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Šiame 
numeryje: 
Sėkminga Kaziuko 
mugė Detroite. 
Toronto skautai šventė 
Vasario 16-ąją. Čikagos 
skautų tėvų dėmesiui. 

2 psl. 

Pasikalbėkime apie 
operą. Mirtis 
Amerikoje. Apdovanota 
JAV pareigūnė. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
komentarai. Mūsų 
virtuvė. 

4psL 

Kitu žvilgsniu: apie 
partizanus i r 
bendrabutį. 

5 psl. 

Lietuvos vaizdai 
„Seklyčioje". Kas gi tos 
„Atodangos". Jono 
Kuprio fotografijų 
paroda Čiurlionio 
galerijoje. Lietuvių 
fondas ruošiasi 
narių suvažiavimui. 

6 psl. 

Sportas 
* Antrąją pralaimėjimą 

penktosiose E u r o p o s jauni 
mo (iki 21 me tų ) futbolo čem
pionato VII atrankos grupės 
turnyro rungtynėse patyrė Lie
tuvos rinktinė. Jaunieji Lietu
vos futbolininkai svečiuose 0:2 
pralaimėjo bendraamžiams iš 
Bosnijos ir Hercegovinos, ta
čiau su 7 taškais liko ketvirtoje 
šešių komandų turnyro vietoje. 

* Sėkmingai ITF serijos 
„Taylor Infmi t i" moterų te
niso turnyro Georgia valstijo
je (JAV) kvalifikacines varžy
bas pradėjo pajėgiausia Lietu
vos tenisininkė Lina Stančiūtė. 
Lietuvaitė pirmajame rate 6:2, 
6:3 nugalėjo amerikietę Alek 
Tsoubanos ir dėl vietos pagrin
diniame turnyre susitiks su Di-
manos Krastevič (Bulgarija) ir 
Petros Rampre (Slovėnija) var
žybų nugalėtoja. 

* Airyoje vykstančiame 
Europos Sąjungos (ES) 
šachmatų čempionate, kuria
me varžosi 115 dalyvių, po sep
tintojo rato į pirmąjį šešetuką 
pakilo Viktorija Čmilytė. Pir
madieni septintajame pirmeny
bių rate žaisdama juodosiomis 
figūromis V. Čmilytė nugalėjo 
anglą Andrew Ledger ir, surin
kusi 5.5 taško iš 7 galimų, dali
jasi 3-6 vietas. Nepasisekė Ge
diminui Šarakauskui, kuris 
pralaimėjo graikui Vasilios Kot-
ronias ir, turėdamas 4.5 taško, 
su grupe sportininkų dalijasi 
16-31 vietas. 

r Naujausios 
žinios 

* Kaliningrade — protes
tas prieš Lietuvos vizų politi
ką. 

* \ Lietuvą oro policąjos 
misijai atskrido du Nyderlan
dų naikintuvai. 

* Lietuvos mokslo tary
ba siūlo skirti daugiau para
mos moksliniams tyrimams 

Valiutu t an tvku 

Politologas: NATO neapsaugos nuo vidaus politikos problemų 

Prezidentas V. Adamkus ir premjeras A Brazauskas vėliavų pakėlimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje, kur bu
vo minimos Lietuvos įstojimo į NATO metinės. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 
— Politologas Antanas Kula
kauskas ragina ne tik džiaugtis 
Lietuvos euroatlantinės inte

gracijos politikos vaisiais, bet ir 
susirūpinti vidaus politika. 

„Džiaugdamiesi sėkmingos 
Lietuvos euroat lant inės inte

gracijos politikos vaisiais, netu
rėtume pamiršti , kad nacionali
nis saugumas priklauso ne tik 
nuo išorės veiksnių, bet ir nuo 

vidaus — ekonominės, sociali
nės, mokslo, kultūros ir švieti
mo — politikos", iškilmingame 
Lietuvos narystės NATO meti
nėms skirtame posėdyje Seime 
sakė politologas Antanas Kula
kauskas. 

„Deja, šioje srityje ne vis
kas gerai", tęsė politologas. 

A. Kulakauskas priminė ži-
niasklaidoje skandalingai nu
skambėjusią istoriją, jog nema
žai Lietuvos policijos, muitinės, 
pasienio pareigūnų aukštojo iš
silavinimo siekia ne Lietuvos, o 
Rusijos aukštosiose mokyklose. 

„Daugiau nei keista, kad 
pirmiausia žiniasklaida, o ne 
atsakingi pareigūnai susirūpi
na, jog kelios dešimtys mūsų 
pasieniečių ir muitininkų savo 
kvalifikaciją bando kelti, teisi
ninko diplomų siekia studijuo
dami neaiškiais būdais ir anaip
tol ne euroatlantinės integraci
jos šalininkų įsteigtose mokyk
lose", iškilmingame posėdyje 
Seime sakė A. Kulakauskas. 

„Net jeigu tai tik politinis 
žioplumas ar nesusipratimas, 
tai vis tiek netoleruotina. Jeigu 
neabejojame, kad Lietuvos inte-

Prie badaujančio seimuno prisidėjo d a r vienas 
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 

— Parlamentaras Petras Gra
žulis, nuo praėjusios savaitės 
badaujantis dėl užsienio rei
kalų ministro Antano Valionio 
ir Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovo Arvydo 
Pociaus atsistatydinimo, sulau
kė palaikymo — prie jo prisi
jungė liberaldemokatas Egidi
jus Klumbys. 

Kaip sakė E. Klumbys, 
„mes su Petru seni bendražy
giai ir neturiu moralinės teisės 
palikti jo vienišo šiuo nelengvu 
laikotarpiu". 

Seimo mišriai grupei prik
lausantis P. Gražulis pirmadie
nį kolegai įteikė medinę lentą 
su užrašais „Bado akcija" bei 
„Reikalauju atsistatydinti 
KGB rezervistus" — tokią pat. 
kaip pats nešioja grandine pa
sikabinęs ant kaklo nuo badavi
mo pradžios. 

Kaip sakė parlamentarai. 

A. Sadeckas nenor i p y k t i s su 
p rez iden tu 

Prie jau savaitę badaujančio parlamentaro Petro Gražulio (d) prisijungė 
Liberalų demokratų frakcijos narys Egidijus Klumbys. 

Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr. 

bado akcijos jie nenutrauks ,.iki 
pergalės". 

Badautojai aiškina, kad A. 

Valioms ir A. Pocius jiems nepa
tinka todėl, kad sovietmečiu bu
vo įtraukti į KGB rezervą. 

Geriausi teatro kūrėja i vėl rusa 

scenos kryžiais 
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1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, kovo 29 d. (ELTA) 
— Geriausius scenos darbus šį 
sezoną sukūrę profesionalūs 
teatro menininkai apdovanoti 
tradicinėmis Kultūros ministe
rijos premijomis ir antrus me
tus teikiamais „Auksiniais sce
nos kryžiais". Teatro meninin
kai pagerbti antradienį Valsty
biniame jaunimo teatre sureng
toje nuotaikingoje ceremonijoje. 

Geriausio sezono režisie
riaus titulą pelnė Gintaras Var
nas už spektaklius „Nusiaubta 
šalis" pagal Tankred Dorst pje
sę (Menų spaustuvė ir Kauno 
valstybinis dramos teat ras) . 
„Nusikaltimas ir bausmė" pa
gal Fiodor Dostojevskį] romaną 
ir monospektaklį „Švyturys" 
pagal Timothee de Fombelle 
pjesę (abu Kauno valstybinia
me dramos teatre). 

Geriausios dramos aktorės 
apdovanojimą pelnė Asta Prei-
dytė už Margaritos vaidmenį 
spektaklyje „Margarita" Pane
vėžio Juozo Miltinio dramos 
teatre. Geriausiu dramos akto
riumi pripažintas Dainius Kaz
lauskas už Merlino vaidmenį 
spektaklyje „Nusiaubta šalis", 
Porfirijaus vaidmenį spektakly
je „Nusikaltimas ir bausmė" 
Kauno valstybiniame dramos 
teatre ir vaidmenį monospek-
taklyje „Urvinis žmogus" sos-

Gintaras Varnas 
Tomo Č>miS<"vo (ELTA) nnotr 

tinės klube „New York". 
Geriausios antraplanio 

vaidmens atlikėjos titulą pelnė 
aktorė Gražina Balandytė už 
Froilen Šnaider vaidmenį miu
zikle „Kabaretas" Kauno vals
tybiniame muzikiniame teatre. 
Antraplanio vaidmens atlikėjo 
nominaciją laimėjo Valstybinio 
jaunimo tea t ro aktor ius An
drius Bialobžeskis už Baptistos 
vaidmenį spektaklyje „Užsi
spyrėlės tramdymas". 

Geriausio scenografo laurai 
at i teko Mariui Nekrošiui už 

„Auksiniais 

scenografiją Eimunto Nekro
šiaus spektakliui „Giesmių 
giesmė" pagal Senojo Testa
mento poemą. 

Apdovanojimą už geriausią 
choreografiją pelnė sostinės M. 
K. Čiurlionio menų mokyklos 
baleto skyriaus pedagogų-cho-
reografų kolektyvas, sukūręs 
choreografiją spektakliui pagal 
Laimio Vilkončiaus muziką 
„Piteris Penas" ir 2004 metų 
šokio kompozicijas. 

Geriausio teatro kompozi
toriaus apdovanojimas paskir
tas Ramintai Šerkšnytei už 
muziką Valentino Masalskio 
spektakliui „Saula" pagal Al
binos Žiupsnytės pasaką Lietu
vos nacionaliniame dramos 
teatre. 

Jaunojo menininko laurus 
šįsyk „nuskynė" Marius Jam-
polskis, sukūręs Mordredo 
vaidmenį G. Varno spektaklyje 
„Nusiaubta šalis". 

Padėkos premija už indėlį į 
Lietuvos teatro meno kultūrą 
pagerbtas žinomiausias XX a. 
lietuvių lėlių teatro režisierius 
Vitalijus Mazūras. 

Premija už geriausią lietu
vių dramaturgijos pastatymą 
įteikta Vilniaus mažojo teatro 
spektaklio „Madagaskaras" pa
gal Mariaus Ivaškevičiaus pje
sę kūrybinei grupei. 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 
— Seimo nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) 
pirmininkas Alvydas Sadeckas 
teigia, kad nenori pyktis su pre
zidentu dėl A. Sadecko teikia
mų įstatymo pataisų, kuriomis 
kovą su korupcija turėtų vyk
dyti ne vien Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT). 

Visgi jis dar negali pasa
kyti, ar kreips į prezidento pozi
ciją dėmesį, tačiau pabrėžė, kad 
STT vadovo Povilo Malakaus
ko atsistatydinimo nesiekia. 

Praeitą savaitę NSGK pir
mininkas parlamentarams pa
teikė įstatymų pataisas, kurios 
sulaukė prieštaringų vertinimų 
ir įtarimų, kad jomis bandoma 
ateityje panaikinti STT. 

A. Sadecko siūlomose pa
taisose siekiama pavesti tirti 
korupcijos faktus ir kitoms ins
titucijoms: Valstybės saugumo 
departamentui (VSD), Muiti
nės departamentui bei Finansi
nių nusikaltimų tyrimų tarny
bai (FNTT). 

A. Sadeckas Seimo posėdy
je teigė, jog vien STT pastangų 
„akivaizdžiai nepakanka maži
nant korupcijos keliamą grės
mę", todėl būtina „užtikrinti 
puolamąjį kovos su korupcija 
pobūdį". 

Tąkart Seimas pataisoms 
nepritarė ir grąžino jas auto
riams tobulinti. 

V. Uspaskicho žodis JAV 
žvirbl iu Ir neqr|žo 
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gracija į euroat lant inės struk
tūras yra ir Lietuvos nacionali
nis tikslas, tai tu rė tume pada
ryti viską, kad Lietuvoje vienu 
metu, švelniai t a r i an t , nevyktų 
dviejų Lietuvai kol kas geopoli-
tiškai al ternatyvių krypčių in
tegracija", tęsė politologas. 

Pasak A. Kulakausko, „ne
panašu, kad ir mūsų Vakarų są
jungininkai bū tų suinteresuoti 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių vir t imu Rusijos interesų 
NATO ir Europos Sąjungoje ru
poru". 

Priminęs skandalingą isto
riją, kai paaiškėjo, jog Lietuvos 
policininkai, kiti valstybės pa
reigūnai studijuoja Rusijos iš
laikomoje legalaus statuso Lie
tuvoje neturinčioje aukštojoje 
mokykloje, A. Kulakauskas tai
pogi pabrėžė, jog Lietuvos vyk
doma mokslo ir švietimo politi
ka veda „link intelektualinio ir 
kūrybinio potencialo išnykimo". 

Politologo teigimu, Lietuva, 
rūpindamasi apsaugoti save ka
rinėmis priemonėmis, neturėtų 
pamiršti , kad, nor in t visiško 
saugumo, būt ina stiprinti „mo
ralines ir intelektines pajėgas." 

Alvydas Sadeckas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

„Prezidento nuomonę rei
kia priimti domėn, o toliau žiū
rėsime. Negalvoju, kad turėtų 
būti kokių nors nesutarimų, jei
gu tarnybos dirbs be įstatymų 
pataisų ir bus rezultatai", sakė 
A. Sadeckas. 

Antradienį prezidentas Val
das Adamkus išreiškė neprita
rimą „popierinėms reformoms", 
kurios keistų Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) statusą ir 
kompetenciją. 

Paklaustas , ką galvoja apie 
P. Malakausko grasinimus atsi
statydinti, jei Seime bus priim
tos A. Sadecko pataisos, NSGK 
vadovas sako, kad tai būtų „ne
adekvatus elgesys". 

Vilnius. kovo 29 d. 
(,,Ekstra"/Delfi) — Kovo pra
džioje viešėdamas JAV, ūkio mi
nistras. Darbo partijos įkūrėjas 
ir vadovas Viktoras Uspaski-
chas buvo daug atviresnis Jung
tinio Amerikos baltų komiteto 
konferencijoje nei Lietuvoje — 
jo prisipažinimai galėtų šoki
ruoti Lietuvos visuomenę. 

Iš laikraščio vienos žurna
listės išgirdęs mandagi pagyri
mą, jog „Kėdainių konservų 
fabriko produkcija jau baigia 
užkariauti Ameriką", V. Uspas-
kichas tai priėmė už gryną pini
gą ir iškart atskleidė paslaptį, 
kodėl taip yra. 

„Juk tai mano tebeva
dovaujama įmone. Juk tai mūsų 
lietuviškas verslas, gaminame 
puikius produktus, kuriuos 

žmonės mėgsta visur — net ir 
Amerikoje", pamalonintas mi
nistras neslėpė, kokias dar pa
reigas jis eina Lietuvoje. 

Antrąją kadenciją Seimo 
nariu išr inktas V. Uspaskichas 
ne vieną kartą yra viešai prisi
pažinęs, jog visas verslo vadžias 
perdavęs žmonai. Mat to rei
kalauja Konstitucija, kurios vie
nas straipsnių sako, jog Seimo 
nario pareigos nesuderinamos 
su kitomis pareigomis valstybi
nėse bei privačiose struktūrose. 

Lietuvoje diplomatiškai 
vertindamas naujosios Vyriau
sybės darbą, Amerikoje V. Us
paskichas nejuto jokių suvar
žymų 

„Labai sunku ką nors pa
siekti esant valdžioje net ketu
rioms Nukel ta į 5 psl. 

Prezidentas 
Seimui vėl 

teikia 
T. Birmontienės 

kandidatūrą 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė dekretą, kuriuo 
Seimui antrą kartą teikia savo 
patarėjos Tomos Birmontienės 
kandidatūrą į Konstitucinio 
Teismo (KT) teisėjas. 

Pirmą kartą Seimas T. Bir
montienės kandidatūrą atmetė. 

Kaip sakė prezidento ats
tovė spaudai Rita Grumadaitė, 
V. Adamkus toliau laikosi nuo
monės, kad T. Birmontienė yra 
viena labiausiai patyrusių kon
sti tucinės teisės specialistų 
Lietuvoje. 

Anot atstovės spaudai, 
prieš priimdamas sprendimą, 
šalies vadovas ir jo patarėjai 
konsultavosi su parlamentinių 
partijų atstovais ir neišgirdo 
rimtų argumentų prieš T. Bir
montienės kandidatūros teiki
mą. 

Kovo viduryje Seime bal
suojant dėl KT teisėjų skyrimo 
T. Birmontienės kandidatūros 
patvir t inimui pritrūko vos 
dviejų balsų. 

Paaiškėjus prezidento 
sprendimui, T. Birmontienei 
antradienį Seime teko daug pa
sakoti apie savo disertaciją 
„Tarybinės milicijos sukūrimas 
Lietuvoje", apie šeimos ir karje
ros reikalus. 

J i ne kartą pabrėžė, kad ra
šyta disertacija tebuvo atitin
kanti to meto reikalavimus, o ji 
pati savęs su disertacijos turi
niu netapatina, tačiau jai kelia 
nerimą tendencija sovietmečio 
darbams taikyti šiuolaikines 
normas. Nukelta į 5 psl. 

Rinktinės vacto 
meilė i v t u 
kaimynams 

nerūdija 

Vilnius , kovo 29 d. 
(,,Ekstra"/Delfi) — Praėjusią 
savaitę Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) Varėnos 
rinktinės vadas Algirdas Sad-
kauskas viešai pagrasino, jog 
jei bus uždaryta Lietuvoje vei
kiant i Rusijos finansuojama 
Baltijos akademija, kurioje stu
dijuoja ir pats A. Sadkauskas, 
jis kreipsis į teismą dėl žalos at
lyginimo. 

Kiek etiška valstybės, kuri 
yra Europos Sąjungos ir NATO 
narė, pareigūnui studijuoti Ru
sijos išlaikomoje aukštojoje mo
kykloje, tegul lieka A. Sad-
kausko sąžinės reikalas. Tačiau 
žurnalas „Ekstra" primena, jog 
prieš keletą metų tas pats A. 
Sadkauskas jau buvo įsivėlęs į 
skandalą, kai jo pasirašytas ofi
cialus raš tas tapo lemiamu 
pretekstu Baltarusijos prezi
dentui A. Lukašenka susidoroti 
su trimis Rusijos žurnalistais. 

1997 m. liepos pabaigoje ki
lo tarptautinis skandalas, kai 
Baltarusijos valdžia suėmė tris 
Rusijos telekompanijos žurna
listus, motyvuodama tuo, jog 
žurnalistai Baltarusijos ir Lie
tuvos pasienyje neteisėtai fil
mavo slaptą objektą ir nelega
liai kirto valstybės sieną. 

Baltarusijos valdžia teigė, 
jog apie neteisėtą Rusijos žur
nalistų sienos kirtimą ją infor
mavo Lietuvos pasieniečiai. Iš 
pradžių Lietuva kategoriškai 
neigė, jog ji apie žurnalistų 
veiklą informavo baltarusius. 
Tačiau atlikus tarnybinį patik
rinimą Nukelta į 8 psl. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ DETROITE 

TORONTO SKAUTŲ 
VASARIO 16 

Šią dieną jie atšventė va
sario 6 d. Su savo vėliavomis 
dalyvavo pamaldose Lietuvos 
kankinių šventovėje. Po Mišių, 
„Rambyno" ir „Šatrijos" tuntai 
nužygiavo į Anapilio salę, kur 
atliko atitinkamą šventės pro
gramą. 

Pačiam pasiprašius, v.s. fil. 
dr. A. Dailydė atleistas iš DLK 
Mindaugo sk. draugovės globėjo 
pareigų. Toms pareigoms pa
skirtas ps. fil. M. Leknickas. 

Herkus Monte įgulos va
dovui j . budžiui P. Bekeriui 
pristačius, Bebrų įžodį davė: M. 
Punkris, A. Balsas, K. Gorys, R. 
Kulikauskas ir R. Šimkus. DLK 
Gedimino sk. v. snj. D. Puzeriui 
pristačius, pakelti į skiltininko 
laipsnį: T. Karakowskis ir D. 
Šarūnas. Romo Kalantos sk. 
vyčių vad. vsl. J. Didžbaliui 
pristačius, į vsl. laipsnį pakelti: 
A. Ruslys ir J. Tarvydas. 

LSS seserijos „Šatrijos" tun
to pažangumo žymeniu apdo
vanotos: D. Didžbalytė, D. 
Paznėkaitė, D. Šimkutė, A. 
Skilandžiūnaitė ir V. Sriu-
biškytė; vėliavos žymeniu: V. 
Lemon, V. Skilandžiūnaitė, R. 
Stauskienė. Į paskautininkės 
laipsnį pakelta vyr. sk. vsl. S. 
Saplienė, o į skautininkės laips
nį ps. R. Baltaduonytė-Lemon 
ir A. Puzerytė-Viskantienė. 
LSS „Gintaro" vadovių mokykla 
2001 m. laidos visą kursą baigė 
ir pažymėjimus GVM nr. 172 ir 
nr. 173 gavo vyr. sk. si. V. 
Lemon ir vsl. t.n. V. Simona-
vičiūtė. 

„Šatrijos" tunto jaunesnės 
skautės įsigijo žaidėjos ženklą ir 
dainininkės specialybę: L. Čy-
gaitė, J. Degutytė, D. Drešerytė, 
E. Olekaitė, M. Olekaitė, A. 
Kulikauskaitė, J. Marcinke
vičiūtė, D. Norkutė, S. Pa-
brėžaitė, D. Punkrytė ir A. 
Turūtaitė. Jaunesnės skautės 
įsigijo dailininkės specialybę: A. 

Asevičiūtė, L. Čygaitė, J . 
Degutytė, D. Drešerytė , E. 
Kišonaitė, A. Kulikauskaitė, S. 
Kulnys-Douglas , J . Marcin
kevičiūtė, D. Norkutė , E. Ole
kaitė, M. Oleka i t ė , S. Pa-
brėžaitė, D. Punkry t ė , A. 
Rudnickaitė, D. Šablinskaitė, A. 
Turūtaitė, L. Valadkaitė. Jau
nesnės skautės įsigijo gamtos 
draugės specialybę: R. Asevi
čiūtė, E. Kišona i tė , S. Kul
nys-Douglas, A. Rudnickaitė, 
D. Šablinskaitė, L. Valadkaitė 
ir šeimininkės specialybė įsigijo 
jaun. skautė J . Marcinkevičiūtė. 

Skaučių įžodį davė A. 
Rudnickaitė. „Rūtos" draugovės 
paukštyčių įžodį davė: L. 
Čygaitė, J . Degutytė, D. Dre
šerytė, J . Marcinkevičiūtė, D. 
Norkutė, E. Olekaitė, M. Ole
kaitė, S. Pabrėžai tė , D. Pun
krytė, A. T u r ū t a i t ė . Skautės 
įsigijo Scouts Canada Lifesa-
ving specialybę — L. Aiello, K. 
Marijošiūtė, L. Ploog, V. Sriu-
biškytė. A. Ski landžiūnai tė 
gavo menininkės specialybę. Už 
aktyvumą, sąžiningą sueigų 
lankymą, už gera i a t l ik tus 
uždavinius gavo paskiltininkių 
laipsnius: V. Jonuškai tė , R. Pet
rauskaitė ir L. Saplytė. 

Paskaut in inkės įžodį davė 
vyr. sk. vsl. S. Saplienė. Įžodį 
pravedė Kanados rajono vadas 
v.s. Romas Otto, pakviesdamas 
visus skautininkus,—kes į ratą. 
Įžodį davusi Silvija pabučiavo 
vėliavą. 

Tunt ininkai visiems padė
kojo už dalyvavimą šioje sueigo
je ir pakv ie tė sugiedoti 
„Lietuva, Tėvyne mūsų" ir 
pagerbti i šnešan t vėliavas. 
Užbaigiant visi sustojo į didelį 
ratą, sugiedojo „Ateina naktis". 
Sudie, iki Kaziuko mugės kovo 
6 d. toje pačioje salėje. 

F . M. 
„Tėviškės žiburiai", 

2005.03.05 

ČIKAGOS SKAUTU TĖVU DĖMESIUI! 
Stovykla „Tėvynės didvy

riai" vyks Rako stovyklavietėje 
prie Custer, Michigan, nuo 
liepos 10 d. (12 v. p.p.) iki liepos 
20 d. (12 v. p.p.), iš viso 10 
dienų. Stovykloje dalyvauja 
Čikagos skautai ir skautės. 

Registracija 
Visiems Čikagos tuntų na

riams pasiuntėme 2005 m. 
stovyklos registracijos lapą. 
Užpildytus lapus su mokesčiu 
prašome grąžinti stovyklos ad
ministratorei Loretai Jucienei. 
Čekiai rašomi: „Lithuanian 
Scouts Association". 

Šeimos, kurios grąžina už
pildytus lapus su mokesčiu iki 
2005 m. gegužės 1 d., g a u n a 
25 dol. šeimos nuo la ida . 

Jei užsiregistravusieji ne
galėtų vykti į stovyklą, mo
kesčio pinigai bus grąžinami, 
išskyrus 25 dol. 

Privaloma visas registra
cijos formas pilnai užpildyti, 
pasirašyti atitinkamose vietose 
kiekvienam stovyklautojui ir 
grąžinti su visu mokesčiu. 

Registracijos formas galima 
rasti w w w . b u d e k . o r g 

P a s t a b o s 
Išskyrus jaunų šeimų pas-

tovyklę, stovyklautojai priima
mi nuo 8 metų amžiaus. Ga
lutinį sprendimą daro jaunes
niųjų skautų, skaučių ir jaunų 
šeimų vadovai. 

Vykimas į stovyklą ir atgal 
yra stovyklautojų atsakomybė. 
Stovyklautojai galės naudotis 
nusamdytu autobusu. Autobuso 
kaina yra 60 dol., jei stovyklau
tojas važiuos t en ir atgal į 
stovyklą a r t ik ta i į vieną galą. 

Visi s t o v y k l a u t o j a i t u r i 
b ū t i p i l n a t e i s i a i l i e t u v i ų 
S k a u t u s ą j u n g o s n a r i a i , už
simokėję 2005 metų nario mo
kestį ir buvę aktyvūs nariai 
2004—2005 skautavimo metais. 

Stovykla vedama skau
tiškos ideologijos principais ir 
taisyklėmis. Stovyklautojai pri
valo susipažint i su stovyklos 
taisyklėmis ir pasižada stovyk
lauti įgyvendinant tuos princi
pus ir taisykles. 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntų Kaziuko mugė vyko 
sekmadienį, kovo 6 dieną. Nors 
oras lauke ne visai pr i tarė , 
pavasario nuotaika ir šiluma 
jautėsi Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. 

Pradėjome šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Ričardas 
Repšys. Tuntų sesės ir broliai 
dalyvavo uniformuoti, su vėlia
vomis. Paskui salėje gražiai 
išsir ikiavę laukė mugės ofi
cialaus at idarymo. Tuntinin-
kams ps. Sauliui Anužiui ir v.s. 
Rasai Karvelienei perkirpus 
kasp inus , svečiai skubėjo 
užimti vietas ir apžiūrėti 
skautų darbelius. 

Pro virtuvės langelį sklido 
skanūs lietuviškų valgių kva
pai. Ten šeimininkavo Onutė 
Abarienė, Lėlė Viskantienė, 
Regina Puškorienė ir jų visi 
talkininkai. Virga Norkevičienė 
ir jos padėjėjos prie pyragų 
stalo siūlė skanumynus , sal
dumynus ir gėrimus. Paukš
ty tės pardavinėjo tradicinius 
grybukus ir širdelių sausai
nius, kuriuos prityrusios skau
tės šiais meta is paruošė. 
Vilkiukai ir skautai demonstra
vo savo padarytus darbelius. 
Skau tės pravedė žuvavimo 
žaidimą ir vaikų loteriją, kurią 
suruošė ps. I. Gedvilienė. Prie 
mamyčių stalo buvo galima 
nusipirkti Dainavos kepurėlių, 
knygų, margučių ir panašių 
daiktų. Į sceną vaikus t raukė 
pri tyrusių skau tų paruošti 
žaidimai. 

Turėjome ir kitų prekių — 
Viktės Jankutės-Moss sidabro 
brangenybės; Vidos Bartkutės 
karoliukų papuošalai; Violetos 
Abariūtės-Viviano kepta lietu
viška ir latviška duona; Danos 
Surdėnaitės-Thompson muilai, 
kremai ir kvepalai; Edvardo 
Sakajausko gintaro ir medžio 
darbai. Visi prisidėjo prie šios 
mugės įvairumo ir geros nuo
taikos. 

Kaip ir visada, vyko didžio
j i Velykinio stalo loterija, kurią 
pravedė Kastyt is Karvelis, 
Saulius Anužis ir Povilas Nor
kevičius. Laimikių laukė du 
tor ta i napoleonai, šakotis, 
vyno, kavos ir kiti krepšiai, 
velykinis kiškutis su saldai
niais ir net televizorius. Lai
mingiausia mugės lankytoja 
buvo Pat Kaunelienė, laimėjusi 
televizorių. 

Dėkojame visiems už apsi
lankymą mūsų Kaziuko mugėje 
ir už paramą „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų veiklai. Lin
kime jums gražaus pavasario. 

r k 

Stovyklos mokesčiai 
Mokestis še imai Devynias d i e n a s Diena 

Vienas stovyklautojas $275.00 
Antras stovyklautojas $175.00 
Trečias stovyklautojas $125.00 
Ketvirtas stovyklautojas $75.00 

$28.50 
$27.50 
$26.00 
$25.00 

Kaziuko m u g ė Det ro i t , MI: prityrusios s k a u t ė s r e n k a įėjimo aukas . I š 
ka i rės : Aleksa Mišk iny te , Diana Karvelyte ir M o n i k a Mikalionytė. 

I u n t i m n k a i — b a u 
Detro i te . 

i o A l i u l i s Karve l i enė Kaziuko mugėje 

S k a u t i n i n k ė s Da iva Lukasiewicz i r Vida J u š k i e n ė Kaziuko mugėje 
Det ro i te . P a u l i a u s J a n k a u s nuo t raukos . 

Šios registracijos formos 
yra privalomos užpildyti kiek
vienam stovyklautojui: 

2005 m. Skautų registraci
jos forma (8-18 m. amžiaus) 

Medical Emergency Care 
Authorization 

Child Information Record 
Health History Record 
Li thuanian Scouts Asso

ciation Agreement to Relea-
se/Medical Release & Agreement 

Mokesčio forma (šeimai) 
Jaunų šeimų registracijos 

forma (jaunos šeimos) 

Registracijos detalės 
Prašau užpildytas regis

tracijos formas su mokesčiais 
grąžinti stovyklos administra
torei Loretai Jucienei: 

Lo re t a J u č a s 
19530 Fiona 
Mokena, IL 60448 
Čekiai rašomi: Lithuanian 

Scou t s Associat ion 
Jei būtų klausimų, prašo

me kreiptis: 
Rasa Aleks iūnienė 
Stovyklos viršininkė 
708-423-650 
rasa203@comcast.net 

L a i m a Bacevičienė 
„Nerijos" tuntininkė 
708-614-9292 
A u š r a Petry 
AVK tuntininkė 
708-349-8432 
R o b e r t a s Jokubauskas 
„Lituanicos" tuntininkas 
815-838-8136 

Budėkime! 
Gero vėjo! 

Sesė Rasa Aleksiūnienė 
Stovyklos viršininkė 

Penki ar daugiau stovyklautojų iš vienos šeimos moka tiek pat, 
kiek keturi. Jaunų šeimų pastovyklėje tėvai moka vieno ar dviejų 
stovyklautojų mokestį, vaikai moka 16 dol. dienai. 

' k - t r o i i o sk,UJUSI f » t a r n a u i ^ M:<t' 
t..,,- Det ro i t . M I !< kairės M a n i 
naraoi ios k lebonas k u n Ri^irda"; 

! ' " • ' t fmr iBŠOl parapi-
iv M a l a i i iikasjewK7 ir 

Pauliaus lankaus nuotr. 

„Aušros vartų" / 

„Kernavės" tunto 

Šv. Jurgio sueiga 

Š.m. balandžio 10 d., 
sekmadienį, vyks „Aušros 
vartų7„Kernavės" tunto Šv. 
Jurgio sueiga. Sueiga prasi
dės šv. Mišiomis, Jaunimo 
centro koplyčioje, 10:30 v.r. 
Sesės rikiuojasi prie koply
čios. Po šv. Mišių sueiga vyks 
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Visos sesės dėvi pilnas 
išeigines uniformas. Turint 
klausimų, kreipkitės į sesę 
Aušrą: 708-349-8432 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktorė - Danute B indok ienė 
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gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

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

Center tor Health, 
1200 S York, anhurst IL 60126 

630-941-2609 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuvens sutvarkys dartE JŽ prieinamą <amą. 
Susaamui iobes anc^ška ffite iebMStat. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

.Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai 

Eigir: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illlnoispain.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tei. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

„AUŠROS VARTŲ'V^KERNAVES 
TUNTO RĖMĖJAMS 
SKAUTIŠKAS AČIŪ! 

// 

Praėjo tradicinė Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugė. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie prisidėjo prie „Aušros 
vartų7„Kernavės" tunto darbu. 
Visų vardų negaliu išvardinti, 
jei ką nors praleisiu, atleiskite. 

Planuojant, besiruošiant 
šiam tradiciniam skautiškam 
lėšų telkimo vajui, pamačiau, 
kiek paramos, meilės ir talento 
mūsų tuntas turi. 

Pirmiausia dėkoju grupelei 
skautininkių, kurios jau daug 
metų kas trečiadienį susirenka 
mūsų tunto eksponatus ruošti. 
Šios sesės siuva, dažo, degina 
medį, pjausto, klijuoja. Ypač 
dėkoju jų vyrams, kurie iš 
medžio pjausto rankšluostines, 
lietuviškus Vyčius, juostines, iš 
metalo ir gintaro kuria gėles. 
Kaziuko mugės dienomis, jie 
paruošia paviljoną ir dirba vir
tuvėje. Nuoširdus skautiškas 
ačiū! 

Dėkoju tiems būreliams, 
kurie prisidėjo prie „Kazytės 
kampelio": tai yra Kunigaikš
tienės Gražinos, S. Čiurlionie
nės ir Juzės Daužvardienės 
būrelis. Čia sesės pardavinėjo 
pavasarines gėles, megztus ša
likėlius, lietuvišką duoną, me
džioklines dešreles, grybukus. 
Ačiū. 

Dėkoju J. Vaičiūnienės ir 
„Sutemos" būreliams bei vyr. 
skautėms kandidatėms už 
suruošimą ir įvykdymą sėkmin
gos loterijos. Ačiū. 

Dėkoju sesėms prityru
sioms skautėms, skautėms, 
paukštytėms bei jų vadovėms. 

kurios visos sunkiai dirbo, norė
damos, kad mugė būtų pel
ninga. 

Dėkoju Čikagos „Dubysos" 
draugovei už nuostabų daina
vimą valgykloje. Jūsų dainelės 
pradžiugino visus svečius. 

Dėkoju savo draugėms (Vai
čiūnienės būreliui), tunto vadi-
jai ir savo šeimai už visą asme
nišką paramą. 

Dėkoju „Nerijos" tuntui , 
„Lituanicos" tuntui, Akademi
kams skau tams bei mugės 
ruošos komitetui už visą įdėtą 
darbą. Buvo ir yra smagu dirbti 
kartu. 

Negaliu pamiršti tėvelių, 
kurie prisidėjo prie mugės dar
bų. Ačiū, kad galėjote paaukoti 
po pusant ros valandėlės pa
dirbti valgykloje, kavinėje ar 
vaikų kambaryje. Dėkoju, 
Jums, brangūs tėveliai, kad lei
džiate savo dukreles su mumis 
skautauti . 

Skautiškas ačiū tiems tunto 
rėmėjams, kurie mūsų tuntą 
finansiškai parėmė. 

Yra malonu matyti, kad 
visos ir visi „Aušros vartų"/' 
„Kernavės" tunto sesės ir rėmė
jai įgyvendina tunto šūkį: „Ran
ka, rankon mes kartu žengiam 
skautišku keliu". 

Dar kartą nuoširdus skau
tiškas ačiū! 

Su pagarba. 
Vis budžiu: 

Vyr. sk. vsl. Aušra 
J a s a i t y t ė - P e t r y 

„Aušros vartų"/„Kernavės" 
tunto tuntininkė 

http://www.budek.org
mailto:rasa203@comcast.net
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illlnoispain.com
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Čikagos Lietuviu operos 
choras su vadovą muz. 
Alvydu Vasaičiu ir chor
meisteriu Manigirdu Mote-
kaičiu. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

IVIIRTIS AIS/1 
DARIUS UDRYS 

Paskutinio savaitgalio pas
tangos sustabdyti ligonės Terry 
Schiavo mitybos vamzdelio 
atėmimą yra dar vienas pa
vyzdys, kaip respublikonų par
tija aukoja svarbiausius savo 
principus, siekdama politinės 
naudos, kokios yra galingos 
politinių aktyvistų grupės lygi
nant su eiliniais rinkėjais ir 
kaip naivus geranoriškumas 
veda į neapdairius sprendimus. 

Floridos teismui nuspren
dus patenkinti ligonės Terry 
Schiavo globėjo Michael Schia
vo prašymą leisti pusant rą 
dešimtmetį komoje gulinčiai 
žmonai numirti atimant mity
bos vamzdelį, nors tam priešta
rauja ligonės tėvai, Kongreso 
respublikonai tikra tų žodžių 
prasme iš ginčo „padarė fede-
ralinę bylą". Staigiai grįžę iš 
atostogų Verbų sekmadienį, 
kongreso nariai ir prezidentas 
Bush skubiai pritarė įstatymui, 
leidžiančiam federacijos teismui 
peržiūrėti valstijos teismo 
nutarimą. Įstatymo priėmimą, 
žinoma, lydėjo atsišaukimai 
apie kiekvienos gyvybės vertę, 
ir perspėjimai, jog leisdama 
Terry Schiavo numirti jau 
visuomenė pakeliui į „mirties 
kultūrą". Kad visuomenė lin
kusi leis jai numirti , rodo 
savaitgalį atliktos apklausos, 
tačiau vadinamosios „progyvy-
binės" politinės grupės Terry 
Schiavo bylą nusprendė paver
sti savo kovos su eutanazija 
simboliu. Ne paslaptis, jog dau
guma šių grupių remia respub
likonų partiją, kuri mėgsta save 
vadinti „gyvybės partija". 

Respublikonų partija taip 
pat mėgsta save vadinti „fede
ralizmo partija" ir pastaruoju 
metu garsėja savo atsidavimu 
— bent retorikoje — griežtai 
konstitucijos dešimtosios pa
taisos interpretacijai, drau
džiančiai Kongresui ir federaci
jos institucijoms svarstyti 
klausimus, kurių konstitucija 
nedviprasmiškai nepaveda jų 
nuožiūrai. Bet nejaugi leisime 
principams trukdyti politi
kuoti? Negana to, jog atėję į 
valdžią respublikonai leidžia 
daugiau valstybės lėšų smul
kiems projektams visoje šalyje, 
siekiant papirkti rinkėjus, nei 
leisdavo tariama „išlaidavimo" 
partija — demokratai. Dabar, 
pasimokę iš demokratų, kurie 
jau seniai žino, kurių konstitu
cijos straipsnių perinterpre-
tavimu galima plėsti federacijos 
įgaliojimus, respublikonai pas
kelbė, kad federacijos teismai 
turės teisę peržiūrėti valstijų 
teismo nutarimus dėl Terry 
Schiavo — esą, kad nebūtų 
pažeistos jos pilietinės teisės. O 
konservatorių šulai, kaip antai 
National Review.com apžval
gininkas Andrew McCarthy 
aiškina, esą mitybos atėmimas 
yra lygus „kankinimui" ir yra 
žmogaus teisės į gyvybę pažei
dimas. 

Apie žmogaus teisės į gyvy
bę reikšmę ginčijamasi jau se
niai, ir Amerikoje, kur negimusį 
kūdikį galima abortuoti net 

devintame nėštumo mėnesyje, 
ir nusikaltėliai baudžiami mir
ties bausme, tie ginčai ypač 
aš t rūs , apkasai labai gilūs. 
Tačiau nuos tab iaus ia tu rbū t 
tai, kad toks konservatorius, 
kaip McCarthy s ta iga nu
sprendė, jog te isė į gyvybę 
reiškia teisę į mediciną. Kon
servatoriai šiaip t v i r t i n a at
virkščiai — kad žmogaus teisė 
yra teisė nuo pasikėsinimų, o ne 
teisė į visuomenės tur tą ar 
išteklius. Taip bent buvo aiški
nama, kai buvo priešinamasi 
prez. Clinton vyriausybės siū
lymui kurt i valstybinės svei
katos sistemą. Tokios sistemos 
šalininkai tvirtina, jog teisė į 
gyvybę reiškia te i sę į medi
cinines paslaugas. 

Tuo tarpu naujam įstaty
mui dėl Terry Schiavo nepri
tariantiems demokratams stai
ga parūpo „federalizmas" (sub-
sidiarumo principas), nors šiaip 
jie nesidrovi kištis į valstijų 
veiklą, kai tai tenkina jų rin
kėjų norus. Atrodo net „prin
cipingi" respublikonų partijai 
tikslai pateisina priemones, o 
principai yra tik priemonės. 

Galbūt vienintelis princi
pas, kuriam respublikonai lieka 
ištikimi — tai ta r iamas „pagar
bos gyvybei" principas. Rem
damosi įsakymu „nežudyk" ir 
principu „saugok gyvybę", įvai
rios aktyvistų grupės, dauguma 
jų — krikščioniškos, reikalauja 
sugrąžinti sergančiai moteriai 
mitybos vamzdelį. Prie jų prisi
jungė ir Vatikanas. Nors daugu
ma Amerikos rinkėjų mano. kad 
nu ta r imas a t imt i mitybos 
vamzdelį buvo teisingas, Kon
gresas publikai nepataikauja. 
Bet ko iš t iesų reikalauja 
krikščioniška etika — neaišku. 

Viename labiau sistemin
gų mėginimų išdėstyti krikčio-
nišką požiūrį į gyvybę ir etiką 
— Katalikų Bažnyčios kate
kizme — eutanazija apibrėžia
ma, kaip veiksmas arba susi
laikymas nuo veiksmų siekiant 
kito žmogaus mirties (paragr. 
2277). Taigi galima būtų sakyti, 
kad mitybos vamzdelio atėmi
mas yra būtent toks veiksmas. 
Tačiau iškart po to paragrafe 
2278 rašoma, jog sustabdyti 
gydymą, kuris „apsunkina", 
yra pavojingas, neįprastas arba 
yra neproporcingas laukiamo 
(medicininio) rezul tato atžvil
giu gali būti pateis inama. 
Tokiais atvejais nesiekiama 
mirties, tiesiog susitaikoma su 
nesugebėjimu ją sustabdyt i . 
Nutart i turi pa ts ligonis, jei 
yra pajėgus, o jei ne, tur i nu
tart i tie, kuriuos teismas įgalio
ja už jį nuspręsti , ir į jų norus, 
kol jie suderinami su sveiku 
protu, bei į jų teisėtus interesus 
būtina atsižvelgti". 

Ar mitybos vamzdelio atė
mimo tikslas yra Terry Shiavo 
nužudyti, ar jo a tėmimas yra 
tik „susitaikymas su nesuge
bėjimu" jos mirtį sustabdyti? 
Prieš šimtmetį nebūtumėme 
klausę tokio klausimo. Negali 
valgyti — miršti. Šiandien ga
lime tokį išlaikyti gyvu arba 
bent pusgyviu. Bet ar priva
lome tai daryti ir bet kokia 

kaina? Kuriais atvejais medici
nos nesuteikimas yra lygus 
žudymui arba jos atsisakymas 
lygus savižudybei? 

Įsivaizduokime, jog dar po 
šimtmečio galima bus žmogaus 
smegenis išlaikyti gyvas, pri
jungus j as pr ie atitinkamos 
aparatūros, reikalaujančios tik 
mitybos. Gal tuo metu bus 
vilčių, kad netrukus bus galima 
sukurti ir naujus kūnus, į ku
riuos t as smegenis galima per
sodinti. Ar, remdamiesi tokia 
viltimi, arba t ik šiaip iš pagar
bos gyvybei, privalėsime išlai
kyti visų smegenis gyvas? Ar 
atjungti mano žmonos arba 
dukros smegenis nuo mitybos 
vamzdelių irgi trukdys Kongre
sas? Nemanykite , kad tai 
absurdiškas pavyzdys. Prieš 
šimtmetį mažai kas įsivaizdvo 
šiandienos techniką, leidžiančią 
išlaikyti žmogų gyvą sąlygomis, 
kuriomis ki tame amžiuje būtų 
be abejonės numiręs. 

Šiandienos problema: kada 
žmogus numirs, daugeliu at
vejų sprendžia jau nebe 

' Dievas, o žmogus, tačiau mes, 
žmonės, vis kratomės atsa
komybės už sprendimą. Rezul
ta tas : moralinė ir teisinė 
nežinia. Vienur kenčiantį ligonį 
galima numarinti , teisinantis 
pagarba gyvybei ir žmogaus 
orumui, k i tu r reikalaujama 
praktiškai neribotų priemonių 
net menkiausiems gyvybės žen
klams palaikyti, koks bebūtų to 
poveikis ligoniui ir jo arti
miesiems, irgi teisinantis pa
garba gyvybei ir žmogaus oru
mui. 

O krikščioniškoji gyvybės 
etika nebūtinai šiems naujiems 
iššūkiams atitinkanti. Bažnyčia 
vis tvirtina, jog žmogaus gyvybė 
neįkainojama. Tačiau katekiz
me rašoma kitaip — kad žmo
gaus gyvybė — bent jau jos 
palaikymas — visgi tur i savo 
kainą. Ta kaina yra „našta", 
„pavojus", „neįprastumas" arba 
„neproporcija. Kitaip sakant, 
pripažįstama, jog yra atvejų, 

kai žmogaus gyvybės pratęsi
mo kaina peržengia tos gyvybės 
vertę, ir žmogaus arba jo globėjo 
nutar imams tos kainos „ne
mokėti" „gali būti pateisina
mas". Nesinori gvildenti, kokia 
kaina apsimoka dirbtinai pa
laikyti žmogaus gyvybę, tačiau 
šeimų ir visuomenės ištekliai 
nėra beribiai, kaip ir nėra 
beribė našta, kuria tur ime 
teisę apsunkinti ligonį dirbtinai 
palaikydami jo gyvybę... 

Diskusijose apie Terry 
Schiavo bylą didelis dėmesys 
skiriamas klausimui, ko būtų 
norėjusi pati ligonė — anot jos 
vyro Michael, ji jam kadaise 
sakė nenorėtų ,jokių vamz
džių". Neapsieita ir be išpuolių 
prieš Michael, esą šis, turė
damas du vaikus su kita mote
rimi, tiesiog nori žmonos at
sikratyti. Bet visa tai iš tiesų — 
ne esmė, nebent atimtumėme iš 
Michael globėjo teises, ką teis
mas jau vienąsyk atsisakė 
padaryti, kai prieš daugiau nei 
dešimtmetį šiuo klausimu į jį 
kreipėsi ligonės tėvai. 

Esminis etikos klausimas, 
bent remiantis katalikų ka
tekizmu, būtų toks: ar mitybos 
vamzdelis yra „apsunkinanti" 
arba „neįprasta" priemonė, 
kurios atsisakymas „gali būti 
pateisinamas", ir, jei taip, 
kokiomis sąlygomis? Galima įsi
vaizduoti, jog trumpam laikui 
mitybos vamzdelis būtų „įpras
ta" ir „nesunkinanti" prie
monė, tačiau laikyti žmogų 
penkiolika metų tokioje būse
noje ir reikalauti, kad tai 
mokėtų ligonio šeima arba 
visuomenė, ir kad ligonis, kokia 
bebūtų jo būsena ar kančia, 
visa tai kantriai atlauktų, kol 
pasiduos kokia nors kita kūno 
funkcija, kurios dirbtinis pa
laikymas šiandien laikomas 
„neįprastu" — nebūtinai yra 
etiška. 

Dėl to, net būdamas kata
liku, manau, kad ligonės at
jungimas nuo mitybos vamzde
lio „gali būti pateisinamas". 
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DANUTE BINDOKIENE 

APDOVANOTA JAV PAREIGŪNĖ 
Lietuvos Respublikos am

basadoje Vašingtone š. m. kovo 
18 d. iškilmingoje ceremonijoje 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai" 
Karininko kryžius įteiktas JAV 
viceprezidento patarėjai nacio
nalinio saugumo klausimais 
Victoria Nuland. 

Apdovanojimą įteikęs Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas pažymėjo, kad 
ypač svarbus yra Victoria 
Nuland indėlis į Lietuvos ir 
šešių kitų, kar tu su ja į NATO 
priimtų, valstybių narystės 
veiksmų plano sėkmingą įgy
vendinimą, bei užtikrinant JAV 
Kongreso ir vyriausybės pa
ramą Lietuvos priėmimui į 
NATO. 

Šiuo apdovanojimu Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus įvertino V. 
Nuland įnašą Lietuvos inte
gracijos į euroatlantines struk
tū ra s kelyje, pareigūnei iki 
2003 m. dirbant Briuselyje JAV 
nuolatinio atstovo prie NATO 

pavaduotoja. 
Į ceremoniją ir po jos vykusį 

priėmimą Lietuvos ambasadoje 
susirinko buvę ir dabartiniai V. 
Nuland kolegos iš JAV vy
riausybės, ligšiolinis JAV Na
cionalinio saugumo tarybos 
vyresnysis direktorius Europai 
ir Eurazijai ambasadorius 
Daniel Fried, kurį JAV prezi
dentas išreiškė ketinimą no
minuoti kandidatu į JAV 
Valstybės departamento sekre
toriaus padėjėjo Europos ir 
Eurazijos reikalams pareigas. 
Priėmime taip pat dalyvavo 
daugelio knygų apie Transat
lantinius santykius ir tarp
taut inę politiką autorius, V. 
Nuland vyras Robert Kagan, 
kurio naujausia knyga „Of 
Paradise and Power" (išleista 
2003 m.) yra išversta į daugelį 
pasaulio kalbų, įskai tant ir 
lietuvių - „Apie rojų ir galią. 
Amerika ir Europa naujoje 
pasaulio tvarkoje". 

K. Vaškelevičius 

Pasikalbėkime apie operą 

Vieni operą apibūdina gražiausiais epite
tais, kiti sako: „mane ir surištą į operą 
nenutemptum!" Bet lietuviška opera — 

jau „visai ki ta arija". Net ir nemėgstantys šio 
muzikos žanro, į Čikagos Lietuvių operos pa
statymus nueina. Tai, sakytume, lietuviškos sa
vigarbos reikalas, kultūringo lietuvio požymis. 

Jau daugiau kaip keturis dešimtmečius 
kiekvieną pavasarį vis naują operos premjerą 
mums padovanoja Lietuvių opera. Ne kitaip ir 
šiemet: balandžio 24 d. Morton gimnazijos audi
torijos raudona aksominė uždanga, tik tam 
vieninteliam kartui papuošta stilizuota rūtos 
šakele, prasiskleis ir visi pateksime į kitokį 
pasaulį: muzikos, dainos ir lietuviško pasidi
džiavimo, kad dar kartą pavyko pastatyti pa
saulinio masto operą, dainuojamą lietuvių 
kalba, atliekamą lietuvių solistų, choro, di
riguojamą lietuvio dirigento — šiuo atveju 
maestro Alvydo Vasaičio, kuris neseniai nuga
lėjo sunkias sveikatos problemas ir vėl tapo 
Čikagos Lietuvių operos vadovu. 

Morton gimnazijos auditorija talpi. Reikia 
nemažai žiūrovų, kad ją užpildytų ir Lietuvių 
opera nepatektų į visišką bankrotą. Ypatingos 
paramos šis vienetas iš niekur nesulaukia ir 
nesitiki sulaukti. Net ir Lietuvių fondas pradėjo 
gan skeptiškai į šį mūsų kultūrinį renginį 
žiūrėti. Tad lietuviškosios operos išlikimas dau
giausia gula ant choro narių, jų valdybos ir 
lietuvių visuomenės pečių. Iki šiol po ta našta 
visgi nepalūžome, bet jau girdėti užuominų, kad 
kitą pavasarį, kai Lietuvių opera švęs auksinį 
jubiliejų, galbūt atsisveikins su scena. O tai 
būtų didelis nuostolis lietuviškai kultūrai ne tik 
Čikagoje, bet apskritai visoje išeivijoje. Juk nei 
viena etninė grupė, net savo narius skaičiuo
janti milijonais, neįstengė pastatyti operos savo 
kalba, juo labiau ją išlaikyti beveik pusšimtį 
metų. Tik lietuvių ryžtas ir meilė dainai, meilė 
aukšto lygio muzikos menui, pajėgė tai padary
ti. Nejaugi mums daugiau nebesvarbu? Nejaugi 
dabar pradėsime griauti net tai, kas jau sukur
ta ir taip sėkmingai išlaikyta? 

Lietuviška opera nėra tik čikagiečių reika
las. Kodėl vis mažiau ir mažiau šiuo įvykiu do
misi kitų vietovių tautiečiai, nors nesunkiai 
galėtų suorganizuoti turistinę kelionę į operos 
spektaklį? Wisconsin, Indiana, Michigan valsti
jose gyvenantiems mūsų tautiečiams tikrai 
nebūtų sunku atvykti ir po spektaklio tą pačią 
dieną grįžti namo. Kodėl nesuorganizuoti ma
šinų vilkstinę arba autobusą? Su kokiu džiaugs
mu Lietuvių opera sutiktų svečius iš toliau, 
kiek daug paskatinimo tai suteiktų tęsti veiklą! 

Ne visi galime nuvykti į Lietuvą, dalyvauti 
operos spektakliuose, susipažinti su naujau
siomis operinio meno žvaigždėmis. Lietuvių 
opera mums tą progą suteikia: kasmet girdime 
ir matome vis naujus solistus. Vieni mus labiau 
sužavi, kiti nėra tiek įsimintini, bet vėliau, kai 
apie jų pasiekimus sužinome, galime pasakyti: 
ir aš juos mačiau bei girdėjau Čikagoje. 

Saulė Jautokaitė „Draugo" šeštadieniniame 
priede neseniai aprašė ir „Cavalleria Rus-
ticana", ir jos kompozitorių Pietro Mascagni. 
Kai kurie solistai, šiemet dainuosiantys pa
grindines roles, mums dar negirdėti, tad bus 
įdomu juos išgirsti, pamatyti. Kai Lietuva buvo 
okupuota, kartais reikėdavo atsiradusias spra
gas užkaišioti kitataučiais solistais ir choris
tais, kurie lietuviškus žodžius sunkiai ištardavo 
ir kartais, dainuodami tragedija varvančius 
operos dialogus, sukeldavo tik publikos juoką. 
Kaip malonu, kad dabar galime pakviesti solis
tus iš Lietuvos, tad lietuviška opera tarytum 
sujungia visus dainą mylinčius lietuvius. Ir ne 
vien scenoje, bet ir šiapus uždangos, nes ne
mažą dalį publikos sudaro neseniai iš Lietuvos 
atvykę čia apsigyventi mūsų tautiečiai. 

Tad balandžio 24 d., skirkime „Cavalleria 
Rusticana" premjerai. Pasidžiaukime savos 
kultūros švystelėjimu, užpildykime Morton 
gimnazijos auditoriją ir parodykime Čikagos 
Lietuvių operai, kad pritariame jos veiklai, 
įvertiname sunkų darbą bei pasiaukojimą, puo
selėjant lietuvių tautos kultūrą toli nuo 
Lietuvos. 

Nr. 8 

DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas ir kančia 

Marija Valtorta 

„Esi pagonis! Tu piktžodžiauji: Piktžodžiauji -
mūsų Dievui! Šlovini Belzebulo sūnaus burtus! 
Įsidėmėk tai, Lozoriau!" 

„Primenu, jog esu savo namuose, o jūs — 
manuosiuose. Atvykote čia nekviesti ir turėdami 
negarbingų kėslų. Esate blogesni ir už šiuos pa
gonis, kurie vis dėlto pripažįsta mano prikėlimą 
kaip Dievo darbą". 

„Anatema! Koks mokytojas, toks ir mokinys! 
Siaubinga! Eime iš čia, iš šitos dvokiančios 
duobės! Tu žudai Izraelį, sinedrionas tavo žodžių 
neužmirš!" 

„O Roma —jūsų sąmokslų. Lauk!" 
Šiaip jau švelnus Lozorius prisimena esąs 

Teofilio sūnus ir išvaro juos lyg šunis. Pasilieka 
tik iš įvairiausių vietų atvykę maldininkai; jie 
dairosi, klausinėja ir meldžia leisti pamatyti 
Kristų. 

„Pamatysite Jį mieste, o dabar — ne. Nega
liu". 

„Bet ar Jis tikrai ateis į miestą? Ar sakai 
tiesą? Kaip Jis gali ten ateiti, jeigu yra šitaip 
labai nekenčiamas?" 

„Ateis. Būkite ramus. Matote, namuose tylu: 
nieko nesimato ir nesigirdi. Jūs išvydote ir 
prikeltąjį, ir jo kapo vietą. O dabar eikite. Ir 
rūpinkitės, kad jūsų patenkintas smalsumas 
neliktų bevaisis. Jėzaus Kristaus, Dievo Avinėlio 
ir Švenčiausiojo Mesijo galios pamatytas įrody
mas teveda jus visus Jo keliu. Viena viltis teikia 
man laimę, kad buvau prikeltas: aš tikiuosi, jog 
stebuklas sukrės abejojančius, atvers pagonis ir 
visus įtikins, kad yra tik vienas t ikras Dievas ir 
vienas tikras Mesijas — Jėzus iš Nazareto, šven
tasis Mokytojas". 

Žmonės skirstosi nenoromis, tačiau vieno 
išėjusiojo vietą užima dešimt naujų atvykėlių, 
taigi jų vis daugėja. Galiausiai, Lozoriui pasikvie
tus į pagalbą keletą tarnų, pavyksta uždaryti var
tus. 

Bet prieš pasišalindamas Lozorius paliepia 
tarnams: „Žiūrėkite, kad jie neišlaužtų vartų ar 
nebandytų perlipti tvorą. Jau artinasi naktis, 
taigi netrukus visi grįš, kur apsistojo". — Ir 
staiga pamato iš už mirtų krūmų pasirodžiusius 
Joną ir Eleazarą. 

„Ką'' Až jūsų jau nebemačiau ir maniau, 

jog... 
„Neišsiųsk mūsų! Pasislėpėme už šitų krūmų, 

kad niekas nepastebėtų. Mums būtina pasikal
bėti su Mokytoju. Grįžome todėl, kad esame ma
žiau įtartini nei Juozapas ir Nikodemas. Bet ne
norime, kad kas nors mus pamatytų, išskyrus 
tave ir Mokytoją. O tavo tarnai ar patikimi?" 

JLozoriaus namuose visi mato ir girdi tai, ko 
nori pats šeimininkas. Tačiau eikime. Štai šituo 
taku tarp žaliųjų gyvatvorių, kurios tankesnės ir 
už mūro sieną. Tai laurų ir buksmedžių 
gyvatvorės. O dabar palaukite čia. Aš atvesiu 
Jėzų". 

„Tik kad niekas nieko nepastebėtų!.." 
„Nesibaiminkite". 
Laukti ilgai netenka. Jau beveik tamsoje su

boluoja pro šakas lininiai drabužiai. Lozorius 
palieka stovėti tako pradžioje lyg kad eidamas 
sargybą, o gal iš taktiškumo. Tačiau Eleazaras 
duoda jam ženklą prieiti arčiau. 

Jėzus ir atvykusieji pasisveikina žemai vie
nas kitam nusilenkdami. 

„Mokytojau, taip pat ir tu, Lozoriau, pa
klausykite: vos tik paplitus žiniai, jog Tu atvykai 
ir esi čia, Kajafo namuose susirinko sinedrionas. 
Visa, kas vyksta, prieštarauja įstatymams... Jie 
nutarė... Nesileisk apgaunamas, Mokytojau! Būk 
budrus, Lozoriau! Teneapgauna jūsų ta netikra 
ramybė, menamas sinedriono nesidomėjimas. Tai 
tik spąstai Tave, Mokytojau, privilioti ir suimti, 
nesukėlus didelio sąmyšio ir tokiu būdu neleisti 
tautai susitelkti ir apginti Tave. Tavo likimas jau 
nuspręstas, ir dekretas pakeistas nebus. Jis bus 
įvykdytas — ar rytoj, ar nors ir po metų. Sine
drionas, nutaręs keršyti, būtinai tai įvykdys. Tik 
lauks tinkamos progos... Saugokis ir tu, Lozoriau, 
jie ir tave nori pasalinti iš kelio ir suimti, kadan
gi per tave daugelis tapo neištikimi sinedrionui ir 
perėjo Mokytojo pusėn. Pats esi teisingai pasa
kęs: tu — Jo galios įrodymas, o tokį įrodymą būti
na sunaikinti. Jie žino. kad tauta greitai pamirš
ta. Taigi, kai nebebus Mokytojo ir tavęs, ne viena 
liepsna liausis liepsnojusi". 

„Ne, Eleazarai! Jos tik labiau įsiliepsnos" 
atsako Jėzus. 

„Ach. Mokytojau! Bėt kas gi bus, jei mirsi'' 
Bus daugiau. 

http://Review.com
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KAIP TEN REIKALAI 
SU PLB FONDU? 
Prieš keletą mėnesių Lie

tuvių fondo tarybos pirmi
ninku išrinkus Vytautą Ka-
mantą, veik kiekviename išei
vijos laikraštyje užtinkame 
skambias antraštes, \ padangę 
keliančias Lietuvių fondo veik
lą, stebime į m u s žvelgiančius 
senokai pažįstamus LF vadovų 
veidus. Duok Dieve, kad vykdo
ma propaganda reikalų „neper-
sūdytų", negrįžtų bumerangu, o 
patektų į testamentų sudary
tojų ausį ir Lietuvių fondą api
bertų milijoniniais palikimais! 

Įdomiu sutapimu, spaudoje 
paskutiniuoju metu nieko ne
rašoma apie kitą Vytauto Ka-
manto pirmininkaujamą fondą, 
kuris puikuojasi šauniu PLB 
fondo vardu. 2003 metų vasarą 
Vilniuje vykusiame PLB XI 
seime paaiškėjo, kad 1997 m. 
įkurtas PLB fondas veikia 
nepriklausomai nuo PLB val
džios organų, devynių (9) save 
pasiskyrusių ir jokios PLB 
institucijos netvirtinamų fondo 
direktorių žinioj e.Taip pat pa
aiškėjo, kad PLB fondui 
neveikiant įnašų (akcijų) prin
cipu. PLB fondo valdyme auko
tojai rolės neturi. Savo ruožtu, 
PLB Seimo renkama kontrolės 
komisija PLB fondo knygų nere
vizuoja. Pagal PLB fondo inkor
poracijos dokumentus, pasi
traukus vienam iš direktorių, 
likusieji direktoriai gretas pa
pildo, sutardami pasikviesti 
jiems priimtiną asmenį. Direk
torių kadencija PLB fonde 
neįprastai ilga, net šešeri me
tai. Nepriklausomas mąstymas 
PLB fondo direktorių taryboje 

neskatinamas, net savotiškai 
įstatais varžomas. Šešių (6) 
direktorių sprendimu, PLB fon
do direktorius gali būti paša
lintas. Taigi, eini lauk, jei 
„nedūduoji į tą pačią dūdą"! 

Minėta PLB fondo „nepa
valdumo" žinia kaip žaibas 
trenkė PLB XI seimo atstovus. 
Žaibo smūgio būta tik nežymiai 
mažesnio už ne per seniausiai 
nuskriejusio per Lietuvos Res
publikos Seimą, paaiškėjus kad 
Užsienio reikalų ministerijai 
ir Valstybės saugumo departa
mentui vadovauja buvę KGB 
rezervo karininkai. Sunku buvo 
tikėti, kad PLB fondas, eilę 
metų siuntinėjamuose aukų 
prašymuose puošęsis PLB orga
nizacijos emblema, galėtų būti 
nuo PLB nepriklausomas. Pa
dėtį skubiai taisyti ryžosi PLB 
XI seimas, priimdamas vieno 
sakinio rezoliuciją: „JAV Illi
nois ir Michigan valstijose 
veikianti PLB fondo korporacija 
yra pavaldi PLB seimui ir 
PLB valdybai". 

Praėjus veik dvejiems me
tams, įdomu, kiek PLB fondo 
direktoriai teikės paklusti PLB 
XI seimo nutarimui? Spren
džiant iš „Pasaulio lietuvio" 
žurnalo 2004 m. spalio mėn. 
laidoje paskelbto PLB fondo 
sekretoriaus Jono Treškos, jr., 
pranešimo, seimo nutar imui 
direktorių nesiteikta paklusti. 
Išsisukinėjama įvairiai. Aiški
nama, kad „PLB fondo direk
torius ir iždininkas Juozas 
Lukas yra taip pat ir PLB val
dybos iždininkas. Tokiu būdu 
yra labai artimas ryšys su PLB 
valdyba, nes jos iždininkas žino 
PLB fondo darbus, projektus, 
finansus, gaunamas ir išleidžia
mas lėšas". Kitoje pranešimo 

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

Švediški blynai 

Sakoma, kad Amerikoje ne
mažai žmonių pusryčių nevalgo 
— arba neturi laiko, arba mano, 
kad gali ir be jų apsieiti, taip 
kontroliuodami savo kūno svorį-
Tačiau žinovai mums pataria 
būtinai pavalgyti gerus pusry
čius, nes tai suteikia darbingą 
nuotaiką, energiją. Verčiau pra
leisti priešpiečius arba valgyti 
paprastesnius pietus, bet neap
sieiti be pusryčių. Čia pateiksiu 
švediškų blynų receptą. Neišsi
gąskite pamatę, kad jie su spir
gučiais. Jeigu pavartosite kiau
šinių produktą be trynių, liesą 
pieną ir nuvarvinsite taukus, 
kurie liks, spirgučius pakepi
nus, tų kalorijų bus nedaug, bet 
patiekalas yra sotus ir skanus. 
Pamėginkite. 

1 puod. miltų 
1 šaukštas cukraus 
1/8 šaukštelio druskos (gali

ma apsieiti ir be druskos, nes 
lašinukai sūdyti) 

2 kiaušiniai arba tokio dy
džio indelis kiaušinių produkto, 
paruošto be trynių 

2 puod. 2 proc. arba lieso 
pieno 

1/2 sv. rūkytų lašinukų 
bruknių uogienės (lingon-

berry preserves) 
Smulkiai supjaustyti laši

nukus ir pakepinti keptuvėje. 
Nuvarvinti visus taukus (gali
ma išbarstyti spirgučius ant po
pierinių rankšluostėlių, kad su
gertų taukų likučius). Miltus 
sumaišyti su cukrumi ir druska. 
Kiaušinius sumaišyti su pienu 
Ši mišinį supilti į miltus, už
dengti ir šaldytuve palaikyti 
apie 1 vai (galima paruošti iš 
vakaro). 

[kaitinti orkaitę iki 400" F, 

riebalais ištepti 11x7x1 ir 1/2 
colių dydžio keptuvą. Į tešlą 
įmaišyti lašinukus, sukrėsti į 
keptuvą ir kepti 40—45 min., kol 
kepsnys gražiai paruduos. 

Iškeptus „blynus" supjaus
tyti ketvirtainiukais ir patiekti 
su bruknių uogiene. 

Paprastesni švediški 
blynai 

1 ir 1/2 puod. miltų 
3 šaukštai cukraus 
1/8 šaukštelio druskos 
3 kiaušiniai 
2 puod. pieno (2 proc. riebu

mo) 
2 šaukštai ištirpyto sviesto 

(galima sviestą pakeisti alieju
mi) 

Miltus sumaišyti su cukru
mi ir druska. Atskirame dube
nyje elektriniu plakikliu gerai 
išplakti kiaušinius, kol sutirš-
tės. | kiaušinius įmaišyti pieną 
ir ištirpytą sviestą (arba aliejų). 
Viską supilti į sausus produk
tus ir gerai išmaišyti. 

įkaitinti keptuvę, patepti 
sviestu arba aliejumi (keptuvė 
bus pakankamai įkaitusi, kai 
lašas vandens, užvarvintas ant 
jos vidurio, pradės spragsėti). 
Kiekvienas blynas turėtų būti 
maždaug 3 colių diametro, ke
pant nesukimšti blynų, kad teš
la nesuliptų ir patys blynai 
būtų gražesni, apvalesni. 

Kai viena pusė blyno trupu
tį paruduoja, jį apversti ir pake
pinti kitą pusę. Iškepusius bly
nus išdėlioti apie lėkštės kraš
tus vainiku, viduryje paliekant 
vietos dubenėliui su uogiene. 
Tinka bet kokia uogienė, bet, 
pagal švedišką tradicija, pa
prastai blynai patiekiami su 
bruknėmis (lingonberry). 

vietoje, teigiama, kad „Prak
tiškai kalbant, tai PLB valdy
ba savo nutarimu įsteigė PLB 
fondą ir jis buvo įregistruotas 
Illinois valstijoje kaip neprik
lausoma, pelno nesiekianti kor
poracija..." Pranešimo pabaigo
je pastebima, kad „PLB fondui 
teisiškai negalioja kitų korpo
racijų nutarimai". Šis sakinys 
tiksliausiai atsako ir į keliamą 
klausimą. PLB organizacijai 
esant savarankiškai korporaci
jai , PLB fondas nėra jai paval
dus. Žinoma, tokiame aiškini
me nėra pagrindo ieškoti „tei
sės principų". JAV Lietuvių 
bendruomenei priklauso ir pa
klūsta pusė tuzino įvairių spe
cialiems tikslams jos sukurtų 
korporacijų. Šios korporacijos 
JAV LB tarybos bei Krašto 
valdybos sprendimus priima 
geravališkai. Kodėl PLB fon
das kratosi PLB seimo ir 
PLB valdybos sprendimų? 

Gyvenimo ženklai savo
tiškai liudija PLB fondo aro
ganciją PLB valdybos atžvilgiu. 
Parafrazavęs istorijos pamo
kose girdėtą seną posakį: „Kie
no valdžia, to ir religija!", šiais 
moderniaisiais laikais galime 
teigti, kad „kieno piniginėje 
sėdi, to ir giesmelę giedi". Šį 
rudenį PLB valdyba straips
niais ir išsiuntinėtais aukų pra
šymais ėmėsi iniciatyvos savo 
veiklai pasirinkti lėšų. Peršasi 
išvada, kad PLB valdyba, va
dovaujama pirm. G. Žemkal
nio, vajui ypač aktyviai talki
nus PLB valdybos vicepir. 
Liūdai Rugienienei, atsisakė 
finansiniu požiūriu toliau būti 
šantažuojama. 

Šiuo metu bendruome-
nininkų tarpe kursuoja įvai
rūs gandai. Teigiama, kad PLB 
fondo pirm. V. Kamantas, tapęs 
Lietuvių fondo tarybos pirmi
ninku, iš pareigų yra atsista
tydinęs. Sakoma, kad pasi
traukę ir du PLB fondo direk
toriai. Abi žinios oficialiai 
nepatvirtintos. Kursuoja ir kita 
įdomi žinia, kd PLB fondas bus 
uždarytas ir sujungtas su Lie-

Švediški mėsainiukai 

Tinka „švediškam stalui" — 
„Smoergasbord", bet ir šiaip 
pietums 

1 puod. baltos duonos džiū
vėsėlių 

1 sv. maltos liesos jautienos 
1/2 sv. maltos liesos kiau

lienos 
1/2 puod. bulvių košės* 
1 suplaktas kiaušinis 
1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio rudo cukraus 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio kvapiųjų pi

pirų (allspice) 
1/4 šaukštelio tarkuoto 

muskato riešuto (nutmeg) 
1/8 šaukštelio gvazdikėlių 

(cloves) 
1/4 šaukštelio imbiero mil

telių (ginger) 
3 šaukštai aliejaus kepimui 
*Jeigu nuo pietų kada atlie

ka bulvių košės, galima ją su
krėsti į plastmasinį maišelį ir 
sušaldyti. Atšildžius ir gerai iš
maišius, košė bus vėl kaip švie
žia, ypač tinka panaudoti, ga
minant kugelį, cepelinus, šve
diškus mėsainiukus (kaip šiuo 
atveju), sut i rš t int i daržovių 
sriubas arba bet kur kitur, kur 
vartotume bulves. 

Dideliame dubenyje sumai
šyti 1/2 puod. duonos džiūvė
sėlių su visa malta mėsa, bulvių 
koše, kiaušiniu ir visais pries
koniais. Iš masės daryti maž
daug 1 colio diametro kuku
laičius, kiekvieną pavolioti liku
siuose duonos džiūvėsėliuose. 
Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti mėsainiukus ir pakepin
ti, nuolat apvartant, kol gražiai 
paruduos iš visų pusių. Kai 
mėsainiukai paruduos, suma
žinti karštį, keptuvę uždengti ir 
kepti dar apie 15 min., kol mėsa 
bus visiškai iškepusi. 

Šitaip paruošti mėsainiukai 
labiau tinka „švediškam sta
lui", jei norite juos patiekti pie-

tuvių fondu. Jei tai pasitvir
tins, tai galėsime teigti, kad V. 
Kamanto į pareigas Lietuvių 
fonde ateita su „kraičiu". 

Š. m. balandžio 30 d. Le-
mont, IL, vyks kitos finansinės 
institucijos — Lietuvių fondo — 
metinis suvažiavimas. Jo dar
botvarkėje numatytas naujų 
LF įstatų priėmimas. Priim
dami sprendimus, taip pat 
patikėdami įgaliojimus, būkime 
budrūs, kad naujausiais įsta
tais, panašiai kaip įvyko PLB 
fonde, nebūtų dar labiau įtvir
t intas direktorių oligarchinis 
valdymas. Prieš daugiau kaip 
40 metų Lietuvių fondas buvo 
įkurtas jo pradininkų ir JAV 
Lietuvių bendruomenės va
dovybės susitarimu. Lietuvių 
fonde įstatais įtvirtinta dviejų 
organizacijų simbiozė privalo 
išlikti išeivijos ateities kar
toms. 

Alg imantas S. Gečys 
Philadelphia, PA 

GAILA, KAD BAIGĖSI 
KELIONĖ 

Dienraščio „Draugo" 2005. 
03.28 laidoje pasibaigė Alekso 
Vitkaus 21 dieną ėjusi atkarpa 
„Dar kartą į Vokietiją", kur ta
lentingo žurnalisto plunksna 
aprašoma kelionė laivu Reino ir 
Dunojaus upėmis Vokietijoje ir 
Austrijoje. 

Gaila, kad ta kelionė ne-
sitęsė dar dvidešimt atkarpų, 
kur nors po Europą, nes jos 
aprašymą buvo labai įdomu 
skaityti. Kelionėje praplauktos 
vietovės, vaizdai, krantai, mies
tai, miesteliai, valdovų rūmai ir 
senos plėšikų pilaitės taip 
kruopščiai aprašytos su jų 
istorija, vardais ir datomis, kad 
beskaitanf. tu pats plauki kartu 
su autorium ir džiaugiesi kelio
nės vaizdais ir išgyvenimais. 

Vokietijoje ir Austrijoje 
daugeliui lietuvių teko gyventi 
II pasauliniam karui baigiantis 

tums, pavartokite šią versiją: 
Išimti mėsainiukus iš kep

tuvės po to, kai jie bus paru
davę. Į keptuvę įberti 2 šaukš
tus miltų, truputį maltų pipirų. 
Pakaitinti, kol pradės kepti ir 
atsiras burbuliukai, tuomet, vis 
maišant, įpilti 1 puod. jautienos 
sultinio ir 1 puod. grietinėlės 
arba kondensuoto pieno (galima 
panaudoti ir „Milnot" — tai so
jos produktas, bet receptuose 
veikia taip pat, kaip grietinėlė). 
Į keptuvę sudėti mėsainiukus, 
uždengti ir pavirinti 30 min. 
Patiekti kartu su keptuvėje 
esančiu padažu. 

Prie šių mėsainiukų tinka 
biriai virti ryžiai arba plonyčiai 
makaronai ir, žinoma, šviežių 
daržovių salotos. 

Daniški karbonadai 

2 sv. kiaulienos karbonadų 
(pork chops) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštelis kario miltelių 

(curry powder) 
1 sv. liesų rūkytų lašinukų 
2 rūgštūs obuoliai 
2 vi d. dydžio svogūnai 
1 puod. be prieskonių jogur

to 
1/2 šaukštelio maltos pap

rikos 
1 šaukštas aliejaus 
Lašinukus, svogūnus ir 

obuolius (neluptus) supjaustyti 
nedidelėmi| juostelėmis, ir ant 
lengvos liepsnos pakepinti alie
juje, kol lašinukai paruduos, 
svogūnai ir obuoliai suminkš
tės. Išimti iš keptuvės. Karšta
me aliejuje pakepinti karbona
dus, kol abi pusės paruduos — 
apie 5 min. Ant pakepintos 
mėsos užpilti jogurtą, sumažin
ti karštį, uždengti ir kepti, kol 
mėsa bus iškepusi. Iškepusią 
mėsą padengti svogunų-lašinu-
kų-obuolių mišiniu ir patiekti į 
stalą. 

ir pasibaigus penkerius ar dau
giau metų. Nežinau, a r kas 
tuomet iš mūsų keliavo laivais 
Reino ar Dunojaus upėmis. 
Tuomet keliavome traukinias 
per anglų, amerikiečių ir pran
cūzų zonose buvusias ir 
UNROS ar IRO globotas pabė
gėlių stovyklas, kurias mums 
vaizdžiai pamini ir laivu ke
lionės aprašymas. 

Retas žurnalistas išeivijoje 
ir Lietuvoje taip kruopščiai, 
tiksliai ir plačiai skaitytojui 
pateikia savo kūrinius, kaip 
Aleksas Vitkus. Gal jau 15 ar 
daugiau metų, kai mes skaito
me jo straipsnius, laiškus, poli
tikos analizes visoje mūsų 
išeivijos spaudoje ir serialus, 
atkarpas „Draugo" dienraštyje. 
Čia per paskutinius penkerius 
metus buvo išspausdinta de
šimt ser ia lų-a tkarpų: 2005 
„Dar kartą į Vokietiją" (21 at
karpa), 2004 m. „Kas yra Isla
mas?" (8 atkarpos), 2004 m. 
„Šis tas apie popiežius" (9 at
karpos), 2003 m. „Iš Atlanto 
vandenyno į Ramųjį" (17 atkar
pų), 2002 m. „Irakas — iš kur, 
kada ir kaip" (6 atkarpos), 2002 
m. „Lietuvaitė keliautoja prieš 
100 metų" (6 atkarpos), 2001 
m. „Šeši Lietuvos padalinimai" 
(3 atkarpos), 2001 m. „Vartai į 
Indokiniją" (20 atkarpų), 2001 
m. „Nuo Abromo iki Clinton" 
(12 atkarpų), 2000 m. „Ateikite 
pas mane visi" (10 atkarpų). 

— Tokios plačios apimties 
žurnalistikai reikia daug infor
macijos ir didelės bibliotekos. 
Ar ją turite? — klausiau Alek
są. 

— Visko neturiu, bet turiu 
per 3,000 vienetų biblioteką. 

Privačių bibliotekų, be abe
jo, yra ir su 30,000 leidinių, bet 
jų lobio perdavimui spaudos 
skaitytojams reikalingas žur
nalistinis talentas, darbštumas 
ir spaudos meilė, ką neabejoti

nai t u r i žurna l i s tas Aleksas 
Vitkus. 

Kelias Alekso Vitkaus 
a tkarpas karpiausi iš „Draugo" 
ir aš . J ų formatas nepatogus ir 
j a s t u r ė t i knyga būtų daug 
patogiau. Nors mūsų išeivija 
nepasižymi knygų pirkimu, bet, 
manau Alekso Vitkaus spaudos 
darbus sudėjus į vieną knygą, 
jos p la t in imas išeivijoje ir 
Lietuvoje būtų lengvas. Berei
kia t ik leidėjo ir tolimesnių 
kelionių per platųjį pasaulį. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Darien, IL 

AR BUVO 
NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA? 
Gal keistokas klausimas — 

ar nepr ik lausoma Lietuva 
buvo? O tą klausimą pagimdė 
kovo 2 d. išspausdintas pir
mame „Draugo" puslapyje 
straipsnis, pa imtas iš Lietuvos 
laikraščių. Keis ta , kad Lie
tuvoje š iandieniniai politikai 
(manau, kad ne istorikai) išri
kiuoja praeitį ir pristato „tar
pukario Lietuvą". Tikiu, kad tai 
tik iš netyčių išsprūdęs pasi
sakymas , nor in t kaip nors 
gudriau išsireikšti, bet tai labai 
apgaul ingas ir net inkant is 
pasisakymas, ypač dabartinei 
j a u n a i l ietuvių kar ta i , kuri 
dabar Lietuvos istorijos mo
kosi. 

Lietuvoje mokiausi Lietu
vos istorijos, gimnazijoje bū
damas . Lietuvos istoriją man 
dėstė , mokė mane, istorikė 
Giedrai t ienė, Panevėžio mer
gaičių gimnazijos direktorė, o 
Kaune VD universitete, prof. 
Zenonas Ivinskis, bet niekada 
iš jų negirdėjau, kad būtų kada 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS 

* Moteris perka darbą su 
gyvenimu senų žmonių prie
žiūroje. Patirtis, rekomendaci
jos. Siūlyti įvairius variantus. 
Tei. 773-221-3708. 

* 3 suaugusių asmenų tvar
kinga šeima, nebrangiai išsi
nuomotų 2 mieg. butą Brighton 
Parke. Tei. 773-387-7232. 

* Moteris ieško pastovaus dar
bo žmonių priežiūroje su maža 
angių kalba. Galimas pirkimas . 
Tei. 630-922-4753. 

* Moteris, turinti žalią kortą, 
gerą patirt], rekomendacijas, 
vairuojanti, ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje. 
Tel.773-383-4301. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo 
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajo
nuose. Patirtis, rekomendaci
jos, automobilis, dokumentai. 
Gali pakeisti savaitgaliais. Te!. 
708-692-4422, 708-233-6918. 

* Vyras ieško darbo su gyveni
mu ar su gožimu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tei. 630-915-9227. 

* 48 m. metų moteris ieško dar
bo su gyvenimu senelių, vaikų 
arba namų priežiūroje. Gali iš
leisti atostogų. Žalia korta, re
komendacijos. Tei. 630-863-3379. 

* Nuo birželio 10 d. iki rugpjū
čio 15 d. galiu pakeisti slau
gančius ligonius, prižiūrėti se
nelius ar vaikus. Tei. 219-787-
8476. 

* Pigiai parduodamas auto
mobilis Pontiac Transport ( mini 
Van ) 1994 metų, 92 K mylių, 
labai geram stovyje. Visi priva
lumai. Tei. 773-501-6576. 

* Šeima nori išsinuomoti butą 
ar namą Vilniuje vienerių metų 
laikotarpiui. Tei. 630-774-1025. 

* Moteris perka gerai apmoka
mą darbą su grįžimu namo 
senelių ar ligonių priežiūroje 
Patirtis senelių namuose, re
komendacijos. Turi automobili , 
susikalba angliškai. Tei. 219-
484-9727. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S/Benetis. tei. 63*»-241-1912 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge i šnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tei. 630-910-0644. Janą. 

ĮVA IRUS 

* Žmones, kurie pažįsta Eglę 
Jakelevičiūtę, prašome pra
nešti jai. kad jos vardu gauti 
svarbūs dokumentai. Tei. 815-
325-9427. 

* Moteris ieško darbo kas antrą 
savaitgalį nuo penktadienio iki 
sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Tei. 708-359-
9641. 

* Moteris, turinti žalią kortą, 
vairuojanti, ieško darbo . Siūlyti 
įvairius variantus. Tei. 219-983-
2760. 

nors buvusi — „tarpukario 
Lietuva". Vasario 16-oji buvo 
ilgai švenčiama, kaip didinga 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. „Tarpukario Lietuva", 
tai ne tik keistas pavadinimas, 
bet dabar ypač labai kenksmin
gas, t inkantis gal tik Put in , 
šaukiant į Maskvą pasaulinius 
valdovus, norint apgaulingai 
pasididžiuoti ir paklaidinti vi
suomenę, ir pasaulj. Labai 
džiaugiuos, kad mūsų dabarti
nis prezidentas (jam reiškiu 
ypatingą pagarbą!), Putin pa
kviestas nevyko į Maskvą, nors 
ne tik dabartiniai maskvinin-
kai , bet ir kai kurie vers
lininkai Lietuvoje nepatenkinti 
esą, tai gali pakenkti verslui. 

Tikiu, kad nebus apgau
dinėjama jaunoji karta ir is
torikai vadovėliuose a iškia i 
aprašys kokia graži ir kūrybin
ga buvo nepriklausoma Lie
tuva, išauginusi per dvidešimtį 
metų vieną kartą (nuo 1920 m. 
iki 1940 m.). Šitoji nepriklauso
mos Lietuvos karta, kai So
vietinė Rusija pirmoji į Lietuvą 
įsibrovė, garbingai kovojo prieš 
visus okupantus ištisai, ir todėl 
dabar Lietuva yra laisva. 

Pilypas N a r u t i s 
Oak Lawn, IL 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
~[BU^=r Landmark 
jf£???L properties 

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

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

jjĖ 

->^K' o 

PASLAUGOS 

w v 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

.Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t., 

Evergreen Park. II. 60805 
Tei. 708-424-8654;773-581-8654 

„DRAUCO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
775-S85-9S0O 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

MilANĮĮy 
EcpressCorp. 

V R A ( " . M I M Y B I : 
UJ^Srs/VKY-I I K O N ' I H I N l R I 

SiLNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LAI VIJA ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSIJĄ 
I S S I U N Č I A M L K I I i K V I L N A S A V A I VU. 
PRUSTATOMfc OAVHJUI ' I l b S I A l I RANKAS. 

1-800-775-SIND 
rVItisų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc a n d clcli 
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Pasaulio naujienos 
Pabarais AFP, Beateis, AP, t«erfax, ITAR-TASS. BNS 

EUROPA 

VATIKANAS 
Jonas Paulius II artimiau

siomis dienomis veikiausiai vėl 
atsiguls į ligoninę, kur jam bus 
atliktas medicininis patikrini
mas, nors būgštavimai, kad po
piežiaus sveikata blogesnė nei 
apie ją praneša Vatikanas, to
liau nerimsta, antradienį rašo 
„Corriere della Serą". Vatika
nas šio pranešimo kol kas neko
mentuoja, į takingas dienraštis, 
remdamasis neįvardytu šalti
niu, rašo, jog Romos Gemelli li
goninės gydytojai nori apžiūrėti 
vamzdelį, kuris popiežiui į tra
chėją buvo įs ta tytas praėjusį 
mėnesį, kad palengvintų kvėpa
vimą. 

RYGA 
Rygos dūmą antradienį 

nauju Latvijos sostinės meru 
išrinko „Naujojo laiko" partijos 
pasiūlytą buvusį teisingumo mi
nistrą Aivars Aksenoks. Už jį 
balsavo 31 deputatas, o už so
cialdemokratų pasiūlytą Gun-
dars Bojars — 29 deputatai. Iš
rinktasis sostinės meras padė
kojo rygiečiams, rinkėjams, ko
legoms ir visiems, kas jį parė
mė. A. Aksenoks pabrėžė, kad 
tikrasis darbas ir sunkumai tik 
prasideda, bei vylėsi, kad patei
sins jam parodytą pasitikėjimą, 
sugebės dirbti šiose pareigose 
visus ketverius metus. 

BUKAREŠTAS 
Trys Baghdad pagrobti ru

munų žurnal is tai prieš savo 
dingimą pirmadienį sugebėjo 
nusiųsti desperatiškas žinutes 
savo giminaičiams ir kolegoms. 
„Mes pagrobti. Tai ne pokštas", 
mobiliuoju telefonu motinai iš
siųstoje trumpojoje žinutėje ra
šė viena iš pagrobtų žurnalistų 
Marie Jeanne Ion. Du pagrobti 
žurnalistai — redaktorė M. J. 
Ion ir operatorius Sorin Miscoci 
— dirba televizijos kanale „Pri
ma", o trečiasis, Ovidiu Ohan-
nesian, yra laikraščio „Romania 
Libera" korespondentas. Žurna
listus, kurie t rumpam atvyko j 
Baghdad rengti reportažų, vie

noje Baghdad gatvėje pagrobė 
trys irakiečiai. 

PRAHA 
Čekijos valdančiosios koali

cijos partijoms nesugebėjus iš
spręsti nesutarimų dėl ministro 
pirmininko Stanislav Gross fi
nansinės veiklos, koalicija pavo
jingai priartėjo prie žlugimo ri
bos. Krikščionių demokratų, ku
rie yra mažesnė koalicijos parti
ja , vadovas Miroslav Kaloušek 
po derybų pareiškė sušauksian
tis partijos nacionalinį suvažia
vimą, kur is priims galutinį 
sprendimą dėl jų tolesnio darbo 
Vyriausybėje. Jei krikščionys 
demokratai pasitrauks iš Vy
riausybės, S. Gross parlamente 
neteks daugumos ir, norėdamas 
išsilaikyti iki 2006 m. rinkinių, 
veikiausiai turės kliautis netie
siogine Komunistų partijos pa
rama. 

TALINAS 
Estiją užtvindė suklastoti 

JAV dolerių banknotai — per 
praėjusius metus šalyje konfis
kuota padirbtų šios valiutos 
banknotų už bendrą 600,000 
kronų sumą. 2004 m. Estijoje 
buvo konfiskuoti 409 suklastoti 
JAV dolerių banknotai, iš kurių 
352 buvo 100 JAV dolerių vertės 
banknotai. Pasak policijos ats
tovo, praėjusiais metais, paly
ginti su 2001-2003 m., klastočių 
skaičius pastebimai padidėjo. 
Palyginti su 2003-aisiais, per
nai suklastotų euro banknotų 
skaičius taip pat padidėjo du 
kar tus . 

nėms Tautoms. „Mes raginame 
jus atmesti šią kandidatūrą", 
sakoma buvusių diplomatų laiš
ke JAV Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkui Richard 
Lugar. Buvę diplomatai atkrei
pė dėmesį į J. Bolton išsakytą 
požiūrį, kad JT turi vertę tik tuo 
atveju, jei tiesiogiai tarnauja 
JAV interesams. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irake antradienį prasidėjo 

neseniai išrinkto parlamento 
sesija, kurios pradžia kelioms 
valandoms buvo atidėta dėl pa
skutinės minutės ginčų parla
mento pirmininko klausimu. 
Netoli Baghdad suvažiavimų 
centro, į kurį antrajai, sesijai 
rinkosi parlamentarai, sprogo 
du minosvaidžio sviediniai. Kol 
kas neaišku, ar per šiuos spro
gimus įtvirtintame „žaliosios 
zonos" komplekse, nukentėjo 
žmonės. Deputatams ginčijantis 
dėl to, kuris sunitų atstovas tu
rėtų vadovauti parlamentui, se
sijos pradžia vėlavo maždaug 
tris valandas. Dabartinio Irako 
prezidento Gh. ai Yawar sekre
toriatas paskelbė, kad jis atsi
sako užimti šį postą. 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

DRAUGAS, 2005 m. kovo 30 d., trečiadienis 

AZIJA 

JAF 

WASHTNGTON, DC 
59 buvę JAV diplomatai su

kritikavo siekį skirti JAV am
basadoriumi Jungtinėse Tau
tose John Bolton, rodo laiškas, 
antradienį atsiųstas įtakingam 
Kongreso nariui. Prezidentas 
George W. Bush prieš tris sa
vaites pateikė J. Bolton kandi
datūrą, nepaisydamas demo
kratų pastabų, kad jis yra prieš
taringai vertinama asmenybė ir 
yra parodęs nepagarbą Jungti-

JAKARTA 
Po Indoneziją sukrėtusio 

smarkaus žemės drebėjimo bu
vo patvirtinta mažiausiai 400 
žmonių žūtis. 8.7 balo pagal 
Richter skalę stiprumo žemės 
drebėjimas įvyko pirmadienį. 
Indonezijos viceprezidentas Yu-
suf Kalia anksčiau sakė, kad po 
sugriuvusiais pastatais galėjo 
žūti iki 2.000 žmonių, tačiau pa
reigūnai, iš oro apžiūrėję nu
kentėjusią teritoriją, sakė, jog 
žala yra gerokai mažesne nei 
spėta. Seismologų manymu, 
stiprus drebėjimas buvo padidė
jusio geologinio tempimo, sukel
to gruodžio 26-osios drebėjimo, 
padarinys. J ie perspėjo, kad 
anksčiau ar vėliau įvyks ir tre
čias stiprus žemės drebėjimas. 

Prezidentas Seimui vėl teikia T. Birmontienės kandidatūrą 

Atkelta iš 1 psl . 
„Tikimės, jog tokia emocinė 

diskusija, kuri iškilo pirmą kar
tą, išklausius visus argumen
tus, pagelbės jums priimti tin
kamą sprendimą", sakė prezi
dento V. Adamkaus patarėjas vi
daus politikos klausimais Da
rius Gudelis, pristatydamas 
Seimui T. Birmontienės kandi
datūrą. Jis pabrėžė, kad Sei
mas, pr i imdamas sprendimą, 
turėtų atsižvelgti į T. Birmon
tienės patirtį ir kvalifikaciją. 

Pasak T. Birmontienės, di
sertacija Seime buvo cituota ne

tiksliai, ją patobulinant, pako
reguojant. 

„Kaip 'geriausiais KGB lai
kais' - citatos pakeistos, patai
sytos, kitų žodžiai dedami į ma
no lūpas", sakė kandidatė į KT 
teisėjas. 

T. Birmontiene taip pat sa
kė, kad jai darosi neramu, dėl 
praeities ir ateities santykio, 
kuris, pasak kandidatės į KT 
teisėjas, įgauna keistą pobūdį. 

„Dėl mano disertacijos Sei
me jau pasisakyta, bet jų yra 
daugiau. Kai jų pritruks, galbūt 
bus pereita prie diplominių dar

bų ir mokyklinių rašinių. Kur 
riba?.. Esu pirmoji, ir tikiuosi, 
paskutinė, kuriai buvo taiko
mas toks vertinimas", sakė T. 
Birmontiene. 

Pirmą kartą teikiant T. Bir
montienės kandidatūrą buvo 
paminėta aplinkybė, kad jos tė
vo Alfonso Mockevičiaus karje
ros pradžia yra viename iš 
NKVD dalinių! 

„Tėvus man, kaip ir visiems 
kitiems, davė likimas", sakė T. 
Birmontiene, pridurdama, kad 
nesiruošia jų išsižadėti dėl jokių 
pareigų. 

V. Uspaskicho žodis JAV išskrido žvirbliu ir negrįžo? 

Atkelta iš 1 psl . 
politinėms partijoms, kurios 
tarpusavyje visiškai nesutaria", 
teigė politikas, lyg netiesiogiai 
bandydamas teisintis, kodėl jo 
vadovaujamos Darbo partijos 
programa rinkėjams nevykdo
ma. 

Iš „Ekstros" išgirdęs šias ci
tatas, V. Uspaskichas iš pradžių 

mėgino neigti, kad jokio inter
viu su juo JAV negalėjo būti. įsi
tikinęs, jog faktas yra tikras, 
ministras neigė taip kalbėjęs. 

„Dėl konservų fabriko mane 
gal ne taip suprato, iškraipė žo
džius. O dėl Vyriausybės verti
nimo — tai visiška nesąmonė. 
Nei Lietuvoje, nei juo labiau už
sienyje niekada nevertinu Vy

riausybės. Ir apskritai žodžio 
Visiškai' aš nevartoju", teisinosi 
V. Uspaskichas. 

Paklaustas, ar cituotų teigi
nių atsiradimo priežastis nega
lėjo būti gausios vaišės vakarie
nės „Ritz-Carlton" viešbutyje 
metu, ministras ne juokais su
pyko: „Jūs manęs neprovokuo
kite. Ir neieškokite sensacijų". 

APIE PARTIZANUS 
IR BENDRABUTĮ . . . 
Nužudytam Čečėnijos prezidentui 

A. Maschadov atminti... 
i 

Visą mūsų gražų pasaulį 
galima būtų įsivaizduoti kaip 
didelį, daugiabutį namą, kuria
me gyvena įvairiausių tautybių 
žmonės. Viename aukšte, tar
kim, gyvena lietuviai, kitame 
anglai, dar kitame prancūzai, 
rasai... Gretimoje laiptinėje 
amerikiečiai, japonai ir t.t. Ir 
visi šie gyventojai naudojasi 
tomis pačiomis komunalinėmis 
paslaugomis — vandeniu, oru ir 
t.t. 

Jeigu šio namo gyventojai 
gražiai sutaria, tai namas stovi 
puošnus, apsodintas gėlėmis, 
gražiai išdažytas, o jo gyvento
jai mandagūs, sveiki ir laimin
gi. Tačiau įsivaizduokime, kad 
kuriame nors bute apsigyvena 
agresyvesnis, nedraugiškas 
kaimynas, kuris iš gretimų 
aukštų kaimynų atima mažes
nius butus ir ima visaip juos 
išnaudoti. Kai nuskriausti ir 
pažeminti kaimynai ima nesu
tikti su tokia neteisybe ir prade
da su agresorium kariauti, siek
dami laisvės, tada didysis 
kaimynas juos pavadina bandi
tais — ir tokią informaciją 
išplatina visiems kitiems namo 
gyventojams. Paskui ima tuos 
mažiukus vaikytis po laiptines, 
žudyti tualetuose ir kitur. 
Mažiukai nori būti savarankiš
ki ir išdidūs — jie išsirenka 
vieną prezidentą, bet didysis 
kaimynas jį nušauna . Tada 
mažiukai išsirenka kitą prezi
dentą, kuris nebenori kariauti, 
kuris siekia kaip nors taikiai 
išspręsti visą šį kaimynų kon
fliktą, bet piktasis kaimynas 
sušaudo ir šį prezidentą. 

Ką tada daro kiti namo 
gyventojai? Kaip jie reaguoja? 
Jie nenori su dideliu ir piktu 
kaimynu pyktis — sėdi užsidarę 
savo butuose, tvarkosi, garsiai 
klausosi muzikos, linksminasi... 
Paskui jie gauna pakvietimą iš 
didžiojo piktojo kaimyno atvyk
ti gegužės 9-ąją švęsti jo gimimo 
dieną ir visi nuolankiai važiuo
ja, nes žino, kad už tai didysis 
kaimynas jiems duos dovanų — 
matrioškų, naftos, dujų. O gal 
— jie galvoja — jei mes būsim 
draugiški savo agresoriui kai
mynui, tai nuo mūsų meilės ir 
dėmesio jis pagerės ir ims 
nebežudyti mažųjų butų gyven
tojų? 

Kokios tokio namo vysty
mosi perspektyvos? Vienareikš
miškai atsakyti sunku, bet fak
tas yra tai, kad dovanomis suin
teresuoti kaimynai nebemato 
visumos, nebesuvokia, kas vyks
ta, ir pataikauja amoraliam, 
ciniškam procesui, kuris gali 
sunaikinti visą namą... Smagu, 
kad bent dviejų namo butų 
gyventojai nepataikauja... 

II 

Kažkada kūriau doku
mentinį fiimą apie partizanų 

Rinktinės vado meilė Rytų kaimynams nerūdija 

Atkelta iš 1 psl. 
paaiškėjo, jog baltarusiai buvo 
teisūs. 

Liepos 26 d. Vilniaus pasie
nio rinktinės, kuriai vadovavo 
A Sadkauskas, štabo viršinin
kui paskambino kolegos iš Bal
tarusijos ir pakvietė į susitiki
mą, kuriame norėta išsiaiškinti 
apie nelegalų sienos perėjimą. 
Susitikimo metu baltarusiai pa
rodė savo filmuotą medžiagą ir 
paprašė Lietuvos kolegų oficia

liai patvirtinti, jog Rusijos žur
nalistai iš tiesų nelegaliai kirto 
valstybės sieną. 

Pavaldinių įtikintas rinkti
nės vadas A. Sadkauskas pasi
rašė dokumentą, kuris tapo pa
grindiniu motyvu baltarusiams 
suimti Rusijos žurnalistus. Apie 
tai, kad toks dokumentas buvo 
išsiųstas į Baltarusiją. A. Sad
kauskas neinformavo nei VRM, 
nei tuomečio Pasienio departa
mento vadovybės. 

Atlikus tarnybinį patikrini
mą, nuspręsta A. Sadkauską 
perkelti į žemesnes pareigas. 
Kuo visa ši istorija baigėsi, A. 
Sadkauskas dabar nebeprisime
na. „Praėjo labai daug laiko. Ži
nau tik tiek, jog šį įvykį tyrė Vil
niaus apygardos prokuratūra ir 
jokių neteisėtų dalykų mano 
veiksmuose nerado", sakė VSAT 
pareigūnas, dabar tęsiantis stu
dijas svetimos valstybės išlaiko
moje akademijoje. 

vadą Juozą Lukšą Daumantą. 
Skai tant to meto NKVD doku
mentus, į akis krenta tai, kad 
anuomet irgi buvo naudojama 
ta pati propagandinė terminija, 
kaip ir dabar — neteisėti ban
ditų junginiai, banditų vadas, 
taikių gyventojų žudymai ir t.t. 
Jei prisimintume to meto istori
ją, t a i išties tuo metu vyko 
masinis taikių gyventojų geno
cidas juos šaudant, t remiant į 
Sibirą. Tik nederėtų užmiršti, 
kad tai darė ne „neteisėti ban
ditų junginiai", o „išvaduotoja" 
Raudonoji armija su vietiniais 
stribais. Taip — ta pati Rau
donoji armija, kuri dabar va
duoja Čečėniją, kuri švęs ge
gužės 9-osios pergalę Maskvoje, 
an t kilimo išsikvietus visų 
didžiųjų valstybių vadovus. Ta 
pat i , kur i nenori pripažinti 
Baltijos valstybių okupacijos 
fakto ir pasmerk t i Ribben-
trop—Molotov slaptų susi ta
rimų. Ta pati, kuri Maskvos 
centre a t s ta t inė ja paminklą 
lietuvių (ir rusų!) budeliui J . 
Stalinui... 

Tad galime t ik didžiuotis 
savo t au ta ir jos prezidentu, kad 
šįsyk ne pragmatiniai, ne vergo 
interesai nulėmė mūsų prezi
dento apsisprendimą. Na, gerai, 
negausim dovanų, negavom jau 
1990-aisiais, kai Lietuvai kerš
tingosios Rusijos buvo paskelb
ta blokada. Nenumirėm... Bet 
j uk tu r i kažkas pasaulyje 
bandyti grąžinti moralę, paža
dinti sąžinę, sąmoningumą... 

Dar viena keista analogija 
t a r p nužudytojo Čečėnijos 
prezidento Aslan Maschadov ir 
nužudytojo lietuvių partizano 
vado Juozo Lukšos-Daumanto. 
Abiejų kūnai nebuvo atiduoti 
giminėms — toks yra mongo
liškosios mąstysenos „išvaduo
tojų" kerš tas laisvės kariams. 
Renkant medžiagą apie Juozo 
Lukšos-Daumanto palaikų li
kimą, pavyko prisikasti tik prie 
hipotezės — Erel is -Marku-
lis, NKVD šnipas, infiltruotas į 
pa r t i zanų vyriausybę ir 
nemaža i prisidėjęs prie jos 
sunaikinimo, vėliau dėstęs VU 
s tuden t ams medikams pata-
natomiją, gir tas kažkam yra 
pasakę , kad Juozo palaikų 
niekam nepavyks surasti, nes 
jie atiduoti s tudentams prak
t iniams užsiėmimams. 

Lietuvoje stribiškos mąsty
senos žmonėms kartais ir iki 
šiol atrodo, kad Lietuvos parti
zanai — tai banditai, sovietinis 
propagandinis smegenų plovi
mas bus padaręs savo juodą 
darbą. Tokį pa t praplovimą 
Rusija nūnai j a u baigia atlikti 
ir Vakarų publikai. Aišku, karo 
metu ats i t inka ir banditiškų 
akcijų, į miškus juk išeina 
visokie žmonės, visus juos 
sunku kontroliuoti. Tačiau, 
pvz., ka lban t apie dabart inį 
par t izaninį karą Čečėnijoje, 
visgi reikėtų jaust i skir tumą 
ta rp A. Maschadov ir Š. Ba-

A t A 
LIUDAI MERECKYTEI 

ŠUKIENEI 

mirus, jos vyrui RAIMUNDUI, giminėms bei ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime netekę brangios kolegės. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai ir 
kapelionas kun. Rapolas Krasauskas 

Lietuvos Dukterų d raug i j a i m i r u s i ų atminimui aukojo : 

A-a. Jus t inos Smaiž ienės atminimui $20 aukojo Angele 
Venslovienė, 

a.a. Hal inos Ž i tk ienės atm. $50 aukojo Halina Bagdo
nienė, 

a.a. Vito Kazlausko atm. $100 aukojo Regina Kazlaus
kienė, 

a.a. Reginos Ank ienės atm. $25 aukojo Nina Jurkšaitis. 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja ir užjaučia mirusių 

artimuosius. 

sajev. Nužudytasis prezidentas 
buvo karys ir vaikų nežudė... Su 
juo buvo galima bandyti prob
lemą spręsti ne žudynėmis, 
dabar jau lyg ir nebėra su kuo. 
Tai pasaulio didžiųjų, stipriųjų 
abejingumo rezultatas ir atsa
komybė už tolesnius įvykius 
Rusijoje. 

III 

P.S. skaitant Juozo Lukšos-
Daumanto laiškų mylimajai 
Nijolei Bražėnaitei-Lukšienei 
knygą „Laiškai mylimosioms" 
galima įsitikinti, koks buvo šio 
„bandito" menta l i te tas . Tai 
būta neeilinės asmenybės — 
dvasios kario, poeto... vieną 
laišką norėtųsi pacituoti ištisai: 

„Paryžius, 1949.2.16 
Mano Brangioji Niliuk, 
Nežinau, ar ir Tu šią 

valandą skendi tokiam nykume, 
kaip ir aš? O gal Tu rami, 
priešpietines savo nuotaikas 
man perdavus. Norių tikėt, kad 
šią rėkiančią tuštumą manyje 
sukėlė aplankymas Tavęs, o gal 
pabudo 16-tos Vasario nuo
taikos. 

Ieškau ir nesurandu nei 
kaltininko, nei atsakymo, kodėl 
aš šiandien čia, o ne ten, kur jau 
privalau būti. Metai su kaupu 
nežinios kankina mano sąžinę. 
Metai su kaupu, kai pasku
tinius savo pėdsakus palikau 
kruvinų tėviškės dirvonuos. 
Metai su kaupu, kai tiesiog 
negirdžiu klykiančių skausmo 
raudų. Šie metai su kaupu jau 
suspėjo iš daugelio mano ge
riausių draugų pareikalauti 
nemirtingos mirties. Perkošiu 
mintimis jau penktų metų 
krauju įmirkusius apkasus, 
prisimenu ilgas galerijas, noriu 
ir savo kaulus matyt besirikiuo
jančius tarp anų sukryžiuotų 
griaučių. Tik gaila to, kas 
nebaigta pasiekti . Tai šios 
Vasario 16-tos proga! 

Mudu šiandien kalbėjom 
apie kantrybę. Leisk man pa
pasakoti ir apie ja tenai. Menu, 
vieną ankstyvą pavasarį at
šliaužia į mūsų urvą ryšininkai 

ir štai kokias gaunu žinias; 
Šiandien 9 vai. ryto 200 

rusų apsupo Šarūno slėptuvę. 
Po kelių valandų kautynių slėp
tuvėje gynęsi partizanai nusi
žudė. Tie patys rusai prie slėp
tuvės pas pil. B. aptiko ryši
ninkes Jū ra tę ir Ramunę. Jū 
ratė, išsitraukus pistoletą, su
žeidė vieną rusą ir nusišovė. 
Ramunę pavakariais pusgyvę 
rusai atvedė į Pakuonį su tar
dant sulaužytais sąnariais. 

Garliavos štabui pavyko 
gauti iš Pakuonio ir Garliavos 
valsčių naujai išvežtinų gyven
tojų sąrašus... Vakar iš Kauno 
kalėjimo 3,000 kalinių išvežti 
link Vilniaus. Maždaug treč
dalis nebepaėjo... Tokios t a i 
buvo ryšininko naujienos. Už
sisukau BBC. Tačiau — nieko 
džiuginančio. Vis dar užmerkę 
akis mūsų košmarui konferuoja 
su mūsų budeliais. 

Įsijausk. Niliuk, į aną da
linio vado padėtį — ir kokį matą 
pasiūlysi jo ištvermei ir jo 
kantrybei? Ką sakyt ir kaip 
ins t ruktuot kovotojus, kurie 
nematydami jokios dar laisvės 
properšos skaičiuoja savo kovos 
dienų likučius'' Ką patart ir 
kaip paguost bet kurią šeimą, 
kurią nueisi perspet, kad slėp
tųsi, nes ryt veš, kai vakare 
įslenki į jų lūšnas? Kokias 
priemones naudoti nušluostyt 
ašaroms ar sumažint skausmui 
širdies, kai nueini pranešti 
šeimai, kad vakar susisprogdi
no brolis, sūnus, kad sesuo ar 
duktė jau greit nepareis, nes 
sutrupintais sąnariais ją link 
Kauno išvarė?... Tai sąlygos, su 
kuriom ta ip pat reikia susi
doroti žmogiškai prigimčiai ir 
žmogiškai kantrybei. 

Tokia tai buvo padėtis prieš 
vienerius su kaupu metų. Ir vėl 
praėjęs laikotarpis padėtį 
pakeitė ne kitaip, kaip t ik 
didesnio skausmo, kančių ir 
ašarų kryptim. Ana buvus 
iš tvermė jau atsilikus pagal 
nūdienę. 

O kad jau po dvyliktai, tai 
tik sudiev, Niliuk, galiu pridėt. 

Bučiuoju — Juozis" 

Gali jausti muzikos skonį 
Viena Šveicarijos muzikan

tė girdėdama muzikos garsus 
gali jausti skonį, besikeičiantį 
nuo rūgštumo ir kartumo iki 
neriebaus kremo ir nušienau
tos žolės, pranešė mokslinin
kai. 

Ciurich universiteto neu-
ropsichologus taip sudomino 
27 metų profesionalios muzi
kantės E. S. atvejis, kai jie pa
prašė moterį dalyvauti viene
rius metus trukusiamse tyri
me. Jie teigia, kad ši muzikan
tė yra kraštutinis sinestezijos 

— fenomeno, kai vienas pojūtis 
suaktyvina ki tus jutimo orga
nus — pavyzdys. 

E. S. ne tik jaučia skonį, bet 
ir ma to spalvas. Pavyzdžiui, 
girdėdama pustoniu paaukš
tintą „fa", muzikantė mato vio
letinę spalvą, o „si" — rau
doną. Dar labiau stebina tai, 
kad klausydama muzikos, mo
teris burnoje pajunta jos skonį. 
Minorinis al tas sukelia rūgš-
tumą, o mažorinis altas— kar
tumą Tuo tarpu minorine ter-
ciid yr3 sun, o mažorinė tercija 

— saldi. 
Priklausomai nuo tono, 

kiti garsai gali sukelti „gėlo 
vandens", riebaus ar neriebaus 
kremo, nupjautos žolės ar 
„šleikštulio" skonį. 

Atlikdami tyrimus moksli-
ninikai muzikantei liežuvį 
patepdavo keturiais skirtingų 
skonių (rūgštaus, kar taus , 
sūraus ir saldaus) tirpalais ir 
prašydavo kompiuteryje pas
pausti mygtuką, atitinkantį su 
skoniu susijusi toną 

Ji atsakydavo su tobulu 

tikslumu ir žymiai greičiau už 
ki tus penkis muzikantus , 
kuriems sinestezija nebūdin
ga. 

Tyrėjai sako, kad E. S 
„išskirtinai" sinestezijos suge
bėjimai galėjo išsivystyti ja i 
pripratus prie garsų aukščio 
Šis tyrimas, kuriam vadovavo 
Lutz Jaencke, pasirodė Didžio
sios Britanijos moksliniame 
savaitraštyje „Nature". 
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Čikagoje ir apyiinkėse AKTYVIAI RUOŠIAMASI 
LF METINIAM SUVAŽIAVIMUI 

KOVO 30 D., ŠV. KRYŽIAUS 
ligoninėje mirė muzikologas, 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyvo direktorius 
Kazys Ska isg i rys . 

ANGELĖ KATELIENĖ, gyv. Chi-
cago, IL, Draugo fondo pavasa
rio vajui atsiuntė 350 dol., pa
keldama įnašus iki 1,000 dol. ir 
tapo g a r b ė s n a r e . Sveikiname 
naują DF garbės narę ir labai 
dėkojame už stambią paramą. 

KAZYS GUDAUSKAS, gyv. Bal-
timore, MD, Draugo fondo pa
vasario vajui atsiuntė 100 dol., 
prie ankstesnių 900 dol. ir tapo 
g a r b ė s n a r i u . Dėkojame už 
paramą „Draugui" per Draugo 
fondą. Sveikiname naują DF 
garbės narį. 

DR. NELLIE IR GERARDAS 
JUŠKĖNAI, gyv. Cleveland, OH, 
ilgamečiai Draugo fondo gar
bės nariai, pavasario vajui vėl 
atsiuntė 200 dol., pasiekdami 
5,800 dol. įnašų sumą. Labai 
dėkojame. 

BALANDŽIO 22 D., PENKTADIENI, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre vyks Jono 
Kuprio fotografijos paroda. 
Pavadinta „Lietuviai Ameri
koje", paroda bylos apie mūsų 
gyvenimą - šventes ir kasdieny
bę. Apsilankykite parodoje, nes 
gali būti, kad ir jūs esate 
įamžinti Jono nuotraukose. Ši 
paroda — mums ir apie mus. 
Tad, lauksime visų, kurie save 
vadina lietuviais. 

LIETUVIŲ FONDAS ŽINIASK-
LAiDOjE reklamuoja naujų 
įstatų priėmimą per būsimą 
metinį narių suvažiavimą 2005 
m. balandžio 30 d., Lemonte, 
skelbdamas apie susitarimą su 
Lietuvių bendruomene. Deja, 
pasitarimais buvo tik apsukriai 
tęsiamas laikas ir raminama 
visuomenė, kad nieko nebūtų 
rašoma spaudoje. Taigi, tikslus 
susitarimas nebuvo pasiektas. 
Pirmieji įstatai, paruošti Čika
goje garsaus advokato Algi
manto Kėželio, buvo naudoti 40 
metų, ir LF galėjo jais vado
vautis dar bent 40 metų. 
Gerbiami LF nariai, kurie neda
lyvaus suvažiavime, prašome 
siųsti įgaliojimus šiems LF na
riams: 
J ū r a t ė B u d r i e n ė , 8015 S. 
Karlov Ave., Chicago, IL 60652; 
Teresė Gečienė, 1357 Gantt 
Dr., Huntington Valley, PA 
19006; 
Dr. P e t r a s Kisielius, 1636 S. 
49th Ave., Cicero, IL 60804; 
Regina Naruš i enė , 213 West 
Lake Shore Dr., Cary, IL 60013; 
Nijolė Nausėdienė, 13154 Spar-
row Ct., Lockport, IL 60441; 
Mari ja Remienė , 2841 Denton 
Ct., Westchester, IL 60154; 
B i ru tė Vi lu t ienė , 1143 South-
view Dr., Scherervule, IL 46375. 

GAN/ Lake County l ietuviams, 
pirmą kartą po ilgesnės per
traukos, vyks balandžio 2 d., 
šeštadienį, 2 v.p.p. St. Joseph 
Church, 121 East Maple Ave. 
(įvažiavimas iš 21 Rd. -
Milwaukee Ave.), Libertyville, 
IL. Mišias aukos J a u n i u s Kelp
šas, specialiai joms atvykstan
tis iš Čikagos. Renkamės 1:30 
v.p.p. Kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti. 

DĖMESIO! SKELBTAS BALAN
DŽIO 10 d., sekmadienį, tuoj po 
9 v.r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos pata lpose , kavinės 
kambaryje LB Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas nukelia
mas savaitei į priekį ir vyks 
b a l a n d ž i o 17 d., tuo pačiu lai
ku. Jame bus ap ta r i ama 2004 
m. valdybos veikla, iždo patik
rinimo protokolo ska i tymas , 
naujos valdybos r ink imai bei 
susirinkimo dalyvių pasiūlymai 
ir patarimai. Galima bus įnešti 
solidarumo mokestį. Pr ieš susi
rinkimą vaiš insimės kugeliu, 
pyragais su kavu te . Valdyba 
kviečia gausiai dalyvauti . 

VAKARAS „SAPNAS" SU daini
ninkais Liveta ir Pe t ru Kaz
lauskais įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais, prieš ir po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Dėl informacijos 
skambinti Indrei tel. 630-243-
7275, arba 630-243-6435. J lab
daros vakarą visus maloniai 
kviečia „Sau lu tė" Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

BALANDŽIO 2 D., ŠEŠTADIENI, 
7 v.v. į Jaunimo centrą atvyks ir 
koncertuos Alytaus l iaudies 
meno studija „Dainava". Lie
tuvių visuomenė prašoma gau
siai dalyvauti ir paremti Jau
nimo centro veiklą. Šis meno 
ansamblis Amerikoje lankosi 
pirmą kar tą ir a tvyks ta iš 
pačios Dzūkijos širdies Alytaus. 
Laukiame visų. 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, vėl ruošiami 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemonte, šeštadienį 
prieš Atvelykio sekmadienį , 
balandžio 2 d., 8 v.r. Pamaldų 
tema: Kristaus kančia ir pri
sikėlimas atvėrė Dievo gailes
tingumo srovę visai žmonijai. 
Visi nuoširdžiai kviečiami į 
pamaldas. 

DAINŲ IR POEZIJOS VAKARAS 
su Vilija Kerelyte įvyks penkta
dienį, balandžio 8 d., Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Pro
gramoje ta ip pa t dalyvauja 
Jūratė Zubinienė ir Algimantas 
Barniškis. Įėjimas veltui. Bus 
vaišės. 

Nors apie Lietuvių fondą ir 
jo veiklą paskutiniu metu yra 
nemažai rašoma, bet vis atsi
randa naujų žinių apie šios 
tvirčiausios išeivijos ne pelno 
siekiančios finansinės bei visuo
meninės institucijos veiklą. 

Nemaža naujos informaci
jos paskelbta Lietuvių fondo 
valdybos posėdyje, kurį sukvie
tė pirmininkas A. Tamulis kovo 
17 dienos vakare Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Jo metu 
pirmoje vietoje kalbėta apie 
artėjantį metinį Lietuvių fondo 
narių suvažiavimą, kuris yra 
šaukiamas balandžio 30 dieną 
Pasaulio lietuvių centre, disku
tuotas Lietuvių bendruomenės 
ir Lietuvių fondo bendras 
pareiškimas spaudai , kalbėta 
apie Lietuvių fondo internetinę 
svetainę bei užsiminta visa eilė 
kitų svarbių reikalų. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
būsimasis Lietuvių fondo suva
žiavimas šiuo metu yra Lie
tuvių fondo valdybos bei kitų 
fondo darbuotojų dėmesio cen
tre, nes iki jo reikia atlikti daug 
paruošiamųjų darbų. Dabar yra 
ruošiama didžiulė siunta (joje 
bus daugiau nei 30 lapų) vi
siems fondo nariams. 

Reikia apsirūpinti žmonė
mis darbui prie nar ių regis
tracijos stalo bei kitais darbi
ninkais suvažiavimo metu. 
Reikia atspausdinti balsavimo 
korteles su renkamųjų į Tarybą 
pavardėmis (tokių šiemet yra 
9), išsiuntinėti pakvietimus 
garbės svečiams, kurių tarpe 
yra ir LR ambasadorius JAV ir 
Meksikai Vašingtone Vygaudas 
Ušackas. Taupant laiką, nutar
ta leisti suvažiavime sveikinimo 
kalbą pasakyti tik vienam gar
bės svečiui. Posėdžio klausi
muose buvo iškelta daugiau nei 
dešimffis atskirų dalykų, ku
riuos iki suvažiavimo reikia 

galutinai sutvarkyti. Tačiau 
šiai dienai viskas vyksta sklan
džiai, pagal iš anksto nustatytą 
planą. 

Valdybos na rė Sigita Bal-
zekienė buvo atsinešusi paro
dyti Lietuvių fondo pristatymui 
skirtų lankstinukų pavyzdžių, 
jie šiomis dienomis jau spausdi
nami 10,000 tiražu ir bus iš
siuntinėti visiems nariams, o 
taip pat dalinami ir ne narių 
tarpe. Einamuosiuose reika
luose paaiškėjo, kad Lietuvių 
fondo aktyvaus darbuotojo adv. 
A. Osčio pastangomis informa
cija apie Lietuvių fondą bus 
patalpinta į advokatų tarpe 
platinamą anglų kalba knygą 
„The Guide to Gifts and Be-
ąuest". A. Tamulis informavo, 
kad Kalifornijoje yra nemaža 
žmonių, kurie nori informacijos 
palikimų reikalu, todėl reikėtų 
rasti lietuvį advokatą, galintį ją 
platinti toje valstijoje. į Lietu
vių fondo populiarinimą turėtų 
įsijungti Lietuvių fondo įgalio
tiniai įvairiose valstijose. Buvo 
užsimintas dr. A. Razmos vardo 
premijos klausimas ir paaiš
kėjo, kad šių metų premijai 
pinigai jau paskirti. Bus ruo
šiamos gairės 2006 metų kultū
rinei premijai. 

Šiame rašinyje, dėl vietos 
stokos, buvo galimybė paminėti 
tik mažą dalį valdybos posėdyje 
svarstytų klausimų. Reikia 
pažymėti, kad posėdžio pro
tokolą rašė naujas Lietuvių 
fondo darbuotojas Tomas Ku
bilius. Gaila, ne visi valdybos 
nariai dėl svarbių priežasčių 
galėjo dalyvauti posėdyje, 
pavyzdžiui, Ramūnas Astraus
kas tuo laiku'kaip tik buvo kely
je į Lietuvos diplomatinių atsto
vybių darbuotojų pasitarimą 
Vilniuje. 

E. Šu la i t i s 

SPAUDOS APŽVALGA 

„Atodangos" - laikraščio 
..XXI amžius" priedas. Kaip 
rašo leidėjai, tai visuomenės 
gyvenimą analizuojantis ir 
komentuojantis leidinys. 

Šiame numeryje spausdi
namas labai įdomus straipsnis 
„Lietuvoje tarpsta bestuburiai 
mentaliniai akrobatai". Tai 
Andriaus Navicko pokalbis su 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesoriumi Leonidu Donskiu. 
Jame rašoma apie Homo sovie-
tikus - žmogų, užsiimantį nuo
lat ine mentaline akrobatika. 
Homo sovietikus neišnyko 
šiais, laisvos Lietuvos, laikais 
ir stengiasi nepraras t i savo 
pozicijos į t inkant galingie
siems. 

„Pavojaus šešėlis" - Eltos 

LEMONTE, BILIETUS | „CAVAL-
LERIA RUSTICANA" bus galima 
įsigyti ir šį sekmadienį, ba
landžio 3 d., prieš ir po 9 v.r. šv. 
Mišių, bažnyčios vestibiulyje; 
taip pat prieš ir po 11 v.r. šv. 
Mišių. Savaitės dienomis bilie
tai parduodami „Seklyčioje", 
2711 W. 71st Str., Chicago, IL 
60629. Šiokiadieniais bilietai 
parduodami nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadieniais nuo 10 
v.r. iki 2 v.p.p. Bilietus taip pat 
galima įsigyti paštu, pridedant 
sau adresuotą vokelį su pašto 
ženklu. Užsakymus siųsti Lit-
huanian Opera Co., Inc., 3222 
W 66th Place, Chicago, IL 
60629. Daugiau informacijos 
jums suteiks valdybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, 
tel. 773-925-6193, arba inter-
neto svetainėje, adresu: 

. l i thoperachicago.org . 

I ČIKAGĄ 
ATVYKSTA 

VYTAUTAS 

KERNAGIS 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS VVAUKE 

Maestro Vytautas Kernagis atvyksta iš Lietuvos specialiai 
i Amerikos l ie tuviu televizijos 10-meč"io pokyli , kuris 
įvyks ba l andž io 17 d., sekmadienį , 6 v.v., Wiliowbrook 
Ballroom didžiojoje salėje, VVillovv Springs priemiestyje. 
Kviečiami visi da lyvaut i švent in iame pokylyje ir pasi
klausyti ypa t i ngo Vytauto Kernagio sveikinimo koncerto. 
Taip pat televizijos kolektyvas ragina pirkti loterijos bilie
tus ir la imėt i skrydį dviems j Lietuvą ir atgal . Bilietus 
dovanoja LOT o r o linijos ir „Vytis Tours". Paremkite 
lietuviškas televizijos laidas. 
Daugiau informacijos televizijos telefonu 708-839-9022, 
e~paštu:al tv#corncasLnet . 

LIETUVOS VAIZDAI 
SEKLYČIOJE / / 

r/ 
Kai trečiadienio popiečių 

metu „Seklyčioje" rodomos 
vaizdajuostės apie Lietuvą, 
ypač iš serijos „Lietuvos mies
tai ir miesteliai", susirenka 
gausus būrys žiūrovų, tikė
damiesi pamaty t i savo gim
tąsias vietas. 

Šį kartą šių eilučių autorė, 
pabuvojusi Lietuvoje tris mėne
sius, buvo paprašyta papasa
koti savo įspūdžius. 

Stebėdama trečiadienio 
popiečių vadovės Elenos Si
rutienės ruošiamus renginius 
pagyvenusiems žmonėms, pati 
juose aktyviai dalyvaudama ir 
aprašinėdama „Drauge", vis 
galvodavau: o kaip Lietuvoje, 
Telšiuose pensininkai leidžia 
laisvalaikį, kuo užsiima pa
įvairindami savo dienas. 

Nuvykusi ten pasinėriau į 
kultūrinį gyvenimą: lankiau 
teatro spektaklius, koncertus, 
parodas, vyresniųjų pasilinks
minimus, kur sutikdavau daug 
pensijinio amžiaus žmonių. 
Tačiau labiausiai apsidžiau
giau, kai ilgametė mano kolegė 
nusivedė į „Trečiojo amžiaus 
universiteto" (TAU), paprastai 
vadinamo „Trečiosios jaunys
tės" vardu, renginį. 

Pasijutau radusi tai, ko 
ieškojau: susirinko mano ben
draamžiai, kur ių tarpe daug 
pažįstamų, pagerbti Telšių 
poetės Teklės Kryževičiūtės 
atminimo, pasidžiaugti išleistu 
jos poezijos rinkinėliu. Mielus 
prisiminimus apie poetę išsakė 
buvusios bendradarbės, rėmė
jai ir artimieji. Įdomią meninę 
programą atliko jaunos „Mas
čio" vaikų darželio auklėtojos. 
Teklės Kryževičiūtės eiles 
skaitė jos išugdyta poetė Elena 
Borusevičiūtė—Šidlauskienė, 
vyskupo-kankinio Vincento 
Borusevičiaus giminaitė. 

Keletą žodžių teko ir man 
pasakyti apie pagyvenusių 
žmonių kultūrinį gyvenimą 

„Trečiojo amžiaus universiteto" lankytojai. Kairėje jo vadovė Regina 
Chmieliauskienė. Nuotrauka L. Einikienės 

Čikagoje. Paminėjau „Sekly
čios" trečiadienio popiečių 
renginius , sugret indama jų 
veiklą. O universitetu ši veikla 
pavadinta ne šiaip sau. Yra 
įkurti fakultetai : kultūros ir 
menų, ku r piešiama, karpoma, 
lipdoma iš molio, siuvami su
venyrai ir t.t., religinių studijų, 
dvasinio tobulėjimo, informa
tikos fakultetuose dėsto profe
sionalai, mokomasi užsienio 
kalbų: anglų, lenkų, vokiečių, 
prancūzų, rengiamos išvykos. 

Perdavus minimo renginio 
lankytojų sveikinimus ir lin
kėjimus „Seklyčioje" susirinku
siems, rodos, užsimezgė nuošir
dus bendravimas. Pirmą žings
nį žengė nuolatiniai „Seklyčios" 
talkininkai ir rėmėjai Viktorija 

ir Antanas Valavičiai, pasižadė
dami „Trečiojo amžiaus univer
sitetui" užprenumeruoti „Pen
sininką". Tikiuosi, kad atsiras 
ir daugiau rėmėjų, ypač že
maičių, nes nario mokestis 5 
litai (2 dol.) metams nedaug 
galimybių tesuteikia. 

Prieš pradėdama rodyti 
vaizdajuostę, papasakojau apie 
šventiškai išpuoštą Vilnių, 
puikius Lietuvos kelius, naujas 
europietiškas parduotuves, kur 
pilna įvairiausių prekių ir 
netrūksta pirkėjų, apie kultū
rinius renginius su pilnom 
salėm žiūrovų. 

Mano pasakojimą papildė 
puikus filmas apie Kauną ir 
Vilnių bei kitas Lietuvos vietas. 

Liucija E in ik ienė 

politikos skyriaus redaktoriaus 
Vladimiro Lauciaus straips
nis, kuriame j is apžvelgia ir 
analizuoja reiškinius, vykstan
čius Rusijoje, taip pat Rusijos 
politikų bei politologų pozici
jas. 

„Jeigu desovietizacija ne
įvyko, tai negalimas ir tikras 
atleidimas, ir tikras susitaiky
mas" - sako brolis pranciš
konas Arūnas Pečkaitis. Pas
taruoju metu, ieškodami įvai
riausių mūsų visuomenę išti
kusių negandų priežasčių, 
tur ime pripažinti, kad deso
vietizacija Lietuvoje neįvyko, 
rašo šio straipsnio autorius 
Tomas Gruodis. 

Vilniaus universiteto 
TSPMI magistrante Austė 
Umbrasaitė svarsto kaip iš
vengti senojo politinio elito 
dalyvavimo kuriant naują 
politinę sistemą, straipsnyje 
.,Ar reikalinga liustracijos 
revizija?" 

Audronė V. Škiudaitė kal
bina Nepriklausomybės akto 
signatarą. Seimo narį Saulių 
Pečeliūną, tema: kaip išvengti 
skandalų, susijusių su oku
pacine KGB struktūra. Skai
tykite straipsnį „Valstybėje 
pakankamai daug vietų, iš kur 
galima blokuoti viešumą". 

Priedo paskutiniame pus
lapyje spausdinamas Tomo 
Misiūno straipsnis „Naujieji 
socialistai". 

Leidžiant „Atodangas" ben
dradarbiauja Demokratinės 
politikos insti tutas. Priedo 
redaktorė Loreta Povilionienė. 
Laiškus rašyti adresu: p.d. 
3434, LT-01011 Vilnius-ACP. 
Lietuva. 

Parengia 
Vitalija P u l o k i e n ė 

Išrinkta Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiįos taryba. 15 kairės: Alius Skirpstūnas, Baniutė Kronienė, 
kun. Algirdas Paliokas, Kazys Jakštas, Asta Reitnerienė, Vladas Ruzgą, Regina Kazlauskienė, Rita 
Venclovienė ir Margarita Matuliauskienė. 

Ieško giminių SKELBIMAI 

Ieško dukters 

A. Kestauskas iš Lietuvos, 
Kauno miesto, ieško savo duk
ters Palmiros Malinauskienės-
Kestauskaitės, kuri 1998 m. 
išlošusi „žalią kortą" išvyko į 
JAV, kartu su dukra Kristina 
Malinauskaite, gimusia 1991 m. 

A. Kestausko žiniomis ji 
gyvena ir dirba Denverio mies
te Kolorado valstijoje. Deja, nei 
jos adreso, nei telefono j is 
neturi, todėl prašo ją pačią, 
arba ką nors žinančius pranešti 
jam adresu: 

R. Kalantos 55-6, 
LT-52305, Kaunas 
Lietuva. 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
C h icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Tofl free 24 hr. 888-77ft«742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka tas 
Vytenis L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSrffe *2300 Ohrafio, H. flrm? 
Galimos konsultacijos Šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 1-773-SS5-9S00 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminaliniu Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodndge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

http://lithoperachicago.org

