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T r a k ų pil is Australi jos 
sost inėje; jaunesnie j i 
s k a u t a i lenktyniauja; 
sus imąs tymo diena 
Vilniuje; į teiktos 
s k a u t ų st ipendijos. 

2psl. 

Lie tuva garsėja ir 
futbolu; t au tos būs t a s 
— amžių statyba. 

3 psl. 

Ar ta i sovietinių laikų 
nostalgi ja; kodėl 
n e a t s i k r a t o m a se imūnu 
ir k i tos skaitytojų 
n u o m o n ė s laiškuose; 
še imin ink ių ker te lė . 

4 psl. 

P a s k u t i n i s sudiev 
E d v a r d u i ; pa r t i zana i 
n i e k a d a nebus 
pami r š t i . 

5 psl. 

P a m i n ė t a Pabalt i jo 
un ive r s i t e to sukakt is ; 
filmo premjera ; knygos 
su t ik tuvės . 

6 psl. 

Sportas 
* A n t r a d i e n i v ieninte lė

se a t i d ė t o s e Lietuvos k r e p 
š inio lygos (LKL) reguliariojo 
sezono rungtynėse Kauno „Žal
giris" svečiuose 107:73 sutriuš
kino Klaipėdos ..Neptūno" ko
mandą. 

* Vi ln iaus „Lie tuvos te-
l ekomo" k o m a n d a antradienį 
Lietuvos moterų krepšinio ly
gos (LMKL) pusfinalio serijos 
iki trijų pergalių rungtynėse 
100:61 nugalėjo Kauno „Lais
vės" komandą ir, laimėjusi seri
ją 3:0, pateko į finalą. 

* Izraelyje s tovyklaujan
tys L ie tuvos b a i d a r i n i n k a i 
sėkmingai pradėjo naują sezo
ną. Tel Avive vykusiose tarp
tautinėse vienvietininkų varžy
bose Alvydas Duonėla tapo 
dviejų rungčių nugalėtoju. 

* L ie tuvos dažasvydž io 
federaci ja (LDF), po trejų me
tų tik formalaus egzistavimo iš
sirinko naują vadovybę ir ener
gingai ėmėsi veiklos. Artimiau
siuose planuose - dalyvavimas 
tarptautinės organizacijos kūri
me ir pirmosios Lietuvos daža
svydžio lygos (LDD varžybų 
organizavimas. 

Naujausios 
žinios 

* Kolumbijoje išlaisvin
t a s p a g r o b t a s l ietuvis ber
n i u k a s 

* L e n k a m s a p s i s p r e n d u s 
r ieboromti A r t ū r o Zuoko . 
Vilniuje ketinama sudaryti 
naują valdančiąją koaliciją. 

* Sugr iež t in tas gyvūni
n ė s produkci jos i m p o r t a s į 
Baltijos valstybes. 

' Nacių medžiotojai siū
lo . lankstesnes" sąlygas gauti 
premiją už žinias apie žydų 
naikintojus. 

Lietuvoje nebel iks ne
klas i f ikuotu viešbučiu. 

* Lie tuvoje l a n k o s i 
Švedijos -valstybinės strate-
:•:.:. produktų inspekcijos 

* Lietuvos cuk raus fab
r ikai šiemet pardavė dešim
ta laliu -r ižiau produkcijos. 

NATO kandidatės dalyvaus 
Siaurės Atlanto Tarybos posėdyje 

V i l n i u s , ba landžio 8 d. 
(BNS) - NATO būstinėje Briu
selyje pirmadienį su reng ta s pir
masis bendras Šiaurės At lanto 
Tarybos (NAC) ir septynių pa
kviestųjų narys te i sąjungoje 
valstybių posėdis, k u r i a m e Lie
tuvos atstovė pranešė ap ie vals
tybės dalyvavimą ta rp tau t inė je 
operacijoje Persijos į lankos re
gione. Posėdyje a p t a r t a si tuaci
j a Irake, NATO p a r a m a Turki
jai krizės atveju, NATO taikos 
palaikymo operacijos buvusioje 
Jugoslavijos Respublikoje Ma
kedonijoje perdavimas Europos 
Sąjungai ir reformų p a ž a n g a 
pakviestosiose narys te i valsty
bėse. 

Po JAV ir Jung t inės Kara
lystės ambasadorių p raneš imo 

apie operacijas Irake Lietuvos 
ambasadorė prie NATO Gintė 
Damušytė p ranešė posėdžio da
lyviams apie kovo pabaigoje Sei
mo nu ta r imą siųsti valstybės 
karo medikus ir logistikos spe
cialistus JAV vadovaujamą ope
raciją Persijos įlankos regione. 

Diplomatė pabrėžė, kad tre
čiadienį išvykstančių Lietuvos 
specialistų uždavinys šioje tarp
tautinėje operacijoje bus pagel
bėti I r ako krizėje nuken tė 
jus iems žmonėms. Ambasadorė 
palinkėjo greitos ir sėkmingos 
karo baigties bei kad būtų „kuo 
mažiau civilių aukų, kuo grei
tesnis sugr įž imas į įprastą gyve
nimą eiliniam Irako gyventojui, 
kuo platesnis įsijungimas į val
stybės a t s ta tymo darbus, kurie 

pareikalaus tarptautinių insti
tucijų bendradarbiavimo sie
kiant užtikrinti ilgalaikį stabi
lumą" 

Lenkijos ir Prancūzijos am
basadoriai pasveikino septynių 
pakviestųjų narystei NATO val
stybių atstovus bei pastebėjo, 
kad pirmą kartą istorijoje NAC 
prie stalo sėdi ambasadorė mo
teris. 

NAC yra pagrindinė NATO 
sprendimų priėmimo instituci
ja. Valstybėms narėms joje pa
prastai atstovauja nuolatiniai 
atstovai, posėdžiai papras ta i 
rengiami kartą per savaite. 

Pernai lapkritį prisijungti 
prie NATO pakviestos Bulgari
ja, Estija, Latvija, Lietuva, Ba-
munija, Slovakija ir Slovėnija. 

Susitarimą pasirašo aplinkos ministras Arūnas Kundrotas (dešinėje), NEFCO generalinis direktorius Haro Pit
kanen ir viceprezidentė Solveiga Nordstrom. 

Vi ln ius , balandžio 8 d. 
(ELTA) - Šiaurės valstybių ap
linkos apsaugos finansų korpo
racija (NEFCO) per 5 - 10 me
tų Lietuvoje galėtų paremti 75 -
300 aplinkosauginių projektų 

60 - 220 mln. eurų sumai. Ap
linkos ministerijoje pasirašytas 
Lietuvos ir NEFCO susitarimas 
dėl korporacijos teisinio statuso 
Lietuvoje. 

Lietuvos vyriausybės vardu 

Sauliaus Venckaus <ELTA> auotr. 

susitarimą pas i rašė aplinkos 
ministras Arūnas Kundrotas, o 
NEFCO vardu — jos generali
nis direktorius Harro Pitkanen 
ir viceprezidentė Solveig Nord
strom. 

Lietuvos stojimo į ES sutarties 
pasirašymas 

Seimas rengiasi siųsti stebėtojus 
į Europos Parlamentą 

V a š i n g t o n a s , balandžio 8 
d. (LR ambasada) - Pi rmadienį 
Lietuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas George Masson 
universitete Virginia valstijoje 
pris tatė Europos integracijos is
torinį kontekstą, supaž ind ino 
su Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje (ES) nauda bei iššū
kiais, kuriuos organizacija tu rė s 
įveikti netolimoje ateityje. 

Atėnuose balandžio 16 die
ną įvyksiantis istorinis Lietuvos 
stojimo į ES sutar t ies pasirašy
mas bus „gera žinia Lietuvai , 

Europai bei Amerikai", teigė V. 
Ušackas. 

Diplomato teigimu, Lietu
vos narys tė ES ir NATO yra 
„laisvės ir demokrati jos per
galė, saugumo garantijos ir eko
nominės gerovės prielaidos". 
Anot jo, Europa pirmą kar tą per 
visą savo šiuolaikinę istoriją 
žengia visaapimančios Europos 
valstybių sąjungos, kuri parem
ta ne jėga a r teroro baime, bet 
bendrų vertybių, atsakomybės 
ir įs ipareigoj imų principais , 
link. 

Būdama ES nare, Lietuva 
galės modernizuoti valstybės 
ūkį, pritraukti naujas technolo
gijas ir investicijas, kurti darbo 
vietas bei įgaus galimybę daryti 
įtaką šios organizacijos sprendi
mams vidaus ir užsienio poli
tikos klausimais bei siekti savo 
tikslų. 

V. Ušackas taip pat pabrėžė 
tikįs, kad Lietuvos piliečiai ak
tyviai dalyvaus g-gužės 10-11 
dienomis įvyksiančiame refe
rendume dėl valstybės narystės 
ES bei parems šį siekį. 

Vi ln ius , balandžio 8 d. 
(BNS) - Trečiadienį Seimo val
dybai tvir t int i bus pateiktas 
Seimo narių, deleguojamų ste
bėti Europos Parlamento (EP) 
darbo, sąrašas , kur iame yra 
trylika asmenų. 

Į EP stebėtojai siūloma 
siųsti Socialdemokratinės są
jungos frakcijos nar ius Min
daugą Bastį, Kęstutį Kriščiūną, 
Artūrą Plokšto, Antaną Valį ir 
Birutę Vėsaitę, Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) frak
cijos nar ius Vytautą Kviet-
kauską ir Kęstutį Kuzmicką, 
Jungtinės ir liberalų frakcijos 
narius Arminą Lydeką ir Egi
dijų Vareikį, Tėvynės sąjungos 
- konservatorių frakcijos narį 

Vytautą Landsbergį, Libe-ral-
demokratų frakcijos narį Euge
nijų Maldeikį, Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
frakcijos narį Gintarą Didžioką 
bei mišrios parlamentarų gru
pės narį Kazį Bobelį. 

Stebėtojai kviečiami pradėti 
savo veiklą nuo šių metų gegu
žės mėnesio. Manoma, jog Sei
mas gaus oficialų EP pirmi
ninko Patrick Cox kvietimą at
siųsti stebėtojus po to, kai ba
landžio 16 dieną Atėnuose bus 
pasirašyta Stojimo į Europos 
Sąjungą sutartis. 

E P apmokės stebėtojų ke
lionės išlaidas ir skirs dienpi
nigių pragyvenimui Briuselyje 
arba Strasbūre. 

Lietuva l e n k s Estiją, t a č i a u 
n u s i l e i s Latvijai 

Balsavimas prieš ES reikštų ekonominės 
plėtros sulėtėjimą 

V i l n i u s , ba landž io 8 d. 
(BNS) - Lietuvos ekonomika, 
skatinama vidaus vartoj imo bei 
investicijų, šiemet t u r ė t ų augt i 
5.6 proc., o a t s igaunan t išori
nėms rinkoms ir didėjant eks
portui, 2004 metais va ls tybės 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
augimas turėtų siekti 6.1 proc., 
spėja Švedijos bankas „Skandi 
naviška Enski lda B a n k e n " 
(SEB). 

SEB parengtoje naujausioje 
Baltijos valstybių ekonomikos 
apžvalgoje („Balt ic Out look") 
teigiama, kad L ie tuva paga l 
ekonomikos augimą nus i l e i s 
Latvijai, tačiau lenks pas t a ruo 

ju metu ilgą laiką pirmavusią 
Estiją. SEB numato, kad Lat
vijos ekonomika 2003 ir 2004 
metais augs a t i t inkamai 6.1 ir 
6.6 proc., o Estijos — 5.4 ir 5.9 
procento. Lietuvos BVP augi
mas pernai siekė 6.7 proc. ir bu
vo didžiausias Baltijos valsty
bių tarpe (Latvijos — 6.1 proc., 
Estijos — 5.8 proc.). 

F inansų ministerija numa
to, kad Lietuvos ekonomika 
šiemet augs 4.9 proc , o kitąmet 
— 5.4 p r o c , tačiau šios spėlio
nės a r t imiaus iu metu tu rė tų 
būti padidintos. 

Anot SEB. biudžeto deficito 
augimą lems N u k e l t a į 5 ps l . 

V i ln ius , balandžio 8 d. 
(ELTA) - Į takingai pasaulio 
verslo organizacijai ICC pri
klausant i asociacija Tarptau
tiniai prekybos rūmai Lietuva 
(ICC Lietuva) įsitikinusi, kad 
gegužės 1 0 - 1 1 dienomis įvyk
siančiame referendume balsavi
mas prieš Europos Sąjungą 
(ES) sulėtintų Lietuvos ekono
minę plėtrą. 

„Galimybę dalyvauti dides
nėse rinkose ir bendruose Euro
pos projektuose, kaip lygiaver
čiai partneriai su kitomis Euro
pos valstybėmis, mes nutolin
tume iki kito karto, kai Lietuva 
galėtu būti pakviesta vėl iš
reikšti valią aktyviai dalyvauti 

Europos gyvenime. Ekspertų 
nuomone, tai gali atsitikti net ir 
2007 metais", kreipimesi į vers
lo visuomenę teigia ICC Lietuva 
pirmininkas Eduardas Vilkelis. 

Pasak jo, reikia nesibaimin
ti būsimų pažangių naujovių ir 
tinkamai ruoštis joms, kad su
teiktus pr ivalumus galėtume 
pakreipti mums naudinga link
me. 

1994 metais įkurta ICC Lie
tuva yra pasaulio verslo organi
zacijos „International Chamber 
of Commerce" ^ICC) valstybinis 
komitetas Lietuvoje. Šiuo metu 
ICC Lietuva vienija 41 narį, iš 
kurių 13 — asocijuotų 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Lietuva ruošiasi naujai 
Karaliaučiaus tranzito 

tvarkai 
Vi ln ius , balandžio 8 d. 

(BNS) - Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis teigia, 
kad Lietuva spės pasiruošti 
naujosios Rusijos tranzito į Ka
raliaučiaus sritį tvarkos įvedi
mui nuo liepos 1 d. 

Po antradienį Prezidentū
roje vykusio susitikimo su pre
zidentu Rolandu Paksu A. Va
lionis pabrėžė, kad Lietuva jau 
susitarė su ES dėl naujosios 
tranzito tvarkos įvedimo finan
savimo — tam Lietuva iš ES 
gaus 12 mln. eurų (beveik 42 
mln. litų), o iki 2006-ųjų pabai
gos iš viso Lietuvai 

N u k e l t a į 5 psl . 

Pasaulio nauįienos 
(Remiantis AFP. Reuters, AP. Ime^ax. *TAP,-TASS, BNS 

žinių agentarų prane&mafs^ 

oro uoste pradėt i t ikrinti visi 
keleiviai, grįžtantys iš šalių, 
kuriose užregis truota SARS 
atvejų, ypač iš Pietryčiu Azi
jos. 

JAV 

J A V prez identas George W. 
Bush ir Didžiosios Br i t an i jos 
minis t ras p i r m i n i n k a s Tony 
Blair an t radienį i š r e i škė pr i
tar imą t am, jog po k a r o I r a k e 
Jung t inėms T a u t o m s (JT) 
būtų sk i r tas „gyvybiškai svar 
bus vaidmuo". L o n d o n a s ir 
Vašingtonas t ikis i , k a d jų 
prieita vieninga pokar io I r ako 
raidos e tapų vizija n u r a m i n s 
tokias karui n e p r i t a r i a n č i a s 
valstybes kaip P rancūz i j a , Vo
kietija bei Rusija, t a i p p a t nu 
malšins t a r p t a u t i n ė s bendr i 
jos būgš tav imus dėl J u n g t i n i ų 
Valstijų siekių I r ake . 

EUROPA j 

T a l i n a s . A t s i s t a t y d i n a n t i 
Estijos vyr iausybė a n t r a d i e n į 
iš principo pa tv i r t ino su t a r t į 
dėl šalies p r i s i jungimo pr ie 

Europos Sąjungos (ES). Galu
t ina i šį dokumen tą pa tv i r t ins 
j a u nauja vyr iausybė . ES šalių 
ir stojančių į ją valstybių su
t a r t i s n u m a t o sąlygas, kurio
mis Est i ja , Latvija, Lietuva, 
Čekija, K ip ra s , Mal ta , Vengri
ja , Lenkija , Slovakija ir 
Slovėnija pr is i jungs prie ES. 
ES ir į ją stojančios šalys su
t a r ė pas i rašy t i stojimo su tar t į 
šių metų ba landž io 16 dieną 
Atėnuose . 

V a r š u v a . Lenkijoje užregis
t r u o t a s p i r m a s ligonis, kur is 
ga lbūt se rga pas lap t ingu plau
čių uždeg imu, sukėlusiu pa
niką v i same pasaulyje. Kroku
vos l igoninėje t i r i ama moteris , 
kur i pr ieš sava i tę grįžo iš Ki
nijos, o į vieną centr inės Len
kijos gydymo įstaigą kreipėsi 
vyr iškis , viešėjęs Tai lande. 
Lenkijos vyriausiosios sani ta
rinės t a rnybos potvarkiu, Var
šuvos t a r p t a u t i n i a m e Okenc 

RUSIJA 

M a s k v a . Rusijos gynybos 
ministerija teigia nieko neži
nant i apie Vašingtono reikala
vimą uždaryti Bagdade Rusi
jos ambasadą. „Tokie klausi
mai yra Rusijos užsienio 
reikalų žinybos kompetencija", 
— antradienį sakė Rusijos 
karo žinybos spaudos tarnybos 
viršininkas pulk in inkas Nikc-
laj Deriabin. 

Žiniasklaidos priemonių 
duomenimis, Amerika mano, 
kad Rusijos ambasados teri
torijoje veikęs t rukdžius su
keliantis įrenginys neleido 
sąjungininkams nuta ikyt i la
bai t ikslius ginklus. 

kaltinami dėl negerbimu pre
zidento Fidel Cast ro vadovy
bei. Disidentai buvo nuteisti 
kalėti nuo 12 iki 27 metų. Šis 
politinis susidorojimas laiko
mas griežčiausiu Kuboje kelių 
dešimtmečių laikotarpiu. Šiais 
nuosprendžiais Kuba davė 
aiškų ženklą JAV prezidento 
George W. Bush administraci
jai, jog nepakęs jos pastangų 
stiprinti Kubos disidentų 
judėjimą. . 

Lietuvos karių 
taikos palaikymo 
misijos pratęstos 

V i l n i u s , balandžio 8 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
priėmė nutarimą, kuriuo pra
tęsė Lietuvos karių dalyvavimą 
NATO vadovaujamose taikos 
operacijose Bosnijoje ir Herce
govinoje bei Kosovo provincijo
je, Serbijoje ir Juodkalnijoje iki 
2004 metų. 

Šiuo metu taikos misijoje 
Bosnijoje ir Hercegovinoje daly
vauja vienas Lietuvos karinin
kas, tarnybą atliekantis JAV 
vadovaujamame brigados šta
be. Lietuva taikos stabilizavi
mo operacijoje Bosnijoje ir Her
cegovinoje dalyvauja nuo 1997 
metų. 

Seimas taip pat pri tarė pre
zidento pasiūlymui pratęsti 30 
Lietuvos karių dalyvavimą 
Lenkijos ir Ukrainos bataliono 
sudėtyje, bei 105 karių dalyva
vimą Danijos bataliono sudėty
je Kosovo provincijoje, Serbijoje 
ir Juodkalnijoje iki 2004 metų 
kovo. 

Planuojama, kad 2003 me
tų rugpjūčio mėnesį šiame ba
talione tarnaujančią Estijos 
kuopą pakeis Lietuvos kuopa, o 
šią nuo 2004 metų kovo — Lat
vijos kuopa. 

Lietuvos kariai tarptau-ti-
nėje taikos operacijoje Kosove 
dalyvauja nuo 1999 metų. Šiuo 
metu Kosove ta rnauja 33 Lietu
vos kariai, tarp jų — du karo 
medikai. 

Pagal Lietuvos įstatymus. 
Seimas turi pritarti Lietuvos 
karių siuntimui į užsianį. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters, AFP, Interfas. AP. BNS. CNN 

žinių agentūrų pranešimais 

HONG KONGAS 

KUBA 

H a v a n a . Komunist inė Kuba 
pirmadienį nuteisė ilgalaikiu 
laisvės a tėmimu mažiausiai 
36 iš 78 disidentų, kur ie buvo 

Hong K o n g o vyriausybė 
antradienį pranešė, kad mirti
nu kvėpavimo t akų virusu 
užsikrėtė dar 45 žmonės, ir 
dabar valstybėje užregistruoti 
928 šios ligos atvejai. Pasak 
vyriausybės ats tovės spaudai, 
nuo ūmaus kvėpavimo takų 
'SARS) viruso mirus dar 
dviem žmonėms, dabar jo au
kų skaičius šalyje išaugo iki 
25. Iš viso 20 pasaulio valsty
bių nuo SARS mirė daugiau 
kaip 100 žmonių, apie 2,600 
užsikrėtė šios ligos virusu. 

* A n t r a d i e n į į š i a u r ė s 
v a k a r u s nuo Vidurio Irako 
Hilos miesto vyko įnirtingas 
mūšis tarp JAV pajėgų ir Ira
ko Respublikos gvardijos. Ira
kiečiai atakavo lengvųjų 
ginklų, reaktyvinių granatų ir 
minosvaidžių ugnimi, o Ame
rikos kariuomenė davė atkirtį, 
panaudodama artileriją ir 
sraigtasparnius. Amerikos ka
reiviai pakvietė į pagalbą oro 
pajėgas. Virš galvų buvo 
girdėti reaktyvinių lėktuvų ir 
dviejų sraigtasparnių gaus
mas. Hilą yra netoli senovinio 
Babilono miesto, maždaug už 
100 kilometrų į pietus nuo 
Bagdado. 

* J A V k a r o l ė k t u v a i p r a 
ė jus i a nak t į b o m b a r d a v o 
irakiečių pozicijas š iauriniame 
šalies naftos pramonės centre 
Kirkuke ir jo apylinkėse. Šios 
atakos apibūdinamos kaip vie
nos intensyviausių per visą 
jau 20 dienų trunkančią karo 

operaciją. In tensyvus bombar
davimas prasidėjo pirmadienį 
vakare ir tęsėsi iki antradie
nio ryto. sakė Mamas Rostam, 
kur is vadovauja kurdų kovoto
j a m s , įs i tvir t inusiems į rytus 
nuo Irako vyriausybės pajėgų 
kontroliuojamo Kirkuko. 

* M i r ė I s p a n i j o s te leviz i 
j a i „ T e l e c i n c o " dirbęs opera
torius, kuris buvo sunkiai su
žeistas JAV t anku i antradienį 
šovus į užsienio žiniasklaidos 
atstovų viešbutį Bagdade, 
pranešė šis televizijos kana
las. 37-erių metų Jose Couso. 
per sprogimą viešbutyje ,.Pa-
lestine" netekės kojos ir paty
ręs sunkius žandikaulio suža
lojimus, mirė ligoninėje. Kaip 
jau skelbta, per ŠĮ sprogimą 
ta ip pat žuvo „Reuters" dirbęs 
35 metų operator ius iš Ukrai
nos Taras Prociuk. o dar trys 
šios agentūros žurnal is ta i bu
vo sužeisti. 

N u k e l t a i 5 psl. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

ANTROJI TRAKŲ PILIS... 
AUSTRALIJOJE! 

Trakų pilį pamatyti Aus
tralijos lietuviams nereikia į 
Lietuvą keliauti. Trakų pilis 
stovi... pačioje Australijos 
sostinėje, Canberra mieste! 
Tai entuziastingo s. Mindaugo 
Mauragio kelerių metų darbo 
rezultatas: miniatiūrinė Tra
kų pilis garsiajame Cocking-
ton Green sode, kuriame stovi 

įžymiųjų pasaulio pilių bei 
pastatų miniatiūros. 

Skautininkas Mauragis, 
turbūt paties Vytauto Didžio
jo, o gal net DLK Kęstučio 
įkvėptas, savo šeimos ir „Bal
tijos" židiniečių skautų pa
dedamas, ilgai rinko „staty
bos" medžiagas, ne kartą lan
kėsi Lietuvoje ir ten iš Kul-

s. Mindaugas Mauragis — „Trakų pilies" statytojas. Šia pilimi galėtų ir 
pats Vytautas Didysis pasidžiaugti! 

J A U N E S N I Ų J Ų S K A U T Ų „AUTOMOBILIUKŲ* 
L E N K T Y N Ė S 

Čikagos ir apylinkių „Li-
tuanicos" tunto „Geležinio Vil
ko" draugovės jaunesnieji 
skautai yra žvalūs, judrūs ir 
labai nori lenktyniauti. Jų 
vadovai, norėdami išnaudoti 
per žiemą susikaupusią skau
tukų energiją, kas pavasarį 
suruošia mažųjų automobi
liukų lenktynes. Šis užsiėmi
mas jau tapo nekantriai lau
kiama tradicija. Tokios lenk
tynės, vadinamos „Derby race" 
yra labai populiarios ame
rikiečių skautų tarpe. 

Tuntas nuperka komplek
tą su reikalingomis dalimis, o 
skautukai su savo tėveliais 
juos paruošia lenktynėms. 
Taip vyksta gražus sūnaus ir 
tėvo bendradarbiavimas. Šios 
„mašinėlės" turi lengvai rie
dėti ir sverti ne daugiau pen
kių uncijų. Šioms lenktynėms 
reikalingos trąšos — tam tik
ros lentos su lenktynių keliais. 

Skautas vytis fil. Linas 
Paužuolis. talkinant v.s. Rasai 
Conklin, šiuos „lenktynių 
kelius" nupirko iš amerikiečių 
skautų ir vadovavo šių lenk
tynių vedimui. Čia talkino ir 
šie vadovai ir vadovės: ps. 
Loreta Jucius, Henrikas ir ps. 
Fausta Varaneckai, Paulius 
Majauskas ir Robertas Blins-
trubas. Oficialus lenktynių 
fotografas buvo fil. s. Vytenis 
Lietuvninkas. Skautai Anta
nas Paužuolis ir Justinas Ber-
tašius pranešinėjo lenktynių 
eigą. Tėvai ir skautukai galėjo 
pasistiprinti paruoštais leng

vais užkandžiais ir gėrimais. 
Maitinimu rūpinosi Carrie 
Paužuolienė ir Margarita Hof-
manienė. Lenktynės vyko ko
vo 22 d. po Lituanistinės mo
kyklos pamokų PLC, Le-
monte. 

Susidomėjimas šiomis 
lenktynėmis buvo labai di
delis. Ne tik skautukai, bet ir 
jų tėvai dalyvavo iki pat lenk
tynių pabaigos. Lenktynės 
užsitęsė net kelias valandas, 
nes buvo devyni lenktynių 
ratai, kuriuos kiekvienas lenk
tynininkas turėjo apvažiuoti bent 
du kartus. Dalyvavo 28 skau
tukai su įvairių spalvų ir 
formų „automobiliukais". Iš 
viso buvo atlikta 162 bėgimai 
ir iš jų išrinkti trys laimėtojai. 
Pirma vieta teko Kovui 
Kulbiui, antroji — Algiui 
Marcinkevičiui ir trečioji — 
Aleksui Juciui. Laimėtojai bu
vo apdovanoti. 

Pasirodo, kad laimėti ne
lengva. Reikia tikėtis, kad 
skautukai ir jų tėvai pers-
varstys pastebėtas klaidas ir 
kitais metais pasieks laimė
jimų. 

Skautukų tėvai ir jaunieji 
lenktyniautojai dėkingi drau
govės vadovams, aukojusiems 
savo laiką jaunimui. Pažy
mėtina, kad „automobiliu
kams" laikiklius padarė sk. 
vytis fil. Linas Paužuolis, o jo 
žmona Carrie visus laku 
gražiai nudažė. Ačiū visiems! 

„Senas vilkas" 
A Paužuolis 

PASIDŽIAUKIM „VERPSČIŲ" T A L E N T A I S 

„Aušros Vartų7„Kerna-
vės" skaučių tunto vyr. 
skaučių ir skautininkių 
„Verpsčių" būrelis pasižymi 
savo darbštumu, kūrybingu
mu ir įvairiais talentais. Bū
damos seses, džiaugiasi kiek
vienos narės pasiekimais, o šį 
kartą jaukion popieten Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cen
tre, sekmadienį, balandžio 13 

d., 3 vai. p.p., kviečia visą Či
kagos skautiją ir draugus. Čia 
vyks sesės rašytojos v.s. Ni
jolės Užubalienės naujos poe
zijos knygos sutiktuvės, tos 
knygos iliustratorės fil. Zitos 
Sodeikienės ir skulptoriaus 
Kenneth Nelson meno darbų 
paroda. Bus įdomu. Lauksime 
visų! 

Seses „Verpstes" 

Sidnėjaus (Australija) „Aušros" tunto skautai „Trakų pilies" atidarymo iškilmėse Cockington Green sode, 
Australijos sostinėje Canberra, š.m. vasario 22 d. Iš kairės: Neris Mauragis prt. sk. Vilija Jurkšaitytė. ps. Ray 
Vingilis, vyr. sk. Dovilė Zduobienė, sk. Andrius Jurkšai t is , tunt. ps. Arvydas Zduoba, Alaną Blyton. 

tūros paveldo centro architek
tų gavo Trakų pilies planus 
bei patarimus. Be to, reikėjo 
išsirūpinti leidimą, pritarimą 
iš Cockington Green vadovy
bės „Trakų pilį" ten pastatyti 
ir, žinoma, rezervuoti vietą 
tvenkinėlio saloje — „Galvės 
ežere"! 

Pagaliau „Trakų pilis" 
buvo pastatyta. Iškilmingas 
jos atidarymas įvyko 2003 m. 
vasario 22 d. Susirinko arti 
200 svečių, jų tarpe „Arts & 
Heritage" ministras Bill 
Wood, Steve Pratt , Multicul-
tural Affairs" ministro atsto
vas, Lietuvos garbės konsulas 
Viktoras Šliteris, Lietuvių 
Bendruomenės ir krašto val
dybos pirmininkai, lietuvių 
skautų atstovai, taip pat lat
vių ir estų bendruomenių 
pirmininkai. 

Ta diena visiems lietu
viams buvo graži ir maloni 
šventė. Energija, entuziaz
mas, pasididžiavimas tolimą
ja tėvų tėvyne, pastatė šią 
ypatingą „Trakų pilį". Aus
tralijos lietuviai džiaugiasi ir 
dėkoja energingajam s. Min
daugui Mauragiui, o kita
taučiai gali pasigrožėti. 

Sesė Dovilė 

ACIU R Ė M Ė J A M S 

„Lietuvių Skaučių Sese
rija II" knygos išleidimą pi
niginėmis aukomis š.m. kovo 
mėn. parėmė: 

v.s. Vanda Aleknienė 
JAV Atlanto rajono sesės 
Washington D.C. Skaučių 

„Židinys" 
Meilė ir Tadas Mickai 
s. Irena ir Edmundas 

Mankevičiai 
v.s. Alfonsą Budriūnaitė-

Pažiūrienė 
Eugenijus Kleinas 
Knygos išleidimas labai 

brangus, todėl kiekviena auka 
didžiai vertinama. Nuoširdi 
padėka visiems rėmėjams. 

Budime! 

„Lietuvių Skaučių 
Seserija LT* knygos 

redakcija ir Lėšų telkimo 
komitetas 

Dvi Trakų pilys — viena netoli Vilniaus, Lietuvoje; antroji Australijoje. 
Kuri tikroji, net atskirti sunku... 

SUSIMĄSTYMO DIENA VILNIUJE 

Vasario 22-ji yra Skau-
tybės įkūrėjo Robert Baden-
Powell ir jo žmonos Pasaulio 
Skaučių šefės Olave Baden-
Powell jungtinė gimtadienio 
diena, kurią tą pačią datą mi
ni viso pasaulio skautės, plės
damos didįjį gražiosios idėjos 
ratą. 

Diena prasideda tradici
niu tekančios saulės pasveiki
nimu, kuris nenutrūkstamai 
tą dieną apibėga visą pasaulį, 
tęsiasi skautiškose sueigose, 
duodami įžodžiai. 

Vilniuje skautiškoji sueiga 
vasario 22 d., 10 v. ryto 
Taikomosios dailės muziejuje, 
kurioje dalyvauti buvo kvie
čiami visi skautiški vienetai. 

Šventę rengė ir visus, kaip 
garbius ir svarbius svečius, 
siekiant suaktyvinti dėmesį ir 
paramą, tiek jaunimo r.uklėji-
mo organizacijų, tiek ir užmo
kyklinei veiklai, kvietė Lietu
vos Skaučių Seserija. 

Iškilmingas viešas rengi
nys tą dieną, 3 vai. p.p. vyko 

Lietuvos mokslų akademijos 
Didžiojoje salėje, Gedimino 
pr., Vilniuje. 

Akademinėje šventės daly
je — po atidarymo, svečių pri
statymo ir sveikinimų, kalbėjo: 

„Organizacijos svarba" — 
VPU doc. Giedrė Kvieskienė; 

„Talka pozityviai veiklai", 
— VU doc. Ramutė Manelienė; 

..LSS istorinė apžvalga ir 
tęstinumas" — VS Stefa Ged
gaudienė. 

Vietovių prisistatymai. 
Meninėje dalyje: 
Garsioji Lietuvos solistė 

Irena Milkevičiūtė su dukra 
Asta Grigorijan, 

Lietuvos karo akademijos 
kariūnų ansamblis ir 

Balio Dvariono muzikos 
mokyklos auklėtiniai. 

Ši prasminga šventė buvo 
gerai suorganizuota ir daly
viams paliko malonų įspūdį 
darnios skautiškos veiklos, sie
kiančios jaunimą auklėti skautiš
ka lietuviška dvasia tarnauti 
Dievui. Tėvynei, Artimui. 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
500 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Paios ir Christ 
ligoninėms. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Brnhurst, IL 60126 

630-941-2609 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pagei" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLCGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. RIMAS NOVICKIS 

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualine fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 
traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402. Tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

SKAUTAI PRISIMENA TAUTOS 
LAKŠTINGALĄ 

Siu iionu ..Kęstuti s ir Birute" prie sa%'o ..Tr; Visos nuotraukos Dovilės Z. 

„... Kaip aš norėčiau Vilnių 
aplankyti"... — aidint šiems 
Dalios arijos iš Balio Dvariono 
operos „Dalia" žodžiams, 
vogčiomis žvilgterėjau j kai
mynus, daugelio akys keistai 
žibėjo. Švelniame dainininkės 
balse skambėjo tokios gilaus 
liūdesio gaidos, vedančios 
klausytoją klaidžiais mūsų 
tautos takeliais, kuriuose 
skausmo ir vargų niekada 
netrūko. 

Pagalvojau. Vincė JonuŠ-
kaitė-Zaunienė būtų labai 
patenkinta, klausydamasi IV 
jos vardo konkurso laureatės 
Renatos Tarosaites dainavi
mo. Konkurso, kurio pro
gramoje reikėjo padainuoti dvi 
arijas ir harmonizuotą liau
dies dainą, dalyvės buvo taip 
gerai pasiruošusios, kad 
komisijai teko bemaž padvigu
binti apdovanojimų skaičių. 

Antrąją premiją laimėjo 
žaismingai žemaičiuojanti 
Lina Urniežiūtė-Volfienė, dvi 
trečiosios premijos buvo pa
skirtos Ingai Ivanauskaitei ir 
Jurgitai Adamonytei. Diplo
mas atiteko Ramintai Vai
cekauskaitei. 

Taip pilnutėlė Lietuvos 
Muzikos akademijos Vilniuje 
salė š.m. kovo 27-28 d. prisi
minė ir pagerbė Akademinio 
Skautų sąjūdžio garbės narę. 
Valstybės teatro operos solistę 
Vincę Jonuškaitę-Zaunienę. 

Šįmet jau ketvirtą kartą 
paminėjimą organizavo Aka
deminio Skautų sąjūdžio 

Vydūno fondas, jo nenuilstan
tis įgaliotinis Lietuvoje Ed
mundas Kulikauskas, kartu 
su Lietuvos Muzikos akademi
j a . Talkininkavo ir gausiai 
dalyvavo Vilniaus skautai — 
akademikai. Fondas jau per 
50 metų remia lietuvius stu
dentus, jaunimo organizacijas 
ir leidžia knygas istorinėmis 
temomis. Menų profilio stu
dentėms dainininkės vardo 
premijos skiriamos konkurso 
tvarka. 

Labai gražiai buvo ap
dovanoti renginio organizato
riai — vertinimo komisija, 
kuriai vadovavo prof. V. 
Prudnikovas, akompaniato-
rės. Akademijos prorektorius 
prof. E. Ignatonis padėkojo 
broliui Edmundui už jo 
nenuilstantį rūpinimąsi Lie
tuvos studentija, o pastarasis 
(jis ir Valdovų rūmų atstaty
mo rėmimo valdybos pirmi
ninkas) pakvietė muzikus 
koncertuoti būsimuosiuose 
rūmuose. 

Ta pačia proga E. Kuli
kauskas įteikė Vydūno fondo 
skirtą Igno Končiaus vardo 
stipendija Kauno technologi
jos universiteto Fizikos labo
ratorijos studentei Jurgitai 
Čyvienei ir dvi Broniaus 
Kviklio stipendijas Vytauto 
Didžiojo universiteto studen
tėms — Vaivai Kulikauskaitei 
ir Neringai Jurčytei. 

Vakaras baigėsi gražiu 
visų dalyvių pabendravimu. 

Sk. vytis R. Tupčiauskas 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org


TAUTOS BUSTAS — AMŽIŲ 
STATYBA 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

> 

Yra daug daiktų ir dalykų, 
be kurių žmogui būtų ne
patogu, sunku arba išvis neį
manoma gyventi. Žmogui eg
zistuoti būtinas maistas, ap
ranga, būstas. Yra dar gamtos 
duotų reiškinių ir medžiagų, 
kurių tarsi nematome, tačiau 
jų netektį iškart pajuntame. 
Tačiau žmogus yra ne tik bio-
socialinė būtybė, bet ir Dievo 
paveikslas, jis gyvas ne vien 
duona, jam duota vieta po 
saule, suteiktos teisės laisvai 
reikšti savo valią, kurti šeimą, 
priklausyti tautai, valstybei, 
turėti savo tėvynę. Teisė, 
laisvė, valia, tėvynė — tarsi 
abstraktūs, nematomi daly
kai, tačiau užtenka bent vieno 
jų netekti, ir iškart pajusime. 

Lietuvos netekčių patirtis 
didelė ir skausminga, nes is
torinis likimas jai lėmė būti 
tarp Rytų ir Vakarų, tarp 
skirtingų kultūrų ir skirtingo 
civilizacijos laipsnio kaimynų, 
nenuoramų užkariautojų. Gal 
todėl lietuvio veide dažniau 
rūpestį, o ne šypseną matome, 
todėl pakelių rūpintojėliai 
liūdni, dainos ilgesingos, todėl 
ir poetas ją pavadino „ašara 
Dievo aky". 

Suaugęs su dosnia ir 
ramia gamta, iš jos semdamas 
galias, ją garbindamas, lietu
vis išsiugdė sėslumo savybę, 
kurią amžiai j am įtvirtino 
kaip šeštąjį jausmą — tė
viškės, tėvynės meilę. Šis 
jausmas nebūdingas iš klajok
lių kilusioms tautoms. Jei 
lietuvis iš savo šalies savo 
noru ar prievarta pasitraukia, 
suserga tėvynės ilgesio liga — 
nostalgija. Pastebėta, kad lie
tuviai neatspariausi šiai ligai. 
Štai ką rašė iš Kanados auš
rininko Martyno Jankaus 
dukra Elzė savo jaunystės 
draugei Elenai Kondratavi-
čienei, gyvenusiai Bitėnuose 
prie Rambyno: „Tu nežinai, 
Elena, kokia ta liga — nostal
gija, ji kankina dieną ir naktį, 
ji neapleidžia sapnuose. Jei 
nuo jos būtų išrasti vaistai, 
Amerikos vaistinėse jų ne
būtų, išpirktų lietuviai. Įdėk į 
laiško voką keletą smiltelių 
nuo motinos kapo, gal leng
viau bus". Ten, kur nors vie
nas lietuvis ar jo kapas, ten — 
Lietuvos dalelė. Gal todėl iš 
tolimiausių kraštų parsigabe
name tautiečių kaulus, kad jie 
nors po mirties ramybę rastų. 

Kaip vaikai šeimoje jau
čiasi geriausiai, saugiausiai, 
taip žmonės — savo tautoje; 
juos sieja bendras istorinis 
likimas, kalba, tikėjimas, 
papročiai, bendra teritorija — 
vieta žemėje. Kaip šeima, taip 

ir tauta turi savo būstą. O tas 
tautos būstas — tai valstybė, 
nes tik savoje nepriklausomo
je valstybėje tautos būsena op
timali, ji nevaržoma plėtoja 
savo etnokultūrą, socialinę ge
rovę, reiškia laisvą valią ir ki
tokias galias. 

Tačiau valstybę kurti, vie
nyti gentis nėra lengva. Is
toriniai šaltiniai byloja, kad 
Lietuvos valstybės kūrimasis 
buvo sudėtingas. Vienijimosi 
idėja radosi iš poreikio apsau
goti tautą, sukurti jai saugų 
būstą — valstybę. Jai įgyven
dinti prireikė milžiniškų pas
tangų, teko panaudoti prie
vartą, šalinti nepaklusniuo
sius, pralieti savą kraują, nes 
žmogui idealai visada tolimes
ni, sunkiau suvokiami už nū
dienos interesus, buities rei
kalai užgožia būties dalykus. 

Iš pietų ir rytų į lietuvių 
žemes brovėsi slavai, Aukso 
orda, o iš Vakarų — germanų 
gentys. Patyrę skausmingų 
netekčių ir nuostolių, lietuviai 
suvokė, kad būtina gerai ap
mokyta, organizuota, nuolat 
budinti kariuomenė, todėl gre
ta žemdirbystės radosi kary
ba, kuri tapo neatsiejama lie
tuvių gyvenimo dalimi. Dar 
nesuvienyta į valstybę, lietu
vių tauta sugebėjo apginti ne 
tik save, bet išgelbėjo nuo 
Aukso ordos kaimynę Lenkiją 
ir visą Europą. Tačiau krikš
čioniškoji Europa Lietuvai už 
tai atsidėkojo tik ugnimi ir 
kalaviju... 

Į pabaigą eina aštuntasis 
šimtmetis nuo Mindaugo krikšto 
ir karūnavimo Lietuvos kara
liumi, nuo suvienytos Lie
tuvos valstybės įkūrimo. Per 
tuos šimtmečius, nors su
vienyta, Lietuva ramybės ne
turėjo: buvo žūtbūtinių mūšių, 
karų, pergalių ir pralai
mėjimų, skaudžių netekčių, 
Lietuvą žeminančių sutarčių, 
okupacijų, tačiau tautos dva
sia niekad nebuvo galutinai 
sugniuždyta, niekada nepasi
davė, veržėsi į Laisvę ir Ne
priklausomybę. 

Taip jau lėmė istorinis li
kimas, kad kažkada galinga 
Lietuvos valstybė, valdžiusi 
žemes nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros, atlaikiusi slavų, 
kryžiuočių, kalavijuočių ir 
Aukso ordos puolimus, per 
suartėjimą su padrikusio vals
tybingumo ponų ir bajorų Len
kija pati savo valstybingumą 
prarado. Tačiau viltys ir pas
tangos atkurti sugriautą Lie
tuvos valstybę nebuvo sužlug
dytos. Pasipriešinimas rusų 
carų okupacijai prasidėjo Lie
tuvos istorijos tyrinėjimu 

LIETUVOS KARALIUS 
ATVYKS PER KALĖDAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Nr.3 

Už jo sūnaus Kazimiero 
Gediminas išleido savo dukrą 
Aldoną ir davė lenkams kari
nės paramos kovoje prieš toto
rius. Gediminas išplėtė Lie
tuvos sienas į rytus ne tiek su 
rusais kariaudamas, kiek 
versdamas su jais atsargią ir 
labai tolerantišką politiką, 
todėl Gedimino ir vėlesniųjų 
gediminaičių vardas buvo ger
biamas rusų žemėse dar išti
sus šimtmečius, o kai kurie 
Rusijos carai ir jų artimieji 
laikė didele garbe pabrėžti 
savo kilmę iš Gedimino ir jo 
palikuonių. Net kelios Rusijos 
kunigaikščių giminės, kaip 
Chovanskiai, Golicinai, Kura-
kinai ir Trubeckojai kildina 
save iš gediminaičių giminės 
(„Encyklopedia rosiskoi mo-
narchii". Jakaterinburg, Rusi
ja. 2002 m. p. 173.). 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 9 d., trečiadienis 

Bronius Nainys 

Lietuva vėl garsi 

Sekmadienį, balandžio 6 d., į Maria gimnazijos auditoriją suplaukė nemunai „Draugo" draugų pasiklausyti 
„Trijų panterų" koncerto... Jono Kaprio nuotrauka 

Nors rusiškose žemėse 
Gediminas ir toliau buvo vadi
namas didžiuoju kunigaikš
čiu, Vakarų kaimynai jį laikė 
karaliumi. 1323 m. gegužės 26 
dienos laiške pranciškonų 
ordino vienuoliams Gediminas 
save tituluoja lietuvių ir rusų 
karaliumi, o popiežius Jonas 
XXII savo laiške Gediminui į jį 
kreipiasi šiais žodžiais: „Žy
miajam ir kilniajam vyrui Ge
diminui, lietuvių ir daugelio 
rusų karaliui...". Šie laiškai 
buvo išspausdinti Vilniuje 
1966 m. knygoje „Gedimino 
laiškai" (psl. 51; 91). Šį faktą 
patvirtina ir lenkų, ameri
kiečių istorikai, kurie, cituo
dami popiežiaus Jono XXII 
laiškus Lietuvos valdovui, jį 
vadina „rex Lithuanorum et 
multorum Ruthenorum" (Os-
car Halecki. „Jadwiga of Anjou 

Vilniaus universitete. Univer
siteto auklėtiniai: Mickevi
čius, Kraševskis, Kondrata
vičius ir daugelis kitų, nors 
lenkiškai kalbėjo, tačiau gerbė 
ir mylėjo savo tėvynę Lietuvą, 
save laikė lenkiškos kultūros 
lietuviais, priešinosi rusini
mui, siekė Lietuvos atgimimo. 

Pirmieji tikri, susipratę 
lietuviai, kuriems aiškią įtaką 
turėjo universiteto dvasia, 
buvo Daukantas ir Valančius. 
Jų istorijos veikalai, parašyti 
lietuviškai, atliko didžiulį 
šviečiamąjį vaidmenį. Tikrasis 
tautinis atgimimas prasidėjo 
po baudžiavos panaikinimo, 
kai valstiečiai, kaime išlaikę 
nepažeistą ir nesužalotą tau
tiškumą, gavę šiokią tokią 
laisvę ir savivaldą, praturtėjo, 
atkuto ir, atgavę spaudą, su 
savo kultūriniais reikalavi
mais išėjo į viešumą. Kita ver
tus, tautiškajam atgimimui 
buvo palankus teritorijos su
siaurėjimas; ankstesnių laikų 
Lietuva buvo daugiatautė, 

išplitusi į kitų tautų etnines 
žemes, o atgimstanti — susi
telkusi savo etninėse žemėse. 

Didžiųjų kunigaikščių Lie
tuvos valstybė nebuvo tautinė, 
ją kūrė „iš viršaus", ji neturėjo 
aiškiai išreikšto tautiškumo, 
rėmėsi dinastijomis ir aukš
tesniais luomais. XX amžiaus 
pradžioje valstybės atkūrimas 
rėmėsi knygnešiais švietėjais, 
artojais savanoriais ir savo 
valstybės ištroškusią, tau
tiškai vieninga valstietija. 
Pirmasis organizuotas ir rim
tas bandymas išsivaduoti iš 
110 metų trukusios rusų oku
pacijos buvo 1905 metų Didy
sis Vilniaus Seimas, pareika
lavęs autonomijos su Seimu 
Vilniuje, ir po jo kilęs sukili
mas, kuris, deja, buvo numal
šintas. Reikėjo dar dešimt
mečio aktyvios politinės veik
los — tiek Lietuvoje, tiek už
sienyje. Tik pasibaigus Pir
majam pasauliniam karui, 
1918 metų vasario 16 d., Lie
tuvos Taryba, su Jonu Basa

navičiumi priešakyje, paskel
bė atkurianti Lietuvos neprik
lausomą valstybę. Šiuo nuta
rimu Lietuvos valstybė, vado
vaudamasi tautų apsisprendi
mo teise, buvo atkurta ant 
tautos, gyvenančios savo etni
nėse žemėse, pamatų. Nuta
rimą įkūnijo tautos šviesuo
liai, o jį apgynė „žagres palikę 
dirvoj" kariai savanoriai. 

Tik porą dešimtmečių tru
kusią naujo tautos būsto sta
tybą nutraukė dvi okupacijos 
ir būsto griovimo bei tautos 
naikinimo penki dešimtme
čiai. Per Visagalio malonę, per 
tikrą stebuklą, be didelio 
kraujo praliejimo 1990 metais 
tauta vėl kėlėsi. Kovo 11-ąją, 
vykdant tautos valią, buvo 
atkurta nepriklausomybė ir 
teisiškai įtvirtina Lietuvos 
nepriklausoma demokratinė 
respublika — tautos būstas. 

Tautos priedermė — savo 
būstą branginti, tvirtinti, 
saugoti, ginti, kurti. Amžių 
statyba tęsiama. 

NUGRIAUTAS 
DISIDENTO NAMAS 

Kovo antroje pusėje buvo 
nugriautas žymiam disidentui 
Antanui Terleckui priklausęs 
namas Vilniuje, Nemenčinės 
plente 68. Šiame name nuo 
1953 m. gyveno A. Terleckas ir 
1978 m. birželio 15 d. jame 
buvo įkurta Lietuvos Laisvės 
Lyga, taip pat vykdavo Lie
tuvos disidentų susitikimai. 
Dieną prieš pradedant griauti 
pastatą, jame, kartu su A. Ter
lecku, susirinko Lietuvos Lais
vės lygos bendražygiai — Jo
nas Volungevičius, Algiman
tas Baltrušis, Liudvikas Pipi
ras, Andrius Tučkus. Antanas 
Kliunka, Vytautas Varkala. 
Gintaras Šidlauskas. Buvo 
vykdomas A. Terlecko paslėp
tų dienoraščių paieškos. Rasta 
dalis dar 1976 m. rašytų die
noraščių, LLL plakatų. Visa 
tai perduota į Genocido aukų 
muziejų. Taip pat LGGRT cen
tro darbuotojas Dalius Žygelis 
skaitmeninė;e vaizdo juostoje 

užfiksavo tų paieškų epizodus 
bei LLL narių prisiminimus. R. C. 

PAAKINĖTAS 
PARTIZANAS 

2003 m. kovo 25 d. M. K. 
Čiurlionio namuose įvyko 
vakaras-diskusija, skirta 
LLKS visuomeninės dalies 
viršininko Juozo Šibailos-
Merainio žūties 50-mečiui ir 
centralizuoto Vyriausiosios 
partizanų vadovybės leidinio 
„Prie rymančio rūpintojėlio" 1-
ojo numerio pasirodymui. 
Diskusijoje dalyvavo LGGRT 
centro generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė, centro 
Genocido ir rezistencijos tyri
mo departamento direktorius 
dr. Arvydas Anusauskas, cen
tro Specialiųjų tyrimų skynaus 
vadovas Rytas Narvydas, 
filosofas Romualdas Ozolas, 
istorikas Antanas Tyla, Seimo 
narys Antanas Stasiškis, LLA 
pirmininkas, buvęs disidentas 
Antanas Terleckas. Disku
sijoje „Spaudos misija: nuo so

vietinio teroro iki Nepriklau
somybės" buvo paliestos ir 
šiandien mums aktualios 
temos. R- 6 . 

PRISIMINTI LIETUVOS 
ĮKAITAI 

2003 m. kovo 31 d. Ra
šytojų klubas ir LGGRT cen- Į 
tras surengė vakarą „Stipriau 
už mirtį", skirtą Lietuvos j 
inteligentų išvežimo į Štuthofo | 
koncentracijos stovyklą 60-
osioms metinėms. Renginyje 
gausiai dalyvavo nukentė
jusiųjų artimieji, iš jų prisi
minimais pasidalino: Dalia 
Sruogaitė, Aušrinė Byla. Bi
rutė Mackonytė, Valerija Star-
kutė-Žaidienė. kūrinių ištrau
kas skaitė Karolina Masiu-
lytė-Paliulienė. Renginį vedė 
LGGRT centro generalinė 
direktorė Dalia Kuodytė. Va
karo metu muzikinius kūri
nius atliko Zbignevas Levickis 
(smuikas), Andrius Radziu-
kynas (fleita), Rokas Zubovas 
(fortepijonas). R. Č. 

Šį kartąją išgarsino škotai 
ir vokiečiai, patyrę netikėtus 
lietuvių smūgius futbolo 
aikštėse. Turbūt jau nė vieno 
lietuvio nebėra, kuris nežino
tų, kad Lietuvos futbolo rink
tinė Vokietijoje, Niurnberge, 
su Vokietijos rinktine sužaidė 
lygiomis 1:1, o namie, Kaune, 
įveikė stiprius škotus 1:0. Tai 
pirmieji XXI amžiaus stebuk
lai. Šimtas ketvirtoje vietoje 
pasaulio taut inių rinktinių 
sąraše tūnanti Lietuva, net ir 
ne savo ' aikštėje sugebėjusi 
atsilaikyti prieš pasaulio rink
tinių vicečempione Vokietiją, 
stebint 41.000 stadione sausa
kimšai susispaudusių ir mili
jonams prie televizijos ekranų 
prilipusių žiūrovų, tikrai nu
stebino pasaulį. Tad ir pra
pliupo Vokietijos žiniasklaida, 
ne tiek girdama Lietuvos fut
bolo žaidėjus, nors jiems gerų 
žodžių irgi nepagailėjo, bet 
kiek peikdama vokiečius: ir 
žaidėjus, ir rinktinės sudary
tojus, ir jos vadovus, ir visus 
kitus, kurie tik „ant seilės" 
pakliuvo. Nebuvo santūresni 
nei šaltanerviai škotai. Apie 
lietuvių lygiąsias, — aš va
dinčiau jas neabejotina ne tik 
moraline, bet ir fizine pergale, 
— patyrę, net trys tūkstančiai 
škotų atskrido į Kauną palai
kyti savų žaidėjų. Ir nusivylę 
siautė po buvusią Laikinąją 
sostinę, kad net ir policijai 
prireikė svečius mandagiau 
pakalbinti. Pralaimėjimą ap
rašydama, Didžiosios Britani
jos, o ypač Škotijos, spauda nė 
kiek neatsiliko nuo Vokietijos 
žiniasklaidos. Nors po lietuvių 
pergalės prieš škotus Vokie
tijos sporto žurnalistai šiek 
tiek atlyžo ir lietuvius praaejo 
girti „iš peties". Dėl prarastų 
taškų lietuviams susikrimtęs, 
Vokietijos futbolo rinktinės 
vadovas kartu su keliais žino
vais atskrido žiūrėti lietu
vių—škotų rungtynių ir po jų 
tapo ramesnis. Ir iš labai san
tūrių atsakinėjimų į spaudos 
bendradarbių klausimus buvo 
aišku, kad šiuo lietuvių lai
mėjimu jis buvo patenkintas. 
Dėl pirmųjų vietų šioje grupė
je kausis ir lietuviai — pri
pažino. 

Tačiau labiausiai paten
kinta buvo Lietuva, be abejo, 
ir mes čia, išeivijoje. Didžia-
vomės jau taut iniu sportu 
tapusiu krepšiniu, dėl kurio 
laimėjimų olimpiadose apie 
Lietuvą sužinojo gal net pora 
milijardų apie ją niekada ne
girdėjusių kitataučių. Garsino 
mūsų tautą Ubarto. Aleknos, 
kelių kitų lengvaatlečių bei 
aukso medaliai, bet futbolas 

pasauliniais laurais iki šiol 
dar nebuvo pasipuošęs. O šis 
Lietuvos rinktinės laimėjimas 
nukrito labai reikiamu laiku, 
nes krepšinis yra šiek tiek 
nusilpęs. Malonu tad, kad Lie
tuvos vardą pasaulio aukštu
moje laikyti žada futbolas. 
Taigi — vėl sportininkai, ku
rių naudos, deja, mes dar ne
sugebam ar nenorim įsisavin
ti. Jiems remti valdžios yra 
dar labai šykščios, nemato nė 
ekonominio pelno. Štai vienas 
keistas pavyzdys. 

Rolandas Paksas, būda
mas Vilniaus meru, davė leidi
mą miesto apylinkėse įrengti 
golfo lauką. Šaunu — sakėme. 
Tegul šis, kartais „snobų spor
tu" vadinamas, būna ir lietu
viams prieinamas žaidimas. 
Šalia to, tai gali būti pelninga 
pramonė, ypač organizuojant 
garsių žaidėjų varžybas. Ta
čiau dabar vyriausybė leidimą 
panaikino. Kodėl? Sprendimu 
pasipiktinęs, „Lietuvos rytas" 
Lietuvos-Škotijos rungtynių 
pavyzdžiu parodė, kad vien tik 
šis įvykis Lietuvai davė 4—5 
mln. litų naudos, kuriuos pa
liko rungtynių pažiūrėti at
vykusieji škotai Kauno vieš
bučiuose, kavinėse, baruose, 
važinėdami taksi, pirkdami 
atmintinukus. Nejaugi taip 
sunku suvokti, kad naują 
Lietuvos valstybę per visus 
trylika jos jaunų metų teigia-
miausiai garsino sportininkai 
ir tik dėl jų laimėjimų gerąja 
prasme mes tapom žinomi 
milijardams žmonių? 

Tačiau šiuo atžvilgiu nuo 
Lietuvos nesiskiriam nė mes, 
išeiviai. Sportas mums dar 
svetima žemė, ir tiek. Nema
tom jo naudos ne lietuvybės 
išlaikymui. Čikagos apylinkių 
lietuviai, gausiausias telkinys 
už Lietuvos ribų, net nė sporto 
salės neįstengė įsigyti. Nors ir 
sveikinam dabartines antro
sios kartos pastangas ją pas
tatyti, bet kažin ar pakanka
mai dosnūs būsim šiam 
pusantro milijono kainuojan
čiam turtui įsigyti. Pusę mili
jono pradininkai jau turi, o 
milijoną turi duoti Lietuvių 
fondas, skambina man vienas 
bičiulis, prašydamas jo siū
lymą savo rašiniuose pami
nėti. Taip, sutinku, be jokios 
abejonės, bet, deja, fonde aš 
balso neturiu. Jį turėdamas, 
tikrai tam tikslui panaudo
čiau, sportininkams pasiūly
damas salę projektuoti taip, 
kad ji tiktų dar ir kitiems kul
tūriniams renginiams, nes Pa
saulio lietuvių centras Le-
monte tinkamos neturi. O tai 
irgi būtina. 

and the rise of east centrai 
Europe", USA, 1991, p. 35.). 

Gediminas buvo visapu
siškas valdovas: geras politi
kas bei puikus karvedys, gerai 
supratęs tautos ir valstybės 
poreikius, galimybes ir pavo
jus. Paprastai rašytiniuose 
šaltiniuose jis vaizduojamas 
taikiu Lietuvos kultūrintoju, 
geru administratoriumi ir 
gabiu diplomatu. Garsusis ru
sų rašytojas N. Gogolis jį paly
gino su milžinu, kurį aplinkui 
supo nykštukai. Nors ir pats 
Gediminas save jau titulavo 
Lietuvos ir visų rusų karaliu
mi, o popiežius jį jau irgi ti
tulavo karaliumi, rytuose — 
rusų žemėse — pagal jų tradi
cijas ir supratimą, jis ir toliau 
buvo vadinamas didžiuoju ku
nigaikščiu. Matyt, rusiškose 
žemėse „kniaziaus" titulas bu
vo suprantamesnis ir priimti
nesnis, tad visai nenuostabu, 
kad koks nors rusų metrašti-
ninkas-(ai), užrašinėdamas 
įvykius, Gediminą pagerbdavo 
jiems geriau žinomu „knia
ziaus" titulu. Vertėtų pasa

kyti, kad „kniaziaus" titulo 
atsiradimas rusų istorijoje yra 
mistiškas, o jo kilmė galutinai 
dar nėra moksliškai paaiškin
ta, vadinasi, dar nėra aišku, 
ką tas titulas iš tikrųjų reiškia 
(„Enciklopedia rosiskoi impe-
rii". Jakaterinburg, 2002. p. 
166—167.). Ir visgi, nors ir kaip 
tuometinė Lietuva buvo vei
kiama tam tikrų slavų tradici
jų, tačiau kultūros ir šviesos ji 
ieškojo ne Rytuose, bet Vaka
ruose. 

Gediminas pirmasis ketino 
sukultūrinti Lietuvą ir kvie
tėsi vyskupus, kunigus, domi
ninkonų ir pranciškonų ordino 
vienuolius, pirklius, riterius, 
įvairius amatininkus: meist
rus, kurpius, račius, akmen
skaldžius, druskininkus, ma
lūnininkus, sidabrininkus. 
svaidomųjų prietaisų gaminto
jus; žvejus, žemdirbius iš Va
karų, jiems pabrėždamas, kad 
jis pastatęs dvi pranciškonų 
bažnyčias: „viena mūsų kara
liškame mieste, vardu Vilnius 
(in civitate nostra regia. Vilna 
dieta), ir antrą Naugarduke" 

(„Gedimino laiškai". Vilnius, 
1966, p. 37-47.). 

Po karaliaus Gedimino 
mirties, turime pagrindo jį 
taip vadinti, nes jis ir pats 
save taip vadino, o ir popiežius 
į jį kreipėsi, vadindamas kara
liumi, dviprasmybių su kara
lių ir kunigaikščių titulais 
mūsų istorijoje nesumažėjo. 
Jei pavartysime istorinius 
vadovėlius, leistus tiek Lietu
voje, tiek ir užsienyje, paste
bėsime, kad juose karaliaus 
Gedimino palikuonys vadina
mi ne tik didžiaisiais kuni
gaikščiais, karaliais, bet ir 
princais, monarchais, submo-
narchais. valdovais. Taigi dvi
prasmybė su karaliau- ar 
kunigaikščių titulais, atsira
dusi dar iki Mindaugo karū
navimo, ir toliau skverbėsi į 
mūsų valstybės istoriją. 

Nelaukta ar mažai laukta 
Gedimino mirtis, tik išryškino 
jo dinastijos raidos ir valdžios 
problemas, savaime išryškėju
sias ankstyvajai monarchijai 
peraugus į didelę ir neviena
lytę valstybę, kurioje jau for

mavosi atskiri valdžios cen
trai. Tuo metu Lietuva suskilo 
į Vilniaus ir Trakų kuni
gaikštijas, ryškėjo Krėvos ir 
Kernavės centrai , sparčiai 
stiprėjo netoliese esantis ru
siškasis Naugardas. Vilniuje 
gyvenęs, Gedimino sūnus Jau
nutis laikėsi tėvo vietoje, bet 
jokios valdžios kitiems kuni
gaikščiams (daugiausia savo 
broliams) neturėjo. Anot kro
nikininko, j i s nebuvo narsus", 
pasirodė neturįs pakankamai 
gabumų, kad galėtų išlaikyti 
valstybės vairą, kai Lietuvai 
reikėjo tvirtos valdžios. Gedi
minui mirus. Lietuva likusi be 
vyriausiojo valdovo, be kara
liaus, ateityje galėjo virsti 
pavienių ir mažai tarpusavyje 
susijusių kunigaikštijų sąjun
ga. Gelbėdami valstybę, du 
gabiausi Gedimino sūnūs — 
Kęstutis ir Algirdas — perima 
valdžią i savo rankas. Kai ku
rie neautentiški šaltiniai tei
gia, kad Algirdas pasiūlęs Kęs
tučiui didžiojo kunigaikščio 
garbę, bet Kęstutis nuo jos 
atsisakęs ir valdžią perleidęs 

Algirdui fžr. V. Daugirdaitė-
Sruogienė, „Liet. ist", 1956, p. 
115-116). Pagal mūsų istoriją. 
Algirdas ir Kęstutis net 32 
metus, drauge broliškai sugy
vendami, valdė Lietuvą. Algir
das gyveno Vilniuje ir daugiau 
dėmesio skyrė sritims, kurios 
buvo Lietuvos rytuose, rusų 
žemėse, ir rūpinosi santykiais 
su rusais, todėl jam geriau pri
tiko save tituluoti rusams su
prantamesnių didžiojo kuni
gaikščio — „kniaziaus" titulu. 
Kęstutis apsistojo Trakuose, 
jam priklausė ir dalis Vil
niaus. Kęstučiui atiteko ir 
labiausiai priešo puolamos sri
tys, jam reikėjo rūpintis san
tykiais su ordinu, Lenkija ir 
kitomis Vakarų Europos vals
tybėmis. Jam tekę atlaikyti 
kryžiuočių puolimus, tačiau 
jam visur padėdavo Algirdas. 
Todėl nenuostabu, kad svetim
taučiai dažnai nežinojo, katras 
iš jų yra vyriausias Lietuvos val
dovas; dažnai net jie abu buvo 
laikomi visos Lietuvos valdo
vais (A. Šapoka, „Liet. ist.", 
1936, p. 80). Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. ba l andž io 9 d., t r e č i a d i e n i s 

murflmsmjfes,. IkramfeTviaraia 

SOVIETINIŲ LAIKŲ NOSTALGIJA 
Iki šiol Lietuvoje nenutyla 

aistros dėl š.m. sausio 25 d. 
valdančiosios Lietuvos social
demokra tų part i jos klubo 
„Mokslas", Mokslų akademijos 
ir Antrojo pasaul inio k a r o 
dalyvių komiteto organizuotos 
mokslinės konferencijos „Tau
ta , epocha, asmenybė", skirtos 
buvusio ilgamečio Lietuvos 
komunistų partijos Centro ko
miteto pirmojo sekretoriaus A. 
Sniečkaus gimimo 100-osioms 
metinėms. 

Dar prieš konferencijos 
pravedimą savo neigiamą po
žiūrį dėl konferencijos organi
zavimo išsakė Lietuvos Res
publikos prezidentas V. Adam
kus , Lietuvos konservatorių 
(Tėvynės sąjungos) pirminin
kas prof. V. Landsbergis, Lie
tuvos Laisvės kovų sąjungos 
pirmininkas J . Čeponis, Lietu
vos Laisvės kovų sąjungos 
pirmininkas J . Burokas, Lie
tuvos Politinių kal inių i r 
t r emt in ių sąjungos pirmi
ninkas P. Jakučionis, Lietuvos 
Politinių kalinių ir t remt in ių 
bendrijos p i rmin inkas A. 
Stasiškis ir kiti dešiniųjų par
tijų bei organizacijų vadovai. 
Dėl šios konferencijos pravedi-
mo buvo pasiųsti protesto pa
re i šk imai Lietuvos Respub
likos prezidentui V. Adamkui , 
Lietuvos Respublikos Seimo 
p i rmin inku i A. P a u l a u s k u i , 

•-Lietuvos Respublikos minist
ru i pirmininkui A. M. Bra
zauskui ir Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidentui B . 
Juodkai . Organizatorių nesu
s tabdė ir prie Mokslų aka
demijos rūmų LLKS, LPKTS, 
LPKTB ir kitų pasipiktinusių 

ke tas -mi t ingas , p a s m e r k i a n 
tis A. Sniečkų, jo ve ik lą ir tos 
veiklos pasekmes L i e t u v a i be i 
t a u t a i . 

Pa t i konferencija nebuvo 
panaš i į mokslinį rengin į , o 
greičiau į jubiliejinį minėj imą, 
pilną panegirikos ir š lovinimo 
A. Sniečkui bei s o v i e t i n e i 
Lietuvai . Jos o rgan iza to r ia i s u 
p a š a i p a kalbėjo, k a d g y v e 
n a m e demokrat inėje va l s tybė 
j e ir vadovaujasi demokratiniais 
pagr inda i s , t a i kodė l n e g a 
l ima paminėt i A. S n i e č k a u s 
jubiliejaus? Be t p a l a u k i t , v ie 
ni iš konferencijos o rgan i za 
torių buvo Lietuvoje v a l d a n 
čiosios LSDP a u k š t i ve ikė ja i 
— A. Kunčinas, P . Gylys , M. 
P r o n s k u s i r k i t i . S u s i d a r o 
įspūdis, kad valdžioje e san t i 
LSDP jau pasiilgo sovie t inės 
santvarkos , užmi r šo soviet i 
nės okupacijos p a s e k m e s . O 
gal jau pradėjo r u o š t i d i rvą 
sugrįžimui a tga l į M a s k v o s 
glėbį? Iš p r a d ž i ų m o k s l i n ė 
konferencija, o vė l i au „Liau
dies seimo" n u t a r i m a s . Visgi 
šios partijos vadas , p r e m j e r a s 
A. M. Brazauskas t u r ė t ų a i š 
kiai išsakyti savo i r par t i jos 
nuosta tą dėl k o l a b o r a n t ų i r 
Lietuvos bei t a u t o s n u s i k a l 
tėl ių, imt i s p r i e m o n i ų , k a d 
tokių oficialių konfe renc i jų 
Lietuvoje daug iau ne įvyk tų ir 
visi okupacijos bei genocido 
vykdytojai b ū t ų v i e š a i p a s 
merkt i tautos akivaizdoje . 

O dėl A. S n i e č k a u s , t a i j i s 
y r a i šdavystės į s i k ū n i j i m a s , 
lietuvių t a u t o s bude l i s , v isą 
savo gyvenimą p a s k y r ę s Lie
tuvos va l s tyb ingumo suna ik i 
nimui. Iki pa t savo gyvenimo 

nėmis , ne t ir pačiomis žiau
r iausiomis , s tengės i s t ipr in t i 
okupac in į rež imą, bea toda i 
r i ška i persekiojo i r na ik ino 
l i e tuv ius . S a v o k r u v i n o m i s 
r ankomis j i s p ražudė š imtus 
t ū k s t a n č i ų p a t r i o t ų , l a i svės 
kovotojų, dvas in inkų , mokyto
jų, ūk in inkų , kar in inkų , mok
slininkų, Lietuvos žmonių. 

1946 m. v i ename savo įsa
kų (vers tas iš rusų kalbos) j i s 
r a šė : 

„2. Į pa re igo t i L ie tuvos 
T S R MGB (vėliau KGB) (dr. 
Kapralovą) praves t i buožių ir 
jų šeimų i š t r ėmimą pagal Lie
tuvos TSR Min i s t rų Tarybos 
pa tv i r t i n t ą sąrašą . L ie tuvos 
K P (b) Cent ro komiteto sekre
tor ius A. Sniečkus". 

M a n a u , k a d ne veltui jo 
mot ina 1947 m. H a n a u mies te 
vieno ž u r n a l i s t o p a k l a u s t a , 
kodėl negr įž ta į Lietuvą pas 
savo sūnų , a t sakė : „Iki to me
to, kol š i t a s pabaisa bus val
džioje, aš negr į š iu į tėvynę". 

S t a s y s Ignatavič ius 
K a u n a s 

B Ė G I M A S I Š 
K A S D I E N Y B Ė S ? 

Ž inome , k a d Lie tuvos 
s p a u d a var toja per daug nerei
kal ingų svetimžodžių. Vienas 
j a u n a s Lie tuvos ka lb in inkas 
m a n Vilniuje taip aiškino tą 
įkyrią madą . Girdi, l ietuviai 
norį lyg ir pabėgt i , pas i t rauk
ti iš apn iurus ios lietuviškos 
kasd ienybės . Anot jo, jeigu lie
tuvia i saky tų ir rašytų vals
tybinis, tautinis, t a i j iems tas 
p r imin tų nuobodžią kasdieny
bę, o je igu jie rašo ir sako 
nacionalinis, ta i lyg dvelktelia 
Ber lynu, Paryž iumi , Roma... 

Šis ka lb in inkas , gimęs ir 
augęs Vilniuje, tv i r t ina , kad 
an t ros ka r tos miestiečiai ne
norį g i rdėt i nieko, jų tėvų ir 
senelių a ts ineš to iš kaimo. J ie 
norį ir ka r to sumodernėt i ; dėl 

to j iems lietuviškas patogus 
esąs menkas , per kasdieniškas 
žodis. Bet jeigu jie sako ir rašo 
komfortabilus, ta i gyvena mo
derniškai! 

Ar ta i teisybė, aš daba r 
negalėčiau pasakyti . Reikėtų 
kelerius metus pagyventi Lie
tuvoje, skaityti daug la ikraš
čių i r žurnalų, klausyt i radijo 
ir TV, slampinėti po puikias 
Vilniaus kavines, barus , resto
r anus bei krautuves . O tuo 
t a rpu Vilnius puikuojasi na
cionaliniais muziejais, biblio
tekomis, teatra is , orkestrais ir 
pan. 

Ta ip norėtųsi tą svetimą 
žodį užtepti ir tada užklijuoti 
— didelėmis raidėmis — vals-
tybinisl 

Bet aš esu bailys — bijau 
ats idurt i Lukiškių kalėjime. 

An tanas KI^T n a a 

Rochester, N.Y. 

D A R A P I E R A Š Y T O J U S 

Ačiū Aurelijai Balašai t ie-
ne i ir Jonu i Ša rka i už j ų 
komentarus dėl pereito šimt
mečio geriausių rašytojų įver
t inimo. Su Jonu Šarka baigėm 
tą pačią Hanau gimnaziją, t ik 
ne tais pačiais metais. Prisi
menu, buvo gražus vaikinas , 
o, pasirodo, ir gudrus. Visada 
su malonumu skai tau jo pasi
sakymus ar rašinius spaudoje. 
Džiaugiuosi, kad ir j is išdrįso 
pas i saky t i dėl Salomėjos 
Neries antros vietos „didžiau
sio poetės" įvertinimo. J a u 
kar tą apie ją buvau rašiusi 
„Drauge", bet mūsų kai kur ių 
poečių buvau labai sukr i t i 
kuota, kaip nieko neišmananti 

Je igu liaupsės Sta l inui bei 
Leninui yra didelė „poezija", 
t a i labai a t s i p r a šau , t i k ra i 
nieko neišmanau. Išbėgusi iš 
Lietuvos, gyvendama Mask
voje, važinėjo ka r tu su ki ta is į 
pafrontę, ska i t ydama savo 
„poeziją" Raudonosios armijos 

kariams. O Lietuvoje pilna jos 
vardo mokyklų — t ik ra i ne
susipratimas. 

Į tą sąrašą t rūko tik pri
dėti Mieželaitį (jam mirus, Bra
zauskas apgai lestavo mirus 
didelį poetą), Venclovą, Cvir
ką, Šimkų, Baltušį i r da r kai 
kuriuos — b ū t ų tikslus 
„didžiųjų" sąrašas. 

Tik re ik tų i šmes t i Mai
ronį, Braadžionį, Tumą — 
Vaižgantą, Aistį ir k a i kuriuos 
kitus, nes j iems k a r t u su tais, 
būtų didelis įžeidimas. 

Gėda Lietuvos Rašytojų 
sąjungai! 

D a n a Stankai tytė 
Oak Lawn, IL 

DOVANOTINA K L A I D A 

Š. m. kovo 12 d. „Draugo" 
laiškų skyrelyje išspausdintas 
Irenos An tan inos Suveiz-
dienės la iškas — straipsnelis 
„Dar apie pavardes" . 

Visas laiškelis y ra gerai 
parašytas, logiškas ir įdomus, 
įsivėlė v iena klaidelė, bet tai 
dovanotina, nes mes visi 
padarome klaidų. Cituoju: 
„Tėvelis, būdamas nepriklau
somos Lietuvos kar in inkas , 
patriotas, kovų už Lietuvos 
atkūrimą ir Klaipėdos išva
davimą iš bermont in inkų 
dalyvis..." 

Apie Bermon to Avalovo 
armiją čia nerašysiu, nes tai 
būtų visas s t ra ipsnis . Para
šysiu tik tiek, kad ši armija 
Lietuvos k a r i u o m e n ė s buvo 
sumušta prie Radviliškio 
1919 m. lapkričio 21-22 d. 
1919 m. gruodžio 15 d. pasku
tiniai jos da l in ia i perėjo 
buvusią Vokietijos sieną. 

Klaipėdos k r a š t a s , kuris 
buvo prancūzų administruoja
mas, 1923 m. vasar io 16 d. 
pagaliau buvo pr iski r tas prie 
Lietuvos valstybės. Bermonto 
Avalovo armija tuo metu buvo 
jau seniai susilikvidavusi ir 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l ė 

VELYKINĖS BANDELĖS 

2 puod. sumažinto riebu
mo pieno 

2 pakeliai sausų mielių 
2 kiaušiniai 
1 ir 1/2 puod. razinų 
1 puod. sviesto arba 
margarino 
8 puod. miltų 
1 puod. cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis cinamono ar

ba muskato (tarkuoto) 
Įkaitinti pieną iki užviri

mo, sudėti į karštą sviestą ir 
cukrų, maišant , kol i š t i rps . 
Atvėsinti iki drungnumo. 

Sudėti mieles ir k i au 
šinius. Gerai išmaišyti. Pama
žu, vis maišant, supilti miltus 
(jeigu sviestas sūdytas, drus
kos nereikia), pasiliekant t ru 
putį miltų, kuriuos sumaišyti 
su razinomis. Po to sudėt i 
prieskonius ir miltuotas razi
nas, gerai sumaišyti ir pamin
kyti rankomis, kol tešla bus 
visai lygi. 

Tešlą įdėti į pariebaluotą 
dubenį, uždengti ir leisti pa
stovėti, kol padvigubės. Tuo
met išversti a n t mi l tuoto 
paviršiaus, suploti, iš tešlos 
padaryt i 30 nedidelių ban
delių, sudėti an t pariebaluotos 
skardos, uždengti ir leisti pa
kilti 30 min. 

Po to į kiekvienos bandelės 
viršų įspausti kryžiaus ženklą 
(neaštriąja peilio puse) ir 
kepti 375 laipsnių F orkaitėje 
10 min. Sumažinti tempera
tūrą iki 350 laipsnių F ir kepti 
da r 10-15 min., kol bandelės 
iikepfl ir gražiai pa ruduos . 
Krjrtiaus ženklą „pabalt int i" 

iš 4 šaukš tų p ieno , 1 puod. 
persijoto mal to c u k r a u s ir 1/2 
šaukštelio vanilijos p a d a r y t u 
aptepimu. 

Receptą ga l ima ske l t i pe r 
pusę ir kepti tik 15 bande l ių . 

A t s i u n t ė 
Šv. Kaz imie ro seselės 

LĘŠIUKŲ I R DARŽOVIŲ 
SRIUBA 

2 puod. džiovintų lęš iukų 
(lentils) 

rūkyto kumpio k a u l ą a r b a 
2 rūkytus k i a u l ė s „ k u l n i s " 
(hocks) 

1/2 puod. kapotų salieru kotų 
1/2 puod. kapo to svogūno 
1/4 puod. s m u l k i a i s u p 

jaustytų morkų 
1 česnako sk i l te lė , smu l 

kiai sukapota 
1 svaro dydžio pomidorų 

skardinukė (apie 2 puod.) 
2 šaukš ta i bal to acto 
8 puod. v a n d e n s 
3 šaukš ta i s m u l k i a i kapo

tų petražolių 
1/2 š a u k š t e l i o dž iov in to 

oregano (raudonėlio) 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1 lauro lapelis 
Perp lau t i l ę š i u k u s š a l t u 

vandeniu, n u s u n k t i . Sudė t i Į 
puodą su 8 puod. v a n d e n s , 
sudėti l i kus iu s p r o d u k t u s , 
išskyrus pomidorus i r actą. 
Uždengti ir vir t i ap i e 1 ir 1/2 
vai. Tuomet sudėt i pomidorus 
(sukapoti, jeigu labai dideli 
gabalai) ir actą. P a v i r t i už
dengtą da r 30 min . P a k a n k a 
8-10 asmenų. 

Prie sr iubos t i n k a duonos 
džiūvėsėl iai . L a b a i s k a n ū s 
šitie: 

Supjaus ty t i kel ias ruginės 
(pastovėjusios kel ias dienas) 
duonos r iekeles 1 colio dydžio 
kubel ia is , išdėstyti a n t t ru
putį p a r i e b a l u o t o s skardos , 
p a t e p t i a lyvuogių al iejumi, 
pabars ty t i džiovintų česnakų 
a rba svogūnų miltel iais (gar-
lic or onion powder). Jeigu no
r ima, ga l ima d a r pabars tyt i 
t a r k u o t u „ P a r m e s a n " a r b a 
„Romano" sū r iu . Kepti 400 
la ipsnių F orkaitėje apie 5 
minu tes , a r b a kol gražiai pa
ruduos . 

Ses. kazimieriečių receptas 

M A R I N U O T Ų 
DARŽOVIŲ SALOTOS 

2 ir 1/2 š aukš to raudono 
vyno acto 

1 š a u k š t a s bazamo acto 
(baisamic vinegar) 

2 š a u k š t e l i a i pa ruoš tų 
„Dijon" gars tyčių (Dijon style 
mus ta rd ) 

1/2 puod. alyvuogių aliejaus 
2 šaukštai kapotų petražolių 
1/2 puod. mar inuo tų juo

dųjų alyvuogių 
1/2 š a u k š t o (arba pagal 

skon;) meks ik ie t i škų džiovin
tų pipirų (chili peppers) 

1/2 sv. perlinių svogūnėlių 
(pearl onions) 

1 sv. morkučių, supjausty
tų 1/4 colio storio riekelėmis 

1 sv. brokolių, supjaustytų 
pagal „žiedel ius" 

2 raudonieji arba žalieji 
pipirai, supjaustyti plonomis 
juostelėmis 

Sumaišyti actus , garsty
čias, įberti džiovintus pipirus, 
supilti aliejų ir gerai suplakti , 
kol viskas susimaišys ir alie
j u s neatsiskirs. Svogūnėlius, 
supylus į sietelį, pagar in t i 
k a r š t u garu v i r š verdančio 
vandens* maždaug 2 minutes; 
sudėt i morkas ir brokolius, 
da r pagarint i apie 3 minutes , 
kol daržovės bus apvirusios, 
be t ne per daug minkštos . 
Nusunkt i skystį ir atvėsinti . 
Supilti daržoves į nemažą du
benį, sudėti alyvuoges, užpilą 
i r gerai viską sumaišy t i . 
Palaikyti šaldytuve apie 4-6 
vai . arba per naktį. 

*Daržoves ga l ima su-
minkštyt i mikrobangėje, su
pylus į t am t inkamą indą, įpy
lus apie 2—3 šaukš tus van
dens , uždengus ir pakai t inus 
3 -4 min. Po to atvėsinti ir ga
minti pagal pateiktą receptą. 

SALOTOS S U 
MAKARONAIS 

3/4 puod. brokolių „žie
delių" 

3/4 puod. supjaustytos cu
kinijos 

1/2 puod. supjaustytų sa
lierų kotų 

1 vid. dydžio žaliasis pipi
r a s , sukapotas 

1 vid. dydžio raudonasis 
pipiras, sukapotas 

1/2 puod. raudonojo svo
gūno, sukapoto 

1 skardinukė (16 uncijų) 
raudonųjų pupel ių (kidney 
beans) nusunktų , perplautų 
ša l tu vandeniu 

1 svaro dydžio dėžutė 
maka ronų (k iau te l ių a rba 
kitokių — pagal skonį) 

Užpilas 

1 puod. alyvuogių aliejaus 
1 puod. raudonojo vyno acto 
1 didelė skiltelė česnako. 

sukapota 
1 šaukštel is sausų gars

tyčių 
2 šaukšteliai cukraus 
1 šaukštel is šviežio arba 2 

šaukšteliai džiovinto baziliko 
(basil) 

1 šaukštel is čiobrelių (thy-
me) 

1/2 šaukštel io maltų pipi
rų 

Išvirti makaronus pagal 
nurodymus ant dėžutės. Gerai 
nusunkti. Sudėti į puodą bro
kolius, užpilti t rupučiu van
dens ir pavirti 2 min., kol bus 
apvirę, bet n e per daug 
minkšti. Nusunkt i ir perplau
ti šaltu vandeniu, kad sustotų 
virti. Sumaišyt i brokolius ir 
visas k i t a s daržoves dide
liame dubenyje. Visus pro
duktus, skir tus užpilui, su
pilti į užsukamą stiklainį ir 
gerai Suplakti, kad visiškai 
susimaišytų. Į dubenį su dar
žovėmis sudėti makaronus ir 
pupeles, užpil t i užpilu i r 
atsargiai sumaišyti , kad visi 
produktai b ū t ų padengti 
užpilu. Pa la iky t i šaldytuve 
kelias valandas a rba per nak
tį. 

Pas taba . Šį receptą gali
ma skelti per pusę , taip pa t 
galima p a n a u d o t i kitokias 
daržoves, pvz., žiedinius ko
pūstus vietoj brokolių, pridėti 
pjaustytų ir t ruput į apvirtų 
šviežių grybų ir pan . 

Atsiuntė 
ses. kazimierietės 

turėjo politinių pabėgėl ių 
statusą. Taigi ji su Klaipėdos 
kraštu nieko bendra neturėjo. 

Aš, parašęs kokį straipsnį, 
padedu jį į šalį ir t ik po 3 
dienų, paimu ir vėl viską per
skaitau. Paprastai visuomet 
randu k a s taisytina ir ką būti
nai reikia pakeisti. Tai daryti 
patarčiau ir LA. Suveizdie-
nei, nes rašo ji gerai, bet gali 
rašyti d a r geriau. 

Leonas Bal tuš is — 
Bal tuŠauskas 
De Forest , WI 

K O D Ė L N E G A L I M A 
A T S I K R A T Y T I 

R O L A N D O P A V I L I O N I O ? 

Didelis užsienio lietuvių 
„dergikas" Rolandas Pavilio
nis, pr iešininkas pr ieš Lie
tuvos dalyvavimą NATO, ES, 
ir Amerikos pr iešas , nusi
statęs prieš Seimą valdančios 
daugumos linijai, i r toliau sėdi 
Seimo kėdėje. 

Kovo mėn. pradžioje įvy
kusiame slaptame balsavime 
jį palaikė vos 6 par lamenta ra i , 
24 buvo už jo atleidimą. 

Norint jį nušalint i reikia, 
kad balsuotų pusė Seimo na
rių. Iš viso Seimas tur i 141 
narį. 

Rolandas Pavilionis ir to
liau paliko Seimo komite to 
pirmininkas, nes valdančios 
frakcijos — socialdemokratai, 
socialliberalai i r l ibera lde-
mokratai bei valstiečiai demo
kratai, kaip paprasta i neatėjo 
balsuoti. 

Ar Lietuvos Seime j a u to
kia tvarka, kad ir jo pirminin-

PASLAUGOS 

k a s A r t ū r a s P a u l a u s k a s 
n e r a n d a re ika lo p a r a g i n t i 
Seimo n a r i u s a t l i k t i Seimo 
nario pareigas — balsuot i? 

V y t a u t a s Šeštokas 
Los Angeles , CA 

P A S T A B O S I R 
K R I T I K O S 

Perskaičius P r a n o Visvydo 
rašinį „Drauge", kovo 15 die
nos, šeštadienio laidą, noriu 
pridėti šias pa s t abas . 

P r a n a s V i s v y d a s laba i 
d rąs ia i k r i t i kuo ja r a š i n i u s 
spaudoje dėl kla idingos lietu
vių kalbos vartoj imo. Aišku, 
j i sa i t u r i t e i sę r a š y t i , kr i 
tikuoti, pagirt i , t i k t a i re ta i ka
da su juo gal ima su t ik t i . Šiuo 
atveju j isai net Maironio eilė
darą panaudoja ka ip pavyzdį. 
Kvietimas į koncer tą jo pas
tabumą užgavo t a i p pa t . Šv. 
Kazimiero pa rap i jo s choro 
(Los Angeles) a t l i e k a m a s Ver
di „Reąuiem" sus i l aukė neti
kėto dėmesio, k a i pe r ska i t ė 
išspausdintą d idelėmis raidė
mis. „Metinės koncer tas" , o 
turėjo būti „Met in is koncer
t a s" . P a s i t a i k ė k o r e k t ū r o s 
klaida; ši klaida buvo iš kar to 
pas tebėta ir j a u ry to jaus die
ną at i ta isyta . Deja, to nepa
stebėjo P rano Visvydo „įgim
t a kalbos t ė k m ė " . Kompiu
terių amžiuje b ū t i n a siekti 
lietuvių bendr inės kalbos vie
nodumo, ba ig ia savo raš inį 
P ranas Visvydas. S e n a s senas 
p a t a r i m a s , — p r a d ė k i m e 
taisyti šį v ienodumą pirmiau
sia nuo savęs... 

S tasė V. Pau t i en ienė 
Los Angeles , CA 

SIŪLO D A R B A 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

ALTCMCBlJa.VMUjSVmATCS 
R GYVYBĖ DRAUOtvIAS 

Agentas FrankZapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-Bi Landmark 

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

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

PARDUODA 

Discounted Airiine tickets from 
New York and Chioago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 Vvest 57 Street, New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

T*l U'MU.IH.M WO,VO.WWW OAIV 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English, sočiai security, refe-

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Vaikams reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

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

Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

Window Washers Needed! 
40.000 per year. We need !00 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fiuent in English. 
L.A. McMahon Window VV'ashing. 

Tel. 800-820-6155. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo' 
Oak Lawn ir Willowbrook su 
baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

Išnuomoju vieną kam
barį šiauriniame Čikagos 

priemiestyje. 
Tel. 847-219-3224. 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti. 
Tel. 773-376-2874. 

Woodridge išnuomojami 2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos $656-5682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

I š n u o m o j a m a s vienas 

k a m b a r y s . Kaina $325. 

Te l . 708-476-1184 . 

F I V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER au tomob i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 metu garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPJEC, PASIOJLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
Tel . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 S 
4030 S. Archer Ave., Chicago. IL (prie Archer ir Calrfornia g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-2PO-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 



Lietuva lenks Estiją, tačiau nusileis Latvijai 
Atkelta iš 1 psl. 

su stojimu į Europos Są
jungą susijusios investicijos bei 
pensijų sistemos reformos įgy
vendinimas. 

Manoma, kad daugiau 
išlaidų reikalaujančią finansinę 
politiką gali paskatinti 2004-
ųjų rudenį rengiami parlamen
to rinkimai. 

Balsavimas prieš ES reikštų ekonominės plėtros 
sulėtėjimą 

Atkelta iš 1 psl. 
verslo struktūrų. ICC Lie

tuva siekia būti kvalifikuotu 
bendrininku verslo visuomenei 
bei Lietuvos valstybinėms insti

tucijoms ir atstovauti savo na
rių — įvairių ūkio šakų ir vers
lo sričių atstovų — tikslams, 
aktyviai dalyvauti palankios 
verslui aplinkos formavime. 

SUDIEV, MIELAS EDVARDAI 

Lietuva ruošiasi naujai Karaliaučiaus 
tranzito tvarkai 

Atkelta iš 1 psl. 
bus skirta 50 mln. eurų (173 

mln. litų). 
Ministro teigimu, ruošda

masi naujos tvarkos įvedimui, 
Lietuva jau pradėjo pareigūnų 
apmokymą, pasirengė naujų 
etatų įvedinimui. 

Prezidentūroje surengtame 
pokalbyje apie pasirengimą 
įgyvendinti naująją Karaliau
čiaus tranzito tvarką taip pat 
dalyvavo vidaus reikalų minis
tras Juozas Bernatonis ir Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, prezidento įgaliotinis 
Karaliaučiaus klausimais Gedi
minas Kirkilas. UR ministras 
prezidentą informavo apie tai, 
kad balandžio pradžioje Euro
pos Sąjungos (ES) valstybių 
Nuolatinių atstovų komitetas 
(COREPER) pritarė dėl supa
prastinto tranzito dokumentų ir 
dar šį mėnesį jį turėtų patvir
tinti Europos Parlamentas ir 
ES taryba. 

Numatoma, kad tranziti
niuose traukiniuose nuolat ke
liaus trijų Lietuvos pareigūnų -

vieno konsulinio ir dviejų tech
ninių - komanda. Jų tikslas bus 
sutikrinti keliaujančių asmenų 
duomenis su anksčiau gautaisi
ais ir išduoti supaprastintą ke
lionės geležinkeliu dokumentą. 

A. Valionis ir G. Kirkilas 
taip pat informavo prezidentą, 
kad praėjusią savaitę buvo ga
lutinai suderintas Lietuvos ir 
Rusijos nelegalių imgrantų grą
žinimo sutarties tekstas ir da
bar diplomatiniais keliais deri
nama jos pasirašymo data. 

Jau nuo vasario 1 dienos 
Lietuva sugriežtino pasų reži
mo reikalavimus tranzitu vyks
tantiems piliečiams. Tokia tvar
ka įvesta siekiant, kad Rusijos 
piliečių tranzitas per Lietuvos 
teritoriją nesukliudytų valsty
bei prisijungti prie Šengeno erd
vės. Šengeno sutartimi jos daly
vės panaikino tarpusavio sienų 
kontrolę, tačiau numato, kad 
ES išorinės sienos turi būti 
patikimai saugomos ir kontro
liuojamos. Į Šengeno erdvę Lie
tuva planuoja įstoti maždaug 
2007 metais. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 

Kovo 23 d. sekmadienį, 
saulei leidžiantis Meksikos 
jūros horizonte ir lengvai ly
nojant iš apsiniaukusio dan
gaus, St. Pete Beach lietuviai, 
pavieniui ir grupelėmis, rin
kosi į šermeninę atsisveikinti 
su mielu draagu ir aktyviu 
telkinio nariu Edvardu Lapu. 

— Negaliu tikėti, kad Ed
žio jau nėra, — kalbėjo viena. 

— Tiesiog apstulbau, iš
girdusi apie staigią Edžio 
mirtį, — stebėjosi kita. 

— Juk vakar su juo kalbė
jausi asmeniškai. Atrodė pui
kiai. Niekuo nesiskundė, — 
gaiva lingavo trečiasis. 

Ir tikrai, jis niekad ne
siskųsdavo. J is nesiskundė, 
net kai eilę metų globojo ir rū
pestingai slaugė sunkiai ser
gančią žmoną Lėlę. Nesi
skundė, kai dėl negalavimų 
turėjo nutraukti pamėgtą te
niso žaidimą. Daugiau laiko 
liko bridžui, kelionėm ir, žino
ma, žuvininkystei. Dažnai, 
dar net saulei nepatekėjus, 
galėjai jį matyti ant De Soto 
parko tiltelio. Galėjo išsamiai 
nupasakoti, kada geriausias 
laikas žuvauti, kur ir kokios 
žuvys yra, kokiame gylyje jos 
plaukioja. O įdomesnius bri
džo atidarymus atmintinai ži
nojo. 

Buvo nuoširdus, atviras, 
su malonia šypsena. Įdomus 

Atkelta iš 1 psl. 
* Teroristų tinklo „ai 

Qaeda" vadas Osama bin La-
den įrašė naują garso įrašą, 
kuriame paragino musulmo
nus keršyti už karą Irake 
Vašingtono sąjungininkams 
arabams. O. bin Laden pa
reiškė, jog reikia atakuoti pro-
amerikietiškas Pakistano, Af
ganistano, Bahreimo, Kuwait'o 
ir Saudi Arabijos vyriausybes. 
Įrašą išnagrinėjusi specialis
tų nuomone, jis autentiškas 
ir buvo įrašytas prieš kelias 
savaites. 

* JAV jūrų pėstininkai 
pranešė, kad jie užėmė Bag
dado pietrytiniuose pakraš
čiuose eantį karinį oro uos
tą, iš kurio atsitraukė ira
kiečių pajėgos. Šarvuotoji 
technika be pasipriešinimo 
važiavo kilimo ir leidimosi 
taku Rashid oro uoste, kuris 
yra už maždaug 5 km į piet
ryčius nuo Irako sostinės cent
ro, o jūrų pėstininkai, išvertę 
tarnybinių patalpų duris, 
apieškojo pastatus. 

* JAV tankui antradieni 
pervažiavus į rytinę pagrin
dinio Bagdado tilto pusę, pa
čiame Irako sostinės centre 
kovojantys amerikiečių kariai 
pirmą kartą atsidūrė rytinia
me Tigro upės krante. „Reu
ters" korespondentas Khaled 
Yacoub Oweis sakė, jog, kol 

vienas tankas važiavo per 
upę, danguje gaudė JAV karo 
lėktuvai, mėtę bombas ant tai
kinių prie tilto rytinio galo. 
JAV pajėgos pirmadienį pra
siveržė į vakarinę Bagdado 
dalį, o antradienio rytą iš 
užimtų pozicijų pajudėjo to
liau — į šiaurę prie vyriausybės 
pastatų šiauriniuose rajonuo
se ir į rytus prie tilto. 

* JAV kariuomenė ant
radienį patvirtino, kad ame
rikiečių pajėgos Bagdade suly
gino su žeme pastatą, kuriame 
galėjo slėptis Irako prezidentas 
Saddam Hussein. JAV aviacija 
pirmadienio popietę ant Man-
sūro rajone esančio „vadovybės 
taikinio" numetė keturias 900 
kilogramų bombas. Pastatas 
buvo sugriautas, todėl gali būti 
sunku įrodyti, kas jame žuvo. 
„Mes manome, kad ataka buvo 
sėkminga ir šis objektas sunai
kintas", sakė brigados genero
las Vincent Brooks JAV gink
luotųjų pajėgų štabe (patari?. 
„Prireiks laiko nustatyti, kas 
buvo pastato viduje ir koks jų 
likimas. Tačiau gali būti, kad 
mums niekada nepavyks to su
žinoti", sakė jis. Apie Saddam 
Hussein ir du jo sūnus pareigū
nas neužsiminė. V. Brooks pri
dūrė: „Šiuo metu nežinau, kad 
kas nors iš koalicijos pajėgų bū
tų patekęs į (pastato) vidų ir jį 
patikrinęs". 

A.tA. 
CHARLOTTE A. RUDYS 

Mirė 2003 m. balandžio 8 d., sulaukusi 81 metų. Gy
veno Orland Park, IL. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Jurgis, dvi seserys ir brolis, gy

venantys Vokietijoje. 
Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 9 d. nuo 3 

v. p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose 9236 
Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 10 d. 11 v 
ryto į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direk. Lack FH. Tel. 708-430-5700. 

pokalbiuose, paslaugus rei
kale, pareigingas darbuose. 
Tad nenuostabu, kad atsi
sveikinimo vakarą tiek daug 
draugų ir artimų pažįstamų 
susirinko į salę pasimelsti, 
pasidalinti prisiminimais, pa
būti kartu paskutinę valandą, 
prisiminti praeities laikus ir 
atsisveikinti. Kun. br. Gedi
minas Numgaudis, OFM, 
dalyviams pritariant, sukal
bėjo vieną dalį rožinio su at
skirų skyrių paaiškinimais. 
Atsisveikinimą pravedė Lie
tuvių klubo pirmininkė Lo
reta Kynienė, pastebėdama, 
kad ši diena tikrai yra skaus
mo ir liūdesio diena. Pirmasis 
atsisveikino Rimvydas Rim
kus, perskaitydamas Edvardo 
gyvenimo apybraižą. Po to 
užuojautą pareiškė Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius, pri
mindamas, kad, nors ir trum
pai tepažinojo Edvardą, ta
čiau vertina jo nuoširdų ben
dradarbiavimą, ruošiant Flo
ridos lietuvių golfo turnyrus. 
Buvo užuojautų pareiškimai 
įvairių organizacijų vardu. 
Kalbėjo Angelė Kamiene kul
tūrinių popiečių būrelio var
du, liūdėdama netekusi tau
raus ir veiklaus nario. Vida 
Meiluvienė kalbėjo LB St. 
Petersburgo apylinkės vardu, 
dr. Aldona Valienė išreiškė 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 9 d., trečiadienis 

Edvardas Lapas. 

užuojautą BALFo vardu, Ge
novaitė Treinienė — Lietuvių 
fondo skyriaus vardu, Liuda 
Petkuvienė nuo Pensininkų 
klubo ir Loreta Kynienė — 
Lietuvių klubo valdybos bei 
narių vardu. Atsisveikinimas 
baigtas giesme „Marija, Marija". 

Pirmadienio rytą gedulin
gos Mišios už Edvardo sielą 
buvo atnašaujamos Šv. Vardo 
bažnyčioje, Gulfport. Mišias 
aukojo kun. br. Gediminas 
Numgaudis, OFM, ir dr. kun. 
Matas Čyvas. Giedojo bažny
tinis vyrų choras, vadovauja
mas Leono Sodeikos. Po Mišių 
Lietuvių klubo salėje buvo 
paruošti pietūs, visiems, daly
vavusiems Edvardo laidotu
vėse. Trumpus, atmintinus ir 
iš dalies linksmesnius prisi
minimus papasakojo kun. dr. 
Matas Čyvas iš golfavimo 

laikų, o Dana Mažeikienė pa
minėjo porą epizodėlių iš ke
lionių Kanados šiauriniuose 
miškuose. Pabaigai padėką 
laidotuvių dalyviams išreiškė 
sūnus Tomas ir Vida Sabienė. 
Edvardo antrasis atsisveikini
mas buvo planuojamas Le-
monte, Petkaus šermeninėje. 
Velionis buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse, šalia sa
vo žmonos. 

Edvardas Lapas gimė 
1921 metais lapkričio 13 d. 
Ukrainoje, kur jo tėvas dirbo 
geležinkelio srityje. Vėliau, 
šeimai grįžus į Lietuvą, baigė 
gimnaziją, pradėjo studijas 
universitete. Sukilimo metu, 
1941 m., Edvardas su broliu 
Viktoru dalyvavo partizanų 
eilėse, gindamas tiltus ir vie
šus pastatus nuo besitrau
kiančių sovietų karių. Brolis 
Viktoras žuvo kovose. Karui 
baigiantis, Edvardas ir visa 
šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Iš ten 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Čikagos priemies
tyje. Netrukus susipažino ir 
vedė Wilhelminą (Lėlę) Ku-
biliūtę, ir kartu su švogeriu 
pradėjo MelPark TV prekybą. 
Žmona Lėlė daug prisidėjo 
prie prekybos vadovybės ir 
sėkmingo vystymosi. Vėliau, 
jai susirgus, Edvardas labai 
rūpinosi jos priežiūra iki pat 
jos mirties. Dirbdami ilgas va
landas, jie užaugino ir išauk

lėjo du sūnus, ir Edvardas dar 
surasdavo laiko prisidėti prie 
golfo, rungtynių rengimo. Tuo 
pat metu priklausė Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gai, Lietuvių Bendruomenei, 
aukomis rėmė Lietuvių fondą 
ir BALFą. Žmonai mirus, 1995 
m. Edvardas persikėlė į Flori
dą, St. Petersburgo vietovę. 
Čia irgi greitai, aktyviai įsi
traukė į visuomeninį lietuvių 
gyvenimą. Čia gyvendamas, 
artimai draugavo su Vida 
Sabiene ir buvo vienas kitam 
parama, pagalba, paguoda. 
Abu dalyvaudavo įvairių 
renginių ruošimo darbe ir 
rėmė vienas kitą. Nuliūdime 
paliko du sūnus: Raimundas 
su žmona Ramune — gyve
nantys Čikagoje, Tomas su 
žmona Lori ir dviem anūkė
mis, gyvenantys netoli Čika
gos; vyriausioji sesuo Stasė 
Semėnienė, gyvenanti Wiscon-
sin valstijoje, brolis Haris, 
Lietuvos garbės konsulas, 
gyvenantis Toronte, Kanado
je. Švogeris Jonas Kubilius, 
jau pensininkas, dalį laiko 
praleidžiantis Čikagoje ir dalį 
St. Petersburge. Su Edvardo 
mirtimi St. Petersburgo lietu
vių telkinys neteko darbštaus 
ir aktyvaus savo nario, kurio 
netektis bus jaučiama telkinio 
sporto ir kultūriniame gyve
nime. 

Mečys Sukaitąs 

Prieš 50 metų, 1952 m. 
vasario 11 d., žuvo Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
1949 m. Vasario 16 d. dekla
racijos signataras, LLKS tarybos 
prezidiumo narys, visuomeninės 
dalies viršininkas, partizanų 
pulkininkas Juozas Šibaila-
Merainis, Diedukas. 

Būsimasis Lietuvos lais
vės kovotojas Juozas Šibaila 
gimė 1905 m. kovo 18 d. Aly
taus apskrities Nedzingės vals
čiaus Vadėnų kaime, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. Baigęs 
Alytaus mokytojų seminariją, 
mokytojavo Alytaus, Ukmer
gės apskrityse. Apie 1928 m. 
vedė mokytoją Oną Augusti-
naitę, augino tris sūnus: Vy
tautą, Rimvydą ir Kęstutį. 
Amžininkų liudijimu, J. 
Šibaila mėgo groti armonika, 
žvejoti, buvo aktyvus vi
suomenininkas. Šaulių sąjun
gos narys, apdovanotas Vy
tauto Didžiojo 2-ojo laipsnio 
ordinu. 

Prasidėjus sovietų oku
pacijai, J. ir O. Šibailos moky
tojavo Ukmergė? apskrities 
Balninkų miestelyje. 1941 m. 
birželio 14 d. visa J. Šibailos 
šeima, išskyrus jį patį, nes tuo 
metu namuose jo nebuvo, bu
vo ištremta į Katunskojė gy
venvietę Smolensko rajone Al
tajaus krašte. J. Šibaila liko 
Lietuvoje, vokiečių okupacijos 
metais toliau dirbo Balninkų 

Prieš 55-erius metus. 1948 
m. vasario 1 d., žuvo Lietuvos 
laisvės kovotojas, partizanų pul
kininkas, Tauro apygardos 
vadas Antanas Baltūsis-Žvejys. 

Antanas Baltūsis-Žvejys 
gimė 1915 m. Vilkaviškio aps., 
Pilviškių vlsč., Gulbiniškių k., 
pasiturinčių ūkininkų Onos ir 
Antano Baltūsiu šeimoje. Bai
gęs gimnaziją Šakiuose, įstojo 
į Vilkaviškio kunigų semina
riją, tačiau jos nebaigė ir pra
dėjo mokytojauti. Buvo gyvas, 
judrus, sportiškas ir gabus, 
mokėjo anglų ir vokiečių kal
bas.'Vėliau įstojo į Karo mo
kyklos aspirantūrą, kurią bai
gė 1940 m., Lietuvą jau oku
pavus Sovietų Sąjungai. Kaip 
ir visi tos laičTos kariūnai aspi
rantai, gavo tik pažymą rusų 
kalba, kad baigė Karo mokyk
lą ir yra atsargos karininkas. 

Vokiečių okupacijos me
tais A. Baltūsis trumpą laiką 
ėjo Pilviškių valsčiaus polici
jos nuovados viršininko parei-

PARTIZANO SUKAKTIS 
mokykloje mokytoju. Apsi
sprendęs ginti Tėvynę, 1944 
m. įstojo į generolo Povilo Ple
chavičiaus Vietinę rinktinę. 

Grįžus sovietams, J. Ši
baila nuo 1944-ųjų rudens įsi
traukė į pasipriešinimo judė
jimą — organizavo partizanus 
Ukmergės apskrityje. Vėliau 
tapo Didžiosios Kovos apygar
dos JB" rinktinės štabo vir
šininku, redagavo rinktinės 
leidinį „Tėvynei šaukiant". 
Nuo 1948 m. vasario mėn. dir
bo Rytų Lietuvos srities štabe, 
buvo deleguotas į partizanų 
vyriausiąją vadovybę. 1948 m. 
lapkričio mėn. Šiaulių apskri
ties Dūkšto miške įvykusiame 
partizanų atstovų posėdyje Al
gimanto, Vytauto ir Didžiosios 
Kovos apygardų įgaliotinis J. 
Šibaila-Merainis buvo paskir
tas laikinai eiti Bendro 
demokratinio pasipriešinimo 
sąjūdžio (BDPS) Visuomeni
nės dalies viršininko pareigas, 
jam suteiktas partizanų majo
ro laipsnis. J. Šibaila kaip mo
kytoją, tos pačios kartos žmo
gų, suprantantį kitą iš pusės 
žodžio, Jonas Žemaitis labai 
vertino, jam buvo pavesta pa
rengti Sąjūdžio Visuomeninės 
dalies programą. 1949 m. va
sario mėn. Radviliškio rajono 
Minaičių kaime įvykusiame 
visos Lietuvos partizanų 

suvažiavime J. Šibaila buvo 
išrinktas Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 
prezidiumo nariu, prezidiumo 
pirmininko pavaduotoju, LLKS 
Visuomeninės dalies viršinin
ku. 1949 m. vasario 16 d. 
pasirašė LLKS tarybos Dekla
raciją. Nepaprastai atsidavu
siam, kruopščiam J. Šibailai 
puikiai sekėsi vykdyti visas 
LLKS statute numatytas 
funkcijas. Jis buvo vienas 
LLKS ideologų, 1949 m. pa
rengė partizanų dvasinio pa
rengimo nuostatų projektą, 
kuriame buvo nubrėžti pagrin
diniai laisvosios spaudos prin
cipai: atskleisti okupacinės 
valdžios nusikaltimus, ugdyti 
tautos meilę Tėvynei, rūpintis 
jos sąmoningumo, kultūros ir 
dorovės kėlimu, kovoti su 
ydomis, informuoti visuomenę 
apie vidaus ir užsienio poli
tiką, auklėti tautą demokra
tiniam žmonijos gyvenimui. 
Rūpindamasis, kaip pats sakė, 
„kad naujos kartos turėtų 
supratimą apie partizanus ir 
LLKS tikslus", ragino rinkti 
visus laisvės kovos liudijimus. 
J. Šibailos skatinami daugelis 
partizanų rašė dienoraščius, 
kūrė eilėraščius, kaupė laisvės 
kovų archyvą. Su dideliu pasi
šventimu jis leido laikraštį 
„Prie rymančio Rūpintojėlio", 

kartais pats susitapatindamas 
su Rūpintojėlio, besąlygiška 
meile mylinčio visus žmones, 
įvaizdžiu. J is buvo ir autorius, 
ir redaktorius, ir spaustuvi
ninkas. J . Šibaila parengė 
LLKS leidinį „Sutemų ke
leivis", partizanų maldyną 
„Rūpintojėlis". Be to, jis teiKė 
pagalbą kitiems partizaninės 
spaudos leidėjams, todėl neat
sitiktinai su jo atvykimu į 
Aukštaitiją 1952 m. siejamas 
spaudos darbo suaktyvėjimas 
Rytų Lietuvoje. 

Panaikinus Visuomeninės 
dalies vadovybę, J. Šibaila-
Merainis 1950 m. gegužės 
mėn. tapo LLKS tarybos pre
zidiumo pirmininko padėjėju 
— visuomeninės veiklos vado
vu. Buvo pakeltas ir jo karinis 
laipsnis — jis tapo partizanų 
pulkininku. Jau kelerius me
tus J. Šibaila dirbo Žemaitijo
je, Prisikėlimo apygardoje, o 
1951 m. nutarta jį perkelti vėl 
į Rytų Lietuvą — jo „kilmės 
rajoną". 1952 m. birželio mėn. 
J. Šibaila, vykdydamas J. Že
maičio nurodymą, perėmė iš 
Jono Kimšto-Žalgirio LLKS 
prezidiumo 3-iosios sekcijos 
vadovo pareigas. Nors buvo 
silpnos sveikatos, ir toliau 
nenuilstamai dirbo, rūpinosi, 
kad nenutrūktų LLKS organo 
„Prie rymančio Rūpintojėlio" 

PRISIMINTINAS PARTIZANAS 
gas, vėl mokytojavo. 1943 m. 
tapo Lietuvių policijos 252-ojo 
bataliono 3-iosios kuopos va
du. Tuo metu batalionas buvo 
dislokuotas Liubline (Maida
neke) ir vykdė išorinę koncen
tracijos stovyklos apsaugą bei 
lydėjo kalinius į darbus. Vo
kiečiams traukiantis, 1944 m. 
A. Baltūsis grįžo į Lietuvą. 
„Jei visi išvažiuosime, kas Lie
tuvą gins?" — atsakė klausia
mas, kodėl grįžo. 

Į partizaninio pasipriešini
mo judėjimą A. Baltūsis įsi
traukė 1945 m. pavasarį. 
Lapkričio 20 d. jis tapo Tauro 
apygardos štabo spaudos ir 
propagandos skyriaus virši
ninku bei apygardos laikraščio 
„Laisvės žvalgas" vyriausiuoju 
redaktoriumi. 1946 m. birželio 
1 d. buvo paskirtas apygardos 
štabo viršininku, o žuvus Zig
mui Drungai-Mykolui Jonui, 
liepos mėnesį — Tauro apy

gardos vadu. 
A. Baltūsis-Žvejys buvo 

viena iškiliausių asmenybių 
Lietuvos partizanu kovos są
jūdyje. Ambicingas ir nepa
prastai darbštus, gabus karo 
ir tiksliesiems mokslams, ryž
tingas ir sumanus organizato
rius. Tapęs apygardos vadu 
paskelbė, kad Laisvės kovoto
jų organizacija yra karinė or
ganizacija: jai privaloma kariška 
drausmė, paklusnumas ir 
pagarba vadams. Lietuvos ka
riuomenės uniforma. Nustatė 
pareigų ženklus, sutvarkė 
apygardos teritorine-adminis
tracinę struktūrą, Lietuvos 
kariuomenės štabų pavyzdžiu 
sutvarkė raštvedybą, išleido 
nurodymus rinkti partizanų 
kūrybą, slėpti ir išsaugoti ar
chyvus, reikalavo iš dalinių 
tikslių ataskaitų, organizavo 
kursus puskarininkių ir virši
lų laipsniams gauti, parengė 

kasdienines partizanų elgesio 
taisykles, įsteigė Karo lauko 
teismą. Siekė, kad būtų su
daryta centrinė (vyriausioji) 
Lietuvos partizanų vadovybė. 
Paaiškėjus, kad 1946 m. įkur
tas Bendro demokratinio pasi
priešinimo sąjūdis (BDPS*. va
dovaujamas Juozo Markulio-
Erelio, yra MGB rankose, A. 
Baltūsis ėmėsi kurti Vyriau
siąją vadovybę iš ginkluotų 
partizanų vadų. Buvo Vyriau
siojo ginkluotų pajėgų štabo 
viršininkas ir faktiškasis 1947 
m. naujai sudaryto BDPS 
pirmininkas. A. Baltūsiui pa
vyko užmegzti ryšius su dau
gumos partizanų apygardų 
štabais ir apriboti J. Markulio 
veiklą. Į BDPS prezidiumą A. 
Baltūsis įtraukė legaliai gyve
nančių asmenų (V. Selioką, E. 
Akelį, J. Bazilevičių, kun. J. 
Stankūną, A. Miškinį ir kt), 
kad Prezidiumas ir politiškai 

leidyba, stengėsi atgaivinti 
visuomenei skirtą leidinį 
Aukštaičių kova". 

1953 m. vasario 11 d., iš
davus bunkerį, J. Šibaila-
Merainis, Diedukas kartu su 
savo pavaduotoju Povilu Ži-
liu-Audrūnu, Klevu žuvo Ra
mygalos valsčiaus Dovydų 
miške. 2001 m. liepos 14 d. jų 
Žuvimo vietoje atidengtas 
paminklinis akmuo. 

Jau 1950 m. lapkričio 23 
d. LLKS tarybos prezidiumo 
pirmininko aktu J. Šibaila-
Merainis už drąsą, pasiauko
jimą ir ypatingą darbštumą 
buvo apdovanotas visų trijų 
laipsnių Laisvės kovos kryžiais. 
Atkūrus nepriklausomybę, 
1997 m. gruodžio 17 d. jam 
suteiktas Kario savanorio sta
tusas (po mirties), 1998 m. ge
gužės 13 d. Lietuvos Respub
likos krašto apsaugos mi
nistro įsakymu — pulkininko 
leitenanto laipsnis, tų pačių 
metų gegužės 19 d. Lietuvos 
Respublikos prezidento dek
retu — Vyčio kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinas. 

Parengta remiantis: N. 
Gaškaitė. Pasipriešinimo isto
rija, Vilnius. 1997: N. Gaš
kaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų 
Prezidentas, Vilnius, 1998 ir kt. 

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 

Genocido aukų muziejus 

atstovautų tautai. Planavo, kad 
įkurtame centre dirbs ir po du 
kiekvienos partizanų apygar
dos atstovus. Ypač daug dė
mesio A. Baltūsis skyrė ry
šiams su Vakarais — 1947 m. 
organizavo net du žygius į Va
karus: gegužės mėn. — J. 
Lukšos ir J. Krikščiūno bei 
gruodžio mėn. — J. Lukšos ir 
Kazimiero Pyplio. 

A. Baltūsio-Žvejo nuopel
nus įvertino jau Lietuvos par
tizanai. 1950 m. birželio 1 d. 
jis buvo apdovanotas visų 
laipsnių Laisvės Kovos Kry
žiais (su kardais*. 

1997 m. gruodžio 17 d. A. 
Baltūsiui-Žvejui buvo pripa
žintas Kario savanorio statu
sas (po mirties i. o 2002 m. 
spalio 31 d. Lietuvos Respub
likos prezidento dekretu, jam 
suteiktas pulkininko laipsnis. 

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 

Genocido aukų muziejus 

• 
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Lietuvos Dukterų draugija 
vėl nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į jų ruošiamą priešve-
lykinį pyragų ir margučių par
davimą balandžio 17 d. „Na
meliuose", 2735 W. 71st Str., 
nuo, 8 vai. ryto. Tel. 773-925-
3211. Visi labai laukiami.. 

Mišios už mirusias ir gy
vas Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo na
res bus aukojamos balandžio 
13 d., sekmadienį, 10 vai. r., t. 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
bus pabendravimas ir vaišės. 
Visos Čikagos klubo narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
Mišiose ir pabendravime. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo šeimininkės visus kvie
čia Verbų sekmadienį, balan
džio 13 d. į tradicinius prieš-
velykinius pusryčius JC (2345 
W. 56th Str., Chicago) kavinė
je, tuoj po 10 vai. Mišių jėzuitų 
koplyčioje. Klubo narės žada 
visus atsilankiusius skaniai 
pavaišinti ir sužavėti meniš
kai išmargintų velykaičių gro
žiu. 

Beverly Shores, LN, ir 
apylinkių lietuvių lietuviškos 
pamaldos Verbų sekmadienį, 
balandžio 13 d., 1 vai. popiet, 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. Bus klausoma 
išpažinčių. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, sekmadienį, ba
landžio 13 d., Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčios ves
tibiulyje. Savaitės dienomis 
bilietai pardavinėjami „Sekly-
CIUJC", 2 T I 1 W . T l o c O t l . , C l l l -
cago. Informacijos teikiamos 
tel. 773-925-6193. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
metinė darbo konferencija, 
kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus antrame aukšte 
(6500 S. Pulaski, Chicago). 
Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

Rašytoja poetė Julija Gy
lienė supažindins atsilankiu
sius su kun. Viktoro Rimšelio, 
MIC, atsiminimų knyga „Nuo 
Murmų iki Čikagos*'. Ilgai 
lauktos šios knygos sutiktuvės 
bus balandžio 12 d., šeštadie
nį, 5 vai. vak.. Jaunimo centro 
kavinėje. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama. 

Gen. Daukanto Jūrų šau
lių kuopos metinis narių su
sirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, balandžio 13 d., 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago. Po 
susirinkimo bus pabendravi
mas ir vaišės. 

Balandžio 10-12 d. dvasi
nis susitelkimas ruošiamas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte. Išpažintys rytais 
nuo 7:30 vai. r., 8 vai. r. Mi
šios, o po jų taip pat bus klau
soma išpažinčių. 6 vai. vaka
rais išpažintys, 7 vai. v. Mišios 
ir po jų išpažintys. Sekma
dienį didžiojoje PLC salėje bus 
pokalbis apie Bažnyčios padė
tį Lietuvoje. Susikaupimą ruo
šia t. jėzuitai. Dalyvaus ir sve
čias kunigas iš Lietuvos. 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba visuo
menę kviečia dalyvauti medi
cinos seminare-pobuvyje ba
landžio 26d., šeštadienį, 6 vai. 
vak.. Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave. Bus ALGS 
valdybos pranešimai, dr. Sigi
tos Plioplienės paskaita, kiti 
pranešimai ir vakarienė. Apie 
dalyvavimą pranešti telefo
nais: 773-776-7337; 708-422-2299. 

Pirmadieni, balandžio 14 
d., 12:15 vai. p.p., KLM oro 

linija į CHare oro uostą at
skrenda Lietuvių operos sve
čiai iš Lietuvos — „Kaukių 
baliaus" operos režisierius Eli-
gijus Domarkas, solistai — 
Valerija Balsytė, Ligita Rač-
kauskaitė-Čiurinskienė, Vy
tautas Bakula, Liudas Norvai
šas, Dainius Stumbras ir Bro
nius Tamašauskas. 

Po praėjusį sekmadienį 
įvykusio sėkmingo „Trijų pan
terų" koncerto, Maria gimna
zijos salėje rasti akiniai ir gra
ži moteriška sagė (auksinė su 
deimantukų papuošimu). Kreip
kitės į „Draugo" administra
ciją. 

Filmas „Vienui vieni" apie 
Lietuvos partizanus po 7 metų 
sudėtingo ir pasiaukojančio 
darbo yra baigtas ir parengtas 
pristatymui visuomenei. Fil
mo kūrėjas yra Vytautas Vi
limas, režisierius — Jonas 
Vaitkus. Vaidina žymiausi 
Lietuvos kino ir teatro akto
riai. Filmo pristatymas bus 
balandžio 13 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Čikagos ir apy
linkių lietuviškoji visuomenė 
kviečiama kuo gausiau daly
vauti šio taip jautraus kiek
vienam lietuviui filmo, vaiz
duojančio Lietuvos komunis
tinį okupacijos laikotarpį, su
tiktuvėse. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
„Lithuanian Plaza Bakery 
and Deli" parduotuvėje, krau
tuvėlėje „Lietuvėlė" arba Jau
nimo centre prieš filmo prem
jerą. 

rMešVelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Švč. M. 
> l a i i j u & p<ii<iyiju3 bCL z, i i y Ciuje 
(Marąuette Park) vyks šia 
tvarka: penktadienį, balan
džio 11 d., išpažinčių klauso
ma 5 vai. v., Mišios — 6 vai. v.; 
šeštadienį balandžio 12 d., — 
Mišios 9 vai. r., po jų bus klau
soma išpažinčių; 3 vai. p.p. 
pasiruošimas atgailos sakra
mentui lietuvių ir anglų kal
ba, iki 4:45 vai. p.p. bus klau
soma išpažinčių; 5 vai. p.p. 
Mišios; sekmadienį, balan
džio 13 d., Mišios 10:30 vai. r. 
Bus šventinamos verbos. Gie
dos parapijos choras, vad. Jū
ratės Grabliauskienės, taip 
pat solistai: Genovaitė Bige-
nytė, Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Susikaupimui vado
vaus kun. Eugenijus Troickis 
iš Panevėžio vyskupijos. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, ba
landžio 11 d., 7 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje 6820 S. Washtenaw. Su
sirinkime dalyvaus Irma Mo
rales iš „Neighborhood Hous-
ing Services". Ji paaiškins, ką 
reikia žinoti, kad gyventojai 
jaustųsi saugiai savo name ir 
taip pat, kokie namai šiuo me
tu yra parduodami apylinkė
se. Kviečiami visi, gyvenantys 
apylinkėje, ar norintys čia ap
sigyventi, atsilankyti. Po su
sirinkimo bus vaišės. 

KVIEČIAME VELYKAS 
ŠVĘSTI KARTU 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapjoje balandžio 20 d.. 
Velykų sekmadienį, po 10:30 
vai. Mišių ruošiami šventini
ai Velykų pietūs parapijos 
salėje. Vaišinsimės mūsų šei
mininkių paruoštu maistu, 
žaisime žaidimus, ridensime 
margučius, dainuosime, šok
sime... Savo dainomis mus 
linksmins „Kaukas". Vietą 
arba stalą iš anksto galima 
užsisakyti tel. 773-776-1600. 
Laukiame atvykstantsu šei
momis. 

Minėjimas įvyko š.m. kovo 
13 d. „Seklyčioje". Kaip ir 
prieš eilę metų į šį minėjimą 
„Dešimtuko" vardu kolegas 
sukvietė Pranas Ju rkus , 
nepailstamai besirūpinąs Pa
baltijo universiteto reikšmės 
priminimu, universiteto, kuris 
veikė nuo 1946 m. iki 1949 m. 
Hamburge ir vėliau Pinne-
berge, kad tas universitetas 
nebūtų užmirštas ir rastų tin
kamą vietą Lietuvos aukštojo 
mokslo istorijoje. 

Pabaltijo universitetas bu
vo įkurtas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos profesūros pastango
mis su anglų zonos valdžios 
Vokietijoje leidimu, kad šių 
trijų tautų jaunimas, turėjęs 
palikti savo tėvynes dėl antro
sios sovietų okupacijos, galėtų 
tęsti ar pradėti aukštojo mok
slo studijas. Universitetas tu
rėjo visus 8 fakultetus. Nors 
1949 m. dėl imigracijos turėjo 
užsidaryti, bet jis savo tikslą 
atsiekė, suteikdamas galimy
bę vieniems įsigyti diplomus, 
kitiems gauti užskaitus už 
studijas jame ir taip JAV uni
versitetuose baigti pradėtą 
mokslą. 

Šiame minėjime dalyvavo 
per 30 buvusių studentų ir 
svečių. 

Minėjimą atidarė Pranas 
Jurkus, pasveikinęs visus ir 
trumpai papasakojęs apie pa
laikomus ryšius su Viekšniais, 
profesorių Biržiškų gimtuoju 
miestu, kur vyksta jų gimtojo 
namo atstatymas, kur yra įsi

kūręs ir Biržiškų muziejus. 
(Visi trys broliai Biržiškos — 
Mykolas, Vaclovas ir Viktoras 
profesoriavo Pabaltijo unte, 
gyveno kartu su studentais 
lietuviams skirtame pastate ir 
mielai su jais bendraudavo). 

Karolina Kubiliene per
skaitė sąrašą mirusiųjų kole
gių, kolegų. 2002 m. Amžiny
bėn iškeliavo Valentina Bau-
kytė-Dailidkienė, Edvardas 
Jurgelaitis, Nijolė Maskaliū-
nienė, Juozas Lataitis, Kons
tancija Lelešiūtė-Valiuškie-
nė, o 2003 — Danutė Kaspa-
ravičiūtė-Sčiučkienė, Rapolas 
Tinfavičius ir Bronius Staške
vičius. 

Po to. jaunatviškai gyvą 
žodį „Iuvenes dum sumuš" ta
rė Danutė Eidukienė, „Dešim
tuko" ir su Pabaltijo universi
tetu susijusių renginių širdis! 
Ji ir šiame, minėjime surengė 
leidinių apie universitetą pa
rodėlę. Ten buvo ir paskutinė 
knyga, kurioje rašoma apie 
Pabaltijo un-tą. Tai „Vytauto 
Didžiojo Universitetas — 
Mokslas ir visuomenė 1922— 
2002", išleista Kaune 2002 m. 
Lino Salduko straipsnis vadi
nasi „Iš Vilniaus baroko į 
Hamburgo barakus, arba Pa
baltijo Universitetas Vokie
tijoje". 

Susirinkusiuosius sveiki
no ir minėjime dalyvavusi 
viešnia, „Draugo" vyr. red. Da
nutė Bindokienė. Savo nuo
širdžiame žodyje ji pasidžiau
gė Pabaltijo un-to buvusių stu-

Pabaltijo universiteto 57-ųjų metinių minėjime š.m. kovo 13 d. 
„Seklyčioje" susitiko Jurgis Bendikas (kairėje) ir Vytautas Černius. 

DIDŽIOSIOS SAVAITES 
PAMALDOS 

Ziono Lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir kun. Valdas Auš
ra visus kviečia kartu švęsti 
Didžiąją savaitę ir Velykas. 
Pamaldos vyks šia tvarka: 

Ketvirtadienį, balandžio 
17 d.. 7 vai. vak. — anglų kal
ba. 

Penktadienį, balandžio 18 
d., 5 vai. vakare pamaldos su 
šv. Vakariene — lietuvių kal
ba; 6:30 vai. v. Tamsos (Te-
nebrac) pamaldos. 

Sekmadienį, balandžio 20 
d.. 6:30 vai. r. Prisikėlimo 
pamaldos anglų kalba: gie
dos parapijos moterų choras; 
po pamaldų visi kviečiami ve
lykiniams pusryčiams parapi
jos salėje. 

9 vai. r. pamaldos vokie
čių kalba; 10 vai. r. pamaldos 
anglų kalba su sekmadieni
nės mokyklos vaikų progra
mėle; 11 vai. r. pamaldos lie
tuvių kalba. 

Adresas: 9000 S. Menard 
Ave, Oak Lawn, IL, 60453. 
tel. 708-422-1433, e-paštas: 

zionlithlutheran@aoLcom 

NAUJA LEMONTO 
APYLINKĖS LB 

VALDYBA 

Kovo 28 d. Lemonto apy
linkės LB valdybos nariai, 
posėdžio metu, išsirinko 
naują valdybą ir pasiskirstė 
pareigomis taip: Nijolė Nau
sėdienė — pirmininkė; Ri
mantas Dirvonis — vice
pirmininkas; Kazys Laukai
tis — vicepirmininkas: Onu
tė Plečkaitis — sekretorė; 
Eugenijus Stasiulis — iž
dininkas; Leonas Juraitis — 
sporto reikalams. 

Renginių vadovai: Stasė 
ir Vytautas Jagminai; Le
onidą Kazėnienė; Marytė 
Černiūtė; Gediminas Kazė
nas — socialinio sk. vedėjas. 

Revizijos komisija: Sta
sys Džiugas — pirmininkas; 
Vytautas Jasinevičius; Alek
sas Karaliūnas. 

Toks naujos valdybos pa
skirstymas buvo pristatytas 
JAV LB Vidurio krašto apy
gardos suvažiavime įvyku
siame kovo 29 d. Lemonte. 

Nijolė Nausėdienė 



dentų pasišventimu savo uni
versiteto vardo kėlimui ir pra
šė parašyti prisiminimų apie 
jį-

Pranas Jurkus perskaitė 
gautus sveikinimus iš Jadvy
gos Gruodienės, Marytės Puš-
korienės, Irenos Kairienės ir 
kun. Rapolo Krasausko, bu
vusio kapeliono. 

Jurgis' Bendikas padarė 
pranešimą apie „Dešimtuko" 
finansinį stovį. 

Pr. Jurkus paaiškino, kad 
„Dešimtukas" yra būrelis ko
legų, kurie prieš eilę metų 
susibūrė prisiminti ir prim
inti visuomenei šį unikalų 
universitetą, kuriame dauge
lis pradėjo savo studijas, ir 
kurie rūpinosi 45-ų ir 50-ų 
universiteto metinių minėji
mais bei rengia metinius susi
tikimus universiteto sukak
tims prisiminti. Valdybos nė
ra. Jos vietoje — „Dešimtu
kas". 

Po vaišių kalbėjo prof. dr. 
Vytautas Černius tema „Iš 
Vytauto Didžiojo universiteto 
į Pabaltijo universitetą ir 
atgal". Čia keletas minčių iš 
jo kalbose: 

Apie VDU nepriklauso
moje Lietuvoje jis tik buvo 
girdėjęs; studijuoti jame tada 
buvo per jaunas. Bet dalyvavo 
VDU atkūrimo procese 19-
90—1991 m. Pabaltijo univer
siteto lietuviai profesoriai 
buvo iš VDU ir vėliau iš Vil
niaus un-to. Vytauto Didžiojo 
un-te neseniai buvo atkurta 
biblioteka pavadinta Vaclovo 
Biržiškos vardu. 

Vytautas Černius dėstė 
VDU, vedė pedagogikos kur
sus edukologijos katedroje, 
skaitė paskaitas. V. Černius 
sakė, kad po 36 m. sugrįžo į 
Čikagą, o po 56 m. iš 
Pinnebergo Pabaltijo univer
siteto — į Vytauto Didžiojo 
universitetą. Tas grįžimas 
buvo lyg sapnas. „Ir štai 
dabar aš sugrįžtu į tą vietą, 
kur profesoriai Biržiškos ir 
kiti kadaise profesoriavo, o 
Pinneberge juos gerai pažino
jau. Ten buvo antroji mano 
tėviškė, draugai, nuotykiai, 
atsiminimai, meilės roma
nai", sakė jis. Apgailestavo, 
kad gerbiami profesoriai ne
begalėjo sugrįžti. Juos prig-

Pabaltijo un-to 57-ujų metų minėjime, įvykusiame „Seklyčioje" ko
vo 13 d., dalyvius sveikina „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokiene. 

Karolina Kubilienė skaito 2002-2003 m. mirusiųjų Pabaltijo un-to 
kolegų pavardes universiteto 57-ųjų metinių paminėjime š.m. kovo 13 d. 

Įaudė svetima, nors vaišinga 
žemė svetur. „Mano kelias iš 
Pinnebergo į Vyt. Didž. un-tą 
"VDU buvo neįtikėtas sapnas, 
viltis, kuri mus vedė ir veda 
po tiek metų", baigė savo žodį 
V. Černius. 

Vytautas Černius yra vie
nintelis Pabaltijo universiteto 
auklėtinis, kuris nukeliavo šį 
kelią. Išvyko iš Kauno, toliau 
— tremtis, mokslas Pabaltijo 
un-te, Amerika ir štai — 
Lietuva laisva! Lietuvai 
laisvėjant, jam pasitaikė pro
ga dalyvauti VDU atkūrime 
ir mokslo pradžios procese. 
Jis ir dabar palaiko ryšį su 
VDU ir vasarą, jei sveikata 

leis, vyks vėl į VDU. 
Po Vytauto Černiaus kal

bos, kolegos dar pabendravo, 
pasisakė įvairiais klausimais 
ryšium su Pabaltijo un-tu. 

Sugiedojus tradicinį „Gau-
deamus igitur" visi pamažu 
skirstėsi namo, sakydami „Iki 
sekančio susitikimo 2004 me
tais!" 

Aldona Šmulkštienė 

GAUTA DAUG VERTINGU KNYGŲ 
Daktarai Audrius ir 

Sigutė Pliopliai. aktyvūs 
Amerikos Lietuvių gydytojų 
sąjungos nariai, per Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą padovanojo didelį 
medicinos knygų, žurnalų, 
vaizdo įrašu ir CD rinkinį. 
ALGS sąjungos pirmininkui 
Arvydui Vanagūnui pritarus, 
ši siunta buvo persiųsta 
Lietuvos medicinos biblio
tekai Vilniuje. 

Bibliotekai gavus siuntą. 
jos direktorė Salvinija Ko-
cienė išreiškė nuoširdžią pa
dėką už rūpestį biblioteka ir 
už gausią medicinos siuntą, 
bei užtikrino, kad ji bus labai 
naudinga skaitytojams. 

Dėkojame Kęstučiui Je-
čiui už jo sugalvotą projektą 
„Spauda Lietuvai", kuris iš 
dalies parėmė šios siuntos 
persiuntimo išlaidas. 

Amerikos Lietuvių gy
dytojų sąjunga dėkoja dak
tarams Pliopliams už su
teiktą paramą Lietuvos me
dicinos bibliotekai ir džiau
giasi, kad dr. Sigita Pliop-
lienė skaitys vieną pagrin
dinių paskaitų „Psicho
somatinės problemos klini
kinėje praktikoje" ALGS su
važiavime, kuris įvyks š.m. 
balandžio 26 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

LTSC informacija 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Advokatas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v .v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v p.p. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaBe *2300 Chicago, IL 60608 
f rahmns konsultacijos Šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Cen»di| COLOVCHUK 

•CIVNJNi, KRIMINALINĖ BEI 

T M f f l C D U 
SKYRYBOS, PALIKIMAI. 

9933N.L«vfarA>e,SaR«m 
StaMe.R,tfR977 

v įsuomenimn /ytautas ir Birute Zalatoriai su rašytoja 
poete Julija Gyliene (viduryje) Nekaltai Pradėtosios Marijos seselių 
rėmėju šventėje Jaunimo centre^ 

DARIUS R. D1RMAM7AS 
ADVOKATAS 

VAIRAVIMO IR KRIMINALINIU TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Cikagote ir Oak Lawn 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

mailto:Gibaitis@aol.com

