. Jį, kaip teigiama, 
atliko buvusios Sovietų sąjun
gos mokslininkas Vladimir 
Marčenka. 

CICAP atstovai žada, kad 
jei artima Lietuvos prezidento 
Rolando Pakso šeimos bičiulė 
L. Lolišvili Nukelta į 7 psl. 

Po prezidento inauguracijos vasario 26 d. Daukanto aikštėje vykusių 
mių metu prezidentą R. Paksą pasveikino L Lolišvili. 

Gedimino Žilinsko 'Eita' 

iškil-

Pasaulio naujienos 
(Remiants AFP. Reuter. AP. imer'ax. ITAR-TASS. BNS 

žintu agentūrų prane&mate) 

Šiame 
numeryje: 
Turnyras Lietuvos 
ambasados taure i 
laimėti; šauniai žaidžia 
VDU krepšininkai; 
svarbios žinutės. 

2 psl. 

Trys sielos dykumos; 
mintys keičiantis LR 
prezidentams; naujas 
ambasadorius Lietuvai . 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l ietuviukams". 
5 psl. 

Lietuviška veikla 
rytinėse valstijose. 

6 psl. 

Ciceriečiai ne tik 
užkandžiauja, bet ir 
svarbius reikalus 
sekmadieniais ap ta r ia ; 
Lietuvos įkaitai 
Stutthofo kacete; 
a^a Ramūnas 
Marčiulionis 

8 psl. 

Sportas 
i ; | 

* Est i jos s o s t i n ė j e v y k u 
s ias t r a d i c i n e s t a r p t a u t i n e s 
daugiakovės „Simpel Cup 
2003" jaunimo varžybas laimė
jo kaunietė Viktorija Žemaity
tė. Sportininkė pagerino ja i pri
klausiusį Lietuvos j a u n i m o 
penkiakovės rekordą. 

* Es t i jo je v y k u s i a m e 
g r a i k ų - r o m ė n ų i m t y n i ų t u r 
n y r e eilinę pergalę iškovojo 
Mindaugas Ežerskis. Lietuvis 
svorio kategorijos iki 96 kg 
finalo dvikovoje 5:0 nugalėjo 
varžybų šeimininką Richard 
Karlson. 

* O r a n ž i n i a m e t e n i s o 
centre Kaune tęsiasi Tarp tau
tinės teniso federacijos turny
ras, kurio prizų fondą sudaro 
25,000 JAV dolerių. Sėkmingai 
varžybas dėl Nepriklausomy
bės dienos taurės pradėjo Lie
tuvos pora Aurelija Misevičiūtė 
ir Lina Stančiūtė. Pirmoje aš-
tuntfinalio dvikovoje l ietuvės 
6:4, 6:2 įveikė tenis ininkes iš 
Olandijos Tessy Van de Ven ir 
Suzzanne Van Hartingsveli . 

* Akcinė b e n d r o v ė „Lie
tuvos t e l e k o m a s " su te ikė 
50.000 litų finansinę pa ramą 
Lietuvos moterų krepšinio ly
gai. 

Naujausios 
zimos 
i i 

• * Seimo posėdyje opoz i 
cija „paauklėjo" R o l a n d a 
Pavilionį, bet a ts ta tydint i jo 
nesugebės. 

* Lietuva la ikosi d u o t ų 
įsipareigojimų E u r o p o s Są
jungai, teigia Europos komite
to direktorius. 

* Kauno taryba neaps i 
sprendžia dėl krepšinio klubo 
„Žalgiris" rėmimo. 

* Pridėt inės v e r t ė s mo
kesčio į s ta tymo p a t a i s o s 
numato lengvatų žemdirbiams 

* Vasaros pradž ioje Lie
tuvoje l ankys i s Vokietijos 
prezidentas. 

* Valstybės vyrai g a u n a 
p a k a n k a m u s a t l y g i n i m u s , 
rooo apklausa. 

Londonas . Didžioji Brita
nija pas i rengusi a ts isakyt i 
reikalavimo, kad Irako vado
vas Saddam Hussein per tele
viziją pr ipaž in tų , jog slėpė 
masinio naikinimo ginklus, jei 
tik tai padėtų užtikrinti Jung
tinių Tau tų (JT) Saugumo 
Tarybos narių paramą naujai 
rezoliucijai, ketvirtadienį sakė 
užsienio re ikalų sekretor ius 
Jack Straw. Tačiau, pasak jo, 
Britanija vis tik sieks, kad Sad
dam Hussein kokia nors forma 
padarytų pareiškimą apie turi
mus masinio naikinimo gink
lus. Kiek anksčiau ketvirtadie
nį Prancūzija, Vokietija ir Ru
sija atmetė Londono pasiūlymą 
pateikti Bagdadui šešias konk
rečias sąlygas, kurias įvykdęs, 
Irakas galėtų išvengti karo. 

Berlynas. Vokietijos kanc
lerio patarėjas užsienio politi

kos klausimais Bernd Muet-
zelburg ketvirtadienį a tmetė 
Didžiosios Britanijos kompro
misinį Irako rezoliucijos projek
tą, nes jis, kaip ir ankstesnis 
projektas, „uždega žalią šviesą" 
karui su Bagdadu. 

Belgrado policijos vado
vas Milan Obradovič ketvirta
dienį pranešė, kad, tiriant Ser
bijos premjero Zoran Džindžič 
nužudymą, jau suimta apie 40 
žmonių. Vadovybė apkalt ino 
premjero Z. Džindžič nužudy
mu nusikaltėlių grupuotę, ku
rią kontroliuoja buvęs Serbijos 
specialiosios paskirties pajėgų 
vadovas Milorad Lukovič. 50 
metų Z. Džindžič trečiadieni 
buvo mirtinai sužeistas auto
mobilių stovėjimo aikštelėje 
prie Serbijos vyriausybes rūmų 
Belgrade ir vėliau mirė ligo
ninėje 

Paryžius. Prancūzija nori 
i šsaugot i J u n g t i n i ų Tautų (JT) 

Saugumo Tarybos vienybę ir 
yra pasiruošusi išbandyti visas 
galimybes, kurios padėtų iš
spręsti Irako krizę, ketvirta
dienį pareiškė Prancūzijos už
sienio reikalų ministras Do-
minique de Villepin. Kiek anks
čiau D. de Villepin atmetė 
paskutinius Didžiosios Britani
jos pasiūlymus dėl Irako nu
ginklavimo pareiškęs, kad jie 
yra paremti „ta pačia karo logi
ka". 

Nikosia. Maždaug 6,000 
amerikiečių kareivių bus dislo
kuoti Jordanijoje, tačiau puoli
mo prieš Iraką iš šios valstybės 
teritorijos nebus rengiamos, 
ketvirtadienį pranešė šiame re
gione dirbantys diplomatai. 

! JAV 

Vašingtonas . Baltieji rū
mai ketvirtadieni pranešė, kad 
balsavimas Jungtinėse Tautose 
(JT) dėl naujos rezoliucijos Ira
ko nuginklavimo klausimu gali 
boti atidėtas iki kitos savaites 
Tačiau Amerika pasiryžusi su
rengti balsavimą Saugumo Ta

de! kelia kariniams 

veiksmams prieš Iraką atve
riančios rezoliucijos net ir tuo 
atveju, jei nepavyks užtikrinti 
šiam dokumentui priimti būti
nos paramos, sakė Baltųjų rū
mų atstovas spaudai Ari Flei-
scher. 

Vašingtonas. JAV veda 
„slaptas derybas" su aukštais 
Irako gynybos žinybos vadovy
bės atstovais, tikintis, kad dalis 
Irako kariškių atsisakys daly
vauti kare, jeigu Vašingtonas 
smogs smūgį Bagdadui, trečia
dienį pranešė televizijos kana
las CNN. Korespondentų teigi
mu, derybas su Irako kariš
kiais veda ne Pentagonas, o kiti 
JAV administracijos „atsto
vai". Tačiau JAV Gynybos de
partamento sekretorė spaudai 
paneigė pranešimą apie slaptas 
konsultacijas su Bagdadu. „Tai 
beprasmiška. Kas tur i pasi
duoti9", klausė ji. 

Vašingtonas. JAV valsty
bės sekretorius Colin Powell 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Taryba gali apskritai nebal
suoti dėl naujos rezoliucijos. 

kuri suteiktų įgaliojimus pa
naudoti karinę jėgą prieš Iraką. 

Vašingtonas . JAV prezi
dento George W. Bush adminis
tracija pateikė išankstines są
lygas savo sutikimui pradėti 
tiesiogines derybas su Šiaurės 
Korėja, kad būtų galima sure
guliuoti dabar t inę krizę dėl 
Pchenjano branduolinės prog
ramos. Kalbėdamas Senato už
sienio reikalų komiteto svarsty
muose, JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Rytų Azijos 
ir Ramiojo vandenyno regiono 
reikalams James Kelly sakė, 
kad derybos neprasidės, kol ne
bus visiškai sunaikinta Šiaurės 
Korėjos branduolinio ginklo kū
rimo programa. 

IRAKAS 
L_ . i 

Bagdadas . Irako užsienio 
reikalų ministras Naji Sabri at
metė Didžiosios Britanijos siū
lymą įtraukti į naujos Jungti
nių Tautų rezoliucijos projektą 
šešias konkrečias sąlygas Bag
dadui, kurias įvykdęs Irakas 

galėtų išvengti karo. 
Irakas ir Iranas pasirašė 

sutartį paleisti šių valstybių 
1980-1988 metų karo belais
vius, taip pa t Irake kalinamus 
„papras tus nusikaltėl ius" iš 
Irano. Pagal šį susitarimą turi 
būti paleistas 941 Irane kalin
tis Irako karo belaisvis ir 349 
Irake kalintys iraniečiai. Bag
dadas teigia neturįs Irano karo 
belaisvių. 

RUSIJA 
t i 

Maskva. Valstybes Dū
mos pirmininko pavaduotojas. 
Rusijos liberalų demokratų 
partijos frakcijos narys Vladi
mir Žirinovskij, pasiūlė panau
doti Rusijos ginkluotąsias pajė
gas okupuojant Iraką. Penkta
dienį Valstybės Dūma apsvars
tys RLDP frakcijos pateikto 
kreipimosi į Rusijos prezidentą 
projektą. Pasiūlymo projekto 
autorių iš RLDP nuomone, tai 
padės „teisingai ir humaniškai 
sureguliuoti padėtį, duos gali
mybę Rusijai kompensuoti eko
nominius nuostolius per daug 
metų trunkančią Irako bloka
dą, apginti savo tikslus šio vals
tybės pokario raidoje". 
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KREPŠINIO TURNYRAS LIETUVOS 
AMBASADOS JAV TAUREI LAIMĖTI 

Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas su Ambasados taure , 
skirta krepšinicturnyro nugalėtojams. 

Šių metų kovo 22 d. 
Lietuvos ambasada Vašing
tone pirmą kartą rengia vyrų 
krepšinio turnyrą Lietuvos 
Respublikos ambasados JAV 
taurei laimėti. Norą dėl Lie
tuvos ambasados JAV taurės 
varžytis pareiškė tiek Ame
rikos lietuvių, tiek JAV va
dovybės ir užsienio valstybių 
diplomatų krepšinio koman
dos. 

Apie savo dalyvavimą tur
nyre patvirtino 12 komandų: 
Vašingtono „Vėjas", Filadel
fijos „Aras I", Filadelfijos 
„Aras H", New York „LAK", 
New Jersey „Statyba", New 
Jersey „Liepsna", Connecticut 
„Ąžuolai", Čikagos „Žalgiris", 
Baltimorės „Vilkas", Vašing-
tono-Baltimorės Jaunimo rink
tinė, JAV aclministracijos jung
tinė komanda bei Ukrainos 
ambasados komanda. Turnyre 
Vašingtone taip pat dalyvaus 
dvi, iš įvairiuose Amerikos 
miestuose gyvenančių moterų 
sudarytos komandos, kurios 
tarpusavyje sužais draugiškas 
rungtynes. 

Pirmąją vietą užėmusi vy
rų krepšinio komanda bus ap
dovanota Lietuvos ambasados 
JAV įsteigta pereinamąja 

taure. Labiausiai pasižymė
jusiems žaidėjams yra įsteigti 
NBA rungtyniaujančių ar 
rungtyniavusių krepšininkų iš 
Lietuvos — Arvydo Sabonio, 
Žydrūno Ilgausko ir Šarūno 
Marčiulionio — prizai. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas tikisi, 
kad šis turnyras taps tradi
ciniu ir padės sustiprinti Lie
tuvos, kaip krepšinio šalies 
vardą amerikiečių tarpe. 

Varžybos vyks Katalikiško 
Amerikos universiteto sporto 
salėje, Raymond A. DuFour cent
re (The Catholic University of 
America, 620 Michigan Ave., 
NJS Washington, D.C. 20064). 

Tai ne pirmas kartas, kai 
Lietuvos ambasada JAV imasi 
„krepšinio diplomatijos" veik
los. 2001 metais ambasada 
inicijavo keletą krepšinio 
rungtynių tarp Lietuvos ir 
JAV diplomatų bei politikų, 
kuriose dalyvavo JAV Atstovų 
rūmų narys John Shimkus, 
JAV senatorius Gordon 
Smith, LR Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, Užsienio 
reikalų ministras Antanas 
Valionis, taip pat Šarūnas 
Marčiulionis ir kiti Lietuvos 
bei Amerikos pareigūnai. 

TENISO TURNYRAS 
Anksčiau skelbtą prane

šimą apie būsimą „Šarūno 
Marčiulionio" vardo kviestinį 
teniso turnyrą patvirtinant, 
informuojame, kad rengėjai 
yra San Diego lietuvių teniso 
klubas „Aras". Turnyras vyks 
š.m. rugsėjo 26-28 d. San 
Diego Barnes teniso centre, 
4490 West Point Loma Blvd., 
San Diego, CA. Turnyras ribo
jamas suaugusiems nuo 18 
metų amžiaus. 

Dėl registracijos, turnyro 
kvalifikacijų, pramogų bei 
viešbučių skambinti Algiui 
Bačauskui. tel. 760-723-1076, 
e-pašto adresas: 

www.aras.tennisclub.com 
Turnyro data buvo parink

ta, kad sutaptų su Los An
geles Lietuvių dienomis, ku
rios rengiamos pirmąjį spalio 
savaitgalį, nes dalyvaus spor
tininkai iš Lietuvos ir įvairių 
Amerikos valstijų. Rengėjai 

FUTBOLO KLUBO NARIU IR RĖMĖJU 
SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, kovo 16 die- naujas sezonas, kuris bus reikš-
ną, 1 vai. po pietų, įvyks meti
nis LFK „Lituanicos" narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Jis vyks 
Pasaulio lietuvių centro Lemonte 
posėdžių kambaryje. Čia vado
vybės nariai duos pranešimus 
apie praėjusių metų klubo veiklą. 
Bus ir revizijos komisijos pra
nešimas, naujų klubo organų 
rinkimai. Laiko bus duota ir 
klausimams, sumanymams 
bei diskusijom':. Bus galima iš
sikalbėti visais, su klubu ir jo 
veikla, susijusiais reikalais. 

Žinant, kad prieš akis yra 

mingas „Lituanicos" vyrams, 
kurie tapo „Metropolitan" ly
gos „major" divizijos rudens 
rato čempionais, reikės gero
kai pasistengti, norint išsilai
kyti toje pozicijoje ir pavasario 
sezone. Taip pat reikės atgai
vinti klubo rezervinę vienuoli-
ke, kurią praėjusį rudenį jos 
vadovas Gediminas Bielskus 
dėl neaiškių priežasčių numarino. 

Laukiami ir naujieji na
riai, kurie norėtų įsijungti į 
klubo veiklą. Visiems durys 
atviros! E. S. 

EIMANTAS PŪRAS 

Pavasaris — didelių VDU 
pergalių krepšinio aikštelėje 
metas. Tai jau dvejus metus 
trunkanti tradicija, kurią ir 
trečią kartą bandys įtvirtinti 
VDU krepšininkai, siekian
tys ir vėl apginti Lietuvos stu
dentų krepšinio lygos (LSKL) 
čempionų vardus. Pastarųjų 
varžybų įvykiai teikia dar 
daugiau optimizmo, nes tre
čiąjį ratą VDU rinktinė baigė, 
pasiekdama 6 pergales iš ei
lės. Į mūsų stovyklą grįžta ir 
dar viena svarbi „persona", be 
kurios didelių pergalių nebū
na — sportinė sėkmė ir vėl 
pradeda šypsotis VDU krep
šininkams. Pirmosiomis pava
sario dienomis ji pagaliau 
„atsuko veidą" ir VDU krep
šininkėms. 

Po pertraukos — be 
pralaimėjimų 

Po žiemos pertraukos pra
tęsusi kovas LSKL čempio
nate, VDU rinktinė sužaidė 6 
rungtynes ir visas jas laimėjo. 

Pergalių serija prasidėjo 
vasario 12 dieną VDU Sporto 
centro salėje rungtynėse prieš 
Vilniaus universiteto koman
dą. Šios rungtynės nebuvo 
labai sunkios VDU krepši
ninkams ir jie iškovojo per
galę 20 taškų skirtumu — 
93:73. Geriausi VDU gretose 
buvo Modestas Maumevičius 
ir Saulius Žukauskas, pelnę 
atitinkamai 25 ir 21 tašką. 

Vasario 19 dieną VDU sa
vo aikštelėje priėmė svečius iš 
Šiaulių universiteto. Prieš tai 
vykusias dvejas šių komandų 
tarpusavio rungtynes buvo 
laimėję ŠU studentai ir tai 
buvo vienintelė komanda, ku
rios VDU krepšininkai dar 
buvo neįveikę šiame LSKL se
zone. 

Nors pirmą rungtynių 
ketvirtį ir laimėjo ŠU (21:13), 
iki pertraukos VDU išlygino 
rezultatą (44:44), o po to 
išsiveržė į priekį ir nugalėjo 
rezultatu 82:75, tiksliau — du 
jos žaidėjus — Arvydą Čepulį, 
pelniusį net 35 taškus, ir 
aukštaūgį Justą Česnavičių 
(16 taškų), nes tą dieną ŠU 
tebuvo dviejų žaidėjų koman
da. Geriausi VDU gretose bu
vo Rimas Stūronas (18 taškų) 
ir Andrius Būdvytis (17 taš
kų). 

Po šios pergalės VDU pa
galiau pasivijo ŠU ir dabar 
šios dvi komandos, surinku
sios po 42 taškus, dalijasi pir
mą ir antrą vietą. 

Kito rato rungtynes VDU 
žaidė Vilniuje prieš VPU 
komandą ir čia komandos 
pasiekė šio sezono LSKL rekor
dą, kartu pelnydamos net 228 
taškus. VDU krepšininkai 
visą rungtynių laiką vijosi 
savo varžovus: po trijų kėlinių 
dar pirmavo VPU 83:75, ta
čiau paskutinio ketvirčio me
tu VDU studentai pelnė net 
41 tašką ir išplėšė pergalę, re
zultatu 116:112. Geriausi 
VDU komandoje vėl buvo R. 
Stūronas, pelnęs 27 taškus, 
Julius Mykolaitis prie per
galės prisidėjo 21 tašku. 

Su pavasariu grįžta ir 
sportinė sėkmė 

Vasario 26 dieną šaltoje 
LŽŪU salėje buvo karšta. 
Rungtynes tarp LŽUU ir VDU 
komandų mūsų komanda pra
dėjo grėsmingai — greitos, 
veržlios, taiklios atakos, geras 
žaidimas gynyboje ir pirmo
siomis minutėmis susikrauta 
dviženklė persvara, kuri, de
ja, ilgai neišsilaikė. Greitai ji 
netgi virto neigiamu taškų ba
lansu, kuris antroje rungty
nių dalyje tik didėjo. Ketvirto 
kėlinio viduryje VDU atsiliki-
nėjo 7-11 taškų, bet iš istori
jos jau žinome, kad VDU rink
tinei tai dar ne pasaulio 
pabaiga. 

Baigiantis rungtynėms, 

Šaunieji Vytauto Didžiojo universiteto k repš in inka i s iekia pergalės 
tarpuniversitetinėse varžybose. 

VDU krepšininkai vėl žaidė 
taip, kaip jų pradžioje, ir skir
tumas sumažėjo iki 3 taškų. 
Po minutės pertraukėlės VDU 
tęsė ataką, kuri netruko ilgai, 
nes kamuolį gavęs Regiman
tas Ostreika paleido tolimą 
metimą iš 7,5-8 metrų ir jau 
antrą kartą šiame sezone to
kiu stiliumi išplėšė pratęsimą, 
kurio metu VDU gan lengvai 
palaužė šiek tiek sutrikusius 
LŽŪU studentus. VDU pa
siekė eilinę pergalę rezultatu 
89:84, R. Ostreika pelnė 18, 
Arūnas Krivonis — 14 taškų. 

Trečiąjį LSKL ratą VDU 
baigė dviem gana analogiš
komis pergalėmis savo aikš
telėje prieš čempionate pir
maujančius LTU krepši
ninkus ir Kauno Technologijos 
universiteto studentus. Abiejų 
rungtynių metu VDU tvirtai 
kontroliavo padėtį nuo pir
mųjų rungtynių minučių, nors 
žaidžiant prieš KTU antrame 
ketvirtyje ir teko vytis 11 taš
kų į priekį labai trumpam nu
tolusius studentus. 

Rungtynėse prieš LTU, 
kurias VDU laimėjo rezultatu 
81:72, stipriausi mūsų univer
siteto komandoje buvo R. 
Stūronas (19 taškų) ir Paulius 
Motiejūnas (18 taškų). Prieš 
KTU pasižymėjo J. Mykolaitis 
(18 taškų) ir P. Motiejūnas (12 
taškų). 

Pasibaigęs trečiasis ratas 
buvo pats sėkmingiausias 
VDU rinktinei. Pirmajame ra
te mūsų komanda laimėjo 5 ir 
pralaimėjo 3 kartus, antraja
me rate buvo pasiektos 6 per
galės ir patirti 2 pralaimėji
mai, o trečiajame rate nusi
leisti tik LKKA ir iškovotos 
net 7 pergalės. Belieka tikėtis, 
kad VDU rinktinė dabar tiki 
gerins žaidimą, kai kurie žai
dėjai išsigydys traumas, atsi
kratys ligų, ir ketvirtąjį ratą 
mūsų komanda baigs be pra
laimėjimų bei užsitikrins 
vienvaldystę turnyrinės len
telės viršuje. 

Kai kurių paskutiniųjų 
turų rungtynių rezultatai: 
KTU - LTU 66:72, VPU -
LTU 87:73, ŠU - KTU 94:74, 
ŠU - KU 111:76, KTU -
LŽŪU 66:67, VU - LKKA 67:102, 
KU-LŽŪU68:85,LKKA- VPU 
106:68,VU- ŠU80:104. 

Pagaliau! 
Po 308 dienų pertraukos 

pergalę LSKL čempionate vėl 
pasiekė VDU krepšininkės. Ir 
pasiekta ji buvo gana įspūdin
gai. Kovo 2 dieną VDU mer
ginos rungtynėse prieš LTU 
studentes sunkiausiais mo
mentais pagaliau pademon
stravo tai, ko iš jų kiekvienose 
rungtynėse laukia komandos 
trenerės, — tvirtą valią ir 
tikėjimą pergale. 

Kurie matė šias rungty

nes, turbūt nenorėtų dar kar
tą stebėti kažko panašaus : 
daug iš patogių padėčių ne
pataikytų metimų, begalė 
klaidų ir daug kitokių žaidy
binių netikslumų žiūrovo akiai 
nebuvo malonus vaizdas. Ta
čiau visa tai užgožė iki rung
tynių pabaigos išlikusi įtampa 
ir iki pat paskutinės sekundės 
neatsakytas klausimas — kas 
gi tą dieną nugalės? 

Krepšinyje dažnai pasi
tvirtina taisyklė, kad rung
tynes laimi tie, kurie laimi 
kovą dėl atšokusių kamuolių. 
Rungtynės ta rp VDU ir LTU 
merginų rinktinių buvo aki
vaizdi šios taisyklės išimtis, 
LTU s tudentės tragiškai 
netaikliai atakavo VDU krep
šį, bet ėmė vieną kamuolį po 
kito po VDU krepšiu ir pelny
davo taškus iš trečio ar ketvir
to bandymo. Pirmoje rung
tynių pusėje strigo ir VDU 
merginų puolimas, tad iki per
traukos LTU susikrovė ne
mažą 16 taškų pranašumą 
(36:20) ir kai kurių VDU 
krepšininkių akyse jau blėso 
paskutinės vilties kibirkštėlės. 

Tačiau tą dieną labiausiai 
pergale tikėjo VDU komandos 
trenerė Gal ina Gamulienė. 
Aktyviai trenerės palaikomos, 
VDU krepšininkės atrado sa
vyje fizinių ir moralinių jėgų 
kovoti iki galo. Po pertraukos 
„brokuotas" žaidimas tęsėsi, 
tik VDU šiek tiek pagerino 
kovą dėl atšokusių kamuolių 
po savo krepšiu ir tai iš karto 
leido sumažint i skirtumą. 
Prieš ketvirtą kėlinį LTU 
persvara — jau tik 7 taškai. 

Ketvirtajame kėlinyje pra
sidėjo t ikras nervų karas , 
kurio metu pagaliau sportinė 
sėkmė buvo palankesnė VDU 
merginoms. Paskut inę rung
tynių minutę jos pirmą kartą 
išsiveržė į priekį. Lemiama 
LTU ataka eilinį kartą buvo 
labai padrika ir po 10 pra
laimėjimų iš eilės VDU mer
ginų rinktinė pagaliau pasie
kė pirmąją pergalę rezultatu 
61:60. Geriausiai tą dieną mū
sų universiteto komandoje 
žaidė Sandra Gaudinskaitė, 
pelniusi 13 taškų, ir Živilė Ka-
jauskaitė (11 taškų). 

Įdomu tai, kad pirmoji šių 
komandų tarpusavio dvikova 
LSKL čempionate Vilniuje 
taip pat baigėsi minimaliu 
skirtumu. Pernai rezultatu 
81:80 nugalėjo LTU studen
tės. Jei pergalę būtų pasieku
sios VDU krepšininkės, abi 
komandos dabar turėtų po 2 
pergales ir geresnio tarpu
savio rungtynių santykio dėka 
į atkrintamųjų varžybų trau
kinį būtų įšokusi mūsų uni
versiteto komanda. 

Nors ši pergalė prieš LTU 
turnyrinėje lentelėje VDU 
komandai jau nieko nelėmė ir 
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EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AreherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wvwjrarterforstfg9ryarxtxeas8Teatru3orn 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DArJTU, 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 
oagaiba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDDLOGAS-ŠIFOES UGOS 
. 7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 
Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

DĖMESIO 53-JU ŽAIDYNIŲ REIKALU ! 
Mentor OH 44060, Tel.: 440-209-Tenka priminti, kad 53-jų 

ŠALFASS-gos Sporto žaidynių 
pirmosios registracijos termi
nas yra š. m. kovo 15 d. Ren
gia Clevelando LSK „Žaibas". 

Kaip jau žinome, žaidynės 
įvyks š. m. gegužės 9, 10, 11 
d., Cleveland, Ohio. Žaidynių 
programoje: krepšinio vyrų A 
ir B, moterų ir jaunių A bei mer
gaičių A (1984 m. gimimo ir 
jaunesnių), tinklinio, stalo te
niso, šachmatų ir, galbūt, plau
kimo 2003 metų pirmenybės. 

Kas pirmosios registra
cijos dar neatliko, paskubėki
te, šiuo adresu: Vidas Tatarū-
nas, 8697 Harvest Home Dr., 

0440. Faksas: 216-481-6064. E-
paštas: tatanmas@^meri-tecknet 

Pakartotinai primename, 
kad pagal pirminius dalyvių 
registracijos duomenis bus 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos. Tas 
ypatingai yra apie stalo teni-
sistus, šachmatininkus ir 
plaukikus, kadangi nuo jų rea
gavimo priklausys ar šios 
šakos bus vykdomos. 

Po pirminės registracijos 
bus paskelbta tolimesnės de
talės. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

,ZAIBO" DIENA 2003 
Metinis Clevelando LSK 

„Žaibo" renginys surinkti lė
šoms „Žaibo" sportinei veiklai 
paremti, įvyks š. m. kovo 22 
d., šeštadienį, Slovenian 
Society Home (Rechner Hali), 
20713 Rechner Ave., Euclid, 
Ohio. Rechner Ave. yra pirma 
gatvė į šiaurę nuo 1-90 kejio 
einanti į rytus iš E.200 st. 

Pokylis prasidės 6 vai. 
vak. ir vyks šia tvarka: susi
pažinimas, pabendravimas; 
karšta vakarienė prie stalų; 
oficialioji dalis: iškiliosios LSK 
„Žaibo" sportininkės — leng
vaatletės ir tinklininkės Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės įvesdini

mas į LSK „Žaibo" „Hali of 
Fame" — pasižymėjusių bei 
nusipelniusių „Žaibo" narių 
ratelį; „Vakaras žirgų lenkty
nėse" — 10 spalvoto video žir
gų lenktynių. „Post Time" 8 
v.v.! Išbandykite savo laimę 
lažybose! Po žirgų lenktynių 
bus šokiai, pasilinksminimas 
iki 1 v. r. 

Šis renginys tik suaugu
siems. Nepilnamečiai, jaunes
ni nei 18 metų, bus neįleidžiami. 

Informacija ir bilietai gau
nami pas Vidą Tatarūną, te
lefonu 440-209-0440 arba pas 
bilietų platintojus. 

LSK „Žaibas" 

iš paskutinės vietos mūsų 
komanda jau nebepakils, psi
chologiškai ji buvo be galo 
reikalinga VDU merginoms, 
pagaliau pajutusioms per
galės skonį ir tikėjimą, kad 
galima laimėti net ir jau, atro
do, pralaimėtas rungtynes. 

Merginų grupėje be 
pralaimėjimų toliau žengia 
LKKA krepšininkės, antroje 
vietoje Vilniaus Pedagoginio 
u-to komanda, trečioje — 
Kauno Technologijos u-to stu
dentės. 

Trumpos pertraukėlės metu reikia 
ne vien atsipūsti , bet ir pasitarti su 
t rener iu . VDU vyrų krepšinio 
žaidėjai. 

http://www.aras.tennisclub.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.AreherAve.Sts.5r6


PREZIDENTAMS KEIČIANTIS 
JUOZAS KOJELIS 

Lietuva 1918 į nepriklau
somą gyvenimą išėjo, anot 
filosofo Juozo Girniaus, su 
dideliu šviesos alkiu. Metai iš 
metų sparčiai augo mokyklų, 
mokinių ir mokytojų skaičiai. 
Per du nepriklausomo gyveni
mo dešimtmečius pradžios 
mokyklų mokinių paaugo apie 
septynis su puse karto, gim
nazijų — tris, o studentų 
Vytauto Didžiojo u-te — šešis. 
Bet jei pridėtume aukštes
niąsias ir žemesniąsias mo
kyklas (technikos, veterinari
jos, prekybos, žemės ūkio, 
amatų ir t.t.) ir aukštąsias 
(akademijas, institutus, semi
narijas, konservatoriją), tai 
mokyklų, mokinių ir dėstytojų 
skaičiai dar padidėtų. 

Atvira visuomenė 
Lietuviška mokykla ruošė 

ne tik profesionalus-specialis-
tus, bet kartu ugdė valsty
biškai mąstančius, savo 
kraštą mylinčius patriotus. 
Mokykloms talkino organi
zacijos: kaime — angelaičiai, 
pavasarininkai, šauliai, jau
nieji ūkininkai, katalikės 
moterys, gimnazijose — atei
tininkai, skautai, aukštosiose 
mokyklose dar neolituanai, 
varpininkai ir įvairios kitos 
ideologinės, profesinės ir spe
cialiųjų paskirčių draugijos ir 
korporacijos. 

Studento kepuraitė anais 
laikais buvo tarsi vieša atviros 
visuomenės atstovo vizitinė 
kortelė. Nekalbant apie kai 
kuriuos tautininkų valdymo 
laikais suvaržymus, atviram 
piliečiui būti nebuvo sunku. 
Tauta tiesos alkio nejautė. 
Kaimas buvo išsaugojęs reli-
gines-moralines vertybes, ku
rios jaunąją kartą lydėjo į gim
nazijas, universitetus, profesi
jas, valdžios struktūras. 

Mėnuo šviečia, bet 
nešildo 

1990 kovo 11d. Lietuva po 
pusės šimtmečio okupacijų vėl 
išsiveržė iš Rusijos glėbio. 
Šįkart iš bolševikinės Rusijos. 
Kokia dabar Lietuva? Ar vėl 
„tamsi ir juoda"? Ar jaučia tą 
patį šviesos alkį, kaip ir prieš 
tris šimtmečio ketvirčius? 

Atsakymas gan keblus. 
Okupuotoje Lietuvoje mokslas 
buvo privalomas, knygos ir 
laikraščiai leidžiami šim
tatūkstantiniais tiražais, gim
toji kalba, nors ir aprusinta, 
nedraudžiama, gyventojams 
prieinamas teatras, radijas, 
televizija, aukštesnysis mok
slas, universitetai. Tokios tau
tos pavadinti tamsia negali
ma. Buvęs Sąjūdžio popu
liarus veikėjas Arvydas Juo

zaitis okupacinį laikotarpį yra 
pavadinęs lietuvių kultūros 
„aukso amžiumi", o sovietijoje 
išsimokslinęs dr. Aleksandras 
Štromas išeivijoje skelbė, kad 
okupuoti lietuviai sovietmečiu 
„sueuropėję", dvasine kultūra 
ir tolerancija toli pralenkę 
išeivijos lietuvius. 

Nesileidžiant į diskusijas, 
vis tik reikia pripažinti, kad ir 
sovietmečiu sukurta išlie
kančios vertės literatūros ir 
meno kūrinių, scenos pas
tatymų, kompozicijų. Juozai
tis, Štromas, kai kurie išeivi
jos „pavargę herojai" nuopel
nus už tai buvo linkę pripažin
ti komunistų partijos dik
tatūrai, nors lietuvių tauta už 
tai ačiū turi sakyti indivi
dualiem kūrėjam, kurie, vėl kal
bant dr. J. Girniaus žodžiais, 
„nerezignavo prieš blogį", 
supratę, kad „rezignacija galų 
gale virsta tarnyba blogiui". 
1977 m. atvykęs į Ameriką, 
Tomas Venclova irgi pareiškė, 
kad „bėgau nuo komunistų ir 
dar pridėsiu — nuo lietuvių 
komunistų", nes režimas ir 
besispyriojančius intelektu
alus lyg krumpliaratis įsukąs į 
tarnybą komunizmui. Dabar 
Venclova yra vėl pasikeitęs: 
paniręs į kosmopolitizmo van
denis, vis tolsta nuo Lietuvos. 

„Tarybinė" šviesa be tiesos 
šilumos buvo panaši į mėnulio 
šviesą: švietė, bet nešildė. Be 
laisvės ir tiesos ilgesio kūry
biniai pumpurai neišsiskleidžia. 

Laisves kovotojai ir 
nepriklausomybės 

duobkasiai 
Šventėme Lietuvos nepri

klausomybės 85 metų sukaktį. 
Per tą laiką Lietuva patyrė 
dvi trumpas vokiečių okupaci
jas ir ilgą rusų. Ir tris kartus 
20-me šimtmetyje atkūrė nepri
klausomybę. Kas buvo lietuvių 
tautai lemtingų įvykių autoriai? 

Atsakyti lengva: neprik
lausomybės kūrėjai ir laisvės 
kovotojai buvo pašaukti švie
sos ir tiesos ilgesio, duobkasiai 
atėjo, užsidėję ant pečių melo. 
ignoracijos ir neapykantos 
kastuvus. Vasario 16-osios 
aktą 1918 m. skelbė dvidešimt 
išsimokslinusių, tėvynę my
linčių patriotų, o nepriklau
somybei pražudyti Maskva į 
Kremlių pas Staliną atsivežė 
irgi dvidešimt bemokslių 
bolševikų ir šiek tiek oportu-
nistų nevykėlių. Tik M. 
Mickis, S. Nėris ir A. Venclova 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
aukštųjų mokyklų auklėtiniai. 

Nepriklausomybės atkū
rimą 1941 m. paskelbė Lietu
vių aktyvistų frontas, o Lai
kinąją vyriausybę sudarė įvai-
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Ses. Ona Mikaūaiiė 

Trys dykumos 

Lietuvos sostinėje iškilmingai paminėta Nepriklausomybės atkūrimo — Kovo Vienuoliktosios — šventė. 
Susirinkus gausiai miniai ir valdžios pareigūnams, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų buvo pakeltos 
Lietuvos valstybinės vėliavos. Gedimino Žilinai™ (Elta) nuotrauka. 

rių ideologijų ir politinių gru
pių atstovai, Lietuvos aukšto
siose mokyklose išsimokslinę 
idealistai. Daugumas jų įgytas 
žinias gilinę užsieniuose. 

Vokiečių okupacijos metu 
1941—1944 m. Lietuva na
ciams tokių kolaborantų kaip 
Nėris ar Venclova nedavė. Ir 
bolševikų, ir nacių okupacijas 
sutiko nepriklausomo laiko
tarpio šviesos ir tiesos kupina 
jaunesnioji karta, pasirengusi 
„smurto akivaizdoje nugalėti 
baimės instinktą" (dr. A. Da
rnusis). Taip gimė antinacinė 
ir antibolševikinė rezistencija, 
kurios kai kurie Lietuvos isto
rikai nenori ar nepajėgia tei
singai įvertinti. 

Prezidentams keičiantis 
„Dainuojanti revoliucija" 

1990 m. trečią kartą tame 
pačiame šimtmetyje atkūrė 
Lietuvos nepriklausomybę. 

„Lietuva, Lietuva" — skanda
vo tiesos ištroškusi lietuvių 
tauta. Tačiau ir skanduotojų 
eilėse buvo įsimaišę slapyvar
džius nešiojusių KGB agentų, 
savanaudžių oportunistų, ateis
tinių davatkų, tinginystės ir 
alkoholio mirtinai sužalotų sielų. 
Jos visos tapo dvasinio tautos 
atgimimo stabdžiais. Per 13 
nepriklausomo gyvenimo me
tų valstybę valdančiųjų žings
nius ne visada lydėjo „ir švie
sa, ir tiesa", ko linkėjo jau 19-
ojo šimtmečio pabaigoje Lietu
vos himno žodžiais Vincas 
Kudirka. 

Trečią kartą išsilaisvinusi 
Lietuva, nepažeisdama demo
kratinės tvarkos, šiais metais 
sausio 5 d. išsirinko valstybės 
prezidentą. Juo tapo gabus 
lakūnas Rolandas Paksas, 
prieš tai vikriai paskraidęs 
partijų debesėliais ir spėjęs 
nusileisti keliose valdžios 

kėdėse. Buvusio prezidento 
pralaimėjimas daug kam buvo 
netikėtas. Kai kam skaudus. 
Nors Valdo Adamkaus kaden
cijos pradžioje buvo tam tikro 
neskaidrumo dėl teisės kandi
datuoti, bet pabaigoje jis 
galėjo vaikščioti pakelta galva. 
Jo vairuojama užsienio politi
ka buvo tikrai sėkminga. Gal 
pagelbėjo ir palanki tarp
tautinės politikos konjunk
tūra. Prezidentas R. Paksas 
savo kelią pradėjo puikiomis 
inauguracinėmis kalbomis. 
Tik jam verta suprasti, kad žo
džiais garsėja filosofai ir rašy
tojai, o politikai — darbais. 

Savo oportunizmą apnuo
gino tie, kurie vikriai iš pra
laimėjusio palapinės per-
bėginėja į laimėjusiojo. Santū
rumas 100 dienų, kol išryškės 
naujojo prezidento tikrasis 
veidas galbūt t inkamiausia 
atsakingo žurnalisto taktika. 

PASKIRTAS NAUJAS JAV AMBASADORIUS LIETUVAI 
JAV prezidentas George 

W. Bush nominavo Stephen D. 
Mull naujuoju Jungtinių Ame
rikos Valstijų ambasadoriumi 
Lietuvos Respublikoje. S. Mull 
nominacija dar turės būti for
maliai patvirtinta JAV Sena
te. Tikimasi, kad naujasis am
basadorius atvyks dirbti į Lie
tuvą šios vasaros pabaigoje. 

S. Mull yra karjeros diplo
matas JAV aukštesniojoje už
sienio tarnyboje ir turi minist
ro patarėjo rangą. Šiuo metu 
jis užima ambasadoriaus pa
vaduotojo pareigas Indonezi
joje. S. Mull yra dirbęs kon
sulu ir politikos pareigūnu 
JAV ambasadose Bahamuose, 

Lenkijoje ir Pietų Afrikoje. 
Karjerą JAV užsienio tarny
boje jis pradėjo 1982-aisiais. 

Prieš paskyrimą Indone
zijoje S. Mull dirbo JAV Vals
tybės departamento operacijų 
centro direktoriaus pavaduo
toju, JAV ambasados Varšuvo
je politikos patarėju, Pietų 
Europos reikalų biuro direk
toriumi, bei JAV Valstybės 
departamento vykdančiojo 
sekretoriaus pavaduotoju. 

S. Mull yra gavęs daug 
apdovanojimų per visą kar
jeros JAV Valstybės departa
mente laikotarpį. Tai ir gene
ralinio direktoriaus apdova
nojimas už politines atas

kaitas, įteiktas 1988-aisiais, 
keturi Aukščiausios garbės 
apdovanojimai, ir kiti. Pasku
tinis S. Mull apdovanojimas 
„Baker — Wilkins" premija už 
ypatingai gerai atliekamą 
ambasadoriaus pavaduotojo 
darbą ir Prezidento apdovano
jimas už nuopelnus tarnyboje 
2002-aisiais. 

Stephen D. Mull gimė 
1958 m. balandžio 30 d. Rea-
ding mieste. Pennsylvania vals
tijoje. 1980-aisiais baigė JAV 
Georgetown universiteto tarp
tautinės politikos bakalauro 
studijas. S. Mull yra vedęs 
Cheryl Stephan. Jie augina 
septynmetį sūnų Ryan. Info 

Prieš kelerius metus 
Lietuvoje išleistas nedidelis 
veikaliukas, pavadintas „Tri
jų dykumų knyga": vertimas 
iš prancūzų kalbos. Autorius 
Georgės Haldas, gimęs 1917 
m., graiko tėvo ir Šveicarijos 
prancūzės sūnus. Būdamas 
įvairių kraštų ir kultūrų 
vaikas, jis prisipažįsta: „Mano 
tėvynė nei čia, nei ten. Mano 
tėvynė — ryšys". 

Gavėnios metu kaip tik 
tinka apmąstyti mūsų visų 
dykumos patirtį. Fizinė dyku
ma primena dvasinę dykumą: 
dvasios sausras, abejones, 
neviltį, įvairias netektis ir 
nesėkmes. Geografinė dyku
ma, kaip ir jūra, savotiškai 
mus traukia: „Bekraštės kopų 
bangų erdvės, kiek tik akis 
užmato, sudalytos apsinuogi
nusių uolų... neišvengiamai 
pažadina mumyse begalybės 
jausmą". Dykuma — tai aštrių 
kontrastų vieta: čia vargsta ir 
dvasia, ir kūnas. Dykuma — 
nevilties ir prakeikimo vieta, 
tačiau čia įvyksta didieji 
apreiškimai. 

Smėlio dykumoje buvojo 
Mozė, Jonas Krikštytojas ir 
Kristus. Joje klajojo ir Iš-
maelis, pirmasis Abraomo sū
nus. Taigi visų trijų religijų 
— judaizmo, krikščionybės ir 
musulmonų — tikėjimo did
vyriai patyrė dykumą. Kiek
vienas vis kitokią. Ir kiek
vienam žmonijos istorijoje te
ko skirtingas vaidmuo. 

Kristaus buvojimas kal
nuotoje Judėjos dykumoje, 
alsuojančioje vienatve, skurdu 
ir alkiu, jį pastatė dviejų 
pasaulių priešpriešoje: Šėtono 
ir Dievo. Kęsdamas didelį dva
sios ir kūno skurdą, jis 
atmeta melagingas šėtono vi
liones pasirinkdamas Dievo 
meilės tikrovę — tarsi oazę 
dykumoje. Ir mus dykuma 
spaudžia žūt būt rasti tikrąjį 
kelią per bekraščius smėly
nus. 

Visuomeninė dykuma atsi
veria tarp didmiesčio dango
raižių, gatvėse skubančių mi
nių ir besielio miesto gyveni
mo. Socialinėje miesto dyku
moje, dingus politinėms ide
ologijoms, įsiviešpatavo tech
nikos, jėgos ir pinigų kara
lystė, troškinanti žmogaus 
dvasią: „Nėra tikimybės dy
kumoje, kurioje karaliauja ga
lybės dvasia — išnaudojimą-
bei dominavimas ... Galybes 
dvasiai įsiviešpatavus, pinigai 
visai natūraliai tapo ne vien 
pasaulio valdovu, bet dau
geliui tikru apsėdimu". Hal
das pastebi, jog anksčiau jo 

gyvenamojo Genevos .miesto 
kavinėse vykdavo karštos po
litinės diskusijos, dabar gi, 
prie kiekvieno staliuko kalba
ma apie pinigus: apie kainų 
kilimą, mokesčius, atlygi
nimus t.t 

Dykumos skurde esminia
me neturte. Kristus triskart 
pasaulio galybes dvasiai iš
tarė: „Ne!" Ir mes, neišven
giamai gyvendami visuome
ninėje dykumoje, esame ver
čiami apsispręsti, kas iš tikro 
žūtbūtiniai svarbu, ką norime 
glausti prie širdies. 

Intymioji dykuma mus už
klumpa, kuomet mus gaiviną 
meilės ryšiai sutrūkinėja. 
Nors kiekvienas egzistuojame 
kaip atskirybė. bet tik ryšys ir 
per ryšį su kitu imame tikrai 
gyventi. Kas tas „kitas?" Tai 
kitas asmuo ir taip pat ..Di
dysis Kitas", būtent Dievas. 
Mūsų ryšys su kitais as
menimis kuriamas per kūną, 
nes gyvename kūne, o ir ryšys 
su Nematomybe pas mus atei
na per tai kas matoma ir jun
tama. 

Kai mylima būtybė staiga 
tampa svetimesnė už nepažįs
tamąjį, arba, kai iš viso jos 
netenkame, mumyse atsiveria 
dykuma. Ji atsiveria ir tada, 
kai mums artimas Dievas nu
tolsta, kai tampa nebepa
siekiamas. Liekame vieni ir 
apleisti savo intymioje dyku
moje. Netektis. Nemeilė. Vie
natvė. 

Kartais tenka ilgai, ilgai 
klajoti dykumoje — alkti ir 
trokšti. Viskas pasidaro ne
miela, viskas slysta it smėlis 
pro pirštus. Savo „ego" dyku
moje ieškome ir nerandame to 
kažko, kas mus atgaivintų. 
Bet štai, staiga kokio pas
laptingo ženklo ar įvykio, pil
nos prasmių tylos ar žodžio 
sukrėsti, lyg asmeniškai iŠ 
Anapus prakalbinti, apsipila
me ašaromis. Ir tas „ašarų 
krikštas" naujai mus pa
šventina, atveria akis, atveria 
naujus kelius. Ir štai, dyku
mos toliuose pamatome link 
mūsų atžingsniuojantį Tą, 
kuriame ir nuo kurio praside
da ir pasibaigia visi mūsų 
ryšiai. Jis — Šaltinis dykumo
je . Jis sudrėkina išsekusią 
dvasią, troškulio iškankinta 
kūną. Tuomet ir žmogus tam
pa iš naujo artimas, mielas. 

Šiose dykumose, iki išseki
mo besigrumdami su išori
nėmis ir drauge su savo vi
daus pabaisomis, galop pajun
tame, jog savo varge ir skurde 
nebuvome vieni — virš mūsų 
ir su mumis budėjo angelai. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr. 10 

Tačiau šiuo metu beveik 
visi kambariai atnaujinti į 
savo pirmykštę padėtį, kaip jie 
anais laikais buvo. Ypatingai 
puošniai išdailintas Didžiosios 
salės pokylių kambarys. Be 
Didingosios pokylių salės, 
kuri labai erdvi ir elegantiška, 
daugel puikių salonų žvilga 
prabanga bei geru skoniu. Šiuose 
rūmuose buvo ir garsusis 
Gintaro kambarys, kurio 
sienos buvo išklotos gintaro 
plokštėmis, meniškai išgra
viruotais XVIII š. garsiųjų 
vokiečių dailininkų. II pa
saulinio karo metu naciai jį 
išgrobė ir po šiai dienai yra 
dingę be jokių pėdsakų. 
Aplink rūmus tęsiasi plotų 
plotai gražiausi puikiai su
tvarkyti, Kotrynos vardu pa
vadinti parkai anglų, pran
cūzų bei italų stiliaus. 

Pabaigę šią ekskursiją, 
atsisveikinome su Petrapiliu, 
antruoju savo didumu Rusijos 
didmiesčiu, priglaudusiu čia 
per keturius milijonus „dūšių" 
bei tarnavusiu Rusijos tautai 
kaip sostinė porą šimtų metų, 
nuo 1712 m. iki 1918 m. Per tą 
laiką miestas buvo ne tik 
Petro Didžiojo, bet ir jo įpė
dinių nuolatos moderninamas, 
sekant Vakarų didžiųjų sos
tinių pavyzdžiu, todėl net ir 
sovietų gūdžiais laikais 
Petrapilis buvo laikomas visos 
Rusijos vitrina. Tad visiškai 
nenuostabu, jog ir dabartinis 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin pasikvietė JAV-jų prezi
dentą George W. Bush ne j 
Maskvą, bet į gražųjį Petra
pilį. Ir mes *'isi palikome 
Petrapilį su puikiu jo įvaiz
džiu: pulsuojantį Vakarų 

kultūra, menu bei muzika! 

Pabaigai dar norėtųsi 
užgriebti vieną „istorinį" įvykį 
Didžiojoje Britanijoje. Van-
tage kelionių agentūra „už-
fundijo" mums nemokamai dvi 
dienas Londone, Anglijoje, su 
viešbučiu labai geroje vietoje 
priešais Kensington Gardens. 
Šias eilutes rašančiai tai sen
timentali vieta: pora metų 
gyventa prieš karą studijuo
jant ir pora metų vėl gyventa 
po II pasaulinio karo. O dar 
svarbiausia — lietuviškoje 
bažnytėlėje rytų Londono 
pusėje esančioje darbininkų 
kvartale — East End — tada 
klebonas marijonas kun. Ma
tulaitis sutuokė mus. Aprašyti 
Londoną būtų labai plati 
tema. To nė nemėginsiu. 
Tiktai buvo naujiena, jog gar
siąją Trafalgar aikštę dabar 
paverčia vien pėstiesiems — 
mašinų judėjimo nebebus. 

Kitas pastebėtas reiškinys 
kaip iš tragedijos daromas 
„biznis". Londone yra milžiniš
ka universaline parduotuvė — 
„Harrod's". Ji išdidžiai gar

sinasi: „Jei ko nors čia nerandi 
— vadinasi — tau nei ne
reikia"! Tos nuostabios krau
tuvės, su prekėmis iš viso 
pasaulio, savininkas yra egip
tietis Mahomed ai Fayed. 
Nusileidus judomais laiptais 
žemyn į rūsį, pamatysi minios 
apsuptą, tėvo sukurtą savo 
sūnui lyg ir mažytę „šventyk
lėlę" — jo atminimą pagerbti 
vietelę. Ovalo formos rėmuose 
pakabinti du spalvoti portre
tai: iš kairės princesė Diana, o 
iš dešinės — jo sūnus Dodi ai 
Fayed. Priešais juos pailgas 
keturkampis lyg ir vandens 
baseinas, kurio viduryje ant 
paaukštinimo ir dengta stiklu 
stovi dvi vyno taurės (atseit, iŠ 
kurių jie gėrė paskutinį 
vakarą, prieš įvykstant avari
jai; tačiau to nieks nenumatė, 
nei nežinojo, tai, aišku, ir jų 
taurių nieks nei atidėjo į šalį, 
nei taupė šiam reikalui čia). 
Priešais taures pūpso bran
gakmeniais nužertas tariamas 
„sužadėtuvių" žiedas. Baseino 
visuose keturiuose kampuose 
stovi didžiulės storos degan
čios žvakės. Šalia šio pagrin

dinio pastovo, iš kairės stovi 
mažesnis pastovas, ant kurio 
padėta baltų lelijų puokštė. O 
gėlės... plastikinės! (kad tave 
šimts, bent būtų šilkinės!). 
Milijardierius „nepajėgė" savo 
sūnui kasdien paaukoti 
šviežių gėlių. Viskas atrodo 
taip pigu. neskoninga, „sa-
chariniška". O mano ameri
kietė Vera numetė pasipik
tinimą: JrIow tacky". Maho
med ai Fayed visa tai pakarto
jo ir Ritz viešbutyje (j° nuosa
vybė) Paryžiuje, Prancūzijoje. 
Pinigas šneka! Kokia pigi, 
bjauri reklama! Kylant laip
tais aukštyn iš abiejų pusių 
milžiniškos dvi egiptietiškos 
statulos, lyg būtų nukopijuo
tos iš pačios Karnak. Egipte, 
buvusios šventyklos. Pran
cūzai sugebėjo daug sko-
ningiau pagerbti žuvusiuo
sius. Paryžiuje, išnirus iš 
tunelio, kuriame įvyko baisioji 
avarija, tuojau prie tunelio 
dešinėje pusėje stovi iš medžio 
padarytas žibintas žuvusiai 
porai pagerbti' 

Pabaiga 
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ŠVENTĖ, KURI BUVO SU MUMIS 
Kaip dažnai mes priklau

some nuo reklamos! Užteko 
mažame skelbimėlyje parašyti 
„minėjimas" ir vos vos nesu
žlugo nuostabus vakaras, skir
tas Lietuvos karaliaus Min
daugo — pirmajam ir vienin
teliam, — 750 karūnacijos me
tinėms paminėti. 

Kai supratome, kad ši 
klaida gali sužlugdyti tokį pui
kų renginį, visi bendromis jė
gomis — kas už mašinos valy
tuvų kaišiojome, kas už skver
nų tempėme, įtikinėdami, 
kad vakaras bus puikus. 

Kai JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė M. Remienė 
paskelbė, kad su specialia 
programa Mindaugo karūna
cijos metinėms pažymėti per 
visas Amerikos l ietuviškas 
bendruomenes keliaus Kauno 
dramos teatro aktorius Egi
dijus Stancikas su dainininku 
ir kompozicijoje jėgas mėgi
nančiu Raigardu Tautkumi 
(atsakau visiems klaususiems 
ir ne — asmeniškai man — ne 
giminė, bet Lietuva — pusbro
lių ir pusseserių kraštas, taigi, 
kas žino...), nebuvome tikri, 
jog patiks mūsų vyresniesiems 
lietuviams toks poezijos — 
prozos literatūrinių skaitymų 
vakaras... Atplaukė puikiausi 
atsiliepimai iš Floridos, Los 
Angeles mums sakė — buvo 
puiku, žmonės plojo aktoriams 
atsistoję. Čikagoje, kaip ne 
viename kitame mieste, kur 
gyvena lietuviai, renginių ne
trūksta, Čikagoje žmonės se
niai atsirinkę kam kas tinka, 
patinka. Atsitiktinių žiūrovų 
tame ar kitame renginyje pa
sitaiko retokai. Labai norėjosi, 
kad tokiai ypatingai datai 
skirtas vakaras būtų gausus 
lietuviais, kuriems Lietuvos 
išlikimo, iškilimo, savo vietos 
pasaulyje suradimo tema ir 
šiandien išliko savaip bran
gi, aktuali. 

Kai bediskutuojant apie 
artėjantį renginį, garsiai pa-
mąstant, kad būtų gerai 'ga
vus kokį istoriką', galintį 
trumpai tarti įžanginį žodį, 
Marijai Remienei pasiūliau 
Rūtą Kuncienę, kuri Vilniaus 
universitete įgijusi istorikės 
specialybę, netrumpą laiką 
dirbo Lietuvos istorijos ir Et
nografijos muziejuje skyriaus 
vedėja, yra išleidusi knygą 
„Lietuvos pinigai". Jei šiek 
tiek ir suabejojo Marija, juk 
nepažįsta žmogaus, tai vis 
tiek leidosi įtikinama, kad 
naujas, jaunas žmogus iš Lie
tuvos sugebės per 10 min. 
(tiek buvo duota laiko) trum
pame pranešime pasakyti 
svarbiausia. 

Nors ir jaudindamasi, bet 
nepaprastai susikaupusi, la
bai glaustai ir išsamiai (čia 
tikrai buvo žodžiams ankšta, 
o minčiai erdvu) Rūta Kun-

' cienė įžanginiame žodyje arba 
trumpame pranešime, pri
statė to meto situa'":j4 — var
dan Lietuvos išlikimo, suvie
nijimo, valstybės sukūrimo. 
Mindaugo apsisprendimą'; krikš
tytis, karūnacija. Kas gi mes 
būtume be Mindaugo, be jo 
krikšto, be karūnos (!), be pro
tingos ir gudrios politikos, kai 
aplinkiniai kraštai buvo nu
kariauti, ir tik vienintelė Lie
tuva išliko dar neužkariauta?! 

Aš mačiau kaip Rūta jau
dinosi, kaip retsykiais trūkčio
jo balsas. Suspaudusi kumš
čius mintyse sakiau Rūtai ir 
sau — laikykis, viskas yra 

gerai! Salė klausėsi nuščiu
vusi, o po to nuvilnijo gausūs 
ir įvertinantys plojimai, kurie 
pasakė daugiau, nei koks žodis. 

Nuostabiai talpi ir turi
ninga dalis. Vinco Luko deko
racija papuošė, papildė, su
teikė rimties ir didingumo. 

Po tokios trumpos ir labai 
talpios Rūtos įžangos, kiek 
netikėtos pagrindiniam vaka
ro veikėjui — aktoriui Egi
dijui Stancikui teko skubiai 
keisti scenarijų, mat nesi
norėjo kartoti tai, ką jau pa
sakė Rūta. Tik retsykiais iš
sprūsdavo — „kaip jau buvo 
čia pasakyta..." 

Pirmoji dalis buvo labai 
akademiška, labai pakylėjanti 
mūsų, lietuvių, dvasią. Čia 
skambėjo Vytauto Mačernio, 
Stasio Santvaro, Justino Mar
cinkevičiaus, Bernardo Braz
džionio, Simono Stanevičiaus, 
Leonardo Andriekaus eilės. 
Eilės apie meilę tėvynei Lie
tuvai. Stabtelėdamas ties svar
biausiais krikšto, karūnacijos 
momentais, taip išryškinda
mas viso to įvykio istorinę 
svarbą ir palikimą ateinan
čioms kartoms. Į šį retorinį 
klausimą — kas mes būtume 
be Mindaugo, pačia meniš
kiausia, aukšto profesionalu
mo forma ir atsakė aktorius 
Stancikas su dainininku Rai
gardu Tautkumi, kuris sukūrė 
visą muzikinį foną šiam uni
kaliam vakarui. Ne tik sukū
rė foną, bet ir pats dalyvavo, 
kaip dainininkas. Duetas, vy
kusiai atradęs ir papildęs vie
nas kitą. 

Antroji dalis buvo links
mesnioji. Čia buvo ir bendrų 
dainų, ir pašmaikštavimų, ir 
žemaičio nuo lietuvio atskyri
mo, ir vėl susiėjimo. Buvo ir 
juoko, ir meilės, ir artėjančio 
pavasario nujautimo. Kas Lie
tuva be Mindaugo, o kas žmo
gus be meilės?! Žmonės skirs
tėsi su šypsena veide, kai kas 
garsiai kalbėjo, kad tokio ma
lonaus, aukšto meninio lygio 
vakaro seniai bebuvę. Nors 
kai kam pasirodė, kad mūsų 
vietiniai mėgėjai — artistai 
būtų nė kiek neblogiau pasiro
dę, bet tiesos dėlei reikia pa
sakyti, kad buvo tuoj užginčyti 
ir sudvejoję, turėjo pasiduoti. 
Na ne — profesinis pasiren
gimas yra profesinis, tuo jis ir 
skiriasi nuo mėgėjiško! 

Žmonės dar nesiskirstė, 
susirinkę kavinėn vaišinosi 
karštais cepelinais, kuriuos 
net suplukusios dėliojom į 
lėkštes, kad ta eilė kuo grei
čiau sutirptų. Ką darytų 
Marija Remienė, jei gerano
riškai nepardavinėtų bilietų 
Dalia ir Jurgis Anysai, beje, 
vėliau globoję aktorius, aprodę 
Čikagos įžymybes, Audronė 
Sidaugienė, atskubėjusi pa
galbon, dirbo kontrolierės 
darbą — tikrino bilietus kartu 
su Danguole Mackevičiene, ci-
ceriškis pilstė vyną. Aušrelė 
Sakalaitė pardavinėjo 'cepeli-
ninius' bilietus, Rita Šakė-
nienė išvirė stiprią kavą, už 
kurią net kunigas Jaunius Kelp
ša pavadinęs ją dinamitu, ba
rė. Kai nuraminau, kad tas 
dinamitas yra be kofeino, atro
do, širdelė atlėgo. Na, o mes 
trys dėliojome cepelinus — 
kam su spirgais, kam be jų — 
Ona Gradinskienė, Birute 
Daškienė ir šių eilučių au
torė. Taip sakant buvome ne
matomi virtuvės generolai. 
Tik pačių cepelinų nevirėme 

— juos pagamino „Racine Ba-
kery". 

Išsiskirstė žmonės su pui
kia pakilia nuotaika. Ačiū 
kun. Kęstučiui Trimakui, pa
siūliusiam pakviesti Ameri
kon akt. E. Stanciką su jo pa
rengta programa ir supažin
dinti išeiviją. Tik taip gera
noriškai, bičiuliškai vieni ki
tiems patardami, padėdami ir 
galime išlaikyti kultūros ren
ginių lygį, tuo sudarydami sąl
ygas ir mūsų žiūrovams 
dvasiškai praturtėti. 

Beje, tenka apgailestauti, 
kad keliose bendruomenėse 
neatsirado organizatorių, nes 
kai kur vyresnieji jau nepajė
gia arba pavargę, bet ... ne
patiki naujai atvykusiems, tad 
ima ir atsisako renginio. Gai
la tų jaunų Lietuvos žmonių, 
kurie mažai įsitraukia į ben
druomenių veiklą, neperima 
patirties, nepasidalina savo 
sugebėjimais, todėl neretai ir 
praranda tokius gerus 
renginius. 

Neilgai trukus vėl M. Re
inienės organizuojamas ren
ginys „Trys dainuojančios 
panteros". Balandžio 26 d. 
Bilietus reiktų užsisakyti iš 
anksto „Seklyčioje". Skubėkite. 

Pakalbinau aktorių Egi
dijų Stanciką. 

Trumpai apie save... 
— Man — trisdešimt šeše

ri metai. Gimiau Tauragėje, 
mokiausi ir baigiau Vilniaus 
Meno Akademiją, profesorės 
Algės Savickaitės ir Henriko 
Vancevičiaus kursą. Dirbu 
Kaune. Ne, dar nevedęs. La
bai mėgstu mono (vieno žmo
gaus) spektaklius. F. Šilerio 
„Klastoje ir meilėje" sukūriau 
vieną pagrindinių vaidmenų. 
Labai gerbiu ir myliu aktorę 
Rūtą Staliliūnaitę, su kuria, 
nuo pat atėjimo į teatrą iškart 
suradau bendrą kalbą ir, kas 
labai svarbu jaunam, prade
dančiam aktoriui, vyresnio ko
legos nuoširdumą. Per dešimt 
metų kartu sukūrėme dvylika 
literatūrinių skaitymų vakarų. 

— Kaip susikūrė judviejų 
su Raigardu duetas? 

— Ieškojau muzikanto. 
dainininko, žodžiu, universa
laus žmogaus. Raigardas — 
truputį pamišęs muzikantas, 
fanatikas. Reikėjo, kad jis pa
tikėtų, jog milijonų Amerikoje 
neužsidirbs, gal daugiau sa
vuosius tautiečius pažinsime, 
savo meną perteiksime. Tik 
mes nė vienas nepatikėjome, 
jog kai kuriuose Amerikos lie
tuvių telkiniuose nebus įgar
sinimo aparatūros, kad bus 
blogas, nesuderintas instru
mentas... nepatikėjome, bet 
taip buvo. Kaip Lietuvoje, kai 
kaimo kultūros namuose ne
bėra aparatūros, o gal jos 
niekada ir nebuvo... 

— Ar turėjote laiko pažin
ti, pamatyti Čikagą? 

— O taip! Su Dalia ir Jur
giu Anysais turėjome didžiau
sią malonumą pažinti Čikagą. 
Dr. Jurgis Anysas — vaikščio
janti enciklopedija! Mes tiek 
daug sužinojome, kad net ne
žinai, kaip ta galva tiek infor
macijos išlaikys. Nepaprastai 
esame jiems dėkingi. Turėjau 
progos patekti į G. Verdi 
„Traviata" Lyric operoje. Kas 
mane nustebino ir sužavėjo, 
kad net aštuonis lietuvius su
tikau ir taip apsidžiaugiau, 
jog trečiosios bangos žmonėms 
reikia teatro ir jie lanko jį! 
Nes dažniausiai tenka išgirsti 
daug negatyvumo apie mūsiš
kius. 

Dėkingas kunigui Rimvy
dui Adomavičiui, nuvežusiam 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Čia toks istorinis įvykis — 
mano močiutės (gimusi 1910 
m.) teta Barbara Sterbys, kuri 
gimė dar prieš 1900 metus, 
ten palaidota. Ji buvo iš pir
mųjų emigrantų Amerikoje, 
daug padėjo mano močiutei, 
buvo labai geros širdies. Mane 
tai labai jaudino, kad aš, 

vaikaitis, galiu padėti gėlių 
ant jos kapo, taip lyg sim
boliškai padėkodamas mūsų 
šeimos vardu už širdies ge
rumą. Būtų įdomu, jei kas pa
skaitę šias eilutes iš giminių 
atsilieptų. 

— Kaip patiko mūsų žiū
rovai? 

— Žiūrovai, kurie atėjo į 
mūsų koncertus, visi buvo 
labai mieli ir nuoširdūs. Sa
kykime St. Petersburge pub
likos reiklumas pakėlė mūsų 
pasirodymams aukštą kartelę. 
Mes turėjome po kiekvieno 
renginio pergalvoti ar viską 
padarėme, ar viską iš savęs 
išspaudeme. Esame labai dė
kingi Čikagos publikai, kurių 
prisirinko per tr is šimtus. 
Čikagoje pajautėme, kad pub
lika kiek kitokia — juk ren
ginių čia daugiausia ir vyks
ta, ji gerai orientavosi ir jautė 
mūsų spektaklį. Esame dėkin
gi visiems žiūrovams, kurie 
skyrė mums savo laiką. 

— Tauragė gana turtinga 
choreografiniais kolektyvais, 
dainų ir šokių ansambliu 
„Jūra". Gal teko dalyvauti 
kokiame šokių kolektyve? 

— Ne, Tauragės „Jūroje" 
šokt neteko ir apskritai ne
lankiau šokių būrelio, o beje, 
šokių grupę „Jūra" mes at
radome ir San Diego — pa
juokauja Egidijus. Bet šokti 
labai mėgstu. Ir kartais galiu 
šokti vienas. 

— Kaip Lietuvoje išgyvena 
aktoriai? 

— Aktoriai gyvena sun
kiai. Bet dirbantys gyvena ir 
išgyvena... 

— Ateities planai? 
— Netrukus įvyks dar 

viena premjera, kuriai rengiu 
Judo monologą iš Dasai Osa-
mu veikalo „Judas išduoda 
Kristų". 

— Didelės sėkmės pačiam 
ir judviejų duetui gero kūry
binio bendradarbiavimo. 

Kalba žiūrovai 

Dr. Petras Kisielius: 
— Egidijus Stancikas — 

neeilinio, nepaprasto talento, 
sugebėjimo perduoti aktorius. 
Jo atmintis — nuostabi, greito 
pasakojimo stiliumi nuste
binęs pasirinkto turinio patri
otišku jausmu. Sudėtos eilės 
taip, tarsi tai būtų viena po
ema — čia ir Vytautas Ma
černis ir Simonas Stanevičius. 
Dar neturėjau tokios progos 
pamatyti kažką panašaus. 

L. T. Sutikite, kad tokie 
scenos meistrai, vienodai lau
kiami įvairių kartų lietuvių. 
Štai Vasario 16-ajai, Kovo 11-
ajai paminėti būtų nuostabu 
sulaukti iš Lietuvos profe
sionalių atlikėjų. Tada ir tie 
minėjimai taptų gausesni, 
jungtų daugiau mus visus. 

Nes tas pasikartojantis 
scenarijus — akto skaitymas 
ir ne visada aukšta meninė prog
rama f aišku, turime džiaugtis 
tuo ką turime), nebesutraukia 
žmonių, atrodo, kad viskas 
vyksta tik todėl, kad vyko. dar 
atkakliai, iš pareigos. O jeigu 
tokiomis progomis atsirastų 
galimybė turėti kažką pana
šaus kaip ir šis literatūrinis 
skaitymų vakaras ar kas nors 
kita, tada tikrai salės būtų 
žymiai pilnesnės. Lietuvybė 
tik stiprėtų. Juk būdami kar
tu mes esame stipresni. Su
kurti fondai galėtų paremti 
tokiomis progomis kviečiamus 
atlikėjus. 

P.K. Jūsų siūlymas, be 
abejo, padėtų pritraukti dau
giau žmonių ir praturtintų 
tokius renginius kaip Vasario 
16-osios ar Kovo 11-osios pa
minėjimai. Tik beda ta, kad 
tomis progomis bendruomenė 
renka pinigus lietuviškajai 
veiklai palaikyti ir tada susi
kerta interesai. Fondai savo 
įstatuose turi įrašę, kad ne
skiria pinigų kelionėms. 

L T. Bet čia būtų specia
lus kvietimas ir specialia pro
ga. Tada gal galima priimti 

KAIP PAVASARIO STEBUKLAS... 
Čikagos apylinkėse dar 

neregėti kalendorinio pavasa
rio ženklų, tačiau pavasario 
žaismą jau ne vienas išgyveno
me kovo 2 dieną Jaunimo 
centre vykusiame koncerte, 
skirtame Mindaugo 750 metų 
karūnavimo sukakčiai pami
nėti. Kerinti poetinė ir muziki
nė kompozicija, aktoriaus 
Egidijaus Stanciko skaitomos 
eilės, jo talento dėka, leido 
mums didžiuotis, kad esame 
gimę lietuviais. Senolių me
džioklės ragų, sutartinių ir 
modernios muzikos pynė, su
kurta Raigardo Tautkaus, lai

kė dvasią įtemptą, kaip vėjas 
laiko burę. Per tokią trumpą 
akimirką turėjome galimybę 
patirti kokį kelią, mes, kaip 
lietuviai, nuėjome per ilgus 
šimtmečius. Suvokėme, kad 
mūsų kūryba tęsiasi nuo Lie
tuvos gimimo iki dabarties. 
Bet kuris atodūsis ir kiek
vienas darbas Lietuvos labui 
mus padaro nemirtingus. 

Tokius nemirtingus, koks 
yra pavasaris, pralaužiantis 
grėsmingiausius ledus. Rimtis 
ir džiaugsmas, viltis ir regėji
mas, žodis ir darbas neatsiejami 
nuo lietuvio širdies. Juk mes 

ne mažos šalies, bet poeto žo
džiais tariant — „didžiulės, di
delės, didžiausios" Lietuvos vaikai. 

Esu dėkingas Marijai Re
mienei už tas nuostabias aki
mirkas patirtas jos organizuo
to renginio metu, kuris mus 
įvedė į Lietuvos „velykas" — 
Mindaugo karūnavimą. 

— Marija, Jums linkiu 
neišsenkančios energijos ir 
optimizmo toliau dirbant svar
bų organizacinį darbą, kad 
mes vis iš naujo išgyventume 
pavasarinį stebuklą. 

Kun. Rimvydas 
Adomavičius 

Iš kaires: Raigardas Tautkus, Marija Remienė, Rūta Kuncienė ir Egidijus Stancikas. 

išimtinį specialų nutarimą. 
Manau, kad nuo to laimėtų 
visi, o svarbiausia, kad tai būtų 
dovana visiems lietuviams, ne 
tik pastovus prašymas — 
duok, aukok. Negi tuos milijo
nus kažkas nusineš į kapus?! 

Audronė Sidaugienė, bu
vusi rusų kalbos ir etikos mo
kytoja Lietuvoje, šiuo metu 
dirba Čikagoje, kompiuterių 
firmoje. 

Audronės dukra Simona 
lanko Meno mokyklėlėje dai
navimo klasę, bet labai nori 
mokytis dramos klasėje. Puiki 
proga mergaitei pamatyti 
spektaklį, o mamai savotiš
kai prisidėti prie lietuviškos 
veiklos — plėšyti bilietėlius 
prie įėjimo į salę. Audronė ne 
tik savo dukras atsivežė, bet 
dar ir mamą bei draugę 
pasikvietė. 

AS. Tokie atsilankymai į 
koncertus — tai savęs pale-
pinimas, atgaiva sielai. Gerų 
renginių mes visi pasiilgs
tame. Pirma dalis labai su
jaudino. Įtaigos jėga didelė ir 
tas patriotiškų jausmų sukėli
mas ar iššaukimas, ypač ak
tualus čia, už jūrų marių nuo 
Lietuvos. Ne tik man, bet ir 
mamai Meilei Bitinienei, net 
ašarą traukė. Kontrastu pir
majai buvo antroji dalis. Bet 
tai buvo toks malonus atsi
palaidavimas, na o tema apie 
meilę niekada nepasibaigian
ti. Pabendravimas su akto
riumi, parodė mums, kad yra 
Lietuvoje šiltų, paprastų ir 
mielų žmonių. Ir man pasi
rodė, kad aš matau laimingą 
žmogų iš Lietuvos. Buvo labai 
gera. Tokių renginių galėtų 
būti dažniau. 

Rašo Stasė Pautienienė, L A 
— Aktorius Egidijus Stan

cikas padarė labai gerą įspū
dį visiems. Ačiū, kad turėjome 
progos, ir mes, čia, Amerikoje, 
Angelų mieste juo gėrėtis. 
Jis, kaip ir ledus pralaužė to
kiam žanrui: iki šiol, vien vo
kalistai, instrumentalistai vi
sus žavėjo ir gaivino. O dabar, 
istorinė dvasia prisikėlė nau
jam polėkiui, atnaujino lietu
vybės archajinį pasakojimą 
buvusios tikrovės. Esu tikrai 
dėkinga už dėmesį! 

Parengė 
Ligija Tautkuvienė 

Kovo 2 d Jaunimo centre, šven
tinę programą Mindaugo ka
rūnavimo 750-sioms metinėms 
paminėti parodė E. Stancikas ir 
R. Tautkus. Progamos man 
pamatyti nepasisekė, bet gir
dėjau labai gražių atsilie
pimų. L. Tautkuvienės dėka, 
kovo 8 d. aktoriai atvyko ir į 
Čikagos lituanistinę mokyklą. 

Į Jaunimo centro didžiąją 
salę susirinko 4-10 klasių mo
kiniai, mokytojos ir keli tėve
liai. Mes pamatėme nuostabią 
programą. Raigardo Tautkaus 
muzikos fone pynėsi Egidijaus 
Stanciko skaitomos literatū
ros ištraukos, istorijos pasako
jimai ir poezija. Aktoriaus bal
sas paskatino suklusti ir ma
žiausius nenuoramas. Jis pa
sakojo apie Lietuvos valsty
bingumo pradžią, apie Min
daugo nerimą ir troškimą su
vienyti ir įtvirtinti naują vals
tybę. Salėje besiklausantys, 
galėjo įsivaizduoti ne vadovė
lių karžygį, bet tikrą, gyvą 
žmogų, kuris seniai seniai gy
veno ir galvojo, sprendė prob
lemas, ir abejojo taip pat kaip 
dabar mes. Programą aktoriai 
baigė dainomis ir pokalbiu su 
mokiniais. Nors ir sunkokai, 
bet mokiniai įsijungė ir ak
tyviai bendravo su aktoriais. 
Keista ir šiek tiek liūdna buvo 
matyti, kad tik suaugusieji pritarė 
Lietuvoje gerai žinomoms dai
noms, kai tuo tarpu, mokiniai 
galėjo tik atidžiai klausytis. , 

Aš užaugau mokykloje, 
kurioje dažnai vykdavo kon
certai, apsilankydavo muzi
kantai, solistai, aktoriai. Aš 
gyvenau Lietuvoje, lietuviško
je aplinkoje. Mano vaikai gy
vena Amerikoje, angliškoje ap
linkoje. Jie supranta, bet sun
kiai kalba lietuviškai. Jie tarsi 
gyvena dviejuose pasauliuose: 
visą savaitę — angliškame, šeš
tadieniais — lietuviškame. 
Šeimos tradicijos, bendravi
mas šeimoje yra labai svarbus 
išlaikant lietuvišką kalbą ir 
kultūrą. Bet taip pat labai svar
bus yra vaiko bendravimas li
tuanistinėje mokykloje, kur 
vaikas pamato, kad ne tik jo 
tėvai taip šneka, bet yra daug 
daugiau žmonių (vaikų), kurie 
susirenka kiekvieną šešta
dienį kartu pasimokyti, padai
nuoti, pašokti, pabendrauti. 
Vargu ar baigęs mokyklą mo
kinys prisimins vadovėlius. 

Jono Kuprio nuotr. 

Greičiausia jis prisimins drau
gus, šventes — tai kas buvo 
smagu, tai kas traukė kiek
vieną šeštadienį į lituanistinę 
mokyklą. Todėl, mano nuomone, 
yra labai svarbu, kad mūsų 
vaikai kuo daugiau susidurtų 
su lietuvišku menu, nes per 
meną — klausą, regą, judesį 
visi mes geriau įsimename, 
išmokstame. Pamokos klasėse 
būtinai turėtų būti papildytos, 
praturtintos įvairiais koncer
tais, spektakliais. 

Todėl man labai džiugu, 
kai mokyklą aplanko aktoriai, 
muzikantai bei kiti įdomūs, ga
lintys savo žiniomis pasidalinti 
žmonės. Norėtųsi, kad moki
niai kuo daugiau patirtų, iš
girstų, susipažintų. Būtų la
bai smagu, kad mokyklą daž
niau prisimintų išeivijos lietu
viai, o taip pat ir iš Lietuvos 
atvykę. 

Dabar, kai Lietuvą nuo 
Amerikos skiria tik laikas ir 
atstumas, yra būtina kuo dau
giau pasinaudoti bendrais, 
abiejuose kraštuose sukurtais 
ir išlaikytais kultūros loby
nais. Visuotinės globalizacijos 
metu sunku tik iš vadovėlių 
mokytis apie tolimą tėvynę. 
Gyvas žodis, daina (tiek liau
diška, tiek šiuolaikinė) suteiks 
didesnį stimulą mokytis ir 
naudoti kalbą, domėtis klasi
kine ir šiuolaikine literatūra, 
bei įvairiomis istorijos inter
pretacijomis. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas šiais 
metais bando kuo daugiau įtrauk
ti mokinių tėvų į mokyklos 
gyvenimą. Mes norime, kad 
tėvai suprastų, jog lituanis
tinė mokykla yra jų vaikų 
mokykla. Daugeliui vaikų ši 
mokykla yra pirmas ir svar
biausias susidūrimas su lietu
vių bendruomene ne Lietu
voje. Norėtųsi, kad mokiniai, 
jų tėvai, mokytojai jaustų, kad 
mokykla yra žinių, kultūros 
bei bendravimo su draugais 
vieta. Ši atvirumo, draugišku
mo, kūrybingumo atmosfera 
turėtų paskatinti turininges
ni, platesnį žinių pasisavini
mą ir malonius, šiltus prisi
minimus apie šeštadienius, 
praleistus Čikagos lituanis
tinėje mokykloje. 

Dovilė Šutinsite— Ruscrtb 
Čikagos lit mokyklos tėvų 

komiteto pirmininke 

mailto:biciulyste@aol.com
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ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA KOVO 11-OSIOS VARDO LITUANISTINE MOKYKLA KODĖL IR KAIP ATSIRADO KALENDORIUS 

Čikagos lituanistinės mokyklon, 10 kl. moksleivės - Indrė Kupčiūnaitė ir 
Ineda Civilikaitė Vasario 16-osios minėjimo metu. 

• * * * * * * * * * " * • * * * * * * * • * * * * I r * * * * * * * 

KOKIA KNYGOS 
ATEITIS? 

Ko jau ko, bet prognozių 
apie knygos ateitį niekados 
nėra stigę. Klystume, jei saky
tume, kad tik mūsų epochoje 
pradėta spėti, tyrinėti, prog
nozuoti, koks likimas laukia 
knygos. Visais laikais žmo
nėms rūpėjo tas klausimas. 

XX amžiaus paskutiniai
siais dešimtmečiais ypač su
sirūpinta, kas laukia knygos 
ir ką daryti- Pasaulio gyvento
jų skaičius kasmet padidėja 
dviem procentais, kai tuo 
tarpu leidinių srautas pakyla 
daugiau kaip tris procentus. 
Artėja laikas, kai knygų pava
dinimų kiekis viršys galimų 
skaitytojų skaičių. Moksli
ninkai mano. kad informaci
jos kiekis didėja tokiu tempu, 
jog skaitymas atima iki treč
dalio laiko, ir kūrybai jo lieka 
vis mažiau. 

Vieno amerikiečių fantas
to R. Bredberio knygoje ..451 
laipsnis Farenheito" aprašo
ma diktatoriška ateities val
stybė. Joje klaidžioja užsilikę 
keistuoliai mokslininkai, savo 
atminty nešiojantys atskirus 
knygų tomus, nes skaityti jau 
nebėra iš ko. 

Biblioteka... be knygų. Ji 
panaši į laboratoriją su valdy
mo pultais ir kompiuteriais, į 
kuriuos iš knygos ..pervesta" 
žmonijos išmintis. Skaitytojai 
domisi nebe knyga, o mašina. 
Tradicinė knygos forma iš-y 
kusi. Užprogramuotos maši
nos saugo, ieško ir atrenka 
reikiamą informaciją... Taip 
vaizduoja bibliotekos ir 
spausdinto žodžio rytojų JAV 
surengta paroda ..XXI am
žiaus biblioteka". 

Knygos draugai, gindami 
knygą, teigia, kad ji labiausiai 
individualizuota masinės ko
munikacijos priemonė: pade
da geriausiai įsisavinti infor
maciją. Būtent ji labiausiai 
lavina vaizduotę, patogi nau
dotis, nes galima keisti skai
tymo tvarką ir tempą, pasiim
ti į kelionę. Pagaliau knyga 
yra graži, teikia estetinį pa
sigėrėjimą. 

S. Cveigas. mąstydamas, 
kas gali ištikti knygą, rašė: 
„Nesenstanti ir neįveikiama, 
nugalinti laiką jėga. išreikšta 
sodriausia ir vaisingiausia 
forma, yra knyga. Negi jai 

****************** 

bijoti technikos? Argi ne tų 
pačių knygų dėka technika 
tobulėja ir kinta? Knyga yra 
bet kokio pažinimo alfa ir 
omega, kiekvieno mokslo 
pradžių pradžia". 

Lieka tik tikėtis, kad kny
ga, tokia forma, kokia mes ją 
kol kas žinome, sugebės už
kariauti ir XXI amžių. 

Knygos ateities mįslę 
įmins tik laikas. 

Parengta pagal G. Raguotienes 
knyga ..Šimtas knygos mįslių" 

Iš istorijos 

Pokario metais, sugrįžus 
sovietams, prasidėjo trėmi
mai, naikinimai visko, kas 
lietuviška. Tam aktyviai prie
šinosi Lietuvos partizanai. 
Visoje Lietuvoje vyrai ėjo į 
miškus ginti nepriklausomy
bės. Jie kovojo su priešu net 
10 metų. 1949 m. partizanų 
vadų suvažiavimas įkūrė 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdį. 
Iki 1951 m. beveik visus val
stiečius suvarė į kolūkius. 
Griovė gimtąsias žmonių so
dybas, varė į gyvenvietes. 

Pamažu kraštas ekono
miškai atsigavo, bet žmonių 
dvasią gniuždė okupantų 
valia, jų tvarka. Tauta prieši
nosi. Ėjo „Katalikų bažnyčios 
kronika", steigėsi slaptos or
ganizacijos, spaustuvės. Visas 
pasaulis sužinojo apie Romą 
Kalantą, 1972 m. susidegi
nusį Kaune. Jis protestavo 
prieš sovietų valdžią. 1988 m. 
susikūręs sąjūdis sutelkė 
tautą ir 1990 m. laimėjo rin
kimus. 1990 kovo 11d. Aukš
čiausioji Taryba, vadovauja
ma prof. Vytauto Landsber
gio, priėmė istorinį dokumen
tą - Lietuvos valstybės at
statymo aktą. 

Kovo 11-osios aktu Lietu
va, deklaruodama Nepriklau
somybės atkūrimą, tautų ap
sisprendimo teisę pakėlė į 
naują erdvę, kuomet ėmė 
griūti sovietų imperija. 

Lietuva XX amžiuje trečią 
kartą pasinaudojo galimybe 
atkurti savo valstybės neprik
lausomybę. Kovo 11-oji yra 
šalia Vasario 16-osios. Kovo 
11-osios aktas yra unikalus. 
Nepriklausomybę Lietuva 
pasirinko 1918-aisiais. 1990 
m. kovo 11-ąja Lietuva dar 
kartą patvirtino savo pasi
rinkimą. 

Kovo 11-osios 
lituanistinės mokyklos 

susikūrimas 

Kovo 11-osios lituanistinė 
mokykla šiuo garbingu vardu 
pasivadino prieš 4 metus. Į 
JAV atvykusi jau po neprik
lausomybės atkūrimo, mokyk
los įkūrėja, Violeta Pakal
niškienė sakė. jog išgyvenusi 
tą istorinį etapą savo širdimi. 
Todėl toji data vpatingai svar
bi. 

Nors Kovo 11-osios litua
nistinė mokykla negausi mo
kiniais, pamokos vyksta ir 
vaikai, be lietuvių kalbos 
skaitymo ir rašymo, dar mo
komi piešti, rašo litera
tūrinius darbus, šoka, dainuo
ja, taip pat mokomi etikos ir 
tikybos pagrindų. 

Kovo 11-osios lituanisti
nės mokyklos adresas: 

Violeta Pakalniškienė 
5303 Sunmedovv Dr. 
Plainfieid. IL 60544. 
Tel. 815-436-4057. 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

H 
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Himną giedame sustoję. 
Himną baigus niekas neploja. 
Himną giedame drąsiai, 
Himną mokam mintinai. 

Lietuvos himną jūs turbūt 
mokate, vaikučiai. Ar žinote 
kas himno autorius? Jei taip, 
siųskite atsakymus į redakci
ją, adresu: 4545 West 63rd 
Street, Chicago. IL 60629. 
Laukiu jūsų laiškučių! 

KOVO 11-OSIOS LITUANISTINES MOKYKLOS 
HIMNAS 

Žodžiai 
Violetos Pakalniškienės 

Mūsų mokykla jauna, kaip atgimus Lietuva, 
Čia mes mokomės kalbos, tik lietuvių, mūs gimtos. 
Nors Tėvynė ir toli, bet mes saugom ją širdy, 
Rašom, skaitom, deklamuojam, žodį Lietuva kirčiuojam. 

Priedainis: 
Tegyvuoja, tegyvuoja Lietuva 
Tegyvuoja, tegyvuoja mūs kalba 

Atgimimo garbei didžiai mokyklėlę pavadinom, 
Mūs Tėvynė Lietuva, tarsi motina gera, 
pasaulį palydėjo, kalbą lūposna įdėjo, 
Ji gražiausia iš visų žemėj skambančių kalbų. 

Priedainis: 
Tegyvuoja, tegyvuoja Lietuva 
Tegyvuoja, tegyvuoja mūs kalba 

LIETUVIŲ KALBA 

Mūsų kalba priklauso in
doeuropiečių kalbų baltiška-
jai grupei. Šią grupę sudaro 
lietuvių, latvių ir jau mirusi 
prūsų kalba. Iš visų gyvų in
doeuropiečių kalbų mūsų kal
ba geriausiai išlaikė senuo
sius garsus ir daug grama
tikos ypatybių. Todėl ji yra viena 
iš seniausių ir dėstoma dau
gelyje pasaulio universitetų. 
Ją tyrinėja įvairių šalių moks
lininkai kalbininkai. Lietuvių 
kalba turtinga ir labai vaizdinga. 

Mūsų kalbos žodžius yra 
surinkę ir užrašę mokslinin
kai. Žodžiai sudėti pagal abėcėlę į 
tomus, knygas, kuriuose be to 
yra paaiškinimai kaip juos 
vartoti sakiniuose. Tos knygos -
Didysis lietuvių kalbos žody
nas. Jo išleista 19 tomų. 

Lietuviai turi bendrinę ir 
literatūrinę kalbą. Ji yra tau
tos susižinojimo ir bendravi
mo priemonė. Bendrinė kalba 
jau yra sutvarkyta, priderinta 
prie kalbos normų. Ja rašo
mos knygos, leidžiami laik
raščiai, kalbama per radiją ir 
televiziją. Bendrinės kalbos 
pradedama mokytis darže
liuose ir mokvklose. 

Kalendorius, kaip reali 
galimybė skaičiuoti laiką, atė
jo pas mus iš gilios senovės, 
bet kada tiksliai neįmanoma 
nustatyti. Kadangi pagrindi
nis žmonių darbas buvo 
žemės ūkis ir gyvulių prie
žiūra, tai kalendorius tarnavo 
artojams ir gyvulių auginto
jams tokiais klausimais, kaip: 
kada laukti upės išsiliejimo, 
pradėti sėją, nuimti derlių, 
užbaigti žemės ūkio darbus ir 
t. t. Kaip gi apsieiti be kalen
doriaus? 

Žmonės žinojo, kad dieną 
keičia naktis, o metų laikai ei
na griežta eilės tvarka. Po pa
vasario - vasara, po vasaros 
ruduo, po to žiema, o po žie
mos vėl pavasaris. Ir taip cik
las kartojasi ta pačia tvarka. 

Stebėdami šiuos reiški
nius žmonės pradėjo juos de
rinti su dangaus šviesuliais 
saule, mėnuliu, žvaigždėmis. 
Taip atsirado pirmos mintys 
sudaryti didingą žvaigždėto 
dangaus žemėlapį. Ir buvo 
sukurti pagrindai visų moks
lų motinai - astronomijai. Iš 
graikų kalbos išvertus, as
tronomija reiškia „įstatymas 

apie žvaigždes" (astre -
žvaigždė, nomos - įstatymas). 

Stebėdami dangaus švie
sulių judėjimą, palaipsniui 
žmonės kūrė gyvenimą, de
rindami jį su planetų ritmais. 
Dienos, mėnesiai, metai skai
čiuojami pagal griežtą sis
temą, vėliau virto kalendoriu
mi. 

TAUTOSAKA 
SKULPTŪROSE 

Norėdami pamatyti kai 
kuriuos mūsų tautosakos ir 
literatūros herojus skulp
tūrose, turime nukeliauti ... į 
Palangą. Šios vasarvietės 
parką puošia R. Antinio 
skulptūra, vaizduojanti nuo 
vaikystės iš pasakų, iš poemų 
žinomą Eglę, Žalčių kara
lienę. Jeigu suksime Palangos 
tilto kryptimi, aikštėje, priėjo 
prieigų, išvysime Jūratės ir 
Kastyčio skulptūrinę figūrą. 
Ji atgaivina mumyse seną 
jaudinančią legendą apie 
didelę ir nenugalimą meilę, 
prikelia atmintyje to paties 
pavadinimo Maironio poemą. 

Anykščiuose yra pamink
las A. Vienuolio - Žukausko 
„Paskenduolės" veikėjai 
Veronikai. Rašytojo gimtinėje 
ties melsvu Ilgio ežeru, ant 
Šmukštaro kalnelio, iškilo 
anykštėno L. Tarabildos sto
gastulpis: pro aprūkusį stiklą 
į užtemstančią saulę žiūri 
Ąžuožerių kaimo astronomas 
Šmukštaras, o rankoje ta 
nuostabi lazda, į kurią pasi
žiūrėjęs, pasakydavo, kada 
bus delčia, o kada bus kokia 
šventė... Meistro paminklais 
pažymėtos vietos, kur ant 
spalių krūvos kažkada gulėjo 
apžlibęs Brisius ir gailiai 
kniaukė strėlės sužeista ka
tytė... 

Salantose. Palangos Juzės 
gatvėje, stovi šiam herojui 
liaudies menininko P. Kalen
dos sukurtas paminklas. 

Parengta pagal Genovaitės 
Raguotienes knygą 

..Šimtas knygos mįslių" 

;ETU\TO 
KALENDORIUS 

MHMS »*TfSlS 

Žodis kalendorius iš lo
tynų kalbos ,,calendorium" 
reiškia skolų knygą. Senovės 
Romoje skolininkai mokėdavo 
procentus kalendos dieną, tai 
yra pirma diena artima Jau
nam mėnuliui. Todėl yra iš
sireiškimas ..nukelti skolą iki 
graikiškų kalendų", pasakan
tis laiką, kuris niekada 
neateis, nes terminas ,,kalen
da" buvo taikomas tik Romos 
imperijos laikais. 

TOKIAS KAUKES VAIKAI PASIDARĖ 
UŽGAVĖNĖMS 

Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos, 3 kl. moksleivė Gerda 
Gudaudaitė. 

Kovo 11-osios lituanistines mokyklos, 1 kl. moksleivis Mantas 
Kugauda. 
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PASITRAUKĖ UŽTARNAUTAM 
POILSIUI 

Sausio 26 d. Šv. Kazimiero 
parapija, Worcester, MA, 
vadovaujama klebono kun. 
Ričardo Jakubausko, po 10 
vai. lietuviškų šv. Mišių salėje 
suruošė buvusiai ilgametei 
parapijos vargonininkei Anna 
Walinsky pagerbimą. Vado
vavo pats klebonas. Visus sve
čius, kurių buvo pilna salė, 
trumpu žodžiu pasveikino. Pa
kvietė buvusį šios parapijos 
vikarą kun. Joną Petrauską, 
MIC, iš Thompson, CT, su
kalbėti prieš valgį invokaciją. 

Pietus paruošė Edmundas 
ir Rasa Grigaičiai su talki
ninkėmis Vanda Lescord ir 
Genovaite Jakubauskiene. Vi
siems pasistiprinus, klebonas 
pradėjo programėlę. Pakvietė 
Anna Walinsky anūkę Lynn 
Jalbert, kuri trumpai apibūdi
no visą močiutės gyvenimą, 
nuo jaunų dienų pašvęstą savo 
šeimai, parapijai ir Bažnyčiai. 
Visus mylėjo Anna (mes ją vi
sada vadinome Onute), vi
siems tarnavo, niekam neat
sisakydavo pagalbos, o ypatin
gai rūpinosi choru, kad visada 
bažnyčioje skambėtų lietuviš
kos giesmės ir tai darė, kol jos 
sveikata leido. Klebonas para
pijos vardu įteikė gražų žy
menį. 

Worcester Lietuvių orga
nizacijų tarybos vardu kalbėjo 
pirm. Petras Molis. Dėkojo už 

jos gražų daugelio metų dar
bą, ypač pasišventimą chorui, 
ne tik giedant bažnyčioje, bet 
ir dainuojant Maironio parko 
salėje. Dėkojo ir Onutės vyrui 
Stephen Walinsky, kuris išti
kimai rėmė visus žmonos dar
bus, užsimojimus, visur ir vi
sada ją veždavo, ypač į choro 
repeticijas. 

Lietuvos Vyčių 26-tos kuo
pos pirm. Vivian Rodgers lin
kėjo geros sveikatos ir prašė 
nepalikti vyčių — ir toliau 
kartu su vyru Stephen daly
vauti susirinkimuose, rengini
uose — Onutė reikalinga 
mums visada. 

Parapijos choro pranešėja 
Irena Markevičienė dėkojo už 
malonias valandas, praleistas 
repeticijose, už kantrybę, ku
rios tikrai daug reikėjo, ir pa
sišventimą. Pareiškė, kad jie 
padainuos Onutei jos mėgs
tamiausias tris dainas: „Ne
munėli, Nemunėli", „Pajūry" 
ir „Lauksiu aš tavęs ateinant". 
Dar paskutiniams garsams 
aidint, Vivian Rodgers įteikė 
choro vardu rožių puokštę, 
kuri Onutę labai sujaudino. 
Sugiedojo „Ilgiausių metų", 
kuriuos palydėjo su linkėji
mais „Valio! Valio!" Akom
panavo naujoji parapijos var
gonininkė Edith Roberts. 
Onutė susijaudinus dėkojo vi
siems, su kuriais teko daugelį 

metų kartu darbuotis, ypač 
choristėms ir choristams... 

Po to klebonas pakvietė 
Onutę pjauti didelį tortą, ku
riuo vaišinomės visi, asme
niškai sveikindami mūsų mie
lą Onutę, daugelį metų vargo
navusią per angliškas šv. Mi
šias šeštadieniais ir sekma
dieniais. 

1988 m. ji perėmė vado
vauti parapijos chorui, kuris 
tuo laiku buvo tik Šv. Ka
zimiero parapijos vyrų choras. 
Vargonininkė Anna Walinsky 
pakvietė ir moteris į chorą. 
Jos dėka atgaivintas mišrus 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, kuris stipriai laikosi iki 
šio laiko. Vargonininkė tęsė 
pirmatakūnų muzikų darbą. 
Plečia giesmių ir dainų reper
tuarą naujomis. 

Vargonininkė Onutė ne tik 
vadovauja chorui, bet per 
įvairias šventes, ypač parapi
jos globėjo Šv. Kazimiero, kas
met ruošiamiems tradicini
ams parapijos pietums labai 
puošniai papuošia stalus. 
Vadovauja sekmadienių kavu
tės paruošimui, kuri su už
kandžiais patiekiama kiekvie
ną sekmadienį po šv. Mišių. 
Po to choro repeticijos. Onutę 
dažnai randame ir bažnyčioje, 
betriūsiančią apie altorių ir 
kitus darbus atliekančią. Vis 
skuba, bėga su šypsena lū
pose, o dar linksmesnė pasida
ro, kada nauja narė ar narys 
įsijungia į chorą. Ji visur sus
pėja, daugelį darbų atlieka ir 
savo šeimoje, niekada nesis
kųsdama ir neaimanuodama, 

bet su pasiaukojimu, meile. 
Onutė priklauso ir Lietu

vių labdaros draugijai. ALRK 
Moterų sąjungos 5-tai kuopai, 
kuriai niekada neatsisako 
pagalbos, ruošiant madų paro
das, kalėdinius pobūvius ir 
kitomis progomis. Tai tik ma
ža dalelė vargonininkės Onu
tės atliktų darbų, o ji jų atliko 
labai daug šeimai, parapijai ir 
Bažnyčiai. Visus juos įgyvend
inti padėjo jos vyras Stephen 
Walinsky, nes visiems jos 
planams, darbams pasiekti ne 
tik pritarė, bet per daugelį 
metų Onutę visur vežė. Pats 
gieda chore. Lektorius per šv. 
Mišias. Priklauso, kaip ir žmo
na, organizacijoms. 

2002 m. gruodžio 25 d. — 
šv. Kalėdos. Parapijos choras, 
vadovaujamas Anna Walins-
ky, gieda 10 vai. ryto per lietu
viškas šv. Mišias (giedojo ir 
per Bernelių Mišias 12 vai. 
nakties), paskutinį kartą jai 
vadovaujant. Po Mišių „Svei
kas Jėzau gimusis" giesmę, 
kurią pabaigus, nutyla var
gonų akordai, tyla apgaubia ir 
choristus. Vargonininkė Onu
tė pasitraukia tikrai užtar
nautam poilsiui... 

Linkime geriausios svei
katos Anna ir Stephen Walin-
sky, kurie kartu ėjo 63 metus 
vedybinio gyvenimo keliu ir 
atliko daug kilnių darbų šei
mai, parapijai, Bažnyčiai. Da
bar gėrėkitės jais. Džiaukitės 
gerais vaikais, anūkais ir pro-
anūkais. Nepasitraukite iš 
mūsų tarpo. 

Janiną Miliauskienė 

WORCESTER, MA, ŠVENTĖME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ 
Lietuvių organizacijų tary

bos ruoštas Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 85 me
tų sukakties minėjimas vyko 
š.m. vasario 16 d. pradėtas 10 
vai. r. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišių auka už 
Lietuvą. 

Procesijai į bažnyčią vado
vavo dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa. Pirmiausia buvo neša
mas kryžius, po kurio Lietuvos 
Vyčių 26-tos kuopos, „Nevėžio" 
ir „Neringos" tuntų skautų vė
liavos. Šaulės, Teresė Juškie
nė ir Janina Miliauskienė, 
žuvusių atminimui prie altoriaus 
padėjo vainiką. Kai kurios 
moterys ir merginos, jaunos 
lietuvaitės, neseniai atvyku
sios iš tėvynės, ir ALRK Mo
terų sąjungos narės buvo pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais. Ir po jų ėjo altoriaus ir 
Eucharistijos patarnautojai, 
šv. Mišių lektorius, komenta
torius, diakonas Eduardas 
Meilus, Jr., buvęs parapijos il
gametis vikaras kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, iš Thomp
son, CT, kuris su klebonu kun. 
Ričardu Jakubausku koncele-
bravo šv. Mišias, asistavo dia
konas. Kun. J. Petrauskas pa
sakė šventei pritaikytą pa
mokslą. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas vargo
nininkės Edith Roberts. Po 
Mišių sugiedoti JAV, Lietuvos 

himnai ir „Lietuva brangi." 
Parapijos salėje vyko to

limesnė šventės dalis. Or
ganizacijų tarybos pirm. Pet
ras Molis pasveikino visus mi-
nėjiman susirinkusius. Jis pa
reiškė, kad švenčiame 750 
metus nuo Lietuvos valstybės 
įkūrimo — 85 — nuo Nepri
klausomybės atkūrimo ir 13 
metų nuo laisvos Lietuvos 
prisikėlimo. Lietuva laisva. Ją 
mylime. Padėkime nugalėti ne 
tik ekonominius sunkumus, 
seneliams ir našlaičiams mūsų 
parama ypač reikalinga. 

Programai vadovavo orga
nizacijų tarybos vicepirm. 
Romas Jakubauskas. Invoka
ciją paskaitė kleb. kun. Ričar
das Jakubauskas. Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę ir š.m. va
sario 1 dieną žuvusių Ameri
kos astronautų pagerbimas 
susikaupimo minute. 

Organizacijų tarybos sekr. 
Danutė Marcinkevičiūtė per
skaitė Massachusetts valstijos 
gubernatoriaus Mitt Romney 
atsiųstą proklamaciją, kurioje 
teigiama, kad Vasario 16-toji 
skelbiama Lietuvos Nepri
klausomybės diena Massachu
setts valstijoje. Programos 
vedėjas perskaitė gautą laišką 
iš JAV LB Krašto valdybos, 
kuriame išdėstyti šių metų 
darbai ir projektai. Turėsime 
ypač paveikti JAV Senatą, kad 

Lietuvos pakvietimas įsijungti 
į NATO būtų patvirtintas. 
Dirbkime visi. Prašykime mū
sų valstijos senatorių, kad šią 
sutartį paremtų. 

Pagrindinė kalbėtoja, bai
gusi Worcester Polytechnic 
Institute, Giedrė Razvadaus-
kaitė trumpai papasakojo apie 
gyvenimą Lietuvoje, atgavus 
1990 m. kovo 11 dieną laisvę. 
Lietuva didžiuojasi išeivija, 
kurios tikslas buvo ne tik 
išlaikyti lietuvybę šiame kraš
te, bet kovoti ir dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo, o ją atgavus, 
daug padėjo ir padeda prie 
Lietuvos atstatymo. 

Atvykstantys studijuoti, 
dirbti ar apsigyventi patiria 
bendravimą, moralinę para
mą, kuri mums labai svarbi 
norintiems įsitraukti į šio 
krašto lietuvių bendruomenės 
gyvenimą. Worchester bendruo
menė mums yra gražus pa
vyzdys. Tad dirbkime visi kar
tu lietuvybei ir Lietuvos labui. 
Pranešėjai padėką išreiškėme, 
nuoširdžiai plodami. 
. Linutė Račiukaitytė pa
deklamavo eilėraštį „Tėvynė" 
— Vytauto Skripkos. Oskaras 
Lisovskis — „Vasario 16-ta". 
ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos narė Petronėlė An-
takauskienė — „Vasario 16-
tai". Vaida Lidžiūtė ir Vilma 
Darbutaitė, neseniai atvyku

sios iš tėvynės lietuvaitės, pa
dainavo dvi daineles. 

Aukas rinko organizacijų 
tarybos ižd. Algis Glodas ir 
valdybos narys Arvydas Kli
mas. Aukos skiriamos pagal 
aukotojų pageidavimą: Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei, 
JAV Lietuvių Bendruomenei, 
Tautos fondui ir ALTui. Su
rinkta 2,640 dol. Programos 
vedėjas padėkojo visiems. 
Švenę rengė Lietuvių organi
zacijų taryba. Didžiausią ren
ginio darbų dalį atliko tarybos 
valdyba: pirm. Petras Molis, 
vicepirm. Romas Jakubaus
kas, sekr. Danutė Marcinke
vičiūtė, ižd. Algis Glodas, na
rys Arvydas Klimas. 

Vasario 16-toji — tai di
džiausia ir daugiausia reiš
kianti mūsų tautai šventė. Lais
vės kaina brangi, nes ji neap
sieina be aukų. Taip pat šiais 
metais vasario 16 dieną suei
na 50 metų, kai Sibiro tremty
je sukurta Adelės Dirsytės mal
daknygė „Marija, gelbėki mus". 

Lietuvos Vyčių 26-ta kuo
pa, vadovaujama pirm. Vivian 
Rodgers, suruošė kavutę ir už
kandėlius. Taip visų kartų ir 
bangų nuoširdus pabendravi
mas tęsėsi keletą valandėlių. 
Būkime visada kartu pamal
dose ir renginiuose. 

Janina Miliauskienė 

JAV LB Connecticut naujosios valdybos nariai (iš kairės): J. Liudžius, V. Alksninis, D. Grajauskienė, A. 
Melninkas, J. Karosas. 

METINIS JAV LB CONNECTICUT APYGARDOS 

Šių metų sausio 12 d Šv. 
Trejybės bažnyčios salėje, 
Hartforde, įvyko CT apygar
dos suvažiavimas, į kurį susi
rinko įvairių apylinkių valdy
bų nariai, žmonės, kuriems 
rūpi LB veikla. 

Metinę ataskaitą pateikė 
apygardos pirmininkė Laima 
Karosienė. Ji pasidžiaugė visų 
apylinkių bendra veikla, 
padėkojo prisidėjusiems prie 
apygardos mastu ruoštų ren
ginių. Buvo išklausyti LB CT 
iždininkės, revizijos komisijos 
pranešimai. 

Susirinkusieji išklausė 
,Atgimimo" lituanistinės mo
kyklos pranešimą, kurį paruo
šė mokyklos direktorė Erina 
Balsienė. 

Įdomu buvo klausytis LB 

SUVAŽIAVIMAS 
CT apylinkių valdybos pir
mininkų pranešimų — pasisa
kymų. Susidarė įspūdis, kad 
naujai atvykusieji nesunkiai 
pritampa ir noriai įsijungia į 
lietuvišką veiklą. Daug nau
jai atvykusių aktyviai daly
vauja New Britain, New Ha-
ven apylinkių renginiuose. 
Džiugus įvykis Connecticut 
padangėje — sporto klubo at
kūrimas, į treniruotes, kurios 
vyksta Waterbury, Šv. Juoza
po mokyklos salėje, suvažiuoja 
iš visos valstijos sporto mėgė
jai žaisti krepšinį, stalo tenisą. 

Po diskusijų ir pasiūlymų 
buvo išrinkta nauja CT apy
gardos valdyba: 

Vytautas Alksninis — CT 
apygardos pirmininkas, Rytų 
Ct apyl. pirmininkas; 

Algirdas Gelažauskas — 
jaunimo ir sporto reikalams; 

Danutė Grajauskienė — 
sekretorė, Hartford apylinkės 
pirminininkė; 

Angelė Jonynienė — iž
dininkė; 

Jonas Karosas — New 
Haven apyl. pirmininkas; 

Juozas Liudžius — New 
Britain apyl. pirmininkas; 

Albertas Melninkas — 
Waterbury apyl. pirmininkas; 

Laurynas Misevičius — 
Bridgeporto apyl. pirmininkas. 

Tikėsimės, kad ir nauja 
valdyba su energinguoju jos 
pirmininku Vytautu Alksni
niu toliau tęs lietuvišką veiklą 
Connecticut valstijoje. 

Sigita Šimkuvienė 

„ATRODO, LYG ATSIDARĖ DURYS IR LANGAI Į LIETUVĄ...' 
Vasario 14 d. prie Juno 

Beach miestelio rotušės įvyko 
jau tradicija tapusi lietuvių 
šventė, Lietuvos vėliavos 
pakėlimas. Į šią šventę šiemet 
susirinko labai didelis būrys 
pietų Floridos lietuvių ir 
svečių. Tai įvyko ir dėl to, kad 
Palm Beach LB skyriaus 
valdyba buvo nusiuntusi žinią 
į vietinius laikraščius. 

Šventę pradėjo LB Palm 
Beach apyl. pirm. Kęstutis 
Miklas. J is kreipėsi į susi
rinkusius angliškai, primin
damas, jog prieš 85 metus Vil
niuje, 20 Lietuvių Tarybos na
rių paskelbė pasauliui, jog 
Lietuva yra laisva ir neprik
lausoma valstybė. 

Šiandien Lietuva jau nuo 
1990 m. džiaugiasi, vėl atga
vusi nepriklausomybę. Perei
tą lapkričio mėn. Lietuva 
gavo pakvietimą tapti Euro
pos Sąjungos ir NATO nare. 
Taigi kai kurie darbai jau 
atlikti, tačiau Amerikos lietu
vių dar laukia dideli darbai, 
nes reikia paveikti Amerikos 
senatorius balsuojant šį ru
denį už Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių įstojimo į 
NATO patvirtinimą. 

Baigęs kalbą K. Miklas 
pakvietė Juno Beach mieste-

SPORTAS •• •SPORTAS"-SPORTAS 

„LITUANICA"—„SCHWABEN" 4-4 
Paskutinį „Metropolitan" 

lygos salės futbolo pirmenybių 
sekmadienį (kovo 9 d.), nors 
„Lituanicos" futbolininkai su-
kovojo lygiomis su galinga 
„Schwaben" komanda tas lie
tuvių nepradžiugino. Kadangi 
jų artimiausieji „draugai" — 
kandidatai iškritimui — 
„Lightning" irgi pelnė tašką, 
tai JLituanica", 11 metų žai
dusi geriausiųjų Čikagos ir 
apylinkių komandų grupėje, 
kitą žiemos sezoną rungty
niaus žemesnėje divizijoje. 

N'ors lietuviai ir lenkai su
rinko vienodą taškų skaičių — 
po 8, tačiau šiek tiek blogesnis 
įvarčių santykis išstūmė mū

siškius iš „major" divizijos. 
Susitikimo antroje minu

tėje, kuomet Nidijaus Puško-
riaus gražiu šūviu lietuviai ve
dė 1-0, gana didelis lietuvių žiū
rovų būrys (apie 80 žmonių) 
išliejo savo pasitenkinimą gar
siais šauksmais ir plojimais. 
Tačiau iki kėlinio galo savi
žudis mūsiškių įvartis įgalino 
varžovus išlyginti. 

Antrojo kėlinio 8-je minu
tėje lenkams pavyko pasekmę 
padidinti, tačiau netrukus Ed
vinas Trinkūnas išlygino, o Žil
vinas Čenys persvėrė 3—2 lie
tuvių naudai. Bet, deja, toliau 
buvo vėl kelios mūsiškių gy
nėjų klaidos, ir lenkai pirma

vo 4-3 . Tada „Lituanicos" 
vyrai nejuokais susiėmė ir 
Mindaugas Palaima pasekmę 
išlygino. Tačiau iki rungtynių 
pabaigos jau buvo likę per ma
žai laiko pergalingam įvarčiui 
pasiekti. 

Beje, čia įtakos turėjo ir 
Linui Jakovlevui teisėjų skirta 
dviejų minučių labai abejotinos 
vertės pražanga. Jos metu, tu
rėdami vieną žaidėją daugiau, 
varžovai pelnė įvartį. O per
galei pasiekti mūsiškiai turėjo 
nemažai galimybių bei progų. 

Reikia pasakyti, jog vėl ga
na gerai sukovojo mūsiškių 
vartininkas Jonas Putna. Ta
čiau bet kokį vartininką pras
ta mūsiškių gynyba ir du savi
žudžiai įvarčiai išmuštų iš vėžių. 

Žinoma, kalčiausi yra žai
dėjai, kurie per pirmąsias 6 
rungtynes sugebėjo pelnyti tik 

vieną tašką, ir gynyba, kuri 
per tą laiką leido įmušti dau
giau įvarčių, negu bet kuri ki
ta komanda. Jeigu ne vieną 
kartą yra pasirodę tik 9 futbo
lininkai, tuo tarpu kitose ko
mandose matydavome po 15 
ar daugiau, tai galima įsivaiz
duoti, jog daugelis mūsiškių 
neturėjo atsakomybės jausmo. 
Ir į paskutines rungtynes, 
kuriose sprendėsi mūsiškių iš
likimo „major" divizijoje klau
simas nepajėgė į salę atva
žiuoti vienas geresniųjų 
žaidėjų — Rimas Jakubaus
kas, kuris aštuntose rungty
nėse pelnė 2 įvarčius. 

Tačiau dabar šaukštai jau 
po pietų. Ir ateinančią žiemą 
lietuvių komanda rungtyniaus 
jau „Odeum" pastato šiaurinė
je salėje, kur varžosi žemesnės 
divizijos komandos. Paskuti

nėje vietoje tik su trimis taš
kais likusios „Green-White" ir 
lietuvių vietas užims pirmos 
divizijos dvi pirmosios koman
dos: „Polonia" ir „Legovia" 
(beje, ši užpernai buvo iškri
tusi iš „major"). Reikia pa
žymėti, jog tada kartu su „Le
govia" iškritusi „Zrinski" ko
manda, šiemet žemesnėje 
grupėje liko tik 8-je vietoje. 
Taigi tie, kurie galvoja, kad 
pirmojoje divizijoje yra labai 
lengva žaisti, gerokai klysta. 
Ir ten reikia stengtis bei 
kovoti iš paskutinių. O jeigu 
toje žemesnėje grupėje bus 
rodoma tik tiek dėmesio, kaip 
šiemet mūsiškiai jo rodė per 
pirmąsias 6 rungtynes, tai irgi 
bus ne tiek jau daug pergalių. 

E. Š. 

lio merą Blomąuist pakelti 
Lietuvos vėliavą. P. Blom
ąuist, lydimas keturių tauti
niais lietuviškais rūbais pa
sipuošusių lietuvaičių, iškėlė 
mūsų trispalvę, o susirinkę 
sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Juno Beach 
meras priminė susirinkusiems 
šių dienų sunkias pasaulines 
problemas, sakė, jog šiandien 
visi turi būti pasiruošę viso
kiausiems netikėtumams. Jis 
padėkojo susirinkusiems už 
atvykimą į šią šventę, džiau
gėsi, jog lietuviai stengiasi 
išlaikyti savo tautines tradici
jas, linkėjo jų niekad ne
pamiršti. Juno Beach meras 
Blomąuist su žmona Connie tą 
dieną šventė 27 metų vedy
binę sukaktį. Kęstutis Miklas 
visų susirinkusių vardu juos 
pasveikino, o Alicija Solienė 
jiems įteikė puokštę gėlių. 

Po to Kęstutis Miklas vi
sus susirinkusius pakvietė į 
rotušės salę, kur turėjo įvykti 
Karaliaus Mindaugo krikšto 
bei karūnavimo ir kartu Lie
tuvos valstybės 750ųjų metų 
sukakčių minėjimas. Prog
ramą atliko du iš Lietuvos 
pakviesti menininkai: Kauno 
dramos teatro aktorius Egidi
jus Stancikas ir kompozitorius 
Raigardas Tautkus, paruošę 
literatūrinę-muzikinę pro
gramą „Karaliaus Mindaugo 
karūna". Į Jungtines Valstijas 
šiuos du menininkus pakvietė 
JAV7 LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė. 

Į salę įžengė du jauni lie
tuviai, aukšti, kaip gražiai nu
augę ąžuolai. Aktorius Egi
dijus Stancikas pirmoje pro
gramos dalyje „Karaliaus Min
daugo karūna". Lietuvos poe
tų L. Andriekaus, B. Braz
džionio, B. Keturakio, J. Mar
cinkevičiaus, S. Stanevičiaus, 
S. Santvaro ir Maironio eilių 
žodžiais kalbėjo apie Lietuvą. 
Mindaugą, tėvynę, lietuvius. 
Jo monologą lydėjo Raigardo 
Tautkaus sukurta muzikinė 
palyda. 

Jau nuo pirmųjų Egidijaus 
Stanciko monologo žodžių, 
publika buvo sužavėta jo sce
nine laikysena, emociniu per

davimu ir puikiu balsu. Jo be
siklausant, staiga visi vėl pa
juto lietuvių kalbos grožį, jos 
turtingumą. 

Raigardo Tautkaus sukur
ta muzikinė palyda buvo tin
kamas fonas Egidijaus Stan
ciko monologui. Joje skambėjo 
senoviškos lietuvių muzikos ir 
tautinių dainų melodijos. 

Antroje programos dalyje 
Egidijus Stancikas visus pra
linksmino žemaitiškais ir dzū
kiškais pasakojimais ir juo
kais, o Raigardas Tautkus pa
dainavo savo sukurtą dainą 
apie tėvynę. Negana to, Egi
dijus Stancikas, akompanuo
jant Raigardui Tautkui pakvietė 
susirinkusius kartu su jais 
padainuoti porą lietuviškų 
dainų, ir net išvedė vieną 
žiūrovę su juo pašokti valsą. 

Pietų Floridos lietuviai 
yra dėkingi JAV LB Kultūros 
pirm. Marijai Remienei už 
dviejų jaunų lietuvių meni
ninkų pakvietimą į JAV. Be
sikalbant po programos su ge
rai nusiteikusiais dalyviais, 
viena moteris išsireiškė, jog 
jai susitikimas su tais dviem 
jaunais menininkais iš Lie
tuvos buvo: „lyg atsidarė du
rys ir langai į Lietuvą". O kita 
viešnia dėkojo ir sakė, jog dar 
niekad nėra turėjusi tokio įdo
maus ir gyvo minėjimo. Buvo 
nepaprastai smagu po pro
gramos vaišinantis moterų 
paruoštomis vaišėmis, dalintis 
įspūdžiais apie Egidijų Stan
ciką ir Raigardą Tautkų. Tai 
jau jaunoji Lietuvos karta, ku
ri žiūri į Lietuvos ateitį, ne
paisant problemų, labai pozi
tyviai, su optimizmu. Tai kar
ta, kurie jau moka angliškai ir 
gali bendrauti, semtis sau 
žinių ne tik iš JAV gyvenančių 
lietuvių, bet ir savo profesijos 
kolegų JAV. Jiems atrodo jau 
atviras visas pasaulis, tačiau 
jie pasiryžę savo ateitį kurti 
Lietuvoje. Norėtume tokių 
jaunų lietuvių pamatyti JAV 
dažniau ir ačiū JAV Kultūros 
tarybos pirm. Marijai Re
mienei už jų pakvietimą. 

Dalia Augunienė 



Lie tuva i r E S p r a š o Rusiją n e p r i e š t a r a u t i 
K a r a l i a u č i a u s t r a n z i t o t a i syk l ėms 

Atkel ta iš 1 psl . 
Pagal pernai lapkritį Euro

pos Sąjungos ir Rusijos priimtą 
susitarimą, nuo liepos 1-osios 
tranzitu per Lietuvą vyksiantys 
Rusijos piliečiai privalės turėti 
vadinamuosius supaprast intus 
kelionės dokumentus, kuriuos 
gauti bus lengviau nei vizas. 

Nuo vasario 1 d. Rusijos pi
liečiai per Lietuvą negali vykti 
su neegzistuojančios Sovietų 
Sąjungos pasais, kuriuose nėra 
antspaudo, kad jie yra Rusijos 
piliečiai, taip pat su kariniais 
bilietais. Kelionės dokumentu 
nebelaikomas ir vaiko gimimo 
liudijimas. 

Bal t a ru s i a i de l s ia ba ig t i s i enos su L i e tuva 
žymėj imo d a r b u s 

Atke l ta i š 1 psl . 
„Visi demarkavimo darbai 

iš Lietuvos pusės atlikti koky
biškai ir laiku", teigė J. Berna
tonis. 

Tuo tarpu Baltarusijai dar 
liko pažymėti 80 kilometrų sie
nos ruožą. 

Anot Lietuvos pareigūnų, 
Baltarusija n u t r a u k ė darbus 
nebegaudama Europos Sąjun
gos finansavimo. ES atsisakė 
skirti pinigų sienos žymėjimui, 
nes pagal Baltarusijos įstaty
mus, ši finansinė pagalba yra 
apmokestinama pridėtines ver
tės mokesčiu. Be to, valdžia ne
leidžia sienos žymėjimo dar
bams įvežti į Baltarusiją staty
binių medžiagų, kurios yra pa
gamintos ne Baltarusijoje. 

Susidarius tokiai situacijai, 
Lietuvos pareigūnai susirūpino, 
kad iki 2004 m. gegužės, kai 

nare, dar „nebus formaliai įfor
mintos rytinės Europos Sąjun
gos sienos". 

„Kažkokių teisinių ir politi
nių pasekmių mums stojant į 
Europos Sąjungą tai neturės, 
bet reikia padaryti viską, kad 
tos sienos būtų kuo greičiau su
tvarkytos", sakė A. Valionis. 

Abu ministrai sutarė, kad 
tiek prezidentas Rolandas Pak-
sas, tiek ir premjeras Algirdas 
Brazauskas Briuselyje turėtų 
ES pareigūnams išdėstyti šią 
problemą. 

Šengeno sutar t ies valsty
bės panaikino tarpusavio sienų 
kontrolę. Tačiau Šengeno susi
tarimas numato, kad ES išori
nės sienos turi būti patikimai 
saugojamos ir kontroliuojamos. 

Su Lietuvos įstojimu į ES, 
valstybės siena su Baltarusija 
automatiškai taps išorine ES 
siena. 

PASLAUGOS 

Lietuva tikisi tapti visateise ES 

P a r l a m e n t a r a s V. Š u s t a u s k a s p r a š o 
p r e m j e r o s u d r a u s m i n t i spaudą 

Atkel ta iš 1 ps l . 
Premjeras pripažino, jog 

problema egzistuoja, tačiau pa
tarimo nedavė. 

„Ką aš galiu atsakyti — 
nieko. Demokratinėje valstybė- OHta 

P r e z i d e n t a s R. P a k s a s ne ig ia a i šk i a r egės į t aką 
va l s tybės s p r e n d i m a m s 

je aš tikrai negaliu pasiūlyti jo
kio recepto", juokavo vyriausy
bės vadovas, priminęs, kad pats 
Seimas turi pakankamas galias 
keisti ar tobulinti įstatymus. 

Atkel ta iš l p s l . 
Lietuvos dienraščiui, „buvo 

labai reta, labai sudėtinga ir la
bai sėkminga". 

Pasak prezidento, praėjus 
vos keliems mėnesiams po ope
racijos, jam buvo nebaisios ir di
džiulės perkrovos akrobatinio 
skrydžio metu. 

Kaip žinia, R. Paksas yra 
profesionalus lakūnas. 

„Už tai esu labai dėkingas 
daktarui Waclawiczek'ui. O Le
nai Lolišvili esu ir būsiu dėkin
gas ne tik už grąžintą viltį, bet 
ir už tai, kad jau keleri metai 
esu giliai tikintis, kad supratau 
tikėjimo prasmę. Tikintys tapo 
ir mano šeimos nariai", sakė R. 
Paksas. 

Prezidentas tikino, kad 

„vertybės, kurios yra ir bus 
pagrindu visiems sprendi
mams" yra pagarba žmogui, pa
kantumas ir tolerancija kitų įsi
tikinimams. Jis paragino „ne
eskaluoti tuščių ir valstybės 
prestižui kenkiančių temų". 

Paklaustas, kokia preziden
to sveikatos būklė yra šiuo me
tu, R. Pakso atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas sakė. 
kad prezidentas yra sveikas ir 
darbingas. 

Prieš rinkimus R. Paksas 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
pateikė Civilinės aviacijos ad
ministracijos medicinos skyriu
je 2002 m. gegužę atliktą medi
cininį patikrinimą. Kitas visa
pusiškas R. Pakso sveikatos pa
tikrinimas numatvtas 2004 m. 

Už Lie tuvos a i šk i a r egės galių į rodymą s iū lomas 
mi l i jonas do le r ių 

„įkrautas" vanduo ir patvirtin
ta, esą j is turėjęs ypatingų gy
domųjų savybių. Pati L. Loliš-

Atkel ta iš 1 ps l . 
įrodytų savo galias, JAV įsi

kūręs fondas James Randi Edu-
cational Foundation (JREF) ga
lėtų jai sumokėti 1 milijoną 
JAV dolerių. 

Pasak dienraščio, buvusio 
iliuzionisto James Randi įl ur-
tas fondas siekia demaskuoti 
apsišaukėlius aiškiaregius. 
„JREF siūlo milijoną JAV dole
rių prizą bet kam, kas sugebės 
stebimas deramai pademonst
ruoti paranormalias, antgamti
nes ar okultines galias arba įvy
kį", teigiama internetinėje fon
do svetainėje. Kartu pabrėžia
ma, kad tikrinant ypatingas ga
lias visiškai nepaisoma pasako
jimų, istorijų ar filosofinių iš
vedžiojimų. „Mūsų nedomina 
teorijos ar paaiškinimai, kaip 
nurodomos galios galėtų veikti. 
Jeigu siųsite mums panašią 
medžiagą, ji bus ignoruojama", 
teigiama testo taisyklėse. 

Fondo atstovai pabrėžia, 
kad iki šiol niekas neišlaikė net 
išankstinio testo. 

Pats V. Marčenka apie L. 
Lolišvili fenomeną pasakojan
čioje knygoje tvirtina, jog L. Lo
lišvili vienam pacientų yra išgy
džiusi odos auglį, o beviltišku li
goniu pripažintam vaikui — ce
rebrinį paralyžių. Pasak V 
Marčenka, specialiais prietai
sais buvo ištirtas L. Lolišvili 

vili tvirtina, kad panašiai gali 
paveikti ir tualetinį popierių, 
kuriuo paskui taip pat esą gali
ma gydyti. 

Anot V. Marčenka, viena
me buvusios SSRS institutų ty
rimais įrodyta, neva L. Lolišvili 
galinti 98 procentų t ikslumu 
per kelias sekundes nustatyti 
pačias įvairiausias ligas, kai tuo 
tarpu tradicinė medicina ta i 
gali padaryt i daugiausiai 40 
proc. tikslumu. 

Knygoje taip pat teigiama, 
neva L. Lolišvili gebėjimus ty
rinėjo ne tik Rusijos, bet ir kitų 
valstybių, tarp jų — Italijos 
mokslininkai. 

Tuo tarpu Italijos paranor-
malių galių patikrinimo komite
to sekretorius Massimo Polido-
ro „Lietuvos žinioms" teigė, kad 
tokie SSRS mokslininko teigi
niai negali būti pripažįstami 
tarptautiniu mastu. 

„Vienintelis t a rp tau t in i s 
pripažinimas būtų medžiagos 
apie šiuos eksper imentus 
spausdinimas žinomame moks
lo žurnale, pavyzdžiui, „Natu-
re" ar „Physical Review", sakė 
jis. M. Polidoro teigė niekada 
negirdėjęs apie L. Lolišvili ir ne
žinąs „nieko Italijoje, kas ją pa
žinotų". 

ALTOMOBILia, NAMLj, SVHKATOS 
K GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Aiientas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

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

* « . f 24HRS.7DAYS 

M C M T t K C 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDUODA 

PARDUODU 
HONDA CTVTC LX, 

98 m., visa elektra. A/C. 5 pavaros. 
98k Hvvv miles. be ..airbags", 

labai gera būkle. S5.800. 
Tel. 224-578-2200. 

Bankai skelbia didelį automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10,500. 
01 Chevi Trail Blazer — S9.800. 
01 Tovota Camrv — $9,600. 
00 Chrysler 300 M — S8.500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

Gerbiamą JADVYGĄ DAMUŠIENĘ, taur iam 
lietuviui, d r . ADOLFUI DAMUŠIUI, užmerkus 
akis šiai žemei, reiškiame gilią užuojautą. Teilsi-
si Viešpaties ramybėje ir tegyvuoja jo šviesi at
mintis, ypač šeimoje. 

Arūnas ir Rūta Udriai 
Elena Ruzgienė 

Kęstutis ir Astra Bileriai 
Darius ir Zita Udriai 

Almis ir Claudia Udriai 
Baltija Udrytė 

Vytis Udrys 
Gintaras Ruzgas 

Su dideliu liūdesiu prisimindami Vilniuje mirusį 
ir Kaune palaidotą 

A. t A. 
d r . ADOLFĄ DAMUŠĮ, 

jo žmonai JADVYGAI, dukrai LR ambasadorei 
GINTEI DAMUŠIS, sūnums SAULIUI ir dr. VY
TENIUI, marčiai VIDAI, dukraitėms LIANA 
NICKLIN ir ANDREA MEMĖNIENEI, jų šei
moms reiškiame gilią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

Stasė ir Antanas Zaparackai 
Žibutė ir Paul Knepper 

Yolanda ir Algis Zaparackai 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

F R A N K 

Z A P O L I S 

3 2 0 8 1/2 W e s t 9 5 t h 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMU, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
arm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 14 d., penktadienis 

DJ1AUSO llŠKLAth] 
SIŪLO DARBA 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

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

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

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

rences. Some experience necessary. 
Dnver's licence heipful. 

Call Home Care ©262-657-8467. 

G R E I T P A R D U O D A 
Į Landmark 
S Į properties 

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

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

• a ū l 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai: 773*54-7820 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANL'TĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Tel. 630-443-8764. Mar ina . 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Te!. 630-910-0644. Janą. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L I N D I " 

2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Sui te 207 

Hickory Hil ls , DL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail : 
gtichicago@yahoo.com 

Pat ik imas , profesionalus a p t a r n a v i m a s v isa is ke l ionių re ika la i s 

• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptautiniai , iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiulvmai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS' upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d, 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d., 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

flCCT\ 
M 
ttsr-CHfc 
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M M 

A. t A. 
ADA NEVERAUSKAS 

Mirė 2003 m. kovo 12 d. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Chicago, Mar-

ąue t te P a r k o apylinkėje. 
Nul iūdę liko: krikšto sūnus Ritas Pavilionis su žmo

n a Alma ir sūnumi Viktoru; sūnėnas Darius Pavilionis 
su žmona J ū r a t e ir dukra Kotryna bei daug giminių 
Lietuvoje. 

Velionė priklausė Neo-lietuvių, Studentų ir Lietu
vos Duk te rų organizacijoms bei Lietuvių Bendruome
nei. 

A.a. Ados palaikai bus laidojami Lietuvoje. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel.: 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

A.fA. 
ALEKSANDRA JURJONIENĖ 

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

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

ir a n ū k a i Vytas ir Birutė, sūnus Edmundas su žmona 
Rože Rudyte , anūkai Andrius ir M a t a s , sūnus Algis, se
su t ė La ima Plater is , artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Aleksandra buvo P u t n a m o seselių rėmėja. 
Velionė bus pašarvota penktadienį , kovo 14 d. nuo 4 

v. p.p. iki 8 v.v. Petkaus Marąuet te 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 
Pe tkus Marąue t te laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
a.a. Aleksandra bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 11 vai. ry to bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t imie j i . 

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

D V Y L I K O S 
M E T Ų M I R T I E S 

S U K A K T I S 

A. t A. 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. J o h n į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Pa l ikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir 
m a n e Viešpats pasišauks. Švč. J ė z a u s Širdie, tavimi 
pasi t ikiu, nes meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
šeštadienį , 7 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Visus d raugus prašau pasimelst i už a.a. John. 

Žmona S a b i n a 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
Akt. dail. 

KAZYS 
VESELKA 

J a u praėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis 
Tave a t sky rė iš mūsų tarpo. Išėjai negrįžtamai 1983 m 
kovo 25 d. Tegul Viešpats suteikia Tau amžiną ramybę. 

Pr is iminimo Mišios bus aukojamos sekmadienį, 
kovo 23 d., 9 v.r. Palaimintojo Jurg io Matulaičio misijos 
koplyčioje, Lemonte, kovo 23 d., 10 v.r. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje, antradienį, kovo 25 d., 9 v.r. St. 
Co lumbanus šventovėje, Elgin. Ontar io, Kanadoje. 

Maloniai kviečiame gimines, d raugus ir pažįstamus 
dalyvaut i šv. Mišiose ir k a r t u pasimelsti už a.a. Kazio 
sielą. 

L i ū d i n t i Veselkų še ima 

mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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LLSKESE. 

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

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 
veiklą Lietuvoje. 

Gediminas Markevičius 
ir Jonas Vainius paruošė 
meniškas skaidres iš partiza
no Antano Kuškio knygos 
..Endriejavo žeme". Jos bus ro
domos knygos sutiktuvėse 
sekmadienį, kovo 30 d.. 12:30 
vai. p.p.. Lietuvių dailės mu
ziejuje. Lemonte. 

Ar žinote, kas į Čikagą 
atvyksta kovo 30 d., sekma
dienį? Nagi ..Ledi Makbet iš 
Akmenės"! Ją galėsite susitik
ti Jaunimo centre 3 vai. p.p. 
Susitikimą globoja LA Dramos 
sambūris, o visus ruošos dar
bus atlieka ir visus maloniai 
kviečia ..Draugas". Bilietus 
galite įsigyti ..Seklyčioje" ir 
prie įėjimo spektaklio dieną. 

Gavėnios sus ikaupimo 
laikas jau čia pat. Norintieji 
dalyvauti dar gali užsiregis
truoti pas I. Polikaitienę 630-
257-2022 arba R. Kaveckaitę 
tel. 708-499-0687. Dalyvių 
skaičius reikalingas, ruošiant 
dienos maistą. Susikaupimą 
ruošia Čikagos ateitininkai ir 
skautai Ateitininkų namuose 
kovo 15 d., šeštadienį. Infor
maciją galima gauti telefo
nais. 

Mums l i tuanist iniu mo
kyklų mokytojai sakė ne
tiesą! Buvo aiškinama, kad 
Lietuva nėra atogrąžų kraš
tas, tad joje nėra tokių egzo
tiškų žvėrių ar paukščių, bū
dingų džiunglėms. O pasirodo 
— Lietuvoje yra ir tigrų, ir 
tikriukų. ir net panterų! Ne po 
vieną, o po tris. Tik Lietuvos 
tigrai su tigriukais neurzgia, 
nekaukia, o gražiai dainuoja. 
Tai galima pasakyti apie 
..Tris Panteras", kurios ir 
akiai, ir ausiai gali suteikti 
daug malonumo. Netikite? Ba
landžio 6 d., sekmadienį. 3 
vai. p.p.. Maria gimnazijos au
ditorijoje galėsite patys įsi
tikinti. Koncertą rengia 
..Draugas", o bilietų jau yra 
..Seklyčioje". 

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
mis įnešime naujų idėjų mūsų 
lietuviškoje veikloje. Prieš su
sirinkimą bus vaišes. 

Jūrų 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. 

Kovo 23 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p.. Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores, IN, 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. 

Šeštadienį, kovo 15 d.. 
nuo 11 v. r. iki 4 v. p.p.. Jauni
mo centre vyks smagi, marga 
ir linksma velykinė muge. Ne
galite nueiti šeštadienį'' Nenu
siminkite: muge vyks ir sek
madienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Atrodo, kad joje visko 
bus, tik rengėjai neprižada 
„gulbes pieno". Tiek to. užteks 
įdomybių ir be jo. Apsilanky
kite. 

Kovo 23 d., 12 vai., 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 metinę darbų ap
žvalgą, įvertinti jos dvejų me
tų kadencijos veiklą ir visiems 
kartu rinkti naują valdybą. 

BAJLFo 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. 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

IRENA 
MAČIULYTĖ-

GUILFORD 
„PRISILIETIMAS" 

Anglų kalba parašyta ir į lie
tuvių kalbą išversta. Irenos 
Mačiulytės-Guilford knyga 
„Prisilietimas", tarsi tylus pri
silietimas mintimis ir svajo
mis prie tėvynes. 

„Mano gyvenimo šešėlis 
plevena Lietuvoje, nors aš ten 
niekada negyvenau. Jis gyve
na mano senelių ir tėvų. mano 
tetų. dėdžių, pusbrolių ir pus
seserių mintyse. J ie regi jį. ir 
aš. niekada jo nemačiusi, jį 
irgi regiu. Šešėlis pilkas, kaip 
prieblanda, ir liūdnas. 

Kai žvelgiu i tuos. kurie pa
siliko, regiu, koks mano gy
venimas turėjo būti. Dalis ma
nos tebegyvena ten. mieganti 
aš, išpiešta, išnešta prieš gim
stant, puse mamos, puse tėvo. 
iš Lietuvos'. 

Knyga prasideda nuostabio
mis eilėmis: 

Ir kas atkels vartus. 
kai tėviškėn mes grįšim? 

Kas žiburį uždegs, 
kas alkanus pavalgydins? 

Ir kas pavasarį po 

n. r 

baltą vyšnią 
Mūs, ištremtųjų, atminimui 

pasodins? 
Liucija. Scheinfekl DP stovykla, 
1946 m. rugsėjo -i d. 

Knygos kaina 17 dol„ pride
dant 8.75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 doi.. už kiekvieną 
papildoma knyga - 1 dol. mo
ki -stis. įsigyti norimų knygų 
galima „Draugo" knygynėlyje, 
adresu 4545 \Vest 63rd Street. 
Chicago. IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500. 

Parengė Vitalija Pulokienė 

I.K tpvunkes ruoštame Vasa Hi-osios pamini vasario 9 (i !•• Kaires pirmoje eil ne 
ribiniu lankytoju Pat Muhalski . paskaitininkas a<k. Povilas /.umhakis. žurn Edvar-
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A.tA. RAMŪNAS A. 
MARČIULIONIS 

CICERO LIETUVIAI VALGĖ KUGELĮ 
Nors Cicero lietuviai po pa- pat trumpai kalbėjo ir pats ap-

Ramūnas Marčiulionį; 

A. t A. RAMŪNAS A. 
MARČIULIONIS 

A.^A. Ramūnas (Roy) A. 
Marčiulionis, pakirstas vėžio 
ligos, mirė 2003 m. vasario 24 
d. Forestville, CA. 

Velionis gimė 1944 m. rug
pjūčio 7 d. mažame Spyčio 
kaime, Lietuvoje, tėvams dai
lininkams Aleksandrai ir 
Eleonorai Marčiulioniams, 
arklio traukiamu vežimu trau
kiantis nuo artėjančios sovietų 
okupacinės kariuomenės. 

Marčiulionių šeima 1949 m. 
emigravo į Australiją. 1956 m. 
persikėlė į JAV ir apsigyveno 
Čikagos mieste. Ramūnas įsi
jungė į lietuvių jūrų skautiją. 
Vasarą, kaip pasižymėjęs bu
riuotojas, mėgo buriuoti, o žie
mą — meistriškai čiuožinėti ir 
slidinėti. 

Atlikdamas karinę prievolę 
„lst Special Forces Group Air-
borne", tapo kvalifikuotu pa
rašiutininku. Tarnaudamas 
kariuomenėje, sėkmingai reiš
kėsi sporte ir savigynoje (ka
rate), įgydamas „San Kyu" 
laipsnį, būdamas Okinawoje. 

Grįžęs iš kariuomenės, stu
dijavo mechaninę inžineriją Il
linois ir Southern Illinois uni

versitetuose. Baigęs mokslus, 
dirbo Hewlitt Packard, o vė
liau Alcatel projektuotoju, o 
paskutiniuoju metu — Verti-
con įstaigose. 

Ramūnas labai domėjosi as
tronomija., sodų planavimu ir 
medžio darbais. Mėgo meške
rioti ir drauge su savo ilga
mete žmona plaukioti laive
liais. Ramūnas ir Carole Do-
meikis Marčiulioniai, vienas 
kitą pamilę studijų metais, 
anksčiau gyveno Čikagoje, o 
vėliau Kalifornijoje. 

Velionio a.a. Ramūno Mar
čiulionio giliai liūdi žmona 
Carol Domeikis, brolis Gajus 
Marčiulionis, gyv. Santa Rosa, 
CA, dukterėčia Kristina Muri
nas Delgado, jos vyras Mi-
chael ir jų sūnus Alex, miru
sios sesers Daivos vyras, svai
nis Teisius Murinas, pusbrolis 
Arūnas Draugelis ir jo žmona 
Irena, giminaičiai Ray, Dee ir 
Diana Palas, uošvienė Marga
rita Domeikis bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

A.tA. Ramūno palaikai, pa
ties pageidavimu, buvo sude
ginti. Sekmadienį, 2003 m. 
kovo 16 d., 1 vai. po pietų, ve
lionio artimieji rinksis lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje, susikaupimui prie 
a.a. Marčiulionių amžino poil
sio vietos. 

Giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti sekmadienį, kovo 16 d., 
1 vai. po pietų, prie Marčiu
lionių šeimos kapavietės (Sec. 
62, Blc. 48, Lot 3), Šv. Kazi
miero kapinėse, o 2 vai. po 
pietų pabendravimui „Sagils", 
6814 West 87th Street, (Aus-
tin ir 87th Str.) Burbank, IL, 
tel. 708-598-0685. Velionio at
minimui vieton gėlių aukos 
skiriamos „Bay Area Legal 
Aid", 405 14th St., 9th Floor, 
Oakland, CA 94612. 

Pagal Carole Domeikis Mar
čiulionis pranešimą paruošė 

Petras Petrutis 

maldų Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje kiekvieną sekma
dienį susirenka tradicinei ka
vutei ir pokalbiams, kovo 9 d. 
tas susitikimas buvo šiek tiek 
kitoks. 

Šį kartą šeimininkės sve
čiams pasiūlė ne vien kavos su 
saldumynais, bet ir skanaus 
kugelio. Kaip paaiškėjo toks 
„priedas" padarytas, norint 
sutelkti daugiau lėšų naujai 
lietuvių bažnytinio choro va
dovei — vargonininkei Jūratei 
Grabliauskienei, atsidėkojant 
už ypatingai kruopštų darbą. 

Pasivaišinus kugeliu ir sal
dumynais, į gausiai susirinku
sius (tik, gaila, vietos nebuvo 
daug, nes susibūrimas vyko 
„tradiciniame" — lietuviams 
skirtame kambaryje, o ne di
džiojoje salėje) prabilo dr. Pet
ras Kisielius, kuris darniau
siai praveda sekmadieninius 
pokalbius*. 

Pradžioje buvo pakviestas 
Cicero lietuvių dvasios vadas 
— kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
kuris susirinkusiems pranešė 
apie lietuviškas rekolekcijas 
— misijas. Jos vyks kovo 23-
25 d. (sekmadienio, pirmadie
nio ir antradienio vakarais). 
Rekolekcijas-misijas praves, 
Cicero lietuviams gerai pažįs
tamas kun. Jaunius Kelpšas, 
kuris anksčiau yra pavadavęs 
kun. dr. K. Trimaką, kuomet 
šis turėjo vykti dėstyti į Lie
tuvą. 

Dr. P. Kisielius taip pat 
pristatė ilgametį Cicero lietu
vių telkinio gyventoją, žurn. 
Edvardą Šulaitį, kuriam nese
niai buvo paskirtas Lietuvos 
valstybinis apdovanojimas — 
ordinas už pasireiškimus lie
tuviškuose baruose. Kalbėto
jas linkėjo apdovanotajam ge
ros sėkmės ir sveikatos atei
tyje, o susirinkusieji jam su
dainavo „Ilgiausių metų". Taip 

LIETUVOS ĮKAITAI STUTTHOFO 
KACETE 

Prieš 60 metų — pažymė
tina sukaktis Lietuvai, kai, 
naciams paskelbus jaunų vyrų 
mobilizaciją, nustatytą regist
racijos dieną nepasirodė vyrai: 
atėjo į registracijos punktus 
tik keliolika invalidų arba su 
atleidimo pažymėjimais — 
sergančių, arba turinčių ati
tinkamus tarnybinius pažy
mėjimus, atleidžiančius nuo 
paėmimo į kariuomenę. 

Vokietija, pajutusi lietuvių 
tautos pasipriešinimą, keršy
dama, kad lietuviai atsisakė 
stoti į nacių organizuojamą SS 
batalioną, atrinko 50 lietuvių 
tautos įkaitų. Gestapas iš 50 
sąrašo keturių neradęs, 1943 
m. kovo 16 d. areštavo 46 Lie
tuvos įkaitus ir pasiuntė į 
Stutthofo kacetą sunaikini
mui. 

Apie Stutthofo kacetą ir ten 
kankintus lietuvius parašė 
knygas kacete kentėjusieji: 
prof. Balys Sruoga — „Dievų 
miškas"; prof. kun. Stasys Yla 
— „Žmonės ir žvėrys"; ang
liškai — „Priest in Stutthof" ir 
dr. A. Kučinskas (Gervydas) 
— „Už spygliuotų vielų". 

Kun. Stasys Yla kiekvienais 
metais kovo mėnesį parašyda
vo man laiškutį, prašydamas 
kartu su juo pasimelsti už 
draugus, kankintus Stutthofe. 
Dabar, žinoma, tenka melstis 
ir už kun. Stasį Ylą, kuris, ti
kiu, kaip ir kun. Alfonsas Lip-
niūnas, nukankintasis, yra 
šventųjų garbėje ir jų ma
lonėje. 

46 — Lietuvos įkaitai, lie
tuviams atsisakius stoti į Lie
tuvoje nacių organizuojamus 
SS batalionus, buvo areštuoti 

dovanotasis. 
Susirinkimo metu buvo pri

simintas ir naujasis Šv. Anta
no parapijos klebono kun. 
James Kastigar išpuolis prieš 
lietuvius. Jis, atėjęs į sekmar 
dieninį lietuvių susibūrimą 
kovo 2 d., barė mūsiškius dėl 
Cicero miesto prezidento Ra-
miro Gonzalez pakvietimo į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 16 
d. Klebonas tada net neleido 
paaiškinti adv. Sauliui Kup
riui, kuris teigė, jog aukštasis 
Cicero miesto pareigūnas čia 
dalyvavo ne kaip partijos kan
didatas, bet kaip Cicero mies
to galva, norėjusi susitikti su 
Lietuvos ambasadoriumi JAV 
Vygaudu Ušacku. 

Negana to, kovo 6 d. klebo
nas pasikvietęs pas save tris 
lietuvių atstovus (dr. P. Kisie
lių, M. Baukų ir A. Zailskaitę) 
vėl juos mokė, kad parapijos 
bažnyčioje ir salėje negalima 
politikuoti. Jis net nelabai no
rėjo klausyti mūsiškių paaiš
kinimų, kad lietuviai niekuo 
nėra nusikaltę. Negana to, 
klebonas grasino nubausti vie
ną didžiausiųjų „nusikaltėlių" 
— LB Cicero apylinkės pirmi
ninką M. Baukų. 

Apie šį nesusipratimą su 
klebonu plačiai paaiškino su
sirinkimo vedėjas dr. P. Kisie
lius bei M. Baukus. Šiais ir ki
tais reikalais kalbėjo A. Zails-
kaitė, M. Remienė ir kiti. 

Buvo pranešta, kad kovo 
16 d., po 9 valandos lietuviškų 
pamaldų, parapijos salėje 
įvyks LB Cicero apylinkės na
rių metinis susirinkimas. Visi 
tautiečiai pakviesti į jį atsilan
kyti. 

Pabaigoje vienas senesniųjų 
Cicero lietuvių telkinio gyven
tojų Aleksas Šatas padekla
mavo savos kūrybos eilėraštį. 

E. Š. 

1943 m. kovo 16 d. ir išvežti į 
Stutthofo kacetą. 

Kacete nukankintieji: 
Stasys Puodžius, Adm. 

generalinis tarėjas, 1943 m. 
bal. 14 d. (g. 1896.03.15). 

Zigmas Masai t is , gimn. di
rektorius, 1943 m. bal. 18 d. 
(g. 1903.01.27). 

Algirdas Tumėnas, ekono
mistas, 1943 m. bal. 19 d. (g. 
1909.04.23). 

Petras Kerpė, advokatas, 
1943 m. bal. 20 d. (g. 
1890.02.04). 

Bronius Grigas, Vilniaus 
viceburmistras, 1943 m. geg. 2 
d. (g. 1902.09.05). 

Dr. Kazys Baubą, „Į Lais
vę" redaktorius, 1943 m. geg. 
14 d. (g. 1908.12.26). 

Ignas Budrys, agronomas, 
1943 m. geg. 14 d. (g. 
1885.02.04). 

Vytautas Tumėnas, Liet. 
Moksl. Akad. sekr., 1943 m. 
geg. 15 d. (g. 1905.02.23). 

Antanas Januškevičius, 
gimn. direkt. 1943 m. birž. 7 
d. (g. 1892.11.25). 

Kun. Alfonsas Lipniūnas, 
1945 m. kovo 28 d. (g. 
1905.03.12). 

Dr. Pranas Germantas-
Meškauskas, gen. Švietimo 
Tarėjas, 1945 m. bal. 10 d. (g. 
1903.12.03). 

Už visus areštuotus prieš 
60 metų ir nukankintus Stut
thofo kacete Mišios bus auko
jamos kovo 16 d., sekmadienį, 
10:30 v.r., Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijoje, Mar-
ąuette Parke. 

Dipl. inž. Pilypas Narutis 

Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas su naująja var
gonininke ir choro vedėja Jūra te Grabliauskiene. E. Šulaičio miotr. 

Esame dėkingi Juozui 
Barnauskui . Downers Grove, 
IL, C. Beinorui . Chicago, IL. 
Vytautui J . Žemaičiui. 
North Riverside, IL, kurie ne 
tik pratęsė ..Draugo" prenu
meratą, bet dar pridėjo auką 
— kiekvienas po 50 dolerių! 
Tai ypač svarbi parama vie
ninteliam užsienio lietuvių 
dienraščiui „Draugui". 

Kaip malonu, kad ir to
limojoje New York valstijoje 
..Draugas" turi dosnių draugų, 
jo laukiančių, prenumeratą at
naujinančių ir dar auką at-
siunčiančių. Tokia ..Draugo'" 
bičiulė yra dr. Aldona Šle-
pe ty tė - Janč ienė iš Yonkers, 
NY; toks „Draugo" draugas 
yra ir Kazimieras Kučins
kas. Rochester. NY. kiekvie
nas parėmęs „Draugą" 50 dol. 
auka. Dėkingi abiems! 

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

Vito V. Vai, Oak Brook. IL. 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. do
vaną. Nuoširdus ačiū! 

Arūnas K. Draugelis, Le-
mont, IL. su prenumeratos at
naujinimo mokesčiu pridėjo 60 
dol. auką. Dėkojame! 

Kalifornija remia „Drau
gą"! Elena Butkus . Los An
geles. CA. I rena Raulinai-
tienė. Giendale, CA, pratęs-
damos „Draugo" prenumera
tą, pridėjo po 50 dol. auką. 
Džiaugiamės, turėdami jas 
savo skaitytojų tarpe ir dėko
jame už paramą. 

Felix Klimaitis, Highland 
Heights. OH, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
dienraščiui „Draugui" 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkui. 

SKELBIMAI 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. 


