
• — " — « « D A D C 6 0 6 

c 59 Pl GRATIS 
T H E LIBRAKY OF CONGRESS 
EOROPEAH READIHG ROOM 
SERIALS DIVISIOK ^ 20540-4830 

BĖK- »••'"'»• '''"'''"•""' 

NEVVSPAPER - D O M O T D E L A Y - Date Mailed 06-24-03 

PERIODICALS 
June 25, 2003 

Vol. LXXXXIV 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, BIRŽELIO- JUNE 25. 2003 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

Nr. 122 
Kaina 50 c. 

Šiame 
numeryje: 
Skautybės kelio 
skyriuje: „Vėtrungės" 
stovykla; paramos 
vertas projektas; 
tęsiamas pasakojimas 
apie skautavima 
pokario Vokietijoje. 

2 psl. 

Už Europos Sąjungą 
pasisakė ne iš noro, 
bet iš reikalo; Sąjūdis 
dar tebedirba ir budi. 

3psl. 

Šeimininkių kertelėje: 
juodieji ikrai ir 
triufeliai — ne visiems 
skoniams ir kišenėms; 
skaitytojai savo 
nuomones išreiškia 
apie Lietuvių fondą, 
JAV LB kredito kortelę 
esperanto kalbą ir kt. 

4 psl. 

„Aš noriu mokyti 
vaikus", — sako naujos 
knygos vaikams 
autorė; Tėvo diena su 
Cicero lietuviais. 

6 psl. 

Sportas 
* To l imųjų n u o t o l i ų 

b ė g i k a s P e t r a s S i l k i n a s , 
bėgte keliaujantis po Europos 
sostines žygyje „Per Europą už 
Lietuvą", pirmadienį pasiekė 
Švedijos sostine Stokholmą. 
Kretingoje geguže pradėjęs bė
gimą, P. Silkinas iš viso nubėgo 
apie 2,700-2,800 kilometrų. 61 
metų P. Silkinas kasdien įvei
kia ilgesnius nuotolius, nei bu
vo iš anksto suplanavęs. J au 
kokį mėnesį P. Silkinas vietoje 
planuotų 60 km nubėga po 70 
kilometrų. 

* Pa jėg iaus i Baltijos val
s t y b i ų motor la iv in inkai 
lenktyniavo Liepojoje. Pasaulio 
čempionato ketvirtosios vietos 
laimėtojas kaunietis Tomas 
Česnys laimėjo I vietą ,.OSY 
400" skuterių klasėje. 

* Du sezonus užs ienyje 
r u n g t y n i a v ę s krepšininkas 
Andrius Giedraitis grįžta į Vil
niaus „Lietuvos ryto" koman
dą. 29 metų 196 cm ūgio ata
kuojantysis gynėjas pasirašė 
dvejų metų sutartį su LKL vi
cečempionų klubu. 

Biržel io 28-29 d i e n o 
mis Vilniuje įvyks ianč iose 
sporto žaidynėse, skirtose Vals
tybės ir Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui, dalyvaus 
5.230 sportininkų, kurie išmė
gins savo jėgas 28 sporto šakų 
varžybose. 

Naujausios 
žinios 

Išvykstantis JAV ambasadorius 
Lietuvoje palieka d a u g draugu 

John Tefft 

Viln ius , birželio 23 d. 
'BNS) — Darbą Lietuvoje bai
giantis JAV ambasador ius 
John Tefft iš Vilniaus išvyks 
liepos 15 dieną. 

Po pirmadienį vykusio atsi
sveikinimo su prezidentu Ro
landu Paksu ambasadorius J. 
Tefft sakė, kad vienu svarbiau
siu 3 metų darbo bruožu jis 
laiko pagalbą Lietuvai ruošian
tis tapti NATO nare. ,,Aš labai 

daug laiko praleidau prie šio 
klausimo. Man labai malonu, 
kad NATO narės nusprendė pa
s ikvies t i Lie tuvą prisi jungti 
pr ie sąjungos ir aš labai di
džiuojuosi, kad ta i įvyko per 
mano, ka ip ambasador iaus dar
bo metus" , pabrėžė J . Tefft. 

Jo teigimu, pernai lapkritį 
vykęs JAV prezidento George 
W. Bush vizi tas Vilniuje buvo 
Lietuvos pr ipažinimas už va
dovavimą NATO plėtros proce
sui, t a ip p a t kandidates į sąjun
gą vienijančiam „Vilniaus de
šimtukui" . 

J . Tefft užsiminė, jog tikisi 
šį rudenį Vašingtone pamatyt i 
prezidentą R. Paksą. 

P rez iden to pa ta rė jas už
sienio politikos klausimais Al
vydas Medal inskas sakė, kad 
jau vyks ta R. Pakso vizito į Va
šingtoną derinimas. Manoma, 
kad vizi tas gali vykti spalį arba 
lapkritį . Nuke l ta \ 5 psl. 

Lietuvos diplomatams 
pasiūlytas pastatas Romoje 

Roma, birželio 24 d. (BNS; 
— Italija, spręsdama įsisenėju
sią prieškario Lietuvos diplo
matinės atstovybės pastato Ro
moje problemą, pasiūlė Lietuvai 
pastatą Romos centre. 

Kaip sakė Lietuvos amba
sadorius Italijoje Edminas Bag
donas, šį pasiūlymą pirmadienį 
susitikime Italijos užsienio rei
kalų viceministras Roberto An-
tonione pateikė Romoje viešėju
siam Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos (URM) valstybės 
sekretoriui Evaldui Ignatavi
čiui. 

Pasak ambasadoriaus, Lie
tuvai pasiūlytas baigiamas re
montuoti Italijos vyriausybei 
priklausantis pasta tas su skly
pu patogioje vietoje, netoli Ita
lijos URM. Italai planavo pasta

tu i užsienio kultūrinio centro 
paskirt į . 

Pasak ambasador iaus , italų 
p a s i ū l y m a s — „sva r s ty t inas 
var ian tas" , tačiau Lietuva ne
būt inai tu r i su juo sutikti , jeigu 
pas t a t a s neat i t iktų kurių nors 
re ikalavimų. 

Lietuva pastatą ambasadai 
Romoje įsigijo ketvirtajame pra
ėjusio amž iaus dešimtmetyje, 
tačiau spėjo sumokėti tik 46.6 
proc. jo tuomet inės vertės. 

Kaip ir Prancūzija. Italija 
prieš Antrąjį pasaulinį karą iš
k raus t ė nepriklausomybę pra
radusios Lietuvos diplomatus, o 
pokar i ambasados p a s t a t a s 
a t i teko Sovietų Sąjungai. Dabar 
š iame pas t a t e Nomentanos gat
vėje yra įsikūrusi Rusijos ats-
tovvbė. 

Naftos gavybos Baltijoje ties Neringa problema 
iškelta tarptautiniu lygiu 

Viln ius , birželio 24 d. 
(BNS) — Europos Tarybos Par
lamentinei Asamblėjai (ETPA) 
siūloma priimti rezoliuciją, ragi
nančią Rusiją sustabdyti pla
nus pradėti naudoti naftos tel
kinį ,,D-6" prie Kuršių nerijos. 

Seimo delegacijos ETPA na
rio socialliberalo Vaclovo Stan
kevičiaus pasiūlymą parėmė ne 
tik Lietuvos, bet ir kai kurie 
Latvijos, Danijos, Vokietijos, 

Austrijos, Lenkijos, Didžiosios 
Britanijos ir Šveicarijos delega
cijų nariai. 

ETPA narių pasirašytame 
rašte Asamblėja raginama at
kreipti dėmesį į nerimą kelian
čią padėtį ir imtis visų priemo
nių sustabdyti naftos telkinio 
naudojimą. 

„Asamblėja tai gali padary
ti, pavesdama savo nariams iš
tirti padėtį ir priimdama rezo

liuciją, raginančią sus tabdyt i 
planuojamą operaciją", teigiama 
rašte. 

Jame teigiama, jog Rusijos 
bendrovė „LUKoil" ketina pra
dėti naudoti telkinį nepaisyda
ma Lietuvos valstybinių institu
cijų, nevyriausybinių ir tarptau
tinių organizacijų įspėjimų dėl 
galimų katastrofiškų pasekmių 
į UNESCO Pasaulio kultūros 
paveldo sąrašą įtrauktai Kuršių 

nerijai. 
„Net mažiausias incidentas 

naudojant 'D-6' telkinį gali su
kelti pražūtingą poveikį aplin
kai, jūros faunai ir florai bei 
žmonėms", teigiama rašte. 

Pasak V. Stankevičiaus ofi
cialus pasiūlymas ETPA suteiks 
galimybę pareikalauti iš Rusijos 
„oficialių ir konkrečių" atsa
kymų, kurių negauna Lietuvos 
valstybinės institucijos. 

>/ " - * " • " " - . _ . , . . _ 

Vienintele Lietuvoje keltų bendrovė ..Lisco Baltic Service" (LBSi — pelningai dirbanti įmonė, turinti keturiolika 
laivų, neseniai įsigijo didžiausią Lietuvos laivų registre — keltą „Lisco Gloria". Tarptautinėje jūrų perkėloje su
rengtoje iškilmingoje kelto inauguracijos ceremonijoje jo „krikštamote" tapo prezidento žmona Laima Paksienė. 

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Prezidentas skubina atkurti teisingumą 
sklypų dalinimosi istorijoje 

Valstybė saugos žymiu žmonių 
>us kapi 

Ispani ja i iš Irako at
kaukus karo medicinos laivą, į 
Lietuvą grįžo karo medikai. 

* Gavę iš v y r i a u s y b ė s 
100 mln . l i tu . žemdirbiai ne
nusiramino. 

' L ie tuva k e t i n a im t i s 
a t sakomųjų p r i emon ių prieš 
Latviją, apribojusią kiaulienos 
ir jos produktu importą. 

Sr-ime . . g a l a n d a m a s " 
Damoklo k a r d a s M!>ik»mpr'i-
mitavusiems valstybes tarnau
tojams. 

Kara l i auč i aus gyvento
jai p r o t i s f a v o p r i e š :..\\\\.\ 
tranzito režimą per Lietuvą. 

Daugiau kaip 80 objektų 
įrašyta į Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros verty
bių registro Laidojimų vietų są
rašą. 

Tarp jų — istoriko, literato, 
švietėjo Simono Daukanto ka
pas Papilės miestelyje Akmenės 
rajone. XDX a. poeto lyriko, ku
nigo Antano Just ino Vienažin
džio-Vienužio kapas Laižuvos 
miestelyje. Mažeikių rajone. 

rašytojos Sofijos Ivanauskaitės-
Pšibil iauskienės-Lazdynų Pelė
dos k a p a s Tiyškių miestelyje, 
Telšių ra jone, poeto, visuo
menės veikėjo Juozo Butkaus-
Butkų Juzės kapas Telšiuose, 
l ak ū n ų Stepono Jucevičiaus-
Dar iaus ir Stasio Girskio-Girė-
no. skridusių lėktuvu ..Litua-
nica" iš New York'o į Kauną 
1933 metais , kapas Kaune, Aš
menos g. ir kt Nuke l ta \ 5 psl. 

Vi ln ius , birželio 24 d. 
'BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas davė savaitę specialiųjų 
t a rnybų vadovams, kad pa
ruoštų pasiūlymus, kaip pa
taisyti įstatymus ir atkurti „so
cialinį teisingumą" valdininkų 
išsidalintų sklypų istorijoje. 

Susitikime Prezidentūroje 
antradienį dalyvavo premjero 
sudarytos komisijos vadovas Vi
daus reikalų ministerijos sekre
tor ius Algirdas Astrauskas, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(STT) direktorius Valentinas 
Junokas. generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius ir vals
tybės kontrolierius Jonas 
Liaučius. 

„Prezidentas išreiškia ne
vienareikšmę, kategorišką ir 
principingą politinę valią, kad 
būtų maksimaliai atstatytas so
cialinis teisingumas dėl padary
tų pažeidimų skirstant žemes ir 
atkuriant nuosavybę į žemes. 
Kad visi kalti — tiek valstybės 
tarnautojai, tiek pagal sutartis 

dirbę ir dirbantys asmenys — 
būtų patraukti teisinėn atsako
mybėn dėl padarytų pažeidi
mų", sakė prezidento patarėjas 
Visvaldas Račkauskas. 

Jo teigimu, prezidentas pa
sirašys Valstybės tarnybos įsta
tymo pakeitimus, kurie leistų 
patraukti teisminėn atsakomy
bėn pažeidimus padar ius ius 
valstybės tarnautojus, taip pat 
5 metus tokie pareigūnai netu
rėtų teisės dirbti valstybės tar
nyboje. Nukelta į 5 ps l 

M. K. Čiurlionio galerija Kaune — moderniausias 
Lietuvos muziejus 

Vilnius , birželio 23 d. 
(BNS) — Po dvejus metus tru
kusios pertvarkos Kauno Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio 
kūrybinį palikimą sauganti M. 
K. Čiurlionio galerija tapo vienu 
moderniausiu Lietuvos muzie
jumi. 

Muziejaus direktorius Os
valdas Daugelis sakė, kad M. K. 
Čiurlionio kūrybai skirtas 1969 
m. pastatytas priestatas prie 
pirmosios nepriklausomybės 
laikų muziejaus pastato buvo 
techniškai pasenęs — reikėję 
keisti šildymo, apšvietimo siste

mas bei atlikti daugybę kitų 
darbų. Vyriausybė tam skyrė 
7.8 mln. litų. 

Pasak O. Daugelio, viena di
džiausių galerijos naujienų yra 
padidinta ir paaukšt inta 150 
vietų muzikinės salės erdvė. 

Nukelta į 5 psl . 

Lietuvoje n o r i m a 
į t e i s in t i 

v i e n k a r t i n į t u r t o 
d e k l a r a v i m ą 

Vilnius , birželio 24 d. 
(BNS) — Siekiant sukurti nuo
latinių Lietuvos gyventojų turi
mo turto bazę, nuo 2004 metų 
jie privalės vieną kar tą dekla
ruoti savo turtą. 

Finansų ministeri ja dar 
kartą patikslino ir pateikė vy
riausybei Vienkartinio gyvento
jų turto deklaravimo įstatymo 
projektą. 

J is numato, kad gyventojai 
deklaracijas mokesčių inspekci
joms apie šių metų gruodžio 31 
dieną turėtą tur tą privalės pa
teikti iki 2005 metų gegužės 1-
osios. Tai reiškia, kad deklara
cijas teikti jie galės 1 metus ir 
keturis mėnesius. 

Deklaruoti reikės daugiau 
nei 40,000 litų vertės pinigines 
lėšas, daugiau nei 2,000 litų 
vertės pasiskolintų ar paskolin
tų lėšų, vertybinių popierių, ne
baigtą statyti bei kitą nekilno
jamąjį turtą, kurio nuosavybe 
nėra užregistruota nekilnoja
mojo turto registre, taip pat už
sienio valstybėse esantį turtą, 
jeigu jam privaloma teisinė re
gistracija. Nuke l ta į 5 psl. 

Nute i s t i e s i ems — 
k o m p i u t e r i ų 

ope ra to r i ų d ip lomai 
Vilnius , birželio 24 d. 

(BNS) — Pravieniškių gydymo 
ir pataisos namuose antradienį 
23 nuteistiesiems buvo įteikti 
kompiuterių operatorių diplo
mai. 

Tikimasi, kad bent daliai jų 
įgytos žinios ir specialybė išėjus 
į laisvę padės susirasti darbo. 

Aukščiausiosios pakopos 
kvalifikacijos specialistai kol 
kas rengiami tik šioje vieninte
lėje Lietuvos įkalinimo įstaigo
je. N u k e l t a į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
IRermantis AFP; Retrters. AP. Snterfax. !TAR-TASS. BNS 

ž'tftfų agentorų pranešimais) 

EUROPA 
Paryž ius . Kitą savai tę 

Jungtinės Tautos (JT) paskelbs 
pranešimą, kuriame teigiama, 
jog maždaug 800 teroristinio 
tinklo ,.al Qaeda" narių yra pa
siruošę surengti išpuolius prieš 
ekonomiškai svarbias ar turis
tų gausiai lankomas vietas . 
Tarptautinio terorizmo stebėji
mo centro vadovas Roland Jac-
ąuard teigė, jog Osama bin La-
den „trečiąją 'ai Qaeda' kartą" 
iš Afganistano išs iuntė dar 
prieš tai, kai JAV vadovauja
mos pajėgos 2001 metų lapkritį 
nuvertė Kabulą valdžiusį talibų 
režimą. „JT Saugumo Tarybos 
pranešimas (...). kuris bus pa
skelbtas kitą savaitę, parodys, 
jog formuojasi trečioji 'ai 
Qaeda" karta. J is parodys, kad 
Osama bin Laden dar prieš 
rugsėjo 11-ąją numatė Ameri
kos įsiveržimą į Afganistaną ir 
iš šios valstybės išsiuntė apie 

800 kovotojų, kur ie visi 'ai 
Qaeda" organizacijoje užėmė 
aukš tus postus", sakė R. Jac-
q u a r d televizijai , .France2". 
..Tai asmenys , gavę solidų inte
lektualinį ir karinį parengimą. 
J ie išsisklaidė po įvairias vals
tybes, kuriose gali veikti pagal 
savo nuožiūrą", mano R. Jac-
quard. J i s teigė, kad jie grei
čiausiai j au yra išsirinkę busi
m u s t a i k i n i u s ekonomiškai 
s t ra teginėse ar tur is tų pamėg
tose vie tose , ir p r idūrė , jog 
Tha i landas neseniai suėmė įta
r i a m u s kovotojus, tu rė jus ius 
radioaktyviojo cezio. 

M i l a n a s . Italijos policija 
s u ė m ė šešis asmenis , kurie , 
kaip į ta r iama, gali būti art imai 
susiję su Osama bin Laden 
terorist iniu tinklu ..ai Qaeda". 
Operacijoje dalyvavo daugiau 
negu 170 policininkų buvo at
likta 40 namų kratų. 

L o n d o n a s . Rytų Irake ant 
radienį per du atskirus išpuo

lius žuvo šeši britų kariai ir dar 
aštuoni buvo sužeisti, trys iš jų 
sunkiai. Pasak premjero Tony 
Blair atstovo spaudai, inciden
tai įvyko netoli Amaros miesto, 
esančio už 120 km į šiaurę nuo 
britų pajėgų kontroliuojamo 
antrojo pagal dydį Irako miesto 
Basros. 

JAV 
N e w York. Jungtinių Tau

tų vyriausiasis karinis tikrinto
jas Hans Blix pirmadienį kriti
kavo JAV ir Didžiąją Britaniją 
dėl jų pastangų rasti masinio 
naikinimo ginklų Irake. Kovą ir 
balandį Vašingtonas ir Londo
nas surengė Artimuosiuose Ry
tuose karinę operaciją, siekda
mi įrodyti, kad Bagdadas slepia 
masinio naikinimo ginklų at
sargas. Tačiau akivaizdžių įro
dymų, kad Irakas turėjo už
draustos ginkluotės, iki šiol ne
rasta. Tuo tarpu H. Blix pirma
dienį pareiškė, jog kuo ilgiau 
amerikiečiai ir britai bus Irake 
be tokių įrodymų, tuo didesnė 
tikimybė, kad Bagdadas sunai
kino turėtus ginklus po karo 
Persijos įlankoje 1991 metais 

„Tiesiog keista, kaip gali*ia 
būti visiškai įsitikinus, jog turi
ma ginklų, ir neturėti nė ma
žiausio supratimo, kur jie yra", 
sakė H. Blix, kuris palieka savo 
postą birželio 30 dieną. 

Vašingtonas. JAV pajėgos 
praėjusią savaitę buvo susirė
musios su Sirijos pasieniečiais, 
pirmadienį pranešė Pentagono 
pareigūnai. Pasak jų, per sau
sumos ir oro puolimą prieš au
tomobilių vilkstinę, kurioje ga
lėjo būti aukšti žlugusio Irako 
režimo pareigūnai, buvo sužeis
ti penki sirai. 

ČEČĖNIJA 

AFGANISTANAS 
Spin Boldak. Besislaps

tantis buvusio Afganistano Ta
libano režimo vadovas, mula 
Omar paskyrė 10 narių vado
vavimo tarybą, kuri vadovaus 
pasipriešinimo veiksmams val
stybėje veikiančioms užsienio 
pajėgoms Pakistano laikraštis 
..The News" teigia, kad mula 
Omar paskelbė apie Tarybos 
įkūrimą garso įraše Talibano ir 
„ai Qaeda" likučius' Afganista
no persekioja JAV vadovauja 
mos 11.500 karių pajėgos 

Groznas. Čečėnijos proru
siškos vyriausybės vidaus rei
kalų ministras Alu Alchanov 
antradienį pareiškė, kad į res
publikos teisėsaugos organus 
„prasiskverbė nemažai nesąži
ningų žmonių". „Aš priverstas 
paskebti faktą, kad milicijos 
gretose įsiveisė visokio plauko 
išdavikų — įstatymų, savo 
liaudies, valstybinės tarnybos 
išdavikų. Mes ketiname negai
lestingai su jais kovoti ir apva
lyti VRM gretas nuo išdavikų, 
teršiančių teisėsaugos organų 
garbe", pabrėžė jis. 

IZRAELIS 
t i 

Jeruzalė. Izraelio kariuo
menė antradienį paryčiais su
rengė didelio masto operaciją 
prieš islamistų kovotojų gru
puotę „Hamas" ir Vakarų 
Kranto pietuose esančiame 
Hebrone suėmė daugiau kaip 
100 palestiniečių aktyvis tų . 
Nuo 2000 metų rugsėjo, kai 
palestiniečiai pradėjo intifadą 
'sukilimą), per . .Hamas" iš
puolius žuvo beveik 240 izrae

liečių ir buvo sužeista 1,500 
žmonių, rodo Izraelio kariuo
menės duomenys. 

| RUSIJA j 
Minskas. Baltarusijos Už

sienio reikalų ministerija pava
dino „laikraščių antimi" kai ku
rių Didžiosios Britanijos žinia-
sklaidos priemonių praneši
mus, kad aukščiausi nuversto 
Irako režimo atstovai gali mė
ginti pabėgti į Baltarusiją. Kal
bos apie Saddam Hussein „pėd
saką Baltarusijoje" pasirodė po 
Irako diktatoriaus asmeninio 
sekretoriaus ir asmens sargy
binio Abid Hamid Mahmoud 
suėmimo. Spaudoje pasklido 
gandai, kad iš ketvirtojo buvu
sio Irako režimo hierarchijoje 
žmogaus buvo atimti keli Bal
tarusijos pasai, kuriuose nuro
dytos skir t ingos pavardes 
„Šios insinuacijos neturi nieko 
bendra su tikrove ir sveiko pro
to požiūriu net neįtikėtini", 
antradienį pareiškė Baltarusi
jos užsienio politikos žinybos 
sekretorius spaudai. Informa
cijos valdybos viršininkas. 
.Andrėj Savinyeh 
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VĖTRUNGES" STOVYKLA 
Mokslo metai pasibaigė ir 

laikas rimtai ruoštis į artėjan
čias vasaros stovyklas. Pernai 
po „Pasakų šalies" stovyklos ir 
vėl sutikau vadovauti šių me
tų vasaros stovyklai, ruošia
mai Rakė. Sunku buvo rasti 
tinkamą datą, kad ne tik 
vaikams, bet ir vadovams tik
tų. Šią vasarą daug įvairių 
renginių, o dar ir Šokių šventė 
Lietuvoje, ir Jubiliejinė sto
vykla Kalifornijoje. Daug va
dovų vyks į Lietuvą ir daug jų 
yra įsipareigoję jubiliejinėje. 
Taigi parinkome stovyklą Ra
kė — nuo penktadienio, liepos 
18 d., iki šeštadienio, liepos 26 d. 

Stovykla bus pritaikyta 
jaunesniesiems skautams ir 
skautėms t.y., bebrams, pau
kštytėms, vilkams ir udry-
tėms, bet ir vyresni skautai ir 
skautės yra kviečiami joje 
dalyvauti. Šioje stovykloje bus 
gera proga jaunesniems va
dovams pagerinti savo va
dovavimo gabumus. Bus pro
gos su jaunesniais artimiau 
padirbti ir ne tik juos pamo
kyti, bet ir patiems daugiau ir 
geriau pramokti skautamoks-
lio. 

Norėjau parinkti įdomesnį 
pavadinimą stovyklai — var
dą, prie kurio būtų galima pri
taikyti užsiėmimus. Galvojau, 
galvojau ir pagaliau, vartyda
ma knygą> suradau — „Vėt
runge"" Skautai bus raginami 
įrengti vėtrunges ir bet kokius 
kitus įrenginius ne tik vėją 

matuoti, bet ir bendrą kasdie
ninį orą numatyti. Bus smagu 
pamatyti, kokių įdomumų visi 
suprojektuos. 

Na, stovyklos datos pa
rinktos, pavadinimas nuspręs
tas — dabar prie „štabo!" Pati, 
šalia vadovavimo, dar apsi
ėmiau tvarkyti administraci
ją, ir galvą lenkiu visiems, ku
rie popierizmą tvarko!!! Darbo 
be galo! 

.Dalią Žygienę kviečiau į 
pavaduotojas. Mudvi greta 
viena kitos stovyklaujame ir 
kartu vadovaujame jau sep
tynerius metus. Nežinau, kaip 
man būtų be jos. Prie pa
vaduotojos pareigų ji taip pat 
tvarkys visas stovyklos išky
las. 

Brolis Vytas Butikas vėl 
sutiko tvarkyti stovyklos iždą. 
Jis kruopščiai ir sąžiningai at
lieka pareigas. 

Sklandžiai pravesti sto
vyklą reikia ir pasiruošimo 
susirinkimus užprotokoluoti 
— kruopščiai viską užrašyti. 
Sekretoriauti pakviečiau ps. 
Lorettą Jucienę. Posėdžių pro
tokolus tiksliai užrašo, siunčia 
visiems ir rūpinasi apie visas 
svarbias detales, kurias kar
tais lengva užmiršti. 

Pernai, labai puikiai sto
vyklos komendanto pareigas 
atliko skautas vytis Justinas 
Andriušis. Bėjo būčiau pražu
vusi ir, nenorėdama šiemet 
pražūti, kviečiau jį vėl toms 
pačioms pareigoms. Jis sutiko 

PAREMKIME SVARBU PROJEKTĄ 

Džiugu pranešti, kad LSS 
Seserijos paskutinių 40 m. 
veiklos istorijos knygos „Lie
tuvių Skaučių Seserija II" pa
ruošimo darbai jau pabaigti. 
Šį didžiulį darbą atliko New 
Yorke v.s. fil. Lilės Milukienės 
vadovaujama redakcinė komi
sija. Knyga netrukus bus ati
duodama spausdinimui. Kny
gos išleidimas pareikalaus 
nemažai išlaidų. Čikagoje su
darytas lėšų telkimo komite
tas daug pastangų padėjo 
laiškais ir raginimais kvies
damas šį projektą paremti. Deja, 
tik penktadalis prašomųjų į 
kvietimą atsiliepė savo auko
mis. Jų pavardės buvo skel
biamos „Skautybės kelyje". 
Vėliausiu laiku šiam reikalui 
gautos aukos iš: 

Rimanto. Ritos, Romo ir 
Danutės 'Udovich) Penčylų 

Aušrelės Sakalaitės 

Audros ir Aro Lintakų 
New Yorko vyr. skaučių 

židinio „Vilija" 
Elenos Sakienės-Sluder 
Ramojaus ir Janinos Mo-

zoliauskų 
Stasio Ilgūno 
D. Rugieniūtės, G. Blinst-

rubienės ir v.s. fil. Liudos 
Rugienienės 

Lietuvių Skautybės fondo. 
Visiems šį svarbių projek

tą parėmusiems nuoširdžiai 
dėkojama. Kviečiamos visos 
sesės, skautiški vienetai ir 
lietuviškos skautybės rėmėjai 
prie knygos išleidimo prisi
dėti. Savo paramos čekį rašyti 
„Lithuanian Scouts Associa-
tion, Inc., ir siųsti Lėšų telki
mo komiteto iždininkei fil. 
Danutei Korzonienei, 9131 
Del Prado Drive 25, Palos 
Hills. IL 60465. 

IR 

New Yorko ..Žemynos" būrelio prityrusios skautės po įžodžio iškilmių, įvykusių gegužės mėnesį, džiaugiasi įsigi
jusios naujus kaklaraiščius. Iš kairės: Aiste Skardžiūtė , Emilija Guobyte, Emilija Gaubaitė, Elenutė Guobytė, 
Simona Vareikaitė. Gabija Blaudžiūnaite ir vadovė v.s. Giedrė Stankūnienė. 

ne tik komendanto pareigas 
atlikti, bet tvarkys ir muziką, 
kuri kas dieną per visas val
gių pamainas grojama, taip 
pat ir šokių muziką. 

Maistas... virtuvė... ir šei
mininkai! Savo virimo gabu
mais pasižymėjęs vėl vyriau
siu šeimininku sutiko būti 
brolis Gražutis Matutis, kuris 
į stovyklą atskrenda iš Texas. 
Jam talkinti atvažiuos brolis 
Petras Šalčiūnas, sesė Kristi
na Vaičikonienė ir Laura 
Vaicekauskienė. Visuomet 
ieškome šeimininkių. Norin
čius prisidėti prašau man te
lefonu paskambinti. 

Prie virtuvės ir bendro ' 
ūkio tvarkymo vėl sutiko tal
kinti j .s . Romas Česas. Jis ne 
tik padeda virtuvėje, bet su
vežą daržoves ir vaisius ir 
rūpinasi viskuo, ko tik reikia 
stovyklai. 

Stovyklos naktinė sargy
ba... visi žino, kad brolis 
Mindaugas Griauzdė vaikšto 
ir stebi, tik niekas nežino. 
kur. kaip ir kada!!! Broliui 
Mindaugui sutikus ir vėl 
naktį „slankioti", žinau, kad 
stovykloje visi ramiau miegos. 

Alicija Vodickienė sutiko 
būti stovyklos slaugė. Ji jau 
gerai pažįsta daugelį skautų, 
jos visi 5 sūnūs yra jūrų skau
tai. Kai reikia, jai į talką 
ateina brolis dr. Mindaugas 
Griauzdė. 

Ežeras, visai stovyklai 
maloni vieta pailsėti, o jūrų 
skautams būtina vieta atlikti 
programą, kuriai ruošiasi vi
sus metus. Vandens pakran
tės ir sargybos direktorius su
tiko ir vėl būti j .b . Tomas 
Mikužis. Jam sunku atsaky
ti, kai mama prašo!!! Jam į 
talką vėl atvažiuos vyr. skau
tės Rasa Milo ir Audra Ru-
pinskaitė. 

Ir šįmet vyks šaudymo 
pamokos. Pamokas labai rim
tai oraveda sk. vytis Linas 
Pauzuolis. kuris yra išėjęs 
visus kursus, reikalaujamus 
BSA ir Illinois bei Michigan 

valstijų. Prieš šaudymą vyks
ta rimta pamoka ir tik po to 
visi yra leidžiami nueiti prie 
nustatytos šaudymo vietovės. 
Viskas yra labai saugiai su
tvarkyta. 

Pas tovy klės 

„Aušros Vartų7„Kerna-
vės" pastovyklei vadovaus s. 
Audra Lintakienė. Pastovyk-
lės pavadinimas — „Kernavė". 
Sesė Audra su savo vadovėmis 
jau ruošia įdomias kasdieni
nes darbotvarkes. Bus smagu 
pas jas pasisvečiuoti. 

„Nerijos" pastovyklės vir
šininkė jps. Aldona Weir pa-
stovyklę pavadino „Audros" 
vardu. Jau vykdomi planai ne 
tik pastovyklėje, bet ir prie 
ežero pastatyta „oro stebėjimo 
stotis". Pamatysime, ar sesės 
tiksliai orą nuspės. 

„Lituanicos" tunto pa
stovyklės viršininkas skautas 
vytis Aras Lintakas su broliais 
pastovyklę pavadino „Vėjopa
čio" vardu 

Broliai jūrų skautai, va

dovaujami jps. Roberto Joku-
bausko, prie dievaičio Vėjopa
čio, pastovyklę pavadinti nu
tarė „Perkūnu". Broliai išra
dingi ir nagingi, bet nepasako
ja planų, kaip ir ką jie paruoš. 
Planai — mus visus nustebinti! 

Jaunos šeimos yra ragi
namos gausiai dalyvauti šioje 
stovykloje. Jau yra užsiregis
travusių. Pastovyklei vado
vaus Linas Kelečius ir Julija 
GoceitaitėWard. Pavadinimo 
dar nėra parinkę, bet pastebė
jau, kad planai linksmai pra
leisti stovyklos dienas yra 
stipriai vykdomi. 

Jaučiu, kad ši „Vėtrungės" 
stovykla bus visiems smagi ir 
prasminga. Pati turiu kai 
kurių planų visus pralinks
minti ir pamokyti. Skautai, 
skautės ir jaunos šeimos, nor
inčios dalyvauti 2003 „Vėtrun
gės" stovykloje, lai nesivaržo. 

Registraciją pratęsime. 
Norint užsiregistruoti, ar tu
rint klausimų, gali man skam
binti — 815-725-8494. 

SKIRTINGI JAUSMAI TĖVYNĖN 
VEDA 

Šiuo metu į Lietuvoje 
ruošiamas tautinių šokių ir 
dainų šventes, sporto varžy
bas bei kitus renginius vyksta 
būriai entuziastiško pasaulio 
lietuvijos jaunimo. J tą pasakų 
ir padavimų šalį juos traukia 
tėvų ir senelių skiepyta 
tėvynės ir savo tautos meilė. 
Keliauja ir prieš 60 ar daugiau 
metų karo audrų iš namų 
išblokšti vyresnieji. Ne savo 
noru tėviškes palikdami, 
prisiekę tėvynėn sugrįžti, da
bar vyksta jie su ilgus dešimt
mečius širdyje nešiotu ilgesiu 
ir nerimu, ką ten atras. Šį ne
žinios nerimą žemiau spausdi
namam savo eilėraštyje vaiz
džiai išsako 

v.s. fil. Birutė Vindašienė 
ILGESIO ODĖ 

Kai sugrįšiu į tėvynę. 
Ar berasiu aš tą vietą, 
Kur saulėleidy stovėta 
Apie ateitį svajota. 
Kur girdėjos dainų pynė... 

Kai sugrįšiu į tėvynę, 
Ar čiulbės man vieversė

liai 
Ir žydės purienos vėlei. 

Ar nuplauks upe vėl sie
liai? 

Kur vainikus sesės pynė... 

Kai sugrįšiu į tėvynę, 
Ar svyruos žali berželiai? 
Senas kryžius prie pat 

kelio. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Uwn, IL 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTU GYDYTOJAS 

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxsnterfo(Surger/anclxBasihealruxim 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

EDMUNDAS VTZ1NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kaibame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOCLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Sesė Dana Mikužienė r DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

630-941-2609 

Tai - Jūsų laikraštis 

O R J % X J G A S 

Melsvai žydintys 

čiobreliai... 

Ar kas nors jų nenuskynė? 

Kai sugrįšiu į tėvynę, 
Ar berasiu aš tą mišką, 
Kur upelis kriokliu tyška 
Ir paukštelių giesmė 
trykšta... 
Ten, kur broliai laisvę 

gynė... 

Kai sugrįšiu į tėvynę. 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE 

Akademinio Skautų są
jūdžio, Čikagos skyriaus, me
tinė šventė vyks šeštadienį, 
2003 m. spalio mėn. 18 d. 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Daugiau 
žinių apie šį renginį pra
nešime, kai bus sudarytas 
programos planas. Dabar sa
vo kalendoriuose pasižymė
kite datą ir ruoškitės šventėje 
būtinai dalyvauti. 

KAI AS BUVAU SKAUTE 
Vyr. skautė Jus t ina Pronskutė-Skališ ienė 

(tęsinys) 
Profesor iaus Elisono 

laidotuvės 

Prisimenant skautišką 
veiklą I)P stovykloje, Vokieti
joje, noriu paminėti ir įvykius, 
kurie mums nebuvo ypatingai 
linksmi, tačiau užsilikę mūsų 
atmintyje. Tai profesoriaus 
Elisono laidotuves. Man šis 
liūdnas įvykis įsiminė dėl to, 
kad, traukiantis nuo bolše
vikinio teroro iš Lietuvos, toji 
kupina pavoju kelionė mus 
kaip tik suvedė su šiuo žmo
gum ir jo šeima. 

Nenusisekus kelionei į 
Švedija, besitraukiant iš gim
tųjų vietų nuo bolševikinio 
rojaus, pirmą kartą prof. Eli
soną ir jo šeimą susitikome 
Rygoje. tiksliau Rygos 

kalėjime, į kurį patekome po 
mūsų laivelio sulaikymo Bal
tijos jūroje, traukiantis į 
Švediją. Vėliau su prof. 
Elisono šeima susitikome 
laive pakeliui į Dancigą, ku
riuo darbams į Vokietiją buvo 
plukdomi žmonės iš įvairių 
rytines ir centrines Europos 
vietovių. Kajutėje buvome aš 
su mama ir jo šeima. Niekada 
nebūčiau pagalvojusi, kad ir 
po karo vėl susitiksime Wies-
badeno lageryje. 

1946 m. prof. Elisonas se 
sių skaučių su vainikais ir 
gėlėmis buvo nulydėtas į am
žino poilsio vietą gra/.iose 
Vv'iosbadono kapinėse. Kuni
gas Paukštys ir gimnazijos 
direktorius Košjs pasakė gra
žias atsisveikinimo kalbas, o 
mes jo kapą papuošemo gė-

u būrelis prof. Elisono laidotuvėse. Pirmoje eilėje stovi sese A. 
Rakauskaitė, Antanina Milašiūtė, Aldona Burneikytė. Just ina Pronskut.o, 
Milda Prekšai tv te , kun. Paukš tys , gimnazijos direktorius Košys. 

lėmis. 

1946 m. VViesbadeno DP 
lagerį — stovyklą iškėlė i 
Kassel Mattenberg, Hesseno 
provincijoje Pirmaisiais poka
rio metais Ka,-se! Mattenher-
ge. kai tik buvo įkurta mišri 
išvietintujų stovykla 'DP 

lageris), lietuvių būta vos 
keletas šimtų. Tačiau 1946 m. 
atkėlus lietuvius iš Wiesba-
den. o vėliau ir iš Fuldos, 1947 
m. čia jau susibūrė maždaug 
2.200 tėvynes netekusiųjų lie
tuvių. Tškelus kitataučius ki
tur. Mattenbergo DP stovykla 
tapo judriu lietuvišku centru. 

Pradžioje laikinai teko 
apsigyventi barakuose, nes 
stipriai paaugėjus stovyklos 
gyventojų, buvo sunku surasti 
geresnę vietelę įsikūrimui. 
Žiema buvo šalta, tai teko 
patirti šalčio ir kitų nepato
gumų, kol po kurio laiko 
gavome šiltesnį butą. Mes ap
sigyvenome Trumano gatvėje 
Nr. 14. Suaugusieji tuoj įsi
jungė į lietuvių bendruomenės 
veiklą, o jaunimas įsijungė į 
gimnazijos gyvenimą ir skau
tų organizacijos veiklą. 

Mūsų skautiška veikla 
buvo glaudžiai susieta su pa
minėtų stovyklų perkilnojimu. 
1946 m. iš Vviesbadeno at
keltas „Dainavos" skautų tun
tas (vad. s. St. Jakštas) čia ra
do nedidelį skautų,-čių būrelį 
ir tik keletą jų vadovų. Vėliau 
dar atkėlus lietuvių iš Fuldos. 
skautų tuntas dar labiau 
padidėjo. Man buvo įdomu: 
nauja vietovė, naujos pažin

tys. Tuoj buvo įrengtas būklas; 
visiems skautams talkinin
kaujant, įruošta stovyklos 
pramogų salė, kurią „Dai
navos" skautai naudojo iškil
mingoms tunto sueigoms bei 
kitiems renginiams. Netoli DP 
stovyklos skautai surado lau
žams ir pasirodymams tinka
mą, graikiško teatro pavidalo, 
uždarą aikštelę. Mes ją vadi
nome „Dauba". 

Čia, Mattenberge, jau su
sidarė gana didelis skautų ir 
skaučių būrys, tai 1947 m. 
sausio mėn. 7 d. skautės 
atsiskyrė nuo skautų ir sudarė 
atskirą „Vilijos" skaučių tun
tą. Tuntui vadovavo si. L. 
Puskepalaitienė, kiek vėliau 
perėmė s. L. Adomavičienė ir 
ps. E. Jaudegienė. Tunto adju
tante tapo Erika Jankauskaitė 
ir si. Aldona Valentinaitė, 
„Aušros" draugovė — adjutan
te Stefa Valentinaitė, skil-
tininke Eliutė Varnaitė, Gied

rė Vaitkutė, Nijolė Makarovai-
tė; paskiltininkės — Aldona 
Burneikytė, A. Rakauskaitė. 

Naujojo skaučių tunto įsi
kūrimas nereiškė atsiskyrimo 
nuo bendros skautų veiklos. Ir 
toliau daugelį renginių, šven
čių ir pasirodymų ruošėme 
kartu su brolių skautų tuntu. 
Be daugelio bendrai ruoštų pa
sirodymų, abu tuntai prisidėjo 
prie Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių šventės pro
gramos. „Vilijos" tuntas su
vaidino Reginos Jakštienės 
„Regėjimą", o dainaviečiai — 
Lauciaus „Paslaptingoji zona". 
Šiuos vaidinimus tuntai pa
kartojo ir Husum miesto lietu
viams. Žiemos laikotarpiu DP 
lagerio gyventojams vakarais 
suruošdavome pasirodymus 
su dainomis ir tautiniais šo
kiais. Švenčių progomis, kaip 
pavyzdžiui šv. Kalėdos, vaiku
čiams darydavome dovanėles. 

(Bus daugiau). 

• 
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SĄJŪDIS DIRBA IR BUDI! 
1940 m. birželio 15-oji, 

Lietuva okupuota. Prasidėjo 
tragiškiausias ir herojiškiau-
sias mūsų valstybei laiko
tarpis. „Blogio imperija" prieš 
Lietuvą naudoja brutalią jė
gą, bando parklupdyti tautą. 
Prasideda represijos, nuož
mus genocidas. 

Naktis, 1941 m. birželio 
14-oji. Stiprūs smūgiai į 
duris... Tarpduryje du unifor
muoti „vaduotojai" ir vienas 
civilis, kalbantis lietuviškai... 
Įsakoma per pusvalandį pasi
ruošti ilgai ir tolimai kelionei. 
Po to aklinai uždaryti gyvu
liniai vagonai, baržos, žiemi
nės, barakai ir spygliuota vie
la... Taip prasidėjo pirmasis 
masinis trėmimas į tolimą, 
šaltą ir alkaną Sibirą. Po to 
buvo daug kitų... Po to buvo 
dar 50 metų... Išdraskyti 
ūkiai, išbarstytos po pasaulį 
šeimos. Dvidešimtojo amžiaus 
Lietuva apgyvendino didžiules 
teritorijas. Jeigu plotus pa
ženklinus lietuviškais smut-
keliais ir kryžiais priskirtume 
Lietuvai, ji taptų didžiausia 
valstybe pasaulyje. 

Žmonės, patyrę neapsako
mą moralinį, fizinį spaudimą, 
nepasidavė, o atvirkščiai — 
pakilo į kovą — tai ir 1941 me
tų sukilimas, tai 1944-tais 
pradėta ir 10 metų trukusi 
žūtbūtinė kova dėl Lietuvos 
laisvės, tai Džeskasgano lage
rio lietuvių sukilimas, „No-
rilsko Vyčiai', Romas Ka
lanta, „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika", o po to 
visa apibendrinantis, pakelę? 
tautą lemtingam žygiui, Są
jūdis. 

Tokio masto ir trukmės 
aktyvi ir pasyvi rezistencija 
tautai įžiebė viltį ir pasitikė
jimą. Su džiaugsmo ašaromis 
akyse, kaip gaivų pavasario 
vėją, pasitikome Kovo 11-ąją. 

Lietuva vėl nepriklauso
ma, o okupantas privalo išeiti. 
Kaip viena akimirka prabėgo 
trylika Nepriklausomybės me
tų. Valstybė jau kyla iš ne
būties, tvirtėja jos ekonomika, 
kyla autoritetas pasaulyje. 

Bet kaip reikia vertinti tik 
ką pasibaigusį XX amžių. 
kada mūsų žmonės patyrė di
džiulius fizinius, moralinius, 
materialinius nuostolius, ryš
kiai nualintas tautos genefon-
das. Gal amžių kaita — tai iš
sivadavimas nuo atminties, iš
sivadavimas nuo praeities 
naštos, gal amžių kaita reiškia 
užmarštį, pasišventimą atei
čiai? Kaip tautos, kupinos 
žiaurių XX a. atsiminimų pa
tekusios į komunistinės ide
ologijos ir prievartos malūną, 
pajėgs kurti savo ateitį? Ar 
įmanoma, atsikračius istor
inės atminties, atverti duris į 
taikingą ateitį? Norint už
tikrinti santarvę ir sukurti 
teisingesne civilizaciją, būtina 
gerai įsisavinti praeities pa
mokas, būtina skatinti at

minties kultūrą. 
Didžiausia praėjusio am

žiaus tragedija buvo dvi nusi
kalstamos ideologijos ir reži
mai — nacizmas ir komuniz
mas. Nacizmas, propagavęs 
rasės kraujo „grynumą", nusi
nešė 25 mln., tuo tarpu komu
nizmas, propagavęs klasių 
„grynumą", nusinešė per 100 
mln. žmonių gyvybių. Naciz
mas visuotinai pasmerktas, 
naciai nubausti. Nepaisant to, 
kad komunizmas yra globali
nis ir didžiausias XX a. pasau
lio blogis, jo padaryti nusikal
timai žmoniškumui, tautų, so
cialinių ir politinių grupių 
žudynės iki šiol istorikų ir 
teisininkų nuosekliai nena
grinėjama. Griaunamoji ko
munizmo ideologija nepa
smerkta, nusikaltę asmenys 
nebaudžiami. 

Buvo žudomos ištisos tau
tos — čečėnai, ingušai, Krymo 
totoriai, kambodžiečiai, kal
mukai ir kiti. Kad žudynių ir 
trėmimų tikslas buvo tautų, 
socialinių ar politinių grupių 
sunaikinimas, kitaip tariant 
— genocidas, patvirtina tai, 
kad tremiamųjų į nepritaiky
tus gyvenimui atšiaurius rajo
nus sąrašuose daugiausia mo
terys ir vaikai. Buvo tremiami 
invalidai, gimdyvės, net para
lyžiuoti ligoniai. Vyko tikras 
fizinis, dvasinis žmonių ir 
tautų genocidas, turto ir kitų 
materialinių vertybių pasisa
vinimas, demokratinių insti
tucijų ir struktūrų naikini
mas. Be daugybės memuari
nes ir archyvinės medžiagos 
šių teiginių ir istorinių faktų 
patvirtinimui dar yra daug gy
vų tų įvykių liudytojų, šimtai 
tūkstančių aukų. įvairaus tipo 
lagerių kalinių, tremtinių, 
tėvynę ir laisvę praradusių 
žmonių, kurių ašaromis pa
rašyta komunistų viešpatavi
mo istorija. 

Daugelyje šalių žlugus ko
munistiniams režimams, tapo 
akivaizdūs jų nusikaltimų 
žmonijai ir žmoniškumui mas
tai, buvę komunistai, patys 
priklausę nusikalstamai orga
nizacijai, dangstosi populia
riomis pseudoetiketėmis. 
skverbiasi į kitas partijas, į 
įvairias valstybines ir visuo
menines struktūras, klasta ir 
apgaule tampa jų lyderiais, 
dėl to šiose šalyse egzistuoja 
komunizmo restauravimo pa
vojus su visomis lengvai prog
nozuojamomis pasekmėmis. 

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, buvo nuolat ke
liamas klausimas dėl tų nusi
kaltimų įvertinimo, pražūtin
gos ideologijos pasmerkimo. 
Šiems sudėtingiems uždavi
niams spręsti keturios Lie
tuvos neteisėtai komunistinių 
struktūrų represuotos ir kovo
jusios prieš barbarišką okupa
ciją visuomeninės organizaci
jos ėmėsi iniciatyvos surengti 
tarptautinį kongresą „Komu-

DRAUGAS, 2003 m. birželio 25 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Ne iš didelio noro, bet iš 
reikalo 

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai suvažiavime Vingio parke 1988 m. liepos 9 d. 
Virgilijaus Usinavičia.ua (Elta) nuot r . 

nizmo nusikaltimų įvertini
mas". Sudarytas organizaci
nis komitetas suformulavo 
pagrindinius kongreso tikslus 
ir uždavinius, atliko paruošia
muosius darbus, parengė iš
keltų idėjų įgyvendinimo pla
ną. 

Tarptautinis kongresas 
vyko 2000 metais birželio 
12—14 dienomis Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Jame dalyva
vo 25-ių valstybių atstovai — 
politikai, istorikai, teisinin
kai, visuomenės veikėjai, as
menys, nukentėję nuo komu
nistinių režimų. 

Plenariniame kongreso 
posėdyje, remiantis nukentė
jusių valstybių atstovų pa
teiktais kaltinimais ir liudi
ninkų parodymais, komuniz
mo nusikaltimams teisiškai 
įvertinti įsteigtas „Tarptau
tinis Vilniaus visuomeninis 
tribunolas", suformuota tribu
nolo teisėjų kolegija, pritarta 
reglamentui ir nuostatoms. 
Vilniaus tribunolas dirbo dvi 
sesijas ir spalio 27 d. buvo pa
skelbtas nuosprendis komu
nizmo ideologijai ir tuo pačiu 
komunistų sukurtoms struk
tūroms, kurios vykdė plataus 
masto nusikaltimus žmonijai 
ir žmoniškumui. 

Be jokios abejonės šį atsa
kingą darbą turėtų atlikti 
valstybinės ir tarpvalstybinės 
institucijos, Jungtinės Tau
tos, tarptautiniai teismai ir 
tribunolai. 

Pagrindinis kongreso ir 
tribunolo tikslas — remiantis 
istoriniais faktais, statistikos, 
archyvų duomenimis bei gyvų 
teroro aukų paliudijimais, at
skleisti nusikalstamą komu
nistinės ideologijos prigimtį, 
sukaupti ir koncentruotai pa
teikti demokratinei pasaulio 
visuomenei išsamią informa
ciją apie vykdytus ir kai kur 
tebevykdomus nusikaltimus 
žmonijai ir žmoniškumui, pa
skatinti valstybių vadovus bei 
parlamentus sukurti nepa
kantumo šiai ideologijai at
mosferą bei įgyvendinti pre
vencijos priemones, kad ne-
atsigautų nusilpusi komuniz

mo šmėkla. Kongreso tikslas 
— paraginti pasaulio šalių va
dovus įsteigti tarptautinį tri
bunolą valstybių lygmenyje, 
kuris teisiškai įvertintų pada
rytus žmonijai nusikaltimus, 
uždraustų skleisti komunisti
nę ideologiją. Absoliučiai aiš
ku, kad jeigu tarptautinė ben
drija nesugeba principingai, 
nuosekliai, atkakliai apginti 
per amžius susiformavusių 
civilizuoto bendravimo prin
cipų, tai diktatoriams, prisi
dengus komunistine, nacistine 
ar kitokia ideologija, kyla no
ras pažeidinėti tarptautinę 
teisę, žmogaus teises ir lais
ves. 

Milijonai nužudytų, paty
rusių pažeminimą ir kančias, 
praradusių tėvynę, tautų, pra
radusių kartas, reikalauja at
minimo, atmininio, kuris nuo
lat perspėtų ateinančias kar
tas. Tokiu atminimu galėtų 
būti viena metų kalendoriuje 
diena, pažymėta kaip „Pasau
linė komunistinio genocido 
diena". Pasaulinė komunis
tinio genocido diena galėtų bū
ti birželio 14-oji, nes tą dieną 
pirmą kartą tarptautiniu 
lygiu Vilniuje buvo pagerbtos 
komunizmo aukos, pradėta 
teisiškai vertinti jo viešpatavi
mo pasekmes. 

Visiškai nepateisinamas 
Lietuvos valdžios, kokios poli
tinės orientacijos ji bebūtų. 

abejingumas Tuskulėnų dvaro 
kankinių palaikams, kurie jau 
7 metai sandėliuojami dėžėse 
nuo bananų. Ar tai nėra užuo
mina į tai, kokia valstybė, 
tokiose dėžėse saugojamas ir 
jos atminimas? 

Vykęs kongresas — ne 
vien tiktai praradimų ir skau
džių prisiminimų balanso su
vedimas, bet vardan ateities 
įvertintos komunistinės ide
ologijos sukurtų nusikalstamų 
struktūrų veiklos pasekmės, 
sustiprintas nukentėjusių 
tautų ir valstybių solidaru
mas, tai atviras ir optimistinis 
žvilgsnis į XXI amžių, darnią 
demokratinę ateitį, kuomet 
bus pašalinta bet kokia gali
mybė atgimti nacizmui arba 
komunizmui su visais juos ly
dinčiais recidyvais. 

Vykęs kongresas — tai Są
jūdžio pradėtų darbų tęsinys. 
Dar nemažai tokių darbų, 
kuriuos būtina atlikti — tai ir 
Lietuvos visuomenės desovie
tizacija, tai ir tarptautinis tri
bunolas komunizmui bei jo 
ideologams, tai ir atminties 
įamžinimas, tai ir j aunimo 
patriotinis auklėjimas ir t.t. 
Sąjūdis dar privalo dirbti ir 
budėti! 

Vytas Miliauskas 
Tarptautinio kongreso 

organizacinio komiteto bei 
LPKT bendrijos valdybos 

pirmininkas 

Gegužes 28 d. koncertai.- ir naujų folkloro kompaktinių plokštelių pri
statymais Alumnato kieme Vilniuje prasidėjo tradicinis t a rp t au t in i s folk
loro festivalis .,Skamba, skamba kankliai". Tomo Bauro (Elta) nuotr . 

Viena po kitos Rytų ir Vi
durio Europos valstybės, pa
kviestos įsijungti į Europos 
Sąjungą, gyventojų referendu
mu patvirtina norą jai pri
klausyti. Tačiau tas patvirti
nimas atliekamas be ypatingo 
balsuotojų entuziazmo: pasi
sakome už ES ne iš noro, bet iš 
reikalo. Kitos išeities nėra. Tai 
daugelio balsavusiųjų nuomonė. 
Ne tik Lietuvoje, bet kiek
vienoje valstybėje, kurioje re
ferendumo balsavimas jau 
įvyko. (Dar nebalsavo dvi: 
Estija ir Latvija. Jų piliečiai 
balsuos šį rudenį.) 

Birželio mėnesį už įsijun
gimą į ES nemaža balsų per
svara pasisakė Lenkija ir Če
kų Respublika. „Nemanau, 
kad mes sulauksime iš to nau
dos, bet gal mūsų vaikams 
arba bent anūkams bus geriau 
gyventi", — tvirtino čekas, 
išėjęs iš balsavimo būstinės. 
Panašiai galvoja ir vengrai (jie 
balsavo balandžio mėnesį), ir 
lietuviai, ir kitų jau balsa
vusių valstybių piliečiai, visgi 
pasisakę už Europos Sąjungą. 

Balsavimų rezultatai nu
stebino net Briuselio biurok
ratus — ES vadovybę. Tiesa, 
neseniai atgavusios nepri
klausomybe valstybės buvo 
pakviestos narėmis, bet joms 
duoti tokie ilgi „sąlygų są
rašai", kad vargiai dabartinės 
narės tikėjosi greito pasiruoši
mo narystei. Žinoma, čia įta
kos turėjo ir staigiai besikei
čiantys pasauliniai įvykiai, ir 
jau keletą metų gilėjantis 
sprūdis tarp Vašingtono bei 
Europos, (ypač ES narių), sos
tinių. Galbūt atrodė naudinga, 
į ES įjungti nepriklausomybę 
atgavusias valstybes, kurioms 
Amerika rodė daug dėmesio. 
Jeigu „senoji" Europa dėjo 
pastangas atsitolinti nuo Dė
dės Šamo įtakos, Rytų ir Vi
durio Europos valstybėms, 
pusšimtį metų atskirtoms nuo 
Vakarų pasaulio, Amerika at
rodo dar labai patraukliai. 
Tad ir negailima pastangų. 
besistengiant užsitarnauti jos 
palankumą ir paramą. Nors 
priklausyti Europos valstybių 
šeimai pageidautina, bet sto
riausią piniginę visgi turi Va
šingtonas, juo labiau, kad Eu
ropos kraštai skundžiasi eko
nomikos suliesėjimu. 

Įdomu tai, kad visame na-
rių-kandidačių dešimtuke re
ferendumas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje iššaukia tas 
pačias diskusijas, susiduria su 
tomis pačiomis problemomis ir 
kelia tuos pačius klausimus. 
Visų pirma, tai rūpestis savos 
tautinės — ir net valstybinės 
— tapatybės likimu. Nepai

sant „lygių teisių", ES visgi 
dominuoja kelios didžvalsty-
bės, ypač Vokietija ir Prancū
zija. Jos ne tik stengiasi ES 
politiką pakreipti sau naudin
ga linkme, bet taip pat įsakinėti 
kitoms, ypač mažesnėms, na
rėms, tiek krašto vidaus, tiek 
užsienio politikos klausimais. 
Daugeliui atrodo, kad Europos 
Sąjungos tikslas yra suniveliuoti 
visą žemyną į vienalytę jungtį, 
ilgainiui panaikinant atskirų 
valstybių sąvoką. Žinoma, jei
gu mažesnės valstybės lengvai 
pasiduos ištrinamos iš „naujo
sios Europos" žemėlapio. 

Kitas klausimas, kamavęs 
ir lietuvius prieš balsavimą 
referendume: ar iš tikrųjų vi
sas kraštas vienodai patirs 
žadamas lengvatas, paramą? 
O gal, kaip ir praeityje, už
mirštas liks kaimas, provinci
ja? Kaip sakoma — turintieji 
dar gaus, o neturintys praras 
ir paskutinius marškinius... 

Toks klausimas stipriai 
nuaidėjo ir Lenkijoje, nes kai 
kuriuose nuošalesnių regionų 
kaimuose gyvenimas yra ne-
pavydėtimas: iš žemės ūkio 
žmonės negali pragyventi, ki
tų darbų nėra, vargas gimdo 
alkoholikus, nusikalstamumą 
ir nusivylimą. Iš ES nieko ge
ro nesitikima. „Gal kam ir bus 
geriau, bet mes nebeturime vil
ties", — teigia Warmia-Mazury 
vietovės žmonės. Tai kodėl jie 
balsavo už įstojimą į ES? ..Dėl 
to, kad mūsų dvasininkija taip 
patarė, nebuvo kaip nepa
klausyti". 

Panaši nuomone buvo gir
dima ir Lietuvoje. Nors oficia
liai už sėkmingą balsavimą 
referendume kredito dvasinin
kijai nebuvo duota, bet kaip 
tik Vyskupų konferencijos 
laiškai ir parapijų kunigų 
raginimai į balsavimo būsti
nes nusiuntė tiek daug Lie
tuvos piliečių, skatino juos 
balsuoti „taip". 

Nepaisant priešingų agita
cijų tiek Lietuvoje, tiek kitose 
valstybėse, gyventojų nepavy
ko suklaidinti. Mes gerai žino
me, kas buvo Lietuvoje tie, ku
rie agitavo prieš ES. Nepa-
slaptis, kas jie buvo ir kitose 
valstybėse. Pvz., Čekų Respub
likoje, kuri šiandien džiau
giasi, kad referendume balsa
vo net 55.2 proc. gyventojų ir 
77.3 proc. pasisakė už įsi
jungimą, didžiausias agitato
rius — buvęs prez. Vaclav 
Klaus, tvirtinęs, kad Čekų 
Respublikai gresia net nepri
klausomybės praradimas, jei
gu įsijungs į ES. Nėra abe
jonės, kad ir Estija su Latvija 
paseks jau balsavusių 8 vals
tybių pavyzdžiu. 

VILNIAUS PILYS 
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VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Čia stovėję kareiviai su 
tvirtovės centru susisiekdavo 
keltu per upę. 

Tvirtovę saugojo 36 stam
baus kalibro patrankos, ku
riomis buvo galima apšaudyti 
ne tik visą miestą, bet ir jo 
priemiesčius. Tvirtovės pa
skirtis — nuolatinėje baimėje 
laikyti miestelėnus, kad šie 
būtų paklusnūs caro valdžiai. 

Įrengiant įtvirtinimus bu
vo griaunami namai, kertami 
sodai, naikinami skverai ir 
alėjos. Kasant griovius, naiki
nami senų namų pamatai, 
griaunami gynybinių sienų li
kučiai, niokojami vertingiausi 
kultūriniai sluoksniai. 

Tvirtoves griovys perkirto 
ir Valdovų rūmų pamatus. 

Griovio gylis siekė 2.5 m., plo
tis — 5 m. Planuose parodyti 
griovių kontūrai tyrimų metu 
aptikti ir natūroje. Rūmų teri
torijoje griovio eita nuo piet
ryčių kampo, perkirstas pieti
nis korpusas, vidinis kiemas ir 
nueita link šiaurinio korpuso. 

Pradžioje buvo tikėtasi, 
kad bent jau pačios storiausios 
rūmų sienų liekanos, jų pama
tai, kurių storis siekia 3 met
rus, bus neišgriautos. Arba iš
griautos mažiau. Spėjimas 
nepasitvirtino. Ten. kur grio
viai suprojektuoti skersai, sie
nos išgriautos skersai. Ten. 
kur grioviai ėjo išilgai, sienos 
išgriautos išilgai. Tiksliai pa
gal projektą. Net ir tada. kai 
reikėjo sienoje ištašyti griovį. 

jį tašė prisilaikydami projek
to, nė centimetro nenukrypda
ma nuo plane nubrėžtos lini
jos. Vidiniame rūmų kieme 
griovio trasa užkabino XIII a. 
antrosios pusės mūrinį namą. 
Namo vienas galas nugriautas 
taip. kad tyrimų metu toje vie
toje nebeaptikta net pamato 
pėdsakų, nebebuvo galima nu
statyti net namo ilgio. 

Kultūros vertybių naikini
mu šiuo atveju kariuomenės 
neapkaltinsi — namas buvo 
nugriautas dar XV a. pr. sta
tant gotikinius rūmus. Jau ta
da jo likučiai buvo užpilti že
me ir užgrįsti akmenimis. Bet 
buvo išgriauta daug gerų ir te
benaudojamų namų. Kariuo
menės reikmėms iš miestie
čių buvo atimti 32 gyvena
mieji namai su visais pasta
tais ir 2 malūnai, tame skai
čiuje — Karališkasis. Abu jie 
stovėjo ant Vilnios pietinės at
šakos. 

Į tvirtoves vidų patekusius 

namus pavertė kareivinėmis. 
o stovėję už tvirtovės griovio 
turėjo būti nugriauti — tvirto
vės aplinka turėjo būti gerai 
matoma ir, reikalui esant, ap
šaudoma. Nenugriautas kurį 
laiką pasiliko tik miestui labai 
reikalingas Karališkasis ma
lūnas, tuo metu priklausęs 
universitetui. Tačiau ši išim
tis padaryta tik leidus pačiam 
carui. Beje. caras Vilniaus 
tvirtovės statybai skyrė ypa
tingą dėmesį. Pats kontroliavo 
ir koregavo jos projektą, staty
bos eigą, finansus, apginkla
vimą, šaudmenų ir amunicijos 
tiekimą. Su juo buvo derina
mas kiekvieno namo griovi
mas. 

1831 m. buvo griaunami 
daugiausia mažesni ir atokiau 
nuo tvirtoves centro stovėję 
namai. Dalis jų stovėjo už Vil
nios ar net dešiniajame Neries 
krante. 1832 m. nugriauti ša
lia Katedros buvę namai tarė
jo didelę istorinę bei kultūrine 

reikšmę. Tai du kapitulos pa
statai, stovėję į pietus nuo gy
nybinės sienos bokšto (var
pinės). Vienas iš jų buvo laiko
mas namu, kurį Vilniaus vys
kupui padovanojęs karal ius 
Jogaila. Prieš nugr iaunant 
šiame name buvo Vilniaus 
vyskupijos konsistorijos teis
mas ir diecezijos kanceliarija. 

1837 m. kovo 31 d. caras 
patvirtino naujai parengtą 
Vilniaus vystymo perspekty
vinį planą. Buvo numaty ta 
nugriauti dar keletą pastatų, 
kurie trukdė plėsti ir stiprinti 
tvirtovę. Į naująjį planą jų 
liepta nebeįtraukti. Dalis šių 
namų buvo nugriauta plano 
patvirtinimo išvakarėse. Tarp 
jų buvo du dviaukščiai, stovėję 
j pietryčius nuo Katedros, prie 
pilies vartų. Vienas iš jų gyve
namas, antrame buvo įsikūrę 
Pilies ir Žemės teismai. Pas
tarasis galu jungėsi su pilies 
vartais. Kartu išgriauti visi 
namai, buvę į pietryčius nuo 

pilies vartų, jau pilies gynybi
nės sienos išorėje. 

1837 m. pradžioje baigti 
griauti tos sienos vidaus pusė
je išlikę pastatai. Dauguma jų 
buvo neseni ir didesnės archi
tektūrinės ar istorinės reikš
mės neturėjo. Tai 38 XVIII a. 
krautuvėlės, atsidūrusios ša
lia tvirtovės griovio. Tačiau 
kartu nugriautas dviaukštis 
klasicizmo stiliaus mūrinis 
Vilniaus gubernijos Vyriau
siojo teismo II departamento 
namas, kuriame buvo saugo
mas šio teismo archyvas. Nu
griautas ir triaukštis mūrinis 
Pilies vartų pastatas, kuriame 
buvo saugomas Lietuvos Vy
riausiojo tribunolo archyvas. 
Čia buvo įsikūrusi ir Vilniaus 
Pilies teismo kanceliarija, sau
gomi jos dokumentai. Tai buvo 
puošnus čerpėmis dengtas 
23,5 m ilgio ir 10 m pločio pa
statas, kurio pirmasis aukštas 
turėjo skliautinius vartus. Čia 
buvo pagrindinis įvažiavimas į 

pilį iš Pilies gatvės. Nuo šių 
vartų į Valdovų rūmus pieti
niame korpuse buvusią arką 
vedė kelias, skyręs rūmų ir 
bažnyčios teritorijas, valdovų 
ir vyskupo valdas. Į rytus nuo 
šio kelio buvo garsusis rūmų 
sodas. į vakarus — Katedros 
šventorius. Abi teritorijas sky
rė aukšta mūrine tvora. 

Įrengus tvirtovę, visų šių 
pastatų nebeliko. Bijodamas 
Vilniaus katalikų caras nelei
do nugriauti tik Katedros. 
Išgriovus kaimyninius namus, 
aplink Katedrą atsivėrė didžiule 
gerai matoma ir apšaudoma 
teritorija. Beje, caro nuro
dymu už nugriautus namus 
vilniečiams buvo atlyginta. 
Rusijos imperijos valstybinis 
kredito bankas buvo įpareigo
tas suteikti Vilniaus miesto 
dūmai 622.505 rb. ir 64 kap. 
paskolą. Miestas per 10 metų 
paskolą turėjo grąžinti su pa
lūkanomis. 

(Bus daugiau). 

> 
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KODĖL NORIMA 
VARŽYTI NARIŲ 
PASISAKYMUS 

Jeronimas Tamkutonis 
savo rašinį „Po Lietuvių fondo 
narių suvažiavimo" labai 
išplėtė, duodamas LF valdy
bai patarimus, kurie netinka 
laisvoje visuomenėje. Jis no
rėtų, kad kalbėtojų skaičius ir 
jų laikas būtų suvaržytas. 
Tam ir rengiami suvažiavi
mai, kad nariai galėtų išgirsti 
valdybos pranešimus ir pa
teikti savo nuomonę. Tam ir 
skiriamas šeštadienio laikas. 
Kurie nenori klausytis, ne
atvyksta. 

Pagarba Lietuvių fondui, 
kad neuždėjo kalbėtojams 
„apynasrio" ir leido pasisa
kyti. Kaltinti kalbėtojus, būk 
jie nėra dalyvavę amerikiečių 
organizacijų veikloje ir neats
tovauja savosioms apylin
kėms, yra šių asmenų įžeidi
mas. 

O dėl balsų skaičiavimo, 
reikėtų panaudoti šių dienų 
skaičiavimo techniką, būtų 
atlikta per keliolika minučių, 
nereikėtų skaičiuoti kelis kar
tus, kas ir užtęsė skaičiavimo 
laiką. 

Jeronimui Tamkutoniui 
patartina atsilankyti į kiek
vieną Lietuvių fondo narių 
suvažiavimą ir palyginti su
važiavimuose panaudotą lai
ką, o tik tada spręsti, kuris 
užsitęsė ilgiausiai. Pagarba 
priklauso tarybos ir valdybos 
nariams, kad jie kantriai 
laukė balsų skaičiavimo pa
baigos ir tą laiką panaudojo 
narių pasisakymams. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

PLASTIKINES 
MOKĖJIMŲ 
KORTELĖS 

Š. m. gegužės 10 d. 
„Draugas" išspausdino Jū
ratės Mikšėnienės straipsnį, 
pavadintą „JAV Lietuvių 
Bendruomenės Mastercard 
kortelė". 

Straipsnis informacinio 
pobūdžio, todėl jis reikalingas 
daugiau paryškinimo. 

Pirmiausia J. Mikšėnienė 
niekur nemini ir nepaaiškino 
apie neigiamas šių plastikinių 
kortelių pasekmes. 

Faktas yra, kad visoje 
Amerikoje didesnės firmos ar 
parduotuvės išduoda savo 
klientams plastikines mokėji
mo korteles. Pvz., nupirkus 
prekę su kortele, už mėnesio 
laiko jūs gaunate sąskaitą su 
paimtos prekės kaina ir nu
rodyta labai maža mėnesinio 
mokėjimo suma. 

Tačiau kortelės apačioje, 
kairėje pusėje, atkreipkite 
dėmesį, už skolos skaitomą 
procentą. 21-24 proc. nuo 
perkamos prekės kainos, kurį 
jūs turite sumokėti, jeigu pri
imsite jų sąlygas, ir užtai 
mažais mokėjimais mokėsite 
skolą, pvz., metus laiko ar 
daugiau, tai ta prekė dar ne
bus išmokėta, nes dideli pro
centai J u s papjaus" ir su
mokėsite dvigubai. 

Teigiamas reiškinys: kad 
išvengtumėte tų firmos aukš
tų procentų mokėjimų, gavus 
jų sąskaitą, iš karto sumokėti 
visą sumą. 

J. Mikšėnienė rekomen
duoja visiems įsigyti „Lithua-
nian American Community, 
Inc. Mastercard" kortelę, ta
čiau ji savo straipsnyje, nie

kur neatskleidžia „antros me
dalio pusės", kiek procentų 
jūs mokate už prekes su šia 
kortele, ir kokios sumos yra 
privalomos jūsų mėnesiniam 
mokėjimui ir t.t. 

Kokias sumas JAV Lie
tuvių Bendruomenė gauna už 
tuos patarnavimus iš MBNA, 
man yra visai nesvarbu. Ma
nau, kad čia yra grynai verslo 
reikalas. 

Eilinis pilietis — plastiki
nės kortelės savininkas, nori 
žinoti, kiek j is moka už tą 
pačią prekę su plastikos kom
binacija, ir kiek jis moka už ją 
grynais pinigais. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA. 

PENKTOJI KOLONA... 

2002 m. gruodžio 12 d. 
„Drauge" spausdintas St. 
Ignatavičiaus straipsnis „Bri
gados generolui St. Dirmantui 
— 115". Straipsnis, kaip 
straipsnis, jei St. Ignatavičius 
nebūtų padaręs dviejų didelių 
klaidų. Apie tai jau rašiau 
„Drauge" (2003.01.09), tai 
antrą kartą čia nekartosiu. 

Antras straipsnis buvo 
parašytas „Drauge" net per 9 
skiltis. Tai pilnas panegirikos 
straipsnis, nors aprašomasis 
„karvedys" buvo gana kuklus 
žmogus. 9-toj skilty įsibėgėjęs 
St. Ignatavičius jį jau pavadi
na „karžygiu". 

Šių metų gegužės 24 d. 
„Draugo" kultūriniame priede 
tilpo dar vienas straipsnis, 
pavadintas „Prisimenant žy
mųjį gamtininką". Tai biog
rafinis straipsnis apie prof. 
Tadą Ivanauską. Iš pradžių 
skaitome su susidomėjimu, 
bet greitai yla išlenda iš mai
šo. Leiskite pacituoti: „1940 
m. jam suteikiamas biologijos 
daktaro vardas. 1941 m. 
išrenkamas LTSR Mokslų 

akademijos nariu ir t.t,". 
Daug visokių nuopelnų ir 
datų, tik trūksta vieno: kur T. 
Ivanauskas dirbo nuo 1941 m. 
birželio 22 d. iki 1944 m. vėly
vo rudens, kada Lietuva buvo 
vėl okupuota bolševikų. Ar 
vokiečių okupacijos laikais jis 
tik nesėdėjo Maskvos univer
sitete? Norėčiau labai klysti, 
bet gal tą klausimą gali at
sakyti St. Ignatavičius. 

Cituoju ir vėl: „Sovietinė 
valdžia apdovanojo prof. T. 
Ivanauską Darbo raudonosios 
vėliavos ordinu, 3 medaliais ir 
11 garbės raštų. 1945 m. jam 
suteiktas LTSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo vardas. 1959 
m. jam suteikta respublikos 
valstybinė premija. Taigi ta
rybinių nuopelnų nemažai". 
Dar turiu pacituoti vieną 
faktą, kuris, deja, skamba 
labai neįtikinančiai. 

„1944 m. tik atsitiktinai T. 
Ivanauskas išvengė tremties į 
Sibirą. Tą dieną, kai atvažia
vo jo suimti, profesorius buvo 
išvykęs". NKVD (vėliau KGB) 
buvo ir yra labai gudri, ir 
rafinuota institucija. Jei pa-
puolėt į jos spąstus, tai jūs 
niekur nepabėgsit ir su jumis 
bus susitvarkyta vienokiu ar 
kitokiu būdu. 

Šis St. Ignatavičiaus 
straipsnis labai jau primena 
penktąją koloną, kurios eilėse 
yra ir daug Seimo narių, poli
cijos komisarų, žurnalistų ir 
daug kitokių. Buvęs preziden
tas Valdas Adamkus galvojo, 
kad jis jau sėdi ant laurų, bet 
ir jis buvo lengvai sutvarky
tas, nes penktoji kolona ir 
mafijozai valdo Lietuvą ir 
neatrodo, kad tas taip greit 
užsibaigs. Dabar dar turime 
„lakūną" ir gruzinišką „ga-
dalką". Geresnės kombinaci
jos ir būti negali. 

Leonas Baltušis-
Baltušauskas 
De Forest, WI 

B. NAINYS DĖKOJA 

Gegužės pabaigoje staiga 
teko atsigulti į ligoninę ir per
gyventi vidurių operaciją. 
Operacija ir jos gydymas buvo 
sėkmingi. Sveikata grįžta į 
pirmykštę padėtį. Ligoninėje 
gulėdamas, patyriau daug 
atsakingo profesionalumo iš 
gydytojų, net ir man nepažįs
tamų, iš Palos Community 
ligoninės trečiojo aukšto slau
gos personalo ir nuoširdaus 
dėmesio iš savo gyvenimo 

PASAULINIS 
ESPERANTŲ 

KONGRESAS VILNIUJE 

Šis kongresas įvyks 2004 
metais Vilniuje. Į suvažiavi
mą atvyks 3,000 esperantų iš 
įvairių pasaulio šalių. Kiek
vienas dalyvis gaus dr. An
tano Klimo 2001 metais Vil
niuje išleistą knygą „Kalbos 
puošmenos ir pabiros". Dabar 
ši knyga yra verčiama į espe
rantų kalbą. Tuo rūpinasi Lie
tuvos Esperantininkų aso
ciacija (LEA). 

Šios knygos centrinė tema 
— mokslinis nagrinėjimas 
lietuvių kalbos, kuri yra pati 
senoviškiausia iš visų gyvųjų 
indoeuropietiškų kalbų. Tuo 
domisi pasaulio mokslininkai 
lingvistai. 

Kaip kad žinome, espe
rantų kalbos išradėjas yra 
Lietuvos žydas, kuris į Lie
tuvą žvelgė, kaip į savo tė
vynę. Jis vadinosi dr. Liud
vikas Lazorius Zamenhofas 
(1859—1917). 

Plačiau apie jį rašoma: 
Liet. Enc. 6:45-46 ir 35:29; 
Enc. Brit. 8:709-710 iš 1968; 
The Am. Peo. Enc. 8:087 iš 
1953; Maž. Liet. Sov. Enc.l: 
484, Vilnius, 1966. 

Kun. dr. Eugenius 
Gerulis 

South Pasodena, FL 

aplinkos. Visiems labai dėko
ju. 

Dėkoju už išskirtiną 
rūpestį šeimai — žmonai, duk
terims bei jų šeimoms, dr. 
Viliui Mikaičiui, dėl mano 
ligos net atostogas sutrumpi
nusiam; mane operavusiam, 
humaniškam, draugiškam, 
aukštos kokybės profesionalui 
chirurgui dr. Ijaz Qayyum; 
mane ligoninėje lankiusiems, 
telefonu bei atvirukais lin
kėjusiems greitai pasveikti 
draugams ir bendradarbiams. 
Dėkui už maldas Pal. J . 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Tačiau ypatingai dėkoju 

daugiamečiui šeimos gydyto
jui, artimam bičiuliui dr-. 
Petrui Kisieliui, kuris šioje li
goje nepaprastai daug padėjo. 
Susipažino ir nuolat tarėsi su 
chirurgu, bendravo su šeima, 
kartu su ja budėjo per operaci
ją ir po jos, mane nuolat lankė, 
patarinėjo. Ir tai mane stipri
no fiziškai, ypač morališkai. 
Dėkui visiems kitiems, mane 
prisiminusiems, linkėjusiems 
sveikatos. Šio, iš Jūsų patirto, 
nuoširdumo ir šilumos aš 
niekada neužmiršiu. 

Bronius Nainys 
Lemont.IL 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 

m — Landmark 
H properties 

Bus. 773-229-S761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

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". ..gutters".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

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

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBB JQ NAML, SCHEMOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Aaentas Frank Zapolis ir Ot'f. M ar. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškat. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

DBVttStO' DėMtSK* 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto, tačiau sketotis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne beda. DRAUCA5 jus» 

skelbimą išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

tel. 77}-585 9500 ar užsukti į DRAUGO 
administraciją adresu 4545 W. 63 St. 

Chicaoo, tt. 60629. 

,D raugo" ske lb imų 
skyr ius 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 rmeg. - S645:2 neg . - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBA 

Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu. 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 

PINIGAI Į LIETUVĄ, 
į RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai jums 
patarnaus ponia Janina. 

Tel. 773 737 1286. 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

GURMANAMS 
Juodieji ikrai ir triufeliai 

laikomi pačiais brangiausiais 
valgiais pasaulyje. Brangiausi 
juodieji ikrai priklauso 
Kaspijos eršketams, konkre
čiai didžiausiai jų rūšiai — 
belugai. Nors labiausiai juo
daisiais ikrais garsėja Rusija, 
Irano belugos ikrai kainuoja 
dvigubai brangiau — 3,000 
dolerių už kilogramą. O kokios 
naujienos triufelių pasaulyje? 

Gastronomine prabanga 
išgarsėję triufeliai neturi 
nieko bendra su to paties 
pavadinimo saldainiais, kurie 
tiesiog imituoja triufelių for
mą ir dydį. Aptariamieji triu
feliai yra maždaug 30-ies cen
timetrų gylyje po žeme, 
paprastai prie ar tiesiog ant 
medžių šaknų augantys gry
bai. Esama apytiksliai 70 triu
felių rūšių. 30 iš jų auga 
Europoje. Enciklopedijos tvir
tina, kad nė viena rūšis nėra 
nuodinga. Daugelis tinka 
maistui, bet tik dvi rūšys kuli
narijos pasaulyje tapo kul
tinėmis — tai juodasis triu
felis, kuris auga Prancūzijoje 
ir dar vadinamas „Perigord" 
arba lotyniškai „melanospo-
rum". Dar didesnę ekstazę 
žadina Italijoje ir šiek tiek 
Chorvatijoje augantis baltasis 
triufelis, lotyniškai vadina
mas „magnatum", o pravardži
uojamas JPico tartufi bianchi 
iš Albos". Yra nuomonių, kad 
pasiūla ir kaina abudu rungta 
vadinamasis „Dykumų triufe
lis" arba „terfe'zas", augantis 
Artimuosiuose Rytuose, nuo 

Maroko iki Irako, smėlyje. 
Aromatas yra, kaip dauge

lis gurmanų sutinka, pagrin
dinė triufelių savybė. Juodieji 
triufeliai nėra tokie aromatin
gi, paprastai vartojami, kaip 
savarankiškas patiekalas, 
nors kukliomis porcijomis. 
Baltieji triufeliai dažniausiai 
naudojami griežtai kaip pa
gardai — Steingarten tvirtini
mu, nėra nieko labiau protą 
paralyžiuojančio už baltojo triu
felio drožlelių dulksną ant 
picos, permatomo plonumo 
skiedrelių pakrapnojimą ant" 
makaroninių patiekalų ar 
atsargiai svieste su šalavijo 
lapais pavirintų sūrio spur-
gelių su „magnatum Pico 
tartufi bianchi d'Alba" ga
balėliais... 

Triufelių aromato niekam 
iki šiol nepavyko žodžiais 
nusakyti. Kalbama, kad juose 
justi užuomina i česnaką, 
parmesano sūrį, mėsos sultinį, 
patroškinto kopūsto garą, kar
tais grybą. Būta ir mėginimų 
juos prilyginti sportbačių arba 
sekso kvapui... 

Tikrųjų baltųjų triufelių 
neįmanoma dirbtinai auginti. 
Jų sezonas trumpas — nuo 
rugsėjo iki, jei metai geri, 
sausio. Pasitaiko metų, kai jų 
kvapas silpnas, kitą kartą jų 
uždera labai mažai. Varto
jimui jie tinkami tik ke-
turias-penkias dienas po iš-
kasimo. Todėl baltieji triufe
liai yra tokia brangi retenybė. 

Jų kvapas priklauso nuo 
užderėjimo metų ir medžio. 

prie kurio šaknų subrendo. 
Dėl kvapo ir baltumo ypač 
vertinami triufeliai iš po laz
dynų. 

Triufeliai „medžiojami" ir 
šunimis, ir kiaulėmis. Triu
felių aromate ir ore, kurį 
laukiniai šernai iškvepia, yra 
to pat ies steroido, kuris 
kiaulių patelėms signalizuoja, 
jog metas poruotis. Šiam kva
pui kiaulės itin jautrios: prob
lema iškyla, joms aptikus 
grybą, nes jį tenka apsaugoti 
nuo kiaulės nasrų. Šunims 
triufelio aromatas nedovanoja 
jokio įkvėpimo, todėl triufelių 
„medžioklei" dresiruotas šuo 
Italijoje gali kainuoti kelis 
tūkstančius dolerių. 

Na, o kiek kainuoja triufe
lis? Užsakymo tinklalapiuose 
internete šviežių juodųjų triu
felių kilogramą pavyko su
krapštyti nuo beveik 500 
eurų. O, baltuoju kulinarijos 
deimantu vadinamas, baltasis 
triufelis ypatingo stygiaus 
metais, pasak perpardavinė
jančios amerikiečių bendrovės 
„Maisson de Truffes", gali 
pabrangti iki 3,000 eurų už 
kilogramą. Jei norisi pigesnio 
pakaitalo. „Vogue" rekomen
duoja Milano arba Monzos 
laboratorijose pagamintas 
t ikras triufelio esencijas. 
Suvenyrinio „viskio" bute
liukas kainuos per 100 eurų, 
bet lašo pakaks mažiausiai 
porai porcijų pagardinti. 
Įmanoma save apgauti įvai
riausiais triufelio skonio svi
estais, pastomis, milteliais, ir 
aliejais nuo kokių 10 dolerių 
už stiklainį, bet Steingarten 
tvirtina ištyręs beveik viską, 
kas yra rinkoje, ir nustatęs, 
kad dauguma šių produktų 
iškvėpinta sintetiniu triufelio 
kvapu 2,4-ditiapentanu, kai 
iš viso triufelio aromatą su
daro beveik pusšimtis chemi
nių komponentų. Tad, jei 
tikėsime kai kurių kulinarijos 
žurnalų tvirtinimu, jog triufe

lio kvapas primena seksą, 
tuomet triufelio pasta įkyrės 
ne mažiau už amžiną 
glostymą per ranką. Be per

spektyvos žengti toliau. 
Parengė 

Andrius Kunčiną 
Laisvosios Europos radijas 

BUROKĖLIŲ SALOTOS 
SU GRYBAIS 

1 sv. nedidelių burokėlių 
8 uncijų dėžutė šviežių 

grybų 
1 svogūnas 
1 šaukštelis acto 
1 lauro lapelis 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/4 šaukštelio druskos 
2-3 kvepiantieji pipirai 

(allspice) 
1 puod. vandens 
2 šaukštai alyvuogių alie

jaus 
Burokėlius išvirti, nulupti, 

atvėsinti. Supjaustyti nedide
liais kubeliais. Svogūną 
smulkiai supjaustyti. Grybus 
išvirti ir supjaustyti nedide
liais kvadratėliais. Visus šiuos 
produktus sumaišyti ir užpilti 
paruoštu, atšaldytu marina-
tu. 

Marinatui: į puodą įpilti 
vandenį, įdėti lauro lapelį, pi
pirus, cukrų, druską. Pavirti 5 
min. Tada supilti actą, dar 
kartą užvirti. Nuimti nuo liep
snos, išimti pipirus ir lauro 
lapelį. Supilti aliejų, gerai 
išmaišyti ir atvėsusį marinatą 
užpilti ant burokėlių-grybų 
mišinio. Palaikyti šaldytuve 
bent porą valandų, prieš pa
tiekiant į stalą dar kartą gerai 
sumaišyti. 

Papuošti petražolėmis ir 
virtų grybų kepurėlėmis. 

SILKĖ SU GRYBAIS 

1 silkė 
1/2 sv. džiovintų, šviežių 

arba iš skardinukės grybų 
3 svogūnai 
2 šaukštai alyvuogių alie

jaus 
Silkę išmirkyti, nulup

ti, išimti kaulus ir, supjaus-
čius nedideliais gabalėliais, 
sudėti į pailgą lėkštę, pada
rant silkės formą (galima net 
pridėti galvą ir uodegą, kad 
autentiškiau atrodytų). 

Jei grybai džiovinti, iš
mirkyti, išvirti pasūdytame 
vandenyje. Atvėsinti, supjaus
tyti siauromis juostelėmis. Jei 
švieži — nuvalyti ir išvirti 
pasūdytame vandenyje; atvė
sinti, supjaustyti siauromis 
juostelėmis. Jei iš skardi
nukės — nusunkti, supjaus
tyti siauromis juostelėmis. 

Svogūnus perpjauti išilgai, 
po to supjaustyti skersai. 
Sudėti į keptuvę su grybais, 
įpilti aliejų ir pakepinti, kol 
svogūnai suminkštėja. Tą 
mišinį atvėsinti ir apdėti silkę. 
Tinka šaltam užkandžiui. 

BULVIŲ „PYRAGĖLIAI" 
SU GRYBAIS 

5-6 bulvės 
8 uncijos grybų 
1 šaukštas miltų 
1 šaukštelis ir 2 šaukštai 
aliejaus 
1 kiaušinio baltymas 
1 šaukštas baltos duonos 

džiūvėsėlių 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipi

rų 
1 svogūnas 

Bulves išvirti, nusunk
ti, sugrūsti su miltais, druska, 
įdėti pusę aliejuje pakepinto 
svogūno, gerai išmaišyti. 

Grybus smulkiai su
pjaustyti, pakepinti aliejuje, 
sumaišyti su pakepintu 
svogūnu (antrąja puse), pipi
rais. 

IŠ bulvių tešlos daryti 
apvalius paplotėlius, į kiek

vieno vieną pusę įdėti grybų 
įdaro, antrąją pusę užlenkti, 
kad pasidarytų pusmėnulio 
išvaizdos pyragėlis. Kraštus 
suspausti. 

Pyragėlius pavolioti duo
nos džiūvėsėliuose ir apkepti 
karštame aliejuje, kol gražiai 
abi pusės paruduos. 

Patiekti į stalą su grybų 
padažu. 

VYŠNIŲ PYRAGAS 

1/2 puod. aliejaus 
1/2 puod. tirštos obuolių 

košės 
1 puod. cukraus 
3 kiaušiniai, arba tolygus 

kiekis „kiaušinių produkto" 
(Better'n eggs. egg-beaters ar 
pan.) 

3 puod. miltų 
1 šaukštelis kilimo mil

telių (baking powder) 
1 šaukštelis vanilijos 
3 šaukštai pieno arba van

dens 
1 skardinukė (16 uncijų) 

paruoštų pyragams vyšnių 
(cherry pie filling) 

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Pariebaluoti ir 
dugną miltais pabarstyti 9x13 
dydžio kepimo indą. Dide
liame dubenyje sumaišyti vi
sus produktus, bet ne vyšnias. 
Elektriniu plakikliu gerai 
išplakti, kol tešla bus labai 
lygi-

6 tešlos šaukštus pasilikti, 
o visą kitą supilti į keptuvą. 
Išlyginti. Ant tešlos viršaus 
šaukšteliais išdėlioti vyšnias, 
o ant jų išdalinti likusią tešlą. 
Kepti 45-50 min. 

Atvėsusio pyrago viršų 
galima apibarstyti maltu cuk-

Sveikiausias gėrimas — vasarą, ar bet kada. Seniausia ir didžiausia 
Lietuvos mineralinio vandens bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys 
ir Ko" geguže rinkai patiekė naują mineralizuotą gazuotą ir negazuotą 
vandenį ,,Aqville". Tai jau tryliktas mineralinių vandenų bendrovės pro
duktas. Jis gaminamas iš natūralaus mineralinio vandens ..Vytautas". 
skiedžiant geriamuoju vandeniu iki 0,5 g koncentracijos ištirpusių me
džiagų litre Renato Neverbicko I Elta) nuotraukoje ,,Birštono mineralinių 
vandenų " direktorius Valentinas Lukoševičius pristato naują bendrovės 
produktą ,.Aqville" 



Išvykstantis JAV ambasadorius Lietuvoje palieka daug draugų 
Atkelta iš 1 psl. 

Nuo rugpjūčio vidurio darbą 
Vilniuje pradės naujasis JAV 
ambasadorius Stephen Mull, iki 
šiol buvęs JAV ambasados In
donezijoje vadovo pavaduotoju. 

Paklaustas, kokie būtų jo 
patarimai naujajam ambasado
riui, J. Tefft teigėjau pasakęs S. 
Mull, jog jis yra „laimingas 
žmogus", nes vyksta į valstybę, 
kuri daug padarė, kad pasiektų 
savo užsienio politikos tikslus. 

Prezidentas skubina 
Atkelta iš 1 psl. 

Šią savaitę Seime užregist
ruotos ir kitos Valstybės tarny
bos įstatymo pataisos, kurios 
supaprastintų susikompromita
vusių valdininkų atleidimą. 

Visi pokalbio dalyviai žur
nalistus patikino, kad visuome
nė bus supažindinti su prasi
žengusių pareigūnų pavardė
mis, kai tik bus nustatyta, kad 
jie, įsigydami žemę, padarė pa
žeidimus. 

Kaip didžiausią nusižengi
mą generalinis prokuroras įvar
dijo eiliškumo nesilaikymą. A. 
Klimavičiaus teigimu, šiuo me
tu jau yra iškeltos bylos ir nu
teisti asmenys už dokumentų 
klastojimą. 

„Jis turi naujus iššūkius toliau 
kuriant JAV ir Lietuvos santy
kius. Aš taip pat sakiau, kad 
jam čia labai patiks", pažymėjo 
J. Tefft. 

Ambasadorius prisipažino, 
kad jam daug džiaugsmo sutei
kė susitikimai su Lietuvos žmo
nėmis, taip pat kiti dalykai — 
pradedant grybavimu ir bai
giant džiazo koncertais. J. Tefft 
teigė, kad labiausiai ilgėsis 
draugystės su žmonėmis, ku-

atkurt i teisingumą sklypų 
V. Junokas sakė, kad STT 

sklypų dalybų istorijoje dabar 
atlieka 12 ikiteisminių tyrimų. 
Anot STT vadovo, kol kas ne vi
sų į sklypų dalybas įsipainioju
sių aukšto rango pareigūnų pa
vardės yra atskleistos, nes dar 
ne visi jie nustatyti. 

Premjero Algirdo Brazaus
ko sudarytai komisijai vadova
vęs A. Astrauskas sakė, kad at
liekant tyrimą buvo vertinami 
Žemės ūkio bei Aplinkos minis
terijų ir joms priklausančių įs
taigų, taip pat Apskričių virši
ninkų administracijų darbuoto
jų, iš viso apie 4,000 asmenų, 
veiksmai. 

Pasak VRM sekretoriaus, 
pagal pareigas daugiausiai že

rtuos sutiko Lietuvoje, nes am
basadoriaus darbas yra ne tik 
atstovauti savo valstybės tiks
lams, bet ir bendrauti su žmo
nėmis, paaiškinti savo valsty
bės vyriausybės politiką. 

„Man labai pasisekė, kad 
Amerikos interesai yra beveik 
tapatūs Lietuvos interesams. 
Man neteko susidurti su daug 
klausimų, kur mes turėtume di
delių skirtumų. Man labai labai 
pasisekė", sakė J. Tefft. 

dalinimosi istorijoje 
mės sklypų įsigijo vyriausieji 
specialistai ir skyrių vedėjai, iš 
institucijų, kuriose dirbo valsty
bės tarnautojai, vyrauja ap
skričių viršininkų administra
cijos — Vilniaus, Klaipėdos, 
Utenos apskrities. 

Galimybes nedelsiant pra
dėti ikiteisminius tyrimus, sie
kiant išsiaiškinti, ar nebūta tei
sės ir tarnybinės etikos pažei
dimų kai kuriems valstybės tar
nautojams įsigyjant dešimtimis 
žemės sklypus saugomose teri
torijose ar kitose prestižinėse 
vietose, praėjusią savaitę Ge
neralinėje prokuratūroje aiški
nosi visų apygardų prokuratūrų 
vadovai. 

Lietuvoje norima įteisinti vienkartinį turto deklaravimą 
Atkelta iš 1 psl. 

Be to, reikės deklaruoti me
no kūrinius, brangakmenius, ju
velyrinius dirbinius, tauriuo
sius metalus, kurių vieneto ver
tė viršija 10,000 litų. Žmogus 
galės deklaruoti ir kitą, jo 
nuomone, vertingą turtą. 

Turto deklaracijų nepateikę 
gyventojai ateityje negalės 

pagrįsti naujų pirkinių, įsigytų 
pardavus nedeklaruotą turtą. 

Šiemet įsigaliojęs Gyvento
jų pajamų mokesčio įstatymas 
numato, kad 2004 metais visi 
Lietuvos gyventojai deklaruos 
šių metų pabaigoje turimas pa
jamas. 

Pasak finansų viceministro 
Vito Vasiliausko, visuotinis gy

ventojų pajamų deklaravimas 
neduos norimo efekto, jeigu ne
bus įteisintas ir turto deklaravi
mas. 

Ketinimų inventorizuoti 
Lietuvos asmenų turimą turtą 
būta jau seniai, tačiau dėl tech
ninių bei psichologinių kliūčių 
šis žingsnis vis buvo atideda
mas. 

Nuteistiesiems — kompiuterių operatorių diplomai 
Atkelta iš 1 psl. 

Kituose pataisos namuose 
bausmę atliekantiems nuteis
tiesiems sudarytos sąlygos 
lankyti kompiuterinio raštingu
mo kursus. 

Kompiuterių operatorius 
rengė Elektrėnų energetikų 
mokyklos dėstytojai. 

Pasak pataisos įstaigos di
rektoriaus pavaduotojo Virgili
jaus Lukavičiaus, daugelis nu
teistųjų tik čia pirmąkart pa
matė kompiuterį ir turėjo gali

mybę prie jo atsisėsti. V. Luka
vičiaus teigimu, norinčių moky
tis iš pradžių buvo daugiau, ta
čiau paaiškėjo, jog kai kuriuos 
vilioja pirmiausia žaidimai ar 
pornografiniai interneto. kuris 
nuteistiesiems neprieinamas. 
puslapiai. 

Be to. dalis atkrito dėl iš
silavinimo — priimti buvo tik 
vidurinį išsilavinimą turintys 
vyrai. Mokytis pasiryžo 25, o 
sėkmingai mokslus baigė 23 nu
teistieji. Vienas jų ketina savo 

įgytomis žiniomis pasidalyti su 
kitais nuteistaisiais, tapti jų 
dėstytoju. 

Pernai liepą Pravieniškių 
gydymo ir pataisos namuose bu
vo .įrengta kompiuterinė klasė, 
kurioje vienuolika į vietinį tink
lą sujungtų asmeninių kompiu
terių. Kompiuteriai, jų įranga, 
baldai buvo pirkti, remontas 
atliktas pagal projektą, kurį fi
nansavo Nyderlandų fondas 
Centrinės ir Rytų Europos vals-
tvbėms remti. 

Valstybė saugos žymių žmonių kapus 
Atkelta iš 1 psl. 

Į įvykių vietų sąrašą įrašyta 
12 objektų. Tai — poeto Vytauto 
Mačernio gimtinė Plungės rajo
ne Šarnelės kaime. Plungės 
mieste bei apylinkėse esantys 
žydų žudynių vieta ir kapas 
(1941.07.23 nužudvti ir užkasti 

22 gyventojai). 
I sąrašą įtraukta ir A. Krau-

jelio-Pabaisos-Siaubūno žuvimo 
vieta. Sovietų saugumiečiams 
apsupus A. Pinkevičiaus sody
bą, susišaudymo metu buvo su
žeistas, po to pats nusišovė Vy
tauto apygardos Žėručio rajono 

M. K. Čiurlionio galerija Kaune — moderniausias Lietuvos muziejus 

štabo viršininkas A. Kraujelis-
Pabaisa-Siaubūnas. 

Naujus objektus į registrą 
įrašė Kultūros vertybių apsau
gos departamentas, pateikus 
Kultūros paveldo centrui ir pri
tarus Valstybinei paminklosau
gos komisijai. (Elta) 

Atkelta iš 1 psl. 
Salėje pirmą kartą bus nuo

lat rodoma 1909 metais M. K. 
Čiurlionio tapyta 3 iš 5 metrų 
dydžio „Rūtos draugijos" uždan
ga. O. Daugelio teigimu, speciali 
„Rūtos draugijos" uždangą sau
ganti vitrina buvo pagaminta iš 
antirefleksinio ir ultravioletinių 
spindulių nepraleidžiančio stik
lo gamykloje Vokietijoje. Tokiu 
beveik nematomu stiklu bus 
dengiami ir kiti galerijos paro
diniai. 

Jau paruošti vietinių meist
rų pagaminti paveikslų rėmai. 

Muzikinėje salėje taip pat 
pastatyta nauja garso technika. 

Po pertvarkos parodos plotą 
papildė patalpa po galerijos 

Stiklo koridoriumi, atsilaisvi
nusi iš ten pašalinus nebereika
lingą vėsinimo aparatūrą. Ten 
įrengta nauja M. K. Čiurlionio 
asmenybę pristatanti nuolatinė 
paroda, kurioje lankytojai pir
mą kartą galės išvysti dailinin
ko ir kompozitoriaus grafikos 
darbus, fotografijas, natas, laiš-. 
kus, eskizus ir piešinius. 

Išvalius po visu galerijos pa
statu buvusius rūsius, atsilais
vino keletas techninių patalpų 
ir saugyklų, ten taip pat įrengta 
mokymo studija. 

Vienas didžiausių galerijos 
darbuotojų džiaugsmų. O. Dau
gelio manymu, yra tai, kad, 
įrengus ypatingą vokišką įran
gą muziejaus fonduose, paga

liau bus sukurta tinkama terpė 
saugoti M. K. Čiurlionio kūri
nius. Kompiuteriais valdoma 
klimatizacijos įranga palaiko 
nuolatinę drėgmę bei tempera
tūrą parodų salėse. 

Galerijoje įkurtas ir Infor
macijos centras, kuriame bus 
galima skaityti visą sukauptą 
medžiagą apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą ir gyvenimą, klausytis 
įrašų. Informacijos centre su
kauptos medžiagos pagrindu 
bus sukurtas specialus interne
to tinklapis „www.ciurlionis.lt". 

Lauke prieš galeriją esanti 
erdvė bus išnaudojama įvai
riems po atviru dangumi vyk-
siantiems koncertams bei ki
tiems renginiams. 

* J au antrus metus autiz-
mu sergant iems v a i k a m s 
sveikti padeda Lietuvos jūrų 
muziejaus delfinai. Kol kas del
finų terapijos užsiėmimus galė
jo lankyti tik septyni vaikai, 
šios reabilitacijos dar laukia 
daugiau nei 150 ligoniukų. Del
finų terapijos paramos koncerto 
projekto globėja yra prezidento 
žmona Laima Paksienė. Ji yra 
įsteigusi Gerų iniciatyvų fondą, 
kurio viena iš pirminių veiklos 
krypčių yra parama neįgaliems 
vaikams. (K-Elta) 

* Specialiųjų tyrimų tar
nybos iSTT> Klaipėdos skyriu

je pradėtas ikiteisminis tyri
mas, įtarus, kad Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direktorius 
Vladas Portapas, piktnaudžiau
damas tarnybine padėtimi, ne
teisėtai pats sau išnuomojo ir 
perėmė šio parko direkcijai pri
klausantį namą Nidoje. Nuomos 
sutartis buvo sudaryta 10-čiai 
metų. įtariama, kad, rengiant 
sutartį, buvo suklastoti doku
mentai. (BNS) 

* Savai tgal į su reng tos 
operacijos metu Kauno polici
ja garažų masyve Islandijos 
plente aptiko daugiau kaip 
prieš mėnesį dingusį Kauno 

„Žalgirio" krepšinio komandos 
žaidėjo Gintaro Einikio automo
bilį ..Audi A6 Avant". per pasta
rąjį pusmetį pavogtą jau antrą 
kartą, deja. šįsyk gerokai sunio
kotą. O Vilniaus policija ėmė 
ieškoti iš nuosavo garažo din
gusio „Lietuvos ryto" vidurio 
puolėjo Artūro Javtoko visurei
gio. Sulaikytų 6 kauniečių pa
vardžių tyrimą atliekantys pa
reigūnai neskelbia. Kai kurie iš 
sulaikytųjų policijai yra žinomi. 
Kratos metu garaže buvo rasta 
ir daug kitų daiktų, kurie, ma
noma, padės atskleisti kitas au
tomobilių vagystes (KD-Elta) 

A f A 
ALDONA VASIUKEVIČIŪTĖ 

PAŠKEVIČIENĖ 
Mirė 2003 m. birželio 21 d. 
Nuo 1987 m. su dukra gyveno Vista, CA; nuo 

1949—1987 m. Čikagoje; nuo 1944—1949 m. Vokieti
joje. 

Gimė 1917 m. gruodžio 18 d. Lietuvoje, Sintautų 
kaime, Šakių apskrityje. 

Nuliūdę liko: duktė Genovaitė Al-Shafie, žentas 
Khaled, anūkė Nicole, anūkas Omar; mirusių brolių 
žmonos su vaikais Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Aldona buvo žmona a.a. Vlado. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. Švč. Mer

gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Chicago, IL., kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a.a. Aldonos 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę artimieji 

Po vakarienės ir pašnekesio, kai baigias diena, 
ji atsisveikina amžinai ir niekaip vis atsiskirti negali. 

"Sudiev", "sudiev", —ji kartoja tolydžio, lūpos jos virpa — 
kaip jos rankai sunku tas rankas paleisti... 

Ant laiptų stabčioja, dar, dar, dar valandėle... 
sutemoj vos pilkuoja tolstantis veidas, 
jau štai nebematyt jos visai - o, kaip ji nenoriai išėjo! 

Ir vis kalbėjo, kalbėjo lig paskutinės minutės. 
Walt Whitman 

PADĖKA 
A. A. KAZIMIERA ANTANAITIENĖ 

Mirė 2003 m. balandžio 16 d„ palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse, Čikagoje balandžio 19 d. 

Nuoširdžiai dėkojame už gėles, už aukas šv. Mišioms, 
Lietuvių Fondui bei šeimos nuožiūrai (šios aukos buvo 
įteiktos tėvui A. Saulaičiui Lietuvos vargstančiųjų 
reikalams) ir visiems, visiems pareiškusiems bet kokiu 
būdu mums užuojautą, o mirusiajai pagarbą ir 
patarnavimąjos paskutinėje žemiškoje kelionėje. 

Liūdinti šeima 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$710 

$500 

įteikė žurnalistė, visuomenininke Zuzana Juške
vičienė, Oak Lawn, IL. Jos gimtadienio vaišėse 
dalyvavusių dalis svečių savo dovanas paskyrė 
L.P.G.fondui: Vytautas ir Jolanta Mikūnai; Geor
ge ir Helan Kolosov; Ramojus ir Aldona Vaičiai; 
Eugenijus ir Danguolė Bartkai; Gediminas ir dr. 
Birutė Biskiai; Alfonsas ir Jolanda Kereliai; Da
nutė Eidukienė; Petras ir Irena Dirdai; Gražina 
Musteikienė; Halina Moliejienė. Viso suaukota 
$610. Taip pat prisidėjo su savo $100 auka ir pati 
solenizantė Z. Juškevičienė. 
Algis ir Teresė Kazlauskai, Orland Park, IL (viso 
$3,400). 

$419.14JAV LB Bostono apylinkė per K. Bačanską (viso 
$503.74). 

$50 Francis Pakalnis, Santa Monica, CA (viso $585). 
$25 Bruno Mikėnas, Woodridge, IL (viso $240). 

Pagerbdami mi rus iu atminimą, Lietuvos par t izanu 
šalpai aukojo: 

a.a. Vytauto S taškaus atm.: per L.P.G. fondo atstovą 
E. Slavinską atsiųstos aukos: 
$20 Vytautas Budrionis, St. Petersburg, FL; Alek

sandras Daunys, St. Petersburg, FL; Algis Dūda, 
St. Pete Beach, FL (viso $280); Vida Sabienė, St. 
Petersburg, FL; Juozas ir Aldona Šuiaičiai, St. 
Petersburg, FL (viso $45); Bronė Taorienė, St. Pe
tersburg, FL (viso $30). 
Pranas Budininkas, St. Pete Beach, FL (viso 
$30); Loreta Kynienė, So Pasadena, FL (viso 
$30); Eugenijus ir Irena Slavinskai, St. Peters
burg, FL (viso $240). 

Lietuvos Par t i zanu globos fondas širdingai dėko
ja visiems aukotojams už gausias aukas. 

Mirusio šeimai ir jo artimiesiems reiškiame širdin
giausią užuojautą. 

L.P.G. Fund, 2711 West 71st Street , Chicago, IL 
60629. 

$10 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 25 d., trečiadienis 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų tėtis 

A t A 
žurn. JUOZAS ŽYGAS 

Mirė 2003 m. birželio 20 d., 9:50 v.v., namuose po 
trumpos, bet sunkios ligos, sulaukęs 85 metų. 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Gimė Rygoje, augo Biržuose, gimnaziją baigė Kau
ne. Amerikoje išgyveno 54 metus. 

Nuliūdę liko: sūnus Edmundas, duktė Ramoną 
Graužinienė, žentas Algimantas, anūkės Irena ir Erika 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Juozas buvo lietuviškos spaudos bendradarbis 
ir rašė „Drauge", „Dirvoje", „Tėviškės žiburiuose", „Dar
bininke", „Laisvoje Lietuvoje", „Aiduose", „Varpe", „Pa
saulio lietuvyje", „Karyje", „Naujojoje viltyje". Buvo pas
tovus vedamųjų rašytojas „Drauge" ir „Dirvoje". 

1944—1949 m. gyveno lietuvių stovykloje Hanau, 
Vokietioje, kur buvo kultūros vadovas, „Dainavos" an
samblio tautinių šokių vadovas ir IRO globojamo tarp
tautinio vaikų teatro vadovas. 1949 metais atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Clevelando, 1956 m. persikėlė į 
Čikagą. 

A.a. Juozas priklausė Lietuvių Bendruomenei, LB 
Socialinei tarybai, LB Kultūros tarybai, Lietuvių žur
nalistų sąjungai, Amerikos lietuvių tautinei sąjungai, 
Lietuvių fondui — buvo kontrolės komisijos ir valdybos 
narys, Jaunimo centro valdybai, Istorijos draugijai ir 
lietuvių filatelistų draugijai „Lietuva", kurioje 1968— 
1972 metais buvo pirmininkas ir redaktorius. Buvo vi
suomenininkas ir dalyvavo komitetuose, ruošiant muzi
kos, dainų, tautinių šokių šventes, simpoziumus ir 
minėjimus. Parengė ir ribotu tiražu išleido studiją 
„Pirmieji Lietuvos pašto ženklai", redagavo „Dirvos" 75 
metų ir ansamblio „Dainava" 50 metų jubiliejinius lei
dinius, dirbo knygos „Lietuvių fondas" redakcinėje ko
misijoje, 1993 metais buvo pagerbtas pasižymėjusio 
žurnalisto premija. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 25 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Atsisveikinimas 
įvyks 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 26 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių a.a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: sūnus, duktė, žentas ir anūkės . 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600, 

www.petkusfuneralhomes.com 

Su liūdesiu pranešame, kad 2003 m. birželio 23 d., 
sulaukęs 88 metų, mirė mūsų mylimas Tėvelis ir Sene
lis. 

A t A 
ALFONSAS NOREIKA 

Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. 
Nuliūdę liko dukros: Daiva Murphy, jos vyras Ri-

chard, sūnus Joseph, dukra Carol'ine, proanūkai And-
rew ir Samantha; dukra Asta Mikūnas, jos dukra Ingri
da, žentas Juozas Katauskas ir proanūkė Erika; svai
nės: Vanda Gasperienė, sūnus Gediminas; Sofija Cibie-
nė, jos sūnus Robertas, dukra Aušra, žentas George 
Bicknell, jų vaikai George ir Michael, dukra Ramunė, 
žentas Rolandas Siniakovas ir jų dukrelė Rasytė bei 
daug giminių ir pažįstamų liko Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 26 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v., Petkus Lemont laidojimo na
muose 12401 S. Archer Ave. (netoli Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 27 d. Iš laido
jimo namų 9:30 v.r. a.a. Alfonsas bus atlydėtas į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 
v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdusi šeima 

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

PADĖKA 

Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserų vardu 
dėkojame už aukas Pažaislio Vienuolyno fondui (per įga
liotinį Algį Liepinaitį). Pažaislio vaizdajuostei aukojo: 
$200 Patricia Nelia Paulauskaitė $100 Birutė ir Paulius 
Gyliai; $50 Dana ir Alfonsas Gulbinai; Amerikos Lietuvių 
klubas Beverly Shores, IN; dr. Vytautas Musonis; $25 So
fija ir Algirdas Palioniai; dr. Ona ir dr. Albinas Garūnai; 
$20 Teodora Zailskienė. 

Aukas prašome siųsti: Pažaislis Fund, c/o Sisters of 
St. Casimir a non-profi t organiaation 2601 W. Mar-
ąuet te Road, Chicago, IL 60629-1817. 

http://�www.ciurlionis.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. birželio 25 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE iR APYLIJSKĖSE 
TĖVO DIENOS PROGA — VAIKYSTĖS 

PRISIMINIMAI 

„Seklyčioje" birželio 25 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietėje bus rodoma vaizda
juoste ..Kai papartis žydi". Tai 
lietuvių liaudies dainų ir tau
tinių šokių puokštė. Libretas 
— Danutes Bindokienės. Vei
kalas ..Dainavos' ansamblio ir 
tautinių šokių grupės „Spin
dulys" 1990 m. pastatytas 
Morton gimnazijos auditori
joje. Filmavo vaizdajuosčių 
meistras Aleksandras Plėnys, 
kuris taip pat dalyvaus tre
čiadienio popietėje. Visi kvie
čiami atvykti, pasidžiaugti 
nuotaikingu veikalu, išmėgin
ti savo laimę „laimės šulinyje" 
— galėsite laimėti šią vaizdą-
juostę (padovanojo A. Plėnys)! 
Bus bendri pietūs — atvykite. 

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas šaukiamas penktadienį, 
birželio 27 d.. 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. 

Birželio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. ryto. Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje bus aukojamos Mišios už 
a^a Oną Aldoną Laurinai
tienę, kurią Viešpats pasi
šaukė prieš 5 metus. Draugai, 
giminės ir pažįstami prašomi 
ją prisiminti savo maldose. 

Anglijos Lietuvių klubas 
birželio 29 d., sekmadienį. 12 
vai., Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. rengia vasaros ge
gužinę. Bus įvairūs pietų pa
tiekalai ir kiti priedai. Gros ir 
dainuos Algimantas Barniš-
kis. Anglijos Lietuvių klubo 
valdyba visus maloniai kviečia 
atsilankyti. 

Ar ruošiate renginį ir 
dar nepaskelbėte? Ateinan
čią savaitę jau liepos pradžia 
ir bus spausdinamas ..Rengi
nių kalendorius". Paskubėkite 
iki kito pirmadienio, birželio 
30 d., atsiųsti pranešimuką ir 
bus įdėtas į kalendorių. Bū
tina pateikti raštu. 

Atsiprašome! Birželio 24 d. 
K. Ambrazaičio vedamajame 
(3 pslj ..pranyko" paskutinė 
eilutė. Straipsnis turi pasi
baigti taip: ..Birželio-23-oji 
Lietuvos ir pasaulio tautų is
torijoje lieka antrojo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
diena". 

Lemonto LB valdyba vi
sus kviečia į birželio 29 d. 
ruošiamą gegužinę, kuri vyks 
PLC sodelyje ir prasidės 12 
vai. Šia gegužine atidaromas 
vasaros sezonas Lemonte. Bus 
prisiminti ir pasveikinti visi 
Jonai ir Jonės, švęsime Pet
rines, o linksmą programą at
liks Stasė Jagminienė. Gros 
naujas muzikinis vienetas, 
veiks įdomi loterija, o jau 
vaišių skanumėlis — ką ir be
kalbėti: Visi kviečiami atvyk
ti, pasižmonėti, pasišokti, pa
dainuoti ir smagiai praleisti 
sekmadienio popietę. 

Nekalto Šv. M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje (Brighton Parke) nuo 
pirmojo liepos mėnesio sekma
dienio. 6 d., lietuviškų Mišių 
laikas pasikeičia — Mišios 
bus 10 vai. r. (anksčiau — 
10:30 vai. r.) 

Ziono Lietuvių evange
likų liuteronų ir „Tėviškės" 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos organizuoja 3-12 m. 
amžiaus vaikams „Biblijos va
saros stovyklą", kuri vyks lie
pos 21-25 d. Ziono parapijos 
patalpose. Vaikai susipažins 
su pagrindinėmis Biblijos są
vokomis ir istorijomis, ben
draus, dainuos, kartu ruoš 
projektus. Užsiėmimai vyks 
nuo 9:30 v. r. iki 12:30 v. po 
pietų. Grupės sudaromos pa
gal amžių ir kalbą (lietuvių ir 
anglų). Registruotis reikia iki 
liepos 18 d. Telefonas: 708-
422-1433; adresas: 9000 S. 
Menard Ave, Oak Lavra. IL 
60616; e-paštas: 
zionlithlutheran@aol.com 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 
McCarthy Rd.. Lemonte. Visas 
pelnas skiriamas stipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos - skam
binti Edui Modestui - 630-
794-0500. 

„Draugo" bendradarbis 
Bronius Nainys šiuo metu 
išvykęs į Lietuvą, tad jo nuola
tinių straipsnių nebus. Tikė
kimės, kad grįždamas par
siveš naujų įspūdžių ir vėl 
savo straipsniais domins 
..Draugo" skaitytojus. 

Cicero lietuviai, susirinkę į 
sekmadieninį minėjimą po lie
tuviškų šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj birželio 15 
d. ryte, išgirdo įdomių minčių 
apie savo veikla praeityje pla
čiau pagarsėjusį Cicero lietu
vių telkinį. Savo prisimini
mais čia pasidalino Tėvo die
nos proga į savo buvusius 
namus atvykęs dr. Petras Vy
tenis Kisielius. Šis, 1956 me
tais Cicero gimęs ir čia savo 
jaunystę praleidęs, gydytojas 
pasipasakojo apie savo pergy
venimus vaikystėje, bendrau
jant su lietuviais ir mokantis 
lituanistinėse mokyklose, pa
dėjusius suformuoti lietuvišką 
nusiteikimą. 

Pristatytas jo tėvo, susirin
kimo vedėjo, ilgamečio Cicero 
lietuvių veiklos židinio kursty
tojo — dr. Petro Kisieliaus, 
Petriuku vadintas, dabartinis 
gydytojas sugrįžo į tas dienas, 
kuomet kambarys, kuriame 
dabar pravedami sekmadieni
niai susibūrimai, jam atrodė 
labai didelis. Tais laikais šioje 
vietoje vykdavo vaikų darželio 
pamokos, kurias jaunasis Pet-

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Marijonų talkininkų centro 
leidykla Kaune neseniai 
išleido A. Saulaičio, SJ, ir A. 
Karaliūtės. SJE. parengi 
dento vadovą „Krikščionybe ir 
kultūra". Knyga patraukli, 
didelio - sąsiuvinio formato, 
21" psl. Autoriai įvade rašo. 

- studento vadovas su
kurtas per šešis semestrus 

n u k a s 

dr. Pet ras Vytenis Kisielius 

Kalbėtojas buvusį Cicero lie
tuvių telkinį pavadino kaimu, 
kuriame jis kartu su savo 
draugais augo, visi vienas kitą 
gerai pažinojo, lietuviškai tar
pusavyje bendravo. Iškėlė sa
vo buvusiųjų mokytojų nuopel
nus, vystant ir suformuojant 
lietuvišką nusiteikimą. 

Jis paminėjo visą eilę pa
vardžių tų mokytojų, kurie 
tais laikais Cicero darbavosi. 
Tai — Radvilienė, Motušienė, 
Babrauskienė, Lauraitienė, 
Balutis, Ašoklis, Zailskas, 
Zailskaitė ir kiti. Ypatingai jis 
išskyrė choro vadovą Juozą 
Kreivėną, kuris ciceriečius iš
mokė dainuoti trimis balsais, 

to neįstengė nė vienas kitas 
Čikagos vaikų choras. Krei
vėnas taip pat sužadino meilę 
Lietuvos ir ne vien tik jos — 
istorijai, nes, prieš įstodamas į 
Medicinos mokyklą, jis istoriją 
kaip tik studijavo. 

Kalbėtojas prisiminė ir Cice
ro ateitininkų veikėjus: Vac
lovą Kuprį, Aldoną Prapuole-
nytę, Tauginą ir kitus, kurie 
turėjo įtakos jo asmenybės for
mavimui. 

Nors Cicero lietuvių telki
nys, jį lyginant su Marąuette 
Parku ar Brighton Parku buvo 
nedidelis, tačiau tuo laiku Ci
cero lietuvių jaunimas sakyda
vo: „mes maži, bet ciceriečiai". 

Prisiminimuose kalbėtojas 
pabrėžė, kad jo lietuviškas su
siformavimas yra dalis Dievo 
plano, turintis gilesnę prasmę. 

Po įdomių vaikystės dienų 
prisiminimų, kurie nuskam
bėjo linksma gaida, iškelti ir 
liūdnesni dalykai. Susirinki
mo vedėjas — dr. P. Kisielius 
pasiūlė savo sūnui imtis akci
jos į lietuviškos veiklos dar
buotojų eiles grąžinti kitus Ci
cero lit. mokyklos lankiu
siuosius ir tada čia aktyviai 
veikusius jaunuolius, kurie 
dabar, sudarę savo šeimas, 
yra pabirę po įvairias apy
linkes. 

Atrodo, kad tas bus padary
ta, kada į Cicero atvyks vienas 
iš buvusių veikliausiųjų šio 
telkinio žmonių — kun. dr. Ar
vydas Žygas, kuris dabar dar
buojasi savo tėvų žemėje. Ne
trukus jis čia žada vėl lanky
tis, tai tada gal bus galimybė 
buvusius jaunystės draugus 
sukviesti į būrį-

Šis gražus Tėvo dienos pa
bendravimas buvo baigtas su
sirinkusiųjų iškeltomis minti
mis — patarimais, pagei
davimais. Juos čia išsakė: Sta
sys Dubauskas, Aldona Zails
kaitė, dail. Vilius Slavinskas, 
Birutė Zalatorienė, Aleksas 
Šatas ir kt. 

Reikia priminti, jog didesnis 
Cicero lietuvių renginys bus 
ateinantį sekmadienį, birželio 
22 d., kuomet po lietuviškų 
pamaldų Šv. Antano parap. 
salėje bus Baisiojo birželio 
įvykių paminėjimas. Čia dr. 
Petras Vytenis Kisielius kaip 
tik bus vienas programos da
lyvių. 

Ed. Šulaitis 

KRIKŠČIONYBĖ IR KULTŪRA" -
VADOVAS STUDENTAMS 

Vilniaus aukštesniosiose mo-. 
kyklose. Tai akademinis kur
sas, skirtas norintiems arti
miau susipažinti su religi
niais, etiniais, dvasiniais klau
simais. 1999-2000 m. atlikta 
studentų apklausa liudija stu
dentų domėjimąsi tokia dis
ciplina. Postmoderniame tech
nologijos, informacijos bei 
ryšių amžiuje žmogus ieško 
savęs ir savųjų, stengdamasis 
suvokti savo vidinius išgyveni
mus ir bendruomenines sąsa
jas. 

Leidinys sudarytas iš tokių 
skyrių: „Krikščioniškas dva
singumas". ..Dievo ir žmogaus 
klausimas XXI amžiuje. 
Krikščioniškas žvilgsnis į 
žiniasklaidą". ..Asmens lais
vės, sąžines ir Dievo valios di
alektika," „Simboliai ir litur
gija. Menas ir liturgija". 
..Didžiosios religijos ir pa-
saulėjimas", „Tikėjimas ir 
mokslas" ir kt. Kiekvienos te
mos aptarimo pabaigoje yra 
pateikiamos užduotys ir duo
dami klausimai pratimams. 

Dr. Petras Kisielių- Cicero lietuvių telkinio neoficialus prezidentas 
'dešinėje ' ir Marija Reiniene. 

Irena Grigaitienė dešinėje ..Vaiko vartai i mokslą" organizacijos susirin
kime pasakoja įspūdžius iš Lietuvos -los atidžiai klaususi Marytį 
(Vrniutė ir Rilonė Rudaitiem Aušrelės Sakalaites nuotr 

\ 
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Violeta Pakalniškiene 
Joninių savaitgalis buvo tur

tingas renginių, kurių autoriai 
ir dalyviai buvo naujausios 
kartos išeiviai. Vienas iš tokių 
- birželio 21 d., šeštadienį, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje vykęs vaikų poezijos 
knygos pristatymas - Violetos 
Pakalniškienės ,,Mažojo pasa
koriaus kraitelės" šventė. 
Nors poetė ir ..mokytoja iš 
pašaukimo'7, kaip ji pati save 
pristato, Amerikoje yra tik 
penkeri metai, bet čia jau 
spėjo rasti bendrą kalbą ir su 
išeivijos Rašytojų draugija, 
todėl į knygos pristatymą 
buvo gausiai susirinkę ir ko
legų rašytojų. Na, bet apie 
viską iš eilės. 

Violeta Pakalniškienė jau
nystėje bandė tapti lengvosios 
pramonės specialiste, netgi 
įsigijo diplomą ir buvo pra
dėjusi dirbti, bet labai greitai 
suprato, kad tai ne jos duona. 
Ji - mokytoja. Įstojo ir baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą 
ir tapo lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoja. O tas, kuris 
studijuoja lituanistiką, žino
ma, bando kurti - proza ar 
eilėmis. Violeta nuo pat vai
kystės buvo guvi žodžiui, grei
tai sudėliodavo rimuotą 
„balabaiką" arba ketureili 
apie gėles ir gamtą. Mokykloje 
tuojau buvo pastebėta ir tapo 
sienlaikraščio redaktore. 
Siuntė rašinėlius ir eilė
raštukus į ..Genio" žurnalą. 
..Sovietiniais metais knygos 
išleisti negalėjau, nes reikėjo 
prirašyti komunistinių ei
lėraščių, - pasakojo prieš kny
gos pristatymą Violeta. - O ir 
pinigų nei 'blatu' neturėjau". 
Nors buvo gimusi Žemaitijoje, 
visa jos darbinė karjera pra
bėgo Dzūkijoje, Alytaus mo
kyklose, kur ji buvo žinoma 
kaip mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ir įvairių rengi-

AS NENORIU SAVĘS PŪDYTI, 
AŠ NORIU MOKYTI VAIKUS 

liepsnojantis žiburėlis, - sakė 
kalbėtoja. - Violeta moka 
ištesėti žodį, rasti išeitį. Ji vi
sada buvo ta jungiamoji gran
dis, kuri padėdavo suburti 
linksmą kolektyvą. Turėjo 
ryškų organizatorės talentą, 
dalyvaudavo dainų šventėse. 
Įvairiuose renginiuose moki
nių lūpomis skambėjo jos su
kurti posmai, eilėraščiai-
pasakos". 

„Draugas" jau yra ne kartą 
rašęs apie Violetos Pakal
niškienės Čikagos priemies
tyje (pradžioje buvo Darien, 
vėliau Plainfield) sukurtą ir 
vadovaujamą lietuvišką mo
kyklą, pavadintą Kovo 11-
osios vardu. Tai iliustruoja 
bendradarbės Stasės žodžius 
apie Violetos organizatorės 
talentą. 

— Mokykla yra Jūsų gyveni
mo šaltinis? - klausiu mokyk
los vedėjos Violetos. 

- Čia jokiu būdu ne. Pirmai
siais metais savo namuose dir
bau netgi nemokamai. Man 
reikia bendrauti su vaikais, aš 
noriu padėti jiems, aš nenoriu 
savęs pūdyti, aš noriu mokyti 
vaikus ko nors gražaus -
rašyti, skaityti, deklamuoti, -
pasakoja mokytoja. - Aš nesu 
atsitiktinė mokytoja, esu mo
kytoja iš pašaukimo, - sakė 
Violeta Pakalniškienė. 

nių organizatorė. Buvo gerai 
pažįstama su vienu iš labiau
siai skaitomų Lietuvoje vaikų 
poetų Anzelmu Matučiu. 
Rengė jo pagerbimo ir apdo
vanojimo Respublikine premi
ja šventę, daug kitų lite
ratūrinių Alytaus miesto 
renginių. Pati kurdavo scena
rijus ir pati juos įgyven
dindavo. 

Čia vėl reikia grįžti prie Vio
letos Pakalniškienės knygelės 
pristatymo Čikagoje. nes 
šventėje dalyvavo jos ilgametė 
bendradarbė Stase Gudy-
nienė. šiuo metu gyvenanti In
dianoje, kuri kaip tik ir pasi
dalino savo mintimis apie va
karo kaltininkę. ..Tai buvo 

Violetos Pakalniškienės knygelę 
..Mažojo pasakoriaus kraitelė" gau
siai iliustravo dail. Kęstutis 
Šileikis. 

Todėl galima suprasti ir be 
komentarų, kodėl mokytojai 
reikėjo tos knygelės, bet pa
klausykime, ką ji apie tai sako 
pati: 

- Vaikai mano draugai, o 
knyga vaikams yra gera 
medžiaga darbui su jais. Ypač 
Amerikoje. Vaikai čia ne taip 
dažnai būna gamtoje. O mano 
knygelėje daug kalbama apie 
gamtą, apie žmogaus darbą 
kaime. Joje daug mokomosios, 
pažintinės, lavinamosios me
džiagos. Vaikams tai - di
džiulis bagažas. Kad ir eilės 
apie duoną. Paklausk čia vai
ko, iš kur atsiranda duona, ir 
jie pasakys, kad perkama 
parduotuvėje. O aš pasakoju, 
kad pirmiausia reikia išpu
renti dirvą, ją išakėti, ruge
lius pasėti, per žiemą jie mie
ga ir t.t. Arba štai metų laikai 
- tai gali būti pateikiama kaip 
kova tarp blogio ir gėrio. Kaip 
mokytoja, aš pažįstu vaikus, 
suprantu jų psichologiją. 

Vaikų knygelės pristatymas 
Čikagoje yra nemenkas įvykis, 
todėl sutraukė ir rašančiąja 
„grietinėlę". Autorę sveikino 
Rašytojų draugijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė: „Graži ši 
popietė, gal kad pirmoji vasa
ros diena, o ir vyksta šios kny
gelės pristatymas. Pirmiausia 
Violetos eilėraščius pamačiau 
'Drauge': tokie šilti, tikri. 
Nuoširdus paprastumas - j o s 
poezijos stiprybė. Džiaugiuosi, 
kad ji juos sudėjo į knygelę, 
kuri labai gražiai pavadinta -
„Mažojo pasakoriaus krai
telė". Nors Violeta dar nėra 
oficiali draugijos narė, bet 
mūsų renginiuose jau skaitė 
savo eilėraščius". 

Šiltą žodį tarė ir rašytoja 
Nijolė Jankutė-Užubalienė. 
„Kad tas papartis pražįstų 
kasmet. - linkėjo kolegei. -

Reikia užgožti pykčio kupinus 
vaizdus ir piktus žodžius, ku
rie liejasi iš televizorių, ir gau
sinti literatūrą, kuri veda į 
gėrį ir grožį. Tai labai reika
linga augantiems vaikams". 

Autorę sveikino „Mažojo 
pasakoriaus kraitelės" 
„krikštamotė" - „Draugo" 
vaikų skyrelio „Draugo lietu
viukai" redaktorė Vitalija Pu
lokienė, paskatinusi išleisti 
šią knygelę ir parašiusi jai 
įvadą. Kalbėjo ir nekasdieniu 
įvykiu džiaugėsi alytiškė Aldo
na Jurkutė , kun. Jaunius 
Kelpšas. „Buvau pakviestas 
palaiminti šią knygelę. Bet ne
galima laiminti to, kas yra iš 
Dievo. O talentas rašyti - yra 
Dievo dovana". - sakė kuni
gas. 

Vakarą vedė Dalia Sokienė, 
kuri yra ir knygelės įgar
sintoja. Vakaro metu skambė
jo puikaus garso ir talentin
gai skaitovės pateikti bei 
Ryčio Januškos gamtos gar
sais pagražinti plokštelės, 
(kompaktinio disko) įrašai. 

Knygos pristatyme dalyvavo 
ir eilėraščius skaitė Violetos 
Pakalniškienės vedamos Kovo 
11-osios lietuviškos mokyklos 
mokinukai Saimantas Žagas, 
Gerda Kugaudaitė ir Maitana 
Žagaitė. Vakarui prasmingą 
aplinką sukūrė Genutės Razu-
mienės vadovaujamas liaudies 
instrumentų ansamblis, sku
dučiavęs, kankliavęs ir daina
vęs lietuviškas melodijas. 

Užbaigos žodį tarusi Violeta 
Pakalniškienė padėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie šios 
knygelės išleidimo (gražiai at
spausdino „Draugo" spaus
tuvė) ir kurie atvyko į jos kny
gos šventę. Ji davė suprasti, 
kad tai tik pradžia. Ši. pirmo
ji, jos knygelė skirta ma
žiausiems skaitytojams, bet ji 
rašanti ir vyresniems. Tad iki 
naujų susitikimų būsimų 
poetės knygelių puslapiuose. 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200,I.emont, n. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. H, 60603 
Galimos konsult;mjos šestadienia i s 
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