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Šiame 
numeryje: 
„Vėtrungė" Rakė; LSS 
Australijos rajono 
skautų vadovų 
suvažiavimas; darbai 
LSS archyve. 

2 psl. 

Įsisiūbuoja dar viena 
politinė maišatis; 
pokalbis su vyriausios 
rinkimų komisijos 
pirmininke apie naują 
JAV LB tarybą. 

3psl. 

Ar Seimas, kaip 
agurkų stiklainis — ir 
kitos skaitytojų mintys 
ar komentarai; 
šeimininkių kertelė. 

4 psl. 

Prisimenant mokyt. 
J . Skuodą. 

5 psl. 

Amerikiečiai domisi 
lietuvio dainomis; 
„Avia Maria" koncertas 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

6 psl. 

Sportas 
* Krepš in inko Arvydo 

Sabonio Kaune paskelbtas 
sprendimas kitą sezoną ne
grįžti į JAV NBA nustebino Port-
lando „Trail Blazers" preziden
tą Bob Whitsitt ir vyriausiąjį 
trenerį Maurice Cheeks. Jie ži
nias iš Lietuvos vadina „per 
daug ankstyvomis". 

* Premjeras Algirdas 
Brazauskas, antradienį susiti
kęs su Kūno kultūros ir sporto 
departamento bei Lietuvos 
krepšinio federacijos vadovais, 
pažadėjo ne tik finansinę para
mą Lietuvos rinktinei, bet ir 
patikino, jog asmeniškai išsiųs 
kvietimus šiemet JAV NBA 
rungtyniavusiems Arvydui Sa
boniui bei Žydrūnui Ilgauskui. 

* Čekijoje vykus iose Eu
ropos jaunių (iki 16 metų) 
šiuolaikinės penkiakovės tau
rės varžybose Lietuvos atstovai 
iškovojo dvi prizines vietas. 
Vilniaus Sietyno sporto mokyk
los auklėtinė Donata Rimšaitė 
tarp 20 dalyvių užėmė II vietą. 
Varžybose dalyvavo dar dvi vil
nietės — Inga Urbonavičiūtė 
užėmė 67-tąją vietą, o Eglė 
Marcinkevičiūtė liko 16-ta. Vai
kinų varžybose ta rp 27 dalyvių 
kitas Sietyno auklėtinis Šarū
nas Dagys užėmė III vietą. 

Naujausios 
v i • 

zimos 
* Prezidentas ragina Są

jūdžio narius tęsti savo darbą 
ir žada paramą Sąjūdžio doku
mentų leidybai. 

* Penkių mėnes iu priva
tizavimo „derlius" — beveik 
100 mln. litų 

1 Lietuvoje a tp igo dy
zeliniai degalai . 

* S e im o p i r m i n i n k a s 
siūlo tobulinti į s tatymų lei
dybos procesą, apriboti pavie
nių parlamentarų iniciatyvas. 

Dar dviejuose punk
tuose Lietuvos ir Latvijos 
pasieniečiai pradėjo bendrą 
dokumentų patikrinimą 

* „Gazprom"- pasiūlymo 
Vilniuje l a u k i a m a birželio 
pabaigoje. 

Lietuva — už atviras NATO duris 
Madridas , birželio 3 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis susitikime su NATO ir pa
kviestų į sąjungą valstybių ko
legomis paragino palikti pravi
ras šios gynybinės sąjungos 
duris kitoms kandidatėms. 

.„Svarbu ne tik narystės 
NATO organizacijoje rezulta
tas, svarbus ir pats integracijos 
procesas, kuris padeda dar iki 
narystės gerokai modernizuoti 
valstybę", antradienį po susiti
kimo Madride sakė A. Valio
nis. Todėl, anot jo, Lietuva siū
lo sudaryti galimybes valsty
bėms, siekiančioms tapti sąjun
gos narėmis, dalyvauti įsijungi
mo į NATO procese, „nes tai 
yra abipusiai naudingas daly
kas — tiek Europai plečiant 
saugumo zoną, tiek toms vals
tybėms, kurios modernizuoja-
si". 

Ministro teigimu, Lietuvos 
nuostata lieka nuosekli — to
liau palaikyti „atvirų durų" 
idėją, kad Albanija, Kroatija, 
Makedonija, Gruzija ir Ukraina 
ateityje galėtų prisijungti prie 
NATO. 

Susitikime ministrai taip 
pat įvertino NATO santykius 
su Europos Sąjunga, valstybė
mis bendrininkėmis, naujai be
siklostantį bendradarbiavimą 
su Rusija ir Ukraina. 

NATO ir pakviestųjų narystei valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Septintas iš kaires — Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, aštuntas — NATO generalinis sekretorius George Robertson. EPA-ELTA • * 

Seime iški lmingai paminėtos Sąjūdžio įkūrimo 
15-tosios met inės 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS'. 
Antradienį Seime sureng

tame iškilmingame posėdyje 
Lietuvos Pers i tvarkymo sąjū
džio (LPS) 15-tosioms įkūrimo 
metinėms paminėti dėkota LPS 
įkūrėjams už „naują Lietuvos 
istorijos etapą", ieškota naujų 
uždavinių ir apgai lestauta dėl 
padarytų klaidų. 

„Randasi vėl idealizmo po
reikis. Nes geresnę Lietuvą te
galės kurti jos norintieji ir susi
tariantieji geresnės valios žmo

nės", teigė posėdyje kalbėjęs bu
vęs LPS tarybos pirmininkas, 
dabar Seimo na rys Vytautas 
Landsbergis. „Atgimimo nesu
lauksi iš valdžios, vien žiūrėda
mas į jos mie las akis. Tad gal 
pamėg ink ime , nes ik lausdami 
Centro Komiteto, kaip tada, ir 
prasidės t rečiasis Lietuvos są
jūdžio l a i k a s , naujas atgimi
mas", sakė j i s . 

Pasak V.Landsbergio, nuo 
LPS iniciatyvinės grupės įkūri
mo 1998 metų birželio 3-ąją iki 

1992 metų Konstitucijos priėmi
mo LPS gyvavo kaip politinė jė
ga, o nuo 1993 metų iki šiol — 
„veikiau istorinė atmintis apie 
kadaise atvertą idealizmą ir gy
vas pr iekaiš tas pametus iems 
idealus". 

Šiuo metu Lietuvos sąjūdis 
veikia kaip visuomeninė organi
zacija. 

„Kviečiu visus Lietuvos 
žmones, visus sąjūdininkus 
siekti bendro tikslo. 

Nuke l ta i 5 psl. 

Į namus sugrįžo Everesto viršūnę įveikęs lietuvis 

Lietuvos alpinistas Saulius Vilius (kairėje) po dešimties metų pakartojo 
Vlado V i t k a u s k o (deš inėje) Žygį. Algirdo Sabaliausko ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Į Lietuvą antradienį grįžo 
šiaulietis alpinistas Saulius 
Vilius, kuris prieš maždaug dvi 
savaites kartu su alpinistu iš 
Estijos įkopė į aukščiausią pa
saulio viršukalnę Everestą. 

Vilniaus oro uoste S. Vilių 
pasitiko kitas Everesto užka

riautojas alpinistas Vladas Vit
kauskas. 1993 metų gegužės 10 
dieną jis užkopė į aukščiausią 
viršukalnę ir tapo pirmuoju lie
tuviu bei Baltijos valstybių a ts
tovu, kuriam pavyko ta i pada
ryti. 

S. Vilius ir es tas Alar Sikk į 
8848 metrų aukščio viršukalnę 

sudėtingomis oro sąlygomis už
kopė gegužės 22 dieną Šiaurine 
ketera iš Tibeto pusės. A. Sikk, 
kur i s t apo pirmuoju Estijos 
alpinistu, užkopusiu į Everestą, 
prisipažino, jog pasiekti tikslą 
padėjęs S. Viliaus a tkaklumas. 
Es tas bet kurią akimirką jau 
buvo pasiruošęs atsisakyti vir
šukalnės š turmo, tačiau Lietu
vos alpinisto palaikymas padė
jęs abiem įkopti į Everestą. 

Į ekspediciją „Everestas -
8848 m" k a r t u su estais šiau
lietis išvyko kovo mėnesį. 

Šią ekspediciją S. Vilius 
skyrė lietuvių keliautojo ir ant
ropologo Antano Poškos 100-
ųjų gimimo metinių sukakčiai 
ir 50-mečiui, kai į Everesto vir
šūnę buvo įkopta pirmą kartą. 

S. Vilius, kur iam dabar 31-
eri, per 15 metų atliko 50 žygių, 
ekspedicijų, dalyvavo dešimtyje 
a lp in is t in ių stovyklų, buvo 
daugelio žygių vadovu. Keliavo 
po centr inį . Vakarų ir Rytų 
Kaukazą, Nuke l ta į 5 psl . 

G y v ū n u l a i kymo 
sąlygos Zoologijos 

sode K a u n e š i u r p i n a 
E u r o p ą 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Lietuvos zoologijos sodui 
Kaune gresia tarptautiniai su
varžymai už šiurkščius gyvūnų 
laikymo sąlygų pažeidimus. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", nesugebėdama už
t ikr int i normalių sąlygų ne
laisvėje laikomiems žvėrims, 
Lietuva gali prarast i galimybę 
vykdyti mainus su kitais Euro
pos valstybių zoologijos sodais. 
Tuomet būtų nebeįmanoma 
atnaujinti kolekciją. 

Neseniai Kaune apsilankę 
Europos akvariumų ir zoologi
jos sodų asociacijos (EAZA) ats
tovai neslėpė pasipiktinimo, iš
vydę tigrų, liūtų, leopardų ir lo
kių aptvarus. 

Jie yra kelis ir net keliasde
šimt kartų mažesni, nei reika
lauja Europos Sąjungos taisyk
lės. 

Nukel ta į 5 psl. 

Vengrija pr i tarė 
naujų narių 

priėmimui į NATO 
Vengrijos par lamentas 

vienbalsiai pritarė Bulgarijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ru
munijos, Slovakijos ir Slovėni
jos priėmimui į NATO, antra
dienį iš Budapešto pranešė 
naujienų agentūra BETA. 

Balsavimo ceremoniją ste
bėjo dabartinių sąjungos narių, 
taip pa t priėmimo laukiančių 
valstybių atstovai. 

Kaip teigė Vengrijos už
sienio reikalų ministro pava
duotojas Andras Barson, Veng
rijos vyriausybė visiškai prita
ria šių valstybių priėmimui, ka
dangi ta i prisidės prie pastovu
mo regione. (EPA-Elta) 

Referendumas dėl rinkimu 
sistemos keitimo neįvyks 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) antradienį pažymėjo, jog 
privalomojo referendumo dėl 
Seimo rinkimų sistemos keiti
mo rengėjai nesurinko pakan
kamai parašų jam surengti. 

Komisija tinkamais pripaži
no 271,000 parašų, tačiau vė
liau, juos sutikrinus su įrašais 
Gyventojų registre, dalis para
šų iš tinkamų sąrašo buvo iš
braukta. Buvo nustatyta, kad 
„pasirašė" apie 1,600 mirusių 
žmonių, per 2,000 jaunesnių nei 
18 metų. Taip pat nustatyta 
41,000 „dubliuotų" parašų. 

„Mes manome, kad tinka
mų parašų yra nuo 209,000 iki 

240,000", sakė VRK pirminin
kas Zenonas Vaigauskas. 

Referendumo autoriai turė
jo per 3 mėnesius iki gegužės 19 
dienos surinkti ne mažiau kaip 
300,000 parašų. Prieš kelias 
savaites jie tvirtino sdrinkę ir 
VRK įteikę 335,000 parašų, ta
čiau komisija didelę dalį parašų 
pripažino negaliojančiais. 

VRK dėl parašų klastojimo 
kreipėsi į Generalinę prokura
tūrą. Prokuratūros atstovas 
spaudai Vidmantas Putelis ant
radienį sakė, jog dėl VRK krei
pimosi a t l iekamas pat ikr ini
mas, po kurio bus sprendžiama, 
ar kelti bylą. 

Nuke l ta į 5 psl. 

Šiaulių ir Kauno oro uosta i pa t i r i a 
nuostol ius dėl SARS epidemijos 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Dėl netipinio ūmaus kvėpavi
mo takų uždegimo įvesti Piet
ryčių Azijos valstybių oro uostų 
veiklos apribojimai „kerta per 
kišenę" krovininius lėktuvus 
aptarnaujantiems Šiaulių ir 
Kauno oro uostams — uostai 
jau antras mėnuo nesulaukia 
krovinių iš Azijos. 

Dienraštis „Verslo žinios" 
rašo, kad šiemet vasarį ir kovą 
Šiaulių oro uoste Zokniuose tū
pė po 15-20 krovininių lėktuvų 
iš Kinijos, Hong Kongo, Tai-
wan'o, Pietų Korėjos, o nuo ba
landžio aptarnauta tik 4 civili
niai lėktuvai. Tuo tarpu šiemet 
sausio-kovo mėnesiais čia lei
dosi 46 civiliniai lėktuvai, per
nai per tą patį laikotarpį — 22. 

„Daugumoje Pietryčių Azi
jos šalių oro uostų dėl SARS pa
skelbtas karantinas, todėl kro
viniai nebejuda tokiais kiekiais 
kaip iki šiol", teigė „Šiaulių ae
rouosto" generalinis direktorius 
Jonas Jutkelis. 

„Šiemet, skir t ingai nei 
ankstesniais metais , pirmasis 
ketvirtis buvo pelningas, tačiau 
po to prasidėjo pasaulio nelai
mės. Didžiulę neigiamą įtaką 
mums turėjo ka ra s Irake ir 
Kinijos problemos. Dėl to antrą 
ketvirtį dirbame nuostolingai, 
tai — tikra tragedija. Nežinau, 
ar dar yra Lietuvoje įmonių, ku
rios taip, kaip mes būtų nuken
tėjusios nuo šių pasaulio prob
lemų", sakė bendrovės „Kauno 
aerouostas" Nukel ta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
fR«jf!iaRSs AFP. Ret«ers. AP. tnterta*. ITAR-TASS. BNS 

žinftį agentūrų pranešimais) 

EGIPTAS 

Sharm el -Šheikh. JAV 
prezidentas George W Bush 
antradienį paragino iki 2013 
metų įkurti JAV ir Artimųjų 
Rytų laisvosios prekybos zoną, 
t ikėdamasis, kad regioninis 
laisvosios prekybos paktas ga
lėtų padėti sutaikyti arabus ir 
izraeliečius. Pasak G. W. Bush, 
neseni įvykiai, tarp jų ir Irako 
vadovo Saddam Hussein nuver
timas ir palestiniečių premjero 
paskyrimas, padidino plataus 
ir įvairiapusio taikos susitari
mo galimybę regione. Amerika 
jau sudarė sutartis dėl laisvo
sios prekybos su Izraeliu bei 
Jordanija ir nori, kad iki metų 
pabaigos būtų sudarytas preky
bos paktas su Morroco. 

Sharm el-Sheikh. Arabų 
valstybės sveikina JAV remia
mą Artimųjų Rytų taikos „kelio 
gairių" planą ir JAV prezidento 

George W. Bush dalyvavimą jį 
įgyvendinant, antradienį sake 
Egipto prezidentas Hosni Mu-
barak po JAV ir arabų valsty
bių viršūnių susitikimo Šarm ei 
Sheikh kurorte, kur iame daly
vavo JAV, Egipto, Saudi Ara
bijos, Jordanijos, Bahraino ir 
palestiniečių vadovai. Taikos 
„kelio gairėse", kur ias parengė 
JAV, Europos Sąjunga, Jung
tinės Tautos ir Rusija, ragina
ma imtis žingsnių, kur ie leistų 
padaryti galą jau daugiau kaip 
2.5 metų nesiliaujančiam krau
jo praliejimui t a rp Izraelio ir 
palestiniečių, ir iki 2005 metų 
Vakarų Krante ir Gazos Ruože 
įkurti Palestinos valstybę. 

EUROPA 
Evian Didžiojo aštuoneto 

(G-8) valstybių vadovai antra
dienį paskelbė galutinį Evian 
(Prancūzija) viršūnių susitiki
mo komunikatą, kur iame nu

rodė turį bendrą tikslą dėl „vi
siškai suverenaus , pastovaus ir 
demokrat inio Irako". Pusė G-8 
grupės valstybių nepri tarė ka
rui , todėl pareiškime vengiama 
bet kokio pr i tar imo atgaline 
da ta JAV kar iniam įsiveržimui, 
kur io m e t u buvo nuve r s t a s 
Saddam Hussein režimas. G-8 
grupę sudaro JAV, Britanija, 
Japoni ja ir Italija, rėmusios 
puolimą pr ieš Iraką, bei Vokie
tija, Prancūzija. Kanada ir Ru
sija, kurios jam prieštaravo. 

Evian . Maskva reikalaus, 
kad visas Irano branduolines 
programas kontroliuotų Tarp
t a u t i n ė a tominės energijos 
agentūra (TATENA), antradie
nį pareiškė Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin Drauge jis pa
brėžė, kad . .Iranas — mūsų 
kaimynas. Mes su juo bendra
darbiavome ir bendradarbiau
sime toliau". 

Madridas . Dėl karo Iraki 
atsiradę nesutar imai ir laikinai 
pablogėję santykiai NATO vi
duje — j au praeitis, antradienį 
tvirtino NATO valstybių užsie
nio reikalų ministrai . NATO 
generalinis sekretorius George 

Robertson sakė, kad NATO 
sprendimas dalyvauti atku
r iant taiką Irake ir Lenkijos va
dovaujamo kontingento siunti
mas į valstybę įrodė, jog NATO 
sugeba kurti saugumo zonas 
toli nuo tų sienų, kurias gynė 
šaltojo karo laikotarpiu. Ši opti
mistinė kalba nuskambėjo pra
ėjus vos 3 mėnesiams po di
džiausios per visą 54 metu NA
TO gyvavimo istoriją krizės, 
kurią vasario mėnesį išprovo
kavo karo priešininkių Belgijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos nepri
t a r i m a s p lanams prieš karą 
Irake sustiprinti NATO nares 
Turkijos gynybos pajėgumus. 

Amsterdamas . Iš Baiko
nūro kosmodromo Kazachstane 
pirmadieni sėkmingai paleistas 
kosminis aparatas „Marš Ex-
press", kuris tyrimo tikslu turi 
nuskristi į Marsą. Tai pirmasis 
Europos kosmoso agentūros 
Marso tyrimo projektas, kaina
vęs 300 mln. eurų (daugiau 
kaip milijardą litų). ..Marš F.x 
press" Raudonosios plane!os or
bitą pasieks maždaug po puses 
metų Aparatas nugabens 45 kg 
modulį „Boagle 2". kuris kaip 

tikimasi, paims grunto mėgi
nius nuo Marso paviršiaus ir iš 
nedidelio gylio ir juos ištirs. 
Svarbiausiais ekspedicijos už
davinys — ieškoti gyvybės Mar
se pėdsakų ar požymių. 

JAV 
Vašing tonas . Vidaus nau

dojimui skirtoje CIA ataskaito
je teigiama, kad kovotojų tink
las „ai Qaeda" ir su juo susiju
sios grupuotės tikriausiai pla
nuoja išpuolius, kurių metu sie
kiant ..sukelti paniką ir pada
ryti didelę žalą" butų panaudo
tas cheminis, biologinis ar 
branduolinis ginklas, antradie
nį rašo ..The Washington Ti
mes". 

lestiniečių laikoma kituose ka
lėjimuose ir sulaikytųjų stovyk
lose Palestinos savivaldos teri
torijose. 

ČEČĖNIJA 

IZRAELIS 
Jeruzalė . Izraelis antra

dienį paleido pirmuosius iš 100 
palestini!-. , kilimu, kuriuos 
numatyta paleisti pagal susi
taikymo priemonių planą tai
kos ..kelio gairėms" įgyvendin
ti. Kariniuose kalėjimuose šiuo 
metu yra 3,500 palestiniečių, 
kuriu dauguma laikomi be teis 
mo Dar mažda . | ai pa-

Groznas. Antradienį at
leista visa Čečėnijos respubli
kos vyriausybė, pranešė pro-
maskvietiškos Čečėnijos admi
nistracijos spaudos tarnyba. 
Čečėnijos respublikos adminis
tracijos vadovas Achmad Ka-
dyrov antradienį pasirašė įsa
ką, kuriuo visi vyriausybės na
riai, ministrai ir respublikinių 
žinybų vadovai. įeinantys į vy
riausybės sudetj. taip pat rajo
nų administracijų vadovai at
leisti iš savo pareigų. Tuo pačiu 
įsaku A Kadyrov pavedė Čečė
nijos respublikos vyriausybes 
pirmininkui Anatolij Popov pa
teikti siūlymų del naujo minist
rų kabineto. Čečėnijos respubli
kos administracijos darbuotojai 
sake. kad vyriausybes atleidi
mas ..niekaip neatsilieps visuo
meninei politinei padėčiai res 
publikoje", n naujasis ministrų 
kabinetas bus suformuotas per 
trumpą laiką 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 Oot 1 

STOVYKLA „VĖTRUNGE" RAKĖ 
Stovykla „Vėtrungė" vyks 

Rako stovyklavietėje prie 
Custer, Michigan, nuo liepos 
18 d., (12 v.) iki liepos 26 (12 
v.), iš viso 9 dienas. Stovykloje 
dalyvauja Čikagos skautai ir 
skautės. 

Registracija 

Užpildytas anketas su 
mokesčiu prašome grąžinti 
stovyklos viršininkei/adminis
tratorei Danai Mikužienei iki 
birželio 14 d. Čekiai rašomi: 
„Lithuanian Scouts Associanon". 

Po 2003 m. birželio 14 d., 
prie registracijos pridėkite 25 
dol., pavėluotą mokestį už 
kiekvieną stovyklautoją. Jei 
užsiregistravusieji negalėtų 
vykti į stovyklą, mokesčio 
pinigai bus grąžinti, išskyrus 
25 dol. 

Privaloma visas registra
cijos formas visiškai užpildyti 
ir pasirašyti atitinkamose 
vietose kiekvienam stovyk
lautojui ir grąžinti su visu 
mokesčiu. Registracijos for
mas galima rasti-www.budek.org 

Pastabos 

Išskyrus jaunų šeimų pa-
stovyklę, stovyklautojai pri
imami nuo 8 metų amžiaus. 
Galutinį sprendimą daro 
jaunesniųjų skautų, skaučių 
ir jaunų šeimų vadovai. 

Transportacijai į stovyklą 
ir atgal yra stovyklautojų at
sakomybė. Stovyklautojai ga
lės naudotis nusamdytu auto
busu. Kaina autobuso lieka 
tokia pati (50 dol.), jei stovyk
lautojas važiuos ten ir atgal į 
stovyklą, ar tiktai į vieną ga
lą. 

Visi stovyklautojai turi 
būti lygiateisiai lietuvių skau
tų sąjungos nariai, užsimo
kėję 2003 metų nario mokestį 
ir buvę aktyvūs nariai 2002— 
2003 skautavimo metuose. 

Stovykla vedama skautiš
kos ideologijos principais ir 
taisyklėmis. Stovyklautojai 
privalo susipažinti su stovyk
los taisyklėmis ir pasižada 
stovyklauti įgyvendinant tuos 
principus ir taisykles. 

Registracijos detalės 

Registracijos formos yra 
privalomos užpildyti kiekvie
nam/ai stovyklautojui: 

2003 m. Skautų regis
tracijos forma (8-18 m. am
žiaus) 

Medical Emergency Care 
Authorization 

Child Information Record 
Health History Record 
Lithuanian Scouts Asso

ciation Agreement to Relęa-
se/Medical Release & Agree
ment 

Mokesčio forma (šeima) 
Jaunų šeimų registracijos 

forma (jaunos šeimos) 
Skautai vadovai, kurie 

važiuoja į stovyklą, taip pat 
turi užpildyti: 

Personnel record (Rule 
109) 

Vadovų registracijos lapą 

Svarbi žinia: Stovykloje 
vyksta šaudymo mokymo pa
moka. Vadovai yra suaugę ir 
registruoti mokytojai ir pa
mokos vyksta pagal Michi
gan valstijos įstatymus. Jei 
nenorėtumėt, kad jūsų sūnus 
ar dukra dalyvautų šiose pa
mokose, prašome pridėti jūsų 
norą laiškučiu prie regis
tracijos. 

Užpildytas registracijos 
formas su mokesčiais grąžinti 
stovyklos viršininkei/adminis
tratorei Danai Mikužienei. 

Dana Mikužis, 
620 Edgebrook Drive 
Shorewood, IL 60431 
Čekiai rašomi: Lithuanian 

Scouts Association 
Jei būtų klausimų, prašo

me kreiptis: 
Dana Mikužienė 
Stovyklos viršininkė-ad-

ministratorė 
815-725-8494 
mikuzi83@attbi.com 
Aldona Weir 
„Nerijos" tuntininkė 
630-964-9120 
Rasa Conklin 
AVK tuntininkė 
630-953-2463 
Gintaras Aukštuolis 
„Lituanicos" tuntininkas 
708-352-2664 

Budėkime! 
Gero vėjo! 
sesė Dana Mikužienė 

L.S.S. Karaliaus 
Mindaugo Jubiliejinės 

stovyklos registracija ir 
transportacija 

Stovyklos registracija vyksta 
iki birželio 15 dienos. Visi 
reikalavimai ir registracijos 
formos bus siuntinėjamos šią 
savaitę visiems vienetų vado
vams. Ši informacija taip pat 
šią savaitę bus įdėta tin-
klalapyje: 

skautai.com 
Karaliaus Mindaugo sto

vyklos svetainėje. Būtina vi
sas registracijos formas grą
žinti prieš birželio 15 dieną 
šiuo adresu: 

v.s. Irena Markevičienė 
L.S.S. iždininkė 
17 Agate Ave. 
Worcester, MA 01604 
Visi atvykstantys į sto

vyklą oro linijomis prašomi 
pranešti, kada ir kur atvyks
tate. Tai galima perduoti re
gistracijos formose pažymint 
skrydžių detales tinkamoje 
vietoje. Tinkamiausi oro uos
tai yra Los Angeles Inter
national ir Ontario. Parūpin-
sim tinkamą transportacija į 
stovyklavietę ir atgal po sto
vyklos. 

Laukiame visų atvyks
tančiųjų į Karaliaus Mindau
go Jubiliejinę stovyklą! 

Stovyklos rengėjai 

Stovyklos mokesčiai 

Mokestis seimai Dešimt (9) dienas į dieną 

Vienas stovyklautojas — 247.50 dol. — 27.50 dol. 
Antras stovyklautojas — 147. 50 dol. — 27.50 dol. 
Trečias stovyklautojas — 97.50 dol. 27.50 dol. 
Ketvirtas stovyklautojas — 97.50 dol. — 27.50 dol. 

Penki ar daugiau stovyk
lautojų iš vienos šeimos 
moka tiek pat; kiek keturi. 
Jaunų šeimų pastovyklėje 

tėvai moka vieno ar dviejų 
stovyklautojų mokestį: vai
kai moka 15 dol. į dieną. 

Antrojo Australijos rajono vadovų suvažiavimo dalyviai gegužės Idels Creek, Victoria. 

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 2003 M. SKAUTŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Gegužės 2-4 d., 37 Austra
lijos trijų tuntų skautų va
dovai suvažiavo į Melbourną 
dalyvauti antrame Australi
jos rajono skautų vadovų su
važiavime. Suvažiavimas vyko 
Australijos skautų gražiose 
,,Rowallan" stovyklos patal
pose, Riddels Creek, VIC. 
Suvažiavimą ruošė Australijos 
rajono vadijos nariai: v.s. H. 
Antanaitis, globėjas ps. Linas 
Seikis, viršininkas, ps. Jonas 
Rukšėnas, adjutantas, ps. Da
na Levickienė, programos 
koordinatorė. 

Penktadienio vakarą, lau
kiant dalyvių iš Sydnėjaus dėl 
vėluojančio lėktuvo. Melbour-
no ir Adelaidės vyresnės skau
tės suruošė įžodį ir nauja se
sė, vyr.sk. Jessica Rutkaus
kaitė įstojo į vyresnių skaučių 
būrelį. Visi jau didžiai išalkę, 
sutiko pagaliau atvažiavusius 
Sydnėjaus skautus ir visi kar
tu pavakarieniavome. Austra
lijos rajono vadas, v.s. H. An
tanaitis pasveikino atvyku
sius, kvietė visus aktyviai da
lyvauti ir palinkėjo įdomaus ir 
prasmingo suvažiavimo. Kiek
vieno tunto praeitų metų 
veiklą apibūdino: Melbourno 
„Džiugo" tunto v.s. D. Lynikie-
nė, Sydnėjaus „Aušros" tunto 
ps. D. Šliterytė ir Adelaidės 
„Vilniaus" tunto ps. R. San-
kauskienė. Vienas iš suvažia
vimo tikslų buvo įsidėmėti 
skilčių sistemą, taigi, reikėjo 
susiburti į mišrias skiltis — 
skautai, skautės, jauni, seni 
(40 m.+). Deja, koresponden
tei vis sunku prisipažinti, kad 
jau tokiuose uždaviniuose 
reikia save prijungti prie ..vy
resniųjų". Neužilgo susibūrė: 
„Apyniai", „Putinai", „Erkės", 
„Paparčio žiedai", „Grybai", 
ir „Rūkyti unguriai". Kaip ir 
įprasta stovyklose, skilčių 
šūkiai buvo greit sugalvoti ir 
spalvingos gairelės neužilgo 
ant stiebų plevėsavo. Skilties 
idėja tapo labai svarbi, nes 
jeigu visi skilties nariai kartu 
neprisistatydavo valgykloje, 
nebuvo leidžiama jiems valgy
ti! Nors po penktadienio pro-

•gramos jau buvo labai vėlu, 
linksmi „atsipažinimai" vyko 

iki ankstyvo ryto. 
Šeštadienio rytas išaušo 

žiemiškai šaltas. Tik kengū
ros, matomos slėnyje nuo „Ro-
wallan" stovyklos kalno, tur
būt nedrebėjo. Vėliavos pakė
limo rikiuotėje skautai ramiai 
„krutėjo", kai kurie apsivilkę 
net dviem švarkais! Laimei, 
dienos programa vyko mažoje, 
jaukiai židinio apšildomoje, 
salėje. Pirmą visą suvažiavi
mo dieną dalyviai ėjo prak
tiškus pratimus: sueigų ruo
šimą, įžodžių pravedimą bei 
administracinius darbus: įsa
kymų rašymą, pakėlimas ir 
garbės ženklams pristatymų 
reikalavimus. D. Šliterytė ir J. 
Rukšėnas paaiškino, kad Aus
tralijos rajonas imasi inicia
tyvos standartizuoti Austra
lijos skautamokslį ir tam 
paruošti vadovėlius. R. Strun-
ga pristatė planą naujam 
Australijos lietuvių skautų 
tinklapiui. Visų mėgstamiau
sia programa buvo E. Kara-
zienės lietuviškų liaudies 
dainų išaiškinimai. Tą vakarą 
ne kartą per laužą viens kitam 
žinančiai mirkčiojom dainuo
dami apie „vainikėlius" ir 
„artojėlius". 

Kunigas Egidijus Arnašius 
atvažiavo laikyti šv. Mišias ir 
pakalbėti apie šių dienų 
Lietuvą ir jos istorinį balsavi
mą į Europos Sąjungą. Po la
bai sočios vakarienės (virėjus 
Rimą Skeivį ir Povilą Kvie-
činską reikia pagirti)s susi
būrėme pasiklausyti vienas 
kito patarimų dėl tunto veik
ios. Šitaip buvo galima pasi
dalinti sėkmėmis, panagrinėti 
nesėkmes ir pasisemti idėjų 
iš draugų tuntų. 

Viduje laužas židinyje šil
tai degė, o šalta naktis lauke 
braškėjo, ir nebūtumėm nu
stebę, jeigu rytą stovyklavietė 
būtų buvus apsnigta. Entu
ziastiško laužavedžio, skauto 
vyčio G. Antanaičio vedami, 
visi prisidainavo, prišūkavo ir 
pasirodė. Verta paminėti 
„Grybų" skilties pasirodymą. 
Žiūrovai bandė spėti, ką skil
tis vaidino. Pagaliau išaiš
kėjo, kad po praėjusios, labai 
sėkmingos ir daug priposė-

džiautos Australijos rajono 
„Vilniaus sapnų" stovyklos, 
vienintelis posėdis, kurio sto
vykloje nebuvo — „Grybsė-
dis" (Grybų posėdis!). Laužą 
sekė atskiros skautų vyčių ir 
vyresnių sesių sueigos, ir po jų 
— vakaronė, kurioje visi links
minosi, o „Džiugo" tunto skau
tai vyčiai, nepailsę išdainavo 
ko ne visą skautų dainorėlį. 

Sekmadienis buvo skirtas 
rimtesnėm temom: rizikos 
valdymas, atsakomybės ap-
drauda ir rajono, bei tuntų il
gamečiai planai. Moderniame 
gyvenime negalima nekreip
ti dėmesio į modernias prob
lemas, todėl rizikos mažini
mas tapo tokia svarbia tema. 
Praeitos rajono stovyklos or-
ganizuotojai šį reikalavimą 
išnagrinėjo ir kiekvieną sto
vyklos užsiėmimą šiuo prin
cipu išplanavo. Suvažiavimo 
dalyviai praktikavosi tikrais 
pavyzdžiais — planuodami 
įvykius ( užsiėmimą, stovyklą, 
ir 1.1), taip kad riziką su
mažinti ir išvengti pavojingų 
ar nepageidaujamų išeičių. 

Apdraudos tema visus la
bai domino, nes kiekvienas 
skautų vadovas yra šiuo laiku 
neapsaugotas nuo bylų arba 
susižalojimo bedirbant skautų 
veikloje. Skautų vadovai ne
gali rizikuoti dirbdami su jau
nimu be tinkamos apdraudos. 
Daugiau ir daugiau vadovų 
atsisako dirbti lietuvių skau
tams be tokio apsaugojimo ir 
mūsų veikla dėl to nukenčia. 
Rajono pakviestas svečias, Mr. 
Austin Park, iš Australijos 
skautų Victoria valstybės ša
kos, kalbėjo apie Australų 
skautų organizacijos apdrau-
dą. Visi labai nudžiugo, kad 
yra galimybė palyginant ne
brangiai apsidrausti su aus
tralais skautais. Atstovai iš 
kiekvieno tunto sudarė komi
tetą apdraudos sąlygas išsi-
aškinti ir tuntams pristatyti 
planą. 

Nauji tuntininkai, „Auš
ros" tunto ps. Arvyd Zduoba, 
„Vilniaus" tunto ps. Antanas 
Pocius ir „Džiugo" tunto tun-
tininkės pavaduotojas, s.v. 
Paulius Kviečinskas, pristatė 
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EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lavm, IL 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
.OakLavvn, IL 60453 

Tel. 708-423-5155. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsiės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
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EDMUNDAS VTŽ1NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

tuntų kelių metų planus. 
Kiekvieno tunto planai su
daryti atsižvelgiant į savų 
skautų skaičių ir amžių. Buvo 
kalbėta, kad verta į stovyklas 
pasikviesti kitų tuntų skau
tus, kad galėtų pasidalinti 
vadovais. Vyr. sk. Audrutė 
Markowskei pravedė rajono 
planavimo pratimą, kuriame 
buvo išvardinta mūsų veiklos 
stiprybės, silpnumai, rizikos 
ir galimybės. Šie apibūdini
mai tapo pagrindu Austra
lijos rajono vadovams sukurti 
Australijos lietuvių skautų 
veiklos dešimtmetinį planą. 

Dalyviai pasidžiaugę, kad 
daug pasiekė, pagyrė suvaži
avimo organizatorius. Visi 
sutiko tokius suvažiavimus 
panašiai toliau ruošti. Vadovų 
stovykla susibūrė paskuti
niam vėliavų nuleidimui, 
paskutinį kartą sušuko savo 
skilčių šūkius ir šiltai 
atsisveikino — iki kito karto! 

Sesė Dovilė 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KĄRLXX.OGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, L 60126 

630-941-2609 

DARBAI LSS ARCHYVE 

Man 
paukštyte Gintaro Homai t e ir aguonytemis 

J •! Australijoje su mažiausiomis ..Aušros" tunto sk. 
Olivia Kapociūtp, Rrianna Taylor. Emilia Hornaite 

LSS archyve dirbame jau 
keturi asmenys po du kartus 
savaitėje. Dirbantieji yra, pra
dedant nuo naujausio chrono
logine tvarka: Gediminas De
veikis, Justinas Kirvelaitis, 
Romas Puodžiūnas ir Sigitas 
Miknaitis. 

Gauname vis daugiau do
kumentų iš buvusių ar esamų 
vadovų. Gegužės mėn. gavome 
25 dėžių siuntą iš Atlanto ra
jono Brolijos vienetų veiklos 
ir buvusios spausdinimo tech
nikos iš „Skautų aido" rekordų. 

Taigi, skautų archyve 
esantys dokumentai ir spau
da prasideda nuo 1918 m., 
Lietuvos skautų įkūrimo. 
Paskui nuo 1945 m. lietuvių 
skautų — skaučių atsteigimo 
išeivijoje ir, žinoma, iki šių 
laikų skautiškos veiklos. 
Sukatalogavus šiemet gautus 
dokumentus, archyve turėsi
me raštų, dokumentų ir perio
dinės spaudos apie 200 dė
žių. Taip pat yra apie 500 
skautiškų knygų, knygelių, 
arti 100 foto albumų ir apie 
120 vėliavų bei gairių. Yra 

daug skautiškų ženklų ir ki
tų skautiškų kūrinių, me
džiagos rinkinių. 

Muziejaus dalyje yra gerai 
paruošta patalpa ir iš dalies 
užpildyta skautiškais kūri
niais. Šią dalį reikia papildyti 
ir tą galėsime įvykdyti, gavę 
daugiau muziejinių eksponatų. 

Šių metų pagrindinis pro
jektas yra išleisti jau suskirs
tytos ir surašytos medžiagos 
LSS Archyvo katalogą. Jo tikslas 
yra supažindinti LSS narius 
ir institucijas su sutelktos 
medžiagos verte, dokumentuo
jant buvusią ir dabar vyks
tančią lietuvių skautų auklė
jimo veiklą užsieniuose. Šiuo 
norime atkreipti dėmesį, kaip 
yra svarbu asmeniškai oa-
muose laikomus skautiškos 
veiklos dokumentus perduoti 
LSS archyvo priežiūrom Šia 
medžiaga galės pasinaudoti 
lietuvių skautiška veikla su
sidomėjusieji ir galės įvertin
ti mūsų veiklą užsieniuose, 
siekiant išlaikyti lietuvybe 
kelių generacijų jaunime. 

§. Miknaitis 

http://rasti-www.budek.org
mailto:mikuzi83@attbi.com
http://skautai.com
http://vyr.sk
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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NAUJOJI JAV LB TARYBA BUS 
ĮVAIRI! 

Ką tik pasibaigusių JAV 
LB Tarybos rinkimų proga 
Vyriausios rinkimų komisijos 
pirmininkė Dalia Jakienė su
tiko atsakyti į „Draugo" skai
tytojams rūpimų keletą klau
simų. 

— Pokalbį pradėkime su 
prielaida, kad gal ne visi skai
tytojai žino, kas yra ta JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir jos 
taryba. Taigi, kaip apibudin
tumėte pačią Lietuvių Ben
druomenę? 

— Pernai JAV LB šventė 
darbingą 50 metų jubiliejų. 
Tai mūsų tėvų kartos įsteigta 
pelno nesiekianti organizacija, 
jungianti visus lietuvius Ame
rikoje ir inkorporuota Illinois 
valstijoje. Per tą laikotarpį 
daug buvo nuveikta Lietuvos 
laisvinimo bei rėmimo dar
buose ir lietuvybės išlaikymo 
užsienyje pastangose per kul
tūrinę švietimo bei socialinę 
veiklą. Tai šios organizacijos 
pagrindiniai tikslai, kuriuos ji 
vykdo per krašto valdybos sudėtį. 

— Kokią rolę ar uždavinį 
turi LB taryba? 

— LB taryba yra vyriau
sias LB organas, nustatantis 
jos veiklos tvarką bei gaires ir 
renkantis krašto valdybos pir
mininką, kuris, savo ruožtu, 
su valdybos nariais vykdo 
tarybos nutarimus. 

— Kaip dažnai taryba yra 
renkama? 

— Taryba yra renkama 
kas treji metai — šie yra 17-
ieji tarybos rinkimai. 

— Kiek asmenų tarybon 
įeina? 

— JAV LB tarybą sudaro 
60 asmenų, išrinktų iš 10 Ame
rikos apygardų, ir šių apy
gardų pirmininkai. Apygar
dose išrinktų atstovų skaičius 
priklauso nuo toje apygardoje 
balsuojančių skaičiaus propor
cijos su kitomis apygardomis. 

— Kaip tampama tarybos 
kandidatu? 

— Krašto valdybos pirmi
ninkas iš anksto praneša tary
bos nariams ir visuomenei per 
spaudą apie artėjančius rinki
mus. Jis skiria vyr. rinkimų 
pirmininką/ę, kuris sudaro 
rinkimų komisiją. Darbas pra
dedamas 4 mėnesius prieš rin

kiminę datą, paruošiant apy
gardas bei apylinkes rinki
mams. Yra raginama sudary
ti apygardų rinkimų komisi
jas, per kurias siūlomi kandi
datai į tarybą. Kandidatus 
siūlo suinteresuoti asmenys. 
Tapti kandidatu, reikia užpil
dyti atitinkamą kandidato iš
statymo anketą ir surinkti 10 
LB registruotų narių parašų. 

— Kas turi teisę balsuoti 
tarybos rinkimuose? 

— Teisę balsuoti turi visi 
lietuvių kilmės asmenys, su
laukę 18 metų amžiaus, ir jų 
nelietuviai sutuoktiniai, užsi
registravę vietinėse LB apy
linkėse. 

— Kada rinkimai įvyko? 
— Rinkimai į XVT1 JAV LB 

tarybą vyko gegužės 3-11 d. 
— Tarybos rinkimuose 

turėta 92 kandidatai. Kaip 
juos galėtumėte apibūdinti? 

— Džiaugiuosi, jog susi
domėjimas tarybos rinkimais 
buvo didelis ir kandidatų bu
vo apstu. Taip pat kelia pa
sitenkinimą, kad kandidatai 
atstovavo visoms trims „ban
goms" ir buvo įvairaus am
žiaus bei patyrimo. Turėjom 
net 14 „trečiosios bangos" 
kandidatų, kurie vertina LB 
veiklą ir jungiasi talkon. O jų 
yra daug daugiau. Pavyzdžiui, 
XVII tarybos vyriausiosios 
rinkimų komisijos 5 narių 
sudėtyje randame Lietuvoje 
prieš karą ir Amerikoje gimu
sius ir net tris „trečiosios ban
gos" atstovus. Jaunų žmonių 
aktyvus dalyvavimas veikloje 
užtikrina LB-nės ir kartu lie
tuvybės gyvavimą Amerikoje. 

— Kokie įvykusių rinki
mų rezultatai? 

— Šiuose tarybos rinkimu
ose balsavo 4,837 asmenys. 
Taigi, sustabdėm balsuojančių 
mažėjimą, nes rinkimuose 
dalyvavo daugiau balsuotojų 
nei prieš trejus metus. Vy
riausioji rinkimų komisija 
stengėsi įvairiais būdais su
dominti lietuvišką visuomenę 
— buvo siunčiami pranešimai 
spaudai, įrašytas rinkiminis 
kompaktinis diskas ir pasiųs
tas Amerikoje 14 veikiančių 
radijo laidų vedėjų. Pasiekti 
toliau nuo lietuvišku telkiniu 
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Bronius Nainys 

Siūbuojasi nauja politinė 
maišatis 

Gegužės 31 d. Vilniuje prasidėjo 31-asis festivalis ..Skamba, skamba kankliai" Festivalio žiūrovai turės progų 
susipažinti ir su 2002 m. ..Aukso paukštės" laureatais — garsiausiais Lietuvos folkloro vienetais iš Kauno, 
Mažeikių rajonų. Klaipėdos ir Kauno miesto. Sauliaus Venckaus (Elta) nuotraukoje — Tarptautinio folkloro fes
tivalio ,,Skamba, skamba kankliai" organizatoriai. 

gyvenančius, buvo sudaryta 
galimybė užsiregistruoti per 
LB svetainę internete ir jų 
pavardės bei adresai buvo pa
siųsti atitinkamoms apylinkėms. 

— Kaip balsai pasiskirstė 
pagal apygardas? 

— Daugelyje atvejų buvo 
išrinkta tiek pat narių, kiek 
dabar apygarda turi atstovų 
taryboje. Buvo išimčių — 
naujai sudaryta Kryžkelės 
apygarda, kuri tęsiasi nuo 
Omaha, Nebraska iki Louisia-
na ir New York, išlošė po vie
ną atstovą. Tačiau Pietryčių, 
Vakarų ir Michigan apygar
dos prarado atstovų skaičių. 
Didžiausias pasikeitimas įvy
ko Ohio apygardoje, kurios 
atstovų pakilo nuo trijų iki 
septynių. Iš dalies tai pateisi
na jos padidėjimas — prie Ohio 
apygardos buvo prijungta Buf-
falo ir Rochester apylinkės dėl 
geografinio artumo. Tačiau 
vyko ir aktyvus balsavimas. 

— Poroje apygardų — 
Florida ir Michigan — buvo 
išstatyta tiek pat kandidatų, 
kaip ir renkamų pozicijų. Ko
kia buvo prasmė šiose apy
gardose balsuoti, jei visi bus 
išrinkti? 

— Išstatymas kandidatų 
— dar ne viskas. Išrinktų 
kandidatų skaičių kiekvieno
je apygardoje nulemia joje bal
suojančių skaičius, palyginus 
su kitomis devyniomis apygar
domis. Jeigu mažai žmonių bal
suos apygardoje, jų išstatyti 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinės šiemet švenčia savo įsteigimo 100 metų sukaktį. Gegužes 26 d.. Memorial Day 
proga, kapinėse vyko iškilmingas šios sukakties paminėjimas. Mišias aukojo Čikagos arkidiecezijos kardinolas 
Francis George, dalyvavo daug lietuvių organizacijų su vėliavomis ir visuomenės. Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

kandidatai gali visi nelaimėti 
arba tik keli būti išrinkti, nes 
kitose apygardose balsavo di
desnis procentas asmenų. To
dėl, norint turėti savo atsto
vus taryboje, reikia pritraukti 
kuo daugiau balsuotojų savo 
apygardoje. 

— Kokia naujosios tary
bos sudėtis? 

— Noriu pasidžiaugti, jog 
ji bus įvairi. Turėsim atstovus 
iš įvairų „bangų". Išrinktas 
ankstyvosios į JAV emigraci
jos ainis Jonas Stundžia, Ame
rikos Lietuvių tarybos Law-
rence, MA, pirmininkas. Iš 
14 trečiabangi ninku kandida
tų į Tarybą buvo išrinkti: dr. 
Dalia Giedrimienė, Andrius 
Jurkūnas, kun. Jaunius Kelp
šas ir Andrius Urbanavičius. 
Gražus būrys jau Amerikoje 
gimusių ir brendusių atsto
vaus įvairioms apygardoms, 
tai broliai Andrius ir Saulius 
Anužiai, adv. Rimas Domans-
kis, Algis Gudėnas, Kristina 
Jonyka ir Vytas Maciūnas. 
Matysime ir naujų veidų — 
ses. Margaritą Bareikaitę, 
Danguolę Ilginytę, Rūtą Ge
čienę. Janiną Litvinienę, Rim
vydą Tamošiūną, Algį Kaz
lauską, Vaclovą Momkų, Vidą 
Meiluvienę ir Genovaitę Trei-
nienę. Po pertraukos į tarybos 
veiklą grįžo Alfonsas Dzikas, 
dr. Kęstutis Keblys, dr. Ste
pas Matas, Kęstutis Miklas, 
Laima Šileikytė — Hood, dr. 
Viktoras Stankus ir Vaiva 
Vėbraitė. Kitų pavardžių ne
minėsiu, nes yra dabartinės 
tarybos nariai. 

— Paaiškinkite ryšį tarp 
tarybos, apygardų ir apylinkių. 

— Amerika yra geografiš
kai padalinta į 10 apygardų, 
kurių sudėtyje yra 60 veikian
čių apylinkių. Kiek apylinkių 
sudaro apygardą, priklauso 
nuo ten gyvenančių lietuvių 
sudėties. Kai kurios apygar
dos dar yra suskirstytos į bal
savimo rajonus — tai ypač 
vaizdu Čikagoje, kurios apylin
kėje gyvena daugiausia lietu
vių. Taryba, kaip buvo minėta. 

yra vyriausias LB organas, ren
kamas visų lietuvių Amerikoje. 

— Kur šioje sąrangoje yra 
JAV LB Krašto valdyba? 

— JAV LB Krašto valdy
bos pirmininką renka tarybos 
nariai. Pirmoji naujai išrink
tos JAV LB XVII tarybos sesi
ja vyks šių metų rugsėjo 12— 
14 d. Omaha. Nebraska. Tuo 
metu bus renkamas naujas 
Krašto valdybos pirmininkas 
trejų metų kadencijai. Krašto 
valdybos pirmininkas sudaro 
valdybą, kurią patvirtina ta
ryba. Krašto valdyba yra pa
valdi tarybai. Tarybos suva
žiavimas vyksta kartą metuo
se, tačiau daug darbo yra at
liekama korespondenciniu 
būdu. 

— Mūsų pokalbio užsklan
dai, ar turėtumėte pageidavi
mų, sūrymų rinkimams atei
tyje? 

— Pirmiausia norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti visiems, 
kurie prisidėjo prieš šių rin
kimų pasisekimo. Daug dar
bo įdeda apylinkių rinkimų 
komisijos, nuo kurių aktyvu
mo priklauso rinkimų rezul
tatai. Kitai vyriausiai rinki
mų komisijai siūlyčiau iš 
anksto išvystyti kompiuterinę 
programą, įgalinančią slaptai 
ir įstatymiškai balsuoti per 
internetą. Mums tai įvykdyti 
pritrūko laiko. Galvoju, jog 
būtų pravartu visoms apygar
doms išspausdinti lankstinu
kus su kandidatų nuotrau
komis bei jų pasisakymais ir 
šiuos dalinti strateginėse vie
tose arba išsiuntinėti paštu, 
kaip padarė Pietryčių apygar
da. Gal tai paskatintų kitus, 
ypač trečiabangininkus, gau
siau dalyvauti rinkimuose. O 
nelaimėjusiems linkiu nenusi
minti ir kandidatuoti už trejų 
metų. 

— Ačiū Vyriausios rinki
mų komisijos pirmininkei 
Daliai Jakienei už suteiktą 
informaciją. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Nors Lietuvoje jų niekada 
nestigo, tačiau dabar įsisiū
buojanti savo ypatybėmis, at
rodo, pralenks visas iki šiol 
buvusias. Jeigu prieš 20 metų 
Kazimiera Prunskienė būtų 
atskridusi į Čikagą ir susiti
kusi su kuriuo Bendruomenės 
vadovu, VLIKo pirmininkas 
Kazys Bobelis būtų jam pri
segęs bendradarbio su oku
pantu etiketę ir reikalavęs pa
šalinti jį iš lietuviškos veiklos. 
Taip mane tikina ano laiko
tarpio VLIKo pirmininko nu
siteikimo pavyzdžiai. Dabar 
tas pats Bobelis, jau Lietuvos 
krikščionių demokratų pir
mininkas, Seimo narys, nė 
kiek nemirktelėjęs kimba už 
šios buvusios įtakingos komu
nistės — ateistės rankutės ir 
leidžiasi tempiamas į jos griū
vančią frakciją Seime. Tokia 
Lietuvos politikų „akrobati
ka" anksčiau gal perkūno 
trenksmais mus būtų paly
dėjusi, bet dabar turbūt tik 
mosim į ją ranka, nes tai 
niekam nieko nereiškia. Tik 
parodo, ko iš tikrųjų tokie 
seimūnai siekia. O šioje lietu
vių tautos atstovybėje, jų, de
ja, nemažai. Nereikėtų Pruns
kienei Bobelio, jeigu du jos 
frakcijos nariai nebūtų pabėgę 
pas socialdemokratus ir taip 
frakciją išardę. Nerodytų to
kios krikščioniškos širdies nė 
Bobelis, jeigu jis galėtų sukur
ti savo frakciją ir išlaikyti jai 
skirtą raštinę, kompiuterį, 
sekretorę ir vadovo kėdę. 

Bet čia palyginti gal tik 
šypsnio vertas menkniekis, 
nes siūbuojasi žymiai didesnis 
ir įdomesnis žaidimas. Būsi
miesiems Seimo rinkimams 
jėgas stiprina esamieji seimū
nai ir į Seimą besitaikantys, 
anksčiau rinkimus pralai
mėję, kiti partijų vadovai. Ge
gužės pabaigoje į vieną būrį 
savo partijas sujungę Seimo 
narys Kęstutis Glaveckas — 
centristus, Eugenijus Gentvi
las — liberalus ir Vytautas 
Bogušis — moderniuosius 
krikščionis demokratus, o kad 
nereikėtų peštis dėl vadovy
bės, pirmon jungtinės grupės 
kėdėn pasodino buvusį Vil
niaus merą Artūrą Zuoką, pa
tys pasilikdami jo pavaduoto
jais. Ir taip darydami, jie 
nieko neprarado. Juk į Seimą 
įeina partija, rinkimuose su
rinkusi 5 nuošimčius balsų, o 
tai jau užtikrina bent 5 vietas, 
kurios tenka į sąrašą įrašy
tiems pirmiesiems, aišku — 
vadams. To paties tikslo siek
dami, taip pat darys ir konser
vatoriai, su savimi tempdami 
tremtinius ir politinius kali

nius bei nuo jų anksčiau at
skilusias grupes. Taigi ir čia 
vadovų muzika panaši: pagal 
ją įšokti į Seimą. Nieko ne
reiškia nė Vytauto Landsber
gio atsisakymas partijos pir
mininko vardo, nes praktiškai 
jis lieka ten pat, kur visą laiką 
buvo. Partijos kandidatų sąra
še į Seimą vis tiek bus tarp 
pirmųjų. 

Centristų susijungimui su 
kitomis grupėmis nepritarda
mas, jų steigėjas ir buvęs pir
mininkas Romualdas Ozolas, 
radęs daugiau tuo susijun
gimu nepatenkintų bendra
minčių, tuojau pat atkūrė cen
tristų partiją. Tačiau keliui 
atgal į Seimą šios jėgos gali ir 
neužtekti. Bet galimybių jai 
sustiprinti šiam senam poli
tikui atrodo irgi atsiras, nes 
panašios jungties ieško ir 
socialdemokratų — dutūks-
tantininkų vadai. Netrukus 
prie jų gali prisidėti ir daugiau 
„mažiukų". Bet ir čia ne pa
baiga, dar didesni nori būti 
ir patys didieji. Premjeras Al
girdas Brazauskas merkia akį 
Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui: vienon krūvon 
subėrus socliberalus ir socia
listus, visą būsimą Seimą 
turėtumėm savo kišenėje. 
Tada tikrai mūsų niekas nebe-
nupešiotų. 

Tačiau šiame miške dygs
ta ir nauji grybai, jau net ir 
tautiškai paspalvinti — nejau
gi pradedama susiprasti? Įsi
steigė tautinę — ekonominę 
— socialinę programą žadan
tis puoselėti „Lietuvos kelias", 
kuris, manau, galėtų derintis 
su Romualdo Ozolo centristų 
nauju šūkiu „Tauta, tėvvnė, 
tvarka", jeigu šis posūkis tik
roviškas, nes iki šiol tie šūkiai 
mažai ką reiškė. Bet po šios 
pertvarkos jais kelią į Seimą 
grindžiasi jau net 37 partijų 
vadovai, skaičiuoja „Kauno 
diena". Taip, tik vadovai, ir 
tik vilniečiai, nes, išskyrus gal 
socialdemokratus, visos kitos 
grupuotės yra tik šiltų vietų 
Seime siekiančių sostinės poli
tikų klubai. Idėjos, principai, 
programos toje maišatyje 
nebereiškia nieko. Seimas — 
tik labai patogi, pelninga vers
lovė. Ir kodėl jos nesiekti, kai 
ir po Ameriką tigru koncer
tuojančiam jos nariui eina al
ga ir visos kitos seimūno gė
rybės. Kodėl ir kitam tigrui 
nebandyti tokiu seimūnu tap
ti, į kurios nors partijos sąrašą 
tarp penkių pirmųjų įsirašius. 
Todėl ir skubiai, labai skubiai 
tokių partijų sąrašų, o perjuos 
ir tos vis daugiau įsisiūbuo
jančios maišaties reikia atsisakyti. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS - PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 
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Turbūt jų spėliojimai apie 
vėliavos kilmę per daug sky
rėsi, nes mergina, labai dailiai 
nusišypsojusi, pasiteiravo, ku
rią valstybę ta juostelė repre
zentuoja. Padėkojau už do
mesį ir atskleidžiau paslaptį, 
kad juostelė reprezentuoja 
„Lituania". Pirštu rodydamas 
kryptį, jiems priminiau, jog 
ten, už poros blokų nuo čia. 
prieš trisdešimt kelis metus, 
Bolivijos meno lygj kėlė, tapy
bą dėstė ir daug boliviniais 
siužetais piešė garsus Boli
vijos dailininkas Juan Rimša, 
žinomas, kaip .Pintor Litua-
no". Ar ta pavardė jiems yra 
žinoma? Klausiamais žvilgs
niai vienas į kitą pasižiūrėję. 

prisipažino, jog ne. 
Pasikeitę vardais, susi

pažinome. Paaiškino, jog čia 
susirinko atsisveikinti su ko
lege, ją išleidžiant į ilgą ke
lionę autobusu į Cochabamba 
— „amžino pavasario miestą". 
Nors Bolivija turi gerą tarp
miestinio orinio susisiekimo 
tinklą, jis. jų sąlygom, yra 
brangus ir gyventojai dau
giausiai naudojasi pigiais 
autobusais ilgose, lėtose kelio
nėse, labai blogais, pavojin
gais, daugiausiai neasfaltuo
tais keliais. Bolivijos keliai 
yra blogiausi visoje Lotynų 
Amerikoje. Merginai kelionė į 
Cochabamba truks mažiausiai 
dešimtį valandų, jei kelias bus 

geras ir autobusas nesuges, 
bet kainuos tiktai apie keturis 
dolerius, užuot penkiasdešimt. 
jei skristų. Kalbant apie ke
liones autobusu, kelionė, pa
vyzdžiui, iš Cochabamba į 
Santa Cruz de la Sierra trun
ka tarp penkiolikos ir dvide
šimt valandų, o į sostinę La 
Paz — šešiolika, jei viskas klo
jasi gerai, „vėjas nestiprus" ir 
sezonas nelietingas. 

Pakviestas prisijungti prie 
jų stalo, pasidaviau draugiš
kiems apklausinėjimams apie 
mano interesus ir įspūdžius 
Bolivijoje: kur jau buvau, kur 
dar būsiu, ar esu vedęs, ar dar 
dairausi, kur gyvenu, kokia 
yra mano profesija, ar sutinku 
su dabartine JAV užsienio po
litika. Klausimai visai natū
ralūs, svetimšaliui atsidūrus 
vietinių jaunų piliečių draugi
joje beveik bet kur Lotynų 
Amerikoje ar kitur. 

Mano kompanionai domė
josi mano tautybės samprata: 
jei pilietybe ir gyvenviete esu 

„Norteamericano", tai kodėl 
laikau save JLituano"? Piliety
bės ir tautybės sąvokas ban
džiau jiems pasiūlyti pavyz
džiu, kad, sakykim, angliškas 
buldogas, gyvenantis Meksi
koje, lieka buldogu ir nėra 
Chihuaha. Bolivijos kaimynys
tėje, buvęs Peru prezidentas 
Fujimori, čiagimis peruvietis, 
bet tėvų kilme japonas, buvo 
populiariai tituluojamas kaip 
„EI Chino" — tuo vardu 
pravardžiuojant kiniečius ir 
japonus. Mūsų grupės mergi
na ir vienas jos palydovų buvo 
ryškios ispanų kilmės. Jų gi
minėms matomai yra pasisekę 
šimtmečių laikotarpyje išlai
kyti gryną ispanišką liniją. 
Tuo tarpu kiti du turėjo ryšk
ius indėniškus veido bruožus 
ir galėjo būti Aymara ar 
Quechua indėnų kilmės. Tas 
socialine prasme juos klasi
fikavo kaip „Indios". Visi 
keturi save laikę boliviečiais, 
bet buvo aišku, kad visi keturi 
puikiai žinojo savo tautinę 

kilmę, kasdieninėje realybėje 
labai diktuojančią jų pozicijas 
socioekonominėse kopėčiose 
ne tik dabar, bet greičiausiai 
dar ir tolimoje ateityje. 

Nepaisant mano kepurės 
trispalvės juostelės ir mano 
lietuvybės deklaracijų, aš 
jiems buvau niekas kitas, bet 
„gringo" iš Estados Unidos de 
Norte America, į kurią ne tik 
čia, šiame kontinente, bet ir 
kitur, žvelgiama per savo
tiškus akinius, dažytus pavy
do, pagiežos, pagarbos, pykčio, 
ignorancijos ir beviltiško bejė
giškumo spalvų mišiniu. Kaip 
toks, aš jiems atstovavau tam 
šiaurės aštuonkojui. savo ge
rovę, jų įsitikinimu, palai
kančiam tik kitų kraštų eko
nomine eksploatacija ir poli
tine dominacįįa. kuria ..Y'an-
quis" verslo interesai pasiekia 
per jų politikierių korupciją. 
Mušu pasikalbėjimui slenkant 
pirmyn, jautėsi, jog tos jų sim
patizuojamos politinės ir eko
nominės teorijos nebuvo jų 

individualaus intelekto pro
duktas, bet be gilesnės anali
zės priimtos kaip madinga 
aksioma. Neturėdamas stip
resnio pagrindo saugiai disku
tuoti jų valstybės politinių ir 
ekonominių problemų, savo 
kompanionams pasiūliau il
gai nedelsiant pasiskaityti ne 
taip seniai pasirodžiusią 
knygą, rašytą trijų jaunų žur
nalistų: kubiečio Carlos 
Alberto Montaner, kolum-
biečio Plinio Apuleyo Mendoza 
ir peruviečio Aivaro Vargas 
Llosa. Mane žavėjo knygos 
pavadinimas: „Manual del 
Perfecto Idiotą Latinoame-
ricano". Manau, kad vertimo 
nereikia. Šios kietai kertan
čios knygos turinys gundo lo
tynų amerikiečius žvilgtelėti į 
savo nesugebėjimus išsikaps
tyti iš chroniškų ekonominių ir 
politinių problemų, nustoti 
verstis nuolatiniais pasiteisi
nimais ir įtarinėjimais kitų del 
nesėkmių priežasčių, ir giliai, 
ir ilgai paanalizuoti save. Jų 

respublikų nepriklausomybės 
pradžioje didžiąja kaltininke 
buvo skelbiama buvusioji šei
mininkė Ispanija. Po to, de
šimtmečiams slenkant, kaltė 
buvo svaidoma į vietinių in
dėnų masės neproduktingumą 
ir tamsumą. Po to, į šiaurės 
amerikiečių, britų, vokiečių 
bendrovių dominuojančius 
komercinius interesus. Po to, į 
tarptaut inius bankus, per 
daug gundančius ir per leng
vai skolinančius milijardus; jie 
vengia suprast i , kad jokia 
užsienio valstybė karine jėga 
jų nevertė įsileisti užsienio 
komersantus ar skolintis tuos 
milijardus, kurių rezultatų 
eilinis pilietis nei jaučia, nei 
Įžiūri. Nelaukiau, jog mano 
kompanionai, su manim atsis
veikinę, skubės i artimiausią 
knygyną ar biblioteką žvilg
telėti į tą ..įdijoto manualą". 
Niekas nenori lengvai atsi
sveikinti su savo ilgai gyvavu-
siom iliuzijom. 

Bus daugiau 
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SEIMAS, KAIP AGURKŲ STIKLAINIS? 
Nė iš šio, nė iš to — Lie

tuvoje staiga iškilo projektas 
pertvarkyti Seimo rinkimų 
sistemą. Atidžiai tą projektą, 
jau 2002 m. liepos mėnesį ne
žinia kieno suprojektuotą, 
„Lietuvos aide" pasirodžiusį, 
apčiupinėjus atrodo, jog būtų 
galima ne sunkiai Seimą pa
daryti didelio pinigo stiklainiu 
su politiniam marinavimui ge
rai parinktais ir dailiai su
kimštais seimūniškais agur
kais. Jei turėčiau krūvą leng
vai gaunamų pinigų, pagal tą 
visiškai „vienmandatinės" rin
kiminės sistemos projektą, 
užraugčiau mano parinktus 
„agurkus" mano recepto raša
le. Jei kuris agurkas susigal
votų neprisiimti rašalo, siste
moje yra būdas be didelių ce
remonijų, vėl per piniginius 
referendumus, jį iš šeiminio 
stiklainio ištraukti ir kitu pakeisti. 

Kaip, atrodo, gerokai kai
nuojanti propaganda įtaigoja, 
mirčiai būtų pasmerktos Lie
tuvos politinės partijos, ku
rios, nors ir netobulos, gyvuoja 
ir sudaro vyriausybes savival
dose kitur pasaulyje. Aišku, 
kad tokiu atveju, ant pinigų 
maišo palypėjus, susidarytų 
kažkokia nepartinė partija. 
Tokia nauja „nepartiška" par
tija statytų („žmonių" vardu) 
savus rinktinius kandidatus, 
neįrašytus į „sąrašus" ar per
bėgusius iš „sąrašų". Tai būtų 
pavadinta visuotiniais „vien-
mandatiniais" rinkimais į Lie
tuvos Seimą. Dabargi mes 
turime mišrią vienmandatinę 
ir sąrašinę (pagal partijas) sis
temą. 

Visame laisvame pasauly
je veikia maždaug panašiai 
apie valstybės reikalus galvo
jančių piliečių grupuotės, sa
kykime — visuomeninės orga
nizacijos, besidominčios ypač 
„politiniais", krašto valdymo, 
klausimais. Jos vadinosi „par
tijomis". Dažnai tos grupuotės 
nesutaria dėl būdų pasiekti tą 
pati tikslą ar net dėl to, nuo ko 
pirmiausia pradėti, to tikslo 
siekiant. Būna ir atvejų, kad 
partijos siekia net skirtingų 
tikslų, neva visų piliečių labui. 

Dažnai pasitaiko, kad parti
jose prasikiša ne idealistai, o 
savanaudžiai, kas, deja, pri
klauso nuo balsuotojų idealiz
mo bet kokioje rinkimų siste
moje. Kyla „peštynės" tarp 
partijų ir net partijų viduje. 
Todėl vargu ar rasime kur 
laisvą savivaldoje („demokra
tijoje") gyvenančią tautą, kur 
žmonės dažniau ar rečiau ne
keiksnotų prieš partijas. Ta
čiau politinės partijos yra ne
išvengiama blogybė, kaip ir 
kartūs vaistai nuo slogos ar 
nuo rimtos ligos. 

Turbūt partijų labiausiai 
nekenčia valdžios galios siekią 
piniguočiai. Jie tai daro grynai 
ekonominiais sumetimais: 
partiją nupirkti labai daug 
kainuoja ar net neįmanoma. 
Pagaliau — nupirksi vieną, o 
dar kelios kitos lieka. Jos gali 
dar daugiau kainuoti. Ir kitos 
partijos gali susimokyti ir 
drauge išeiti prieš nupirktąją 
partiją, vienon krūvon savus 
iždus sukrovę. Daug lengviau, 
kai kandidatuoja pavieniai, 
„vienmandatiniai", asmenys. 
Pavienį kandidatą pigiau nu
pirkti, o kartais ir nėra reika
lo pirkti: galima jau nupirktą 
kandidatą pastatyti. O kitas, 
didelio pinigo neremiamas, 
kandidatas bus nustumtas į 
propagandos užpečkį. Todėl 
visame pasaulyje partijos yra 
didelis apsunkinimas krašto 
valdžią tvarkyti pasišovu
siems piniguočiams. Nes jos 
suteikia galimybę šiaip jau 
piliečiams susiburti ir savom 
pastangom atsistoti prieš 
ambicingo pinigo hegemoniją. 
Susipratę piliečiai, nors ir 
paburnodami prieš partijas, 
turėtų pagal reikalą jas sava 
veikla bei (rinkimuose) balsais 
paremti ir dėkoti Dievui, kad 
turi galimybę tai daryti. O dar 
geriau — sau artimiausion 
partijon įstoti ir iš vidaus jos 
veiklą įtaigoti. 

Dar nesena istorija rodo, 
jog ten, kur nėra stiprių poli
tinių partijų, lengva valdžią 
užgrobti pinigui, akiplėšiškam 
melui, pažadais ar mažumos 
terorui. Panašiai, su pažadais 

skurdą panaikinti , partijų 
rietenas nutildyti ir tvarką 
įvesti valdžion atėjo du dideli 
„tvarkdariai" — Leninas ir 
Hitleris. Na, ir įvedė „tvarką". 

Tiesa, kad JAV, bent jau 
valstijų mastu, veikia „vien
mandatiniai" r inkimai , bet 
kandidatai ten pasta tomi, 
praėję pro stiprų partijų koŠ-
tuvą. Politinės partijos stato 
„vienmandatinius" kandida
tus, parinktus, kaip laimėto
jus, partijos pirminiuose 
rinkimuose. Ir jei ir ka i kandi
datuoja kas nors, kaip „nepar
tinis", „nepriklausomas", į jį 
nukreipiami stiprių parti jų 
prožektoriai, prašviečiantys 
net jo rėmėjų pinigines. Di
delis pinigas ir ten vaidmenį 
vaidina. Visgi ten piniguočiai 
žinomi, ir rinkimuose tokiu 
atveju veikia JAV pinigas 
prieš JAV pinigą. Tik Clinton į 
prezidentus rinkimuose, deja, 
pasipainiojo Indonezijos ir 
Raudonosios Kinijos pinigė
liai. Nuo to gan sumaniai dė
mesys buvo nukreiptas į „sen-
sacingesnę" sritį: į Clinton 
santykius su Monika. 

Lietuvoje piniguočiai dar 
ne visi yra aiškūs. Tad rin
kimuose gali pasitaikyti, kad 
vietoje Lietuvos pinigo rung-
tųsi vieno užsienio pinigas 
prieš kito užsienio pinigą. O 
tai būtų ypač pavojinga Res
publikos nepriklausomybei bei 
tautos laisvei. Pavojus kiltų, 
jei būtų nuvertintos ir šiaip 
jau silpnos mūsų politinės 
partijos, per jų koštuvą nepra-
koštų kandidatų iškišimu vi
siškai „vienmandatiniuose" 
rinkimuose. 

Geras ženklas, kad ir opo
zicijos, ir pozicijos partijos 
šiuo atveju yra „pozicijoje" už 
Lietuvos Respublikos valdžios 
pastovumą ir krašto saugumą. 
Tai rodo, jog turime „valstybės 
vyrų", o ne vien tik „politikie
rių". Juokingi yra teigimai, 
kad dabartiniai Seimo vadovai 
esą panikoje, išsigandę naujos 
sistemos, nes jie ko gero „be 
sąrašų" į Seimą nepatektų. J ie 
tikrai patektų ir be sąrašų, 
nes turi užnugarį- Tik keista, 
kad net su „sąrašų" rinkimine 
sistema pasirodo į Seimą tikri 
„aguriecai" yra patekę seimū-
nai, kurie, atrodo, nežino, kad 
jie privalo atstovauti Lietuvos, 
o ne kurios kitos valstybės 
interesams. Galima tik spėti, 
kiek tokių daugiau pakliūtų į 

Seimą, jei galėtų pasilypėti ant 
„vienmandatinio" pinigų maišo. 

Tad pal ikim agurkus 
agurkininkams, o valstybės 
valdymą piliečių rafniai, be 
neaiškaus pinigo įtakos, 
išrinktiems valstybininkams. 

Vilius Bražėnas 
Vilnius 

LIETUVOS VIENYBĖS 
ARKA 

Sudėtingus ir painius is
torijos kelius nuėjo vienintelis 
Lietuvos uostamiestis Klaipė
da, visas Klaipėdos kraštas. 
Nenuostabu, kad ir šiandien 
tiek iš rytų, tiek iš vakarų 
pasigirsta balsai, reiškiantys 
pretenzijas į šias žemes, ne
prarandantys vilties dėl savo 
įtakų grąžinimo. Tačiau Klai
pėda ir jos kraštas visų amžių 
laikotarpyje išlaikė lietuvybę 
ir šiandien yra nedaloma 
vieningos Lietuvos dalis. 

2002 metais Klaipėda at
šventė 750 metų jubiliejų. Bet 
ne mažiau svarbūs mūsų miestui 
ir šie, 2003 metai. Jie ženklin
ti Lietuvos susivienijimo, Lie
tuvos ir Klaipėdos krašto susi
jungimo jubiliejinėmis datomis. 
Sausio 15 dieną sukako 80 
metų nuo 1923 metų Klaipė
dos sukilimo, kurio išdavoje 
Klaipėda ir kraštas buvo fak
tiškai prijungti prie Lietuvos. 
Jur idinę prisijungimo valią 
čia gyvenantys lietuviai buvo 
pareiškę j a u prieš penkis 
metus Tilžės aktu. Lapkričio 
30 dieną sukanka 85 metai 
nuo šio dokumento priėmimo. 
Sunku šiandien pervertinti šių 
datų reikšmę tiek Klaipėdai, 
Klaipėdos kraštui, tiek visai 
Lietuvai. 

Šį svarbų mūsų valstybei 
įvykį iki šiol Klaipėdoje prime
na tik kuklus paminklėlis 
žuvusiems sukilėliams, prie 
kurio jų atminimo pagerbti 
renkasi klaipėdiečiai. Iki šiol 
pasigirstant įvairiems politikų 
pasisakymams dėl Klaipėdos 
ateities, mums kilo idėja pas
tatyti paminklą pačiam Lietu
vos ir Klaipėdos krašto susi
jungimo faktui, Lietuvos vie
nybės idėjai. 

Kūrybinio konkurso keliu 
paminklui atrinktas Naciona
linės premijos laureato skulp
toriaus Arūno Sakalausko 
skulptūra „Arka". Arka — vie
nybės ir jungties simbolis. 
Skverelyje prie Biržos tilto 

""" '1SįĮi3gŽ? 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

KORNVALIO VIŠTYTĖS 
(Coraish hens) 

2 — maždaug po 1 ir 1/4 
sv. vištytės 

1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
3 šaukštai ištirpinto sviesto 
1/2 puod. abrikosų uogie

nės (preserves) 
1 šaukštas citrinų sulčių 
2 nedidelės skiltelės čes

nako, smulkiai sukapotos 
1/8 šaukštelio malto im

biero (ginger) 
įkaitinti orkaitę iki 400 

laipsnių F. Nuplauti ir nusau
sinti vištytes. Vidų įtrinti puse 
druskos ir pipirų. Įdėti viš
tytes į kepimo indą (krūtine į 
viršų). Aptepti puse sviesto. 
Kepti 35 min., vis patepant 
likusiu sviestu. 

Nedideliame puode abri
kosus sumaišyti su citrinos 
sultimis, česnaku, likusia druska, 
pipirais ir imbieru. Pavirti apie 3 
min., po to mišiniu aptepti viš
tytes ir kepti dar 10 min., kol 
vištytės bus gražiai apkepu
sios ir parudusios. 

ŽUVIS SU RŪGŠČIA 
GRIETINE 

1 svaras žuvies file 'ne

svarbu, kokios) 
4 uncijos grybų, su

pjaustytų 
1 mažas svogūnas, su

smulkintas 
1 šaukštas sviesto* 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio šviežiai 

maltų pipirų 
1/2 puod. rūgščios grietinės* 
3 šaukštai Parmesan sūrio 
2 Šaukštai baltos duonos 

džiūvėsėlių 
petražolių ir paprikos pa

puošimui 
Žuvį sudėti į pailgą, netep

tą kepimo indą. Svieste pake
pinti svogūnus ir grybus, kol 
pageltonuoja, apie 3 min. Su
dėti svogūnų-grybų mišinį ant 
žuvies, užbarstyti druskos ir 
pipirų. Sumaišyti rūgščią grie
tinę ir sūrį, uždėti ant grybų 
viršaus. Apibarstyti džiūvėsė
liais. Kepti neuždengtą 350 
laipsnių F orkaitėje apie 25-30 
minučių, arba kol žuvis leng
vai suirs, pabadyta šakute. 
Patiekiant į stalą, ant viršaus 
užbarstyti paprikos ir petra
žolių. 

'Vietoj sviesto galima var
toti aliejų (tinka ir alyvuogių); 
rūgščią grietinę galima pa

keisti be riebalų ir prieskonių 
jogurtu arba be riebalų (arba 
sumažinto riebumo) rūgščia 
grietine. 

ŽUVIS GRYBŲ PADAŽE 
1/4 puod. susmulkintų svo

gūnų laiškų 
3 šaukštai aliejaus 
1 puod. supjaustytų švie

žių grybų 
1/2 puod. balto vyno 
1/4 puod. sutrintų, džio

vintų čiobrelių 
1 lauro lapelis (bay leaf) 
1/4 šaukštelio salierų druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 svaras žuvies (Whitefish, 

flounder ir pan.) 
1/2 puod. grietinėlės 
2 šaukštai Parmesan sūrio 
Aliejuje pakepinti svogū

nus (apie 5 min.), sudėti gry
bus, pakepinti dar 1 min. įpilti 
vyną, pavirinti 2 min., sudėti 
prieskonius, viską nusunkti — 
skystį pataupyti. Grybų-svo-
gūnų mišinį sudėti į parie-
baluotą kepimo indą (9x9). 
Ant grybų dėti žuvies gabalus 
— viena eile. 1/2 puod. grie
tinėlės supilti į likusį skystį, 
užpilti ant žuvies. Užbarstyti 
Parmesan sūrį- Kepti 350 laips
nių F. įkaitintoje orkaitėje 
apie 30-40 min., a r kol žuvis 
bus lengvai parudavusi ir, ša
kute badant, lengvai suyra. 
Patiekti į stalą, apibarsčius 
petražolėmis. 

LENGVAI PAGAMINAMA 
JAUTIENA 

1 sv. liesos jautienos 

paminklą įprojektavo kitas 
Nacionalinės premijos laurea
tas — architektas Ričardas 
Krištopavičius. Konstrukto
rius — Tautvydas Tubis. Pa
minklas statomas tik iš auko
tojų lėšų. Pinigų rinkimui esa
me įsteigę „Klaipėdos krašto 
prisijungimo prie Lietuvos 
paminklo paramos fondą". 
Fondo steigėjai — paminklo 
statybos iniciatoriai: žurnalis
tas, rašytojas, Mažosios Lie
tuvos istorijos tyrinėtojas Ber
nardas Aleknavičius, Jūrų kro
vinių kompanijos KLASCO 
prezidentas Bronislavas Lu
bys, dailininkas, tapytojas ma
rinistas Edvardas Malinaus
kas, Jūrų krovinių kompanijos 
KLASCO vystymo direktorius, 
organizacinio komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Benedik
tas Petrauskas, Klaipėdos 
miesto meras Rimantas Ta
raškevičius, profesorius, Klai
pėdos universiteto Senato pir
mininkas Stasys Vaitekūnas 
ir kt. Vadovauti Fondo veiklai 
patikėta man. 

Kol kas galime pasi
džiaugti, kad šią idėją jau 
sutiko paremti ne tik Klaipė
dos, Lietuvos, bet ir užsienio 
lietuviai. Jau nupirktas ir par
plukdytas į Klaipėdos uostą 
kinietiškas granitas, iš kurio 
iškalta „Arka". Netrukus pra
sidės paminklo montavimo 
darbai, kuriems labdaros keliu 
taip pat talkina Klaipėdos 
statybinės įmonės. Stambiau
sias sumas aukojusių vardai 
bus iškalti atskiroje plokštėje 
prie paminklo, visi aukotojai 
bus įvardinti specialiame lei
dinyje, kuris išeis po paminklo 
atidarymo. 

Paminklo statybos darbus 
užbaigsime šią vasarą. Iškilęs 
miesto centre, jis bylos mūsų 
vaikams ir vaikaičiams apie 
amžinus lietuvių vienvbės sie-

(round steak, 1/4 colio storumo) 
1 šaukš tas sumažinto 

riebumo majonezo 
1 didelis, smulkiai su

pjaustytas svogūnas 
1/2 puod. tarkuoto šveica

riško sūrio (Swiss cheese) 
Supjaustyti jautieną nedi

deliais gabalais, išmušti abi 
puses. Į kepimo indą sudėti 
viena eile, užtepti viršų majo
nezu, užbarstyti svogūnais ir 
po to — sūriu. Kepti 375 laips
nių F įkaitintoje orkaitėje 40 
minučių, kol sūris bus paru
davęs. Uždengti folija, iš
jungti orkaitę ir leisti pas
tovėti orkaitėje dar 20 mi
nučių. 

SLYVŲ PYRAGAS 
2 puod. miltų 
1 puod. mėlynųjų slyvų 

(išimti kauliukus ir susmul
kinti) 

2 šaukšteliai kilimo miltelių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio kilimo sodos 

(baking soda) 
3/4 puod. cukraus 
1 puod. avižinių dribsnių 

(ąuick cooking rolled oats) 
2 suplakti kiaušiniai 
1/4 puod. aliejaus 
1 puod. pieno 
Visus sausus produktus 

sumaišyti. Kiaušinius, cukrų, 
aliejų ir pieną suplakti. Tada 
viską sumaišyti, o pabaigoje 
sudėti slyvas. įkaitinti orkaitę 
iki 350 laipsnių F, ištepti ir 
pamiltuoti 9x5x3 kepimo indą, 
sudėti tešlą, išlyginti ir kepti 
apie apie 1 vai. 

kius, atvykstantiems — apie 
Klaipėdą — atvirą ir laisvą 
Europinį miestą Lietuvoje. 

Mūsų adresas Liepų 11, 
Klaipėda LT-5800. Jeigu norė
tumėte paaukoti — savo 
aukas galite siųsti Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie 
Lietuvos paminklo paramos 
fondo vardu, AB Vilniaus 
banko Klaipėdos filialas, 
kodas — 260101769, sąskaitos 
— litais Nr. 704207, užsienio 
valiuta Nr. 22076113. Fondo 
valstybinis kodas 4206642. 

Valentinas Greičiūnas 
Lietuvos Respublikos 

Seimo narys, Klaipėdos 
Garbės pilietis, Organizacinio 

komiteto pirmininkas 

APIE FILMĄ „VIENŲ 
VIENI" 

Noriu pasidžiaugti savo 
brangia Lietuva, tiek metų iš
kentėjusia po raudonu šliužu, 
šiandien dar išvargusia, ne
turtinga, bet visgi sugebėjusia 
pagaminti filmą „Vienui vieni". 

Čia Amerikoje visą gyven
imą skaitėme, girdėjome apie 
tėvynės kančias. O tame filme 
(balandžio 13 d.) jas akivaiz
džiai pamatėme. Man filmas 
„Vienui vieni" padarė tokį įs
pūdį, kad jo niekuomet ne
pamiršiu. 

Buvo paminėtos tų bude
lių, tautą kankinusių, pavar
dės. Jie dar yra gyvi, gyvena 
Rusijoje ar Izraelyje. Mūsų 
tautos persekiotojai dar nėra 
patraukti į teismą. Kodėl? 

Filme galima ieškoti daug 
problemų, teisiškų ir kitokių, 
bet tai neatitraukia nuo te
mos, kuri mums yra šventa, 
brangi. Man, kaip ir daugeliui 
mano kartos lietuvių, parti
zanų kovos yra didžiausias 
tėvynės meilės įrodymas, o 
mūsų partizanai yra herojai. 

Mes turime finansiniai 
paremti šį projektą. Turime 
padėkoti visiems, kurie prisi
dėjo prie to filmo paruošimo. 
Galbūt dar gyvi esantys strib
ai, pamatę šį filmą, susigės. 
Tegul jų vaikai žino, kokį 
bjaurų darbą dirbo jų tėvai ar 
seneliai. 

Dar daug tokių filmų rei
kės, kad jaunosios kartos gerai 
suprastų, ką mūsų brangi Lie
tuva iškentėjo. Tokie filmai 
nuplaus komunistinę pro
pagandą, kuri buvo skleidžia
ma per pusšimtį metų apie 
„raudonąjį rojų". 

Valentinas Krumplis 
Chicago, IL 

IR VĖL IŠMETĖ 

Šiuo metu platinamame 
dvilapyje „Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas" — skaitome iš 
„Amerikos lietuvis" Nr. 19 
paimtą Br. Nainio pareiškimą. 
„Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo ir Pasaulio lietuvių centro 
pradžia buvo sunki, už abu, 
kaip pradininkas..." 

Nežinau apie Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pradi
ninkus. Puikiai žinau apie Pa
saulio lietuvių centro pra
dininkus. 

Lemonto apylinkės LB 
valdyba buvo tas pradininkas 
— inkorporuotojas, pirmo iždo 
sudarytojas, aukų teikėjas, 
(per šimtą tūkstančių dolerių 
perduota centrui), šioje apy
linkės valdyboje, deja, nebuvo 
Br. Nainio. 

Verta žinoti — LB apylin
kės valdybos, o PLC tarybos 
yra visuomenės renkamos. 
Šiandieną matome, visuome
nė mumis pasitikėjo, šiam mū
sų projektui pritarė ir visoke
riopai padėjo jį įgyvendinti. 

Vytautas Šoliūnas 
Lemont, IL 

Gegužės pradžioje Vilniuje vyko tarptautine žemes ūkio „AgroBalt 2003" 
sidžiaugti ir lietuviškais mėsos gaminiais. 

aroda, kurioje buvo galima pa-
A. Sabaliausko (Elta) nuotr. 

CUKINIJŲ „DUONA" 
(Zuccbini bread) 

3 kiaušiniai 
1 ir 1/2 puod. cukraus 
1 puod. aliejaus 
3 puod. miltų 
1/2 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis kepimo sodos 

(baking soda) 
1/2 šaukštelio kilimo mil

telių (baking powder) 
2 puod. gerai suspaustų, 

tarkuotų cukinijų 
1 puod. razinų 
1 puod. kapotų riešutų 

(walnuts arba pecans) 
3 šaukšteliai cinamono 
1 šaukštelis vanilijos 
Išplakti kiaušinius, sudėti 

cukrų, vaniliją, supilti aliejų. 
Gerai išmaišyti. Sumaišyti 
miltus su druska, soda, kilimo 
milteliais ir cinamonais. Po tru
putį, vis maišant, pilti į kiau
šinių mišinį. Sudėti tarkuotą 
cukiniją, razinas ir riešutus. 
Viską gerai sumaišyti ir su
krėsti į 2, duonai kepti, pa-
riebaluotus ir pabarstytus 
miltais kepimo indus. Kepti 
įkaitintoje iki 325 laipsnių F 
orkaitėje apie 1 vai. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
-,rn___ Landnnark 
. - -"«* properties fį| 

Bus. 773-229-8761 
Ftes. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą 
S.'Benetis. te). 630-241-1912 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai Įrengta virtuve ir 
indų plovimo mašina. Kaina $800. 

Westhester raj.. prie 31 St. ir Wolf Rd. 
Tel. darbo 708-352-8822, ext 25: 

namų 708-531-8069. palikti žinutę 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Lemont išnuomojami 2 kambariai, 
skirti dantisto kabinetui (office). 

Kama $600. Išnuomojamas kambarys 
Lemonte. Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184 arba 
708-476-1155. 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas pusrūsyje. 

Kaina $500 į mėn. 
Tel. 708-476-1155. 

STATE FARM INSURANCE 
įt H AIOHI Jf 1NAMT, SVEIKATOS 

IR ( A \ YBRS DRŪTUMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgi. 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ŽAKUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Parduoda 
Parduodu 3 miegamųjų. 
1.800 kv. pcdų namą netoli 

Vilniaus. Nemenčinės plente. 
Pastatytas 1997 m. amerikiečio. 

Tel. 480-488-2247. 



S e i m e i š k i l m i n g a i p a m i n ė t o s S ą j ū d ž i o į k ū r i m o 1 5 - t o s i o s m e t i n ė s 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Tas t ikslas — geresnė 

Lietuva", pareiškė Lietuvos są
jūdžio tarybos pirmininko pava
duotojas Algirdas Blažys. 

Seime kalbėjusieji LPS ini
ciatyvinės grupės nariai apgai
lestavo, jog 1990 metais atkūrus 
valstybės nepriklausomybę ir 
sukūrus laisvąją rinką Sąjūdžio 
idealus greitai užgožė naudos 
siekimas. 

„Savi interesai iškeliami 
aukščiau kitų, par t iniai — 
aukščiau valstybės, turtiniai in
teresai aukščiau visko. Pradėję 
tiesos sakymu, šiandien gyve
name nauda", teigė kitas buvęs 
LPS iniciatyvinės grupės narys, 
buvęs parlamentaras Romual
das Ozolas. 

LPS iniciatyvinės grupės 
narys poetas Jus t inas Marcin
kevičius pažymėjo, jog viena iš 
Sąjūdžio klaidų buvo tai, jog jis 
nepastebėjo ir neužkirto kelio 
per jį į valdžią besiveržiančių 

savanaudiškų asmenų, bei 
paragino Seimo narius sustab
dyti valstybės turto grobstymą. 
„Užsiūkite pagaliau Lietuvos 
kišenes, jeigu jos dar nėra visiš
kai ištuštintos", sakė poetas. J i s 
taip pat LPS klaida pavadino 
tai, jog jis toleravo „visuomenės 
supriešinimą". 

Posėdyje kalbėjusi LPS 
Šiaulių miesto skyriaus na rė 
Irena Vasinauskai tė pas iū lė 
Seimo salėje sus i r inkus iems 
balsuoti, ar dar jie „ginčijasi su 
sąžine". „Sąjūdis — tai amžinas 
ginčas su sąžine. Pabalsuokime 
— ar dar ginčijamės su sąžine", 
pasiūlė I. Vasinauskaitė, sukė
lusi šiokį tokį sąmyšį salėje. 

Filosofas Arvydas Juozait is 
ragino imti pavyzdį iš 19-ojo 
amžiaus knygnešių ir blaivybės 
sąjūdžių, nes „neblaivi t a u t a 
neskaito, nejuda arba nežino, 
kur juda", bei reiškė viltį, jog 
Sąjūdis paskatins ne tik Lie
tuvos atgimimą, bet ir gimsta

mumą. 
Antradienį sukako 15 metų, 

kai 1988 metų birželio 3 dieną 
susibūrė Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio (LPS) iniciatyvinė 
grupė, kuri tų pačių metų spalį 
organizavo steigiamąjį LPS su
važiavimą. LPS subrandino ne
priklausomybės a tkūr imo idėją, 
įgyvendintą 1990 m. kovo 11-
osios Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pr i imtu ne
priklausomos valstybės atkūri
mo aktu. 

Seimo p i rmin inkas Artūras 
Paulauskas teigė, jog LPS išliks 
Lietuvos ir pasaul io atmintyje 
kaip „dainuojanti Lietuvos re
voliucija", gyrė LPS „gudrumą" 
už ta i , jog nepr ik lausomybės 
s iekta p r i s idengus Michail 
Gorbačiov „perestroika", už is
torijoje a t i t i kmens neturėjusį 
tautos suvienijimą bei sukur tas 
prielaidas savarankiška i Lietu
vos komunistų parti jai (LKP) 
atsirasti . 

G y v ū n ų l a i k y m o s ą l y g o s Z o o l o g i j o s s o d e K a u n e š i u r p i n a E u r o p ą 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Kauno zoologijos sode apsi
lankęs asociacijos atstovas Rytų 
Europos valstybėms Dominic 
Tropiano kelių valstybių zoolo
gijos sodų vadovams jau reko
mendavo neduoti Lietuvai eg
zotiškų plėšrūnų, kurie Kaune 
laikomi itin blogomis sąlygomis. 

EAZA netur i teisės už
drausti Europos valstybių zoolo
gijos sodams mainytis gyvūnais, 
tačiau asociacijos atstovų žodi
nės rekomendacijos turi nera
šytą galią, kuriai paklūsta dau

gelis. 
Pirminiais skaičiavimais, 

naujiems tigrų, liūtų, rudojo lo
kio, kitų stambiųjų plėšrūnų ap
tvarams įrengti reikėtų mažiau
siai 3 mln. litų. 

Kauno zoologijos sodo vado
vas Vaclovas Dumčius teigė, 
kad sovietmečiu Lietuvos zoolo
gijos sodas buvo geriausias iš vi
sų trijų Baltijos valstybių, ta
čiau dabar sąlygos jame — pa
čios blogiausios. Atlikę esmines 
zoologijos sodų pertvarkąs kai
mynai gerokai pralenkė lietu

vius. 
Lietuvos zoologijos sodo ka

pitalinei per tvarkai ir naujiems 
aptvarams, V. Dumčiaus teigi
mu, vyriausybė po Nepriklauso
mybės a tkūr imo dar nekar t nė
ra skyrusi lėšų. Tuo t a rpu Lat
vijos ir Estijos vyriausybės sky
rė nemažas lėšas kapi tal inei 
zoologijos sodų per tvarkai . 

Lietuvoje zoologijos sodui 
išlaikyti iš biudžeto per metus 
skiriama 2.5 mln. litų, Latvijoje 
— maždaug 10 mln. , Estijoje — 
apie 7 mln. litų. 

R e f e r e n d u m a s d ė l r i n k i m ų s i s t e m o s k e i t i m o n e į v y k s 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Referendumo organizavi

mas, VRK pirmininko Zenono 
Vaigausko teigimu, būtų kaina
vęs apie 10 mln. litų. 

Referendumo autoriai, ta rp 
kurių yra valdančiosios Nau
josios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) frakcijos narys Viktoras 
Uspaskich bei dar keli esami ir 
buvę parlamentarai , siūlė refe

rendumu priimti Konstitucijos 
pataisas, keičiančias rinkimų 
sistemą. Pataisose buvo siūlo
ma 71 parlamentarą rinkti vie
nodą skaičių rinkėjų turinčiose 
vienmandatėse apygardose bei 
dar 60 parlamentarų rinkti nuo 
kiekvienos savivaldybės. 

Šiuo metu Seimo nariai ren
kami pagal mišrią rinkimų sis
temą — vienmandatėse ir dau-

giamandatėje apygardoje pagal 
partijų sąrašus. 

Referendumo autoriai taip 
pat siūlė suteikt i teisę rinkė
jams atšaukt i neį t ikusius Seimo 
narius. 

Opozicinės ir valdžios parti
jos, t a rp jų ir Naujoji sąjunga, 
nepr i tarė referendumo idėjai. 
Socialliberalai ta i įvertino kaip 
pavojų valstybės pastovumui. • Trumpai apie viską 

fNgrad^antis JUetuvos ryto* <LB>, „Lietvvoe 2šmų° <LZ>. „ReBpufc&k0$" {K>. 
„Kauno faxxx~ <KD». JQaif>«oo«" (JO „Valstybės mių" iVfe <fi*n*išSiį, BSfS 
rr EHos ra&troacijaniis) 

* Į Pe r s i jos į l ankos reg io
ną b e d ide l ių i šk i lmių pirma
dienį išlydėtas pirmasis Lietu
vos taikdarių būrys. Lietuviai 
tarnaus pusmetį. Irako karo zo
noje jau daugiau nei porą mėne
sių triūsia keturi Lietuvos karo 
medikai ir dešimt logistikos 
specialistų. 

* S p a r č i a i d i d ė j a n t i kor-
m o r a n ų p o p u l i a c i j a Kuršių 
nerijoje kelia nerimą ne tik vie
tiniams žvejams, bet ir Seimo 
Jūrinių ir žuvininkystės reikalų 
komisijai. Šie ėdrūs, augmeniją 
naikinantys paukščiai kelia pa
vojų aplinkai, skurdina žuvų iš
teklius. Paukščių lizdavietes 
stebinčių Kuršių nerijos nacio
nalinio parko ornitologų duome
nimis, pernai čia išsirito apie 
5,000 kormoranų jauniklių. Ap
dergti medžiai, kuriuose suka 
lizdus šie baikštūs paukščiai, 
skursta ir ilgainiui nudžiūsta. 

* S e i m a s , v i en in t e l i s iš 
a u k š č i a u s i ų i n s t i t u c i j ų iš
la ikė sovietinį palikimą — dvi 
žinybines poilsiavietes. Para 
prie ežero parlamentarams ir 
Seimo darbuotojams kainuoja 
14-18 litų. Palangos „Viešna
gės" poilsio namuose — 26-45 
litus. Privačiai besiilsintiems už 
tas pačias sąlygas tenka mokėti 
vos ne 10 kartų brangiau. 

* Senų b ič iu l ių k l u b e Vil
niuje s u s i b u r i a n t y s vargingai 
gyvenantys vilniečiai čia gauna 
ne tik kasdienius pietus, bet ir 
moralinį palaikymą. O tai 
jiems, besistengiantiems pri
prasti prie nuskurdusio gyveni
mo, ir yra svarbiausia. Neseniai 
metų sukaktį atšventusį Senų 
bičiulių klubą remia JAV lietu
vis gydytojas M Jurgaitis. 

* Du č e č ė n ų t a u t y b ė s vy
rai a t s i s a k ė aps igyven t i bu

te , kurį jiems pasiūlė Klaipėdos 
socialinės paramos centras. To
limesnis vyrų likimas neaiškus. 
Kol kas jie papildė Klaipėdos 
benamių gretas, nes atgal į pa
bėgėlių centrą Rukloje ta ip pa t 
negalėjo grižti. Klaipėdoje per 
pastaruosius mėnesius iš Ruk
los atvyko ir apsigyveno 13 pa
bėgėlių, tarp jų — 5 vaikai. 

* K a u n o v a l d i n i n k a i j a u 
p r a d ė j o abe jo t i investuotojų 
pažadais Vytėnuose pas ta ty t i 
šiuolaikišką prekybos centrą. 
Kauno apskrit ies v i rš in inkas 
Valentinas Kal inauskas kitą 
savaitę rengiasi sus i t ik t i su 
bendrovės ,,Dr. Wemer Pfeifer 
Objekt-Entwicklung" vado
vais. Šiai firmai prieš 5 metus 
Islandijos plente i šnuomotas 
didžiulis žemės sklypas, kuria
me turėjo būti pastatytas Vytė-
nų prekybos ir pramogų cent
ras . Vokiečiams rengiamas i 
įteikti oficialų raštą, kur iame 
bus pranešta apie galimą žemės 
nuomos sutarties nutraukimą. 

* P r e z i d e n t a s R o l a n d a s 
P a k s a s k e l i o n ė m s į u ž s i e n į 
užsigeidė asmeninio lėktuvo. 
Šiam tikslui jis nusižiūrėjo ben
drovei „Lietuvos avialinijos" 
priklausantį „Boeing 737-200". 
Jei vyriausybė nutar tų inves
tuoti į tokį projektą, Lietuva bū
tų vienintelė iš Baltijos valsty
bių, turinti prezidentinį lėktu
vą. Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas tikino, 
kad skraidyti vyriausybiniu lėk
tuvu būtų gerokai pigiau negu 
užsakomaisiais skrydžiais. (R-
Elta) 

* P r a s i d e d a n t v a s a r o s 
sezonui , Palangos valdžia nu
tarė apriboti automobilių eismą 
kurorte Nuo birželio 4 dienos 
miesto centrinėse gatvėse auto-

Šiaulių ir Kauno oro 
uostai patiria 

nuostolius dėl SARS 
epidemijos 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
generalinis direktorius Riman
tas Skridaila. 

Karas I rake šiemet sutrik
dė krovininius skrydžius į prie 
Kauno esančią Karmėlavą iš 
Jungt in ių Arabų Emyratų , o 
SARS protrūkis buvo viena iš 
priežasčių, dėl kur ių beveik du 
mėnesius KA nesulaukė lėktu
vų iš Kinijos. 

Pasak „Kauno aerouosto" 
generalinio direktor iaus pava
duotojo Kęstučio Cucėno, kro
vinių s rau tas iš Azijos galėjo 
nutrūkt i ir dėl kai kurių kitų 
priežasčių. Per Kauną šie kro
viniai dažniausiai būdavo gabe
nami į Rusiją, kur i šiemet į Ki
niją nukreipė krovininį trauki
nį, o juo naudot is — t r i skar t pi
giau nei oro t ranspor tu . 

Į n a m u s s u g r į ž o 
E v e r e s t o v i r š ū n ę 

į v e i k ę s l i e t u v i s 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
Centrinį Pamyrą ir Tian Šanį, 
Kolos pusiasal į , poliarinį ir 
Centrinį Uralą, Krymą, Tatrus, 
Škotijos k a l n u s , Šveicarijos 
Alpes. Indijos ir Nepalo Hima
lajus. 

2002 metais S. Vilius buvo 
pripažintas nugalėtoju Baltijos 
valstybių aukš tuminių kopimų 
klasėje už įkopimą į vieną 
aukščiausių buvusios Sovietų 
Sąjungos Lenino viršūnę (7134 
metai). 
mobilių nebus galima statyti, o 
kai kur mašinos judės tik nu
statytomis valandomis. Kadan
gi už įvažiavimą į Palangą 
rinkti r inkliavas uždraudė Sei
mas, kurorto taryba, siekdama 
apsaugoti centr ines gatves nuo 
spūsčių, įvedė eismo apriboji
mus. 

A t A 
ROMUALDUI BURNEIKIUI 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
mylimai žmonai GRAŽINAI ir artimiesiems. 

Jaunimo centro valdyba ir taryba 
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PRISIMENANT 
MOKYTOJĄ SKUODĄ 

Žemai t i jos s ū n u s a.a. 
J u s t i n a s S. Skuodas šių metų 
kovo 20 d. baigė savo 86 metų 
tur iningą, bet nelengvą, gyve
nimą. Gimęs , augęs Rietave; 
baigęs gimnazijos ir mokytojų 
seminari jos mokslus, Justinas 
ke le r ius m e t u s mokytojavo 
savo gimtojo miesto pradžios 
mokykloje. Tuos metus jis vė
l iau su nostalgija minėdavo, 
nes ten paliko daug jo mo
kinių, mielų širdžių. J is buvo 
mokyto jas ne iš reikalo ar 
bėdos, be t iš pašaukimo. Apie 
ta i svajojo, būdamas vaikas, 
t a m ruošėsi savo jaunystėje. 
Čia pat , Rietave, susipažino, 
pamilo i r 1937 metais vedė 
agronome Anelę Abukevičiūtę, 
Rietavo žemės ūkio mokyklos 
mokytoją. Po kelių metų, 
j i ems išs ikėlus į Balbieriškį 
(netoli Kauno ) Vytauto Di
džiojo un ivers i te te ir vėliau 
Vilniaus univers i te te Justinas 
studijavo pedagoginius moks
lus. 1941 meta is gavo mokyto
jo diplomą. Tais pa t metais jis 
buvo pask i r t a s Telšių rajono 
pradžios mokyklų inspekto
r iumi . Sov i e t ams antrąkar t 
okupavus Lietuvą, Skuodas su 
žmona Anele ir kelių metų 
dukre le Audra pasitraukė į 
Vokietiją. Po visokių sunku
mų, 1946 metais jie atsidūrė 
t r emt in ių "stovykloje Bamber
go mies t e . Stovykloje greit 
įsikūrė l i tuanis t inė mokykla, 
kurioje J u s t i n a s dirbo iki 
išvykimo į Ameriką 1949 m. 
J ų še ima buvo padidėjusi — 
Vokietijoj g imė sūnus Algis. 
J i e aps is to jo DeKalb, 111. 
mieste, n e s čia gyveno Anelės 
dėdė. 

D e K a l b — universiteto 
mies tas . J u s t i n a s kurį laiką 
dirbęs žais lų fabrike, ėmė sva
joti apie mokytojo profesiją. 
Metęs fabriko darbą, pradėjo 
di rbt i k a t a l i k ų mokykloje 
sargu — šlavėju. Vienuolės, 
sužinojusios apie jo siekius, 
leido j a m nak t imis valyti 
mokyklą, kad dienomis galėtų 
s tud i juo t i univers i te te . Va
lytojo a t lyg in imas buvo men
kas ir še imai teko gerokai pa
vargti , nepa i san t , kad ir Anelė 
griebėsi visokių darbų. Ir taip 
po k e t v e r i ų sunkių metų 
J u s t i n a s , gerokai pramokęs 
anglų ka lbą ir gavęs mokytojo 
diplomą, buvo paskirtas 
mokytojaut i DeKalb priemies

čio pradžios mokykloje. Dėl 
ga l imų kalbos t r ū k u m ų j a m 
buvo pa t a r i ama dirbti aukš 
t e snė j e mokykloje, bet 
Skuodas ats isakė, nes jo širdis 
buvo su mažaisiais . J i s norėjo 
t u r ė t i įtakos į jų galvosenos, 
in te lekto , sielų formavimąsi , 
kol jie da r nebuvo paveikt i 
ne ig iamos aplinkos į takos. J i s 
buvo jų mokytojas, d raugas , 
pa t a rė j a s , užtarėjas. Mokiniai 
j į mylėjo ir juo pasitikėjo. 

Mokyklos vaikai ir jų tėvai 
pare ikšdavo j a m savo pagarbą 
i r mei lę žodžiais , d a r b a i s , 
g r až i a i s la iškais . „Meilė už 
meilę", dažnai j i s sakydavo. 
N e t Jus t inu i mi rus , buvę jo 
mokinia i rašė Anelei la iškus , 
i š r e i k š d a m i padėką savo 
b u v u s i a m mokytojui, nes j is 
turėjo didelę į taką jų gyven
ime . J o dėka, j i e p a s i d a r ė 
gera is mokytojais, geresniais 
žmonėmis. . . Mokyklos vadovy
bė irgi labai vert ino J u s t i n o 
Skuodo darbą. J i s buvo pa
s k e l b t a s Il l inois va l s tybės 
„Teacher of the year". Šalia 
mokytojavimo, J u s t i n a s akty
v ia i pas i re i škė ir v i suome
n in iame gyvenime. D a u g me
t ų dirbo su Newman kata l ikų 
s t uden tų centru ir įvairiomis 
progomis viešai t a rdavo žodį 
apie Lietuvos okupaciją bei jos 
va rgus . 

Išėjęs į pensiją, J u s t i n a s ir 
Ane lė apsigyveno g r a ž i a m e 
vyresniųjų žmonių centre . Čia 
j i s greit buvo visų įver t in tas ir 
p a m ė g t a s dėl savo draugiško, 
kuk l aus būdo ir įvairių sava
noriškų darbų, kur iuos j i s su 
dž iaugsmu atlikdavo. Bet ir jo 
sve ika ta ėmė silpnėti; ypač jis 
vargo su akimis. Jok iam gydy
mui nepadedant , po kelių me
t ų v i sa i apako . S u n k i a u s i a 
j a m buvo, kad nebegali skai
tyt i , nes knyga buvo jo nuola
t inis d raugas . S u n k u s para
lyžius ga lu t ina i p a k i r t o jo 
j ėgas ir, artimųjų apsuptas , 
kovo 20 dieną užbaigė žemiš
ką kelionę. Palaidotas DeKalb 
Fairview Park kapinėse . Pa
siliko liūdinti žmona Anelė. 
duk tė Audra, s ū n u s Algis ir 
d u anūka i . J u s t i n ą Skuodą 
pažinoję, galime drąsiai tvir
t int i , kad jo dėka pasaul is liko 
geresnis . 

Vikt . Zakar ienė 
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Neseniai atvykote, ieškote d a r b o ar buto, tačiau skelbtis 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne b ė d a DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tei. 775-585-9500 ar užsukti į DRAUGO 

administracija adresu 4545 W . 6 3 St., Chkago, E. 6 0 6 2 9 . 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numeri kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

A f A 
PRANAS ŠALKAUSKAS 

Mirė 2003 m. birželio 2 d., su l aukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Po karo emigravo į 

Australiją, iš ten į Ameriką. 
Nul iūdę liko: žmona Leonilia Naku t i s , sūnus Almis 

su žmona Cecilia, anūkė Nicole ir p roanūkis Nicholas. 
A.a. P r a n a s bus pašarvotas ketvir tadienį , birželio 5 

d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady Gili laidojimo namų 
koplyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laido
tuvės įvyks penktadienį, birželio 6 d. 9 vai. r. Brady Gili 
laidojimo n a m ų koplyčioje, iš k u r velionis bus palydėtas 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 9:30 v. r. šv. 
Mišioms. Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d raugus ir pažįsta
mus da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

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

Netekus brangaus brolio 

AfA 
ROMUALDO BURNEIKIO 

n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e m ū s ų m i e l a i n a 
r e i Z I T A I P E T K I E N E I s u v y r u J U O Z U . D a l i n a 
m ė s j ū s ų s k a u s m u . 

Lietuvos Dukterys Seattle skyrius 

Mane Viešpa ts gano: m a n 
nieko nes t inga . 
J i s m a n e veda, ku r vešlios 
ganyklos žaliuoja, 
leidžia m a n ilsėtis 
paversmy: 
manąją sielą gaivina, 
veda m a n e teisingais 
t aka i s 
savo garbei . 

22 Ps. 1-3. 

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
ONA MAILAITĖ DRUTIENĖ 

Su giliu liūdesiu ir meile p r i s imename mūsų bran
gią ir n iekuomet neužmirš tamą Žmoną, Mamytę ir Mo
čiutę, k u r i sugrįžo į Viešpaties N a m u s 1995 m. birželio 
5 d. 

Šv. Mišios už Velionę bus a tnašaujamos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaito Prasidėjimo parapijos bažnyčioje 
Čikagoje, birželio 8 ir 9 d. Šv. Mišios bus atnašaujamos 
ir Bar t in inkų parapijoje Lietuvoje, ir keliuose vienuoly
nuose Amerikoje. 

P r a š o m e gimines ir paž į s t amus prisiminti a.a. Onu
tę savo maldose. 

L i ū d i n t i š e i m a : v y r a s A n t a n a s , d u k t e r y s J o a 
n a , R a m u t ė i r T e r e s ė s u š e i m o m i s . 

AfA 
SOFIJAI JONYNIENEI 

mirus, dukra RŪTĄ STANIULIENĘ, žentą 
ARĄ, sūnų KĘSTUTI JONYNĄ ir visus artimuo
sius, nuoširdžiai užjaučiame. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Netikėtai mirus patriotui, draugui, 

A f A 
ROMUI BURNEIKIUI, 

reiškiu užuojautą jo giminėms ir kartu 
liūdžiu su jo seserim ZITA PETKIENE ir 
žmona GRAŽINA. 

Linas Stonys 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. birželio 4 d., trečiadienis SUSIDOMĖJO 
ARVYDO BRUNIAUS DAINOMIS 

Birželio mėnuo skirtas 
Viešpaties Jėzaus garbei. Bir
želinės pamaldos su Švč. Eu
charistijos adoracija ir Jėzaus 
Širdies litanija vyks kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį, 6 
vai. vak., Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

Visi ateitininkai — kvie
čiami į Ateitininkų šeimos 
šventę birželio 8 d., sekmadie
nį. Mišios bus 9 vai. r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, iškilmin
gas posėdis — 10:30 vai. r. Pa
saulio lietuvių centre. Ren
kamės uniformuoti. Po posė
džio moksleiviai ateitininkai 
atliks vaidinimą „Juozas". 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d., Šv. Kazimiero se
selių motiniškame name, 2601 
W, Marąuette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir su
sirinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Ateitininkų namų gegu
žinė bus sekmadienį, birželio 8 
d. Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12 vai. Bus ska
nūs pietūs, muzika, gera nuo
taika. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama praleisti malonią 
popietę gražioje gamtoje. 

Birželio 15 d., sekmadie
n į po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus (Brighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos kančią. 

Moterų sąjungos #20 
kuopa birželio 8 d., sekmadie
nį, po 10:30 vai. ryto Mišių, 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, ruošia cepe
linų pietus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir pasivaišinti. 

„Čiurlionio" galerijoje, 
Jaunimo centre, birželio 6 d., 
penktadienį. 7:30 vai. vakaro, 
atidaroma dailininko vitra-
žisto Mindaugo Vitkausko 
personalinė paroda ..Kažkur 
aukštai — kažkur kitur". Pa
rodoje bus eksponuojami nau
jausi autoriaus vitražo, tapy
bos ir stiklo skulptūros kū
riniai. Pianistas Ričardas Šo
kas atliks muzikinę dalį. Pa
roda veiks iki birželio 20 d. 
Maloniai visi kviečiami daly
vauti parodos atidaryme ir 
vėliau ją aplankyti. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišių auka Sekminių išva
karėse, šeštadienį, birželio 7 
d., 4 vai. p.p., t. jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Prašysime, kad Švie
sos, Įkvėpimo ir Meilės Dva
sia atnaujintų mus pačius, kurie 
susirinksime, taip pat Lietu
vą, Bažnyčią ir visą pasaulį. 
Visi nuoširdžiai kviečiami. 

Marąuette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Prieš kelionę į Dainų ir 
šokių šventę Lietuvoje, tauti
nis ansamblis „Grandis" ruo
šia koncertą, kuriame parodys 
šokius iš artėjančios šventės. 
Kviečiami visi — jauni ir seni 
— atvykti į koncertą birželio 
14 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre 
— Lietuvių fondo (sporto) sa
lėje. Vietas užsisakyti, skam
binant Loretai Jucienei tel. 
708-478-8063 iki antradienio, 
birželio 10 d. 

Birželio 15 d., sekmadienį, 
Tėvo diena. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. r. Mišiose melsimės 
už visus gyvus ir mirusius 
tėvus. Po Mišių parapijos salė
je bus pietūs ir programa, 
kurioje dalyvaus akordeo
nistas Vladas Saltonas ir 
Jūratė bei Rimas Grab-
liauskai. Visi laukiami ir kvie
čiami. 

, Amžinasis Egiptas" — tai 
paroda Field (Gamtos) mu
ziejuje. Išvyką į šią parodą 
ruošia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 
Birželio 11 d., trečiadienį, 
autobusas išvyksta iš Pasaulio 
lietuvių centro 9 vai. ryte ir 
sugrįš apie 3 vai. popiet. Vie
tas užsisakyti telefonais: 708-
346-0756 arba 630-243-0791. 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminėjimą, 
kuris prasidės 10:30 vai. r. 
prie Partizanų motinos pa
minklo — bus padėtos gėlės ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
bus specialios Mišios už žuvu
sius Sibiro tremtyje, o tuojau 
po Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Prog
ramai vadovaus Jūratė Zubi-
nienė. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimutė Ste-
paitienė, kanklininkių an
samblis .Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

Iš Lietuvos prieš keletą 
metų atvykęs ir Brighton 
Parko lietuvių telkinyje dabar 
gyvenantis populiarusis Lie
tuvos atgimimo laikų dain
ininkas Arvydas Brunius ir 
šiame krašte tęsia savo veiklą. 

Jis čia rašo ir kuria nau
jas dainas, kuriose išsakomos 
visuomeninės ar politinės 
problemos, panašiai kaip ir 
Lietuvoje, kur jis dažnai 
būdavo neatlaidus komu
nistams ar jų pataikūnams. 
Jau po Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo išėjusi 
kasetė „Bunkerių dainos" 
yra geras tokios jo kūrybos 
pavyzdys. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS «IAW WO«iO W O ( 0 * U ' 

Šiomis dienomis gauta 
žinia, kad šio vyro kūryba yra 
susidomėjusios, net dvi ameri
kiečių plokštelių studijos, ku
rių „Hilltop Recors" yra vie
na žinomesniųjų Amerikoje. 

A. Brunius yra pakvies
tas atvažiuoti į Hollyvvood, 
CA, ir ten asmeniškai padai
nuoti. Jis dabar savo kūrybą 
yra išvertęs į 5 kalbas, jų tar
pe ir anglų, kuri čia kelia di
džiausio susidomėjimo. Jam 
tai padaryti padėjo neseniai 
amžinybėn iškeliavęs Čika
gos lietuvių- operos choristas 
Romas Burneikis. 

E.Š. 

Dainmir ydas Brunius. E. Šulai&o nuc 

„AVE MARIA" — GIEDA SI 
Daugelio lietuvių pirmoji 

vaikiška patirtis bažnyčioje 
yra gegužinės pamaldos. Ne 
vienas galime pasakoti, kaip 
kaime, kuriame atrodė tik 
keletas šeimų gyvena, prie 
Marijos koplytėlės geguži
nėms pamaldoms sugužėdavo 
dešimtys maldininkų. 

Nativity BVM parapijoje 
kasdien žmonės susirenka 
giedoti Švenčiausios Mergelės 
Marijos litanijos. Gegužės 17 
dieną po vakarinių Mišių įvy
ko kažkas išskirtinio. Antri 
metai iš eilės giedamos pačios 
gražiausios giesmės Marijai. 
Dėkodami Dievui už balso do
vaną ir už nuostabų gebėjimą 
dainuoti ir giedoti, padėką iš
reiškė solistai: Nida Griga
lavičiūtė. Nijolė Penikaitė. 
Genovaitė Bigenytė. Algi
mantas Barniškis ir „Daina
vos" ansamblio mišrus choras, 
kuriam vadovauja muzikas 
Darius Polikaitis. Jžanginį 
žodį po Mišių tarė kunigas 
Rimvydas Adomavičius, o 
paskui prasidėjo vakaras dva
sios ir garso žaismų. Rašytoja 
Eglė Juodvalke sakė: „Buvau 
pakylėta nuo žemės. Giesmių 
upė ir maldos dvasia nunešė 
mane toli, toli. Prisiliečiau 
prie Dievo slėpinių ir tarytum 
dangaus artumoje gėrėjausi 
Marija". Giesmių pynė, ku
rią koncertu sunku pavadin
ti, nes tai buvo panašiau į 
tyrą susikaupimo vakarą. 
Maldas, prašant Marijos už
tarimo Lietuvai, pasauliui, 
vaikams ir ligoniams, skaitė 
ses. Ramutė Budvytytė, ses. 
Laimutė Kabi.šaitytė ir Ne
rijaus Šmerauskas. Vargo

navo Jūratė Lukminienė. Jū
ratė Grabliauskienė ir Vidas 
Neverauskas. Pabaigoje visi 
dalyviai nuoširdžiai giedojo 
Liurdo giesmės dalį ir „Svei
ka, Marija, Motina Dievo". 
Vyko kažkas nepaprasto, ..visi 
žmonės tapo viena", kaip rašo
ma Šventame Rašte ir čia 
„buvo gera", kaip aną dieną 
ant Atsimainymo kalno. 

„Atrodo, net bažnyčios vit
ražai atgijo, kai giedojome, ir 
meldėmės, o Marijos veidas 

XII Mokslo ir kūrybos simpozium 
Jeronimas Gaižutis, „Dainavos" ar 
visuomenininkas; dešinėje — prez. 
Gaižutis. Pasikalbėję suprato, kad 
pavardė ta pati... 

Iškilmes Šv ka/.imiero lietuviu kapines*1 

Gieda Lietuvos Vyčig choras 
įaminint Memorial Day ir kapinių 100 metų sukaktį 

Indrės Tįūnėlienės nuotr. 



Cicero lietuviai sekmadienio susibūrime. Iš kairės: B. Zalatorienė, M. Gabalienė, F. Bobinas, M. Remienė. 
E. ŠulaiCdo nuotr. 

DISKUTUOJA CICERO LIETUVIAI 

Sekmadien in iuose mūsų 
tautiečių susibūrimuose, ku
rie yra rengiami po lietuviškų 
mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero ir tolimesnių vietovių 
lietuviai dažnai pažvelgiame 
ne vien t ik į vietinio pobūdžio, 
bet ir į p la tesnės apimties 
problemas, kurios ka r t a s nuo 
ka r to iškyla l ietuviškoje 
padangėje. 

Gegužės mėn. 25 d. tokia
me lietuvių sus ibūr ime Šv. 
Antano parapijos buvusios 
mokyklos patalpose dr. Pe t ras 
Kisielius iškėlė Lietuvių fon
do vadovybės norą pakeisti 
LF inkorporavimo dokumen-

RDIS 
liko n u t v i e k s t a s šypsenos. 
Verta kasmet ja i dėkoti už jos 
žodžius: „Štai aš , Viešpaties 
tarnai tė , tegul man būna kaip 
tu sakai", nes jos sutikimo 
dėka atėjo į pasaul į Dievo 
Sūnus Jėzus Kristus", — min
tijo kunigas Rimvydas Ado
mavičius ir dėkojo visiems da
lyviams, o ypač geranor iš-
kiems solistams, „Dainavos" 
chorui. 

Tadas As t rauskas 

e susitiko du Gaižučiai — iš kairės 
įsamblio choristas. ALTo darbuotojas. 
Rolando Pakso patarėjas dr. Algirdas 
visgi jų neriša giminystės ryšiai, tik 

to ka i kur iuos s t r a i p s n i u s . 
Buvęs vienas iš LF steigėjų 
išsakė susirūpinimą dėl gali
mo Lietuvių Bendruomenės 
įtakos sumažinimo šioje vi
suotinėje lietuvių organizacijoje. 

Kalbėtojas nurodė atvejus, 
rodančius, kad dabar LF vyksta 
procesai, kur ie prasi lenkia su 
kai kur ia is demokra t i škumo 
principais ir čia į daugelio 
žmonių pas tabas nekreipiama 
dėmesio. 

Tuo reikalu plačiau išsita
rė ir buvus i LF vadovybės 
narė , kur i nurodė pavyzdžius, 
kur ie kelia nuostabą ne vie
nam LF nariui! J i kvietė fon
do nar ius reaguoti į šias keis
tas apraiškas. Savo mintis šiuo 
klaus imu išsakė Aldona Zails-
ka i t ė . Mindaugas B a u k u s . 
Edvardas Šulait is ir kiti kal
bėjusieji. Buvo pa te ik ta pa
siūlymų, kad mūsų tautiečiai , 
kurie da r nėra LF nariai , į jį 
įstotų ir ta ip tu rė tų daugiau 
galimybių nulemti šios organi
zacijos ateitį. Taip pat buvo 
pabrėžta , jog apie LF proble
mas reikėtų kalbėti visą laiką, 
o ne vien tik prieš metinius 
narių suvažiavimus. 

Š iame sus i r ink ime buvo 
pal iesta ir daugiau dalykų. 

Vienas kalbėtojas l ietė iš k i tu r 
a tvyks tanč ius žmones , kur ie 
čia prašo pinigų įvair iems, 
nors ir ger iems p ro jek tams . 
Iškel ta mint is , kad tokie dažni 
pinigų r inkimai a t g r a s o mūsų 
t au t i eč ius nuo s u s i r i n k i m ų . 
Pare ikš ta , jog re ikė tų tokių 
prašytojų skaičių apr ibot i . 

Į diskusiją buvo įsijungęs 
dail . K. S lav inskas , nuola t in i s 
s e k m a d i e n i n i ų s u s i b ū r i m ų 
lankytojas, la ik inai a tvykęs iš 
Kauno. Sus i r ink ime dalyvavo 
ir to l imas sveč ias : iš Kal i 
fornijoje e sanč io S u n n y v a l e 
mies to t r u m p a m į Cicero 
a tvaž i avęs V y t a u t a s Bikul -
čius, kurio broliai Algi rdas ir 
Bronius tebegyvena š i a m e lie
tuvių telkinyje. Buvęs cicerie-
tis atkeliavo į XII Pasaul io 
l ie tuvių moks lo ir kū rybos 
s impoziumą bei sus i t ik t i su 
giminėmis ir paž į s t ama i s . 

Buvo a t k r e i p t a s dėmesys į 
įsipareigojimą f inansiškai pa
remti va rgonin inkę ir Cicero 
lietuvių bažnyt in io choro va
dovę muz. J ū r a t ę Grab l iaus -
kienę. I š r e ik š t a s sus i rūp in i 
mas , jog p a r a m ą pažadėjusių 
ak tyvumas p a s t a r u o j u me tu 
yra kiek sumažė jęs . 

E . Šulai t i s 

SKELBIMAI 

Pinigai į Lietuvą iš rankų į rankas 
Perduodam privačiai mažesnes ir didesnes 
sumas. Jei rūpinatės, kaip saugiai parsivežti savo 
uždirbtus pinigus, kreipkitės: 

Tel.: 708 229 1126 arba 
p. Janina 773 737 1286 

TM Lith, Inc. 
5306 W. 79th St. 
Rurbank, IL 60459 

lOm. patirtis. Ilinojaus valstijos licenzija. 

A d v o k a t a s 
Vyten is L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

PINIGAI Į LIETUVĄ, 
|RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai j u m s 
pa ta rnaus p o n i a Janina . 

Tel. 7 7 3 7 3 7 1 2 8 6 . 

DARIUS B. D1BMAMTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVMO B KRMNAUNKJ TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

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

6436 S.Pulaski Rd„ Chicago. IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail : Giba i t i s@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. 

, D raugo skelbimu skyrius 

Tel. 1-773-S85-9S00 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Crnraso. IL 606G3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

BAtflA 
SIUNTINIAI LAIVU 

EXI«CSC IR LĖKTUVU PER 
BALTIA EXPRESS 

CO. LTD 
4545 VVEST 63 STREET, CHICAGO, II. 60629 

Tel. 1-800-SPARNAI; 1-800-772-7624 
Darbo laikas nuo 1 iki V 9 v.r.-6 v.v.; IV 9v.r.-8 v.v.; VI 9 v.r.-3 v.p p. 

699 LIVELY BLVD, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 
Tel. 1-800-AMBER XP : 1-800-262-3797; 
Fax 1-847 952-0653; Tel. 847-952-8100. 

Darbo laikas nuo I iki V 9 v.r. - 5v.p.p. 
Siuntiniai automatiškai apdrausti $100. 

mailto:Gibaitis@aol.com

