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Skau tų veikla: JAV, 
Lietuvoje, Brazilijoje. 

2psl. 

Dainuojanti a r 
kovojanti Lietuva. 
Sausio 13-oji m u s 
įpareigoja. 

3psl. 

Komentara i , la iškai , 
nuomonės . 
Seimininkių ke r t e l ė . 

4 psl. 

Ka matysime Valdovų 
rūmuose . 
„Lėlės" teatrui 45-er i . 

5 psl. 

Šv. Kazimiero k a p i n ė s e 
pavaikščiojus. 

6 psl 

Iš Lietuvos Vyčių 112 
kuopos veiklos. 
XII taut inių šokių 
šventės ženklas. 
N'evv Yorke s te ig iamas 
l ie tuviu dramos 
t ea t r a s . 
Pažinčių klubo pop ie tė . 

8 psl. 

Sportas 

Laisvės gynėjų dienos minėjime teišvengta polui* v p rob lemų 
Vilnius , sausio 13 d. (BNS-

Elta) — Antradienį iškilminga
me Seimo posėdyje minint Lais
vės gynėjų dieną Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas pa
ragino tradicines Lietuvos par
tijas bendrai duoti atkirtį popu
listams, spekuliuojantiems 
žmonių nusivylimu dėl per lėtai 
gerėjančio gyvenimo. 

„Nejaugi šiandieninė politi
nė situacija — per menkas įro
dymas, kad abejingumu nedels
dami pasinaudoja populistai. 
Neeksperimentuokime savo ir 
savo vaikų likimu. Neleiskime, 
kad žmonių noras greičiau gy
venti pasiturinčiai ir nusivyli
mas, kad pasiturinčiai gyvena 
dar ne visi, taptų populistų poli
tiniu kapitalu", sakė jis, 
pridūręs, jog tai yra ,,ne 
retoriniai klausimai, o kvieti
mas bendram darbui" būsimų 
rinkimų išvakarėse. 

Šių metų birželį Lietuvoje 
bus rengiami Europos 
Parlamento, o rugpjūčio arba 
rugsėjo mėnesį — Seimo rinki
mai. Taip pat gali būti surengti 
ir pirmalaikiai prezidento rinki-

* E u r o p o s v y r u k r e p 
šinio k lubų ULEB t a u r ė s 
varžybų F grupės a š t u n t o j o 
r a to rung tynėse V i l n i a u s 
„Lie tuvos rytas" antradienį 
namuose pralaimėjo Bnghton 
„Bears" 'Anglija) komandai 
62:71. Daugiausiai taškų vil
niečiams pelno Aaron Lucas — 
14, Andrius Šležas, Ramūnas 
Šiškauskas ir Robertas Javto-
kas (nuot r . dešinėje) — po 11. 
Kitas turnyro rungtynes „Lietu
vos rytas" žais sausio 20 dieną 
svečiuose su „Cholet Basket" 
(Prancūzija) komanda. 

mai, jeigu dabartinis valstybės 
vadovas Rolandas Paksas būtų 
nušalintas po Seime pradėtos 
apkaltos procedūros. 

Iškilmingai minint Laisvės 
gynėjų dieną, pagerbtos ne tik 
Sausio 13-osios aukos, bet ir ne
išvengta dabartinių įvykių po
litinių vertinimų. 

Prezidentas Rolandas Pak
sas, kalbėdamas Seime, nuo
širdžiai a ts iprašė Sausio 13-
osios aukų artimųjų, kuriems, 
anot jo, skausmą sukelia ir pas
tarųjų mėnesių įvykiai. 

„Brangindami tai , dėl ko 
kovojome, privalome įžvelgti ir 
kai kur ias šių dienų tendenci
jas. Ar sustiprins mus baubų ir 
fobijų kūrimas? Ar sugebėsime 
atskirti tikrą tiesą nuo taria
mos, t ikrus priešus nuo tu. ku
riuos aštrioje politinėje kovoje 
sukuria laki fantazija?", svarstė 
R. Paksas . Pasak jo, „svarbiau
sia mums visiems suvokti savo 
atsakomybę už tai, kad savo 
veiksmais ir žodžiais nepakirs-
tume piliečių tikėjimo valstybe 
ir neįžeistume atminimo tų, ku
riuos šiandien minime". „Turi-

Seime paminėta Laisves gynėjų diena. 

me tapti valstybe, verta žuvusių 
už ją aukos", sakė prezidentas. 

Jo įsitikinimu, šiuo metu 
Lietuvoje sukelta politinė su
maištis neturi sulėtinti žings
nių einant pasirinktu keliu. R 
Pakso nuomone, j Europą reikia 

ateiti ne tik su gerai išlaikytais 
ekonomikos egzaminais, bet 
būti brandžia teisine valstybe. 
„Valstybė, kurioje kiekvienas 
— nuo paprastu piliečio iki ša
lies vadovo — turi būti vieno
dai lygūs prieš įstatymą ir kiek-

Tomo Bauro 'ELTA) nuotr. 

vienam žmogui turi galioti dar 
Pirmojo Lietuvos Statuto postu
l a tuose formuluoti principai , 
ka ip nekal tumo prezumpcija bei 
vien teismo teisė nustatyti kaltę 
ir skirt i bausmę", pabrėžė R. 
Paksas . Nukel ta į 7 psl. 

Slovakijos 
prezidentas 

atidėjo vizitą 
\ Baltijos valstybes 

Vi ln ius , sausio 13 d. (BNS) 
— Slovakijos prezidentas Ru-
dolf Schuster atidėjo sausio pa
baigai planuotą vizitą į Lietu
vą, Latviją ir Estiją. 

Apie šį Slovakijos prezi
dento sprendimą buvo infor
muota Bratislavoje šią savaitę 
viešėjusi Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos delegacija, 
kuriai vadovavo Europos vals
tybių departamento direkto
r ius , ambasadorius ypatin
giems pavedimams regioninio 
bendradarbiavimo Vidurio ir 
Rytų Europoje klausimais Ed
vardas Borisovas. 

Slovakijos Prezidentūros 
atstovų teigimu, vizitas į Bal
tijos valstybes atidedamas dėl 
balandžio 3 dieną vyksiančių 
Slovakijos prezidento rinkimų. 

Diplomatinė praktika rodo, 
kad prezidentų ir kitų aukštų 
valstybės pareigūnų vizitai pla
nuojami iš anksto. 

Nuke l t a į 7 psl . 

P r e m j e r a s s iū lo n e p e r d ė t i Rus i jos kapi ta lo 
d a r o m o s į t a k o s L ie tuvos g y v e n i m u i 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 
— Rusijos kapi ta las nedaro 
įtakos Lietuvos ekonomikai, o 
dabartinis politinis skandalas, 
nors ir turi neigiamos įtakos 
valstybės raidai, neišstūmė Lie
tuvos iš regiono pirmūnes pozi
cijų, interviu Lietuvos radijui 
antradienį sakė premjeras Al
girdas Brazauskas. 

Pasak jo, Rusijos investici
jos Lietuvoje pagal dydį užima 
šeštąją ar septintąją vietą, o pir
mąsias vietas tarp investuotojų 
tvirtai užėmusios Vakarų vals
tybės. 

„Tas rusiškas kapitalas, ku
ris yra Lietuvoje, pavyzdžiui, 
'Mažeikių naftos* perdirbimo 
įmonėje, Kėdainių 'Lifosoje', dir

ba labai gerai Tos įmonės pel
ningos, didina gamybos apimtis, 
žmonėms duoda darbo, moka 
mokesčius", sakė A. Brazaus
kas. 

Šiuo metu daugiausiai Ru
sijos kapitalo investuota į di
džiausią Baltijos valstybėse naf
tos perdirbimo susivienijimą 
„Mažeikių nafta", kurį kontro
liuoja Rusijos bendrovė „Ju
kos", taip pat Kėdainių trąšų 
gamybos įmonę ..Lifosa", pri
klausančią Rusijos trąšų milži
nui „Jevrochim", bei Rusijos du
jų susivienijimo „Gazprom" val
domą Kauno termofikacijos 
elektrinę. 

..Gazprom" artimiausiu me
tu taip pat turėtų įsigyti 34 proc. 

„Lietuvos dujų" akcijų. 
Premjeras atsargiai vertino 

ir kalbas, neva Rusijos kapita
las atvedė į prezidento postą da
bartinį valstybės vadovą Rolan
dą Paksą, kuris yra kaltinamas 
ryšiais su abejotinos reputacijos j 
asmenimis ir -j>rieš kurį jau Į 
pradėtas apkaltos procesas. 

..Čia ne mums spręsti, teisi- I 
nės institucijos turi nustatyti, 
ar rusiškas kapitalas padėjo R. i 
Paksui ateiti į valdžią. Apie tai j 
reikia labai atsargiai kalbėti", 
sakė premjeras. 

Jis pripažino, kad politinė 
krizė turi neigiamos įtakos Lie
tuvos gyvenimui, tačiau tvirti
no, kad vyriausybei didesnių j 
problemų dėl to nekyla. 

S e i m o p i r m i n i n k u i 
s i ū l o m a n e ž a r s t y t i 

p a ž a d ų l a i s v ė s 
g y n ė j a m s 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 
— Pasak Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pirmi
ninko, socialdemokrato Algirdo 
Syso, Seimo pirmininkas Artu
ras Paulauskas antradienį per 
iškilmingą Sausio 13-osios me
tinių paminėjimą Seime neap
dairiai prasitarė, kad ateityje 
Lietuvos laisvės nuo sovietinės 
agresijos gynėjams bus suteik
ta daugiau valstybinių lengva
tų. 

„Nereikėjo sakyti tų žo
džių, suteikti vilties. O jeigu 
Seimas įstatymų pataisų nepri
ims? Nukel ta į 7 psl. 

Lietuva nedalyvaus Rusijos 
rengiamose pratybose „D-6" 

Viln ius , sausio 13 d. (BNS) 
— Lietuva nedalyvaus Kara
liaučiaus srityje naftos platfor
moje „D-6" Baltijos jūroje vyk
siančiose tarptautinėse avarijų 
likvidavimo pratybose, kol Ru
sija nepasirašys su Lietuva tei
sinių susitarimų dėl įspėjimo 
apie jū ros užterštumo atvejus 
bei jų pasekmių likvidavimo ir 
žalos atlyginimo. 

Tai teigė Užsienio reikalų 
ministeri jos (URM) Informa
cijos ir kultūros departamento 
direktorė Violeta Motulaitė. 

Birželio mėnesį naftos plat
formoje „D-6" yra organizuoja
mos didelės tarptautinės praty
bos, kuriose žada dalvvauti ir 

stebėtojai iš NATO valstybių. 
Gelbėtojai mokysis likviduoti 
avariją naftos bokšte, semti iš
siliejusią naftą ir evakuoti žmo
nes. 

„Telkinys 'D-6' yra tik už 7 
kilometrų nuo Lietuvos jūros 
sienos, jis yra greta ekologiškai 
jautrios Kuršių nerijos. įtrauk
tos į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą kaip unikalus gamtos 
objektas. Todėl būtinas bendras 
Lietuvos-Rusijos poveikio aplin
kai vertinimas bei susitarimas 
dėl žalos atlyginimo įvykus 
avarijai", sakė V. Motulaitė. 

Pasak diplomatės, Lietuva 
nori, kad pirmiausia būtų pra
dėtos derybos Nukel ta į 7 psl . 

Lietuvos verslininkai žvalgosi į egzotiškus kraštus 
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 

— „Lietuvos verslininkai vykdo 
veiklą Latvijoje, Ukrainoje, Ru
sijoje. Dairomasi Afrikoje, Lo
tynų Amerikoje ir pietryčių Azi
joje. Žiūrime, kokių nišų dar yra 
verslininkams, nes galimybių 
Lietuvos įmonėms išties yra", 
teigė asociacijos „Tarptautiniai 
prekybos rūmai Lietuva" vykdo
masis direktorius Algimantas 

Akstinas. 
Anot jo. į Latviją su „VP 

Market" eina ir Lietuvos staty
bininkai, ir maisto produktų tie
kėjai . 

„Ukrainoje Hanner prade
da savo projektus nuo gyvena
mųjų namų, o kitąmet ketina 
statyt; biurus. Toks poreikis jau 
yra. Šiemet savo atstovybę Uk
rainoje ketina steigti ir Vilniaus 

bankas. Kartu eina ir daugelis 
kitų įmonių", sakė A. Akstinas. 

Pasak „Tarptautiniai pre
kybos rūmai Lietuva" vadovo, 
Lenkija į Meksika a kmingai 
eksportuoja pi- no B -litelius. Sa
vo terpę piene n\]'> l :ams Mok-
sikoje galėtų rasti ir Lietuva. 

..Egiptui. Sirijai, Jordanijai 
n ;kia daug tr ;ų. iurpių. 

Mukelta \ 7 psl. 

Siūloma r e n g t i d i skus i j ą 
dėl apkal tos V. Š u s t a u s k u i 

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) 
— Seimo Liberalų ir centro 
frakcijos seniūnas Eligijus Ma
siulis antradienį kreipėsi į Sei
mo pirmininką Artūrą Paulaus
ką, prašydamas jo pradėti par
lamentinių frakcijų c—kusija 
dėl galimybės surengti apkaltą 
Lietuvos laisvės sąjung - vado
vui parlamentarui Vytautui 
Šustauskui. 

„Pastarųjų savaičių su V. 
Šus tausku susiję įvykiai per- ' 
žengė sveiko proto ribas. Nuo 
pat kadencijos pradžios V. Šus
t a u s k a s savo elgesiu niekino 
žmonių išrinkta Seimą, kenkė 
Seimo įvaizdžiui, žemino žmo
giškąsias vertybes, todėl mums 
kelia rūpestį, kaip ilgai tai gali 

Seimo pirmininkui rašo 
E Masiulis. Nuke l t a į 7 ps l . 

Pol i c i j a a i šk ins i s 
S e i m o n a r i o 

V. Š u s t a u s k o 
š e i m y n i n į konf l ik tą 

Parlamentaro Vytauto Šus
tausko žmona dėl vyro smurto 
nusprendė kreiptis į policiją. 

Nijolę Šustauskienę į Vil
niaus miesto vyriausiąjį polici
jos komisariatą (VPK) pirma
dienį vakare atvežė Lietuvos 
televizijos žurnalistai. 

Nuke l t a į 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Ftemantis AfP, R<H;'crs AP. toteifa*. !TAP *«SS. 8NS 

žtmtį agent&tų pranešimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Tikėjimo lais

vei iškilo grėsmė kai kuriose 
Europos valstybėse, kurios pai
nioja oficialų Bažnyčios ir vals
tybės atskyrimą su draudimu 
religingumui pasireikšti viešo
joje sferoje, pirmadienį pa
reiškė popiežius Jonas Paulius 
II. Neseniai kilę ginčai dėl Eu
ropos krikščioniškojo paveldo 
paminėjimo Europos Sąjungos 
Konstitucijoje rodo, kad kai ku
rios valstybės turi sunkumų, 
kad įleistų religiją į visuome
ninį gyvenimą, sakė popiežius, 
kreipdamasis į Vatikano diplo
matinį korpusą. Gruodžio pa
baigoje Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac pritarė krikš
čioniškų kryžių, musulmoniškų 
skarelių ir judėjiškų šlikių už
draudimui valstybinėse mokyk
lose. Vokietija, kiek mažiau ir 
Belgija taip pat ketina įvesti to
kius draudimus, remdamosi is-

lamistų įtakos didėjimu tarp is
lamo mažumų. 

L o n d o n a s JAV oro pajė
gos aiškinasi, kaip vienas jų 
na ik in tuvas ..F-15E Strike 
Eagle" praėjusią savaitę kaimo 
vietovėje Anglijos šiaurėje ga
lėjo numesti nekenksmingą 11 
kg mokomąja bombą, pirmadie
nį sakė Anglijos kariškių atsto
vas spaudai įvykio metu žmo
nės nenukentėjo, tik buvo pa
daryta „nedidelė" žala turtui, 
sakė atstovas. 

Bo lon ia I Europos Komi
sijos pirmininko Romano Prodi 
namus Bolonijoje pirmadienį 
atėjo siuntinys su išnaudotomis 
šovinių tūtomis, o policija kol 
kas nežino, ar tai kaip nors su
siję su bomba, kuri jam paštu 
buvo atsiųsta gruodį. Pirma
dienį a t s ius tame siuntinyje 
taip pa t buvo pirotechnikos 
priemonių, anarchistine politi
nė deklaracija, grasinama žinu
tė ir laikraščio iškarpa su R. 

Prodi — būvu 
jero — nuotra 

Roma. It 
nis teismas ai 
bė, jog įstatyn 
sinę neliečia' 
Silvio Berlusc 
Konstitucijai i 
kintas. Šis sp-
kad Milano :< 
naujinti S. B< 
dėl kaltinimu 
pirkinėjus te 
sau palanka-
vienos maiste 
ti žavimo. 

Ber lynas 
bos ministras 
tina apriboti 
per kelis at« 
uždaryti 100 
taip sutaupyt 
davo išleidži 
pirkti, taip p. 
riuomenę 35.( 
šios priemonf 
pyti iki 26 m 
mlrd. litų) ir 
nalesnę bei v 
riuomenę, k 
250,000 žmoi 
nistras. 

io Italijos prem-
ka. 
ajos Konstituci-
tradienį paskel
tas, suteikęs tei-
ybę premjerui 
ni, prieštarauja 
turi būti panai-
•ndimas reiškia, 
įsmas galės at-
rlusconi procesą 
i 985 metais pa
sėjus, siekiant 

sprendimo dėl 
bendrovės priva-

Vokietijos gyny-
Peter Struck ke-

iaidas gynybai. 
aančius metus 
trinių bazių ir 
"šų, kurios bū-
nos ginkluotei 

' sumažinti ka-
0 žmonių. Visos 
įgalintų sutau-

'd. eurų (apie 91 
ukurti profesio-
ksmingesnę ka
noje tarnautu 
ų, pareiškė mi-

JAV 
V a š i n g t o n a s . Milijardi 

ras ir labdary- George S 
kuris planuoja skirti 12.5 mln. 
dolerių tam, kad sutrukdytu 
lapkričio mėnesį perrinkti 
George W. Bush antrajai ka
dencijai, pirmadienį sakė, kad 
dabartinis JAV prezidentas 
puoselėja nepageidautiną Ame 
rikos vyravimo pasaulyje svajo
nę. 

Vaš ing tonas . I-i veržimas 
į Iraką buvo „nereikalingas, 
užkardymo pasirinkimo karas". 
dėl kurio JAV netekę resursu 
bei nukreipė dėmesį nuo daug 
svarbesnės kovos su „ai 
Qaeda", beviltiškai siekdamos 
absoliutaus saugumo. : įgiama 

-eniai paskelbtanu JAV Ka
riuomenės karo kolegijos pra

sime. 56 puslapių dokumente 
i šipulius sumalama tai, ką 
JAV prezidentas George W. 
Bush vadina JAV pasauliniu 
karu su terorizmu. 

MEKSIKA 
Monte r r ey . JAV preziden

tas Georpe W. Bush pirmadienį 

paskelbė draudimą įleisti j JAV 
tuos imigrantus ir pasisvečiuoti 
norinčius asmenis, kurie yra ar 
buvo susiję su kyšininkavimu. 
JAV vadovas pasinaudojo 34 
Amerikos žemynų valstybių va-
iovų susitikimu, kuris vyksta 
Meksikoje, ir paragino imtis 
griežtų veiksmu korupcijai iš
gyvendinti. Baltųjų rūmų Vals
tybinio saugumo tarybos atsto
vas spaudai Sean McCormack 
sake. kad toks sprendimas pri
imtas įgyvendinant JAV paža
dą pažaboti korupciją, kuris bu
vo duotas per didžiausių pra
moninių valstybių vadovų susi
tikimą, praėjusią vasarą įvyku
sį Prancūzijoje. 

JAV prezidentas antradienį 
po susitikimo su Kanados pre
mjeru Paul Martin pranešė, jog 
nuo šiol Kanada galės dalyvau
ti konkursuose dėl Irako at
s tatymo sutarčių Kanados fir
moms nebuvo leista dalvvauti 
pirmajame pro ktų konkur.-o 
del Irako atstatomo rate, nes 
Kanados vyriausybe nepalaikė 
JAV vadovaujame karo Irake 
„Jie nori matyti laisvą Iraką 
Jie supranta padetj". sakė G 

W. Bush, kalbėdamas apie da
bartine Kanados nuostatą Ira
ko atžvilgiu. 

AFGANISTANAS 
K a b u l a s . Atlygis už nesu

gaunamojo kovotojų tinklo ,,al 
Qaeda" vadeivos Osama bm La-
den sulaikymą turėtų būti pa
didintas iki 50 mln. dolerių, 
lankydamasis Afganistane, 
antradienį pareiškė JAV Kong
reso narys respublikonas Mark 
Kirk. J is teigė, kad JAV pajė
goms Afganistane gali tekti už
sibūti ilgiau nei 10 metų, kad 
būtų normalizuotas gvvenimas 
karo nualintoje valstybėje. 

QATAR 
D o n a . Naftos gamintojai 

būgštauja dėl JAV dolerio smu
kimo, antradienį pareiškė Qa-
tar'o naftos ministras Abdullah 
bin Hamad al-Attiyah ir iškele 
prielaidą, jog naftos kainų au
gimą nulemia silpnas doleris. 
nes pasiūla rinkoje yra tinka
ma. Tačiau, anot ministro, kol 
kas susilaikoma nuo svarsty
mų, af reikėtų pereiti prie ati-
skaitvmo kita valiuta 
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Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

Nauji p a s k a u t i n i n k a i Detroi te : t u n t i n i n k a s S a u l i u s Anuž i s ir l ieps
nel ių/gi l iukų d r a u g i n i n k e Lidija Gobienė . 

DETROITE TĘSIAMA GRAŽI TRADICIJA 
2003 m. gruodžio 7 d. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre susirinko 
Detroito skautai, skautės ir 
visuomenė kalėdinei tuntų 
sueigai ir Kūčių vakarienei. 
Aukštos eglutės bei kitų 
papuošalų švieselės apšvietė 
salę ir ateinančių švenčių 
džiaugsmas sušildė visus. 

Pradėjom vakarą tuntų 

sueiga. Gausiai dalyvaujan
tiems „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų sesėms ir broliams 
stovint didelėje gražioje ri
kiuotėje, tuntininkai Rasa 
Karvelienė ir Saulius Anužis 
pasveikino susirinkusius. 

Sueigos metu buvo daug 
įžodžių — Karolina Balčiūnai
tė, Katrina Barauskaitė, 
Gabrielė Širkaitė, Alina 

Soltis, Alyssa Soltis, Mia Rasa 
Steele, Austėja Uptaitė ir 
Emilija Vilkaitė davė paukš
tyčių įžodį. 

Diana Ramanauskaitė , 
Monika Rudytė ir Krista 
Soltis davė skaučių įžodį. 

Rima Giedraitytė ir Moni
ka Mikulionytė tapo prityru
siomis skautėmis. 

LSS Vyriausių skauti
ninkų įsakymais, tuntininkas 
Saulius Anužis ir lieps
nelių/giliukų draugininke Li
dija Gobienė buvo pakelti į 
paskautininko laipsnį, davė 
skautininkų įžodį. 

Po sueigos vyko trumpa 
programėlė. Prityrusios skau
tės perskaitė kalėdinę pasa
ką. Paskui sesės uždegė žva
kutes ant stalų. Prisiminėm 
visus, kurie negalėjo šiandien 
būti mūsų tarpe. Kun. Aloy
zas Volskis, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas, sukalbėjo 
maldą. Pasidalinę kalėdai
čiais ėjom vaišintis visų daly
vaujančių šeimų paruoštais 
skaniais Kūčių valgiais. 

Pavalgę ir susėdę, kartu 
— skautai ir svečiai pagiedojo 
kelias kalėdines giesmes. 
Giedojimui vadovavo Virga 
Šimaitytė, kartu su Asta Pies-
tiene, Regina Puškoriene, 
Manvydu Šepečiu ir Kristina 
Zubrickiene. Tada, sustoję di
deliu ratu, užbaigėme vakarą 
skautiška giesme „Ateina 
naktis". 

Dėkojame visiems, kurie 
prie Kūčių dirbo, prisidėjo ir 
dalyvavo. Tegul ši graži kalė
dinė tradicija tęsiasi dar daug 
metų. Linksmų švenčių! Lai
mingų 2004-jų metų visiems! 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA! 2004 
Jūrų skaučių ir skautų 

vadovai kviečia jūrų jaunes, 
jaunius, skautus, skautes, 
jūrų skautes ir skautus, pri
tyrusias skautes ir skautus, 
gintares, būdžius, vyr. skau
tes ir sk. vyčius dalyvauti sli
dinėjimo iškyloje Wilmot, WI, 
sausio 31 d. Autobusas išva
žiuos iš Pasaulio lietuvių cent
ro 1:15 v. p.p. ir sugrįš apie 
12:30 v. p.p. Važiuojantieji 
savo priemonėmis su vyks
tančiais autobusu susitiks 
Wilmont, WI. 

Visas išlaidas sesės ir bro
liai turi susimokėti iš anksto. 

Autobusas greitai prisipil
do, registracija ir pinigai rei
kalingi susimokėti ne vėliau 
sausio 19 d. Slidinėjimo regis
tracija reikalinga ne vėliau 
sausio 26 d. 

Autobuso mokestis negrą
žinamas!! 

Registracija būtina vi
siems dalyviams. „Lithuanian 

Scouts Association release" 
forma yra reikalinga iš visų 
dalyvių iki 18 metų amžiaus. 
„Release" forma nereikalinga 
keliaujantiems su tėvais. 
Skautai gali įsigyti kopiją 
„release" iš savo vadovo. 

Užpildytą anketą su visu 
mokesčiu siųskite šiuo adresu: 
Raimundas Novak, 12915 
Silver Fox Drive, Lemont, 
Illinois 60439. 

Turint klausimų skam
binkite: 

Aldona Weir — 630-257-
2897; e-mail: 

weiriia@msn.com 
Robertas Jokubauskas — 

815-838-8136, e-mail: 
jokubau&kas@comcastnet 
Raimundas Novak — 630-

257-2897; e-mail: 
labasen@cs.com 
Daugiau žinių suteiksime 

vėliau, arba patikrinkite 
„internet": 

www.JuruSkautai .org 

UDRYTĖS GALI DALYVAUTI 
„Nerijos" tunto tuntininkė 

praneša, kad jūrų skaučių ir 
skautų slidinėjimo iškyloje 
sausio 31 d. dalyvauti gali ir 
ūdrytės, jei kartu važiuoja 
tėvelis ar mamytė. Vietos 

autobuse ribotos. Susidomė
jusios nedelsiant skambinkit 
Aldonai Weir, tel. 630-257-
2897. Be mokesčio vieta auto
buse negarantuojama. 

Detroi to ka l ėd inė s sueigos k o m e n d a n t a s vy t i s A n d r i u s Giedra i t i s (pr iekyje) l a u k i a tylos . 

„SIETUVOS" 
DRAUGOVĖS 

SUEIGA 

Čikagos ir apylinkių skau-
tininkių ir vyr. skaučių 
„Sietuvos" draugovės sueiga 
Ateitininkų namuose vyks 
šeštadienį, sausio 17 d., 1 vai. 
p.p. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Maloniai kviečia
me dar nepriklausančias 
seses atvykti ir įsijungti mūsų 
būrin. 

D I S K U S I J Ų VAKARAS 

Visi kviečiami dalyvauti 
diskusijos vakare su kun. 
Anthony Markus penktadienį, 
sausio 16 d., 7:30 v.v. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte. Kun. 
A. Markus kalbės angliškai 
apie tai, kaip galima išgelbėti 

senų Čikagos lietuvių baž
nyčių mums brangias senie
nas. Vakarą ruošia FSS 
Čikagos skyrius. Dalyvau
kime visi ir draugus pa
kvieskite. 

AKADEMIKU 
SLIDINĖJIMO 

IŠVYKA 

Čikagos Akademikių skau
čių draugovės ir Korp! Vytis 
slidinėjimo išvyka į Devils 
Head Ski Resort, Merrimac, 
Wisconsin vyks sausio 16-19 
d. Informacijai skambinti 
Birutei Ankutei, tel. 708-301-
2342. 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia P!., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠtRTJES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Center for Health, 
1200 a York, EhThust, IL 60126 

' 630-941-2609 

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

Lietuviams sutvarkys dantis j i piieinamą kainą. 
SuSRanmui kabėti angliškai arba »etuviskai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

LIETUVOS SKAUTAI TARPTAUTINIAME ISGF 
SUVAŽIAVIME 

BRAZILIJOS — SAN PAULO PALANGOS SKAUTU 30 METŲ 
MINĖJIMO ŠVENTĖ 

Palangos skautai 2003 
metais lapkričio 15 dieną Są
jungos rūmuose šventė savo 
30-ties metų veiklą. Steigė-jas 
kun. Hermanas Šulcas, atvy
kęs iš Ruandos Afrikos, au
kojo salėje šventas Mišias 
kartu su kun. Petriuku Ruk-

• šiu. Giedojo ir srrojo skautų 
vyčių bei vyresniųjų skaučių 
chorelis, kartu su visais skau
tais, tėveliais ir svečiais, 
dviem kalbom. 

Po Mišių visi išėjo į kiemą 
ir ten sustojus ratu. skiltys 
davė savo raportus, buvo iš
keltos trys vėliavos: viduryje 
Lietuvos vėliava, antra — pir
mosios stovyklos ..Lape", jau 
su skautais kandidatais. 1974 
m. sausio mėn. ir trečia — 
paskutinės stovyklos ..Kara
liaus Mindaugo karūnavimo" 
liepos mėn. 23 m. Visi sugie
dojo Lietuvos himną ir taip 
pat „Palangos" — pritaikytą 
iš vienos tautines stovyklos ir 
vieno posmo kun. Antano Sau-
laičio sukurtais žodžiais. 1976 m.: 

„Pietų Kryžiaus mirgesy 
Žaliam Brazilu pajūry 
Linksmai skauto u ja 
„Palanga" 
Ir skamba skautiška daina ". 
Gražaus ir šilto vakaro 

apsupti, visi susėdo prie stalų 
ir skautų grupė visus pavaiši
no „churrasco", daržovėmis ir 
salotomis. 

Kai sutemo, buvo užkur
tas didelis laužas, o skautas 
-vytis Tomas Butrimavičius 

(dabartinis Brazilijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas) pravedė dainas ir šo
kius. Šventė užsibaigė pyragu, 
visiems dainuojant „Ilgiausių 
metų" ir ilgu pabendravimu. 

Padėka 

Steigėjui kun. misionieriui 
Hermanui Šulcui, kuris paau
kojo savo laiką ir sveikatą būti 
kartu su mumis šioje švąntėje 
ir visi su mumis raginti tęsti 
skautišką darbą. 

Pirmininkui Algimantui Sal
džiui už Sąjungos-Aiianca 
patalpas. 

Kun. Petriukui Rukšiui, 

kuris yra ne vien mūsų dva
sios vadas, bet draugas, kuris 
padeda mums visuose reikaluose. 

Mūsų vadovams, Lietuvių 
skautų sąjungos vadijos iš 
Jungtinių Amerikos valstijų 
ir Kanados už mums duotą 
pasitikėjimą ir pasveikinimus. 

Kun. Antanui Saulaičiui 
už draugystės ryšius, už 
pasveikinimus, dėmesį mūsų 
veiklai, nuolatinį paskatini
mą, kad per skautavimą mū
sų jaunuoliai taptų vis geres
niais piliečiais ir krikščio
nimis. 

Redaktorei sesei Alei Na-
mikienei, ir visam „Skautų 
aido" štabui. 

Broliui skautui Antanui 
Rudžiui, jau buvusiam skau
tui dar Lietuvoje ir dalyvavu
siam pirmoje lietuvių skautų 
grupėje Brazilijoje 1933 me
tais, kuri veikė iki II pasau
linio karo. už brolišką draugyste. 

Visiems, kurie pasveikino 
telefonu, laiškais ir elektro
niniu paštu. 

Visiems skautams, vetera
nams, jų tėvams ir visiems, 
kurie dalyvavo ir kuo nors 
prisidėjo. 

Budėkime kartu! 
v.s. Eugenija 
Bacevičienė 

„ M ū s u Lietuva", 2 0 0 3 m. 
Nr.12 

u k a k t i c s šven t ė j e s e s e s i r broliai a t l i e k a p r o g r a m ą . 

Rugpjūčio mėn. gavome 
kvietimą į ISGF (Interna
tional Scout and Guid Felows-
hip) 2003 rugpjūčio 27-31 d. 
dalyvauti Europos subregiono 
4-tąją konferenciją, Slovaki
joje, Banska-Stiavnica mies
telyje. Konferencijos šūkis: 
„Sujunkime mūsų širdis į Eu
ropos širdį". 

J konferenciją vykome 
drauge su latviais ir estais au
tobusu. Maždaug po 10 atsto
vų iš kiekvienos šalies. Lat
viai ir estai jau buvo tikrieji 
ISGF nariai, lietuviai — ste
bėtojai, svečiai. Gal dėl to, iš 
dalies mums pasisekė — ke
lionė, nakvynė, maitinimas 
mums buvo „už dyką". Dai
nuoja: „Ne tau, Martynai, mė
lynas dangus!". O mums jis 
buvo mėlynas ir saulėtas! 

Vykome drauge lyg viena 
šeima. Dauguma suaugę, pa
gyvenę. Iš Lietuvos vyko sesės 
ir broliai iš Skautų sąjungos, 
Skautijos ir Seserijos — t.y. 
mūsų visų po truputį: vadovė 
Dalia Tarailienė, ji ir vertėja, 
germanistė. Konferencija vy
ko vokiečių kalba. Dalė buvo 
visos kelionės vadovė. Su ja 
vyko lietuvių grupė: Donata 
Pareigytė, Viktorija Intaitė-
Andriuškevičienė, Bekerytė 
Ramutė, Laima Akstinaitė, 
Olga Žilinskienė, Edita Mu-
raulytė, Joana Gruzdaitytė, 
Liudas Augaitis, Algirdas Po-
pulaigis, Vladas Tabūnas, 
Andrius Vosylius, Aivaras 
Žukauskas. 

Autobuse skambėjo latvių, 
estų, lietuvių liaudies dainos. 
Kelionę pradėjome malda, 
kurią kalbėjo vadovė Dalia. Ji 
ne tik buvo mūsų gidė, pa
sakodama apie pravažiuoja
mas vietoves, bet kviesdavo 
dvasiniam susikaupimui, 
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I S G F konferencijos p l aka t a s . 

pamąstymui. Pasidalino min
timis apie perskaitytą Bruno 
Ferero knygą „Kalba ir siela". 

Keliavome visą parą, bet 
prabėgo laikas nejučia. Išvy
kome rugpjūčio 26 d. ir 
Banska-Stiavnoje buvome 27 
d. popietę. Atvykimo metai 
Slovakijoje buvo Jubiliejiniai 
— 90 metų kaip įsikūrė Slo
vakijos skautija, 50 metų įsi
kūrimo Jubiliejus — ISFG. 
Slovakai džiaugėsi, kad jų 
šalyje vyko ir konferencija. iŠ 
20 Šalių atvyko 209 dalyviai. 
Konferencijos simbolis — 
nykštukas. Pagal slovakų leg
endas — nykštukas saugojo 

Tatrų kalnų kasyklose si
dabrą, auksą, varį. Sako, kar
tais ir šitam miestely gali su
temose pastebėti šmėkštelė
jusi nykštuko siluetą. Jis 
saugosi, bijo žmonių. 

Konferencija vyko ketu
rias dienas. Po kiekvienos die
nos konferencijos būdavo išlei
džiami informaciniai lapeliai. 
Per konferencijos atidarymą, 
kuris įvyko Šv. Kotrynos baž
nyčioje, visus dalyvius sveiki
no miesto meras, grojo 
kalnakasių orkestras. Išgirdo
me Slovakijos himną, ISGF 
himną. 
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SAUSIO TRYLIKTOJI 
ĮPAREIGOJA BŪTI 

BUDRIEMS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Seimas sudarė Specialiąją 
tyrimo komisiją, kuri tiria, ar 
Seimo paskirtos Laikinosios 
komisijos išvados dėl prezi
dento R. Pakso padarytų 
Konstitucijos pažeidimų ir 
priesaikos sulaužymo pakan
kamai pagrįstos ir rimtos. 
Sąmoningam šalies piliečiui, 
girdėjusiam Prezidentūros 
patarėjų nevalstybine kalba, 
paskaninta Gulago žargonu, 
žeriamus grasinimus, nurody
mus, įpareigojimus, mačiu
siam atvirus posėdžius, neky
la abejonių — rinkėjai paliko 
apgauti, prezidentas pažei
džiamas, priesaika sulaužyta. 

Atrodo, kad Specialioji ko
misija pateko gana keblion 
padėtin. Juk faktiškai ji tu
rės tikrinti tai, kas jau Lai
kinosios labai atsakingai iš
tikrinta, išpurtyta ir užfik
suota. Nustačius, kad Seimo 
nario A. Sakalo vadovaujama 
komisija nemelavo, neapgau-
dinėjo, nefalsifikavo duomenų, 
mandrapypkiavimas turėtų 
baigtis, ir trečios komisijos, 
kuri tikrintų Specialiosios 
veiklą, gali neprireikti. Beje, 
ir Specialioji komisija neturi 
jokių, sveiku protu suvokia
mų, aukštesnės skalės dory
bių, negu Laikinoji, nors joje 
pusė teisininkų. Abi komisijos 
laikinos, nė vienos nariai 
neužsivilks teisėjo togos. 
Teisingumą vykdo tik 
Teismas. Politinis prezidento 
Pakso veiklos vertinimas jau 
padarytas. Žinoma, Specialio
sios posėdžiuose atsiranda 
daugiau galimybių reikštis 
kazuistikos specialistams, o 
šie tokios progos nepraleis. 

Pastarąją galimybę gali 
paversti niekais Konstitucinio 
Teismo (toliau KT) nutari
mas. Nepaisant valstybės va
dovo daugkartinių pareiški
mų, kad jam įtakos nedaro ir 
nepadarys nei Seimas, nei Vy
riausybė, nei Bažnyčios hie-

rarchai nei Konstitucinis Teis
mas, vis dar yra pakankamai 
daug politikų ir valstybės vei
kėjų, kurie Lietuvą tebelaiko 
teisine valstybe, o jei taip, tai 
Teismo nuosprendžiai, o juo 
labiau Konstitucinio, nekves
tionuojami. Jie turi, ar turėtų 
būti, besąlygiškai ir nevilki
nant vykdomi. Visai tikėtina, 
kad Specialioji gali pasijusti 
likusi be darbo. 

KT nustatė, kad „pilietybė 
negali būti nusiperkama". 
Jurij Borisov atliko tai, kas 
jam buvo pavesta— imperinio 
rublio pagalba Lietuvai, iš 
visų valstybių kandidačių ge
riausiai pasirengusiai inte
gruotis į Vakarų sistemas, 
buvo įpirštas kišeninis prezi
dentas. Galima nevaisingai 
spėlioti, ar pagrįstai Borisov 
grasino, reikalaudamas paža
dėto atlygio: ir pirmojo pata
rėjo posto, ir generolo antpe
čių, ir (skubiai!) Lietuvos pilie
tybės. „Prezidentas vadova
vosi ne tautos ir valstybės 
interesais, bet asmeniniais in
teresais, — rašoma KT nu
tarime. Jau vien šis juridinis, 
taigi jau neginčijamas, faktas 
rodo. kad kaltinimai preziden
tui Konstitucijos pažeidimais 
ir priesaikos sulaužymu pa
grįsti ir pakankami apkaltai 
užbaigti. 

Pagal nedraugiškos Lietu
vai šalies spectarnybų suma
nymą sukelta Prezidentūroje 
ir teisėsaugoje sumaišt is , 
turėtų trūks plis prasitęsti iki 
metų vidurio. Lietuva tada 
taptų nepatrauklia ir nepa
tikima savo būsimiems part
neriams NATO' ir Europos 
Sąjungoje. Ar reikia abejoti, 
kad tuomet vėl pasipiltų iš Ry
tų pažadų liūtis apie brolišką 
draugystę imperijos narve tik 
su kita iškamša? Lietuva su 
kišeniniu prezidentu ten lau
kiama. Tankų divizijos tik kri
t i škam atvejui. Dabar tai 
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nemadinga. Trumpas ekono
mikos pavadėlis nūdien veiks
mingesnis už brutalią karinę 
jėgą. 

Iškyla nauji skandalo as
pektai šiame tarpsnyje. Ko
kias išvadas beparengtų Spe
cialioji komisija, Seimo nariai 
turės dėl jų balsuoti. Slaptas 
balsavimas — puiki priedanga 
svetimoms spectarnyboms lai
kinai užmaskuoti kai kuriuos 
kėslus. Seimo istorijoje liko 
užfiksuotas paradoksalus at
vejis, kai parlamentarai balsa
vo prieš apkaltą už kyšius nu
teistam kolegai, ėjusiam mi
nistro pareigas. 

Konstitucija numato (56 
s t r j . kad „Seimo nariais ne
gali būti renkami asmenys, 
nebaigę atlikti bausmes pagal 
teismo nuosprendį", bet ten nė 
žodžio apie Seimo narį. jau 
atliekantį bausmę. Gal todėl 
nuteistajam ir nebuvo atimti 
tautos atstovo įgaliojimai. 
Seimas palaikė nevertu dėme
sio Teismo nuosprendį. Teisi
nis žaidimas ar juodasis Sei
mo humoras? Ir kas gali pa
neigti, kad situacija nepasi
kartos? Tik šį kartą valstybės 
vadovu būtų paliktas asmuo, 
sulaužęs prezidento priesai
ką ir pažeidęs Konstituciją. 
Kokiomis jėgomis magėte maga 
pasiekti, kad valstybės simbo
lis būtų supurvintas ir toks liktų 
dar bent devvneriems metams? 

Valstybės pareigūnai ir 
politikai, prisiekia gerbti 
Konstituciją ir ja vadovautis. 
Konstitucija numato, kad teismo 
sprendimai privalomi visiems 
besąlygiškai. Iš to plaukia iš
vada: Seimo narys, balsuoda
mas negali prieštarauti Kons
titucinio teismo nutarimui, 
nes antraip jis pats pažeidžia 
Konstituciją ir sulaužo prie
saiką. 

Bet ar ta pati nuostata 
netaikytina ir piliečiams? 
Štai jau Laikinoji, Specialioji 
komisijos ir KT nustatė, kad 
prezidentas pažeidė Konstitu
ciją, nebuvo lygus visiems ir 
sulaužė priesaiką. Bet niekas 
iš politinių jėgų aktyvo, rėmu
sio R. Pakso kandidatūrą pre
zidento rinkimuose, nepareiš
kė protesto dėl savo vado klai
dų. Nė vienas žmogus! Ar tai 
reikštų, kad Konstitucijos ger
bimo prievolė ir visuomenės 
moralės nuostatos taikomos 
tik „svetimam" vadovui, o „sa
vasis", jei ir nusikaltęs, gina
mas besąlygiškai ir iki galo? 
Nejaugi neliko bendrų pilie
tinės moraręs vertybių? 

Konstitucinis Teismas pa
tikrino Prezidentūros parei
gūnų pilietiškumo ir teisingu
mo santykį. Tai labai reika
linga ir naudinga — spartina 
pilietinę brandą. Lygiai prieš 
trylika metų Lietuvos žmonės 
išlaikė pilietiškumo egza

miną. Taikiomis, tačiau ryž
tingomis priemonėmis mirti
no pavojaus dar gležnutei ne
priklausomybei akivaizdoje, 
tauta gynėsi nuo brutalios 
karinės jėgos, ir laimėjo šimt
mečio pergalę. Televizijos 
bokšto. Parlamento ir dauge
lio kitų svarbių objektų gy
nyboje dalyvavo visų rajonų 
žmonės. Bendras pavojus bu
vo akivaizdus — svetimi tan
kai, svetima kariuomenė, Je-
dinstvos būriai ir demagogijos 
srautai iš ruporų, pasivadi
nusių nacionalinis gelbėjimo 
komitetas, — (komitet na-
cionalnogo spasenija, rus.). 

Šiandien tie patys „cent
rai", net tie patys provokacijų 
planuotojai veikia kitaip. 
Mėgindamai parodyti, kad net 
aukščiausias valdžios ešalo-
nas suskaidytas: Prezidentūra 
vienoje barikadų pusėje, kitoje 
— Vyriausybė, Seimas, Kons
titucinis Teismas... Tikslinė 
sumaištis keliama ir visuo
menėje. Šioje tragikomediško-
je padėtyje tenka pasikliauti 
Parlamentu. Jei Seimas iš
laikys šį išbandymą — tauta 
taip pat išlaikys. Teisinę val
stybę kuria ne tik Seimas, ne 
tik Valstybės pareigūnai, bet 
ir piliečių visuomenė. O Sau
sio 13-osios istorija šiandiena 
skamba kaip įpareigojantis 
imperatyvas — turime būti 
itin budrūs. 

FOKOLIARTJ SĄJŪDŽIUI — 60 METŲ 
Popiežius Jonas Paulius 

II fokoliarų sąjūdžio narius 
pavadino ..dialogo apaštalais". 
Laiške sąjūdžio steigėjai ir 
prezidentei Chiarai Lubich po
piežius primena, jog fokoliarų 
sąjūdi? prasidėjo 1943 m. 
gruodžio 7 d. Triente. Tuomet 
Chiara Lubich ypatingu būdu 
pašventė save Dievui. 

Laiške fokoliarų sąjūdžio 

steigėjai popiežius pabrėžia 
vidinio, ekumeninio, tarpreli-
ginio dialogo, taip pat dialogo 
su žmonėmis be religinių saitų 
reikšmę. Šį dialogą, pasak 
popiežiaus, fokoliarų sąjūdis 
plėtoja sutartinai su Bažnyios 
magisteriumu, pirmiausia vado
vaudamasis Vatikano II Susi
rinkimo ir Pauliaus VI encik
likos ..Ecclesiam suam" išta

romis. Sykiu Jonas Paulius II 
primena dramatiškus visuo
meninius pokyčius per pasta
ruosius 60 metų. 

Trečiojo tūkstantmečio pr-a-
džioje tikintieji privalo su nau
jomis jėgomis imtis naujosios 
evangelizacijos. Svarbus vaid
muo čia. tenka bažnytiniams 
sąjūdžiams (.jriovimentn, ypač 
fokoliarų. Šventajai Dvasiai 

bažnytiniai sąjūdžiai yra bran
gi dovana Bažnyčiai", — laiške 
rašo popiežius. Norėdamas iš
reikšti'savo artumą fokoliarų 
sąjūdžiui. Jonas Paulius II gruo
džio 7 d. telefonu susisiekė su 
Chiara Lubich ir perdavė jai 
savo asmeniškus linkėjimus. 

Fokoliarų sąjūdis veikia 
182 pasaulio šalyse, jam prik
lauso milijonai įvairaus am

žiaus, skirtingu socialinių sluoks
nių ir kalbų žmonių, besisten
giančių skleisti broliškumo bei 
seseriškumo dvasią ir padėti 
smurto, nesutarimų ir social
inės bei kultūrinės nelygybės 
draskomą žmonijos šeimą su
burti į bendruomenę. Fokoliarų 
sąjūdžiui budingas ypatingas 
„vienybės dvasingumas", kai visa 
žmonija laikoma šeima. BŽ 

RESTAURUOTAS PAVEIKSLAS 
Po dvejų metų darbo už

baigtas Liškiavos Švč. Trejy
bės bažnyčios šv. Baltramie
jaus paveikslo restauravimas. 
Šį paveikslą 1914 metais nuta
pė įžymus Lietuvos dailinin

kas ir visuomenės veikėjas An
tanas Žmuidzinavičius (1876-
1966). tapybos mokęsis Var
šuvoje, privačiose Paryžiaus 
dailės akademijose bei tobuli-
nesis Miunchene ir Ha'mbur-

ge. Tai reikšmingas jo religi
nės tapybos pavyzdys. Kūrinio 
autorystę patvirtina Liškiavos 
bažnyčios dokumentuose- esan
tis įrašas, paties paveikslo stilius ir 
kitoje pusėje užrašyti inicialai. 

A Žmuidzinavičiaus nutapy
tas dviejų metrų aukščio ir vie
no metro pločio, gerai mato
mas iš toli šv. Baltramiejaus 
paveikslai yra. šio apaštalo 
vardu pavadinto šoninio alto-

Dainuojanti ar 
kovojanti Lietuva 
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riaus, esančio kairėje Liškiavos 
bažnyčios pusėje ir kartu su 
šv. Jurgio altoriumi sudaran
čio antrąją šoninių altorių 
porą. sukomponuotą transepto 
kraštuose, titulinis kūrinvs. BŽ 

a istorikų, kurie, nie
kindami 1941 metų su
kilimą ir menkindami 

partizanų kovas, įrodinėja, 
kad Kovo Vienuoliktoji buvo 
laimėta dainomis. Dainuojanti 
revoliucija skelbė Lietuvai 
nepriklausomsybę ir ją įtvirti
no, sako jie, tikindami pasaulį, 
kad komunistinio šėtono šešė
lyje brendę lietuviai buvo 
gudresni už anų laikų caro 
persekiotus kovotojus. 

Gudrumo laipsniui nus
tatyti matuoklio neturiu, tik 
noriu tų istorikų paklausti, ką 
ir kodėl vakar Lietuva ir jos 
išeivija labai pagarbiai prisiminė 
ir už ką dar kartą padėkojo. 
Vie tik dainuojančių tankais 
niekas nepuola, ir nuo dainų 
niekas nežūva. 1991 metais 
sausio tryliktą keturiolika 
žuvusių ir 700 sužeistų, kurių 
daug sunkiai suluošinta, liudi
ja, kad aną dieną Vilniuje prie 
Televizijos bokšto tūkstančiai 
lietuvių ne dainuoti buvo 
susirinkę. Vargu ar rasi drąses
nius bei garbingesnius kovoto
jus už tuos jaunus vyrus ir 
merginas, kurie ir kurios nuo
gom rankom mojosi sulaikyti į 
bokštą besiveržiančius tan
kus. Ar už kulkų suvarstytą 
1941 metų sukilėlį, šokusį 
nutraukti sproginio laidus ir 
taip išsaugojusį tiltą per Nerį 
Kaune? Ar iš saugaus gyveni
mo Vakaruose dėl Lietuvos 
laisvės ginklu kovoti grįžusį 
partizaną? Koks tarp jų skir
tumas? Kas buvo Plechavi
čiaus organizuotos Vietinės 
rinktinės kariai, kas tokie 
Tėvynės apsaugos rinktinės 
vyrai, Žemaitijoje kovoję prieš 
Raudonąją armiją? Ar daug 
dainavo Ariogalos gimnazijos 
pirmoji laida, jau kaip studen
tai 1952 metais „apdovanoti" 
po 25 metelius Sibiro už suor
ganizavimą „Vieningos darbo 
sąjungos", kurios tikslas buvo 
sukurti laisvą, demokratinę, 
nepriklausomą Lietuvą? Kaip 
vadinti aštuoniukę studentų, 
vyrų ir merginų, vieną Va
sario 16-tąją iškėlusių tri
spalvę aukščiausio Lietuvoje 
kamino viršūnėje ir už tai 
užsipelniusių po aštuonerius 
metus „draugystės" su balto
siom meškom. Ir dar, ir dar — 
dešimtys, o gal net šimtai, 
pavyzdžių, jaunų, senų, vyrų 
bei moterų. Ir visi jie bei jos 
mokėjo dainuoti, gražiai dai
nuoti. Kentėdami ir net mir
dami. Ir ne tik Vilniuje prie 
Televizijos bokšto, bet visuose 
Lietuvos kampuose. Ir ne tik 
devyniasdešimt pirmųjų sau
sio tryliktą, bet jau pirmą 
okupacijos dieną, 1940 birželio 
15-tą, vos tik raudoniesiems 

okupantams Lietuvos sieną 
peržengus. Vienos tų kovų, — 
ir nemanau, kad tikslu būtų 
jas vadinti kitaip — buvo tik 
žodinės, kitos veiksminės, 
kaip rodo čia minėti atvejai, 
kitos kulkas svaidančios ir 
mėtančios granatas, kitos gal 
tylios, pavienės ar mažų gru
pelių ribose veikiančios, kitos 
deglais sušvitusios, dar kitos 
miniose trispalvių paradais 
triukšmingai ūžiančios. Tai 
ištisa kovų grandinė, kurios 
kiekvienas narelis turėjo savo 
vertę bei prasmę. Ir nemanau, 
kad bent vienas jų gali būti 
nurašytas. Net ir išmintin
giausiu istoriko, jeigu toks 
kada nors Lietuvoje užgims. Ir 
gaila, kad daug tų istorikų, 
nežinia kieno įkvėpimu, šian
dien rūšiuoja jas pagal savo 
nosis, kitas net pasmerkdami. 

Gražiai padarėme, šiomis 
dienomis pagerbdami žuvu
sius Televizijos bokšto gynė
jus, užjausdami sužeistuosius 
ir padėkodami visiems kitiems 
tos kovos dalyviams. Tikiu — 
savo mintyse prisiminėm ir vi
sus kitus, žuvusius bei gyvus, 
tos ilgos kovų grandinės vete
ranus, neužmiršdami ir jiems 
padėkos žodžio ištarti. Už jų 
iškovotą Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę, kuria mes da
bar galime džiaugtis ir di
džiuotis. 

Ir šioje vietoje jau turbūt 
reikia sustoti. Džiaugtis kuo? 
O juo labiau didžiuotis? Buvu
siomis ilgomis, sunkiomis 
kovomis ir jų laimėjimais — 
taip. Bet, ar vakar jas iškil
mingai minint, daug kam atė
jo mintis bent jau savęs pa
klausti, ką visi buvę kovotojai 
mano apie šiandienį mūsų tar
pusavio susikibimą, turbūt 
negirdėtą — nematytą nuo 
1926 gruodžio septyniolikto
sios. Ar tai nėra tik savotiška 
jų panieka? Ir ar ne spjūvis į 
juos, kai viena pusė šaukiasi 
net prie Televizijos bokšto žu
vusiųjų pagalbos savo tiesai 
įrodyti. O tai jau tikrai už 
paskutinės kvailumo ribos, 
kurią tokiam vyksmui nu
brėžti iš viso sunku, nes, kaip 
vienas žymus Lietuvos poli
tikas, buvęs pirmose Sąjūdžio 
eilėse, ministras, Seimo narys, 
pagrįstai teigė: šiame vyksme 
teisiųjų nėra. Ir išvada iš to, 
ne moralas ar pamokslas, bet 
tik siūloma skubiai pasvars
tyti mintis — abiem pusėm: 
sustokit, pagalvokit, sueikit 
kartu ir baikit tą niekam nie
ko gero nežadančią nesąmonę. 
Jeigu jau niekam daugiau, tai 
jums teises ir į šią kvailystę 
iškovojusių žuvusiųjų pagar
bai. 

KELIANT ARKIVYSKUPĄ 
MEČISLOVĄ REINĮ Į ALTORIŲ 

GARBĘ 
DR. ALDONA VASILIAUSKIENE 

Nr.2 

Visose srityse M. Reinys 
sugebėjo pasiekti aukštumų. 
Tačiau tos aukštumos — buvo 
ne karjeristo, dažniausiai 
sietino su egoistu, kelias. Jis 
nepavargdamas kantriai ir 
atkakliai ėjo meilės Dievui, 
tėvynei ir žmonėms keliu, lik
damas ištikimas savo ide
alams net ir tada. kai tas 
kelias vedė nuo įkaito kančių 
Lukiškių, Daugpilio ir Smo
lensko kalėjimuose 1919 m. 
iki suėmimo 1947 m. birželio 
12 d. Išlaikytas daugiau kaip 
pusę metų Vilniaus požemiuo
se, buvo nuteistas 8 metams, 
išvežtas j Vladimiro kalėjimą 

(apie 100 km nuo Maskvos), 
kuriame 1953 m. gruodžio 8 d. 
užbaigė kančias. Palaidotas 
bendrame kalinių kape. 

Kiekviena arkivyskupo Me
čislovo Reinio gyvenimo diena 
buvo aktyvios veiklos, sklei
džiant ne tik žodžiu, bet ir 
asmeniniu pavyzdžiu Dievo 
meilę, kuriant gėrį bei grožį, 
teikiant džiaugsmo bei žinių, 
rūpinant is bei puoselėjant 
jaunimą, galvojant apie tautos 
ateitį ir valstybes sukles
tėjimą. Arkivyskupo M. Reinio 
pavyzdys labai reikalingas 
šiandieną atgimstančios Lie
tuvos žmonėms, siekiantiems 

gėrio bei dvasingumo, trokš
tantiems Lietuvos suklestėji
mo. Tad turime "kuo plačiau 
skleisti apie jį žinias, turime 
žinoti, į ką turime melstis, pas 
ką galime prašyti užtarimo, 
stebuklo. O jie taip reikalingi 
beatifikacijos bylos — kėlimo į 
altorių garbę bylos — pagrei-^ 
tinimui. Ne veltui dabar jau, 
amžiną atilsį ilgametis LKMA. 
pirmininkas prof. kun. An-,, 
tanas Liuima, SJ (1910— 
2000) ne kartą yra kalbėjęs, 
kad mūsų lietuvių tauta yra 
apsileidusi (trūksta ir maldų., 
ir darbų*, apsileidusi, todėl 
tiek mažai turime oficialiai 
pripažintų asmenų Altoriaus 
garbėje: šventąjį Kazimierą ir 
palaimintąjį Jurgį. O juk kiek
vienoje giminėje yra šventojo 
vardo nusipelnęs — už kata
likiškas idėjas kankintas lage
riuose bei kalėjimuose, deja. 
nežinomas. Tad gal mums 
šventieji nebereikalingi0 ' 

Kam. apskritai, reikalingi 
šventieji0 Į šį klausimą atsa
kymo paieškosime kunigo Sta
sio Ylos darbuose. Jis rašė: 
„Šventieji neskelbiami tik 
tam, kad ūtų skelbiami. Net
gi snlaikomos bylos tokių kan
didatų, kurie pakankamai 
šventi, bet kurie šių dienų 
pasauliui neturi ko svarbesnio 
pasakyti. Bažnyčiai užtenka 
šventųjų, ir nėra' prasmės jų 
dauginti be pagrindo. Šventieji 
eina į dargų ir be beatifikaci
jos.- Bea*;fikuotų šventųjų 
reikia tikinčiųjų bendruome
nei, kad turėtų realių dabar
ties pavyzdžių, kaip siekti 
šventumo 

Galima pasidžiaugti, kad 
2000 m. gegužės 7 d. Romoje 
Koliziejaus aikštėje popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė 114 
lietuvių kankinu* papil
džiusių XX amžiaus pasaulio 
martirologijų' knyga. Kas yra 
kankinys0 Pjasiremsime Vati

kano dokumentais, kuriuose 
rašoma, kad kankinys yra tas. 
kuris laisve, krauju ir gyvybe 
paliudija savo įsitikinimų ir 
tikėjimo tvirtumą. Tarp pa
skelbtųjų kankinių yra arki
vyskupas M. Reinys. Primin
sime, kad M. Reinys yra Dievo 
tarnas — jam užvesta beatifi
kacijos — kėlimu j altorių gar
bę byla. tad galima, melstis ne 
tik už jį. bet ir i jį, prašant 
malonių bei stebuklų, kurie ir 
pagreitintų beatifikacijos by
los eigą ir mes galėtume 
džiaugtis, kad kartu su Šven
tuoju Kazimieru. Palaimin
tuoju Jurgiu, turėtume ir Pa
laimintąjį Mečislovą. 

Garsinant arkivyskupo 
Mečislovo Reinio vardą, daug 
nuveikė Utenas krašto žmo
nės Tarp jų pirmiausia minė
tinas Daugailių parapijos kle
bonas (nuo 1970 m.), garbes 
kanauninkas Petras Baltuška, 
buvęs Utenos dekanas kun. 

Petras Adomonis (1922—2001), 
prof. kun. Antanas Liuima, SJ 
1910—2000) iŠ Romos, arki

vyskupo giminaitis, uteniškis, 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto rektorius, prezidento 
patarėjas švietimo ir kultūros 
klausimams akademikas Al
girdas Gaižutis. Daugailių 
pagrindinės mokyklos mokyto
ja Rita Jurkevičienė, daugail-
iškis Edvardas Mozūra, kun. 
Juozas Čepėnas iš Kauno bei 
jo brolis Algirdas iš Amerikos, 
Vytautas Petronis, Donatas 
Čepukas. dr. Aldona Vasi
liauskienė bei kiti. 

Vieni jų aktyviai talkino 
1994 m., organizuojant moks
lines bei jubiliejines konferen
cijas, skirtas arkivyskupui, 
skaitė pranešimus, rašė bei 
spausdino straipsnius periodi
niuose leidiniuose, atlikdami 
platų šviečiamąjį darbą garsi
nant arkivyskupo vardą. Kiti 
arkivyskupo M. Reinio vardą 

įamžino ekslibrise ar pastaty
dami meninį kryžių Daugailių 
Šv. Antano Paduviečio bažny
čios šventoriuje prie simbo
linio kapo arkivyskupui, treti 
sugebėjo surinkti ir sutelkti 
mokyklos muziejuje nemaža 
unikaliausių jo asmeninių 
daiktų, faktinės bei dokumen
tinės medžiagos, persifotogra-
favo ir taip išsaugojo iš Vladi
miro kalėjimo seseriai atsiųs
tus laiškus (deja, vėliau gimi
naičiai juos sudegino), dar kiti 
teikė finansinę pagalbą. O 
Anatolijus Kairys jam paskyrė 
eilėraštį, kuris buvo išspaus
dintas JDrauge". 

Daugailių bažnyčioje, ku
rioje tik ką įšventintas jaunas 
kunigas Mečislovas Reinys 
aukojo pirmąsias šv. Mišias, 
kankinių lentoje įamžintas jo 
vardas, šventoriuje supiltas 
simbolinis kapas, zakristijoje 
saugomas ąžuolinis jo biustas. 

Bus daugiau 
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KITAM GERIU ATSIDAVIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Yra pats žmogiškiausias 
pasielgimas kiekvieno žmo
gaus ir pasaulyje visų vienuo
likos didžiųjų religijų na
riams. Kiekviena tų religijų 
turi skirtingas nuostatas — 
sakramentus — ceremonijas. 
Visa tai yra tik tiek vertingas 
priedas, kiek su tais nuos
tatais, tais sakramentais ir 
tomis ceremonijomis atsiduo
dame gerumu kitam, kiek 
pasitarnaujame artimui. 

Pas i t a rnau t i gal ima 
i r pol i t ikuojant 

Įvairiopai gerumu ben
dravimas yra labai sveikas — 
svarbus kiekvienam ir kiek
vienai. Jis gali būti ir politiko
je. Joje būtinas normalus — 
kitam gerumu atsidavimas, 
kitaip politika virsta išnaudo
jimu, vagyste, skriauda ir 
savanaudiškumu. 

Tokių be kitam gerumu 
atsidavimo politinių partijų 
turime keliasdešimt tėvynėje. 
Todėl ten vyrauja didžiausias 
žmonių skriaudimas, kai 
nenormalieji politikai užima 
aukštas vietas. Dėl tokių 
nenaudėlių tėvynėje pritvinko 
labai skaudi votis. 

La imė nelaimėje 

Su šiuo pavasariu tėvynėje 
sušvito išsigelbėjimo viltis — 
įsikūrė geravalių politinis 
judėjimas — „Lietuvos kelias", 
raginantis atgimti savęs tobu
linimui ir kito sunormalėjimo 
pagalbai. Mat, tik kitam geru
mu atsidavusiais asmenimis 
tapę, pajėgs būti patys laimin
gi ir kitam gerumu pasitar
nausime. Tokių judėjimų — 
partijų ir šimto per mažai — 
jos sudaro vertingiausią mo

zaiką, viena kitą jau tokią 
remdamos ir vieningai išrink-
damos į atsakingas vietas 
kitam gerumu atsidavusius. 
Štai Vilniuje teisės universite
to docentė, sociologė, psi
chologė Lilijana Astra, to 
judėjimo pirmininkė, pateikia 
„Lietuvos kelio" programinius 
metmenis. 

2003 metų gegužės 24 die
ną įkūrėme politinį ir Lietuvos 
žmonių žmogiškąją kokybę 
ugdantį judėjimą „Lietuvos 
kelias", siekdami mūsų tė
vynės stiprėjimo, Lietuvai 
tampant visateise Europos 
Sąjungos ir Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijos nare. 

Svarbiausi „Lietuvos ke
lio" tikslai — stiprinti konsti
tucinę demokratiją, tautinę 
kultūrą, teisingumą, ginti 
asmeninę ir politinę laisvę, 
siekti gyventojų socialinės 
saugos bei stabilumo, stiprinti 
vietos savivaldą ir ben
druomenes. Privalome rūpin
tis tautos dvasiniu atgimimu 
ir švietimo tikslus grįsti 
aukščiausiomis bendražmo-
giškomis, krikščioniškomis 
vertybėmis. 

Lietuva galų gale privalo 
įveikti ilgametį atsilikimą ir 
tapti stipria šiuolaikine vals
tybe, kurioje ugdoma dvasinė 
kultūra ir saugomos ilga
amžės tėvynės meilės, tikėji
mo, pagarbos artimui ir kitos 
pamatinės vertybės. „Lietuvos 
kelio" siekis — saugoti tra
dicinį lietuvių kultūros loby
ną, praturtintą ir iškiliausių 
išeivijos lietuvių dvasiniu in
dėliu: dr. Jono Adomavičiaus 
žmoniškumo ir geravališkumo 
išmintimi, prof. Kęstučio Tri
mako dvasinės savikūros ug
dymu. 

Mes siekiame, kad tautos 

susitelkimas ir pilietinė bran
da ugdytų jos moralę, o taip 
pat kiekvieno iš jos narių 
asmenybinę galią. Lietuvos 
žmonės yra didžiausia valsty
bės vertybė, ir todėl mūsų 
visuomenės, demokratines sis
temos bei valstybinių institu
cijų uždavinys — sukurti kuo 
palankesnes sąlygas visuoti
nei žmonių gerovei. 

Savo politinėje programoje 
„Lietuva — stipri valstybė" 
siekiame, kad teisingumas, 
demokratija taptų patikimo
mis valstybės valdymo verty
bėmis ir būtų atstovaujami 
visų Lietuvos gyventojų gru
pių bei socialinių sluoksnių 
interesai. 

„Lietuvos kel ias" iške
lia š ias idėjas: 

1. Būtina atkurti sąžinin
gą ir patikimą valstybės val
dymą, nuosekliai kovojant su 
masine korupcija ir įgyvendi
nant demokratiniame Lietu
vos gyvenime būtinas europi
nes Baudžiamosios teises kon
vencijos dėl korupcijos nuos
tatas (šiandien klestint aukštų 
valstybės pareigūnų ir politikų 
nebaudžiamumui, jų mora
linei degradacijai proteguojant 
vien grupinius partinius in
teresus ir lobstant, pasinaudo
jus valstybinėmis galiomis). 

„Lietuvos kelio" tikslas — 
neišvengiamos tarnybinės ir 
baudžiamosios atsakomybės 
už korupcinius nusikaltimus 
principo įdiegimas bei finan
sinių kaštų už valstybei pada
rytą žalą kompensavimas. 

2. Lietuvoje iki šiol užsili
ko socialiniai sveikatos prie
žiūros skirtumai, o visuome
nės sveikatos programas būti
na įgyvendinti, derinant jas su 
veiksmingomis lėtinių nein
fekcinių ligų, smarkiai papli
tusių Lietuvoje (insulto, in
farkto, vėžio, diabeto, dantų 
ėduonies) pirminės profilak
tikos programomis. Ir kartu 
Lietuvos rajonuose bei mies
teliuose būtina atkurti pirmi
nės sveikatos priežiūros sis
temą; koreguoti nacionalinės 
sveikatos koncepciją, atsižvel
giant į ES šalių patirtį. 

Sveikatos apsaugos srityje 
„Lietuvos kelias" sieks svei
katos apsaugos programų fi
nansavimo pagal teisumo 
principą, t.y. sveikatos draudi
mo lėšas skirti ligų gydymo 
išlaidoms padengti. 

3. Lietuvoje jau daugiau 
nei dešimt metų vykdoma švie
timo reforma, tačiau visuo
menėje ji vertinama nepaten
kinamai. Kriminaline statisti
ka pateikia didėjantį nepil
namečių nusikaltimų skaičių, 
žiniasklaida vis dažniau skel
bia apie mokinių savižudybes, 
apie labai grubius ir žiaurius 
mokinių tarpusavio santykius, 
nepagarbą mokytojams, tė
vams ir t.t. Akivaizdžios moki
nių dvasinio skurdo, hedoniz
mo apraiškos, moralinių bei 
egzistencinių klausimų igno
ravimas. Būtina labiau rūpin
tis mūsų dienų mokyklos 
dvasiniu atgimimu, siekiant 
pagrindinių ugdymo veiksnių 
— šeimos, mokyklos, valstybės 
ir Bažnyčios konstruktyvaus 
bendradarbiavimo juos įgy
vendinant. 

„Lietuvos kelio"' tikslas švie
timo srityje — dėti pastangas. 
kad pageidaujantiems būtų 
steigiamos, o jau įsteigtos 
remiamos, krikščioniško ugdy
mo mokyklos, kurias finan
suotų valstybė. 

4. Kultūra yra tautos savi
kūros galia, įtvirtinanti, sau
ganti ir nuolat kurianti jos is
torinę kultūrinę savimonę, 
bendruomenės tapatumą ir 
turtingą jos kūrybinių galių 
raišką meno, mokslo, ūkio, 
technikos ir kitose srityse. 

Nacionalines kultūros plė
totės srityje „Lietuvos kelio" 
tikslas — saugoti ir kurti 
mūsų nacionalinį kultūrinį 
paveldą, didelėmis pastan
gomis išsaugotą prievartinio 
rusifikavimo sąlygomis. 

5. Lietuvoje gydytojo, 
mokytojo, kultūros darbuotojo, 
inžinieriaus grynosios mėnesio 
pajamos yra šiek tiek per 600 
litų — tai anomalija demokra
tiniame pasaulyje ir Europoje. 
Tuo tarpu didelė ir niekuo 
nepagrįsta Lietuvos kvalifi

kuotų specialistų darbo už
mokesčio nelygybė privilegi
juoja tik tam tikras išskirtines 
aukštų valstybės pareigūnų 
grupes ir yra ypač nuostolinga 
valstybei, emigruojant ge
riausiems specialistams. 

Teisė į teisingą atlyginimą 
turi atitikti vieną svarbiausių 
Europos Socialinės Chartijos 4 
str. reikalavimų. 

„Lietuvos kelio" tikslas — 
inicijuoti Lietuvos specialistų 
darbo užmokesčio reformą, 
pagrįstą teisinga jų išsilavini
mo, kvalifikacijos, darbo stažo 
kriterijų sistema. 

6. Teisė į garbingą pensiją 
turi atitikti vieną svarbiausių 
Europos Socialinės Chartijos 
23 ir 30 str. reikalavimų: kas
met didėjant valstybės paja
moms (BVP), būtinas naciona
linis susitarimas nuosekliai ir 
proporcingai didinant senat
vės išmokas vyresnio amžiaus 
asmenų grupėms. „Lietuvos 
kelio" tikslas valstybinių pen
sijų politikos srityje, kasmet 
didėjant bendram vidaus pro
duktui formuoti subalansuotą, 
proporcingai didėjančių vals
tybinių pensijų sistemą toms 
vyresnio amžiaus gyventojų 
grupėms, kurių vargingos 
pajamos bei senatvės pensijų 
išmokų dydis buvo nustato
mas remiantis dar sovietinio dar
bo užmokesčio koeficientais. 

„Lietuvos kelias" sieks 
bendradarbiauti su visomis, 
panašių tikslų siekiančiomis 
organizacijomis. 

„Lietuvos kelias" atsiriboja 
nuo verslininkų pagalbos, nes 
jie remia reikalaudami pildyti 
jų reikalus. Todėl remkime 
visi, kuriems „Lietuvos kelias" 
yra mūsų kelias. 

Norinčiuosius dalyvauti 
politiniame ir Lietuvos žmonių 
žmogiškąją kokybę ugdan
čiame judėjime „Lietuvos ke
lias", prašome kreiptis: 

telVfaks: '307 5) 233 53 56, 
247 84 62 

E-paštas: lk@centras.lt 
Interneto svetainė (web-

site): www.lietuvoskelias.lt 
Adresas korespondencijai: 

p/d 2642. LT - 2009 Vilnius 

KARIAI GALI STUMDYTI 

Jonas Pabedinskas, atsi
liepdamas į mano gruodžio 17-
tos vedamąjį, kuriame trum
pai paminėjau į Iraką atvyku
sio latvio studento savo diplo
miniam darbui rinkti medžia
gos susidūrimą su amerikieči
ais, rašo, kad amerikiečiai j į 
apstumdė, apklausinėjo ir 
palaikė kalėjime, nes bet kam 
toks 'profesorius' būtų buvęs 
įtartinas". Bet tą patį vyksmą 
priminusį mane, o kartu ir 
„Draugą", kaltina kaip neleis
tinu, grubiu, net vedamuoju 
išėjimu prieš amerikiečių ka
reivį karo metu. Nesuvok
damas, kodėl mano trumpa 
užuomina apie jo paties pa
tvirtintą įvykį Jonui Pabedins
kui tapo grubiu, „Drauge" 
niekada iki šiol nebuvusiu, 
išėjimu prieš amerikiečių ka
rius, vis dėlto stebiuosi jo tokia 
aukšta tolerancija. Pagal jį, 
reikiamais dokumentais apsi
rūpinusius latvius studentus, 
turbūt ir visus kitus, teisėtai į 
Iraką atvykusius, amerikiečiai 
kariai gali suimti, apstumdyti, 
palaikyti kalėjime. Ir tai dary
ti jie gali drąsiai, nes Jono 
Pabedinsko leidimą turi, ir jo 
paties man uždrausta už tai 
juos kritikuoti. 

B r o n i u s Na inys 
Lemont, IL 

LINKĖJIMAI 
„BIČIULYSTEI" 

Su nuoširdžiausiu džiaugs
mu sutikome puikią žinią, jog 
nuo Naujų metų „Bičiulystė" 
pasirodys atskiru priedu 
„Drauge". Viskas, kas žengia 
pirmyn, auga, plečiasi, pa
siekia daugiau skaitytojų — 
didžiai sveikintinas reiškinys! 
Ypač tai turėtų labai smagiai 
nuteikti naujausius lietuvius 
imigrantus. Tai skiriama spe
cialiai jiems. Linkėtina, kad 
jie kuo daugiau tuo pasinau
dotų, įvertintų, įsijungtų ir 
džiaugtųsi bei užsiprenu
meruotų. 

Pirmiausia geraširdiškai 
linkime, kad ne tik kuo dau

giau aplankytų lietuvaičių, bet 
ir atsirastų bendradarbių, 
rašančių į „Bičiulystę", pasi
džiaugiančių savo laimėjimais 
čia, pasiguodžiančių dar ne
išsipildžiusiais lūkesčiais, at
veriančių savo širdis, net pra
šančių p a t a r i m ų ar pa
ramos iš mūsų, seniai čia 
įsikūrusiųjų. 

Puikus žurnalistas ir ga
bus redaktorius Henrikas 
Žemelis yra išsireiškęs, jog 
gerą laikraštį padaro ne 
redaktorius, bet bendradar
biai. Ir jis savo žodžius pavertė 
darbu — sutelkė visą būrį 
giliaminčių bendradarbių! 
Dabar „Bičiulystėje" ben
dradarbių nedaug (išskyrus 
Dalią Kairiūkštienę iš Phila-
delphija, PA, kurią reikia 
sveikinti, jog ji peržengė Ru
bikoną ir laimėjo skaitytojų 
pasigėrėjimą, kad jos dabar
tiniai rašiniai šviesesni, gera-
noriškesni, nebe kiršinantys). 
Šiuo metu, jei „Bičiulystėje" 
blyksteli vienas kitas ben
dradarbis, tai iš — išeivių 
„fronto". 

Linkėtina „Bičiulystės" ne
paversti Meno mokyklėlės 
garsinimo — skelbimų lenta 
beveik kiekviename numery. 
Ir medus yra koktus, jei jo per 
daug, o, be to, abejotina, ar 
visiems lietuvaičiams įdomios 
„parapijinės" žinios? 

Sveikintina, jog. atrodo, 
nuščiuvo erzelį tarpusavy 
sukeliantieji laiškai, ypatingai 
aršūs vadinamieji „anonimi
niai" — be parašų. Tegul jie ir 
2004 metais nepasirodo — 
niekas jais nesidžiaugia. 

Pabaigai norėtųsi už
sklęsti garbingos Lietuvos ne
priklausomybės akto signata
rės ir ilgametės Seimo narės 
Romualdos Hofertienės, kaip 
Sąjūdžio žmogaus credo: „Jei 
negali 'vežti vežimu', tai bent 
šapeliu prisidėk prie tarnystės 
savo tėvynei ir žmogaus 
labui!" „O svarbiausia — 
nesusipykti su savo sąžine", ji 
užbaigė. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Jte-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

VISKAS VIENAME MAIŠE 
Ar kada gaminote pietus 

„maiše"? Ir lengva, ir skanu, 
ir nereikia rūpintis, kad mėsa 
būtų sultinga, o daržovės 
gražiai iškepusios. 

Parduotuvių lentynose, 
kur paprastai sudėti įvairūs 
plastmasiniai maišeliai, aliu-
minijaus folijos, plastmasinių 
plėvelių dėžutės ir pan.. rasite 
ir „Oven Cooking Bags" (juos 
gamina Reynolds ir galbūt 
kitos firmos). Šie maišeliai 
labai patogūs, kai nenorite 
daug laiko praleisti prie 
orkaitės ar viryklės. Esu ne 
kartą juos išmėginusi (net 
kepusi kalakutą!) ir tikrai 
maistas būna skanus, be to, 
nereikia papildomų riebalų, 
na, ir keptuvo plauti! 

Čia pateiksiu viščiuko, 
kepto su daržovėmis tokiame 
„Oven Cooking Bag". receptą. 

VIŠČIUKAS „MA1*"." 
1 didelis 114x20 colių dydžio) 

Reynolds ..Oven Cooking Bag" 
2 šaukštai miltų 
1/3 puod. vandens 
1/2 šaukštelio sutrintu 
džiovintų baziliko lapenų 

(basil) 
1/2 šaukštelio sutrintų 

džiovintų čiobreliu <thymr> 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipiru 
1 vidutinio dydžio svogūnas 
2 nemažos, kopimui tin

kamos bulves 

4 vid. dydžio morkos 
1 žaliasis arba raudonasis 

pipiras 
1 visas viščiukas (arba 

supjaustytas į 8 gabalus) 
įkaitinti orkaitę iki 375° 

F. J ..kepimo maišą" suberti 
miltus ir pakratyti, kad jais 
išsimiltuotų maišo sienelės. 
Įdėti pamiltuotu vidumi mai
šą į 13x9x2 colių dydžio kepi
mo indą. I maišą supilti'van-
denį ir visus prieskonius, 
pamaigyti, kad prieskoniai 
susimaišytų. 

Bulves gerai nuplauti, su
pjaustyti išilgai, kiekvieną į 4 
dalis, svogūną nulupti ir sup
jaustyti į keturias dalis išil
gai, morkas nuskusti, sup
jaustyti stambiais ritinėliais, 
pipirą, išėmus sėklas, sup
jaustyti kubeliais. Sudėti dar
žoves Į maišelį, gerai pavar
tyti, kad visos daržovės aplip
tų prieskoniais, po to daržoves 
išlyginti vienu sluoksniu. 

Viščiuką iš vidaus ir lauko 
įtrinti papildomu 1/2 šaukšte
lio druskos, įkišti į maišelį, 
uždaryti raišteliu (raištelius 
rasite įpakuotus kartu su 
maišeliais), viršuje aštriu pei
liu arba žirklėmis padaryti 6 
maždaug 1/2 colio ilgio įpjo
vimus, įkišti į orkaitę ir kepti 
apie 1 arba 1 ir 1/2 vai. (jeigu 
viščiukas supjaustytas, pa
kanka 55-60 min. kepimo). 

TROŠKINTA ŽUVIS 
2 sv. žuvies filė 
2 nedideli svogūnai 
1 morka 
1 petražolių šaknis 
1 šaukštas razinų 
1 šaukštelis medaus 
1/2 citrinos sulčių 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
Žuvies filė supjaustyti 

nedideliais gabaliukais (sker
sai), pabarstyti druska, pipi
rais ir palaikyti šaldytuve 30 
min. Daržoves supjaustyti 
griežinėliais ir pakepinti karš
tame aliejuje, kol paruduos. Į 
keptuvę sudėti žuvų ga
balėlius, supilti citrinų sultis, 
suberti razinas, sudėti medų, 
įpilti vieną šaukštą vandens 
ir patroškinti uždengus, kol 
daržovės bus minkštos ir 
žuvis iškepusi. 

VIŠČIUKO KRŪTINĖLĖS SU 
GRYBAIS 

6 be kaulų ir odelės viščiuko 
krūtinėlių pusės 

2 šaukštai miltų 
1/4 šaukštelio maltų pipiru 
1/4 šaukštelio druskos 

(nebūtina) 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
6 nuluptos vidutinio 

dydžio 
česnako skiltelės 
1 svaras šviežiu grybų (.jei 

dideli, perpjauti per pusę) 
1 puod. viščiuko sultinio 
1/4 puod. balzamo acto 

(balsamic vinegar) 
1 lauro lapelis (bay leaf) 
1/4 šaukštelio džiovintų 

čiobrelių 
Pavolioti viščiuko krūti

nėles miltuose, sumaišytuose 
su druska ir maltais pipirais. 
Nukratyti, kad nebūtų per 
daug. Didelėje keptuvėje įkai
tinti aliejų, vienu sluoksniu 
sudėti mėsą ir pakepinti (apie 
3 min.). kol apatinė pusė gra
žiai paruduos. Sudėti česna
ką, apversti mėsą, suberti 
grybus, kad išsiskirstytų po 
visą keptuvę. Supilti sultinį, 
actą. sudėti prieskonius, 
uždengti, sumažinti liepsną ir 
pakepinti apie 10 min.. kartą 
apverčiant viščiuko krūti
nėles. Kai mėsa praras raus
vumą, išimti ir sudėti į pa
šildytą lėkštę, lengvai priden
giant folija, kad neatšaltų. 

Padidinti liepsną po kep
tuve ir neuždengus pavirinti 
grybus 6-7 min. Grybus ir 
padažą iš keptuvės užpilti ant 
paruošto viščiuko. Patiekti su 
ryžiais. 

MEDUOLIS SU ROMU 
1 dėžutė (18 ir 1/2 uncijų 
dydžio; ,,Yellow cake mix" 

(nesvarbu, kurios firmos) 
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai medaus 
1 puod. kapotų, paskrudintų 

migdolų riešutų (almonds1 

3 kiaušiniai (galima var
toti kiaušinių produktą, pa
ruoštą be trynių) 

1/3 puod. vandens 
1/3 puod. aliejaus 
1/3 puod. šviesaus romo 

arba ] šaukštelis romo pries
konio frum flavoring) 

Mažame puodelyje ištir
pinti sviestą, sudėti medų ir 

gerai sumaišyti (čia labai pa
togu pasinaudoti mikroban-
ge). Padalinti šį mišinį į dvi 
dalis ir juo ištepti dviejų 
apvalių, 8 colių diametro, kep
tuvų dugną, o ant viršaus vie
nodu sluoksneliu užbarstyti 
riešutus. 

Sumaišyti ,,cake mix" 
kiaušinius, vandenį, aliejų ir 
romą. Elektriniu plakikliu, 
pačiu didžiausiu greičiu iš
plakti, kol tešla bus lygi — 
apie 2 min. Padalinti tešlą į 
abu keptuvus po lygiai. Kepti 
įkaitintoje iki 350° F orkaitėje 
30-35 min.. kol pyragas bus 
iškepęs lengvai paspaudus jo 
vidurį pirštu, iškepęs pyragas 
tuojau pat ..atšoka" ir išsilygina). 

Kol dar pyragas yra kep
tuvuose ir šiltas, šakute suba
dyti viršų ir apipilti 1/4 pa
ruošto užpilo, palaikyti maž
daug 5 min., kol truputį pra
vesta, tuomet apversti pyragą 
ant grotelių ir likusiu užpilu 
apipilti pyrago dugną (su 
riešutais). Kai pyragas visai 
atvės, padėti vieną apskri
timą (riešutuota puse į viršų) 
ant lėkštės, aptepti paruoštu 
aptepimu (receptas žemiau), 
uždėti antrąjį apskritimą, 
taip pat riešutuota puse į vir
šų, bet palikti neapteptą. Li
kusiu aptepimu padengti tor
to šonus ir pačius viršaus kraš
telius. Galima papuošti migdolais. 

Užpilas 
3/4 puod. medaus 
1/3 puod. sviesto 
3 šaukštai vandens 
1/3 puod. romo arba 1 

šaukštelis ,.rum flavoring" 
J mažą puodą supilti me

dų, vandenį ir sviestą; užvirti 
ir pavirti 5 min. Jmaišyti ro
mą (nuėmus nuo liepsnosi. 
Tai galima atlikti ir rr.ik-
robangėje, tuomet nereikia 

tiek saugoti, kad neprisviltų 
ar nebėgtų per kraštus. 

Ap tep imas 
1 puod. grietinėlės* 
2 šaukštai medaus 
2 šaukštai romo arba 1/2 

šaukštelis „mm flavoring" 
Išplakti grietinėlę, kol pa

sidarys minkštos „viršū
nėlės", vis plakant elektriniu 
plakikliu, įmaišyti medų ir 
plakti, kol „viršūnėlės" bus 
stangrios. Atsargiai įmaišyti 
romą arba prieskonį. Galima 
palaikyti šaldytuve, kol pyra
gas atvės ir tuomet jį aptepti. 

*Vietoj grietinėlės galima 
vartoti ,.cool whip". tik at
šildytą, arba torto iš vis ne
reikia aptepti, nes su užpilu 
jis ir taip skanus. 

SIŪLO DARBA 

PASLAUGOS 

www,theclassified,us 
nterneiine eSektrontim 

skelbimu sistem; 
sutaupys Saiką ii 

pirtgus: 

2004 SffiKi© mere? skefcnM 
N£MO)CAMIS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTDMOBf JŲ \\VJL. SVFJKATOS 

IR (;YVYBĖS nRAureviAJi 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mcr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95tb Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Ieškome švelnios auklės — geros 
šeimininkės virš 50 metų gyventi 

kartu su jauna šeima. Turi suprasti ir 
nors truputį kalbėti angliškai, su noru 

apsigyventi ilgesniam laikui. 
Tel. 708-599-4943. 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių Įrengimas: priestatai: 
keramikos plyteles: ..sidings". 

.soffits'", „deckV", ..gutters"'.plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas. 

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

Išnuomoja 

PRO CARE AGF.NCY 
We are looking for Finglish speaking 
nanmes. caregivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge. IL 60068. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
C PA C ONSTANTINE 

Now Hiring: Estheticians-Nail 
technitians and massage therapists 
Mušt be licensed or certified. Some 

English necessary Location -
Batavia- Oak Park- Dovvners 

Grove Pleasecall.: 708-945-8051 

CNAs and Companinns: We are 
looking for expcnenced caregivers 

(minimum of 2 years with an agency 
m home health care). Part-time and 

fui! time positions available Driver's 
license and available car preferred 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please c ai! Reth at 312-739-9144. 

GREIT PARDUODA 
_"ra"-_—. Landmark 
M—"** properties 

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

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

mailto:lk@centras.lt
http://www.lietuvoskelias.lt
file:////VJL


KĄ MATYSIME VALDOVŲ RŪMUOSE? 
D R A U G A S , 2004 m. saus io 14 d., t reč iadienis 

Į Lietuvos Mokslų akade
miją susir inkę istorikai, ar
cheologai, ki t i kultūrininkai, 
Valdovų rūmų paramos fondo 
nariai, diskutavo, tarėsi apie 
tų rūmų panaudoj imo per
spektyvas. Pasak Paramos 
fondo tarybos nario poeto M. 
Martinaičio, pirmasis atstaty
mo laikotarpis jau įsibėgėjo — 
ateinančią vasarą ar rudenį. į 
Vilnių atvykę užsienio lietu
viai, bei šiaip turistai , ko gero, 
jau pamatys ats tatomų Valdo
vų rūmų i šmūry t a s s ienas . 
Tad, anot poeto M. Martinai
čio, ateina an t ras i s tarpsnis — 
rūmų vidaus apdaila, ir laikas 
pasitart i , padiskutuot i , kaip 
geriau, gražiau ir prasmingiau 
įrengti vidų. 

— Valdovų rūmai atstato
mi mūsų visuomenei, tad svar
bu, kad jie ta i visuomenei tar
nautų kuo geriau, efektyviau. 
Todėl tur ime siekti kuo di
desnio, platesnio visuomenės 
susidomėjimo, palaikymo ir 
pasiūlymų, kaip Valdovų rū
mus padaryti įdomesnius ir 
naudingesnius mums bei mū
sų svečiams. Vėliau keisti jau 
vykdomą projektą gali būti 
nuostolinga, — pr i ta rdamas 
M. Martinaičio kalbai sakė 

Valdovų rūmų Paramos fondo 
valdybos pirmininkas E. Kuli
kauskas. J i s pridūrė, kad mū
sų valstybės įstatymai rodo, 
jog šioje vietoje — Gedimino 
kalno papėdėje — tinka atkur
ti Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės Valdovų rūmų is
torinį įvaizdį, erdves ir tūr ius . 
Norime atkurt i tą grožį, kurį 
sukūrė valdovai, ir tuo džiaug
t i s . Tai viršūnė, ką jie sugebė
jo pasiekti. Viskas, kas keisti
na , visi nukrypimai, privalo 
bū t i pateisint i . Daug jų iš 
t i esų yra pa te is inama. Tad 
viena iš rūmų naudojimo są
lygų yra nekenkti jų įvaizdžiui 
ir pateisinti visus pakeitimus, 
— sakė E. Kulikauskas. 

Dailės muziejaus direkto
r ius R. Budrys diskusijos da
lyviams priminė, kad, Kultū
ros ministerijos nurodymu, 
j a u sudaryti Valdovų rūmų 
interjerų atkūrimo ir pritaiky
mo programos metmenys. Per 
r ū m ų požemines erdves su in
formaciniais, paslaugų cent
rais lankytojai, ekskursijos ga
lės jų pageidaujamais maršru
ta is patekti į rūmų sales, kitas 
pa ta lpas bei renginius . R. 
Budrys taip pat pabrėžė, kad 
t iek Valdovų rūmų interjeras. 

tiek kiti v idaus įrengimai ir 
pr iemonės t u r ė tų atspindėti 
l ietuvių t a u t o s istoriją, jos 
kul tūrą nuo seniausių laikų 
iki 17 amž iaus — iki tol, kol 
stovėjo Valdovų rūmai. 

P a p i l d y d a m a s šį pasiū
lymą, Valdovų rūmų Paramos 
fondo valdybos pirmininkas E. 
Kul ikauskas sakė , kad įren
giant Rūmų vidų derėtų ap
svarstyti a r apsiriboti tik Val
dovų r ū m ų egzistavimo laiko
tarpiu ar juose ta ip pat sutelk
ti informaciją iki šių laikų 
Lietuvos. Nors pat i svarbiau
sia Valdovų r ū m ų paskirtis — 
va l s tyb ingumo simbolis ir 
informacijos apie valstybingu
mą telkinys su Valstybingumo 
muziejumi, kur iame būtų ir 
Lietuvos S ta tu tas , Valstybės 
an tspaudai , vėliavos, žemėla
piai, ki t i valstybiniai doku
mentai ir vertybės, tačiau tik
tų, kad rūmuose būtų bent 
viena m e n ė su informacija, 
kaip Lietuvos žmonės iš įvai
rių vietovių, netgi išeivijoje, 
prisidėjo prie Lietuvos valsty
bingumo palaikymo, sakė E. 
Kul ikauskas . Pasak jo, galima 
būtų paskat in t i , kad gyvento
jai iš kiekvienos vietovės 
pateiktų jų kraštiečių pasie-

Valdovų rūmų ir >u aplinkos maketas. Algimanto Žižiuno nuotrauka. 

kimus, išeivijos pastangas, pa
laikant ir paremiant Lietuvos 
Valstybingumą ir jos nepri
klausomybę. Šis projektas gal 
ne tik sudomintų mūsų visuo
menę Valdovų rūmų atstaty
mu, bet padarytų juos ar t i 
mais lankytojams iš tolimiau
sių vietovių, net iš užsienio. 

Rūmuose įrengtame Vals
tybingumo muziejuje, be ki
tokios informacijos, galėtų bū
ti žemėlapiai iš įvairių vie
tovių — miestų, miestelių, o 
taip pat mūšių, seimų, teismų, 
kitų įsidėmėtinų įvykių apra
šymai. J u k daugelis mūsų 
miestelių, kur ie šiais laikais 
mažiau žinomi, ankstesniais 
š imtmečiais buvo svarbūs 
administravimo prekybos cen
trai . Šioms idėjoms įgyvendin
ti galėtų būti skelbiami vieši 
konkursai, taip pat ir mokyk
lose. Tai būtų įdomus ir švie
tėjiškas projektas. 

Prie Valdovų rūmų lieka
nų tyrinėjimų daug prisidėjęs 
archeologas V. Urbanavičius 
siūlė, kad atstatytų rūmų vi
dus a tspindėtų tris pagrin
dines jų gyvavimo stilistines 
epochas. Todėl rūmuose dera 
įrengti šias epochas atspin
dinčias sales: gotikos, rene
sanso ir baroko. Tam pritaręs, 
istorikas prof. A. Tyla pridūrė, 
jog rūmuose iš tiesų reikia 
atkurti istorines erdves, ku
riose turėtų atsispindėti Lie
tuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
gyvenimas ir veikla. Kitas 
istorikas, dr. R. Batūra, sakė, 
jog tam atspindėjimui reikia, 
kad įrengtuose rūmuose būtų 
Lietuvos valdovų portretų 
originalai. Yra žinių, kad 
didelė jų dalis iš niokojamų 
Valdovų rūmų buvo išgrobsty
ta, išgabenta į Rusiją, o iš jos 
galėjo patekti į kitus kraštus , į 
Rytų Vokietijos muziejus. 
Istorikų ir kitų diskusijos 
dalyvių nuomone, jau dabar 
reikia imtis žygių juos surasti , 
išaiškinti ir rastus vienokiu a r 
kitokiu būdu susigrąžinti iš 
Rusijos, š ia i idėjai kažkode! 
abejonių išreiškė Dailės mu
ziejaus direktorius R. Budrys. 
Esą, į Rusiją išvežti valdovų 
portretai prastos kokybės, ta
pyti ant lentų. 

Tiesa, Dailės muziejaus di
rektorius pripažino, kad rūmų 
interjerą p ra tur t inan t meno 
kūr in ia i s , dera pas imokyt i , 
pasidairyti po Europos rūmus , 
pilis, s ta ty tas ir naudotas 16-
17 a. a r anksčiau. Bet nedera 
in ter jerus kopijuoti, m ū s ų 
Valdovų rūmus palikti au ten
t i škus . Diskusijose kalbėjęs, 
istorikas dr. V. Dolinskas sa
kė, kad, kuriant Valdovų rū
mų interjerą, p a s i t a r n a u t ų 
pilių teritorijoje kas inė j imų 
metu aptiktos net apie 5,000 
tų laikų rūmų interjero da
lelių, kitokių liekanų. Jos pa
s i t a rnau tų , kuo t iksl iau at
kur ian t tuometinį r ū m ų inter
jerą (vidų). 

Tiek Lietuvos Turizmo 
organizacijos prezidentas K. 
Ambrozaitis, tiek Rūmų Para
mos fondo valdybos pirmi
n inkas E. Kul ikauskas pri
pažino, kad ats tatyt i Valdovų 
rūmai būtų gausiai, gyvybin
gai lankomi, juo labiau, kad 
j ie yra patogioje vietoje. Tai 
rodo, kad prie a t s t a tymo 
aikštelės įrengtame paviljone 
„Valdovų rūmų vartai" dabar 
kasdien apsilanko šimtai žmo
nių, o 2001 m. rugpjūčio 15 d. 
per Žolinę Valdovai rūmų pože
miuose buvo net 2,850 lankytojų. 

— Kaip padaryti a ts taty
tus rūmus patrauklius ir nuo
lat lankomus? — klausė turiz
mo vadovas K. Ambrozaitis ir 
kiti diskusijos dalyviai ir 
patys atsakė: svarbu įdomios, 
vis atnaujinamos ekspozicijos, 
skoningai sukurta rūmų ap
linka, kurioje gal ima ben
drau t i — tai rūmų erdvės , 
k iemas , kavinė, res to ranas . 
Lietuvos skautijos tarybos 
narė . socialinių mokslų dak
tarė J . Kašalynienė kalbėjo, 
jog taip pat svarbu, kad čia 
galėtų rinktis visuomeninės, 
profesines, skautų, kitos j au 
nimo organizacijos. Jos pačios 
padėtų prižiūrėti, pagal gali
mybes išpuošti, tam reikalui 
skirtas menes. Menėse t iktų 
kokybiškai atkurti ir naudo
jimui tinkami interjerai. Čia 
galėtų rinktis Bajorų sąjunga. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Vilniaus, „Rotary" 
klubai. Skautų. J a u n i m o ir 

Vilniuje apsilankiusią JAV LB Kultūros tarybos pirm Mariją Remienę 
archeologas dr. Vytautas Urbanavičius supažindina su Vilniaus pilių te
ritorijoje aptiktomis Valdovų rūmų interjero liekanomis, kurios bus 
panaudotos rūmų vidaus apdailai. Algimanto Žižiūno nuotr. 

kitos organizacijos. Pata lpos 
posėdžiams ir konferencijoms 
ta ip pat pa l a iky tų Valdovų 
rūmų gyvyb i škumą. Tai 
ga lė tų b ū t i svarbi v ie ta ir 
t a r p t a u t i n ė m s konferencijoms 
bei p a d ė t ų atsipirkti rūmams , 
s iū lė R ū m ų Pa ramos fondo 
valdybos p i rmininkas E. Ku
l i k a u s k a s . J i s pr iminė, kad 
Valdovų rūmuose bus menė, 
s k i r t a a t s t a t y m o rėmėjams 
pagerbt i . Visi rūmų Pa ramos 
fondo s ą r a š u o s e e s a n t y s 
a t s t a tymo rėmėjai bus įvesti į 
kompiuter inę duomenų bazę. 
Kiekvienam rūmų lankytojui 
bus su te ik ta galimybė susi
pažinti su sąrašu ir gaut i įra
šus . Rėmėjai , skyrę Valdovų 
rūmų a t k ū r i m u i nemažesnę, 
ka ip 1.000 li tų paramą, bus 
ta ip pa t pagerbt i , į rašant jų 
.vardus a t s t a t y tu Valdovų rū
mų garbės lentyjo.laipsnišku
mo t v a r k a . Šis pagerb imas 
n u m a t y t a s fondo sutartyje su 
Lietuvos Kul tūros ministerija. 

Dar tebediskutuojama ir 
ga lu t ina i n e s u s i t a r i a m a dėl 
Valdovų r ū m ų kiemo perden
gimo. R ū m ų interjerų a tkūr i 
mo ir pr i ta ikymo programos 
me tmenyse siūloma numaty t i 
rūmų trečiojo aukš to karnizo 

zonoje kiemo stiklinė perdan
ga (stogas), kad bet kokiu oru 
kiemą būtų galima naudoti 
d idel iems kultūriniams bei 
valstybės reprezentavimo ren
g in i ams . Tačiau daugelio 
nuomone, kiemo perdengimas 
pažeistų rūmų istorinį įvaizdį. 
P a s a k E. Kulikausko, bene 
geriausias variantas būtų jei 
r ū m ų kiemą būtų galima 
uždengti tuomet, kai to reika
lauja kl imato sąlygos. Tam 
pr i t a r ia ir tv i r tas Valdovų 
rūmų a t s t a tymo šalininkas, 
Lietuvos Kamerinio orkestro 
meno vadovas ir dirigentas 
prof. Saulius Sondeckis. Rū
mų architektus ir rėmėjus j i s 
supažindino su uždanga, kuri 
naudojama Graco ir Zalcburgo 
renginių erdves apsaugoti nuo 
kr i tu l ių . Tai plastikinis 
aud inys , pri tvir t intas pr ie 
bėgių i r užtraukiamas kai to 
r e ika lau ja oro sąlygos. Ar 
galėtų būti pritvirtinta vos 
pastebimi bėgiai Valdovų rū
mų fasaduose, ant kurių būtų 
u ž t r a u k i a m a danga? Tokiu 
būdu būtų mažai pažeistas 
rūmų įvaizdis ir jiems suteik
tas didelis privalumas. 

A l g i m a n t a s A n t a n a s 
Naujoka i t i s 

JONO BASANAVIČIAUS „AUSROS"AIDAI VILNIAUS TEATRUI „LĖLĖ" — 45-ERI 
Atgaivinta J . Basanavi

čiaus „naujoji Aušra", jos lei
dėjus džiugina dvi datos: ji gi
mė Kristaus gimimo valandą 
prieš 5-erius metus, o su Nau
jaisiais 2004-aisias metais — 
prasideda šio leidinio 6-ųjų 
metų pirmoji diena. 

Abiejų šių džiaugsmingų 
švenčių ir ..naujosios Aušros" 
5-erių motų sukakties proga 
sveikiname visus po pasaulį 
pasklidusius lietuvius ir Lie
tuvoje gyvenančius, linkime 
visiems daug laimingų dienų 
ir sveikatos, svarbiausia— su
prat imo savo veiklos pras
mės, švenčiausios pareigos — 
tarnauti tėvynės labui ir ją 
ginti, neprarast i atsakomybės 
— kurti doros ir teisingos Lie
tuvos ateitį. Tegul neranda vietos 
mūsuose vaidai, neapykanta, 
kerštas. Petys petin, dori, vienin
gi, gražūs lietuvių orumu, savi
garba, meile vienas kitam, tei
singumu ir darbštumu kurkime 
pasaulyje vertą pagarlx>s žmogų. 
kurkinu1 garbingą Lietuvą. 

Jei šiandien gimtų ..n. Auš
ros" pirmasis numeris, jį pa
vadinčiau kitaip: ..Jono Basa
navičiaus Aušros' aidai". Juk 
taip yra. Prieš 5-erius metus pa
siūliau ir panūdau nubristi 
užžėlusiu taku j anos gadynės 
„Aušrą', t rumpai tegyvavusia. 
bet atlikusią milžinišką patrio
tinį darbą, atšildžiusi šaltą 
Vinco Kudirkos širdį, ašaro
mis nuplovusį savo klystkelį 
— geduimasi lietuviškos kil
mės, -lis nuėjo tėvynes laisvi
nimo keliu. „Varpu" žadinda

mas kiekvieną lietuvį užkurt i 
krūtinėje šventą ugnį ir ne
leisti jai užgesti. 

Mane ir Kara l i auč iaus 
krašto lietuvių kultūros drau
giją „Birutė" jaudino ir jaudi
n a krašte lietuvių l ik imas , 
gimtosios kalbos, ku l tū ros , 
švietimo reikalai. Tie dalykai 
rūpėjo ir J . Basanavičiui. J i s 
ir jo idėjos — šaltinis šių die
nų „n. Aušros", iš jo iškyla tas 
entuziazmas ir ryžtas gyvuoti 
da r ne vienerius 5-erius me
tus . Žvelgiu į praeitį ir susi
mąstau: yra mūsų etninėje že
mėje ir pašalo sustingdytų šir
džių. Ar „n. Aušra" atl ieka 
savo vaidmenį, ar bent kiek 
apšilo sustingusi krūtinė? Ne
prarandu vilties: Jono Basa
navičiaus ..Aušra" per trejus 
gyvavimo metus (1883—1886) 
ne tik Tilžės lietuvių dvasinio 
atgimimo aušra. Po 115 metų 
(1998 m.) Motina („Aušra") 
susilaukė dukrelės („n. Auš
ros"), perėmusios kilnią idėją 
iš savo mamos ir nešančios 
aušros spindulį kiekvienam 
lietuviui, kur tik jis begyven
tų. Jei idėja nemirė, tai ir šir
dys iš letargo pabus. 

Per 5-eriu« metus buvo visko: 
trūkumų, nevilties ir pagalių 
į leidybos ratus . Buvo nieki
nimo ir nenoro leisti leidiniui 
gyvuoti. Nepaisiau. Turėjau 
vieną tikslą, į jį ėjau nedvejo
dama, bet nenumatydama bū
simų kliūčių ir t rukumų. Se
noliai sako: „Davė Dievas dan
tis, duos ir duonos". Mano prie
laida tokia: jei gimė „n. Aušra". 

tai Dievas padės jai ir gyventi. 
Ir padėjo per geradarius, 

palaikančius jos idėjas. Mate
rialinį kelia nurodė Vytautas 
Gocentas titulinio puslapio 
a n t r a š t ė jo išmonė), davęs 
MLLD C:kagoje pirmininko 
Viliaus Trumpjono adresą. Lai
mė — Vilius (jo valdyba) dve
jus metus rėmė leidinį. Betgi 
negali sėdėti an t vieno žmo
gaus sprando visąlaik. To pa
ties V. Gocento paprot inta , 
kreipiausi į Spaudos, radijo, 
televizijos rėmimo fondą, jo 
direktorių Mykolą Karčiaus
ką. Parodžiau kelis laikraščio 
numer ius . Valdyba skaitė. 
vertino ir — o džiaugsme! — 
pradėjo remti : vienąmet 
2.500, k i tąmet — 3.000 Lt. Šio 
nemokamai platinamo leidinio 
išlaikymui tų pinigų neužte
ko. Kreipiausi i Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tą prie LRV, generalinį direk
torių (R. Motuzą, dabar A. 
Petrauską) . Buvau suprasta. 
Dvejus metus iš eilės skyrė po 
1.000 Lt spaudinio leidybai. 
Kritiškais momentais iš nevil
ties gelbėjo netikėta parama: 
vienkart inę pinigine parama 
sušelpdavo Tautos fondas, 
pirm. N. Vitkauskas , PLB — 
nės švietimo komisija (buv. 
pirmininkė Regina Kučienė) ir 
Lietuvių fondas Lemonte. 
Vienkart ine, bet labai brang; 
ir reikalinga. Porą metų teks
tą labdaringai rinko ir make 
tavo „Vorutos" leidykla. Dau
giau neišgalėjo. Turiu padėjė
jų morališkai ir darbu palai

kančių bendraminčių. 
Pinigai. Užvis labiau ma

ne jaudina ,,n. Aušros" dvasi
nis turinys. Čia mano rūpes
tis, skausmas ir džiaugsmas. 
Dabart iniam lietuviui Kara
liaučiaus (Kaliningrado), Til
žės srities miestų Karaliau
čiaus (Kaliningrado), Tilžės 
(Sovetsko) lietuviai susi t inka 
su šviesuoliais iš Lietuvos, daug 
sužino. Gi apylmkų ir kaime
lių lietuviai jų nemato, negir 
di, todėl daug ko nieko!) neži
no, kokiame krašte gyvena, 
koks ryšys su Lietuva. Todėl „n. 
Aušra" keliauja ; ižkampius ir 
atokius kampelius, kad lietu
vio namus , šird:-, protus ap
šviestų aušrelė. Paplito laik
raštis ir po pasaulio lietuvių 
bendruomenes. 

Atsiprašiau :sų praeities 
veikėjų, žadinu-ių lietuvius 
atbusti ir patnet iškai , vėlių 
ir pakviečiau juo- „n. Aušroje" 
gyventi, veikti lietuvių sąmo
nę. Ir veikia, ir neleidžia nu
rimti lietuvių dvasiai — M. 
Mažvydas, K. Donelaitis, L. 
Rėza, D. Keinas. Vydūnas, M. 
Jankus . Zaunių :r Jagomastų 
šeimos, M. Raišukytė, A. Buo-
žis, Gailius. M. R* įdys, J . Zau
erveinas. J. Basanavičius, V. 
Kudirka... Jų dvasia padeda 
atgyti k raš to lietuvių ben
druomenėse, deda pas tangas 
eiti tų idėjų nušues tu keliu. 

Dėl to verta esti per kliūtis, 
sunkius savęs išbandymus į il
galaikį ,,n. Aušros" gyvenimą. 

Redaktorė 
V a n d a Va>i l i ausk ienė 

„Lėlės" teatro aktores veteranės (iš kaires >: Marija Leik.iuskaitė-
Urmilevičienė ir Nijolė Gailiūtė—Sadukiene 

V. Čiulevičiaus (Elta) nuotr. 

Spalio 27 dieną sukako 45 
m., kai buvo suvaidintas 

pirmasis Vi ln iaus t ea t ro 
„Lėlė" (tuomet — Vilniaus 
lėlių teatro spektaklis ..Eglė 
žalčių karalienė". Šia proga 
„Lėles" teat ras suruošė iš
kilmingą minėjimą ir kom
paktišką lėlių tea t rų festivalį, 
kuriame dalyvavo ir lėlinin
kai iš Kauno bei Panevėžio. 
Teatro 45mečio proga spalio 
28 d. Vilniaus tea t re „I 
Kauno lėliu tea t ras vaidino 
spektaklį ..Zuikio kaprizai". o 
vidurdieni Panevėžio leiių 
vežimo teatras rodė spektak
li ..Uodega vedega". 

Kaip s a k ė Vilniaus teatro 
„Lėle" meno vadovas Juozas 
Mare inkevič ius . minėtos iš
kilmes y r a ta rs i general ine 
repeticija pr ieš pusės šimt
mečio jubiliejų. Tai yra puiki 
proga pagerbt i ir teatro ak
tores ve te ranes : Mariją Loi-
k a u s k a i u - U r m i l e v i č i o n ę bei 
Nijolę Crai l iū tę-Sadukienę. 
kur ios ak tyv ia i dalyvavo 
tea t ro kūrybin iame gyvenimo 
nuo pirmųjų jo veiklos dienų. 

T e a t r o s u k a k t i e s proga 
sost inėje su s ibū rę šalies 
lėlininkai ap ta rė pasiruošimo 
svarbiai da ta i gaires, sprendė 
dalyvavimo ta rp tau t inėse or

ganizacijose problemas. Pa
sak J . Marcinkevičiaus. Lie
tuvos lėlių teatro menui yra 
nuolat atstovaujama ir jis 
aukš ta i vertinamas užsieny
je. Tačiau Lietuvos lėlininkų 
asociacija iki šiol nėra tapusi 
t a r p t a u t i n ė s lėlininkų aso
ciacijos L'NIMA nare. 

Per pastarąjį dešimtmetį 
Vilniaus teatras „Lėle", pasak 
jo vadovų, tvi r ta i atsistojo 
an t kojų ir sėkmingi vykdo vi
suomeninę teat ro vaikams ir 
j a u n i m u i funkciją. Teatro 
dalykiniai kontaktai su vaikų 
ir j a u n i m o auklėjimo ir 
mokymo įstaigomis driekiasi 
po visą Lietuvą. Ypač sėk
mingai t ea t ras bendrauja su 
Vilniaus miesto ir rajono 
darželiais bei mokyklomis. 
Čia tea t ras vykdo socialinę 
k u l t ū r i n ę švietėjišką pro
g r a m ą . .Teatras 'Lėlė' — 
Rytų Lietuvos vaikams". 

Teat ro repertuare — dau
giau kaip dvi dešimtys spek
takliu pavadinimų iš pasaulio 
pasakų klasikos lobyno. Taip 
pat čia rengiami spektakliai 
ir vyresniojo amžiaus mok
sleivijai. Tea t ras aktyviai 
gastrol iuoja ir užsienyje, 
pelno tarptautinių festivalių 
apdova-nojimus. Vilniaus 
t ea t ro ..Lėle" spektaklių 
meninis lygis suteikia visas 
pr ie la idas lietuvių lėlių 
teat ro menui užimti garbingą 
vieta tarp visu Lietuvos pro
fesionalių menų. 

(E l ta ) 
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LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 

Pas iva ikšč io j imas po Šv. K a z i m i e r o k a p i n e s Č i k a g o j e 

Abu su ..Draugo" fotoko
respondentu Jonu Kupriu, 
sužinoję, kad Aleksas Kikilas, 
BALFo veikėjas, 40 metų buvo 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių tarnautojas, pasiprašėme 
iš arčiau supažindinti su šiuo 
lietuvišku panteonu. 

Ką jau ką, bet Kazimieri-
nes, kaip ir ,.Draugą", Lietu
voje tikrai visi žino. Kurgi ne , 
juk tai ištisas mirusiųjų mies
tas , kur iame amžinai apsigy
veno dažnos lietuvio šeimos 
tolimesnis ar artimesnis gimi
naitis. Mūsų kelionės vadovo 
žiniomis, čia ilsisi 63.000 lie
tuvių. Tai Lietuvos rajono cen
tro dydžio mirusiųjų miestas. 

P radedame nuo Steigėjų 
paminklo, ant kurio parašyta, 
kad kapines 1903 m. įkūrė 
tuo metu veikusios parapijos, 
nors tarp steigėjų įrašyta ir 
parapijos. įsteigtos vėliau: Šv. 
Jurgio į k u r t a 1892). Dievo 

A p v a i z d o s (1900), Šv. Kry 
ž iaus (1904) . Aušros V a r t ų 
(1904), Šv. Mykolo (1904), Šv. 
Juozapo (1905), Visų Šventų 
(1907 m. ) , Šv. Kaz imie ro 
(1910), Šv. An tano (1911 m.), 
N eka l t o Prasidėj imo Pane lės 
Švenčiaus ios (1914 m.). Šv. 
Pe t ro ir Povilo (1914), Gimimo 
Pane l ė s Švenčiausios (1927). 
Kaip r a š o m a l i tera tūroje i r 
kaip y r a l ikusi nuomonė žmo
nėse , k a d kapinės buvo įkur
tos, l i e tuviams s iekiant būti 
n e p r i k l a u s o m a i s nuo lenkų. 
Kap inės - ta i buvo ki tas l ietu
vių ž ingsn i s į nepriklausomy
bę. P i r m a s i s žingsnis - savų 
parapi jų s te ig imas . Dar vėl iau 
ė m ė s t e i g t i s vienuoli jos. I r 
t a ip XX a. pradžioje susifor
mavo t a r s i a t sk i ra , s ava ran 
k i ška t a u t y b ė - A m e r i k o s 
l ie tuviai . Iki to laiko tai buvo 
„žmonės iš Krajaus". Daugel is 
a tvykus ių jų ne t nežinojo, k a s 

Mūsų vedlys po šv. Kazimiero kapines sako esan t stebuklą, kad angelai 
ant vienuoliu kazimieriečiu panteono, vanda lams siautėjant po kapines, 
liko sveikutėliai. J o n o Kuprio nuotraukos 

t a Lietuva. Lietuvis taip, bet 
ne Lietuva, kuri tuomet buvo 
Rusijos imperijos t ik Šiaurės 
Vakarų k raš tas . Taigi budo ne 
t ik žmonės Lietuvos, bet ir 
Amerikos žemėje. 

Aleksas Kikilas rodo var
pą, įmontuotą į Steigėjų pa
minklą. J i s sako, kad šis var
pas, kap inėms įsisteigus, ka
bojo t a m e pat kampe įrengtoje 
varpinėje . Kai pr ie kapinių 
ar tėdavo laidotuvių procesija, 
sargas tuo varpu skambinda
vęs. Varpas t a rnaudavo ir vie
toj dabar t inio telefono, kai rei
kėdavo pakviesti netoliese gy
venusį kapinių vedėją. Tada 
s u s k a m b ė d a v ę s vienišas 
„būram*, ir vedėjas eidavęs 
ž iūrė t i , koks t en reikalas . 
Aleksas Kikilas sako, kad šiuo 
varpu ir j is vėliau buvo kvie
čiamas. 

Kapinių steigimo sąjūdžio 
iniciatorius buvo Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Mo
t iejus Kr iaučiūnas , Čikagon 
a t v y k ę s 1893 m. Iš Mount 
Greenvvood gyventojo buvo 
nup i rk t a s 40 akrų žemės skly
pas. Kiek už t ą plotą sumokė
ta, nelikę žinių. Tik A. Kikilas 
pasakoja , kad pinigai buvo 
pasiskolinti iš parapijiečių, ir 
j iems skola atseikėta ne pini
gais , o žemės sklypais kapi
nėse. Sako, j ie iš to gerai už
dirbę, nes laikui bėgant kapi
nių žemė vis brangusi . 

Vėliau, 1924 m., dar buvo 
nupi rk ta 30 ak rų žemės, 1929 
m. - 25 akrai , 39 m. - 250 
akrų, 1952 m. - dar 178 akrai. 
Taigi iš viso Šv. Kazimiero 
kapinės užima 523 akrų že
mės plotą ir y ra didžiausios 
l ietuvių kapinės Amerikoje. 
Kaip vyresnės kartos išeiviai 
da r pr is imena, kapinių teri
torijoje kun. Igno Albavičiaus 
iniciatyva 1930 m. Vytauto Di
džiojo garbei buvo įsteigtas 
vad inamas is Vytauto daržas, 
kur is užėmė 10 akrų plotą. 
Ten vykdavo didieji lietuvių 
renginiai , į kuriuos rinkdavosi 
tūks tanč ia i tautiečių iš visų 
parapijų. Vytauto daržas-par-
kas veikė iki 1956 m. Tuo me
t u arkivyskupijai, kuri yra ka
pinių savin inkė , uždraudus 
renginiuose vartot i alkoholi
nius gėrimus, daržas nustojo 
veikti. 

XX a. pradžioje kapinės 
buvo atokiau, 15 mylių nuo 
miesto, esanti vieta. Kaip pa
sakoja A. Kikilas ir kaip rašo 
Leonardas Šimutis Algimanto 
Kezio 1976 m. išleistoje kny
goje „A Lithuanian Cemete-
ry", žmonės į laidotuves išsi-
ruošdavę kaip į visos dienos 
kelionę ir pasiimdavę su savi
mi užkandžius. Iš miesto lai
do tuvin inka i važiuodavo 

t raukin iu , o toliau - laidotu
vių karieta-vagonu, traukia
mu arklių, kuris pavasarį ir 
rudenį dažnai nuklimpdavo. 
Kaip rodo senieji antkapiai. 
XX a. pradžioje žmones mirda
vo labai j auni . Juos skynė ne
laimingi atsitikimai akmens 
angl ies kasyklose, skerdyk
lose, ligos. 

Iš XX amžiaus pradžios 
paminklų galima spręsti, kad 
čia gul i nedidelio tu r to , 
paprast i žmonės, kurie s ta tė 
p a p r a s t u s , neišradingus pa
minklus , dažniausiai kryžius. 
Net ir mauzoliejai yra papras
tos, kvadrat inės akmens dė
žės. Ir užrašai kuklūs, daž
niausiai j ie skelbia tik miru
siojo vardą ir pavardę. Kartais 
galima ras t i užrašą: „Meldžiu 
ištarti amžiną atilsį" ar ..Pra
šom sukalbėti nors 3 kar tus 
amžiną atilsį". 

Stabtelime prie kun. M. 
Kr iauč iūno ir kitų steigėjų 
kapų. Mūsų vedlys rodo biz
nieriaus Šlepavičiaus. parda-
vinėjusio adatas ir siūlus, ka
pą, kur is komitetui paskolino 
nemažai pinigų. Aplinkui - j o 
giminės kapai, kurių žemę jis 
gavo ka ip atlygį natūra. O čia 
Bagdžiūno-Borden šeimos ka
pai. Tai žmogus, kuris 1930 m. 
surinko pinigus ir Lietuvai pa
dovanojo Laisvės varpą. Dar 
už kelių dešimčių metrų -
dviejų lietuvių - Kazimiero 
Lazinsko ir Franciškaus Nag-
reckio, 1910 m. sušaudytų 
rūbsiuvių streike, kaip skelbia 
įrašas lietuviškai ir angliškai. 
Paminklą pasta tė ..Susivieni
j imas rūbsiuvių Amerikos, gi
minės , d raugai ir lietuvių 
draugystės". Toliau už posū
kio - pigaus marmuro paminklų 
tankios eilės. Gerai žinantis 
kapinių istoriją, A. Kikilas sa
ko, kad tai apie 1917 m. gau
siai mirusiųjų kapai. Kokia 
buvo šių mirčių priežastis, jis 
nežino, bet tai buvę panašu į 
epidemiją, nes kasdien j kapi
nes veždavę po keletą numi
rėlių ir duobes kasdavę iš eilės 
- vieną prie kitos. Tuos pa
minklus j is vadina „cukri
niais", nes , padaryti jie iš ne
patvarios medžiagos, lengvai 
t rupan tys . Nuo jų lietus grei
tai nuplauna įrašus. Šiandien 
jų d a u g u m a jau stovi be
vardžiai . Sužaloti, nulūžusio
mis v i r šūnėmis jie kapinių 
darbininkų buvo užkasami-
palaidojami toje pat kapo 
vietoje. 

Seselių kazimieriečiu pan
teonas. J a m sklypas esą do
vanotas veltui. Pirmosios eilės 
m i r u s i ų j ų - j a u n ų seselių. Čia 
guli ir kazimieriečiu vienuoli
jos steigėjas kun. Staniuky-
nas , t a ip pat miręs j aunas 

Senųjų lietuvių paminklai Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse. 

džiova. Čia buvo palaidotos ir 
visos trys kazimieriečiu vie
nuolijos pradininkės: motina 
Marija Kaupaitė, motina Ima-
culata Dvaranauskaitė ir mo
t i n a Concepta Ungura i tė . 
Prasidėjus motinos Marijos 
beatifikacijos bylai, jos pa
laikai perkelti į Šv. Kazimiero 
vienuolyno motiniško namo 
koplyčią. 

A. Kikilas atkreipia dė
mesį į angelus ant seselių ka
zimieriečiu akmenų pirami
dės. „Aš sakau - stebuklas, 
jeigu tie angelai nesudužo, kai 
prieš kokius 20 metų girti 
paaugliai buvo išvartę dau
giau kaip 300 paminklų. Buvo 
nuvertę ir tuos angelus, bet 
juose neliko net įbrėžimo". 

Viduryje kapinių dabar 
atsirado anksčiau vadintu 
nekrikštų, kurių seniau į ka
pines nepriimdavo, kapai. To
liau prasideda jau kitos kar
tos - pokarinių imigrantų 
palaidojimai. Paminklų čia 
y r a visokių - ir paprastų ak
mens plokščių, ir labai išra
dingų, su gil iamintiškais 
žodžiais. Viena krenta į akis -
čia vyrauja savito lietuvio 
skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko stilius (gal per šimtą 
paminklų yra jo nukal t i arba 
suprojektuoti). Yra ir šiuo
laikinės medžiagos - plastiko 
paminklų. Iš tokios medžia
gos nulietas paminklas prisi
minti Romą Kalantą. A. Kiki
las sako. kad tas paminklas 
j a u pradeda t rūkinėt i per 
siūles, o s tatant buvo manyta, 
kad jis amžinas. 

Belankant šią lietuvišką 
žemę, mūsų vedlys ne vieną 
kartą apgailestavo, kad čia 
nebėra lietuviškos dvasios, 
nes kapines prižiūri ne lietu
viai tarnautojai ir darbinin
kai. Čia veikia profsąjungos, 
todėl privaloma priimti visus, 

kurie čia nori dirbti. O anks
čiau, steigėjų laikais, norėda
mas įsidarbinti , turėjai įro
dyti savo tikėjimą, atnešda
mas iš parapijos raštelį. 

„Reikėtų, kad rašt inėje 
sėdėtų lietuviškos galvosenos 
žmogus, - sako Aleksas Ki
kilas. - Dabar jie nieko neži
no, nesupranta ir nenori žinoti 
apie čia palaidotų žmonių nei 
dvasią, nei istoriją". 

„Pavargusias akis užmer
kiau, bet ne čia / aš, Dieve, 
amžinojo poilsio ieškojau. / Po 
tėv iškės padange žydinčia, 
skaisčia / ir prie tėvų milžin
kapio žaliųjų kojų", - skelbia 
vieno paminklo užrašas B. 
Brazdžionio žodžius. Ilsėkitės 
ramybėje, radę prieglobstį toli 
nuo tėvynės. 

Audronė V. Škiudai tė 

Lietuvių visuomene mylėjo kompozitorių Antaną Vanagaitį, 
radijo steigėją, ir pastate jam iškilų paminklą. 

.Margučio" 

POKALĖDINTAJ APMĄSTYMAI 
Viso pasaulio krikščionys 

iškilmingai ir oriai atšventė 
Švento Kūdikėlio gimtadienį, 
nors Amerikos plačioji žinia-
sklaida retai teužsimine t ikra 
ją Kalėdų prasmę. Advento 
laikotarpi pavadinusi „apsi
pirkimo periodu", o švento Mi
kalojaus kar ikatūra , pasipuo
šusi Kalėdų senelio kostiumu, 
buvo dėmesio centre apsipirki
mo vietovėse. Mes, Amerikos 
lietuviai, likę ištikimi senoms lie
tuviškoms tradicijoms, šeimos 
ir artimųjų tarpe atšvenčiame 
Kūčių vakarą su tradiciniais 
kalėdaičiais ir maldomis. Cle-
velando lietuviai nepaprastai 
iškilmingai pasit iko Kalėdų 
šventę. Kalėdų išvakarėse Dievo 
Motinos parapijos šventovėje. 
populiariosios dirigentes Ritos 
Klionones vadovaujamas .Kxul-
tate" choras giedojo prieššven
tinį koncertą. Koncertui pasi
baigus, bažnyčioje susirinkę mal
dininkai chorui audringai plojo. 

Kalėdų diena paprastai pra
leidžiame savo šeimos tarpe, 
pasivaišindami, pasikeisdami 
dovanomis, pasigerėdami vaiku
čių džiaugsmu, kai jie nekant
riai atidarinėja savo dovanas. 

Tač iau iš t ikro graudu , kad 
didžioji ž iniasklaida visiškai 
ignoruoja t ikrą Kalėdų tikslą 
ir su j uo susijusią seną k r ikš 
čionišką istoriją. Parduotuvių 
sav in inka i su džiaugsmu ska i 
čiuoja už dovanas gautas paja
mas , ku r io s , anot s ta t i s t ikos 
d u o m e n ų , y ra žymiai d idesnės 
už i š t i sų me tų pajamas. 

L a u k ė m e Naujųjų metų su 
l inkėj imais savo ar t imies iems 
ir v i l t imi , kad a te inan tys me
tai mums atneš džiaugsmo, svei
ka tos ir pa la imos . Tradicinis 
Naujų metų su t ik imas pap
rastai susi jęs su laimes bei 
sekmos l inkėjimais. Kai už
g e s i n s i m e ka lėd in ių eglučių 
š v i e s a s , ka i s u t v a r k y s i m e 
gau tų dovanų kaspinėlius ir 
popier ius , a ts ivers naujas po
š v e n t i n i s l a iko ta rp i s , k u r i o 
metu gyven imas toliau s lenka 
sena v a g a . nors šven t in io 
dž i augsmo likučiai tebeplazda 
mūsų š i rdyse . Tikėkime, kad 
Viešpat ies palaima mus lydės 
ir tol inu. Su malda ir viltimi 
gyvenimo kelionė nėra sunk i , 
tik re ika lau ja iš mūsų pas 
tangų, d a r b o ir kantrybės . 

A u r e l i j a M. B a l a š a i t i e n ė 

PABIRI ZODZIAL.. 
Senatvė 
Kokia ji man graži 
Iš tolo 
Anais laikais 
Pasivaidenus pasakojimais 
Legendomis, — dabar 
Čia pat manęs ji stovi 
Sidabro vartais pravirais 
Ir nėra 
Kito kelio šalimais 
Kad apsisaugočiau 
Senu daiktų prekyvietės 
Nei kas ranka pamotų 
Svetimo pasaulio pakraščio 
Krypties. Einu vistiek. 
Senatvė veda 
Kažkur tolyn, — ir tiek. 

Kas yra senatve?.. 
Sena tvė a tne ša daugelį 

naujovių, bet žmogaus ji ne
sunaikina . Kai senatvė pra
s ideda, žmogus pasikeičia, 
teigia medicinos dak ta ras vie
name amerikiečių dienrašty
je . Ilgų metų gydymo ir tyri
nėjimų prakt ika paremtos, to 
dak t a ro išvados atskleidžia 
įdomią teoriją apie senėjimo 
eigą. Kas yra senėjimas, sen
atvė, j isai pradeda, iki šiol 
neturi t ikslaus atsakymo. Kai 

V. Maželio nuotr. 

kūno audin ių ląstelėse pa
gr indine sudėtinė dalis-pro-
te inas nebeatsinaujina arba 
pasikeičia tų proteinų sudėtis 
ir vyksta prigimties kontroli
uojamas pasikeitimas,- aiški
nama, kad tai senėjimo slink

ties pradžia. Amžiaus senėji
mas prasideda kūno organų 
ląstelėse ir žmogus jaučia pa
sikeitimą visur savyje. Kada 
jungiamieji audiniai , kurie 
prilaiko atitinkamoje vietoje 
kūno sudėtį, kaip žarnas, 

plaučių ląstą, r aumen i s ir 
panašiai , kada tie audiniai 
nustoja jų drėgmę palaikančio 
vandens kiekio. pas idaro 
sausi, nebe elastingi. - vyksta 
pasikeitimas: pleišėja, raukš-
lėjasi oda, prisirenka kalkinių 
nuosėdų organizme, sustaba
rėja sąnariai, susi t raukia rau
menys. Tokie reiškiniai pra
sideda, 35-rius metus peržen
gus. Sumažėja plaučiai. Fizinė 
plaučių darbingumo apimtis. 
70 metų sulaukus, yra perpus 
mažesnė, negu esant 20 metų 
amžiaus. Susidaro koloidų 
tvenkt is raumenyse, širdies 
plote. Koloidai-collagen. mūsų 
kalba-bal tymai . k rakmolas , 
klijai, kurie per maistą paten
ka į mūsų kūną. neištirpsta 
audiniuose, nepersisunkia per 
ląstelių sieneles, bet užima 
vietą ir tokiu būdu. labai 
apstabdo organų pajėgumą. 
Raumenų inervacija sulėtėja 
ir virškinimo t rakto musku
latūroje, - prasideda įvairūs 
maisto apykaitos sutrikimai. 

Senystės amžius turi savo 
naujas , ski r t ingas kiekvie
nam, charak te r i s t ikas ta ip . 
kaip vaiko biologinė sistema 

t u r i savo. Dvi priešingybės 
-va ikys te ir senatvė prasideda 
ir pasibaigia vienos ląstelės 
pasikeitimu... 

Visa nešasi laikas; kažka
da prasi tarė graikų filosofas 
Plato; metai bėglūs - pakeičia 
išvaizdą, prigimtį, vardą ir laimę... 

Pasikviečiau aš 
Saulės spindulį 
Pravėrusi lango užuolaidą 
Kad kalnų posūkiu tolumoje 
Pamatyčiau naujos dienos 
Šviesą 
Esu jos reikalinga, nes, 
Laiko lapams atsiverčiant. 
Naujo ryto gyvenimui 
Laukia mano darbo rankų 
Seno ilgesio talka 
Jam pasisakyčiau 
Kad viskas čia aplinkui 
Dar labai gerai 
Yra žmonių ta pačia kalba 
Tau atsiliepiančių, -
Kalba, senesne už mus visus 
Gyva 
Alsuojanti gatves triukšmo 

gaudesy 
Ir suburianti visus savaitės 

judesy 
„Pulkim ant kelių" 
Ketu r balse gaida... 

Stasė P a u t i e n i e n ė 



Laisvės gynėjų dienos minė j ime neišvengta politinių problemų 
Atkel ta iš 1 psl. 

Beje, prezidentui atėjus j 
Seimo tribūną, posėdžių salę 
paliko opozicinių Tėvynės są
jungos - konservatorių bei Libe
ralų ir centro frakcijų atstovai, 
kurie prezidento kalbos t rans
liaciją stebėjo Seimo priesalyje. 

Komentuodamas šį politikų 
žingsnį, buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas pa r l amen ta ras 
Vytautas Landsbergis sakė, kad 
„kitaip pasielgti nebuvo galima, 
nes Sausio 13-ąją žmonės mirė 
už valstybę, o prezidentas R. 
Paksas šiandien ją griauna". 

Iš posėdžių salės taip pat iš
ėjo ir du valdančiosios daugu
mos nariai — Naujosios sąjun
gos frakcijai priklausantis Do
mininkas Velička ir socialde
mokra tas Aloyzas Sakalas . 
„Jeigu žmogui gresia apkalta, jo 
nereikia kviesti į Seimą. Aš ne
galiu gerbti žmonių, kurie laužo 
įstatymus ir priesaiką", sakė A. 
Sakalas, aiškindamas išėjimo 
motyvus. A. Sakalas vadovavo 
Seimo laikinajai tyrimo komisi
jai, kuri nustatė, jog preziden
tas dėl savo ryšių „buvo ir yra 

paže idž iamas" ir ta i sudaro 
grėsmes Lietuvos saugumui. 

„Aš manau , kad tai j iems 
nesuteikia garbės", komentuo
damas par lamentarų išėjimą iš 
salės, po posėdžio sakė prezi
dentas R. Paksas . 

Seime kalbėjęs Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos seniūnas Andrius Ku
bilius teigė, jog istoriniu para
doksu laiko ta i , kad šiandien, 
prabėgus trylikai metų po Sau
sio 13-osios, tur ime vėl kalbėti 
apie g rėsmes laisvei. „Tada, 
prieš trylika metų, laisvę gy
nėme nuo tankų. Šiandien pra
dedame suprast i , kad laisvei su
naikinti nereikia ir tankų", sakė 
jis. A. Kubiliaus nuomone, da
bar Seimas turi apginti tautą 
nuo ciniškosios politikos, nuo 
naujalietuvisko laisvės suprati
mo — kad politikoje „viskas ga
lima, viskas leidžiama", nuo po
litikos vis iškai a tskir tos nuo 
elementariausių moralės, gar
bės ir sąžiningumo principų. 

Pasak jo, visi politikai, ir 
esantys kairėje, ir esantys de
šinėje, yra kal t i , kad leido ciniš-
kajai politikai Lietuvoje užimti 

tokias plačias erdves. 
A. Kubiliaus nuomone, šian

dien laisvei ginti reikalinga 
nauja, kitokia gynybos sutartis 
tarp visų neciniškųjų politinių 
partijų. Tokioje sutartyje, anot 
jo, tu rė tų būti sutarta, kaip Į 
Lietuvos rinkėjai bus apginti | 
nuo nešvarių pinigų, nuo korup- j 
rijos, nuo reklaminių manipu- j 
liacijų jų jausmais. 

Apie prezidentui rengiamą 
apkaltą savo kalboje iš Seimo 
tribūnos užsiminė ir kunigas 
Robertas Grigas. ..Šiandien, 
lemtingos mūsų apsiginimui eu-
roatlantinės integracijos išva
karėse, ne mažiau reikšmingi 
labai skaidrūs, principingi, ap
valantys šio Seimo sprendimai", 
sakė kunigas. 

Minėjimo dalyviai tylos ir 
susikaupimo minute pagerbė 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Pasibaigus Seimo posėdžiui, 
Nepriklausomybės aikštėje įvy
ko iškilminga Valstybės vėlia
vos pakėlimo ceremonija. Vėliau 
Sausio 13-osios aukų atmini
mas pagerbtas Antakalnio ka
pinėse. 

Slovakijos prezidentas atidėjo vizitą į Baltijos valstybes 
A t k e l t a i š 1 psl . 

Vizitų datos numatomos at
sižvelgiant ir į žinomus valsty
bių vidaus politikos įvykius, to
kius, kaip rinkimai. 

Stebėtojų nuomone, Slova
kijos prezidento vizito atidėjimą 

galėjo nulemti Lietuvoje dau
giau kaip du mėnesius vykstan
tis Prezidentūros skandalas dėl 
nederamų prezidento R. Pakso 
ir jo aplinkos ryšių. 

Diplomatinių šaltinių teigi
mu, R. Paksas pavasarį tikriau

siai nevyks į Strasbūrą sakyti 
kalbos Europos Tarybos Par
lamentinėje Asamblėjoje. Euro
pos Taryba leido Vilniui supras
ti, kad, gresiant apkaltai Seime, 
R. Paksui nebūtų tinkamiau
sias laikas tokioms kalboms. 

Lietuva nedalyvaus Rusijos rengiamose pratybose „D-6" 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
dėl tarpvyriausybinio susitari
mo, taip pat, kad būtų pareng
tas bendras avarijų likvidavimo 
planas telkinyje „D-6" ir kad 
būtų atliktas foninis stebėjimas 
Baltijos jūroje šalia naftos tel
kinio bei patvirtinta stebėjimo 
programa jau pradėjus naudoti 

telkinį. 
Lietuva nerimauja dėl tel

kinio „D-6" naudojimo saugumo 
ir teigia, kad galimi naftos išsi
liejimai gali sugriaut i į 
UNESCO Pasaulio paveldo są
rašą į t rauktos Kuršių nerijos 
ekologinę sistemą. 

Naftos telkinys „D-6" 

(Kravcovskojej yra už 23 km 
nuo Kuršių nerijos ir už 5 km < 
nuo jūros sienos su Lietuva. 

Lapkričio pradžioje su tel
kinio techniniais duomenimis 
susipažinę UNESCO specialis
tai pripažino, jog „D-6" kelia 
ekologinę grėsmę Kuršių nerijos 
nacionaliniam parkui. 

Seimo pirmininkui s iūloma nežars ty t i pažadų laisvės gynėjams 
Atke l t a iš 1 psl . 
Norint jas suteikti , biudžete 
reikia turėti papildomai šimtus 
milijonų", sakė A. Sysas. 

„Nepaisant to, kad projek
tai sulaukia ir kai kurių prieš
taravimų, manau, kad pagrindi
nės įstatymų projektų nuostatos 
bus realizuotos", sakė Seimo 
vadovas. „Galbūt jis šią aki
mirką dar ne visai ati t inka mū
sų valstybės finansines išgales, 
tačiau jeigu mūsų ekonomika 
tokiais žingsniais kaip pasta

raisiais metais žengs į priekį, 
matyt, ne t rukus ir šios įstatymo 
pataisos gali tapt i realios", kal
bėjo A. Paulauskas . 

A. Syso teigimu, Seime 
svarstoma maždaug 20 įstaty
mų pataisų, numatančių leng
vatas nukentė jus iems laisvės 
gynėjams ir jų artimiesiems, ta
čiau dėl vienų pataisų abejoja 
vyriausybė, dėl kitų — Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo ko
mitetas. 

Svarstomos galimybes ne

priklausomybės gynėjus laidoti 
valstybės lėšomis, jiems visiškai 
kompensuoti vaistus bei 90 
proc. sanatorinio gydymo išlai
dų, o šeimų nariams suteikti 
teisę nemokamai naudotis vi
suomeniniu transportu. Nepri
klausomybės gynėjams siūloma 
sparčiau išmokėti kompensaci
jas už valstybės išperkamą že
mę, miškus ir vandens telkinius 
arba a tkur t i nuosavybę, taip 
pat greičiau grąžinti nuvertėju
sius indėlius. 

Siūloma rengt i diskusiją dėl apkal tos V. Šustauskui 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Pasak jo, kreiptis į Seimo 
pirmininką su siūlymu skelbti 
Seimo vadovybės bei frakcijų 
atstovų diskusiją dėl V. Šus
tausko buvo nuspręsta dėl to, 
kad Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija neturi pakankamai ga
lių skirti jam nuobaudas. 

„Mus neramina, kad V. 
Šustauskas, naudodamasis Sei
mo nario mandatu ir neliečia
mybe, leidžia sau netoleruotiną 
elgesį už Seimo sienų, bendra
darbiauja su nusikaltėlių lyde
riu vadinamu Henriku Dakta
ru, prieštaringai vertinamu ver
slininku, Liberaldemokratų 
partijos atstovu Tautvydu Barš
čiu", teigia E. Masiulis. 

Antradienį dienraštis ..Res
publika" paskelbė, kad Seimo 
Etikos ir procedūrų komisija, 
kuri tiria galimus V. Šustausko 
ryšius su Kauno nusikalstamu 
pasauliu, gavo Valstybės saugu
mo depar tamento išslaptintų 

pokalbių telefonu įrašus, ku
riuose V. Šus tauskas aptaria 
įvairius re ikalus su Kauno nu
sikalstamo pasaulio autoritetu 
vadinamu H. Daktaru. 

Iš komisiją pasiekusių ketu
rių pokalbių telefonu stenogra
mų aiškėja, kad V. Šustauskas 
itin rūpinosi suimto H. Daktaro 
sūnaus Enriko likimu ir tam 
naudojosi Seimo nario įgalioji
mu. 

Kauno miesto tarybos na
riui E. Daktarui yra pateikti 
įtarimai narkotikų ir padirbtų 
pinigų kontrabandos byloje. 

VSD įrašytuose pokalbiuo
se, kurių metu V. Šustauskas 
pats skambindavo H. Daktarui, 
Seimo narys informuoja apie 
prokuratūros ir saugumo atsa
kymus jam šiuo klausimu ir ža
da juos pa t s perduoti H. 
Daktarui. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas Algiman
tas Sa lamakinas , paklaustas, 

kaip vertina V. Šustausko ir H. 
Daktaro pokalbius, pabrėžė, 
kad jie atskleidžia, kaip Seimo 
nario galiojimą naudojo V. Šus
tauskas. 

..Pasinaudodamas savo 
mandatu, jis gauna informacija 
iš oficialių institucijų apie bylą, 
paskui ją perduoda -uinteresuo-
tiems asmenims, o šie jau gali 
imtis kokių nors atsakomųjų 
veiksmų. Šis dalykas — iš gali 
mų teisinių pažeidimų srities. 0 
tai, kad kolega Vyt autas apskn 
tai bendrauja su nusikaltėliais. 
— savaime aiškus etikos paže 
dimas", sakė A. Salamakinas 

Paties V. Šustausko „Res
publikai" pakalbinti nepavyki 
— j is neatsiliepė mobiliuoju 
telefonu. 

V. Šustauskas anksčiau 
buvo ne kartą svarstytas dėl 
savo elgesio Etikos ir procedūrų 
komisijoje. Pats jis taip pat yra 
pateikęs komisijai ne viena 
skunda. 

Policija aiškinsis Seimo nario V. Šustausko šeimynini konfliktą 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Moteris parašė policijai 
skundą, kuriame tvirtino nuo
latos patirianti vyro fizini «r mo
ralini smurtą 

Kaip sakė Vilniaus miesto 
VPK atstovas spaudai Žilvaras 
Zinkevičius, šiuo metu spren
džiama, kas tirs parlamentaro 
žmonos skundą. 

Kreiptis į policiją N Šus-

tauskiene paskat ino pirmadie
nio naktį Seimo viešbutyje įvy
kęs kivirčas su vyru. 

Tramdyti šeimyninio konf
likto pare igūnus telefonu iš
kvietė Vokietijoje esantis N. 
Šus tauskienės sūnus , kuris 
tvirtino, kad V. Šustauskas mu
ša jo motiną. 

I įvykio vietą buvo nusiųsti 
policijos budėtojai, tačiau nuro

dytame bute buvo tylu ir tamsi: 
Triukšmo nebuvo girdėti, ir pa 
reigunai į vidų nesiveržė. 

Tuomet policijos pareigūną: 
paskambino N* Šustauskienei 
telefonu. 

Moteris paneigė buvusi su 
mušta, tačiau kitą ryta į Seimo 
viešbutį atvykusiems žurnalis 
tams ji prisipažino nuolat pati 
rianti vyro smurtą. (BNS) 

IŠKELIAVO ANAPUS 
T. VACLOVAS GUTAUSKAS 

(1913.08.15—2003.11.22) 

DRAUGAS. 2004 m. saus io 14 d., t reč iadienis 

Apie čikagietį jėzuitą Vac
lovą Gutauską būdavo sako
ma, kad tai kunigas „ant ra
tų". Tikrai, jis važinėjo ne iš 
kokio pramuštgalviškumo ar 
vien tuščio kelionių pomėgio, 
bet iš pareigos ir didelio savo 
sąžiningumo, kur io prireikė 
tada, kai iš visų Lietuvos 
kampų l ietuviai , nublokšti 
Antrojo pasaulinio karo audrų 
į užjūrius, s u m a n ė spirtis 
prieš bedieviškojo komunizmo 
ir nutautėjimo grėsmę, išti
kusią šimtus tūkstančius mū
sų tėvynainių. Šiam tikslui 
veiklūs lietuviai sumanė savo 
vaikams ir j aunimui statyti 
didžiulius ne tik savo svarbia 
paskirtimi, bet ir įspūdingus 
savo apimtimi namus , kuriuos 
po atkaklių lėšų rinkimo 
pagaliau jie iš tikrųjų prieš 46 
metus sėkmingai pasistatą 
pavadino J a u n i m o centru. 
Sunkiam, varg inančiam ir 
daugelio nemėgstamam pini
gų rinkimo darbu i jėzuitai 
paskyrė kun. Vaclovą. 

Jis gimė 1913 m. rugpjūčio 
15-ąją, per Žolinę, Švč. Mer
gelės Marijos į Dangų Ėmimo 
šventės dieną, ir per tą pačią 
šventę po dvidešimt dvejų 
metų įstojo į Jėzaus draugiją. 
Gal todėl šiam Didžiojoje Tra
kiškėje, Antanavo valsčiuje, 
Marijampolės apskri tyje gi
musiam kapsui Dievo Motina 
išmeldė ne tik vienuolio kuni
go pašaukimą, bet ir ilgą am
žių — devyniasdešimt metų. 
Daug kantrybės, jėgų ir ryžto 
prisireikė š iam jaunuol iui , 
kolei 1945.07.21 tapo kunigu. 
Jis mokėsi Italijoje, Galarate, 
Aloyzo ins t i tu te studijavo 
filosofiją, o baigė teologijos stu
dijas Popiežiniame Griga
l iaus universi tete Romoje 
1946 m. 

Po šventimų kunigas Vac
lovas kiek laiko plušėjo sielo
vados baruose — aukojo šv. 
Mišias, klausė išpažinčių, sa
kė pamokslus ir kitokiais bū
dais reiškėsi Romoje ir aplin
kinėse parapijose. Kartu su t. 
Bružiku ir vienas pokario me
tais misijonieriavo pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje, Koelne. 
ir kitur, vadovavo dvasiniam 
suaugusiųjų, vaikų, jaunimo 
susitelkimams ir kitaip sklei
dė Gerąją Naujieną. Atvykęs 
1952 m. į Ameriką, trejus 

metus buvo Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolijos kape
lionas Elmhurs t . PA. J is ne 
tik vadovavo dvasiniams su
s ikaupimams, daug važinėjo į 
at laidus su pamokslais, klau
sė išpažinčių, bet ir, turėda
mas nemaža sielovadinės pa
tirt ies, parašė mokslo populia
rinimo, religinio pobūdžio kny
gelę „Kas žiūri ir nemato", ne 
vieną straipsnį „Laiškai lietu
viams", „Žvaigždei" ir kitiems 
lietuviškiems leidiniams. 

T. B. Krištanavičiui atsi
radus JAV ir t apus Jėzaus 
draugijos provincijolu, kilo 
sumanymas vienuolijai statyti 
erdvesnius n a m u s ir prie jų 
Jaunimo centrą. Tada t. Gu
tauskas važinėjo po visą Ame
riką, ieškodamas geradarių, 
dosnių aukotojų, kad galėtų 
būti įgyvendintas šis sumany
mas. Dievo remiamas, Mer
gelės Mari jos globojamas, 
žmonių gerbiamas ir j ų dosnu
mo lydimas, j is daugiaus ia 
lėšų surinko statybai. 1980 m. 
kar tu su ki ta is t. Vaclovas 
įsteigė aktyvaus , veiklaus šių 
namų ir visos provincijos jė
zuito tėvo B. Krištanavičiaus 
fondą kaupti lėšas jėzuitų pro
vincijos a tkūr imui Lietuvoje. 
Šis fondas veikė ligi 1993 m. 
Dėl susilpnėjusios sveikatos t. 
Vaclovas kurį laiką buvo sana
torijoje. Pagerėjus sveikatai, 
toliau rūpinosi Jaunimo cen
tro veikla ir j o išlaikymu. 

Paskut in ia i s ia i s t rejais 
gyvenimo meta i s t. V. Gu
tauskas, j au negalėdavo toliau 
pajudėti, todėl daugiaus ia 
laiko praleisdavo jėzuitų vienuo
lyne, kolei, metų naštos ir ne-" 
galių prispaustas, jau negalė
davo vienas ateiti į šv. Mišias 
namų koplyčion. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie mie
lai visokiais būdais rėmė, lan
kė ir kasdien kelerius metus 
slaugė, prižiūrėjo ir ligino šį 
darbštų kunigą. Gerasis Vieš
pats teatlygina jiems dvasi
nėmis dovanomis, o velioniui 
už jo taikų, ramų būdą, kant
rybę, didžiules pastangas 
lietuvių labui ir gerą valią 
tenuveda jį Amžinojo poilsio 
karalystėn, k u r nėra ašarų, 
skausmo, baimės ir jokių ne
gandų. 

K u n . K a z i m i e r a s 
A m b r a s a s , S J 

DR. JUSTINA UŽMICTO AMŽINU MIEGU 
Su liūdės: J p ranešame 

apie mamos, dr. Jus t inos Žir
gulis (Žirgulienės) mirtį, vos 
14 dienų pneš os 89-ių metu 
gimtadienį. Mūsų paguoda, 
kad ji nejauti skausmo ir 
mirė, ramiai miegodama. 

Paskutinieji jos metai pa
reikalavo fizinių ir protinių 
Justinos pastangų, kai ji su 
pagalba, galėjo gyventi atski
rai ir pagarbia; būdama pras
mingai veikli ir nepraleis
dama švenčių ar net išvykų su 
savo mielais ar*;maisiais. 

Prieš šešias savaites ji pa-
griuvo, pradėjo -markiai nykti 
ir galiausiai ats;dūrė ligoninė
je dėl kompiik;. ijų nuo plau
čių uždegimo. Iki kelių pasku
tiniųjų valandų ji kalbėjo su 
lankytojais, išėjo net į sodą. 

Justina ginv Didžiojo karo 
(I) metu Lietuv s ūkyje ir gal

būt būtų likusi kaimiete, jeigu 
jos motina nebūtų taip verti
nusi išsimokslinimo. J i daug 
pasiaukojo, kad galėtų gauti 
medicinos diplomą Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune, 
buvo bes i lankant i dak ta re , 
priėmusi apie 1.000 kūdikių 
ir. bes i rūp indama ligoniais 
visai vargingose aplinkybėse 
ankstyvaisiais 1940 m. 

J i išsilaikė per II pasau
linio karo baisumus, bet jos 
mylimas vyras dingo ir mirė 
sovietų nelaisvėje. Ju s t i na 
pabėgo iš Lietuvos su mažyte 
dukryte ir a t r ado naują gyve
nimą pabėgėl ių stovykloje 
Vokietijoje. J i ištekėjo ir pa
gilino savo doktoratą EN-rhar-
do Karls universi tete Tiubin
gene. Vakarų Vokietijoje. 

Drąsi moteris , gerai žino
dama savo gyvenimo t.kslą, 

Lietuvos verslininkai žvalgosi į egzotiškus kraštus 
tų ir gali tapti net ekonomikos 
diktatorėmis. Šios šalys iabai 
aktyvios, ir nepasinaudoti tokiu 
dinamišku procesu šiandien 

Atkelta iš 1 psl. 
tačiau viena Liet 'vos įmonė ne
gali šių užsakymu atlikti. Todėl 
verslininkai t un šmokti koope
ruotis, kad galėt.: gabenti dide
lius kiekius", tei^e A. Akstinas. 

Rinkų Lietuvos verslininkai 
gali rasti ir Singapūre, Naujo
joje Zelandijoje. Hong Konge. 
„Prognozuojama, kad po 15 me
tų Azijos šalys sudarys vieną iš 
didžiausių ekonomikos segmen-

negalime", aiškino A. Akstinas. 
Jo nuomone, į užsienio rinkas 
verslininkai turėtų žengti kartu 
su politikais. „Turime veikti 
kartu su valstybės vyrais ir val
stybės garantija Pristatyti 
Lietuvą ir valstybe turėtu 
padėti", mano A. Akstinas. 

A t A 
LEONAS JUOZĄ 

Mirė 2004 m. sausio 13 d., sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. 
Nuliūdusi liko J a n i n a Juozą, kiti artimieji ir gi

minės Amerikoje bei Lietuvoje. 
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 15 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 W. 87th St.. Evergreen Park, IL. Laido
tuvės įvyks penktadienį , sausio 16 d. 9 v.r. Brady Gili 
laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionis bus palydėtas 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. 
r. bus aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šermenyse ir šv. 

Mišiose. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

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

Mielai p. JADVYGAI jos vyrui 

A f A 
PETRUI KLIORIUI 

mirus, reiškiu giliausią užuojautą jai ir jų vai
kams, dukroms — ŽIVILEI VAITKIENEI, ONY
TEI DAUGIRDIENEI ir sūnums — KĘSTUČIUI 
ir VYTAUTUI, netekus tėvo ir jų šeimų vaikams 
senelio. Poniai Jadvygai linkiu dvasinės stip
rybės išgyventi skaudžią, artimiausio gyvenimo 
draugo, netektį. 

Jadv. Damušienė ir šeima 

PETRUI KLIORIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JADVY
GĄ, dukteris ONĄ ir ŽIVILĘ, sūnus KĘSTUTĮ 
ir VYTAUTĄ, jų šeimas ir artimuosius. 

„Teisusis bus per amžius atmintyje, 
J is patiks Viešpačiui Gyvųjų šalyje" 

Leonilda ir Juozas Giedraičiai 

A t A 
MYKOLUI GAVELIUI 

mirus, jo brolį dr. VYTAUTĄ GAVELĮ ir jo sesu
tę MARYTĘ KRIŠČIUNIENĘ, nuoširdžiai už
jaučiame ir paliekam maldoje. 

Marija Vaitkienė ir 
dukros Živilė ir Gražina su šeimomis 

paliko Europa, kad įsikurtu 
JAV. 1951 m., ir ka ip DP 
atliko prakt ika ir psichologijos 
rezidenciją Čikagoje, visą 
laiką s tengdamasi i šaugin t i 
tris va ikus , kai tuo metu mo
terys — dakta rės JAV. buvo 
retenybė. Robertas prisimena, 
kaip draugai mokykloje j am 
kalbėjo, jog „čia nėra tokio 
dalyko, kaip motina daktare" 
J i tapo Chicago Sta te Hospital 
tarnautojų viršininke, kliniki
ne lektorė Loyola universitete 
ir Patvir t ina specialistė Ame
rikos Psichiatrijos ir neurolo
gijos komitete. 

Išsikėlusi į Kaliforniją ji 
užėmė šias vietas: Brentvvood 
Vete ranų adminis t rac inė je 
ligoninėje skyriaus viršinin
kės ir klinikinės profesores 
California univers i te te Los 
Angeles, pasiaukojusiai dirb
dama visą gyvenimą. Ji mylėjo 
veteranus , ypač invalidus, ir 
buvo jų įvertinta. Ji išėjo į 
pensiją tris kar tus , vis sugrjž-
dama j darbą, iki 70 metų. 

J i gyveno savarankiškai , 
nusistačiusi išsikelti j Lucerne 

slėnį. Jos durys visada buvo 
atviros d raugams ir svečiams, 
kurie buvo priimti šiltai prie 
židinio su lietuviškomis vai
šėmis. Po paskutinio j pensiją 
išėjimo ji buvo veikli savo 
apylinkėje, savanoriškai padė
jo vidurinėje mokykloje, prisi
dėjo prie pensininkų centro 
bibliotekos ir bažnyčios darbų. 

Motina visada pasirūpino, 
kad a n t stalo būtų maisto, ir 
kad mes tu rė tume namus, už 
ką mes visada liksime dėkingi. 
Leisdama vaikus į universite
tus, ji drąsino juos sakydama: 
..Jie gali viską atimti, ką jūs 
tur i te , bet n iekada negales 
atimti išsimokslinimo". 

Ju s t i na paliko tris vaikus, 
nis anūkus , keturius pro-

anukus . seserj Zuzaną su šei
ma. 

Po privačių pomirtinių 
maldų, buvo palaidota mėgs
tamoj*1 .Jligh Desert" (Aukš 
toje dykumoje"). 

D a l i a Le R e n a r d , Al ian 
Ž i rgu l i s , R o b e r t Ž i rgu l i s 

Verte 
B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J a u n i m o centro Moterų 
klubas sausio 25 d. kepa bly
nus su obuolių koše ir kitais 
priedais . Savo ats i lankymu 
paremsite J a u n i m o centrą. Vi
si mielai kviečiami. Blynai bus 
kepami nuo 8 v.r. 

Lietuvos Vyčių vidurinio 
Amerikos apyga rda rengia 
Lietuvos Pris iminimų pokylį, 
vyksiantį vasar io 1 d., 5 v.p.p. 
Chateau B u - S c h e 11535 S. 
Cicero. Pokylio metu bus pa
gerbtas „Draugo" dienraštis, 
šiais me ta i s švenčiantis 
95-erių metų sukaktį , ir dien
raščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Vyks meninė pro
grama, gros Algio Barniškio 
vadovaujama muzikine grupė. 
Visi kviečiami dalyvauti. Vie
tas užsisakyti galima skambi
nant Algirdui Braziui, tel. 
708-361-5594, arba Robertui 
Martin, tel. 773-376-4779. 

Šių metų sausio 18 d. 12 
v.p.p. Šaulių namuose (2417 
W. 43rd Str . ) vyks popietė, 
kurią organizuoja Pažinčių 
klubas. Klubas kviečia gausiai 
dalyvauti l inksmame vakarė
lyje, kur gal ima bus vaišintis 
skaniais l ietuviškais patieka
lais, veiks b a r a s , bus lošiama 
loterija, gros naujausia lietu
viška muzika. Popietėje sve
čiuosis , ,Draugo" dienraščio 
vyr. redaktorė Danutė Bindo
kienė. 

Šių metų vasario 22 d., 
sekmadienį, JAV LB Švietimo 
taryba PL centre , Lemont, 
ruošia lituanistinių mokyklų 
mokytojams darbo konferenci
ją. Renkamės į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misiją 9 v.r. 
šv. Mišioms, programą tęsime 
PLC Bočių menėje 10 v.r. 

Programoje dalyvaus pe
dagogė I r e n a Giedrienė iš 
Cleveland, Ohio, Švietimo ta
rybos narys ir ,.Bendruomenės 
mokslų" dės ty to jas Juozas 
Polikaitis bei kiti mokytojai. 
Pietausime drauge ir dienos 
programą baigs ime apie 3 
v.p.p. Maloniai kviečiame ir 
laukiame visų lituanistinių 
mokyklų vedėjų ir mokytojų. 

Čikagos filisterių skautų 
skyrius kviečia visus į diskusi
jos vakarą su tėvu Anthony 
Markus, sausio 16 d., 7:30 v.v. 
Bočių menėje. PLC. Tėvas 
Markus kalbės angliškai apie 
tai. kaip galima išgelbėti senų 
Čikagos lietuvių bažnyčių se
nienas. P rašome visus daly
vauti ir atsivesti draugus. 

„Dainavos" ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visus pra
leisti smagų vakarą sausio 31 

d., šeštadienį. 7 v.v. koncerte 
„Sutarsim". Džiaugiamės, kad 
pavyko į Ameriką pakviesti 
nuostabiąją Veroniką Povilio
nienę. Koncerte girdėsite lie
tuviškus kūrinius - tradicinį 
folklorą, modernius l iaudies 
dainų kūrinius, net chorinį 
džiazą! Koncertas „Sutars im" 
įvyks Morraine Valley Colle-
ge&Performing Arts Cent re 
( l l l t h St. ir 88th Ave., Palos 
Hills). Bilietus galima įsigyti 
Moraine Valley Ar t Center 
Box Office, tel. 708-974-5500, 
ir „Seklyčioje" 2711 W. 71st 
Street , tel. 773^476-2655. 

Amerikos l ietuvių meno 
draugija praneša, kad foto
menininkų Eugenijaus Butė
no ir Romualdo Požerskio par
oda Rytoj nebus vakar" pra
tęsiama iki vasario 2 d. Ne
mačiusieji tur i puikią galimy
bę apsilankyti J aun imo centre 
įsikūrusioje Čiurlionio meno 
galerijoje ir pasigėrėti meni
ninkų darbais. Anot parodos 
kuratorės Laimos Plioplys, 
„fotografija turi nelengvą už
davinį papasakot i istoriją, 
atskleisti žmogaus t rapumą, 
džiaugsmą ar nusivylimą vie
name sus t ingusiame laiko 
kadre". Ateikite ir pamaty
kite, ką mums byloja istorija! 

Norintiems mokytis anglų 
kalbos (English as a second 
language) yra puiki galimybė 
- nemokamai. Pamokos vyks
ta Daley Library (3400 S. 
Halsted) pirmadieniais , t re
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5:15 - 8:00 vakarais . Dėl 
smulkesnės informacijos 
skambinkite tel.: Stan Smith 
773-376-7521, arba Gražinai 
Burneikis 773-585-9500. 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsire
gistravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir tur i gerų reko
mendacijų prižiūrėti pagyve
nusius žmones bei ligonius. 
Yra žmonių, kurie turi medici-
nį išsilavinimą. Visus, ku
riems reikia pagalbos, prašo
me kreiptis tel. 773-585-9500 į 
Valentiną. 

margutis2@8bcglobal.net -
šiuo elektroninio pašto adresu 
galite rašyti „Margučio 2" ra
dijo laidų darbuotojams arba 
skambinti tel . 773-476-2242. 
„Margučio 2", pačios seniau
sios lietuviškos radijo laidos 
JAV. galite klausyt is per 
WCEV radijo stotį 1450 AM 
banga kasdien, išskyrus šešta
dienį ir sekmadienį. 8 vai. v. 
..Margučio 2" studija įsikūrusi 
2711 W. 71st. Street, Chicago, 
IL 60629. 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vy
rų choras . .Kariūnas" atvyks
ta į Čikagą ir koncertuos 
„Draugo" dienraščio 95-erių 
metų jubiliejaus proga. Kon
certas įvyks 2004 m. kovo 28 
d., sekmadienį. Mar ia aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Choro vadovas muzikas 
Vytautas Verseckas, koncert
meisteris muzikas Vytautas 
Abaris. Prašome organizaci
j a s tą dieną skirt i „Draugo" 
ypatingam koncertui ir susi
laikyti nuo kitų renginių. 

„JAV LB penki dešimtme
čiai" - JAV Lietuvių Bendruo
menės istorijos knygos sutik
tuvėse kalbės JAV LB Krašto 
valdybos p i r m i n i n k ė Vaiva 
Vėbraitė. Tai knyga apie LB 
kūrimąsi nuo 1951 m., istorinį 
50 metų kelią, a tvedusį iki šių 
dienų ir padėjusį j a i išlikti 
gyvybingai, darbščiai , atsida
vusiai Lietuvai ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. Maloniai 
kviečiami visi t au t ieč ia i -
vyresni ir naujai atvykusieji į 
šį kraštą dalyvaut i ir susi
pažinti su išeivijos istorija. 
Knygos sut iktuvės vyks 2004 
m. sausio 18 d., sekmadienį, 3 
v. p. p . , Jaun imo centro kavi
nėje. Bus meninė programa ir 
vaišės. 

New Yorke s te igiamas 
New Yorko lietuvių dramos 
teatras! Sausio 24 d., šešta
dienį, 1 v.p.p.. Viešpaties At
simainymo parapijoje, 64-14 
Clinton Avenue, Maspeth, 
NY, įvyks s te igiamasis su
sirinkimas, kurio metu, bus 
aptartos būsimojo teatro veik
los galimybės. Tea t ras kviečia 
visus besidominčius dalyvauti 
ir palaikyti , bei pasiūlymais 
prisidėti prie sėkmingo teatro 
formavimo. Dėl informacijos 
skambinkite tel.: 718-843-4627. 
347-531-6462. 

SMUIKININKĖ 
EDITA ORLINYTE 

KONCERTUOS 
ČIKAGOJE 

„DRAUGO" RĖMĖJAI LIETUVOS VYČIŲ 112-TA KUOPA 

2003-2004 MOKSLO METŲ PAVASARIO 
SEMESTRO KURSAI PLB 

Šių metų pavasario semes
trą PLB Lituanist ikos katedra 
Ilinojaus un ivers i t e t e Čika
goje siūlo tok ius kursus stu
den tams . Ypač atkreipiame 
dėmesį tų s tudentų, kurie jau 
studijuoja UIC - jie turi pui
kią progą gaut i lietuviu kalbos 
ir l i teratūros minor - Lietu
vių, kaip ša lut inės šakos kre
ditus. 

Lith 102 Elementary Lit> 
huan ian I I . Lietuvių kalba 
p radedant ies iems . Magist
rante Daiva Litvinskaitė. 

Lith 104 Intermediate Lit-
huan ian I I . Lietuvių kalba 
antrus metus bestudijuojan
tiems s tudentams. Doktoran
tą* Žydrūnas Drungilas. 

Lith 115 Lithuanian Cul-
ture. Lietuvių kultūra. Prof. 
Giedrius Subačius šiam kur
sui jau pasirašė 90 studentų). 

Lith 399 Independent Stu-
dy. Savarank i škos studijos 
magist rantams. Prof. Violeta 

Kelertiene arba prof. Giedrius 
Subačius. 

Lith 410 Structure of Lit
huanian. Lietuvių kalbos 
s t ruktūra . Prof. Giedr ius 
Subačius. 

Lith 499 Independent Stu-
dy. Savarankiškos studijos 
magistrantams ir doktoran
tams. Prof. Violeta Kelertienė 
arba prof. Giedrius Subačius. 

Lith 510 History of Lit
huanian Language. Lietuvių 
kalbos istorija. Prof. Giedrius 
Subačius. 

Lith 550 Studie8 in Lit
huanian Romanticism. Lietu
vių romantizmas. Prof. Viole
ta Kelertiene. 

Lith 570 Studies in Lit
huanian Li ta rary Criticism. 
Lietuvių l i teratūros krit ika. 
Prof. Violeta Kelertienė. 

Lith 596 Independent Stu-
dy. Kursas skirtas disertacijas 
rašantiems dok to ran tams . 
Prof. Violeta Kelertiene. 

Kdita Orlinytė 

Smuikininkė Edi ta Orli
nytė iš Hartfordo, atvyksta į 
Čikagą, kur koncertuos Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje, knygos ..JAV LB penki 
dešimtmečiai" su t ik tuvėse 
sausio 18 d., sekmadienį. 3 
v.p.p. Šiais metais ta i pirma
sis koncertas, kurį atl iks jau
na profesionali smuikininkė. 

Edita Orlinytė gimė Lie
tuvoje. Būdama 10 metų tapo 
respublikinio konkurso laure
ate. Mokėsi M. K. Čiurlionio 
mokykloje, po to Muzikos aka
demijoje. 1996 m. buvo priim
ta stažuotei Vokietijoje, bet 
netrukus emigravo į JAV. Čia 
tęsė privačias s tudijas , rengė 
solinius koncertus Xew York. 
Connectiout, New Jersey vals
tijose. 

Knygos su t ik tuvėse taip 
pat dalyvaus LB pirmininke 
Vaiva Vėbraitė, kuri kalbės 
apie JAB LB veiklą ir istorinę 
LB knygą. Susi t ik ime, susi
pažinkime ir pabendraukime. 
Visuomenė mielai kviečiama. 

V.P. 

JAV L B B r i g h t o n P a r k o 
apylinkės valdyba (pirm. Sa
lomėja Dauliene) pasveikino 
„Draugo" redakciją ir visus 
darbuotojus Kalėdų bei Naujų 
metų proga ir pridėjo 50 dol. 
auką. Ačiū už gražius sveiki 
nimus ir paramą. 

V i s u s s a v o s k a i t y t o j u s 
O h i o vals t i jo je sveikiname 
su Naujaisiais metais ir džiau
giamės juos turėdami „Drau
go" šeimoje. Ypač esame dė
kingi šiems savo rėmėjams iš 
Ohio valstijos, kurie a ts iuntė 
po 50 dol. auką: 

V i n c a s U r b a i t i s , Cleve
land, OH; 

D a n u t ė i r Kazys P a š k o -
n ia i , East lake, OH; 

E s t e r a J . Alšėnas , Breck-
sville. OH: 

M a r i j a M i k o n i e n ė , Rich-
mond Hts, OH; 

H o r a c e R. Žibąs. Cincin-
nati . OH. 

„ D r a u g a s " l a n k o savo 
skaitytojus Indiana valstijoje, 
o jie įvertina lietuvišką spau
dą ir įvairiomis progomis ją 
remia pinigine auka. Esame 
dėkingi šiems geradariams, 
ats iuntusiems po 50 dol. pa
ramą: 

R o m a M u r p h y , Indianapo-
lis, IN; 

Ba lys Er s lovas , Beverly 
Shores, IN; 

Dr. K. A m b r o z a i t i s , Ches-
terton, IN; 

A d a E. S u t k u s , Beverly 
Shores, IN: 

Ar y r a šioje d idž iu l ė j e 
šalyje bent viena valstija, ku
rioje savo skaitytojų nelanko 
vienintelis lietuviškas dien
raštis, leidžiamas už Lietuvos 
ribų? „Draugą" lietuviai ne tik 
skaito, bet ir remia. Po 50 dol. 
atsiuntė: 

J u o z a s K a z l a u s k a s iš Wa-
terbury. CT; 

D a n u t ė E r ing i s , gyv. Port 
St. Lucie. FL; 

V i n c e n t R u s e c k a s , Sun 
City. AZ: 

L e o n a r d a s K u t k u s , Mt. 
Pleasant. SC: 

B i r u t ė i r Remig i jus Mė-
l inis , Manalapan, NJ; 

Vik to r i j a K a r a i t i e n ė , Un
ion Pier, Bfl; 

N. L a i m a J a r a š u n a s , San
ta Monica. CA; 

P a u l i u s i r B i r u t ė Gyliai 
iš Olympia, WA: 

Nijolė B r a ž ė n a s . Sparkill. 
N Y; 

D ė k o j a m e A k a d e m i n i a m 
Skautų sąjūdžiui, parėmu
siam ..Draugą" 50 dol. auka. 

J u l i a S c h u m a c h e r iš 
Hickory Hills, IL, už „Draugo" 
naująjį kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Labai ačiū. 

L i u d a M. B u t i k a s iš Plain-
field, IL. atnaujindama 
..Draugo" prenumeratą, kartu 
pridėjo 50 dol. auką. Dėkui! 

V. i r P . J a n u š o n i a i . gyv. 
Dousman. WI. už kalėdines 
korteles paaukojo ..Draugui" 
50 dol. Dėkojame! 

Ačiū R o m u i ir A u d r o n e i 
S k r i p k a m s iš Solana Beach. 
CA. atsiuntusiems 50 dol. 
auką. 

„ L i t h u a n i a n C r e d i t Un
ion" organizacija iš Los An
geles, CA. džiaugiasi naujuoju 
..Draugo" kalendoriumi ir at
siuntė 50 dol. auką. Ačiū! 

J o a n a D r u k t e i n i s . gyv. 
Omaha, NE, parėmė ..Drau
gą" 50 dol. auka. Labai ačiū. 

G a n d i s G. Maže ika . Seat-
tle. WA. už ..Draugo" 2004 m. 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Širdingai dėkui. 

112-tos kuopos Lietuvos Vyčių valdybos nariai. Iš kairės: Julia Zakarka. Deksnis, Estelle Rogers, Edvvard 
Pocius, Anelė Pocius, Ellie Kasputis, Louis Rogers, Leonas Paukšta, S S . kazimierietė Johanne Shainauskas, 
Mary-Anna Gerčius, Antanas Paužuolis, Andrea Deksnis ir Aleksandras Mockus. 

Nuotrauka S. S. Tarcdsia Stuglis. 

Energingi kuopos na r i a i 
suruošė prieškalėdinį pasisve
čiavimą Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Tai 
buvo pasku t in i s kas k e t u r i 
mėnesiai vykstant is 2003 m. 
susirinkimas. Anksčiau susi
rinkimai buvo daromi kas mė
nuo, bet dėl per didelio nar ių 
išsisklaidymo pas ida rė per 
sunku susirinkti visiems kar
tu. Kalėdinis sus i r inkimas ir 
pasisvečiavimas įvyko š.m. 
gruodžio 16 dieną. Susir inki
mą pradėjo kuopos p i rmi 
ninkas Leonas Paukš ta ir pa
kvietė kuopos dvasios vadovą 
kun. Antaną Markų palaimi
nimo maldai. 

P i rmin inkas L. P a u k š t a 
iškvietė kiekvieną va ldybos 
narį, kad jie padary tų pra
nešimus, ką yra nuveikę iš 
jiems paskirtų darbų. Kvietė 
p raneš imus t r u m p i n t i , kad 
daugiau laiko liktų pasisve
čiavimui. P raneš imus padarė 

Al. Mockus, Anelė Pocienė, 
A n d r e a Deksny tė . Mary Anna 
G e r č i u s . sese lė kaz imier ie tė 
J o h a n n e S h a i n a u s k a s , Alvina 
G i e d r a i t i e n ė , Dolores Wai-
n a u s k i e n ė , Mickey Petrošius , 
Es te l le Rogers ir kiti valdybos 
nar ia i . Sese lė Therese Papš is , 
t v a r k a n t i paga lbą Lie tuva i , 
p ravedė loterijos bilietų t r au
kimą, o la imingą bilietą iš
t r a u k ė D a n u t ė Pivorienė ir 
l a imėtą 30 dolerių sumą pa
aukojo Lie tuvos labdarai . 

A r t i m i a u s i su s i r i nk ima i 
n u m a t o m i šie: vasar io 1 d. 
V idu r io A m e r i k o s Lie tuvos 
Vyčių va ldyba rengia „Lietu
vos p r i s imin imų" pokylį Cha
t e a u Bu Sche salėje, kovo 7 d. 
112-ta k u o p a globoja Vidurio 
Amer ikos valdybos ruošiamą 
Šv. K a z i m i e r o paminė j imą 
Švč. Merge lės Marijos Gimimo 
parapi jos salėje, prieš tai bus 
auko jamos šv. Mišios. J šiuos 
r eng in ius visi kviečiami kuo 

gaus iau dalyvauti. 
Į 112-tos kuopos paskutinį 

metinį pasisvečiavimą, be na
rių, atsilankė parapijos kuni 
gai: kun. Antanas Zakaraus
k a s , klebonas, adminis t ra to
r iu s Jonas Kuzinskas, k u n . 
Vito Mikolaitis, kun . Rimvy
das Adomavičius ir kun. An
t a n a s Markus. Giesmių pra-
vedimui vadovavo muzikas Al
g i m a n t a s Barniškis. Prie jo 
prisijungė gražiabalsiai kuni
ga i , kaip Antanas Zaka 
r a u s k a s ir Rimvydas Adoma
v ič ius , neatsiliko ir operos 
sol is tas Algirdas Brazis. 

Prieškalėdinis sus i r inki
m a s ir pasisvečiavimas praėjo 
smagia i . Susirinkusieji buvo 
dėk ing i valdybos n a r i a m s , 
įdėjusiems daug darbo pasi
svečiavimo suruošimui. Vaka
ronė užbaigta malda ir linkėji
mais Dievo palaimos šventoms 
Kalėdų ir Naujųjų metų šven
t ėms . Antanas Paužuolis 

XII LIETUVIU 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ŽENKLAS 

Rugilė Š l a p k a u s k i e n ė . And
r ius T a m u l i s , Audronė Tamu-
lienė, M a r y t ė Utz ir F rank 
Zapolis, i š r inko Viktoro Pau
lausko s u k u r t ą pavyzdį. Buvo 
n u t a r t a j a m sumokėt i už 
meno r e i k m e n ų iš la idas ir 
įpareigota padary t i skir t ingų 
dydžių ir spalvų „logotipo" 
variacijų. 

XII L ie tuv ių t au t in ių 
šokių šven t ė s ženklo autor ius 
Vik toras P a u l a u s k a s j au yra 
s u k ū r ę s 2003 meta is Čikagoje 
vykus io s J o n i n i ų šven tės 
„logo". Pa s i rodo , Vik toras Vis dažn iau spaudoje 

matome t r u m p u č i u s p r a n e 
šimus ar išsamesnius s t ra ips
nius apie 2004 m. liepos 2-4 
dienomis Rosemonte vyk
siančią XII Lietuvių tau t in ių 
šokių šventę. Šventės rengėjai 
- JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenės - dirba iš pe
ties. Suorganizuot i tokio 
masto renginį nelengva už
duotis. Kiekvieną savaitę vyk
sta susirinkimai, pas i tar imai , 
protokolų p r i ėmimai , lėšų 
telkimo planai , šokėjų regist
racijos p lanai , pokylių pla
nai... 

Kiek n a u d i n g ų darbų 
atlieka savanoriai , suprasda
mi šio renginio svarbą. Vienas 
tokių, sukūręs XII Lietuvių 
taut inės šventės ženklą, gra
fikas Viktoras Pau lauskas . 

Pačiame p i rmame posėdy
je , vienas iš svarbesnių dienos 
uždavinių buvo: v izua l in is 
šventės pa te ik imas . Reikėjo 
sukurti „logo", kurį šventės 
organizatoriai galėtų naudoti 
spaudoje, plakatuose, pakvie
timuose, išliksiantį Lietuvių 
tautinių šokių istorijoje. Buvo 
pasiūlyti keli menin inkai -
Jonas K u l i k a u s k a s ir Vik
toras Pau lauskas . 

Antrame posėdyje, organi
zacinis komitetas , kurį sudarė 
Dalia Anys ienė , J ū r a t ė 
Budrienė, Gediminas Dama-
šius, J o n a s Gražys , La ima 
Krivickienė. Mary t ė Meš
kauskas , Nijolė Pup ienė , 

kompiuterių grafikos darbais 
užsi ima laisvalaikiu, ir da ro 
ta i savanoriškai, be atlygio. 
XII Lietuvių taut inių šokių 
šventės organizacinis komite
tas dėkoja dizaineriui už pui
kų darbą. 

Norintys prisidėti p rak
t inia is patarimais, ar tur in tys 
minčių prašome skambin t i 
XII Lietuvių taut inių šokių 
šventės organizacinio komite
to vadovei Audronei Tamu-
l ienei , tel. 3 1 2 - 3 4 1 - 1 6 5 1 , 
Dal ia i Anysienei, te l . 
312-733-2696, a rba Rugilei 
Šlapkauskienei . te l . 
630-858-3629. 

Vitalija Pulokienė 

„ D ė k o j u už gražias atvi
ru tes ir kalendorių - ' . — rašo 
V a l e r i j a B u i n y s iš Blue Bell, 
PA, ir savo pasi tenkinimą sut
vi r t ina 50 dol. auka „Drau
gui". Dž iaug iamės , kad kalen
dorius ir kor te lės patiko, dėko
jame už auką . 

„Ač iū už labai t u r i n i n g ą 
kalendorių". — mums rašo 
S ta se Pautienienė iš Los An
geles, CA, ir kartu atsiuntė 50 
dol. auką. Kaip malonu, kad 
skaitytojai įvertina „Draugo" 
pas tangas ir jas paremia savo 
auka . Ačiū! 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. Lemont, DL 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e L 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 CHopi IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu Specialistas 

Rastinas Čikagoje ir Oak I.awn 

Tel. 877-Gynejas arba 
877-496-3527 

A d v o k a t a s 
LEE S. S C H N E I D E R 

Kartu dirba dr. Vida Vijjfirdait* 
Automobilyje ir darbo sužalojimo bylos 
(personai injurvi Imedical malpraoticei 

medicininis aplaidus patarnavimas. 
77W. VV'arker. Suite .IŽOO.Chieago. IL60601 

Tel. 773-442-S1M (kalba lietuviškai) 
F-maii:vida.v0worlrf not.att.net 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e L 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail : Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77645742 

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

mailto:margutis2@8bcglobal.net
http://not.att.net
mailto:Gibaitis@aol.com



