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Šiame
numeryje:

Lietuvių skautų 
sąjungos konkursui 
rašinį galite siųsti iki 
spalio 28 d.; ką veikia 
Clevelando skautai?

2 psl.

Jeigu kas vertas 
padėkos ir pagerbimo, 
tai „Saulutės” vadovė 
tikrai, - sako Bronius 
Nainys vedamajame.

3 psl.

„Šeimininkių kertelė” 
pataria, ką virti, ką 
kepti, kuo šeimyną ir 
svečius vaišinti.

4 psl.

Renginių kalendorius - 
kiekvieno mėnesio 
pradžioje spausdinamų 
datų sąrašas - kas ką ir 
kada rengia Čikagoje ir 
apylinkėse.

5 psl.

Kam aktorius vaidina - 
sau ar bendruomenei? - 
paskutinis pokalbis 
prieš premjerą su 
Čikagos teatro 
aktoriais.

6 psl.

* Lietuvos lenktynininkai
Žilvinas Oškutis ir Andžej 
Dzikevič, atstovavę Lietuvą 
Tarptautinėse kartingų varžy
bose Lenkijoje, lenktyniavo 
galingiausioje ICC kartingų 
klasėje. Kvalifikacinėse ir fi
nalinėse lenktynėse Ž. Ošku
tis iškovojo I, o A. Dzikevič — 
II vietas. Puikus jų pasirody
mas pelnė Lietuvai I vietą 
bendroje komandų įskaitoje.

* Tarptautinės šaudymo 
sporto federacijos paskelb
toje geriausių pasaulio šaulių, 
šaudančių į skrendančius tai
kinius tranšėjinėje aikštelėje, 
lentelėje lietuvė Daina Gudzi- 
nevičiūtė, surinkusi 1,605 taš
kus, užima II vietą.

* Kaune pasirašyta 5 me
tų bendradarbiavimo sutar
tis tarp Arvydo Sabonio „Žal
girio” krepšinio centro ir Lie
tuvos kūno kultūros akademi
jos (LKKA). Sutartimi cent
ras įsipareigojo surinkti ir iš
laikyti „LKKA-Žalgirio” ko
mandą, kuri rungtyniaus Lie
tuvos krepšinio A lygos pirme
nybėse. LKKA šiai komandai 
suteiks sporto bazes, medicini
nę priežiūrą.

Naujausios
žinios

* Centristus piktina Sei
mo vadovybės sprendimas 
nesvarstyti projekto dėl senat
vės pensijos amžiaus paanks- 
tinimo.

* Operos ir baleto teatro 
vyriausiasis dirigentas
prieštarauja G. Kėvišo skyri
mui teatro direktoriumi.

* Buvusių premjerų vado
vaujamas partijas sutelkė 
referendumas dėl Ignalinos 
elektrinės uždarymo.

* Pajūrio paplūdimiais 
rūpinsis specialiai kuriama 
taryba.

Balsavimas dėl pensijų ir kairiųjų koalicija
Vidmantas Valiušaitis

Ketvirtadienį (05.30) Seimas 
atmetė įstatymo pataisų pro
jektą, kuriuo siekta įteisinti

Kalėjimų
departamente įvestas 

specialus valdymas
Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 

— Siekiant nedelsiant imtis 
būtinų priemonių, padėsian
čių spręsti ŽIV ir narkomani
jos problemas įkalinimo įstai
gose, teisingumo ministras 
Vytautas Markevičius atleido 
Alytaus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijos virši
ninką, o vadovavimą Kalėjimų 
departamentui, kurio direk
torius Jonas Blaževičius at
leistas jau anksčiau, pavedė 
specialiai komisijai, kurios 
pirmininku paskirtas ministe
rijos sekretorius Rimvidas 
Kūgis.

J. Blaževičius Teisingumo 
ministerijai atsistatydinimo 
pareiškimą įteikė praėjusį ket
virtadienį, kai prezidentas 
Valdas Adamkus pasiūlė įver
tinti, ar Kalėjimų departamen
to direktorius gerai ėjo savo 
pareigas ir ar gali jas toliau 
tinkamai vykdyti. Valstybės 
vadovas buvo sunerimęs dėl 
ŽIV infekcijos protrūkio Aly
taus griežtojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje (GRPDK).

Per maždaug dvi savaites 
Lietuvos AIDS centras, ištyręs 
1,727-ių Alytaus kolonijos ka
linių kraujo mėginius, nustatė 
207 užsikrėtusius ŽIV. Šiuo 
metu Alytaus kolonijoje kali 
apie 1,950 nuteistųjų.

Speciali komisija, kuriai pa
vesta vadovauti Kalėjimų de
partamentui, sudaryta ne tik 
kalėjimų departamento valdy
mui, bet ir dalinio šios institu
cijos finansinio patikrinimo 
atlikimui bei departamento ir 
įkalinimo įstaigų vidaus kont
rolės tarnybų, policijos bei 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) operatyvinių tarnybų 
veiksmų koordinavimui vyk
dyti. Nukelta į 4 psl.

Pasaulio naujienos
Y3rW-W*7 (Remiantis AFP, Reuters, AP, lnter(ax, ITAR-TASS, BNS

žinių agentūrų pranefilmals)

AZIJA
Almata. 16 valstybių vado

vai antradienį Azijos viršūnių 
susitikime, kuriame dalyvavo 
ir Indija bei Pakistanas, ant
radienį pasirašė Deklaraciją 
dėl terorizmo likvidavimo ir 
civilizacijų dialogo skatinimo. 
Azijos sąveikos ir pasitikėjimo 
stiprinimo konferencijos daly
vių priimta deklaracija smer
kia „visas terorizmo formas ir 
apraiškas, kur, kada ir kieno 
jis bebūtų vykdomas”. Dekla
raciją pasirašė Afganistanas, 
Azerbaidžanas, Kinija, Egip
tas, Indija, Iranas, Izraelis, 
Kazachstanas, Kirgizija, Mon
golija, Pakistanas, Palestina, 
Rusija, Tadžikija, Turkija ir 
Uzbekija.

Pakistano prezidentas Per- 
vez Musharraf antradienį ap
kaltino Indiją, jog ji „nuolat 
grasina” pulti jo valstybę ir at
sisako pradėti derybas. Jis 
kalbėjo po to, kai Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin su
rengė atskirus susitikimus su
P. Musharraf ir Indijos prem
jeru Atal Behari Vajpayee,

galimybę mokėti valstybines 
nukentėjusiųjų pensijas buvu
siems komunistų partijos ir so
vietų represinių struktūrų 
darbuotojams. Socialdemok
ratams nepavyko priimti

Baltijos valstybių perspektyvas ir vaidmenį tarptautinio ir regioninio saugumo kontekste svarstė (iš kairės) krašto ap
saugos ministras Linas Linkevičius, prezidentas Valdas Adamkus ir „Wilton Park” centro vadovas Colin Jennings.

Gedimino Žilinsko (ELTAI nuotr.

Lietuva NATO ir Europos Sąjungoje turės 
savo balsą ir nuomonę

Vilnius, birželio 4 d. (Elta) 
— Tapusi NATO bei Europos 
Sąjungos (ES) nare, Lietuva 
turės savo balsą ir nuomonę. 
Tuo tarpu Lietuvos bendrinin
kams įdomu, su kokiomis 
nuostatomis į šias organizaci
jas ateis Lietuva, teigia krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, kuris buvo pirmasis 
antradienį Vilniuje prasidė
jusios tarptautinės „Wilton 
Park” konferencijos „Besikei
čianti saugumo aplinka Balti
jos šalių regione” pranešėjas.

„Tapdama ES ir NATO na
re, Lietuva galbūt nebus 
priešakinėse pozicijose, bet ir 
nebus keleivė, kurią veža kur 
nori”, patikino L. Linkevičius.

Jis neabejoja, jog Baltijos re
gionas taps dar pastovesnis, 
nors ir sakoma, kad šiuo metu 
jis yra pastovus kaip niekada, 
nėra grėsmių ir nepastovumo 
zonų. Tačiau dabar laikas su
sikurti saugumo garantijas.

„Narystė NATO ir ES — tai 
‘sėkminga istorija’, kurią bus 
galima pasakoti nuo pat mūsų

mėgindamas užmegzti tiesio
gines abiejų vadovų derybas 
dėl jų tarpusavio teritorinių 
pretenzijų.

JAV

Vašingtonas. JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
antradienį pareiškė, kad te
roristų tinklas „ai Qaeda” te
beveikia daugelyje pasaulio 
vietų, tačiau nėra jokių požy
mių, kad Saudi Arabijos disi
dentas Osama bin Laden pats 
vadovautų jo veiklai. „Aš spė
ju, jog jeigu jis aktyviai veik
tų, mes apie tai žinotume”, sa
kė D. Rumsfeld interviu dien
raščiui „The Washington 
Post”. Jis sakė nežinąs, ar O. 
bin Laden aktyviai nesireiškia 
saugumo sumetimais, ar dėl 
ligos, ar yra nebegyvas. Ta
čiau JAV vyriausybė turi duo
menų, kad kiti „ai Qaeda” va
dai vis dar renka lėšas ir pa
laiko ryšį vieni su kitais, sakė 
Pentagono vadovas.

New York. Egipto preziden
tas Hosni Mubarak pareiškė, 
jog likus maždaug savaitei iki

prieštaringai visuomenėje su
tiktų įstatymo pataisų, tačiau 
Seime vykusios diskusijos šiuo 
klausimu parodė, kad Lietuva 
ir po 12 nepriklausomybės me
tų tebėra giliai susiskaldžiusi,

nepriklausomybės atgavimo ir 
paskelbimo iki tada, kai įsi- 
tvirtinsim šiose organizaci
jose. Mes jau turime apie ką 
papasakoti kitiems, pavyz
džiui, pasidalinti Baltijos vals
tybių karinio bendradarbiavi
mo projektų patirtimi su Azi
jos ar Kaukazo valstybėmis”, 
— tikino krašto apsaugos mi
nistras. Jo nuomone, NATO 
viršūnių susitikimo išvaka
rėse Lietuvoje surengtas toks 
įtakingas forumas, kaip „Wil- 
ton Park” konferencija, nepa
prastai svarbus. Vien tai, kad 
ji, nedažnai išvykstanti už 
savo sienų, surengta Lietu
voje, parodo, kad dėmesys Bal
tijos regionui yra padidėjęs.

Kaip informavo „Wilton 
Park” vadovas Colin Jennings, 
5-6 konferencijos iš daugiau 
kaip 40-ties rengiamų forumų 
per metus „Wilton Park” su
rengia ne savo būstinėje Di
džiojoje Britanijoje, bet už
sienyje. Pirmoji „Wilton Park” 
konferencija Baltijos valsty
bėse buvo surengta prieš tre

pernai rugsėjo 11-ąją įvykdytų 
teroro išpuolių, jo žvalgybos 
tarnybos įspėjo JAV pareigū
nus, kad Osama bin Laden 
teroristų tinklas baigia reng
tis reikšmingai operacijai 
prieš Ameriką. Egipto vadovas 
teigė, jog Kairas gavo šią in
formaciją iš slapto agento, ku
ris palaikė artimus ryšius su 
„ai Qaeda” ir nesėkmingai 
bandė užkirsti kelią ruošiamai 
operacijai. Tuo tarpu „The 
Nevv York Times” cituojamas 
aukštas JAV žvalgybos parei
gūnas teigė, kad jie negavo to
kio įspėjimo, apie kurį kalba
H. Mubarak.

Vašingtonas. JAV Centrinė 
žvalgybos valdyba (ČIA) įs
teigė naują itin slaptą suka
rintą smogiamąjį dalinį, kuris 
vykdys operacijas prieš žino
mus teroristus bei jų vadovus, 
esančius užsienyje, pareiškė 
JAV vyriausybės atstovas. Pa
sak jo, CLA jau turi kelis suka
rintuosius dalinius, kurie vyk
do slaptas operacijas. Šioje 
grupėje tarnaujančių žmonių 
skaičius, jos ginkluotė bei dis
lokavimo bazės vieta ir toliau 
lieka griežtai įslaptinti.

Vašingtonas. JAV žvalgy
bos tarnybos prieš rugsėjo 11- 
ąją turėjo informatorių tinkle 
„ai Qaeda” bei galėjo slapta

skirtingai suvokia tragišką 
istorinį palikimą.

Skiria okupacijos 
palikimo traktavimas

Valstybinių pensijų įstaty
mo pataisoms buvo siūloma

jus metus Taline. „Pakviesti 
Lietuvos valdžios atstovų, su 
malonumu atvykome ir į Vil
nių”, prisipažino C. Jennings.

Jo teigimu, saugumas Balti
jos regione rūpi visai Europos 
Sąjungai. Ir nors NATO ir Ru
sijos santykių kitimas palan
kiai veikia ES ir NATO plėtrą, 
bet vis dar yra daug klausi
mų, kuriais reikia diskutuoti.

Linkėdamas konstruktyvių 
ir vaisingų diskusijų konferen
cijos dalyviams, prezidentas 
Valdas Adamkus įvardijo tris 
pagrindinius veiksnius, kurie 
turės tiesioginės įtakos Balti
jos regiono saugumui. Tai 
NATO ir ES plėtra, regioninė 
integracija į Baltijos jūros re
gioną ir bendradarbiavimas su 
kaimyninėmis valstybėmis.

Baltijos valstybių narystė 
euroatlantinėse organizacijo
se, Lietuvos vadovo nuomone, 
panaikins spėliones, jog Balti
jos regionas vis dar priklauso 
nuo jėgos balanso.

klausytis ekstremistų vadų 
pokalbių apie gresiančius iš
puolius, antradienį rašo laik
raštis „USA Today”. Tačiau 
žvalgybos agentūros negavo 
informacijos apie konkretų 
laiką ar vietą kur buvo rengia
mi išpuoliai, teigė laikraštis, 
remdamasis dviem anonimais 
norėjusiais likti JAV pareigū
nais. „Du JAV žvalgybos pa
reigūnai, perfrazuodami per
imtą svarbią informaciją, tei
gė, jog pokalbiuose buvo tokių 
pastabų kaip ‘Artėja geri daly
kai’, ‘Stebėkite naujienas’ ir 
‘Rytoj mums bus didi diena’ ”, 
teigia laikraštis. Šie pasiklau
sytų pokalbių išrašai yra tarp 
13,000 puslapių dokumentų, 
kuriuos surinko Nacionalinė 
saugumo agentūra, atsakinga 
už elektroninį sekimą. Parei
gūnai taip pat teigia, kad dėl 
vertėjų trūkumo iki rugsėjo 11 
d. buvo nespėta išversti dau
gelio dokumentų.

Kabulas. Jungtinės Valsti
jos pasirengusios sunaikinti 
Pakistane esančias „ai Qaeda” 
pajėgas taip pat „nuodugniai”, 
kaip ir Afganistane, antradie
nį pareiškė JAV prezidento 
specialusis pasiuntinys Afga
nistane Zalmay Khalilzad. 
„Aš žinau, jog prezidentas tu
ri tokį tikslą, ir manau, jog

išbraukti draudimą valstybi
nes pensijas mokėti Visasą
junginės komunistų partijos 
(bolševikų) ir Sovietų komu
nistų partijos bei jos padalinių 
sąjunginėse respublikose va

Politikai raginami nespekuliuoti 
skaudžiais istorijos puslapiais
Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 

— Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centro (LGGRTC) vadovė Da
lia Kuodytė kategoriškai at
metė kairiųjų pažiūrų parla
mentaro mestus kaltinimus 
prezidentui Valdui Adamkui, 
neva jis Antrajame pasauli
niame kare stojo į nacių pusę.

Antradienį išplatintame pra
nešime D. Kuodytė sureagavo 
į praėjusią savaitę Seimo na
rio, socialdemokrato Mykolo 
Pronckaus pasakytą teiginį, 
kad „buvę emigrantai, kurie 
išdūmė tada už sienos, tarp jų 
ir dabartinis Lietuvos prezi
dentas, kuris, atrodo, yra vie
nintelis kovojęs nacių lage

Ambasadorius JAV pristatė 
Lietuvos ūkio raidos perspektyvas

Vašingtonas, birželio 3 d. 
— Lietuvos ambasadoje JAV 
surengtame Tarptautinių 
strategijų instituto seminare 
„Prekybos ir investicijų plėtra 
pasaulinio ekonominio nuos
mukio metais” Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas pristatė Lietuvos 
ekonomikos pasiekimus bei 
pakvietė Amerikos verslinin
kus aktyviau išnaudoti verslo 
Lietuvoje galimybes ir priva
lumus.

„Lietuvos integracija į euro- 
atlantines struktūras, geri 
kaimyniniai santykiai, sėk
mingos ūkio reformos bei nau
jų technologijų pritraukimas 
sukuria prielaidas sėkmingai 
tolesnei šalies raidai bei kon
kurencingumo tarptautinėse 
rinkose didinimui”, sakė V. 
Ušackas. Jis paragino Ameri
kos bendroves dar aktyviau 
pasinaudoti naujomis gali
mybėmis, kurios atsiveria Lie

mes tai įvykdysime. Pakista
nas negali būti ‘ai Qaeda’ — 
nei jos narių, nei vadovų — 
prieglobsčiu”, sakė jis.

EUROPA
Briuselis. Šiaurės Atlanto 

sutarties organizacija rengia 
naują „karinę koncepciją”, ku
rioje bus apibrėžtas sąjungos 
vaidmuo kovojant su pasauli
niu terorizmu ir kuri turėtų 
padėti NATO įveikti po rug
sėjo ll-osios jam iškilusią ta
patumo krizę. NATO, atsidū
rusi nuošalyje per JAV vado
vaujamą antiteroristinę ope
raciją Afganistane, rengiasi 
svarbiems pokyčiams, kad ga
lėtų tinkamai reaguoti į grės
mes ir iššūkius saugumui toli 
už Europos sienų, kurias jis 
saugojo per šaltąjį karą. 

ARTIMIEJI RYTAI
Ramala, Vakarų Krantas.

JAV Centrinės žvalgybos val
dybos (ČIA) vadovas George 
Tenet antradienį pradėjo už
daras derybas su palestiniečių 
vadu Yasser Arafat, kuriose 
aptariamas palestiniečių sau
gumo tarnybų reformos klau
simas. Pirmadienį G. Tenet 
susitiko su griežtos dešinio
sios pakraipos Izraelio premje
ru Ariel Sharon, kurio įsaky

dovaujantiems darbuotojams. 
Toks pat draudimas galioja

ir Vokietijos nacionalsocialis
tų darbo partijos (NSDAP) 
nariams.

Nukelta į 3 psl.

ryje, neturi moralinės teisės 
mus mokyti ar moralizuoti”.

D. Kuodytės teigimu, .An
trojo pasaulinio karo metais 
Lietuvoje egzistavo ne tik pro
sovietinis, prostalininis pasi
priešinimas nacistinei okupa
cijai, bet ir antinacinis pa
sipriešinimas tų Lietuvos pi
liečių, kurie norėjo matyti Lie
tuvą nepriklausoma valstybe, 
neabejinga savo tautai ir jos 
vertybėms”.

Pasak tyrėjos, besitraukiant 
nacių okupacinei kariuomenei 
ir puolant Raudonajai armijai, 
1944 metų liepos 29 d. ketu
riolikos lietuvių savanorių 
grupių vadai nutarė susivie
nyti. Nukelta į 4 psl.

tuvai stojant į Europos 
Sąjungą. Jis pažymėjo, kad 
Lietuva tampa 500 min. 
dydžio rinkos dalimi. „Lietuva 
jums siūlo trampliną į ES ir 
Rytų kraštų rinkas”, sakė V. 
Ušackas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad didėjančios JAV investici
jos Lietuvoje bei auganti tar
pusavio prekyba rodo didelių 
galimybių potencialą.

Tarptautinių strategijų ins
titutas — nevyriausybinė or
ganizacija, kartu su Vašing
tone reziduojamomis užsienio 
valstybių atstovybėmis ren
gianti aukšto profesionalaus 
lygio seminarus administraci
jos pareigūnams, įmonių ir 
prekybinių asocijacijų vado
vams, žurnalistams. LR am
basadoje JAV surengtame se
minare dalyvavo tokių žinomų 
JAV bendrovių kaip „Boeing” 
„Texaco”, „Williams” atstovai, 
taip pat pieno produktų bei 
tekstilės asocijacijų vadovai.

mu Izraelio pajėgos daugiau 
kaip mėnesį buvo apgulusios 
palestiniečių vadovo būstinę.

Jenin, Vakarų Krantas. 
Izraelio šarvuočiai ir tankai 
antradienį prieš numatomas 
JAV ČIA direktoriaus George 
Tenet ir palestiniečių vado 
Yasser Arafat derybas suren
gė reidą į Vakarų Kranto Je
nin miestą. Po naujos palesti
niečių savižudžių sprogdinimų 
bangos pastarosiomis savaitė
mis Izraelio ginkluotosios pa
jėgos beveik kiekvieną dieną 
rengia įvažiavimus į palesti
niečių miestus ir miestelius. 

JAPONIJA
Tokyo. Japonija antradienį 

patvirtino Kioto protokolą dėl 
pasaulinio klimato šiltėjimo 
užkardymo, kurį pasirašė 
1997 m. per Jungtinių Tautų 
konferenciją klimato šiltėjimo 
klausimais, ir sakė raginsianti 
kitas valstybes, tarp jų — Ru
siją bei JAV, pasielgti taip 
pat. Kioto protokolas, vadina
mas pagal Japonijos miestą, 
kuriame buvo pasirašytas, 
įpareigotų pramonines vals
tybes taršą šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis 2008- 
2012 m. sumažinti vidutiniš
kai 5 proc. Japonija pasižadė
jo šią taršą sumažinti 6 proc.

http://WWW.qBAUCAS.ORG


2 DRAUGAS, 2002 m. birželio 5 d., trečiadienis
■'.'.'ia ......... 1 l'.JU.gJ"1.8 J ii1.1,, , IIW "■■■J 1 'I!..!11, ■■„.L? ItlLi'J.,

SKAUTYBES 
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS RAŠINIŲ

KONKURSAS 2002 METAI
/

" Lietuvių Skautų sąjunga 
skelbia 2002 metų rašinių 
konkursą L.S.S. nariams ir 
narėms šiomis nurodytomis 
sąlygomis:

batikas: Temos turi būti 
‘atsiųstos iki 2002 m. spalio 
‘mėn. 28 d. (pašto antspaudas).

Dalyviai — grupė A:
I. Jaunesnieji skautai ir jau- 

nėsnios skautės, ir kitos tokio 
pat amžiaus grupės.
' 2.‘ Skautai, skautės, ir kitos 
tokio pat amžiaus grupės.

3. Virš minėtų grupių drau
govės.

Tema — „Man patinka sto- 
.v^klauti”

1. Konkurso dalyvis, dalyvė 
paruošia rašinėlį, kuriame ap
rašo kodėl patinka stovyklau
ti (programa, vadovai, drau
gai, vieta, t.tt) Rašinėlis gali 
būti iliustruotas nuotrauko
mis ar piešiniais su antraš
tėmis.

2. Draugovė paruošia „Di
delę. knygą”, kurioje aprašo 
kodėl draugovės nariams pa
tinką stovyklauti (programa, 
vadovai, draugai, vieta t.t.)

' ” „Didelę knygą” sudaro na
rių rašinėliai, nuotraukos, pie
šiniai su antraštėmis ir t.t

Reikalavimai: Pavie-
niems dalyviams:

Rašinėlis turi būti ne trum-
.pesnis,. kaip vįeną puslapio 
rankraštis (neįskaitant nuo
traukų, iliustracijų).

Draugovėms:
Draugovės projektas, „Dide

lė knyga”, turi turėti ne ma
žiau |ęaip 10 puslapių.

; Premijos: L. Pavieniai da
lyviai:

_ą), Jąunęsnieji skautai^ jau
kesniosios skautės ir kiti tokio 
,pat amžiaus dalyviai

I vįeta 50 dol., U vieta 25 
dal., III 15 dol.
- b) Skautai, skautės ir kiti to
kio amžiaus dalyviai

- L vieta 75 dol.', II vieta 50 
niek, III vieta 25 dol.

MII, !jl> *S Į. * ’ / •- t .

CLEVELANDO SKAUTŲ VEIKLA

Po sėkmingos Kaziuko mu
gės. „Clevelando skautai ir 
-skautės ruošiasi stovyklai. 
Jiems vadovauja „Neringos” 
tunto tuntininkė s. Virginija 
JuocĮišiūtė Rubinski ir „Pilė
nų” tunto tuntininkas v.s. Re-

UleVelahdo skautijos Kaziuko mugėje buvo galima išmokti nusipinti me
nišką verbą Verbas pina Teresė Beržinskienė ir skautininkė Livija Juo- 
t|tikutė Rollock. Nuotr. Lino Johansono

sra R

2. Draugovės: Pirmam vie
ta 100 dol.

Dalyviai — grupė B:
1. Prityrę skautai, prityru

sios skautės ir kitos tokio pat 
amžiaus grupės.

2. Skautai vyčiai, vyresnės 
skautės, ir kitos tokio pat 
amžiaus grupės.

3. Virš minėtų grupių drau
govės.

Tema: „Atsimenu kaip 
mes linksmai stovykla- 
voml”

1. Konkurso dalyvis, daly
vė, paruošia rašinį, kuriame 
aprašo dalyvavimą vienoje 
skautiškoje stovykloje. Čia 
gali būti aprašyta išeita pro
grama, įdomesni įvykiai, pri
statyti sumanūs vadovai ir t.t. 
Projektas gali būti iliustruo
tas nuotraukomis, piešiniais, 
iškarpomis ar panašiai.

2. Konkurse dalyvaujantys 
vienetai paruošia rašinių rin
kinį, kuriame atsispindi vie
nos skautiškos stovyklos gy
venimas (programa, vadovai, 
nuotaika ir t.t.). Rinkinys gali 
būti nuotraukomis, piešiniais, 
iškarpomis arba panašiai.

Reikalavimai:
Pavieniems dalyviams: 

rašinys turi būti ne trumpes
nis, kaip du rankraščio pus
lapiai (neįskaitant nuotraukų, 
iliustracijų, iškarpų).

Draugovėms:
Rašinių rinkinys turi turėti 

ne mažiau kaip 20 puslapių.

Premijos:
Pavieniai dalyviai:
a) Prityrę skautai, prityru

sios skautės ir kiti to pat am
žiaus dalyviai:

I vietalOO dol., II vieta 75 
dol., III 50 dol..

b) Skautai vyčiai, vyr. skau
tės ir kiti to pat amžiaus da
lyviai: I vieta 125 dol., II vieta 
100 dol., III 75 dol.

2. Draugovės: Pirma vieta 
150 dol.

migijus Belinskas. Jie patys ir 
jų vadijų nariai jau čia gimę ir 
išeivijos skautų eilėse užaugę 
jauni profesionalai.

„Neringos” tunte su vyr. 
skautėmis kandidatėmis dirba 
buvusi tuntininkė vs Vilija

Los Angeles „Kalniškių” tunto „Dariaus-Girėno" draugovės skautai su savo medžio darbais šių metų Kaziuko 
mugėje. Iš k.: Paulius Barysa, Viktoras Joga ir Gytis Joga. Nuotr. B. Prasauskienės
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VIII. BALSAVIMAS

31. a) LSS Vadovybės narių 
rinkimai vykdomi raštu, bal
suojant slaptu balsavimu.

b) Vadovybės rinkimų daly
vių siūlymai (str. 21 ir 22)

Pristatymas:
Po rašiniu, ar prie draugo

vės projekto, pasirašyti slapy
vardžiu ir pažymėti skautišką 
šaką. 1 atskirą užklijuotą vo
kelį įdėti savo tikrą vardą, pa
vardę, adresą, telefono nume
rį, vieneto vardą ir vietovę. 
Viską sudėti į voką ir su vi
sa medžiaga išsiųsti šiuo adre
su:

Laima Kiliulienė — L.S.S. 
konkursas, 17 Tyler Road, 
Lexington, MA 02420

Mecenatas:
L.S.S. Tarybos pirmija, nau

dojanti prel. s. Juozo Pruns- 
kio Lietuvių fonde paskirtos 
sumos palūkanas.

Vertinimas:
Speciali komisija
Pastabos vadovams:
1. Patartina rašinius ruošti 

sueigos arba stovyklos metu. 
Tuo būdu konkursas taptų 
programos dalis, o ne kaip 
kažkoks pašalinis įsipareigo
jimas skautams ir skautėms.

2. Įsijungimas į konkursą 
ir konkurso pasisekimas pri
klausys nuo vadovių ir vadovų 
tinkamo dėmesio ir naudos su
pratimo.

Papildomai informacijai 
skambinkite v.s. Laimai Kiliu- 
lienei (708) 861-1465.

Sėkmės rašyboje!
Lietuvių Skautų 

sąjungos Tarybos pirmija

Klimienė. Jos ruošiasi įžo
džiui, pagal naują programą 
„skautišką kraitį krauna”. Su 
prityrusiomis skautėmis dar
buojasi pati tuntininkė Virgi
nija. Skaučių ir skaučių kan
didačių draugininkė yra vyr. 
sk. Veronika Taraškaitė, 
paukštyčių — vyr. sk. Saulutė 
Tamošiūnaitė, o liepsnelių ps. 
Teresė Majorovaitė Mordini. 
Visur labai daug talkina buvu
si tuntininkė s. Livia Juo- 
dišiūtė Pollock.

„Pilėnų” vadijoje su giliukais 
dirba skautas vytis kandida
tas Gintas Civinskas; vilkiukų 
draugininkas skautas Andrius 
Belzinskas, skautų drauginin
kas yra skautas Algis Miški
nis, o prityrusiems skautams 
vadovauja pats tuntininkas 
Remigijus.

Mums, vyresniesiems, tikrai 
džiugu matyti išeivijos skauti
jos tęstinumą, dėkojame vi
siems vadovams, kurie skiria 
savo brangų laiką, dažnai ir 
savo lėšas, praturtinti ir pa
įvairinti sueigas ir visą skau
tišką veiklą. Nepamirškim ir 
jiems pasakyti, kad jų pastan
gas vertiname.

Sesė Aldona

balsuojami atviru balsavimu, 
ir gali būti grąžinami paštu, 
faksu, ar kitokiais elektroni
niais būdais.

32. Prezidiumas balsavimo 
medžiagą visiems dalyviams 
išsiunčia tuo pačiu laiku. At
viru balsavimu siunčiamą 
medžiagą sudaro balsavimo 
lapas. Slaptam balsavimui 
siunčiamą medžiagą sudaro- 
balsavimo lapas, slapto balsa
vimo vokelis ir išorinis vokas 
balsui grąžinti. Išorinis vokas 
yra pažymėtas balsuotojo re
gistracijos numeriu ir aiškiai 
adresuotas: „Balsų skaičiavi
mo komisijos dėmesiui”, taip, 
kad jo nebūtų įmanoma su
maišyti su kitais tuo pačiu ad
resu siunčiamais laiškais.

33. Siūlymą balsuodamas, 
dalyvis vadovybės rinkimų 
prezidiumo nustatytos formos 
lape parašo savo sprendimus 
ir pasirašo. Balsavimo lapas 
balsuotojo pasiunčiamas paš
tu vadovybės rinkimų prezi
diumo nurodytu adresu.

34. LSS vadovybės narius 
renkant, balsavimui naudo
jami tik vadovybės rinkimų 
prezidiumo prisiųsti slapto 
balsavimo lapai. Jei kuris va
dovybės rinkimų dalyvis at
sisakytų pasinaudoti jam su
teikta slapto balsavimo teise, 
jo balsai praranda galią. Toks 
balsavimo lapas skaitomas su
gadintu ir yra atmetamas.

35. Vadovybės rinkimų da
lyvis slapto balsavimo lape 
pats atitinkamai pažymi jo 
renkamų kandidatų pavardes, 
lapą įdeda į slapto balsavimo 
vokelį, jį užlipina ir įdeda į 
išorinį voką, su išspausdintu 
vadovybės rinkimų prezidiu
mo adresu ir užlipinę atitin
kamą pašto ženklą pats per
duoda pašto įstaigai.

36. Jei kurioms pareigoms 
pasiūlyta tik tiek kandidatų, 
kiek atitinkamoms pareigoms 
turi būti išrinkta, tai:

a) tuo atveju vadovybės rin
kimų dalyvis balsuoja: už, 
prieš ar susilaiko.

b) tokiu atveju kandidatas 
bus išrinktas, jei 51% balsuo
tojų pasisako už.

37. Už kandidatus į Vyriau
sią Skautininkę ir pavaduoto
ją, į Vyriausią Skautininką ir 
pavaduotoją bei ASS Vadijos 
pirmininką ir pavaduotoją bal
suojama drauge.

IX. BALSŲ 
SKAIČIAVIMAS

38. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumas priima tik paštu 
gautus slapto balsavimo vo
kus ir juos atidaro tik balsų 
skaičiavimo posėdyje.

39. Balsai skaičiuojami vie
šai, iš anksto paskelbtame po
sėdyje. Balsų skaičiavimo ko
misijos posėdyje gali dalyvau
ti ir kiti LSS nariai.

40. Gautieji balsavimo vokai 
yra atitinkamai pažymimi 
Mandatų komisijos sudaryta
me vadovybės rinkimų daly
vių sąraše. Mandatą turinčių 
dalyvių vokai sugrupuojami

rajonais vadovybės rinkimų 
dalyvių sąrašo tvarka. Visi, 
kiti, šiems nuostatams ne
tinką vokai, dedami į vadovy
bės rinkimų prezidiumo by
las, jų neatidarius.

41. Rajonais sugrupuoti išo
riniai vokai atidaromi ir iš 
jų išimama gautoji medžiaga:

a) slapto balsavimo vokeliai 
atskiriami nuo kitos medžia
gos (kaip kad atviro balsavimo 
lapų, jei tas kartu buvo siųs
ta),

b) išoriniai vokai rajonų 
tvarka sudedami į prezidiumo 
bylas,

c) rajonais išskirstyti slapto 
balsavimo vokeliai sumaišomi 
ir iš jų išimami slapto balsa
vimo lapai,

d) balsų skaičiavimui slapto 
balsavimo lapai jungiami taip:

aa). — atskirų rajonų; bb). 
— bendrosios; cc). — Seseri
jos; dd). — Brolijos ir ee). — 
ASS;

e) atviro balsavimo lapai 
jungiami atskirai.

42. Balsų skaičiavimo ko
misija ten pat surašo balsi/’ 
skaičiavimo posėdžio protoko
lą.

X. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ BALSAVIMO

DUOMENŲ SKELBIMAS

43. Balsavimo duomenis 
’ skelbia vadovybės rinkimų
prezidiumas.

44. Nutarimų duomenis 
skelbiant pažymima, kiek bal
savo už, kiek prieš ir kiek su
silaikė.

45. LSS vadovybės narių 
rinkimų duomenis skelbiant, 
visi kandidatavę atitinkamai 
surašomi gautų balsų skai
čiaus eile. Į tas pačias parei
gas išrinkti ir gavę po lygiai 
balsų, pristatomi atitinkamos 
sueigos perbalsavimui.

46. LSS Vadovybės rinkimų

a) Nauja LSS Taryba, LSS 
Garbės teismas ir LSS Kon
trolės komisija skelbiami abė
cėlės tvarka.

b) LSS nariai, likę kandida
tais, skelbiami pagal gautų 
balsų skaičių.

XI. VADOVYBĖS
RINKIMŲ BIULETENIS

47. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumas leidžia LSS Vado
vybės rinkimų biuletenį ir jį 
siuntinėja registruotiems va
dovybės rinkimų dalyviams.

48. Biuletenyje skelbiami 
LSS vadovybės pranešimai, 
vadovybės rinkimų dalyvių 
sąrašai, vadovybės rinkimų 
pasisakymai bei siūlymai, 
kandidatų sąrašai, balsavimo 
duomenys, ir, vadovybės rin
kimų prezidiumo nuožiūra, ki
ti dalykai.

49. Biuletenis yra viešas ir 
per tiesioginius LSS vadovus, 
registruotus dalyvauti vado
vybės rinkimuose, prieinamas 
visiems LSS nariams ir vado
vybės rinkimų dalyviams.

50. Rajonų vadai, rajonų 
atstovai, tuntininkai ir vieti-

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis

t Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St„ Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

' MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

Joliet, 1L 60435
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230
www.o8ntertoret1r9efyarKJbtBasihealih.corn

TE = KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-Š49-0887.

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chiropracfc & Rehab

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

ninkai bei kiti vyresni, vado
vai,-ės įparegojami LSS vado
vybės rinkimų biuletenio in
formaciją perduoti kitiems 
vadovams bei LSS vadovybės 
rinkimų dalyviams vietovėse.

XII. SKUNDAI
51. Vadovybės rinkimų da

lyvis, nesutinkąs su vadovy
bės rinkimų prezidiumo ar ko
misijos nutarimais, gali raštu:

a) prašyti vadovybės rinki
mų prezidiumą nutarimą per
svarstyti, arba b) skųstis LSS 
garbės teismui.

52. Vadovybės rinkimų da
lyvis, sužinojęs iš vadovybės 
rinkimų prezidiumo, kad per
svarstytas nutarimas liko ne
pakeistas, gali laike dviejų sa
vaičių įteikti skundą garbės 
teismui. Vadovybės rinkimų 
dalyvis, tuo pačiu laiku turi 
skundo nuorašą įteikti vado
vybės rinkimų prezidiumo pir
mininkui.

53. Paduotas pareiškimas 
automatiškai nesulaiko nuta
rimo ar veiksmo.

54. LSS garbės teismas gali:
a) atitinkamai nustatyti, 

kas ir kaip turi būti padaryta 
skundo iškeltuoju klausimu,

b) skundo nesvarstyti,
c) skundą atmesti,
d) savo sprendimą praneša 

Tarybos pirmininkui ir vado
vybės rinkimų dalyviui.

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

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

630-941-2609

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

XIII. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ PABAIGA

55. Rinkimų duomenis pa
skelbęs, vadovybės rinkimų 
prezidiumas kviečia:

a) naujai išrinktus LSS Ta
rybos narius į korespondenci- 
nį posėdį tarybos pirmininkui 
rinkti.

b) LSS Garbės teismo narius 
Garbės teismo pirmininkui 
rinkti ir

c) LSS Kontrolės komisijos 
narius Kontrolės komisijos 
pirmininkui rinkti.

56. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumas, surašęs atitinka
mą aktą, visą susirašinėjimą, 
protokolus, bylas, apyskaitas 
ir visą kitą perduoda naujam 
LSS tarybos pirmininkui. Tai 
atlikęs, prezidiumas savo dar
bą baigia.

57. Šie nuostatai įsigali LSS 
tarybai juos priėmus.

58. Šioms nuostatams įsiga
liojus, visi kiti LSS vadovybės 
rinkimų reikalu veikę nuosta
tai nustoja galios.

59. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumui šie nuostatai yra 
vienintelės privalomos taisyk
lės.

LSS Tarybos priimti 1969 
m.VIII. 14., Tarybos patvirtinti 
1995.X.7., Lemont, IL.

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė
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BALSAVIMAS DĖL PENSIJŲ IR KAIRIŲJŲ KOALICIJA
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Atkelta iš 1 psl.
Taip pat buvo siūloma 

panaikinti draudimą nuken
tėjusiųjų asmenų pensijas 
skirti buvusios Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų 
komisariato (NKVD), vidaus 
reikalų ministerijos (MVD), 
valstybės saugumo liaudies 
komisariato (NKGB), valsty
bės saugumo ministerijos 
(MGB), valstybės saugumo 
komiteto (KGB), gynybos liau
dies komisariato Vyriausio
sios kontržvalgybos valdybos 
(„Smerš”) ūkio bei techninių 
dalių darbuotojams.

Jau pati pastanga netiesio
giai reabilituoti nuo pokario 
genocido vykdytojų sunkiai 
atsiejamus veikėjus, pager
biant juos nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos valsty
binėmis pensijomis, paliko 
slogų įspūdį. Tai tik dar kartą 
priminė, kad politines parti
jas skiria ne tiek socialinės 
programos, kylančios iš bend
rų Lietuvos visuomenės po
reikių, kiek okupacijos paliki
mo ir jos padarinių skirtingos 
politinės traktuotės ir nepa
baigiamos spekuliacijos šiuo 
pagrindu.

„Veteranai yra gerbiami”

Įstatymo pataisas inicijavę 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos atstovai teigė, kad 
jomis siekiama suteikti gali
mybę mokėti pensijas bu
vusiems vadinamiesiems 
Antrojo pasaulinio karo vete
ranams. Pasak socialdemok
ratų, šie asmenys dirbo parti
nį ar techninį bei ūkinį darbą 
represinėse struktūrose, tariau 
nevykdė nusikaltimų žmoniš
kumui.

„Visoje Europoje Antrojo 
pasaulinio karo veteranai yra 
gerbiami, — sakė Seimo 
pirmininko pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas, — o pas 
mus bandoma tretiruoti 
(niekinti), žinoma, pasire
miant tuo, kad po karo kai 
kurie iš jų buvo iš tikro 
kažkiek susitepę”.

Č. Juršėnas tęsė: „Na, 
sakysim, buvo jis MTS’o 
(mašinų-traktorių stotis) 
sekretorium vieną mėnesį. Ir 
— viskas. Nesvarbu, kad jis 
praleido kelis metus fronte, 
nesvarbu, kad liejo kraują. 
Buvo tuo partsekretorium 
mėnesį — ir viskas, amen! Jis 
jau negauna to, kas jam tikrai 
priklausytų, žmoniškai žiūrint”.

Įžvelgė politikos 
dviveidiškumą

Liberalas Eligijus Masiulis 
įžvelgė čia socialdemokratų 
vykdomos politikos dviveidiš-

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS
Nr. 14

Mažiau jis buvo apdovano
tas, nes tik brolis su žmona 
atvažiavo jo pasitikti.

Geresnės nuotaikos negalėjo 
būti. Visi autobuse klegėjo, 
pro langus mojo lauke besto- 
vintys, o iš ten tas pats: visa 
minia šaukė, rankomis mosa
vo, kad apie kokį bauginimąsi 
nė į galvą neatėjo.

Autobusui pajudėjus ir 
triukšmui kiek aprimus, Nijo
lė vėl paėmė garsintuvą supa
žindinti mus su pravažiuo
jančiomis žymesnėmis vieto
vėmis. Pasakojo, tik ar jos 
pasakojimų kas nors klausė, 
sunku buvo pasakyti, nes visi 
dar besidalino tik išgyventais 
įspūdžiais. Neužtruko net 
viešbutį pasiekti. Autobusas

kurną, priminęs, kad jie 
atmetė konservatoriaus N. 
Stasiškio siūlymus nustatyti 
valstybines pensijas trem
tinių vaikams našlaičiams, 
motyvuodami tuo, kad valsty
bė stokoja pinigų ir negali 
plėsti valstybinių pensijų 
rato, tačiau jau po savaitės jie 
elgiasi priešingai — siūlo 
įteisinti pensijas buvusiems 
represinių struktūrų darbuo
tojams.

Kitas liberalas, Artūras Me- 
lianas, priminė valstybinių 
pensijų olimpiniams čempio
nams svarstymą Seimo 
socialinių reikalų ir darbo 
komitete ir atkreipė dėmesį, 
kad Vyriausybė tuomet 
laikėsi neigiamos pozicijos tuo 
klausimu. Jis pastebėjo, kad 
tai diskutuotinas klausimas ir 
apie jį čia nederėtų šnekėti, 
jeigu ir šį kartą Vyriausybės 
pozicija būtų nuosekli. Bet 
svetimos valstybės represijų 
struktūrų darbuotojų aprūpi
nimo valstybinėmis pensi
jomis atveju Lietuvos vyriau
sybės pozicįja pasirodė esanti 
teigiama. „Taigi, čia ne tik 
pono Syso, ne tik social
demokratų frakcijos pozicija 
yra dviveidiška, tačiau reikia 
pagalvot apie tai ir vyriausy
bei”, — sakė A. Melianas.

Įsigaliojus pataisoms, iš 
valstybės biudžeto papildomai 
reikėtų 4 mln. Lt. Tai tik 
truputį mažiau, negu Lietu
vių fondas iš savo 12 mln. 
dolerių kapitalo nuošimčiais 
kasmet paskirsto lietuvių 
kultūrai skatinti. Kaip turėtų 
pasijusti išeivija, jeigu per 
tuos keliasdešimt metų, dide
lėmis pastangomis sukaup
tas, kapitalas nuo šiol būtų 
naudojamas minėtos kate
gorijos žmonių pensijoms 
mokėti? Palyginimui dar 
pridursime, kad Lietuvos val
stybė, šalies kultūros reik
mėms teišgali skirti vos 6 
mln. Lt.

Pensijos priklausytu ir 
budeliams

Konservatorius Vytautas 
Landsbergis Seimo posėdyje 
buvo gan kategoriškas: „Štai 
įstatymo tekstas: 'NKVD, 
KGB kadrai, negauna papil
domų valstybinių pensijų, jei 
dirbo karininkų pareigose’. 
Taigi, vairuotojai, mušikai, 
kankinimo kamerų plovėjai, 
mirusių tremtinių kūnų mėty- 
tojai iš vagonų — gaus 'nu
kentėjusiųjų’ valstybines pen
sijas. ’Semerš’ dalinių eiliniai, 
kurie šlavė Klepočių ir kitus 
kaimus, taip pat gaus valsty
bines pensijas ’už nuopelnus 
Lietuvos valstybei’. Tiktai 
karininkai negaus. Eiliniai 
budeliai — gaus”.

V. Landsbergis citavo

sutojo prie pat durų. Tik 
dabar pamačiau stambiomis 
raidėmis išrašytą viešbučio 
pavadinimą: „Gintaras”, apie 
kurį jau iš Stenlio šiek tiek 
buvau girdėjęs. Ir Nijolė ne
pamiršo užsiminti, kad „Gin
taro” viešbutis yra vienas ge
riausių Vilniuje, naudojamas 
užsienio turistams apgyven
dinti.

Iš autobuso tuojau į vidų, 
kur paskirstė mums kamba
rius. Čia visai kitas jausmas 
negu Maskvoje, visi kalba 
lietuviškai. Mergaitės ar 
moterys negaili net šypsenos 
parodyti, ne taip, kaip 
Maskvoje, kur tematai surū
gusiais veidais moteris.

Čia vėl su Stenliu atsirado

veikiantį Lietuvos Respub
likos įstatymą, pagal kurį 
'SSRS valstybės saugumo 
komitetas, nuo NKVD iki 
KGB, yra nusikalstama orga
nizacija, vykdžiusi karo 
nusikaltimus (...) okupuotoje 
Lietuvos Respublikoje’. „Aš 
jau neapeliuoju į protą, kad 
nereikėtų priiminėti įstatymo, 
kuris prieštarauja kitam 
įstatymui, bet — į sąžinę, — 
kalbėjo praėjusios kadencijos 
Seimo vadovas. — Galima 
būtų žiūrėti paprastai: kas 
nori ’susidirbti’ visam gyve
nimui — susidirbs. Bet vis 
dėlto kreipiuosi: kas jaučia 
širdyje nors kokį nepatogumą 
dėl to nepadorumo — bent 
susilaikykit. Kai kurie galbūt 
dar turi motinas, ir joms 
reikės į akis pasižiūrėti”.

Uždavinys — naikinti opozicija
Dera čia priminti, kad 

NKVD (Narodnyj komisariat 
vnutrennych dėl — 'vidaus rei
kalų liaudies komisariatas’) — 
Stalino komunistų partijos 
slaptoji policija, 1940-1941 
metais siautėjusi Lietuvoje ir 
atsakinga už dešimčių tūks
tančių žmonių nužudymą bei 
ištrėmimą į Sibirą, — kilusi iš 
Lenino bolševikų įsteigtos 
slaptos baudėjų organizacijos 
Čeką, vėliau pavadintos GPU 
(Glavnoje političeskoje uprav- 
lenije — 'vyriausioji politinė 
valdyba’). Ilgainiui NKVD 
keitė pavadinimus, jos vietoje 
atsirado NKGB (Narodnyj 
komisariat gosudarstvennoj 
bezopasnoti — 'valstybės sau
gumo liaudies komisariatas’), 
MGB (Ministerstvo gosu
darstvennoj bezopasnosti — 
'valstybės saugumo ministeri
ja’), pagaliau KGB (Komitet 
gosudarstvennoj bezopasnosti 
— 'valstybės saugumo komitetas’).

Nors ir dangsčiusi savo 
nusikaltimus dažnu pavadini
mo kaitaliojimu, Sovietų Są
jungos slaptoji policija nuo pat 
1917 metų savo pobūdžiu ir 
veiksena iš esmės išliko ta 
pati organizacija iki imperijos 
žlugimo 1991 m. Tai buvo 
kariniais pagrindais orga
nizuota ir disciplinuota, 
įvairios rūšies ginklais gink
luota, struktūra bei pagrin
dinė jėga sovietiniam valdy
mui palaikyti. Pagrindiniai jos 
uždaviniai buvo sekti vadina
muosius 'kontrrevoliucionie
rius', 'liaudies priešus’, naikin
ti bet kokią ir bet kur 
pasireiškiančią opoziciją. Jai 
buvo leistos visos sekimo ir 
opozicijos naikinimo prie
monės, įskaitant politines 
žmogžudystes ir žmonių gro
bimus užsienyje.

Sovietų slaptosios policijos 
vadai — nuo jos įkūrėjo

me viename kambaryje trečia
me aukšte. Nusigabenome 
ten viską, net dovanotas gė
les. Gaila buvo tuojau kur 
nors jas palikti, juk tai paro
dytas žmonių nuoširdumas, 
gal ir kaina už jas nemaža 
sumokėta.

Kambarys nebuvo didelis, 
tik mudviem, kiek ilgai mes 
čia gyvensime, atrodė vietos 
bus pakankamai. Nesuspėjo
me kiek atsikvėpti, atsirado ir 
kambarių tvarkytoja pasitei
rauti, ar ko mums netrūksta? 
Tai buvo proga paprašyti jos 
pasirūpinti mano gėlėmis. Ji 
greit išbėgo pro duris ir netru
kus sugrįžo su stikline vaza 
rankoje. Pripildė ją vandens, 
įstatė gėles ir padėjo ant vi
duryje kambario nedidelio 
staliuko. Mano rūpestis su gė
lėmis pasibaigė.

Netrukus ir lagaminus iš oro 
uosto parvežė, net ir į kambarį 
atnešė, patiems nereikėjo 
tąsytis. Tiesa, sakant, po 
tokių nekasdienių dienos

Felikso Dzeržinskio, paskiau 
Jagodos, Ježovo, Berijos ir kt. 
iki sąmokslą prieš M. 
Gorbačiovą organizavusio 
Kriučkovo — pasižymėjo žiau
rumu ir klasta. Visos Sovietų 
Sąjungos priverčiamųjų darbų 
stovyklos, įskaitant Baltijos- 
Baltosios jūrų, Maskvos- 
Volgos kanalų kasimą, kur 
žuvo milijonai žmonių, buvo 
šios policijos žinioje. 1945- 
1952 m. — aktyvios lietuvių 
rezistencijos laikotarpiu — 
NKGB, kaip ginkluotos pajė
gos rankomis, buvo ištremta iš 
Lietuvos ir išžudyta apie 
350,000 asmenų.

Priminė komjaunuolišką jaunystę
V. Landsbergio pasisakymas 

suerzino įstatymo pataisos 
šalininkų stovyklą — jų 
retorikos pabūklai tapo 
atkreipti ne į pozicijų aiški
nimą bei įstatymo pataisos 
argumentavimą, bet į politinio 
oponento asmens puolimą ir 
bandymą jį diskredituoti. 
Socialdemokratas Bronius 
Bradauskas atsinešė į Seimo 
posėdį ir citavo kažkokį 
pokario metais rašytos V. 
Landsbergio autobiografijos 
sakinį, kuriame šis, stodamas 
į komjaunimą, buvo panaudo
jęs trafaretinį ano meto žodžių 
junginį „Raudonai armijai 
išvadavus Lietuvą”... „Ar galė
tumėte jūs, gerbiamas Lands
bergį, paneigti tas auto
biografijos vietas, kur jūs tary
binę armiją vadinote išvaduo
toja, o dabar vadinate 
kitokia?” — retoriškai klausė 
buvęs LDDP vyriausybės mi
nistras. V. Landsbergis į šiuos 
pageidavimus nereagavo.

Apkaltino Prezidentą 
kovojus nacių pusėje

Iš didesnio pabūklo šovė 
kitas socialdemokratas, My
kolas Pronskus, garsėjantis 
atviru priešiškumu Lietuvos 
integracijai į Europos Sąjungą 
ir NATO. Seimo posėdyje pa
sakyta jo trumpa kalba verta 
pacituoti ištisai: „Visus tuos, 
kurie pakelia ginklą prieš 
beginklį žmogų, nesvarbu 
kurioj politinėj stovykloj jis 
būtų, aš vadinu banditais. 
Pokario metais nuo tokių ban
ditų rankos žuvo apie 25,000 
Lietuvos žmonių, tarp jų — 
daug moterų ir vaikų. Antra, 
pokario metai Lietuvos žmo
nėms buvo sunkūs ir kruvini. 
Per didelį vargą, darbą ir 
kančias šalis buvo prikelta iš 
griuvėsių, iš neregėto nuos
mukio. Tai padarė čia likę 
gyventi žmonės, o ne tie, kurie 
išdūmė tada už sienos. Todėl 
buvę emigrantai, tame tarpe ir 
dabartinis Lietuvos preziden-

įspūdžių buvome pakankamai 
ir pavargę, būtų buvę neblogai 
kiek pailsėti ir šiek tiek pado
riau susitvarkyti, bet, kaip ir 
dauguma, užsikvietėme sa
vuosius į viešbutį dar mus 
aplankyti, tad apie kokį poilsį 
negalėjai nė pasvajoti. Nebe- 
pamenu, ar turėjome laiko ir 
pietauti, kai jau atsirado 
Stenlio brolis su žmona ir dar 
jaunute dukrele. Jie turėjo 
savo mašiną, tad atvažiuoti 
nuo oro uosto neužtruko ilgai. 
Susipažinome visi, kaip 
Stenlis buvo draugiškas, taip 
ir jo brolis. Greit pasijutome 
neišskiriamai artimi.
Pasikalbėjome kiek, bet iš 
pirmo karto nesileidome į 
smulkmenas, nes žinojau, kad 
Stenlis norės išnaudoti progą 
ir vienas su jais kambaryje 
pabendrauti. O kai atsiras 
mano artimieji, tad aš galėsiu 
su jais kambarį užimti. Tad 
laiko negaišinau, palikau juos 
vienus, o pats išėjau po 
aplinką pasižvalgyti ir laukti

tas, kuris, atrodo, yra vienin
telis kovojęs nacių lageryje, 
neturi moralinės teisės mus 
mokyt ar moralizuot. Trečia, 
jei būtų nugalėjęs nacizmas, 
tai šiandien nebūtų buvę 
Lietuvos ir kai kurių kitų 
tautų, joks atgimimas ir išsi
laisvinimas būtų buvęs neį
manomas. Štai už ką labiau
siai vertina Antrojo pasaulinio 
karo nugalėtojus Europos tau
tos. Juokinga, kad kai kurie 
mūsų politikai ar politologai 
šito nesupranta arba vaizduo
ja nesuprantančiais. Ketvirta, 
šitas įstatymas bando išva
duoti grupę žmonių nuo jiems 
primetamos kolektyvinės 
atsakomybės. Primetėjams 
tektų priminti savo laiku pa
sakytas kalbas apie nekal
tumo prezumpciją ir t.t. Kaip 
tos kalbos buvo įgyvendintos 
praktikoje — mes matome. 
Taigi, mielas Vytuk, — su 
komjaunuoliškais sveikini
mais! Praeitis, deja, neišsitrina”.

Po šios M. Pronskaus kalbos 
grupė Seimo narių kreipėsi į 
Etikos ir procedūrų komisiją, 
prašydami įvertinti jų kolegos 
žodžius, kuriais jis viešai 
apkaltino prezidentą kovojus 
„nacių lageryje”.

Ragino pasinaudoti
Niurnbergo teismo sąvoka

Išeivijos lietuvis teisininkas 
Romanas A. Sedlickas, pri
klausąs liberalų frakcijai, 
priminė Niurnbergo teismo 
praktiką ir ten įteisintą 
sąvoką: „blogybė iš esmės”. Ja, 
pasak kalbėtojo, buvo paskelb
ta SS organizacija ir nacių 
partija, ir tai galioja iki šiol. 
„Komunistų partija ir jos SS, 
— sakė R. Sedlickas, — taip 
pat turėtų būti paskelbta 'blo
gybe iš esmės’ ir paliesti visus 
tuos okupacijos veikėjus, kurie 
čia dabar sėdi”.

Neparėmė koalicijos 
partneriai

Už pataisas balsavusiems 
socialdemokratams įstatymui 
pakeisti 30 jų frakcijos balsų 
nepakako. Pataisoms nepri
tarė 40 parlamentarų, 7 Seimo 
nariai susilaikė. Panašia 
balsų persvara buvo atmestas 
ir Seimo vicepirmininko Čes
lovo Juršėno siūlymas rengti 
naują įstatymo pataisų projek
tą.

Socialliberalai nepalaikė 
koalicijos partnerių, dauguma 
jų pasistengė apskritai iš
vengti balsavimo. Konserva
torius Arvydas Vidžiūnas at
kreipė dėmesį, kad šį balsa
vimą savo kabinete nutarė 
praleisti ir Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas.

Nukelta i 4 psl.

savo artimųjų atvažiuojant, 
nes jie savo susisiekimo 
priemonių neturėjo.

Nulipęs į laukiamąjį, tuojau 
pamačiau ne vieną bendrake
leivį jau savųjų apsuptą ir 
linksmai besikalbant, matyt, 
ir iš jų ne vienas, panašiai 
kaip aš, savo kambarį buvo 
užleidęs savo kambario dali
ninkui.

Pagaliau ir mano būrys 
artimųjų atsirado. Nesijau
čiau gerai, kad neišsinuo
mavau atskiro kambario, būtų 
nereikėję taip vargti pačiam ir 
savo artimuosius varginti. O 
dabar turėjau palaukti, kol 
Stenlis apsidžiaugs su savo 
artimaisiais, juos apdovanos 
atsivežtomis dovanomis, ir tik 
tada užleis mums kambarį.

Paaiškinau tokią mano pa
dėtį, o jie į tai visai nekreipė 
dėmesio, atrodė, jiems buvo su 
manim pabendrauti maloniau
sia ir brangiausia už viską. 
Tada nusivedžiau visus į 
laukiamąjį, kur buvo vietos,
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[ Broruua Nainys

Užtarnauta padėka 
„Saulutei”

„Gavome labai didelę ‘dėžę’, 
gerai, kad mokykla buvo bai
gusi mokslo metus ir tą šeš
tadienį Centro aikštėje bu
vo mažai automobilių, tai 
šiaip taip •'išvairavome”, — 
kalbėjo „Saulutės” vadovė 
Indrė Tijūnėlienė, pranešda
ma apie dar vienos siuntos 
iškeliavimą į Lietuvą. Liepos 
vidury šis talpintuvas su 700 
dėžių pasieks Vilnių, ir jo 
krovinys bus išvežiotas į vie
nuolika Lietuvos miestų bei 
miestelių. Tokios siuntos iš 
Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte, kur jos sutelkiamos, 
sandėliuojamos ir savanorių 
talkininkų pakraunamos, ke
liauja nuo 1993 metų, kai PLB 
valdybos pakviesta, Indrė 
Tijūnėlienė šį labdaros būrelį 
suorganizavo. Apytikriai po 
2,000 dėžių per metus 
drabužių, avalynės, medicinos 
reikmenų, vaikams žaislų, 
mokymo priemonių nugabena
ma į Lietuvą, „Lithuanian 
Mercy Lift” parūpintais, JAV 
valdžios apmokėtais, talpintu- 
vais. Čia ne vieno žmogaus 
darbas, sako Indrė. Būrelyje 
daug moterų — talkininkių, 
kurios suaukotus drabužius 
bei reikmenis sudeda į dėžes, 
o savanoriai vyrai jas pa
krauna į talpintuvus. „Saulu
tė” turi ir skyrius — Detroi
te, JAV rytiniame pakraštyje, 
Floridoje, ir ne tos siuntos yra 
veiklos pagrindas. Didysis 
rūpestis yra mažaglobiai, 
beglobiai, invalidai vaikai, 
kuriems globoti būrelis telkia 
lėšas ir kitus reikmenis. Trys 
šimtai „Saulutės” išlaikomų 
bei remiamų vaikų, priedo — 
nemažai moksleivių, studentų 
jai kainuoja po 120,000 dol. 
per metus. Doleriai — pačių 
būrelio narių1 sutelkti.

Kažin ar daug kas suvokia 
šio darbo vertę, nes jis toks 
kasdieniškas, pilkas, nebliz
gantis, nepuošiamas nei ordi
nais, nei medaliais, ir jo nau
dą žino tik tie, kurie tais vai
siais naudojasi. O jie — irgi 
tik paprasti vargšai, taip pat 
neblizgantys, žinomi nebent 
statistikos raštininkams, įra
šiusiems juos į Lietuvos skur
džių sąrašus. Dėl to ir labai 
nustebau birželio pirmą 
„Drauge” perskaitęs žinutę 
apie Lietuvos vaiki} fondo 
„Saulutės” vadovei paskirtą 
„prizą”. Kuklus tas „prizas” 
—Virginijos Jurašienės skulp
tūrėlė „Gerumas” ir Vaikų 
fondo diplomas, — nes kuk
lus yra ir pats fondas. Tik 
jautri jo širdis šiuo pažymėji
mu leido visiems žinoti, kad 
„Saulutė” Lietuvai gera da

susėdome patogiai ir vėl 
pradėjome perkratinėti toli
mos praeities laikus.

Mums taip besišnekučiuo
jant, priėjo prie mūsų jaunas 
gražus vyras, kurio jau neat
pažinau. Tiesiog nustebau, kai 
seselė pasakė, kad tai jų sū
nus — Bronius Tilindis, kurį, 
prieš trisdešimt metų iške
liaudamas į nežinią, palikau 
dar mažą mokinuką. O dabar 
pamačiau jau subrendusį vy
rą, Vilniaus universiteto medi
cinos mokslų profesorių, vedu
sį. Tiesa, tai nebuvo negirdė
ta, ne vieną kartą seselė savo 
laiškuose apie jo pasisekimą 
buvo rašiusi, bet su juo pačiu 
glaudesnių ryšių palaikyti ap
linkybės neleido.

Pasijutę vėl savi, pakviečiau 
jį prisėsti prie visos kompani
jos ir įsijungti į pokalbį su 
visais. Su tuo mano pasiūlymu 
jis būtų mielai sutikęs, tik 
atsiprašė, kad ilgai būti 
negalįs, nes turįs popietinę 
paskaitą universitete ir už

ro ir kad jos ten dar labai rei
kia. Taip pat ženklas, kad 
1993 metais PLB valdybos 
sprendimas steigti šį labdaros 
vienetą ir kviesti Indrę Tijū- 
nėlienę jam vadovauti buvo 
vykęs.

Padėkos verti ir kiti tokie 
vienetai, veikiantieji Bend
ruomenės rėmuose ar šalia 
jos, nes šioje srityje dirbančių 
niekada nebus per daug. Šau
nų darbą atlieka JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, 
teikdama pagalbą seniai 
Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams, partizanams, vai
kams Lietuvoje ir neseniai čia 
iš tėvynės atvykusiems. Pa
veikiai šioje srityje darbuojasi 
ir skyrius Lemonte, gaila, 
turbūt vienintelis Amerikoje, 
daug paslaugų teikdamas ne
seniai iš Lietuvos atvyku
siems trečiabangininkams. 
„Saulutės” rūpestis — skur
džiai Lietuvoje. Paslaugos rei
kalingos, naudingos ir svei
kintinos, bet gyvenimo patir
tis rodo, kad jų neužtenka. 
Tai liudija daug pavyzdžių, 
kurių ryškiausias būtų prieš 
kelias dienas JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko Algi
manto Gečio aprašytas šioje 
skiltyje. Darbovietėje staiga 
mirė iš Lietuvos atvykęs 
vyras. Nei darbo teisių, taigi 
nei draudimo, nei kitos buiti
nės apsaugos, nei giminių, nei 
draugų, nei pinigų. Kas ir ką 
tokiu atveju turi daryti? 
Palaikai atsirado ant JAV LB 
padalinių New Yorke rankų. 
O tos rankos šiam atvejui 
nepasiruošusios, bet mirusio 
nuo jų numesti nedera. 
Tokiems reikalams tvarkyti 
ateity Bendruomenės vado
vas siūlo atgaivinti buvusius 
JAV lietuvių susivienijimus. 
Bet ar tai įmanoma? Galvą 
guldau — buvusių susivieni
jimų nebeatgaivins niekas. 
Taigi ir tokie bei į juos pa
našūs reikalai, norim - neno
rim, tampa JAV Lietuvių 
Bendruomenės bėda. JAV LB, 
tardamasi su trečiabanginin- 
kais, Lietuvos ambasada bei 
konsulatais, turi sukurti ko
kią nors trečiabangininkų 
draudimo ar bent savišalpos 
sistemą. Kaip susikūrę „Sau
lutės” ar kiti tokie būreliai rū
pinasi skurdą kenčiančiais 
lietuviais tėvynėje, taip Bend
ruomenės savo padaliniuose 
turi steigti socialinius skyrius, 
kurie tokius uždavinius at
liktų čia. Aišku, darbas sun
kus, neblizgantis, žvaigždžių 
nepelnantis, tačiau neišven
giamas, būtinas. Bet padėką tikrai 
užsitarnaus. Didelę padėką.

sukęs čia trumpai pasimatyti. 
O esąs tikras, kad turėsime 
progos dar ilgiau paben
drauti. Pabuvęs kurį laiką jis 
mus paliko.

Atrodė, jau buvo praėjęs ku
ris laikas, nusprendžiau nueiti 
pas Stenlį, pažiūrėti, kaip jam 
sekasi. Atrodė, jam sekėsi 
gerai. Dovanas jau baigė 
skirstyti. Pažadėjo, kad ilgai 
nebeužtruks ir užleis man 
kambarį. Palikęs juos, vėl grį
žau pas savuosius. Jau buvo 
geras popietis. Supratau, kad 
visi iš taip toli atvažiavę, ga
lėjo būti ne tik išvargę, bet ir 
alkani. Todėl, vėl palikęs juos 
vienus, nuėjau prie netoliese 
besidarbuojančios budėtojos ir 
paklausiau: ar yra viešbutyje 
koks restoranas ar valgykla, 
kur gėlėčiau savo išalkusius 
svečius pavaišinti?

Budėtoja — labai maloni 
moteris lietuvė, pasakė, kad 
yra, ir dar parodė, kur turiu 
eiti, norėdamas tą vietą rasti.

Bus daugiau
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Trumpai apie viską

„Lietuvių kalbos 
žodynas” baigė šimto

metų kelią

Lietuvių kalbos institutas 
baigė leisti 20 tomų akademi
nį „Lietuvių kalbos žodyną”.

Kaip sakė Lietuvių kalbos 
instituto direktorius habil. dr. 
Giedrius Subačius, „didžiau
sio per visus amžius savo gim
tosios kalbos žodyno apimtimi 
lenkiame kaimynines valsty
bes. Nors ir vėlavome leidybos 
tempais, kaimynų lenkų, ru
sų, latvių žodynai turi mažiau 
tomų, be to, ‘Lietuvių kalbos 
žodynas’ paremtas gyvąja kal
ba, senojo kaimo žmonių kal
bos pavyzdžiais”.

Pasak žodyno vyriausiojo re
daktoriaus, profesoriaus habil. 
dr. V. Vitkausko, didžiausias 
lietuvių žodynas buvo pradė
tas rengti 1902 metais. Per 
100 metų surinkta daugiau 
kaip 4.5 mln. lapelių su lietu
viškais žodžiais kartoteka. Di
džiausiame lietuvių kalbos žo
dyne paskelbta visa lietuvių 
leksika, įvairiais būdais užra
šyta nuo Martyno Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 
1547 metais iki 2001-ųjų. Pa
sak leidėjų, kruopščiausio dar
bo reikalavęs žodynas yra ma
tęs ir palankių, ir labai sunkių 
laikų, kai leidyba strigo dėl fi
nansų stokos.

Didžiajame žodyne pateikia
ma kiekvieno žodžio istorija, 
semantika, vartojimo šaltiniai 
ir kalbos plotas, pristatoma 
skolinių kilmė, tikimas bend
rinei kalbai. Žodyno rengėjai 
stengėsi parodyti visą tautos 
mąstymą, kultūrą, tam tikrą 
gyvenimo supratimą, tautosa
kos lobius. (Elta.

Buvusių ministrų 
žmonų klubas padeda 

kaimo vaikams

Vaikų gynimo dieną — bir
želio 1-ąją — dešimtosios vy
riausybės nariai ir jų žmonos 
Širvintų rąjono Čiobiškio pag
rindinei mokyklai įteikė krep
šinio lentas, kurias įsigyti pa
dėjo Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas bei jo rėmėjai.

Vienas pagrindinių 10-osios 
vyriausybės ministrų žmonų 
klubo veiklos tikslų yra bend

ruomenių kūrimosi skatini
mas ir stiprinimas bei rūpini
masis vaikų ir jaunimo užim
tumo problemomis.

Neformalus klubas susibūrė 
1999 m., kuomet Lietuvos vy
riausybei vadovavo Andrius 
Kubilius. Klubas organizavo 
ne vieną labdaros ir paramos 
renginį. 2000 m. už ministrų 
žmonų surinktus daugiau nei 
400,000 litų buvo nupirkti 9 
hemodializės aparatai ir išda
lyti Lietuvos ligoninėms. Mi
nistrų žmonų klubas taip pat 
organizavo knygų rinkimą ra
jonų bibliotekoms bei rengė 
paramos renginius socialiai 
remtinoms šeimoms. (Eita.

New York’o
gyventojas nori

atsiimti dalį Šiaulių
Šiaulių miesto savivaldybė 

gegužės 20 d. gavo New York'e 
gyvenančio Artūro Frenkelio 
prašymą atkurti nuosavybės 
teises į Šiauliuose esančius 9 
gyvenamuosius namus, 50 ne
gyvenamų pastatų bei ne ma
žiau kaip 20 ha žemės.

84 metų A. Frenkelis preten
duoja į savo tėvų Rozos ir Jo
kūbo Frenkeliu turtą. Jis no
rėtų atgauti gyvenamuosius 
namus miesto centre, buvusio 
„Elnio” avalynės fabriko pas
tatus, taip pat Šiaulių „Auš
ros” muziejui priklausančius 
Chaimo Frenkelio rūmus, In
žinierių namų, kur dabar įsi
kūręs Šiaulių universitetas, 
pastatą. A. Frenkelis taip pat 
norėtų atgauti buvusio „Kapi
tolijaus” kino teatro pastatą ir 
kitus.

Šiaulių savivaldybės Turto 
valdymo ir apskaitos poskyrio 
vedėja Irena Krugiškienė tei
gė, kad A. Frenkelio prašymas 
yra pavėluotas, nes pagal ga
liojančią tvarką dėl nuosavy
bės teisių atkūrimo reikėjo 
kreiptis iki 2001 m. gruodžio 
31 d. Giminystės ryšius įro
dantys dokumentai turi būti 
sutvarkyti iki šių metų liepos 
1 d. Klausimą dėl praleistų 
terminų gali nagrinėti tik teis
mas.

Nuo 1997 metų pretenduoti 
į giminių turtą gali žmogus, 
turintis Lietuvos pilietybę. A. 
Frenkeliui Lietuvos pilietybė 
buvo suteikta šiemet sausio 
mėnesį. (R, bns>

Kviestinių atlikėjų sezonu šįmet vadinamas Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro (LNOBT) antrasis Vasaros sezonas Trakų salos pilies kieme 
vyks birželio 8 - liepos 5 d. ir į naują erdvę po atviru dangumi perkels žiūrovų 
gerai lankomus repertuarinius teatro spektaklius. Kaip žurnalistei sakė 
LNOBT vyriausiasis dirigentas Liutauras Balčiūnas, specialių premjerų va
saros sezonui Trakuose šįmet neparengta dėl lėšų stygiaus — Kultūros mi
nisterija visam renginiui skyrė 150,000 Lt, o naujiems pastatymams Trakuo
se pinigų išvis negauta. Michailo RaSkovskiolElta) nuotr.

Politikai raginami 
nespekuliuoti 

skaudžiais istorijos 
puslapiais

Atkelta iš 1 psl.
1918 metais jie nutarė 

įkurti savanorių junginį — 
Tėvynės apsaugos rinktinę. Ji 
buvo formuojama pagal buvu
sios Lietuvos kariuomenės 
statutus. Sedos apylinkėse 
buvo suformuoti du lietuvių 
savanorių pulkai, kuriuose 
buvo ir nemažai septyniolik
mečių gimnazistų. 1944 m. 
spalio 5 d. Raudonosios armi
jos daliniams pralaužus vo
kiečių gynybą ir besiartinant 
prie Sedos miestelio, gynybos 
pozicijas užėmė Tėvynės ap
saugos rinktinė. Spalio 7 d. 
prasidėjo Sedos kautynės, 
kurių metu rinktinė buvo 
išblaškyta. Žuvo apie 100 lie
tuvių karių. Vos prieš kelias 
savaites susikūrę lietuvių sa
vanorių daliniai nustojo egzis
tuoti, primena istorikė.

Anot D. Kuodytės, Tėvynės 
apsaugos rinktinei vadovavo 
lietuviai karininkai, ji veikė 
Lietuvos teritorijoje ir tik gy
nybinėse pozicijose. Taip buvo 
išreikšti siekiai ginklu, kaip 
1918-1919 metais, apginti sa
vo žemę ir tautos teisę atsta
tyti Lietuvos nepriklausomy
bę.

„Galime kalbėti apie tai, ar 
buvo pagrįstos šios viltys ir 
prasmingos aukos. Tačiau šį 
jaunatvišką maksimalizmą 
vadinti buvimu „nacių lage
ryje” — ne tik nepagrįsta jo
kiais faktais, tačiau ir nemo
ralu. Turint galvoje artėjan
čius Respublikos prezidento 
rinkimus, kviečiame politikus 
susilaikyti nuo spekuliacįjų 
dramatiškos Lietuvos istorijos 
faktais”, rašoma D. Kuodytės 
pareiškime.

Socialdemokrato pasisaky
mą opozicinė Tėvynės sąjun
gos — konservatorių frakcija 
praėjusią savaitę įvertino kaip 
įžeidimą valstybės vadovui ir 
apskundė parlamentinei Eti
kos ir procedūrų komisijai.

Kaune pristatytas 
meno projektas

neregiams

Kauno M. Žilinsko paveikslų 
galerijoje buvo pristatytas 
šiuolaikinio meno projektas 
neregiams „Dienos sapnai”.

Kaip informavo projekto va
dovė Violeta Jasevičiūtė, paro
doje bus bandoma sukurti sap
no atmosferą, kuri ištrintų ri
bas tarp reginčiojo ir neregio. 
Renginyje bus demonstruoja
mos instaliacijos ir taktiliniu 
būdu (liečiant pirštais) suvo
kiami meno objektai, kelių mi
nučių trukmės filmai, vaizdo 
instaliacijos neregiams.

Projekte dalyvauja 9 meni
ninkai ir Kauno silpnaregių 
internatinės mokyklos auklė
tiniai. (BNS)

Lietuvos moksleivių 
foto darbai keliaus

po Europą

Lietuvos moksleivių sukur
tos fotografijos atstovaus Lie
tuvą Europos Tarybos rengia
mo tarptautinio konkurso 
„Kultūros paveldas fotografi
joje” baigiamajame rate ir bus 
rodomos bendroje valstybinių 
konkursų nugalėtojų parodoje, 
kurios nuotraukų katalogas 
platinamas visoje Europoje.

Lietuvos konkursui buvo pa
teiktos 135 moksleivių 309 fo
tografijos. Vertinimo komisija, 
kurios darbe dalyvavo ir Euro
pos Tarybos Kultūros kelių 
instituto direktorius Michel 
Thomas Pennete, nugalėtojais 
pripažino penkis geriausių 
darbų autorius. (Elta)

Kauno medicinos universiteto (KMU) senato iškilmingo posėdžio metu Kauno 
rotušėje buvo inauguruotas naujasis universiteto rektorius 40-metis Remigi
jus Žaliūnas. Prof. R. Žaliūnas (dešinėje) rektoriaus poste pakeitė dvi kaden
cijas universitetui vadovavusį Vilių Grabauską (kairėje). Eltos nuotr.

Lietuvos dailės istorija — vienoje knygoje
Po keturių dešimtmečių per

traukos Lietuvos dailės akade
mija išleido vienatomę, išsa
mią, naujausiais tyrimais pa
remtą knygą „Lietuvos dailės 
istorija”. Pasak leidėjų, tai vi
sais atžvilgiais labai vertinga 
ir svarbi knyga ne tik dailės 
studentams, dėstytojams, me
notyrininkams, bet ir visiems 
besidomintiems Lietuvos dai
le.

Anot Vilniaus dailės akade
mijos vadovų, tokio išsamaus 
vadovėlio ir parankinės kny
gos neturėta nuo 1960 metų, 
kai išėjo istoriko Juozo Jurgi
nio vadovėlis „Lietuvos meno 
istorijos bruožai”. Visa Lietu

vos dailės istorijos medžiaga 
buvusi labai išsklaidyta po 
įvairius leidinius, todėl nepa
ranki studentams, dėstyto
jams, mokyklų dailės mokyto
jams.

Daugiau kaip 400 puslapių 
„Lietuvos dailės istoriją” ren
gė 38 autorių — žymių meno
tyrininkų ir dailės istorikų ko
lektyvas. Knyga supažindina 
su Lietuvos dailės raida nuo 
priešistorinių laikų (10,000 
metų pr. Kristų) iki šių dienų. 
Apžvelgiami visi svarbiausi 
epochos meno stiliai — gotika, 
renesansas, barokas, klasiciz
mas ir kt. (Eitai

Senovinis laivas kurėnas grįžo į uostą
Po dvi savaites trukusios 

ekspedicijos Kuršių mariomis, 
į Juodkrantę sėkmingai grįžo 
senovinio kūreno įgula.

Ši ekspedicija buvo dalis 
programos, kuria siekiama su
grąžinti į Kuršių marias se
nuosius laivus bei juos panau
doti kaip etnokultūros paveldo 
sklaidos ir švietimo priemonę.

Plaukimo maršrutas driekė
si palei Klaipėdą, Juodkrantę, 
Preilą, Nidą, Rasytę bei Šar
kuvą. Žvejų valtimi bei pačia 
ekspedicija „Kurėnų sugrįži

mas” labai domėjosi Rusijos 
teritorijos pamario kaimų gy
ventojai.

Gegužės 21 d. prasidėjusi 
ekspedicija, pasak Lietuvos 
jūrų muziejaus laivybos istori
jos skyriaus vedėjo ir kūreno 
kapitono Romualdo Adomavi
čiaus, vyko gana sklandžiai. 
Kelionės metu teko susidurti 
ir su štiliais, ir su audromis. 
Nepaisant to, burinė valtis pa
sirodė esanti tvirta ir patiki
ma, jokių rimtesnių gedimų 
nepasitaikė. (Eita)

Kalėjimų departamente 
įvestas specialus valdymas

Atkelta iš 1 psl.
Komisijai pavesta koor

dinuoti ir kontroliuoti Ka
lėjimų departamento ir įka
linimo įstaigų atitinkamų tar
nybų veiklą.

Komisija nustatė, jog maž
daug 90 proc. užsikrėtusių as
menų yra naudoję narkotikus 
intraveniniu būdu. Pažymėta, 
kad narkotikai į koloniją pa
tenka per siuntinius nuteistie
siems, juos permeta per tvorą, 
perduoda pasimatymų metu, 
narkotikai taip pat patenka į 
koloniją dėl nesąžiningų dar
buotojų kaltės, taip pat įve
žami kolonijoje veikiančios 
valstybinės įmonės transpor
tu.

Komisija pabrėžė, kad ŽIV 
infekcijos židinys kol kas yra 
tik Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje ir 
paragino kuo greičiau aprū
pinti koloniją specialiu narko

tinių medžiagų aptikimo ir 
atpažinimo elektroniniu prie
taisu, kad epidemija būtų su
stabdyta.

Komisija siūlė nuteistuo
sius, vartojančius narkotines 
medžiagas, aprūpinti įvairiais 
medikamentais, reikalingais 
detoksikacijai bei abstinenci
jos gydymui. Komisija taip pat 
pasiūlė steigti specialias kolo
nijas narkomanams, reabilita
cijos centrus nuteistiesiems.

Praėjusią savaitę ministrų 
kabinetas iš Vyriausybės re
zervo Sveikatos apsaugos mi
nisterijai skyrė 120,000 litų 
AIDS centro atliekamų nu
teistųjų kraujo tyrimų išlai
doms padengti, 100,000 litų — 
narkotinių medžiagų aptikimo 
ir atpažinimo elektroniniam 
prietaisui įsigyti ir 70,000 litų 
— nuteistųjų, vartojančių nar
kotines medžiagas, detoksika
cijai, antidepresantų įsigiji
mui ir abstinencijos gydymui.

Balsavimas dėl pensijų
Atkelta iš 3 psl. „Tai štai 

kokios vertybės valdančioje 
daugumoje. Todėl traktuoja
me, kad Naujoji sąjunga ne
parėmė socialdemokratų dėl 
to, kad šiandien Kauno meras 
socialliberalas yra nuverstas 
socialdemokratų rankomis”.

Po balsavimo žodžio pa
prašęs paskutinis kalbėtojas, 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijai priklausąs Lietuvos 
rusų sąjungos atstovas iš 
Klaipėdos Jurgis Utovka, bu
vęs tarybinių žvejybos laivų 
šturmanas, nepriklausomybės

laikais — Klaipėdos miesto 
savivaldybės Privatizavimo 
komisijos pirmininkas, Seime 
vykusią diskusiją apibendrino 
trumpai: „Šiandien supratau, 
kad tie karo veteranai, ku
riems teko dar pokariu ka
riauti, gaudyti žydšaudžius ir 
banditus, jie — kalti. Ačiū”.

Socialdemokratų susirūpini
mą pralaimėjimu Seime at
skleidė ir tuoj po plenarinio 
posėdžio surengtas skubus 
didžiausios frakcijos vadovy
bės pasitarimas. Apie jo rezul
tatus nepranešama.

TORTAS MEDAUNINKAS
1/4 sv. nesūdyto sviesto 
1 puod. cukraus 
3 kiaušiniai
3 šaukštai medaus
4 puod. miltų
1 šaukštelis sodos (baking 
soda)
1/4 šaukštelio druskos

Ant karšto vandens puode 
ištirpinti sviestą ir cukrų. 
Kiaušinius atskirai išplakti. 
Viską sumaišyti, dedant medų 
ir miltus, sumaišytus su soda 
bei druska. Iš šios tešlos kepti
9 dešimties colių dydžio lakš
tus.
Pertepimas
3 indeliai po 16 uncijų rūgš
čios grietinės
1 citrina: nutarkuoti žievelę ir 
išspausti sultis 
1 puod.cukraus

Grietinę su cukrumi išplak
ti, sudėti citrinos žievelę, su
pilti sultis, gerai išmaišyti. Į
10 colių atidaromą torto kepi
mo formą dėti iškeptus me- 
dauninko lakštus, kiekvieną 
aptepti grietinės kremu. Tru
putį paslėgti, papuošti atliku
siais iškeptos tešlos džiuvė
sėliais. Skaniausias, kai val
gomas rytojaus dieną, 
receptas Nijolės Bučmytės

iš Kretingos

OBUOLINIS PYRAGAS
4 puod. obuolių, nuluptų ir 
supjaustytų kvadratukais
1 puod.cukraus
1 puod. kapotų riešutų
1 sauja razinų
3 puod. miltų
1/2 šaukštelio cinamono
2 šaukšteliai sodos (baking 
soda)
1 puod. aliejaus.
1 šaukštelis vanilijos
2 kiaušiniai, gerai išplakti

a. Pirmuosius 4 produktus 
sumaišyti ir leisti pastovėti 
dvi valandas.

b. Į miltus, sumaišytus su 
soda, supilti aliejų, išplaktus 
kiaušinius, vaniliją, sukrėsti 
obuolių masę, atsargiai mai
šant šaukštu, kad obuoliai per 
daug nesusitrintų. Sudėti teš
lą į išteptą 9x13 dydžio kep

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

tuvą, kepti 350 laipsnių F or
kaitėje apie 45 min. arba va
landą.

c. Kai atšals, pabarstyti 
maltu cukrumi ir supjaustyti 
kvadratėliais. Galima ir su
šaldyti.

Mortos Mickienės receptas

AVOKADŲ SALOTOS
SU RŪKYTA ŽUVIMI

100 gr rūkytos žuvies („mac- 
kerel” — skumbrės)
1/2 vidutinio dydžio sukapoto 
svogūno 
2 avokados
2 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukštai majonezo 
2 šaukštai rūgščios grietinės 
1 šaukštelis ketehup 
1/2 puod. skrudintų riešutų 
(geriausiai tinka vvalnuts) 
druskos ir pipirų pagal skonį

Žuvį susmulkinti ir su
maišyti su svogūnais. Avoka
dą perpjauti per pusę, išimti 
kauliuką, išgramdyti minkš
timą. J tą minkštimą supilti 
citrinų sultis ir po to sumai
šyti su i. vimi.

Šiuo įdaru užpildyti avoka- 
do puses. Grietinę, majonezą 
ir ketehup sumaišyti, įberti 
prieskonius ir uždėti ant įda
rytų avokadų. Viršų apibar
styti susmulkintais riešutais.

Lėkštę iškloti salotų lapais, 
ant jų dėti įdai as avokadas, 
papuošti citrinos skiltelėmis.

Atsiuntė Regina

•Keliautojai ir nuotyjrių,ieš- 
kotojai, grįždami iš tolimų 
kraštų, paprastai parsivežda
vo nematytų vaisių, sėklų, 
grūdų, prieskonių. Kristupas 
Kolumbas, išplaukęs į „pasau
lio pažinimo” keliones T482 
metais, grįžęs supažindino eu
ropiečius su avokadomis, šo
koladu, žemės riešutais, pipi
rais, ananasais, kalakutiena 
ir kai kuriais kitais skanumy
nais.

• Po Antrojo pasaulinio karo 
iš Europos (Italijos) grįžę 
Amerikos kariai šiame krašte 
išpopuliarino pizza.

PASLAUGOS

Al HUVOffl ĮTINAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAIJHM Vi 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 SL Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. Butų 

remontai už prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790, 

Algirdas.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasrung. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

STASYS CONSTRUCTION

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimų.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

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

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

PARDUODA

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232.

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
DARBAI IR RŪPESČIAI (I)

Balandžio mėnesio pradžioje 
į naujas patalpas persikėlusi 
LB Visuomeninių reikalų ta
rybos įstaiga jau yra įėjusi į 
normalias darbo vėžes. Prieš 
įsikuriant, kelis kartus buvo 
keičiamas įstaigos telefono nu
meris. Užtat kartojame įstai
gos koordinates: Lithuanian 
American Community Public 
Affairs Office, 11876 Sunrise 
Valley Drive Siute 200C, Res- 
ton VA 20191, tel. (703) 390- 
0498, fax (703) 390-0497, e- 
mail lacinc@erols.com. JAV 
LB VRT pirm. Algirdas Rimas 
ir stažuotoja Jūratė Mikšėnie- 
nė džiaugiasi erdvesne, pato
gesne patalpa. Vos spėjus per
sikelti, teko skubiai rūpintis 
Freedom Consolidation Act, 
S. 1572 įstatymo Senate sėk
mingu pravedimu. LB įstaiga 
pakartotinai ragino LB apy
linkes ir apygardas per savo 
narius laiškais ir telefono 
skambučiais veikti į senato
rius šiuo Lietuvai kritišku rei
kalu. Rūpestis iškilo, kaip pa
siekti senatorius valstijose, 
kuriose gyvena mažai lietu
vių ir nėra LB apylinkių.

Į talką atskubėjo Nevv York 
LB apygardos viprm. Raimun
das Sližys. Jis per internetą 
surado 1,500 lietuviškų pavar
džių su adresais valstijose, ku
riose nėra LB apylinkių. LB 
įstaiga Washington atrinko 
500 asmenų ir jiems pasiuntė 
laiškus, raginančius kontak
tuoti senatorius, kad jie teigia
mai balsuotų už S. 1572 įsta
tymą ir NATO plėtrą. Pastan
gos nenuėjo veltui. S. 1572 
įstatymas praėjo didele balsų 
persvara — 85 už, tik 6 prieš, 
9 senatoriai šiame balsavime 
nedalyvavo. Prieš S. 1572 bal
savo senatoriai Craig (ID), In- 
hofe (OK), Roberts (KS), 
Smith (NH), Stevens (AK), 
Wamer (VA). Visi šeši respub
likonai. Balsavime nedaly
vavo senatoriai Conrad, Do- 
menici, Enzi (kosponsorius), 
Gregg, Helms (kosponsorius, 
buvo ligoninėje), Hutchinson, 
McCain (kosponsorius), Miller 
(kosponsorius), Murkowski 
(kosponsorius). Jeigu būtų 
balsavę čia paminėti kospon- 
soriai, balsų persvara už S. 
1572 būtų buvusi dar didesnė. 
LB įstaiga jau išsiuntė padė
kos laiškus visiems, įstatymą 
parėmusiems senatoriams ir 
švelnų papeikimą balsavu
siems prieš. Pastariesiems iš
reikšta viltis, kad ateityje sa
vo balsais parems NATO plėt
rą.

Raginame visus šio praneši
mo skaitytojus laiškais ir tele
fono skambučiais, padėkoti sa
vo senatoriams, parėmusiems 
S. 1572 įstatymo pravedimą ir 
išreikšti nusivylimą tiems, ku
rie šį kartą balsavo prieš. Jų 
nepulti, bet išreikšti viltį, kad, 
kai Lietuva bus pakviesta į 
NATO, jie savo balsu prisidės 
prie naujų kandidačių visiš
kos narystės sutarties patvir
tinimo.

Šiuo metu tęsiama akcija

* Eidama 71-uosius metus 
gegužės 19-osios vakarą po
sunkios ligos mirė lietuvių 
poetė, prozininkė, dramaturgė 
Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė. 
Savo kūrybinį darbą rašytoja 
pradėjo 1957 m. Nuo tada ji iš
leido beveik 20 poezijos, pro
zos ir dramaturgijos knygų. D. 
Urnevičiūtė-Pilėnienė taip pat 
išleido 9 dramaturgijos rinki
nius. Jos pjesės „Vadink mane 
motina”, „Tėvuko žaislai”, 
„Tyluva — 2 km” ir kitos buvo 
statomos teatruose ir televizi
joje. Iš viso autorė sulaukė 29 
savo pjesių premjerų. (BNS)

Tai - Jūsų laikraštis
THE LITHUANIAN WORLD-WIDB DAILY

įtaigoti valstijas pravesti re
zoliucijas, remiančias NATO 
plėtrą ir Lietuvos pakvietimą 
į NATO lapkričio mėnesį Pra
hoje. Jau pravestos tokios re
zoliucijos Delaware ir Michi
gan valstijose. Ta linkme Ohio 
valstijoje darbuojasi dr. Vik
toras Stankus, o Pennsylva- 
nijoje Teresė Gečienė ir Ri
mantas Stirbys. Valstijose 
pravestos rezoliucijos pasiun
čiamos prezidentui ir Kongre
sui patvirtina JAV piliečių 
paramą mums rūpimu NATO 
klausimu. Kviečiame visus 
prisidėt prie panašios akcijos 
savose valstijose ir apie tai 
informuoti JAV LB įstaigą 
Washington, DC.

LB įstaiga ne vien NATO 
reikalais rūpinasi. Per inter
netą, laiškais ir skambučiais 
ateina užklausimų labai įvai
riais klausimais. Amerikiečiai 
ieško savo protėvių Lietuvo
je, tėvynainiai ieško giminių 
Amerikoje, atvykę iš Lietuvos 
ir padirbėję ar pastudijavę 
šiame krašte, išsiilgsta savų
jų ir ieško Lietuvių Bendruo
menės telkinių. Jūratė Mikšė- 
nienė stengiasi greitai ir tiks
liai į visus užklausimus atsa
kyti. Keblesniuose užklausi
muose, ji kreipiasi į Krašto 
valdybą, kad užtikrintų in
formacijos tikslumą.

Nauju patalpų nuoma žy
miai didesnė — 850 dol. mė
nesiui. Prisidėjo ir naujų sa
vininkų reikalavimas įsigyti 
atitinkamus draudimus. LB 
įstaigos išlaikymas kol kas 
yra būtinas, kad lietuviai, 
kaip etninė grupė, turėtų sa
vo individualų matomumą 
Washingtone. Ypač kol tenka 
rūpintis Lietuvos sugumo už
tikrinimu jos kelyje į NATO. 
S. 1572 įstatymas yra pirma, 
jau stipri, pakopa. Tačiau, 
įtemptas darbymetis tik pra
sideda ir baigsis už maždaug 
dvejų metų, kai Lietuva bus 
pakviesta ir JAV Senatas pa
tvirtins NATO plėtros su
tartį.

Lietuva įvertina JAV Lietu
vių Bendruomenės pastangas 
ir paramą jos kelyje į NATO. 
Tuoj po sėkmingo S. 1572 įsta
tymo pravedimo, gegužės 20 d. 
JAV LB Krašto valdybą pa
siekė Lietuvos ambasadoriaus 
Vygaudo Ušacko laiškas, ku
riame jis rašo „...esu nepa
prastai dėkingas Jums ir vi
siems JAB LB nariams už 
veiklą, skleidžiant Lietuvos 
vardą bei aiškinant NATO 
plėtros svarbą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Vertindamas 
Jūsų paramą kviečiu Jus ir 
toliau aktyviai plėtoti šią veik
lą, kadangi, Senato paramos 
klausimas toliau išlieka ak
tualus. Ypatingą reikšmę Se
nato paramos užtikrinimas 
įgaus prasidėjus Šiaurės At
lanto sutarties protokolų dėl 
naujų narių priėmimo ratifi
kavimo procesui”.

Teresė Gečienė 
JAV LB KV-os informacija

* Du trečdalius pajamų 
išleidžiantys maistui ir būs
to išlaikymui tik kas antras- 
trečias gyventojas sugeba ati
dėti pinigų .juodai dienai” — 
tokią situaciją atskleidė žur
nalo „Veidas” užsakymu atlik
ta apklausa, kurią atliko vie
šosios nuomonės ir rinkos ty
rimų studija „Spinter”. San
taupų tvirtino sukaupę 37.7 
proc. apklausos dalyvių. 29.9 
proc. teigė neturintys atidėję 
pinigų, o 32.4 proc. atsisakė 
kalbėti šia tema. (Eita)

RENGINIAI ČIKAGOJE
BIRŽELIO MĖN.

9 d., sekmadienį — „Žalt
vykslės” teatro spektaklis — 
Žemaitės „Trys mylimosios”, 
Jaunimo centre rengia JAV 
LB Kultūros taryba.

—Baisiųjų Birželio trėmimų 
minėjimas: šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Po Mišių minėjimas parapijos 
salėje. Rengia ALTo Čikagos 
skyrius.

— Čikagos pietvakarinių 
(Marąuette Park) LB apylin
kių valdyba ruošia Birželio 
trėmimų prisiminimo minėji
mą Lietuvių Ziono bažnyčios 
salėje, 93 St. ir Menard gatvių 
sankryžoje, Oak Lawn IL, 
Pradžia 12:30 vai. p.p.

15 d., šeštadienį — Lietu
vių dailininkių parodos „Min
čių deriniai” atidarymas 6 
v.v. Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte.

— „Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių dr-vės sueiga 
nuo 1-4 v. p.p. Ateitininkų na
muose, Lemonte.

16 d., sekmadienį — Ge
dulo ir Vilties dienos minėji
mas 12 vai. J. Matulaičio mi
sijoje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkė.

— BALFo 5-to skyriaus ce
pelinų pietūs (tuoj po Sumos) 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Marąuette Parke.

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susirinki
mas ir pietūs 12:30 vai. p.p.

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susirinki
mas ir pietūs 12:30 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje.

23 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Joninių gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. p.p.

LIEPOS MĖN.

7 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Saulių namuose.

13 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių draugovės 
sueiga PLC, Lemonte. Pradžia 
1 v. p.p.

14 d., sekmadienį — Arki- 
vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Tuoj po Mi
šių minėjimas parapijos salė
je.

— Amerikos lietuvių Tauti
nės sąjungos Čikagos skyriaus 
metinė gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte.

21 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių gegužinė Šaulių 
namuose.

— ALIAS - Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų s- 
gos metinė gegužinė Michia- 
na, MI.

28 d., sekmadienį —
„Draugo” dienraščio metinė 
gegužinė Marijonų vienuolyno 
sodelyje prie „Draugo”.

RUGPJŪČIO MĖN.
1-4 d., savaitgalį — Lietu

vos Vyčių 89-sis metinis suva- 
žiavimas/seimas Congress Pla
za viešbutyje, Čikagoje.

4 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Saulių namuose.

11 d., sekmadienį — Vene- 
zuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė 12 vai. p. 
p. PLC sodelyje, Lemonte.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės metinė ge
gužinė 12 vai. p.p. „Half Day 
Forest Preserve” parke, pavė
sinėje „A”, Halfday, IL.

17 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

18 d., sekmadienį — 
ALTo Čikagos skyriaus ge

gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė žurnalui 
„Trimitas” paremti. 12 vai. p. 
p. Šaulių namuose.

RUGSĖJO MĖN.

1 d., sekmadienį — JAV
LB Lemonto apylinkės metinė 
gegužinė 12 vai. PLC, Lemon
te.

6 - 8 d., savaitgalį — San
taros-Šviesos 49-asis suvažia
vimas Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte.

8 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose.

— Metinis „Draugo” pokylis 
Martiniųue pokylių salėje.

14 d. šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

15 d., sekmadienį — Zara- 
siškių klubo gegužinė 1 v. p.p. 
Šaulių namuose.

22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak 
Country Club laukuose.

29 d., sekmadienį — Ša
kiečių klubo gegužinė 12 vai. 
p.p. Šaulių namuose.

SPALIO MĖN.

6 d., sekmadienį — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai.

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis 
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje, 9400 S. Cicero 
Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1 
vai. p.p.

— Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos Pabendravimo 
pietūs 12 vai. PLC, Lemonte.

13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose.

19 d., šeštadienį — Lietu
vos Dukterų draugijos Ru
dens pokylis Jaunimo centre.

— „Sietuvos” skautininkių 
ir vyr skaučių dr-vės sueiga 
Ateitininkų namuose nuo 1- 
4v. p.p.

20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.

24 d., ketvirtadienį — Za- 
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose.

26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica” 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia 
6:30 v.v.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concorde 
Banąuets”, 20922 N. Rand 
Rd., Kildeer, IL.

26 ir 27 d., savaitgalį — 
Ateities akademinis savaitga
lis Ateitininkų namuose, Le
monte.

27 d., sekmadienį —„Au
kuro” choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

LAPKRIČIO MĖN.

1 d., sekmadienį —Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa

A. t A.
ALDONAI JAKAITYTEI 

ŠARKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ 
ŠARKĄ bei kitus gimines ir artimuosius.

Juozas ir Daila Liubinskai
• Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams.

7 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Saulių 
namuose.

9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte.

10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai. 
PLC, Lemonte.

16 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

23 d., šeštadienį — Lietu
vių Operos metinis pokylis- 
koncertas Jaunimo centre. 
Pradžia 7 vai. vak.

24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.

1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 34-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje.

6 d., penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties” Šampano 
vakaras. Rengia Gražina ir 
Jim Liautaud.

7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

13 d., penktadienį — Tra
dicinis Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Metų žmo
gaus” pokylis Balzeko muzie
juje.

14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose.

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.

2003 Metai
Vasario 15 d., šeštadienį

—Vasario 16-tos pokylis 6:30 
vai. vak. PLC, Lemonte, didž. 
salėje. Rengia JAV LB Lemon
to apylinkės v-ba.

Balandžio 6 d., šeštadienį
— „Draugo” koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje.

Gegužės 4 d., 12 vai., Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos Mo
tinos dienos pietūs PLC, Le
monte

90-sis Lietuvos Vyčių su- 
važiavimas/seimas rugjūčio 
mėn. vyks Brockton, MA. Su
važiavimo globėjai Brocktono 
1-ma kuopa, vadovaujama 
pirm. Bizinkauskienės. Tiksli 
data dar nenustatyta.

LSS Jubiliejinė stovykla 
.^Auksiniai kalnai” rugpjū
čio 4-16 d. vyks St. Bernardi
no, Big Bear kalnuose, BSA 
stovyklavietėje.

Spalio 5 d., 12 vai., Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos Pabendravimo pietūs, 
PLC, Lemontę.
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A. t A.
ALDIS KONČIUS

Mirė 2002 m. birželio 1 d., sulaukęs 67 metų.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė Mažeikiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 

52 metus.
Nuliūdę liko: tėvas Adolfas Ščiukas su žmona Ona; 

motina Aldona Končiuvienė; dvi seserys: Valentina 
Čepienė sų vyru Gintaru ir visa šeima; Dalia Ščiukaitė; 
teta Monika Tautvaišienė-Krikščiūnienė su sūnumis 
Povilu bei Mykolu ir kiti giminės su artimaisiais.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” 
organizacijai (2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629).

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 7 d. 
Petkus Lemont laidojimo namuose (12401 S. Archer 
Avė., Lemont, IL 60439) nuo 3 iki 8 vai. vakaro. Reli
ginės apeigos įvyks tą pačią dieną 7 vai. vakaro. Laido
tuvės privačios.

Laidotuvių direk.: Donald M. Petkus, tel. 
1-800-994-7600 arba www.petkusfuneralhoms.com

Pranešame, kad architektas dailininkas

AJA.
LEONAS PABEDINSKAS

staiga mirė 2002 m. birželio 1 d.
Gyveno Downers Grove, Illinois.
Nuliūdę liko: žmona Birutė (Kapočiūtė) Pabedins- 

kienė, vaikai Audrius, Arūnas, Maria - Esą ir Vytas su 
šeimomis; brolis Jonas su šeima.

Mišios už A.tA. LEONĄ PABEDINSKĄ bus aukoja
mos ketvirtadienį, birželio 6 d., 10:30 vai. ryte, St. Jo- 
seph bažnyčioje, 4801 Main Street, Downers Grove, IL.

Kviečiami Velionio draugai, artimieji ir pažįstami 
dalyvauti šv. Mišiose.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į moks

lą” labdaros organizacijai.
Žmonų ir vaikai

Mielai Žmonai

A. f A.
BIRUTEI PRAKAPIENEI

mirus, bičiuliui JONUI PRAKAPUI, dukrai LAI
MUTEI su šeima, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

Mielą prof. dr. MEŠKAUSKĄ, dukrą MARYTĘ 
ir anūkę VIDĄ, netekusius mylimų šeimos narių

A. t A.
RIMO IR TAURO 

bei jų pusbrolio MARTYNO,

gilaus skausmo valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubas

Mielai mūsų sesei, „Vaiko vartai į mokslą” orga
nizacijos pirmininkei, Birutei Pabedinskienei, 
jos vaikams ANDRIUI, ARŪNUI, VYTAUTUI ir 
jų šeimoms, dukrai MARIAI-ESAI, broliui JO
NUI ir kitiems artimiesiems netekus vyro, tėvo, 
brolio ir senelio

A. f A.
LEONO PABEDINSKO,

%
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

„Vaiko vartai į mokslą” valdyba ir visos narės

mailto:lacinc%40erols.com
http://www.petkusfuneralhoms.com
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Mažajam „Spindulio” šokėjui Simui Tamošiūnui po smagaus pasirodymo 
gera ir pasistiprinti.

Šiomis dienomis Čikago
je lankosi monsinjoras Al
fonsas Svarinskas, įdomus 
pašnekovas, daug metų buvęs 
politinis sovietų kalinys ir 
tremtinys, pirmojo atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Sei
mo narys, aktyvus Lietuvos 
laisvės ir religijos gynimo so
vietmečiu veikėjas. Monsinjo
ras Čikagoje bus birželio ir lie
pos mėnesiais, dalyvaus lietu
viškosios visuomenės rengi
niuose ir veikloje. Kas norėtų 
susitikti pabendrauti - mons. 
A. Svarinskas yra apsistojęs 
Tėvų jėzuitų namuose, tel. 
773-737-8400.

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas, JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas organizaci
niams reikalams, derina dar
bo konferencijos Dainavoje or
ganizacinio branduolio pa
stangas, kad konferencijoje 
dalyvautų „nauji veidai, nau
jos mintys”. Konferencijos ve
damoji mintis: „Tikėkime savo 
ateitimi!” Konferencija įvyks 
birželio 7-9 dienomis Daina
vos jaunimo stovykloje, Man- 
chester, Michigan.

„SPINDULIO” ŠVENTĖ
Jau 26 metus gyvuoja šokių 

ansamblis „Spindulys”. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir 
šį pavasarį, spinduliukai atli
ko savo sezono baigiamąjį 
koncertą. Jis įvyko gegužės 13 
d. Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Nors koncertas 
vyko pirmadienio vakarą, bet 
žiūrovų būrys buvo tikrai ne
mažas.

Programoje dalyvavo 4 gru
pės. Jos pašoko net po kelis 
šokius. Linksmiausiai nusitei
kęs buvo mažųjų būrys. Jie ne 
tik šoko, bet ir grojo įvairiais 
mušamaisiais instrumentais.

Tėveliai dėkoja „Spindulio” 
vadovei Rasai Poskočimienei 
ir jai talkinantiems vadovams: 
Audrai, Linai, Tomui, Viktu- 
tei, Zitai, Raimondui. Ačiū 
jūms už pasiaukojimą, nuošir
dumą, sumanumą ir nepails- 
tamumą. J. T.

Šoka mažieji „spinduliukai”. Centre - mokytoja Lina ir pati mažiausia šokėja Martha Riaukaitė.

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke birže
lio mėnesio penktadieniais 7 
val.v. vyks birželinės Švč. Jė
zaus Širdies pamaldos. Prie 
Švč. Sakramento lietuviškai 
sakysime Jėzaus Širdies lita
niją ir klausysimės Dievo žo
džio.

Balandėlių pietus birže
lio 9 d. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
salėje ruošia Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba. Kava 
galėsite atsigaivinti nuo 8:30 
val.r. iki 12 vai., pietūs - po 
lietuviškų 10:30 val.r. Mišių.
„Draugo" rėmėjai
Salome Nyerges „Draugo” 

iždą papildė 50 dol. auka. Dė
kojame už dėmesį lietuviškai 
spaudai.
Verta iinot! '
Ieškote darbininkų, ku

rie pataisytų lietaus užlietą 
rūsį ar aplūžusį garažą, išda
žytų namų sienas, sutvirtintų 
stogą? Būkite atsargūs, sam- 
dydamiesi šias paslaugas at
liekančius nepažįstamus sta
tybininkus, elektrikus, dažy
tojus ir kitus taisytojus bei jų 
bendroves. Čikagos vartotojų 
tarnybos skyrius (Chicago De
partment of Consumer Servi
ces) čikagiečiams duoda šiuos 
patarimus: sudaryti kontraktą 
tik su licenciją turinčia įmo
ne ar darbininku; paprašyti 
kompanijos parodyti rekomen
dacinius laiškus; niekada ne
mokėti visos susitarimo sumos 
ar didelių sumų iš anksto, kol 
darbas dar nepradėtas ar ne
baigtas; darbo sutartį prieš 
pasirašant perskaityti ypač 
atidžiai ir užsitikrinti, kad do
kumente paminėtos visos de
talės, darbo kaina, medžiagos 
ir kt.; kontrakte turi būti nu
rodyta taisytojų pavardė, ad
resas ir telefonas. Jei norite 
sužinoti, ar jūsų darbininkai 
yra gavę licenciją verstis savo 
verslu Čikagoje, skambinkite 
tel. 312-744-9400 visas 24 va
landas.

Lietuvos Vyčiai rengia 89- 
ąjį metinį suvažiavimą-seimą, 
kuris vyks rugpjūčio 1-4 d. Či
kagoje, Congress Plaza Hotel 
and Convention Center. Su
važiavimą globos Čikagos 16 
kuopa. Vyks susitikimai, bus 
aptarta praėjusių metų veikla 
ir numatyti planai ateičiai. 
Šia proga Vyčiai išleis specia
lią šventinę sveikinimų kny
gą, į kurią jau dabar galima 
siųsti sveikinimus ir linkėji
mus. Siuntimo adresas: Peter 
Paul Zansitis, Knights of Li
thuania 89th National Con
vention, 6939 S. Crandon Ave
nue, Chicago, IL 60649-1701; 
tel./faksas 773-363-2023.

Atsiųsta paminėti
„Pasaulio lietuvis” (2002 

m. gegužės mėn.) rašo apie 
„Dainavos” ansamblio vadovą 
Darių Polikaitį ir kt. Redakci
ja ir administracija įsikūrusi: 
14911 127th Street, Suite C- 
112, Lemont, IL 60439.

Skelbimai

* Ziono Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų para
pija organizuoja 3-12 
metų amžiaus vaikams 
„Biblijos vasaros stovyk
lą”, kuri vyks birželio 24- 
28 dienomis. Vaikai susi
pažins su pagrindinėmis 
Biblijos sąvokomis ir isto
rijomis, bendraus, dai
nuos, kartu ruoš bendrus 
projektus. Užsiėmimai 
vyks nuo 9 ryto iki 12 po 
pietų. Penkių dienų užsi
ėmimai vienam vaikui kai
nuos $15; dviem ir dau
giau vaikų — $25. Grupės 
sudaromos pagal amžių ir 
kalbą (lietuvių ir anglų). 
Registruokitės iki bir
želio 14 d. Telefonas: 
(708) 422-1433. Adresas: 
9000 S. Menard Avė. 
Oak Lawn, IL 60615. E- 
mail:zionlithlutheran@ 
aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

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

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

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

60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, R. 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

EINI Į MUGĘ, NESKIS IR 
KAŽKĄ PARDUOTI

Kaip tampama aktoriumi? mas sau į pirštą), ir man atsi-
Kiekvieno kitokia istorija. 
Kaip prasidėjo Giedrės Griš- 
kėnaitės-Gillespie kelias į sce
ną, ji papasakojo po tautinių 
šokių koncerto Jaunimo cent
re, Čikagoje, kur po to turėjo 
įvykti eilinė „Žaltvykslės” 
teatro repeticija.

„Trijose mylimose” Giedrė Griškė- 
naitė-Gillespie vaidins Motiną.

- Aš scenoje nuo 1990 metų, 
taigi jau 12 metų. Vieną kartą 
per renginį priėjo prie manęs 
Ona Šulaitienė ir pasakė: 
„Mums reikia įdomių žmonių, 
norim statyti spektaklį. Ar ne
norėtumėt dalyvauti?” Porą 
sekundžių pagalvojau ir pasa
kiau: gerai. Taip ir prasidėjo. 
Buvau bandžiusi trumpus ga
baliukus vaidinti studijuoda
ma universitete, bet tai buvo 
labai seniai, bet teatras, scena 
mane visada domino. Taigi, 
pradėjau Šulaičių suorgani
zuotame „Vaidilutės” teatre. 
Pirmasis spektaklis - „Ame
rika pirtyje”, kurį statė Juozas 
Ivanauskas; po to buvo „Pat
riotai” (režisierius Povilas 
Gaidys iš Klaipėdos). Teko 
vaidinti ir pas amerikiečius. Iš 
viso jau esu dalyvavusi 8 ar 9 
spektakliuose.

O kam aktorius vaidina, 
šiuo atveju - Amerikos lietu
vaičiai, - sau ar lietuviškai 
bendruomenei? Šią temą pa
lietėme pokalbyje su Žemai
tės „Trijų mylimų” aktorių 
grupe, ir kaip tik ši tema la
biausiai juos ir uždegė.

Taigi: kas jiems šis teatras? 
Ar jiems trūksta lietuviško 
bendravimo, jie ieško lietu
viškos draugijos ar nori reikš
tis mene? Pirmoji pašnekovų 
reakcija buvo audringa:

Žemaičiui Pranciškui Ivinskui že
maičio net ir vaidinti nereikia - vis
kas kaip gyvenime.

Pranciškus: - Lietuvybė, 
lietuvybė! Kiek galima šnekė
ti, tai jau ima nervinti!

Violeta: - Bet tu neini pas 
amerikonus, nesimokai ang
liškai, o grįžti pas lietuvius. 
Vadinasi, tau svarbi lietuviš
ka kultūra!
- J amerikietišką kultūrą aš 

tikrai neisiu. Aš jau per senas 
įeiti į jų kultūrą ir visūomenę, 
be to, čia aš laikinai.
- Nors tau nepatinka apie 

tai šnekėt, bet tu čia. Juk kiek 
tūkstančių lietuvaičių ištirpo 
amerikiečių jūroje - jie neno
rėjo likti lietūviais, jie norėjo 
būti amerikiečiais. Jų vaikai, 
pavadinti Kęstučiais, Mindau
gais, nemoka nė vieno žodžio 
lietuviškai. Nors tu sakai, kad 
tau nusibodo apie tai kalbėti, 
bet tu čia!
- Aš nedarau tai specialiai! 

Darau tai todėl, kad man ma
lonu. Kiekvieną dieną dirbu 
statybose - mojuoju plaktuku 
(laikas nuo laiko pataikyda-

bosta vien mojuoti plaktuku.
Aš noriu savo dūšią kažkur 
išskleisti. Ir ne tarp tų, kurių 
kas antras žodis keiksma
žodis, o kur galima kultūrin
gai „pakvailioti”, kaip, pa
vyzdžiui, čia. Bet tai ne
reiškia, kad aš keliu lietuvybę. 
Tėvai, auklėdami vaikus, turi 
juos mokinti, o aš ateinu čia 
savo malonumui.

Neringa: - Lietuvybės mes 
nepakelsime, mes stengiamės 
ją išlaikyti!

Ilona: - Aš galvoju, kad į 
kiekvieną renginį, kiekvieną 
spektaklį - tai būtų opera ar 
drama - žmonės ateina kažko 
ieškodami ir iš kiekvieno kaž
ką išsineša. Ar gera, ar bloga
- čia jau jo asmeninis reika
las. Jis pasiima tai, ko ieško, 
ko jam reikia.

„Žaltvykslės” teatre dirba 
įvairių kartų lietuvaičiai, ir 
tuo jie didžiuojasi, jie viena 
šeima.

Įdomiausia, kad kandusis 
Pranciškus Ivinskis, kaip 
pamąsčiusi įsitikinau, tikriau
siai ir yra arčiausiai tos lietu
vybės, apie kurią jis nenori 
kalbėti. Ir jis, sakyčiau, teisus. 
Mes dažnai daug kalbame ir 
per mažai jai darome. Ne vie
nam lietuvybė yra tramplinas 
arba, liaudiškai tariant, bač
ka, ant kurios pasilypėjame, 
kad geriau kiti mus matytų. O 
Pranciškus vienas iš tų san
tūrių žemaičių, kurie labiau 
linkę daryti, bet ne kalbėti. Jį 
pamatysi beveik kiekviename 
lietuviškame renginyje - jeigu 
ne dalyviu, tai nors žiūrovu. Į 
Ameriką jis atvažiavo pataisy
ti šeimos finansinių reikalų. 
Atsikūrus Lietuvai, buvo įstei
gęs savo firmą, keletą metų vi
sai neblogai vertėsi, bet, kei
čiantis įstatymams (ir šian
dien smulkieji verslininkai sa
ko, kad įstatymai nepritaikyti 
smulkiajam verslui klestėti) ir 
atsiradus stambiam bizniui, 
mažesnieji buvo nukonkuruo
ti. Žemaitijoje jo laukia šeima
- žmona ir du vaikai. Jis grįš į 
Lietuvą. Grįš, žinoma, kitoks, 
negu išvažiavo. Ir, manau, 
bus naudingesnis Lietuvai ir 
lietuvybei, negu daugelis iš 
mūsų, kurie jai skiriame išti
sas poemas.

Lietuva jam pirmiausia: jo 
gimtasis kaimas prie Varnių, 
keliukai, upelis, pievos, kur 
viskas žinoma, kur tėviškės 
žemė išmatuota nuosava pėda.

Kai pagalvoji, kietas žemai
tis tas Pranciškus. Subankru
tavo, bet nesėdėjo ir neverkė, 
kad valdžia bloga, o sėdo į lėk
tuvą - ir į Ameriką - Lietuvos 
ekonomikos kelti. Tokie kaip 
Pranciškus ją ir pakels.

Beje, Žemaitės komedijoje 
„Trys mylimos” vaidins ne šis 
vienas žemaitis. Į Jaunimo 
centrą birželio 9 d. 3 vai. p.p. 
ateikite iš solidarumo su 
žemaičiais. Būsite žemaitiškos 
mogės dalyviais, taip norėjo 
režisierė Ilona Čiapaitė. O 
kaip režisierios pasako, taip ir 
būna. Neturite ką parduoti? 
Šioje mugėje geriausia prekė 
bus jūsų gera nuotaika.

Audronė V. Škiudaitė

Nors Neringa Prūselaitytė - suval
kietė, bet vaidinti Žemaitės kome
dijoje jai patinka.

„LUCIA DI LAMMERMOOR” OPEROS 
PASTATYMAS - FILMAJUOSTĖ JE

Čikagos Lietuvių operos 
spektakliai, kuriems Lietuvių 
opera kruopščiai ruošiasi dau
giau kaip pusę metų, praeina 
nepastebimai greitai, ir gal ne 
vienas žiūrovas išeidamas po 
spektaklio iš Morton mokyklos 
auditorijos pagalvoja: buvo 
nuostabiai gražu, solistai ir 
choras pasirodė puikiai, deko
racijos buvo gražios, ką ir be
sakyti. Gaila, tiek darbo įdėta, 
o taip greitai viskas pasibaigė. 
Tokie pamąstymai - gryna tei
sybė, tik tektų paminėti, kad 
tas grožis, kurį sukūrė mūsų 
menininkai ir dainininkai, iš 
tikrųjų nedingsta su ta diena 
- lieka autentiškas vaizdo įra
šas, kuriuo jau daugelį metų 
pasirūpina filmavimo specia
listas Aleksas Plėnys. Dauge
liui čikagiškių jis yra gal ir as
meniškai pažįstamas, nufil
mavęs daug šeimyninių šven
čių, o taip pat visuomeninių 
renginių. Matėme jo filmų iš
traukas, girdėjome pokalbį su 
juo 11 TV kanale rodytame fil
me „Lietuviai Čikagoje”. Alek
sas Plėnys taip pat yra nufil
mavęs ir daug operos spektak
lių, kaip jis pats prisipažino, - 
kiekvieną spektaklį ir po jo 
vykusį koncertą, pradedant 
1983 metais. Tad jei kam kiltų 
pagunda įsigyti vieną iš jo su
suktų filmų, filmuotojas video- 
kasetę parūpintų už labai ne
didelę kainą.

Gegužės 24 d. vakarą Lietu
vių operos valdyba sukvietė 
savo narius į Jaunimo centro 
kavinę pasigrožėti šių metų 
„Lucia di Lammermoor” įra
šu, kurį padarė Aleksas. Tai 
buvo neformalus šeimyninis 
pabendravimas, o kartu pra
ėjusio spektaklio nuotaikų pri
siminimas. Scenoje daininin
kai galėjo matyti dalį auditori
jos ir jų žvilgsnius, bet savęs 
jie negalėjo išvysti, vien tik 
jausti, kas vyksta rampos 
šviesoje, na, ir savo vaidybi
niais sugebėjimais į visa tai 
reagavo. Žiūrėdami vaizda

PROGRAMA „NAUJA PRADŽIA” — 
GALIMYBĖ MOKYTIS

Ši programa įkurta Loyola 
universitete Mundelein kolegi
joje ir finansuojama iš priva
taus fondo. Pagrindinė progra
mos misija — padėti pabėgė
liams ir imigrantams įgyti 
aukštesnį išsilavinimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Lo
yola jėzuitų pagrindinis prin
cipas yra tarnauti žmonėms. 
Čia priimami studentai iš 
įvairių etninių ir kultūrinių 
grupių, skatinant vystyti kiek
vieno asmeninius ir profesi
nius įgūdžius.

Programos „Nauja pradžia” 
studentai gali pasirinkti iš 
daugiau kaip keturiasdešim
ties kvalifikacinių programų, 
kaip antai: verslo vadybos, 
prekybos, tarptautinių studi
jų, kompiuterių mokslo, bu
halterinės apskaitos, finansų 
ir kt., gali siekti bakalauro 
laipsnio (B.G.I.S. — Bachelor 
of General and Integrative 
Studies). Kompiuterių mokslo 
kursai (Java programavimas, 
duomenų banko, tinklų ir tele
komunikacijų, intemetinių 
puslapių kūrimas) gali būti 
baigti stacionare arba elektro
ninio ryšio pagalba.

Programos darbuotojai vi
siems norintiems asmeniškai 
pataria, kur ir kaip įvertinti 
savo šalyje įgytus mokslo pa
žymėjimus, prilyginant juos 
Amerikos mokymo sistemai, 
konsultuoja akademinių stu
dijų pasirinkimo bei indivi
dualių mokymo ir kvalifikaci
jos kėlimo planų sudarymo 
klausimais.

Visiems „Nauja pradžia" 
programos studentams (lega
liems Amerikos gyventojams) 
suteikiama stipendija už pir
mo semestro vieną klasę (3 
kreditines valandas).

juostę, jie išvydo tai, ką matė 
ir salės žiūrovas, o taip pat 
galėjo įsitikinti savo vaidybi
niais laimėjimais. Iš to kai ka
da būta ir skambaus juoko, 
pagyrimų, žnybtelėjimų bei 
komentarų. Kaip ir premjeros 
dieną, taip ir žiūrint vaizda
juostę buvo pertraukos, kurių 
metu galėjome pasibičiuliauti, 
paskanauti choro moterų su
neštomis gėrybėmis, atsigai
vinti.

Filmajuostės peržiūra užsi
tęsė ilgiau nei pats spektaklis, 
matyt, pertraukų metu buvo 
pamiršta žvilgtelėti į laikrodį. 
Filmui pasibaigus, kai kas dar 
pageidavo išvysti pooperinio 
koncerto įrašą, bet tai būtų 
užsitęsę apie pusantros valan
dos. Mums iš Lemonto - tai ne 
į Marąuette Parką važiuoti, 
taigi pasigrožėjome choro at
likta arija iš „Liucijos” ir, ži
noma, moterų choro dainomis, 
kurias Gitana Snapkauskaitė 
buvo puikiai paruošusi. Po vi
sų grožybių ir vaišių spaudė
me Lemonto link.

Kadangi šiuo metu formaliai 
lyg ir baigiasi Lietuvių operos 
46-asis veiklos sezonas, norė
tųsi dar paminėti valdybos na
rius, kurie suko visą tą didžiu
lį darbų ratą, nes ne visų jų 
pavardės patekdavo į spaudos 
puslapius. Pereito sezono Lie
tuvių operos valdybą sudarė 
pirmininkas Vaclovas Mom
kus, sekretorė Virginija Savri
mienė, iždininkė Elena Ablin- 
gytė, o kitiems valdybos na
riams buvo suteiktas vicepir
mininko titulas, jie atliko įvai
rius apsiimtus darbus bei pir
mininko pavestas pareigas. 
Vicepirmininkais buvo Jurgis 
Vidžiūnas, Ramunė Račkaus
kienė, Romas Burneikis ir Ru
dolfas Valdukaitis. Lietuvių 
operos valdybai dėkoja visi, 
kas grožėjosi puikiu „Lucia di 
Lammermoor” spektakliu bei 
kitomis Lietuvių operos me
ninėmis programomis.

J. Končius

Studentai kviečiami į darbo 
muges ir seminarus, organi
zuojamus Loyola universitete, 
universiteto karjeros centras 
teikia paramą įvairiais kaije- 
ros klausimais.

Išsamesnę informaciją apie 
programą galite gauti, pa
skambinę Nenad Pricip. tel. 
773-508-8856 arba Elenai Ab- 
lingytei tel. 773-508-6012, ei. 
paštas:

newbeginnings@luc.edu
Išsamią informaciją apie 

Loyola universitetą, Munde
lein kolegiją „Naują pradžią” 
atrasite internetiniame pusla
pyje:

http:/1www.luc.edu/ 
schools / Mundelein / images / 
flyer.GIF

Registracija šių metų ru
dens semestrui prasidėjo ba
landžio mėnesį.

,,Draugo” knygynėlyje
Kaip Shindler ar Sugiha

ra sąrašai, taip ir Antano Gu
revičiaus knygelė yra svarbi ir 
neturi sau lygių. Anot „Anta
no Gurevičiaus sąrašų” įvado 
autoriaus Gintučio Procutos 
(įvadas taip pat išverstas ir į 
anglų kalbą), tai pats išsa
miausias, nurodomais šalti
niais paremtas lietuvių, gelbė
jusių žydus ir pagalbos sulau
kusių bei išgelbėtų Lietuvos 
žydų vardinis sąrašas (i§ tik
rųjų du sąrašai), apimantis 
kone šešiolika ir pusę tūkstan
čio (16,408) lietuvių ir žydų, 
labai svarbus jų santykių do
kumentas. Knygos, kurią Vil
niuje išleido Kanados Lietuvių 
žurnalistų sąjunga, kaina - 
10 dol., persiuntimo mokestis 
— 3.95 dol. (Illinois valstijos 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).
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