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Kaina 50 c. 

Australijos lietuviai 
skautai stovyklavo 
„Kaukių" stovykloje; 
visi kviečiami į 
Kaziuko mugę; sesių 
gerasis darbelis. 

2 psl. 

Latvijos prezidentė 
žodžių į vata ne vynioja; 
kolaboravimo liaupsės 
neįteisins. 

3psl. 

„Draugas" turi 
skaitytojų kone visame 
pasaulyje ir jie mėgsta 
reikšti savo nuomonę 
laiškų skiltyse; kertelė 
šeimininkėms. 

4 psl. 

Lietuvos menas 
žavės amerikiečius; 
S. Paluko meno paroda; 
atsiliepimai apie 
Stanciko-Tautkaus 
spektaklį; Lietuvos 
Vyčiai švęs Šv. 
Kazimiero šventę. 

6 psl 
Sportas 

* Ik i A t ė n ų v a s a r o s olim
p in ių ža idyn ių likus daugiau 
nei metams, Lietuvos lengvo
sios atletikos federacija (LLAF) 
oficialiai pareiškė pageidaujan
ti atsisakyti Lietuvos olimpinio 
sporto centro (LOSC) paslaugų 
ir savarankiškai tvarkyti savo 
sportininkų rengimąsi svar
biausioms varžyboms. LLAF 
teigimu, pajėgiausių ir pers
pektyviausių lengvaatlečių fi
nansavimas per LOSC yra ne
efektyvus ir biurokratizuotas. 
LOSC pareigūnai tvirtina, kad 
skyrybos būtų pražūtingos pir
miausiai LLAF, nes federacija 
viena nesugebėtų aprėpti visų 
profesionalaus ir masinio spor
to reikalų. 

* T a r p t a u t i n ė s dvi rač ių 
s ą jungos paskelbtame pajė
giausių planetos dviratininkų 
populiarumo sąraše 31 metų 
lietuvis Raimondas Rumšas iš 
41-osios vietos su 725.45 įskai
tinio taško pakilo j 37-ąją. 

Naujausios 
žinios j 

* Soc ia l inės apsaugos i r 
d a r b o m i n i s t r ė vėl prakalbo 
apie mažų pensijų didinimą 
ateityje. 

* K a d e n c i j ą b a i g i a n t i s 
p r e z i d e n t a s atsisveikino su 
ministrų kabinetu. 

* L i e t u v o s k a r o l akūna i 
sk rydž iu p a g e r b s naująjį pre
zidentą. 

. * Se imą pa l i eka konser
v a t o r i u s V. Matuzas . 

* U k r a i n a s iekia ekono
min io i r po l i t in io bendradar
biavimo su Lietuva. 

* U ž i m t u m o fondo lėšas 
s iū loma leist i naudo t i dar
buotojų perkvalifikavimui fi
nansuoti . 

* S e i m a s vėl svars to stu
dijų f i n a n s a v i m o tvarkos pa
keitimus. 

* S u d a r y t a s ekonominės 
veiklos , kuria verčiantis, pri
valu stebėti žmonių sveikatą, 
sąrašas. 

* L ie tuva de rama i pasi
r e n g i gul imam potvyniui . 

Prezidentūra gyvena išsikraustymo nuotaikomis 
V i l n i u s , vasario 25 d. 

(BNS) — Paskutiniąją Valdo 
Adamkaus prezidentavimo die
ną — antradienį nuo ryto 
skambėjo stumdomų kėdžių 
garsai, buvo archyvuojami pas
kutinieji dokumentai , po V. 
Adamkaus patarėjų kabinetus 
vaikščiojo būsimojo prezidento 
Rolando Pakso komandos na
riai, kurie tarėsi, kas kurį kabi
netą užims. 

Pats V. Adamkus dirbo pa
gal įprastą dienotvarkę. Į jo ka
binetą užėjusiems televizijos 
žurnalistams sakė, kad, palygi
nus su „lėtu įsijungimu" į dar
bą prieš 5 metus, darbo pabaiga 
yra „savotiška lavina klausimų 
ir baigiamųjų darbų". 

J is parodė „kupetas" doku
mentų, dar laukiančių peržiū
rėjimo. 

J a u baigės kadenciją V. 
Adamkus kovo 5 d. vyks daly
vauti konferencijoje Ciuriche, 
kur skai tys pranešimą apie 
Lietuvą Europos Sąjungoje, vė-

Patvirtintos socialinės garantijos 
darbą baigiančiam prezidentui 

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus paskutinę s 
po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo vyriausybės nariust • 

eną Prezidentūroje priėmė pirmosios 
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr. 

l iau vyks į Amerikos bal tų vals
tybinio komiteto renginį Va
šingtone, skirtą Baltijos valsty
bių pakvie t imui į NATO bei 
t ransat lant in io saugumo klau-

simams. Kovo 13-ąją V. Adam
kus skaitys pranešimą Čikago
je , renginyje, skir tame Min
daugo karūnav imo 750-sioms 
metinėms. 

Palikę kabinetus Preziden
tūroje, į naujus darbus įsijungs 
ir nemažai kadenciją baigiančio 
prezidento komandos narių. 

N u k e l t a \ 5 p s l . 

Siūloma sugr iež t in t i d e r y b ų s u E S protokolą dėl 
Igna l inos e l e k t r i n ė s u ž d a r y m o 

V i l n i u s , vasario 25 d. 
(BNS) — Seimo narės Kazimie-
ros Prunskienės vadovaujama 
parlamentinė komisija Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
regiono problemoms siūlo vy
riausybei taisyti dar nepasira
šytą papildomą stojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) sutar t ies 
protokolą dėl IAE uždarymo fi
nansavimo. 

Komisija pabrėžė, jog proto
kole „yra kai kurių neatitikimų 

Seimo n u t a r i m u pa tv i r t in ta i 
Nacionalinei energetikos strate
gijai" ir pasiūlė įrašyti Naciona
linės strategijos nuostatą, jog 
„ant ras is IAE blokas bus su
s tabdytas 2009 metais, esant fi
nansavimo šal t iniams, reikia
m a m finansavimo mastui". Šią 
nuos t a t ą Seimas praėjus ia is 
meta is įrašė į Nacionalinę ener
getikos strategiją K. Prunskie
nės siūlymu. 

Komisija pažymi, jog papil

domame protokole prie stojimo į 
ES sutart ies teigiama, jog „Lie
tuva įsipareigoja uždaryti IAE I 
bloką iki 2005 metų, o II šios 
elektrinės bloką vėliausiai 2009 
m. gruodžio 31 d. ir nutraukti 
šių blokų eksploatavimą". 

K. Prunskienės nuomone, 
dėl šių protokolo ir Nacionalinės 
energetikos strategijos neati
tikimų gali iškilti rinitų proble
mų užsit ikrinant ES finansinę 
paramą IAE uždarymui, ta ip 

pa t sprendžiant klausimą dėl 
galimos naujų reaktorių staty
bos. 

„Komisijos nariams ir ša
lies mokslininkams kelia susi
rūpinimą toks protokolo teigi
nių neatitikimas 

N u k e l t a \ 5 p s l . 

Vi ln ius , vasar io 25 d. 
(BNS) — Pasibaigus kadencijai, 
prezidentas Valdas Adamkus 
turės poilsiavietę nuolat gyven
ti Vilniuje, aptarnaujantį perso
nalą, kurį sudaro referentas, 
vairuotojas ir šeimininkė, taip 
pat apsaugos darbuotoją bei au
tomobilį iš Prezidentūros gara
žo, antradienį nutarė ministrų 
kabinetas. 

Vidaus reikalų ministras 
Juozas Bernatonis sakė, kad, 
kol bus pastatyta poilsiavietė, 
V. Adamkus gyvens dabartinėje 
savo rezidencijoje Turniškėse. 

Kol kas neaišku, nei kur 
bus statoma poilsiavietė, nei 
kada ji bus pastatyta. 

Vadovybės apsaugos depar-

t a m e n t u i vyriausybė pavedė 
užtikrinti būtiną kadenciją bai
gusio prezidento apsaugą. 

Poilsiavietės naudojimo ir 
priežiūros, aptarnaujančio per
sonalo ir apsaugos darbuotojo 
išlaikymo, taip pat automobilio 
naudojimo išlaidos bus paden
giamos iš Prezidentūrai ir Va
dovybės apsaugos depar tamen
tui valstybės biudžete numa
tytų lėšų. 

Ministrų kabinetas antra
dienį nu ta rė iš Vyriausybės re
zervo skirti 115,300 litų Prezi
dentūrai, kad iš jų 10-čiai šių 
metų mėnesių būtų užtikrintos 
kadenciją baigusio prezidento 
garantijos. Vėliau lėšos bus ski
riamos iš valstybės biudžeto. 

Tik dešimtadalis l ietuviu 
Ispanijoje gyvena legaliai 

Vi ln ius , vasario 25 d. nelegaliai gyvenančių Lietuvos 
piliečių situacija, jų aktyvumu 
artėjant gegužę rengiamam re
ferendumui dėl narystės Euro
pos Sąjungoje. 

Pasak V. Dambravos, Lie
tuvos prezidento r inkimuose 
dalyvavo vos per 100 Ispanijoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių, 
todėl ir referendume sunku 
tikėtis didelio rinkėjų aktyvu
mo. 

vasario 
(BNS) — Ispanijoje pastaruoju 
metu gyvena apie 20,000 Lie
tuvos piliečių, iš kurių t ik 
2,000-3,000 gyvena legaliai, 
antradienį susitikime su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku 
sakė Vilniuje viešintis Lietuvos 
ambasadorius Ispanijoje Vy
tautas Dambrava. 

Susitikime A. Paulauskas 
domėjosi Ispanijoje legaliai ir 

Ignalinos AE darbuotojai gaus 
socialines garantijas 

Seimo turtuolis paragintas 
nenaudoti savo atvaizdo agurku reklamoje 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas paprašė Seimo narį 
Viktorą Uspaskich uždraus t i 
naudoti savo atvaizdą rekla
muojant Kėdainių konservų 
fabriko gaminamus konservuo
tus agurkus. 

„Įvertinęs tai, kad pagal 
Seimo Statuto 18 straipsnį iš 
Seimo narių yra reikalaujama 
elgtis ta ip , kad visuomenėje 
nekiltų abejonių dėl galimo pri
vačių ir visuomenės interesų 
konflikto, raginu jus uždrausti 
Kėdainių konservų fabrikui 
naudoti jūsų atvaizdą rekla
muojant minėtos bendrovės ga
minamus konservuotus agur
kus, kol jūs esate valstybės poli
tikas", rašoma A. Paulausko 

kreipimesi į parlamentarą. 
V. Uspaskich priklauso Sei

mo socialliberalų frakcijai, o A. 
Pau lauskas yra Naujosios są
j u n g o s (socialliberalų) pirmi
n inkas . 

Praėjusią savai tę VTEK 
par lamentaro veiksmuose įžvel
gė akivaizdų privačių ir viešųjų 
in t e re sų konfliktą. Gavusi 
VTEK išvadas, Seimo Etikos ir 
procedūrų komisija ke t ina 
kreipt is į parlamento valdybą, 
kad ši V. Uspaskich priverstų 
nu t r auk t i atvaizdo naudojimą 
agurkų reklamai. Taip pat ma
noma, kad V. Uspaskich gali 
būt i pasiūlyta atsistatydinti iš 
Seimo Ekonomikos komiteto va
dovo pareigų. MMS) 

V. Uspaskich — vienas turtingiau
sių parlamentarų, oficialiai dekla
ravęs 60 mln. litų turtą. 

V i l n i u s , vasario 25 d. 
(BNS) — Uždarant Ignalinos 
atominę elektrinę, jos darbuoto
jams bei jų šeimų nariams bus 
suteiktos nemažos užimtumo ir 
socialinės garantijos. Šios išlai
dos bus finansuojamos iš Euro
pos Sąjungos (ES) biudžeto. 

Vyriausybė antradienį pri
tarė Ignalinos AE dėl jos nau
dojimo užbaigimo atleidžiamų 
iš darbo darbuotojų papildomų 
užimtumo ir socialinių garanti
jų įstatymo projektui. 

Jei Seimas įstatymą priims, 
kiekvienam atleidžiamam dar
buotojui bus sudaromas indivi
dualus planas, kuriame bus nu
matytos perkvalifikavimo, už
imtumo ir papildomos sociali

nės garantijos. 
Ignalinos AE administracija 

kasmet turės skelbti per arti
miausius 2 metus galimų at
leisti darbuotojų ir pareigybių 
sąrašą. Numatomiems atleisti 
asmenims bus sudaromos gali
mybės persikvalifikuoti. Atleis
tiems darbuotojams bus moka
mos ne tik Darbo kodekse nu
matytos išmokos, bet ir papildo
mos išeitinės išmokos, o norin
tiems persikelti į kitą Lietuvos 
vietovę ar užsienį, numatoma 
apmokėti dalį persikėlimo iš
laidų. 

ES įsipareigojo 2004-2006 
m. IAE reikmėms skirti 983 
mln. litų — dalis šių lėšų bus 
skirta socialinėms reikmėms. 

Erelis Rolandas reklamuoja liberaldemokratų partiją 
Liberalų demokratų partiją 

Kauno zoologijos sode rekla
muoja gyvas šios partijos simbo
lis, vienas didingiausių ir re
čiausių paukščių — kilnusis 
erelis. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu

vos žinios", artėjant prezidento 
rinkimams, plėšriajam paukš
čiui Bertui l iberaldemokratai 
paaukojo 500 litų ir paprašė jį 
pavadinti Rolandu. Erelio ap
tvarą puošiančią iškabą „Kilnų
jį erelį globoja Liberalų demok

ratų partija" zoologijos sodo lan
kytojai matys iki rudens — to
kiam laikui skir ta vienkartinė 
500 litų parama. 

Zoologijos sodo direktorius 
Vaclovas Dumčius netiki, kad 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Į Taliną skridęs LAL 
lėktuvas buvo 

priverstas grįžti į 
Vilnių 

Iš Vilniaus oro uosto skry
džiui į Taliną antradienio rytą 
paki lęs „Lietuvos avialinijų" 
(LAL) lėktuvas „Saab-2000" 
buvo priverstas grįžti į Vilnių 
dėl galimo techninio gedimo. 

Kaip pranešė Civilinės 
aviacijos administracijos direk
torius Kęstutis Auryla, lėktu
vui pakilus į 6,000 metrų aukš
tį, suveikė signalizacija, rodan
ti, kad išsihermetino jo salonas. 
Jgula nusprendė sukti lėktuvą 
atgai į Vilnių. Lėktuvas sėk
mingai nutūpė, niekas iš 17-kos 
keleivių nenukentėjo. Netrukus 
keleiviai buvo išskraidint i į 
Taliną „Boeing 737-200" lėktu
vu. 

LAL naudojamiems „Saab-
2000" j au yra tekę nut raukt i 
skrydžius dėl klaidinančių sig
nalizacijos perspėjimų bei t ikrų 
techninių sutrikimų, tačiau visi 
įvykiai apsiėjo be aukų. Pasta
rasis incidentas yra j au aštun
tas nuo 1999 metų. >BNS> 

Pasaulio naujienos 
iRaral*** AfP. Rea»fs. AP. MerišK. 5TA8-TASS. BNS 

nršų ag«~.ttra Df3neS*naa.; 

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

dentas George W. Bush antra
dienį pareiškė, kad, norėdamas 
išvengti karo, Irakas privalo 
„visiškai nusiginkluoti". J i s 
taip pat išreiškė viltį, kad 
Jungtinės Tautos (JT) pr i tars 
karo veiksmus leidžiančiai pra
dėti antrajai rezoliucijai, nors 
nelaiko jos būtina. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . I rakas 
informavo J T ginkluotės tikrin
tojus, kad rado ranka rašytų 
dokumentų, susijusių su Irako 
masinio naikinimo ginklų su
naikinimu 1991 metais, antra
dienį pranešė vyriausiasis gin
kluotės tikrintojas Hans Blix. 
Irakas taip pat pranešė, kad ra
jone, kuriame, kaip žinoma, 
anksčiau naikino turimus bak
teriologinius ginklus, rado 
bombą „R-400". kuri buvo pri
pildyta skysčio, sakė H. Blix. 
Pasak jo, apie šiuos raujus ra

dinius, kuriuos jis apibūdino 
ka ip „teigiamus ir reikalaujan
čius nuodugnesnio pat ikr in i 
mo", buvo praneš ta šešiuose 
laiškuose, kuriuos gavo J T Ste
bėjimo ir pat ikros komisija 
(UNMOVIC) per paskut ines 3 
dienas. 

V a š i n g t o n a s . JAV ir Bri
tanijos koalicijos lėktuvai Irako 
šiaurėje ir pietuose antradienį 
a t akavo rake tų kompleksus . 
JAV kariškiai pranešė, kad Va
karų naikintuvai, „atsakydami 
į Irako keliamą grėsmę pagal 
Jungt in ių Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliuciją budinčioms 
koalicijos pajėgoms", t ikslaus 
taikymo raketomis apšaudė ra
ke tų paleidimo įrenginius , 
esančius maždaug už 10 km į 
pietus nuo Mosulio. Koalicijos 
lėktuvai dabar beveik kasdien 
atakuoja taikinius I rake, išves
dami iš rikiuotės Irako prieš
lėktuvinę gynybą bei puo

lamąsias „žemė-žemė" tipo ra
ketų sistemas. 

V a š i n g t o n a s . JAV Federa
linis tyrimų biuras (FBI) įspėjo 
teisėsaugos institucijų pareigū
nus apie gresiančius išpuolius, 
kuriuos gali surengti jokiems 
teroristų t inklams nepriklau
santys pavieniai asmenys. Ši 
žinia, pasak FBI atstovo spau
dai Bill Carter, iš tiesų nebuvo 
įspėjimas. Tai greičiau buvo 
mėginimas informuoti teisėsau
gos ir saugumo institucijų pa
reigūnus apie galimus teroro iš
puolių būdus. JAV nuo vasario 
7 d. galioja antroji po aukščiau
sio laipsnio antiteroristinė pa
rengtis , pažymėta oranžinė 
spalva. J i buvo paskelbta gavus 
įspėjimų apie galimus naujus 
teroristų tinklo „ai Qaeda" iš
puolius. 

V a š i n g t o n a s . Baltieji rū
mai antradienį perspėjo Šiau
rės Korėją, kad ji „nebus apdo
vanota už blogą elgesį" po to, 
kai Š. Korėja paleido raketą į 
Japonijos jūrą ir taip sukrėtė 
Azijos ir kaimyninių valstybių 
biržas „Paprastai visais lai
kais per inauguracijos iškilmes 

dauguma valstybių atsiunčia 
gėles ar puokštes, arba garbin
gus postus užimančius žmones. 
Šiaurės Korėja atsiuntė t rumpo 
nuotolio sparnuotąją raketą", 
sakė Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Ari Fleischer. Ši rake
ta buvo paleista prieš pat nau
jojo Pietų Korėjos prezidento 
Roh Moo-hyun inauguracijos 
ceremoniją. 

A l e k s a n d r i a , V i r g i n i a . 
Buvęs JAV oro pajėgų žvalgy
bos žinovas Brian Regan. kur is 
buvo pripažintas kaltu dėl ban
dymo šnipinėti Irakui, nebus 
nubaustas mirtimi, pirmadienį 
pareiškė 12 asmenų federalinis 
prisiekusiųjų teismas, tuo su
duodamas smūgį JAV vyriausy
bei. 

siško Bagdado talkininkavimo. 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Irako preziden

to Saddam Hussein patarėjas 
mokslo klausimais, generolas 
Amer al-Saadi antradienį pa
reiškė, kad Irakas vis dar nag
rinėja JT nurodymą sunaikinti 
draudžiamo nuotolio raketas 
,A1 Samoud", nepaisant anks
tesnio pranešimo, jog Irako va
dovas yra linkęs išsaugoti šiuos 
ginklus. Pirmadienį „CBS 
News" pranešė, kad Saddam 
Hussein leido suprasti, jog ne
paklus JT reikalavimams iš
montuoti raketas. 

dėl JAV pajėgų dislokavimo 
Turkijoje ir Turkijos pajėgų 
perkėlimo į Šiaurės Iraką gali
mo karo atveju. 

SIAURĖS KORĖJA 

TURKIJA 

S e u l a s . Š iaurės Korėja 
antradienį pareiškė, kad rake
tas stebintis JAV žvalgybinis 
lėktuvas keturias dienas iš ei
lės pažeidė jos oro erdvę ir kad 
šie pažeidimai buvo įvykdyti 
rengiantis galimai a takai Ofi
ciali Šiaurės Korėjos naujienų 
agentūra KCNA pranešė, kad 
žvalgybinį lėktuvą „RC-135" 
šių skrydžių metu lydėjo degalų 
lėktuvas „KC-135", skraidę pir
myn ir atgal išilgai rytinės Ko
rėjos pusiasalio pakrantės. 

EUROPA 
Londonas . Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
antradienį atmetė Prancūzijos 
ir Vokietijos pasiūlytą ta ikaus 
Irako nuginklavimo planą, 
pareikšdamas, jog yra „absur
diška" manyti, kad Jungtinių 
Tautų ginkluotės tikrintojai ga
li nuginkluoti Iraką be visapu-

A n k a r a . Turkija ruošiasi 
priimti maždaug 62,000 JAV 
karių, kurie karo atveju daly
vaus atakose prieš kaimyninį 
Iraką, antradienį pranešė Ana
tolijos naujienų agentūra, ci
tuodama premjero pavaduotoją 
Mehmet Ali Sahin. Pirmadienį 
Vašingtono spaudžiama Turki
ja nenoriai sutiko perduoti par
lamentui svarstyti pasiūlymą 

KUWATT 
Al A b r a k . Irako preziden

tas Saddam Hussein skatina 
teroristus rengti išpuolius Ku-
vvait'e ir renka žvalgybinę in
formaciją per Persijos įlankos 
valstybėse esančias savo am
basadas, pareiškė Kuwaeit'o vi
daus reikalų ministras, šeichas 
Mohammad Khaled ai Sabah. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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VAIZDAI IR VEIDAI IŠ KAUKIŲ 
STOVYKLOS AUSTRALIJOJE 

Nors dideliais karščiais, 
sausra ir baisiais gaisrais 
pasižymėjo šių metų Austra
lijos vasara, bet Sydney mies
to ir apylinkių lietuviai, „Auš
ros" tunto skautai, vieną sa
vaitę 2003 metų sausio 15-19 
d. stovyklavo Kariong, NSW, 
stovyklavietėje. Žinoma, apie 
laužų kūrenimą nebuvo gali
ma net sapnuoti ir nuo 45°C 
temperatūros reikėjo gintis, 
apsirišant kaklus šlapiais 
kaklaryšiais, o galvas den
giant kepurėmis. Nepaisant 
to, stovykla buvo smagi ir sėk
minga. Jos tema — lietuviški 
Užgavėnių papročiai ir 
Užgavėnių kaukės. Todėl ir 
stovyklos pavadinimas — 
„Kaukių" stovykla. Skiltys pa
sirinko „užgavėniškus" var
dus, kaip: „Blynai", „Lašiniai", 
„Dvasios", ir su dideliu entuzi
azmu prisigamino kaukių; 
pravedė kaukių paradą; įdo
miausios kaukės gavo premi
jas. Kiekvieną dieną buvo lei
džiamas stovyklos laikraštėlis 
„Kaukių stovyklos dienos". 

„Kaukių" stovyklos skiltys: 
„Bitės" — paukštytės, 
„Velniai" — vilkiukai, 

„Gabijos" — skautės, 
„Dvasios" — skautės, 
„Žolės" — prit. skautės ir 

kandidatės. 
„Lašiniai" — skautai, 
„Blynai" prit. skautai. 
Vadovai: 
Arvydas Zduoba, viršininkas, 
Elena Erzikov, adjutante, 
Kristina Rupšienė, sesių 

vadove, 
Tomas Jablonskis, brolių 

vadovas, 
Danutė Lee. paukštyčių 

vadovė, 
Belinda Hornas. vilkiukų 

vadovė, 
Jerry Belkus, užsiėmimų 

vad., 
Antanas Braželis, laužavedys, 
Laura Belkienė. užsiėmi

mai, 

j a , 
Nijolė Motiejūnienė, virė-

Jonas Lee, ūkio vedėjas, 
Ray Vingilis, pirma pagal

ba, 
Natalie Karp. viešnia, 

virėjos padėjėja, 
Dovilė Zduobienė, regist

racija, laikraštėlio red., ad
ministracija. 

Sesė Dovilė 

Sydney. Australijoje. ..Kaukių" stovykloje Užgavėnių kaukių konkurso 
laimėtojai Iš kairės stovi: Giorgia Gakaitė, Jul ian Wilson. Kristina 
Erzikov; klūpo: Natalia Lee, Lydia Karp, J enna Kazokaitė. 

LSS JUBILIEJINĖ „KARALIAUS 
MINDAUGO" STOVYKLA 

Kada: 2003 m. rugpjūčio 
6-16 d. 

Kur. Holcomb Valley BSA 
Scout Ranch, California, maž
daug 2-jų valandų kelionė iš 
Los Angeles San Bernardino 
kalnuose, pušyne, apie 7,000 
pėdų aukštumoje. 

Kur ir kada skristi: Bus 
netrukus paskelbta. 

Kaina: 295 dol. asmeniui. 
Numatyta nuolaida jeigu dau
giau negu vienas iš šeimos. 

Kaina vienetų vadovams: 
Numatyta vienetų vadovus 
atleisti nuo mokesčių. Bus 
daugiau aiškinama šiuo rei
kalu. 

Registracija: Bus netrukus 
paskelbta. 

Transportacija: trans
portas bus parūpintas nuo oro 
uostų į stovyklą ir atgal. 

Palapines ir lovytes BSA 

Dalis Čikagos „Aušros Vartų"/,,Kernavės" tunto „Emilijos Platerytės" vyr. skaučių būrelio narių PLC Lemonte 
kalėdinėje mugėje. Iš kairės: Danutė Barienė, Irena Putr ienė, Vanda Aleknienė, Otilija Kasparaitienė, Laima 
Braun. 

„EMILIJOS PLATERYTĖS" BŪRELIO SESIŲ 
GERASIS DARBELIS 

Po sėkmingos kalėdinės 
mugės ir visų švenčių, Či
kagos „Aušros Vartų7„Ker-
navės" tunto „Emilijos Pla
terytės" vyr. skaučių būrelio 
sesės susirinko pasidalinti 
įspūdžiais, paskirstyti mugėje 
gautą pelną ir aptarti būrelio 
ateities veiklos planus. 

Kalėdinėje mugėje, vyku
sioje Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, būrelis dalyvauja 

palapines su platformomis 
talpina 300 stovyklautojų. 
Lovyčių turi 260-čiai. 

Maistas: BSA gamina ir 
pristato visą maistą. 

Pirmoji pagalba: BSA 
parūpina daktarą ir slaugę 
visam laikui. LSS paskirs tin
kamą asmenį mums atstovau
ti. 

Vanduo: Švarus valytas 
vanduo gėrimui ir maudyk
lėse. 

Automobiliams vieta: Apie 
250 automobilių telpa stovyk
lavietėje ir ant kelio prieš sto
vyklą. 

Kitos paslaugos: Maudy
mosi baseinas: Arkliais jo
dinėjimas: Tinklinio aikšte. 
Dviračiai; Krepšinio aikšte; 
Laiveliai ežere; Gamtos takai. 

Ž i ū r ė k i t e Skaut i jos t i n k -
la lap): www.skautai.com 

jau beveik dešimtį metų. 
Sutelktu pelnu dalinasi su 
pagalbos reikalingomis dau
giavaikėmis šeimomis, senelių 
prieglauda Lietuvoje, Lietuvos 
skautėmis. 

Būrelio iždininkės prane
šimas buvo išsamus ir turi
ningas. Todėl šioje sueigoje 
„E .P." būrelis savo darbo vai
siais vėl pasidalino skirdamas 
aukas: 

„LSS Skaučių Seserija II" 
knygos išleidimui, 

„Skautų aido" žurnalui, 
Mažosios Lietuvos našlai-

tynui, 
Jėzuitų gimnazijai Lietu

voje ir didesnę dalį pinigų 
paskyrė savajam „Aušros Var-
tų"/„Kernavės" skaučių tuntui. 

Budime! 

Vanda Aleknienė 

SYDNEY „AUŠROS" TUNTO SUEIGOJE 
Vasario 16-toji išaušo ap

siniaukusi. Lis ar nelis? Taip, 
lietaus labai reikia, bet galgi 
išsilaikys neliję tą valandą, 
kada vyks Sydnėjaus „Aušros" 
tunto Vasario Šešioliktosios 
sueiga. 

Skautai susirinko Št. Joa-
chim parapijos aikštelėje. Vai
kai, viens kito nematę nuo 
praėjusio mėnesio Sydnėjaus 
„Kaukių" ir Adelaidės „Vil
niaus sapno" stovyklų, tuoj 
pat sukrito į būrį. Sunki drėg
mė visus užklojo, bet ji ne
trukdė vaikams šurmuliuoti. 
Linksmi balsai girdėjosi iš 
visų pusių. Viena paukštytė, 
susiradusi negyvą drieželį, 
vilkiukų pasibaisėjimui, laks
tė aplink, kol vadovė paska
tino drieželio laidotuves. Vil
kiukai lengvai atsiduso... O 
vienas skautukas sėdėjo ra
miai, laukdamas sueigos 
pradžios. Ant jo kojos buvo tik 
viena kojinė! „Kur kita tavo 
kojinė?" — klausė vadovė... 
„O, nesirūpinkite, sese, kitą 
kojinę man atveš Andrius. 
Kojinę palikau stovykloje, ir 
Andrius ją surado!" Kaip susi
tar ta , rikiuotėje skautukas 
jau buvo apsimovęs abiem 
kojinėm, žodžiu — visa uni
forma! 

Švilpukas! Rikiuot! Suei
ga prasideda! Raportus 

surinkusi, adjutante raporta
vo tuntininkei S. Dainai 
Šliterytei, kad sueigoje daly
vauja daugiau negu 40 skautų 
ir skaučių. J tuntininkės »tun-
tas, budėk* buvo atsakyta 
labai garsiu „vis budžiu!" 

Vyko įsakymai ir apdo
vanojimai. Už pavyzdingai 
atliktus didesnio pobūdžio 
uždavinius ir pasitarnavimus 
skautiškam vienetui, Mark 
Wilson buvo apdovanotas „Vė
liavos" žymeniu. Kiti apdova
notieji: Gediminas Sauka. 
„Tėvynės Sūnaus" ir Belinda 
Hornas „Tėvynės Dukros" žy
menimis už pavyzdingai atlik
tus darbus ir sumanų vado
vavimą. Vilkiukai Todd Ja-
bonskis ir Julian Wilson gavo 
teisę dėvėti geltoną skauto 
kandidato virvutę. Tuntas vi
sus pasveikino šūkiais 
„Sveiks, valio!" 

Šioje sueigoje ilgametė 
tuntininkė s. Daina Šliterytė 
pareigas perdavė ps. Arvydui 
Zduobai. Sesė Daina dabar 
užims pareigas Australijos 
rajono vadovybėje. Atsisvei
kindama sesė Daina padėkojo 
skautėms ir skautams, kad jie 
buvo svarbiausia jos skautiško 
darbo įtaka. Taip pat padėkojo 
vadovams ir palinkėjo sėkmės 
naujam tuntininkui broliui 
Arvydui. Naujas tuntininkas 

taip pat padėkojo sesei Dainai 
už jos sunkų ir nepailstantį 
darbą „Aušros" tuntui. J is 
pasisakė pasiruošęs su visais 
bendradarbiauti ir tikisi, kad, 
visi dirbdami kartu ir laiky
damiesi skautavimo įstatų bei 
lietuviškų tradicijų, galėsim 
sėkmingai veikti. 

Dabartiniai „Aušros" tunto 
vadovai: tuntininkas ps. 
Arvydas Zduoba, adj. ir tunt. 
pavaduotoja ps. Kristina 
Rupšienė, iždininkė vyr. sk. 
Dovilė Zduobienė, jaun. skau
čių draugininke ps. Laura 
Belkienė, jaun. skautų draugi
ninkas Edis Karpavičius, 
skautų drg. s. Elena Erzikov, 
skautų drg. sk. vytis Tomas 
Jablonskis, prit. skaučių drg. 
ps. Kristina Rupšienė, prit. 
skautų drg. ps. Arvydas Zduo
ba, vyr. skaučių vadovė ps. 
Laura Belkienė. skautų vyčių 
vadovas sk. vytis Edis Kar
pavičius. 

Sueigai pasibaigus, skau
tai susirinko šv. Mišioms į sa
lę, nes bažnyčia šiuo metu re
montuojama. Po Mišių visi nu
vyko į Lietuvių klubą, kur bu
vo Vasario 16-tosios minėji
mas bendrai su Sydnėjaus 
lietuvių visuomene. O lietus 
iškentėjo nelijęs. Ačiū! 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

TERESE KAZLAUSKAS, M£>. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Center for Health, 
1200 & York, Bmhurcst IL 80126 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT21NAS, M£L S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAvB.Sts. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANUI GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-6260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numenu 706-644-0074. 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDCLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 
Dr. RIMAS NOVICKIS 

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 
traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402. TeL 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

VISI KVIEČIAMI ČIKAGOS SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖN 

Sydney, Australijoje. 
Belkienė. 

.Kaukių" stovykloje Dailias VVilson duoda skaute Į/.'ldl Df sineie 
Dovilės n 

vadove S. Lama 
uotr. 

Čikagos ir apylinkių skau
tų ir skaučių tradicinė Ka
ziuko mugė, šiemet jau 44-ji, 
vyks sekmadieni, š.m. kovo 2 
dieną Pasaulio lietuvų centre, 
Lemonte. Mugę ruošia „Auš
ros Vartų7„Kernavės" skaučių 
tuntas, „Lituanicos" skautų ir 
jūrų skautų tuntas, -„Nerijos" 
jūros skaučių tuntas ir Aka
deminio skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. Šis metinis 
renginys yra pagrindinis lėšų 
telkimo šaltinis lietuviško jau
nimo skautiškai veiklai remti. 
Skiepijant mintį, kad skautas 
savo veiklai pinigų neprašo, o 
juos savo darbu ir pastan
gomis stengiasi užsidirbti, į 
mugės ruošos darbus jungiasi 
visi — nuo pačių jauniausių 
skautukų, iki amžiumi vy
riausių skautininkų, talkon 
kviečiami skautų tėveliai, 
draugai ir rėmėjai. 

Šiemetinei mugei jau 
baigiama pasiruošti, reikalin
ga tik tėvelių ir mamyčių 
talka pačioje mugėje, ypač 
darbui virtuvėje, valgykloje, 
tvarkos palaikymui ir mugės 
uždarymui. Visi tėveliai ir 
mamytės prašomi padirbėti 
valandą — kitą. Pasisiūlykite 
patys, o kviečiami, neatsi
sakykite padėti. Dėl talkos 
savanoriškai kreipkitės į savo 
vaikų tuntų tuntininkus. 

Sekmadienį, kovo 2 d., visi 

uniformuoti skautai ir skautės 
prašomi dalyvauti 9 vai. ryto 
šv. Mišiose Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje, PLC Lemonte. Po Mišių 
visi skuba į PLC sporto salę ir 
rikiuojasi prieš savo tuntų 
paviljonus, o akademikai — 
prieš ASS skyriaus knygyną. 
Iškilmingas mugės atidary
mas vyks 10:15 vai. ryte. Po 
atidarymo skautai ir skautės 
skuba į jiems paskirtus dar
bus, nepamirštant, kad skau
tas yra darbštus, linksmas, 
paslaugus ir mandagus. 

Svečiai kviečiami apžiū
rėti paviljonus ir įsigyti įvai
rių skautiškų rankdarbių, 
akademikų knygyne įsigyti 
lietuviškų knygų, dainų ir 
muzikos kasečių, išmėginti 
laimę laimikių traukimuose, 
paskui valgykloje sočiai pasi
vaišinus lietuviško maisto 
patiekalais, užsukti į kavines 
ir ten prie kavos puoduko, 
gardžiuojantis namų gamybos 
tortais, pabendrauti su drau
gais. Vaikams bus įvairių 
žaidimų. 

Mugė tęsis iki 3 vai. p.p. 
Kovo 2 d., sekmadienį, visi 

susitikime Kaziuko mugėje. 
Iki pasimatymo! Neapsivilsite 
ir savo apsilankymu pradžiu-
ginsit mugės rengėjus — Či
kagos ir apylinkių skautus ir 
skautes. 

http://www.skautai.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.ArcherAvB.Sts


LIAUPSES KOLABORAVIMUI 
TEISĖS NESUKURIA 

EDMUNDAS SIMONAITIS 

Pasityčiojimas iš 
nepriklausomybės 

Lietuvos Mokslų akademi
joje surengtas Antano Snieč
kaus 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimas pagrįstai sukėlė vi
suomenėje protestų ir pasipik
tinimo bangą. Beje, renginys 
neturi nieko bendra su moks
lu. Po I pasaulinio karo ne
priklausomoje Lietuvoje išug
dyta šviesuomenės karta tu
rėjo aiškų ir tvirtą nusista
tymą Lietuvos nepriklauso
mybės atžvilgiu. Todėl, oku
pavę kraštą, sovietai pirmiau
sia ėmė naikinti inteligentiją. 
Tos kartos žmonių šiandienos 
Lietuvoje jau nedaug gyvųjų 
tarpe. Renginys Mokslų aka
demijoje liudija nemalonų, 
tačiau įsidėmėtiną faktą — 
okupacijos metais išaugusioje 
mokslo darbuotojų kartoje, 
dar nemažai tokių, kuriuos 
kamuoja sovietmečio nostalgi
ja. Tik vargu ar galima tiek 
teisiniu, tiek pilietiniu, o juo 
labiau moraliniu, požiūriu 
pateisinti „mokslinį" genocido 
politikos vykdytojo, karo 
nusikaltėlio, tėvynės išdaviko 
pašlovinimą? 

Visose okupuotose šalyse 
būta kolaborantų. Kiekvienoje 
pavergtoje tautoje rasdavosi 
įvairaus kalibro išdavikų — 
uolių okupanto talkininkų. 
Norvegai savąjį sniečkų — 
Kvislingą (Vadkun Quisling), 
tapusį kolaboranto sinonimu, 
už žiaurų Norvegijos patriotų 
persekiojimą ir aktyvų ben
dradarbiavimą su priešu nu
teisė mirti. Nuosprendis įvyk
dytas 1945 m. Lygiai taip pat 
pasielgė ir prancūzai. Marša
las Phillipe Petain už tokius 
pačius nusikaltimus irgi buvo 
nuteistas mirties bausme. Vė
liau ši bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. 

Pastebimi atvejai, kai 
reiškiamos abejonės dėl lietu
vių tautos teisės atkurti savo 
valstybe, dėl ginkluoto pasi
priešinimo okupantui teisėtu
mo. Daugėja mėginimų per
rašyti istoriją ir ištrinti ribą 
tarp kolaboranto ir laisvės 
kovotojo. Politizuotas spek
taklis Mokslų akademijoje yra 
ne kas kita. kaip tik leninizmo 
„mokslo" šydu pridengtas pa
sikėsinimas į pačią Lietuvos 
valstybingumo idėją. Kyla 
klausimas — kam tokio turi
nio renginiai yra naudingi? Ar 
ne „artimajam užsieniui", 
kuris jau trečias šimtmetis, 
kai Baltijos šalis laiko atsitik
tinai ištrūkusiu grobiu, laiki

nai prarasta imperijos pak
raščio teritorija? Ir jau visai 
nesunku atspėti kokių tikslų 
siekia renginio organizatoriai 
ar neįvardyta už jų stovinti jėga. 

Okupacija nėra ir negali 
būti teisės pamatas 

Lietuvos nepriklausomybė 
buvo atkurta, remiantis vienu 
pagrindinių tarptautinės tei
sės principų — Ex injuria non 
oritur jus (iš neteisėtumo teisė 
neatsiranda, lot). Okupacija 
— smurto ir prievartos aktas, 
todėl niekaip negali būti laiko
mas teisės pagrindu, nes 
prieštarauja minėtam prin
cipui. Lietuva buvo okupuota, 
Vokietijai ir Sovietų Sąjungai 
sudarius slaptą nusikalstamą 
sandėrį, žinomą Moloto
vo—Ribbentropo pakto vardu. 
Du grobuonys pasidalijo sveti
mas teritorijas. Abu veikė 
slaptai, gerai žinodami, kad 
vykdo patį sunkiausią nusi
kaltimą žmonijai — pirmąjį 
genocido politikos aktą. Sun
ku būtų patikėti, kad genocidą 
teisinančio ir kolaboravimą 
šlovinančio renginio organiza
toriai nebūtų žinoję, kad „dar
bo liaudies išvadavimas iš 
kapitalistų ir buržujų jungo". 
„1940 metų taiki socialistinė 
revoliucija", „sovietų valdžios 
atkūrimas Lietuvoje", kaip ir 
pseudomoksline „klasių ko
vos" teorija dangstomos gy
ventojų deportacijos į Sibirą 
buvo planuojamos Maskvoje 
kaip „natūrali", taigi ir „teisė
ta" genocido politika, kuriai 
kelią atvėrė M-R paktas? Tad 
kam buvo giedamos liaupsės 
Mokslų akademijoje „Iš netei
sėtumo teisė neatsiranda" 
atspindėta ir Lietuvos Res
publikos teisės aktuose. Na
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatymas byloja: „Lietuvių 
tauta niekada nesutiko su 
jokia okupacija ir pavergimu, 
priešinosi visais įmanomais 
būdais ir siekė išsivadavimo ir 
šis tautos nusistatymas yra 
nekintamas". Ar šis teiginys 
nebuvo žinomas renginio 
Mokslų akademijoje organiza
toriams? 

Remtis Vilniaus 
Tribunolo nuosprendžiu 

Lietuvos nepriklausomy
bės duobkasio, ryškiausio lie
tuvių maskolbernio Antano 
Sniečkaus nusikalstamą veik
lą turėjo įvertinti Lietuvos 
Temidė. Tačiau komunizmo 
nusikaltimus ir kolaboravimą 

pakankamai aiškiai ir tiksliai 
įvertino Tarptautinis Vilniaus 
visuomeninis Tribunolas 2000 
metais. Tribunolo nuospren
dyje tarptautinės teisės termi
nais suformuluoti apibendrin
imai, vertinimai, nuostatos 
naudotini kaip juridiniai ir 
drauge labai svarūs moralini
ai argumentai. Tai ypač svar
bu, kai tenka atremti kelintą 
kartą persivadinusių komu
nistų išpuolius arba demas
kuoti jų tikruosius kėslus. 

Žinoma, rasis oponentų, 
kurie mėgins paneigti Vil
niaus Tribunolo jurisdikciją, 
t.y. teisę spręsti komunizmo 
nusikaltimų bylą. Tiesą pasa
kius, tai turėjo padaryti vals
tybių patyrusių komunizmo 
agresiją ir genocido politikos 
žalą, nacionalinės teisingumo 
institucijos, o dar geriau — 
Tarptautinis tribunolas. Deja, 
dėl tarptautinės politikos ir 
valstybių vidaus politikos ap
linkybių tai nebuvo padaryta. 
Rusijai, Sovietų Sąjungos tei
sių perėmėjai, pritrūko polit
inės valios juridiškai įvertinti 
komunizmo ideologija pažen
klintą praeities tarpsnį. Rei
kėtų tikėtis, kad tai bus 
padaryta kada nors ateityje. 

Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 
ir bendrija (LPKTB), Lietuvos 
Politinių kalinių sąjunga ir 
Lietuvos Laisvės kovos są
jūdis (LLKS) inicijavo kongre
so sušaukimą, kuris įsteigė 
Vilniaus Tribunolą. Tokiu bū
du Lietuvos visuomeninės 
organizacijos pirmą kartą mū
sų epochos istorijoje pateikė 
konkretų pasiūlymą kaip 
atkurti teisingumą tarptau
tiniu mastu. Niurnberge buvo 
įvertinti nacizmo nusikalti
mai, o Vilniuje — kitos 
nusikalstamos ideologijos — 
komunizmo nusikaltimai. Ši
taip buvo parodyta, kad geno
cido nusikaltimai, nepriklau
somai nuo to, kokia politine 
ideologija jie būtų dangstomi, 
yra vienodai pavojingi žmoni
jai ir vertintini kaip „pažei
džiantis tarptautinę teisę 
nusikaltimas". Taip skelbia 
1948 m. „Konvencijos dėl kelio 
užkirtimo genocido nusikalti
mui ir baudimo už jį". I straip
snis. Ten nėra rekomendacijų 
dėl liaupsinimo genocido nu
sikaltimais susitepusių asme
nų. O dėl patraukimo teismo 
atsakomybėn — labai aiškiai 
ir įpareigojančiai. 

Totalitarinės ideologijos 
— nusikaltėliškos 

Vilniaus Tribunolo nuo
sprendis byloja, kad „mark
sistinė klasių kovos teorija 
neišvengiamai baigėsi visuo
tinio gyventojų genocido prak
tika, pareikalavusia milijonų 

gyvybių", kad „socialinis ir 
politinis šalių pavergimas bei 
žmogaus ir piliečio teisių su
trypimas, visuotinis teroras 
virto ištisų tautų ir socialinių 
grupių genocidu". 

Dokumente yra ir tokia 
įsakmi nuoroda: „Visas komu
nistinės ideologijos atmainas 
būtina suprasti, kaip antihu
maniškas totalitarines ide
ologijas, kurių įkvėpėjų ir 
vykdytojų padaryti nusikalti
mai kelia grėsmę visai civi
lizuotai žmonijai ir prilygsta 
tarptautinės bendrijos jau pa
smerktai nusikaltėliškai na
cizmo ideologijai ir net pra
noksta ją mastu ir klastingu
mu". Tad visu aštrumu iškyla 
klausimas — ko siekia „mok
slinio" renginio organizatori
ai? Argumentas, naudojamas 
A. Sniečkaus nusikalstamai 
veiklai pabalinti ar pateisinti 
jo „komunisto idėjiniu" nusi
teikimu yra apgailėtinai nai
vus ir būtų juokingas, jei, 
komunizmo idėja vadovaujan
tis, nebūtų sugriauta valstybė 
ir pražudytas trečdalis tautos. 
Kita vertus, ir raudonasis 
skerdikas Feliksas Dzeržins-
kis ir jo rudasis kolega „žydų 
klausimo sprendėjas" Hein-
rich Himler taip pat buvo 
idėjiniai nusikaltėliai. 

Vilniaus Tribunolo nuo
sprendyje rašoma „Komunis
tinių režimų komunistinės 
partijos yra represinės, nes jos 
tiesiogiai vykdė nusikalsta
mus veiksmus, darydamos 
nusikaltimus taikai, karo nu
sikaltimus žmoniškumui (ge
nocidą), dėl kurio žuvo dešim
tys milijonų žmonių". 

Unikalus Lietuvos valsty
bės teisės aktas „Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio" 1949 
m. vasario 16 d. Deklaracija 
skelbia: „Komunistų partija, 
kaip diktatūrinė ir iš esmės 
priešinga pagrindiniam lietu
vių tautos siekimui ir kertini
am Konstitucijos nuostatui — 
Lietuvos nepriklausomumui 
— nelaikoma teisine partija". 
Ten pat skelbiama, kad LLKS 
taryba yra „vienintelė teisėta 
valdžia okupuotos Lietuvos 
teritorijoje". Tai kodėl Mokslų 
akademijai, o gal kokiai kitai 
organizacijai, pasinaudojusiai 
akademijos svetingumu, parū
po atgaivinti Lietuvos valsty
bingumo neigimą, šlovinant 
nelegalą kolaborantą, vieną 
aktyviausių valstybės griovėjų 
ir visiškai negerbiant Lietuvos 
teisės normų? Teko girdėti 
aiškinimų, esą akademija čia 
niekuo dėta. Kiekvienas šei
mininkas žino, kas dedasi jo 
troboje. 

Kolaborantas veikia 
prieš savo valstybę 

Nėra gerai, kai asmenys. 

patyrę okupanto represijas, 
gindami valstybės garbę ir 
savo pilietines teises, nesin
audoja galiojančiais teisės 
aktais. Emocingų mitinginių 
kalbų ir plakatų jau nepakan
ka. Teisės kalba lyg vėjo šuo
ras nupučia visus raudonųjų 
profesorių tauškalus apie 
genocido naudą, „gelbstint" ar 
„vaduojant liaudį" iš ko nors. 
Reikia parodyti kolaboravimo 
nusikaltimus ir kolaborantų 
amoralumą visa teisės jėga. 

Vilniaus Tribunolas api
brėžė kolaboravimo sąvoką, 
pašalindamas neaiškumus šia 
tema. Kolaboravimas turi tris 
aspektus: teisinį, politinį ir 
moralinį. 

Teisinis aspektas — tai 
kolaboranto veikla prieš savo 
valstybę, už kurią atsiranda 
baudžiamoji atsakomybė. 

Politinis aspektas — tai 
kolaboranto sąmoningas, 
savanaudiškas dėl politinių, 
ekonominių ar ideologinių 
sumetimų siekis įgyvendinti 
savo tikslus okupanto pagal
ba. 

Moralinis aspektas — tai 
kolaboranto veiksmai 
siekiant pateisinti okupaciją. 
Kolaboravimo aspektų api
brėžimai — išskirtinės svar
bos argumentai ginant parti
zanų, politinių kalinių, trem
tinių, rezistentų teises, garbę 
ir orumą, lygiai taip pat 
demaskuojant apsimetėlius 
ar provokatorius. 

A. Sniečkaus atveju, tai
kytinas tik teisinis aspektas. 
Nenuginčijamų įkalčių gausa 
nekelia jokių abejonių. Bet 
kokiu aspektu vertinti 
renginio, įvykusio Mokslų 
akademijoje, iniciatorius ir 
organizatorius, turėtų supras
ti teisingumo institucijos. 
Gyrimasis genocido politikos 
„laimėjimais", kai Lietuva 
stovi ant slenksčio į NATO ir 
Europos Sąjungą, vargu ar 
gali būti paaiškintas vien tik 
sovietmečio nostalgija. 

j TAI ĮDOMU į 
ANAIS LAIKAIS BUVO 

KITAIP 

Dabar JAV prezidentas 
turi jam skirtą lėktuvą, ku
riuo skraido ne tik po savo 
valstybę, bet visą pasaulį. Že
me važinėti jam taip pat ski
riamos įvairios susisiekimo 
priemonės, bet ne visuomet 
taip buvo. Theodore Roosevelt 
buvo pirmasis JAV preziden
tas, važiavęs automobiliu 
Q902 m.). Jis taip pat buvo 
pirmasis prezidentas, skridęs 
lėktuvu (1910 m., kai savo ka
denciją jau buvo baigęs). 
Theodore Roosevelt buvo 26-
asis JAV prezidentas, ypač 
pasižymėjęs gamtosauga. ChScM 
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L Bronius Nainys 

Latvijos kietas žodis 
Latvijos prezidentė Vairą 

Vike Freiberga vasario 17-tą 
buvo priimta JAV prezidento 
George W. Bush ir pagirta už 
pritarimą jo politikai Irako 
atžvilgiu. Per daugiau kaip 
pusvalandį nusitęsusį pokalbį 
JAV prezidento darbo kam
baryje Baltuosiuose rūmuose 
Latvijos prezidentei Bush 
pakartojo Varšuvoje ir Vil
niuje pareikštus pažadus sau
goti Baltijos kraštų nepriklau
somybę, užpuolimo atveju 
padėti jiems gintis pagal 
NATO įsipareigojimus, džiau
gėsi Baltijos kraštų pareigin
gu bendradarbiavimu ir prašė 
jį tęsti. Panašiai su Freiberga 
kalbėjosi ir, vasario 19 su ja 
susitikęs, Valstybės sekreto
rius Colin Powell. Apie Lat
vijos požiūrį į JAV politiką, 
ypač nuomonių išsiskyrimą su 
didžiosiomis Europos valsty
bėmis, tuojau po pasimatymo 
su prez. Bush klausinėjo ir 
žiniasklaidininkai. Tačiau an t 
tikrų peilio ašmenų Latvijos 
prezidentė pakliuvo, susidū
rusi su Fox televizija. 

Bet ir šį kietą egzaminą 
Vairą Vike Freiberga išlaikė 
gerai. Į aštrius Neil Cavuto 
klausimus atsakinėdama, ypač 
apie Prancūzijos prezidento 
Jacąues Chirac grasinimus 
neįsileisti į Europos Sąjungą 
kandidačių, bendru viešu pa
reiškimu pritarusių Amerikos 
planuojamam karui prieš Ira
ką, Latvijos vadovė nuo to 
pareiškimo nė žingsneliu nesi
traukė atgal. Pagal ją, Vil
niaus dešimtuko nusiteikimas 
negalėjo būti pridengtas tyla, 
kaip norėjo Chirac, bet pa
sakytas viešai, leidžiant pa
sauliui žinoti, kad Amerikos 
geradarystės Rytų ir Vidurio 
Europos kraštams, šiems gru
miantis dėl laisvės su juos 
okupavusia Sovietų Sąjunga, 
nėra užmirštos, bet į j a s 
reikiamai atsižvelgiama. Pri-
mintina, kad ji buvo pirmoji iš 
Europos valstybių vadovų 
viešai Amerikos politikai pri
tarusi, — už tokią drąsą Ca
vuto jai kelia kepurę, — ir taip 
rizikavusi Latvijos priėmimu į 
ES, Vairą Vike Freiberga tele
vizijos žiūrovams taip kalbėjo. 

„Prancūzijos prezidentas 
turi teisę sakyti tai, kas jam 
tinka... Tačiau iš patirt ies 
žinome, kad nuolaidomis dik
tatūrų neatsikratoma... O Eu
ropą mes norime kurti tokią, 
kurioje kiekviena narė būtų 
ne tik matoma, bet ir girdima. 
Taip mano visos naujos kandi
datės... Šalia to, ES taisyklėse 
nėra parašyta, kad priside

rinimas prie Vašingtono poli
tikos būtų kliūtis į šią sąjungą 
įstoti. Derantis, niekas tokios 
sąlygos nereikalavo, o derybos 
jau baigtos... Keista būtų, 
jeigu, žaidimą baigus, kas 
nors reikalautų keisti jo tai
sykles. Suprantu, kad kai 
kurios ES narės dėl šio pa
reiškimo gali būti nepatenkin
tos, bet nuomonių skirtumams 
lyginti juk yra diplomatija... 
Europos Sąjungoje yra 15 
narių, ir priėmimo ar nepriė
mimo klausimą svarstys bei 
spręs jos visos, ne tik Pran
cūzija ar Vokietija". 

Kietokas Latvijos prezi
dentės žodis, bet gal jo ir rei
kėjo. Jau senokai prieš Ame
riką niurnančioms Prancūzijai 
ir Vokietijai buvo parodyta, 
kad ne visos Europos tautos jų 
politikai Vašingtono atžvilgiu 
pritaria, o šiuo atveju su tokiu 
priešamerikietišku nusiteiki
mu gal tik jos dvi ir tebus. 
Apklausos Lenkijoje rodo, kad 
su jomis nesusidės net kai 
kurie tų kraštų, kurių gyven
tojai karo su Iraku nenori. 
Nemanau, kad šiam karui pri
tartų ir visas Vilniaus dešim
tukas, tačiau ir tokiu atveju 
jam geriau glaustis arčiau 
Amerikos negu Prancūzijos ar 
Vokietijos. Ir jeigu „vilniečiai" 
bei kitos, tokį pat pareiškimą 
pasirašiusios, aštuonios val
stybės nesubyrės, bet bendros 
nuomonės laikysis, Prancūzi
jos prezidentas savo grasi
nančius pareiškimus tikrai 
turės pergalvoti. O kokiu nors 
būdu tam, vadinkim jį aštuo-
niolikiuku, telkiniui likus 
nuolatinėje bendrijoje, Pary
žiaus ir Berlyno užmačios Eu
ropos Sąjungoje vyrauti gali 
ir subliūkšti. Tik vargu ar čia 
bus rasta išeitis dėl tų dviejų 
Europos didžiųjų nusiteikimo 
pašlijusiai tarpatlantinei vie
nybei susigrąžinti, nes jos 
šaknys giliau negu sprendime, 
kaip elgtis su Saddam Hussein. 

Besivienijanti Europa nori 
įsigyti ir savo nepriklausomą 
įvaizdį, rašo žinomas Europoje 
politikas Ralf Dahrendorf. Tą 
patį klausimą svarsto ir kai 
kurie valstybių vadovai. Tik 
beda. kad tokiam įvaizdžiui 
kurti pagrindinį kelią jie 
tiesia per antiamerikietizmą. 
teigia tas pats Dahrendorf. 
Tai jau ne to mūsų pavadinto 
naujo aštuoniolikiuko kelias. 
Todėl ir labai svarbu jam 
laikytis draugėje, vadovaujan
tis turbūt visų tyliai puoselė
jama, bet drąsios Latvijos 
prezidentės Vairą Vike Frei
berga viešai iškelta, mintimi. 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25-26 dienomis Ix>s Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu, kuri jau 36-jį kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Tęsinys 
Narystė Europos Sąjun

goje, kaip minėjau anksčiau, 
taip pat skatins Lietuvą derin
ti savo poziciją su kitomis ES 
šalimis, iš kurių patirties ži
nome, jog europiečių interesai 
ne visuomet sutampa su JAV 
interesais konkrečiais Trans
atlantinės darbotvarkes klau
simais. 

Nepaisant šių, savaime 
suprantamų, geopolitinių pir
menybių skirtumų, kurie ap
spręsti dviejų valstybių dydžio 
ir globalinių interesų skir
tingumų, matome natūraliai 
egzistuojančią erdvę dvišalių 
santykių plėtrai, kuri yra ne 
tik galima, bet ir reikalinga. 

Jt'B economy stupid" 
Visų pirma, pasiskolinęs 

buv. JAV prezidento Clinton 
posakį „it's economy stupid", 
manau, jog dvišalių santykių 
plotmėje vis labiau pasireikš 
ekonominio bendradarbiavimo 
darbotvarkė. Nors JAV ir Lie
tuva skiriasi savo dydžiu, o jas 
skiria tūkstančiai mylių, vis 
labiau vienas nuo kito prik
lausomame žinių Pasaulyje 
atstumai ir teritorijų dydžiai 
praranda ankstesnę svarbą. 
Juolab, kad abiejų šalių žmo
nės, išpažindami tas pačias 
laisvos rinkos vertybes, ieško 
palankiausių sąlygų bizniui 
bet kuriame krašte. Sulig poli
tinių tikslų pasiekimu, t.y. 
Lietuvos narystės ES ir 
NATO, sukuriamas naujas 
stabilus tiltas tarp JAV ir Lie
tuvos abipusiškai naudingam 
verslui plėtoti, kurio išnaudo

jimui, turėtų būti skiriamas 
didžiausias dėmesys. 

Po JAV prezidento Bush 
vizito į Lietuvą 2002.11.22-23 
d., Lietuva vėl atkreipė ameri
kiečiai dėmesį. Po įstojimo į 
NATO ir ES, atsivers dar pla
tesnės galimybės JAV-Lietuvos 
investicijų, prekybos bei turizmo 
plėtros potencialui išnaudoti. 

Manau, kad didėsiančius 
dvišalės prekybos, investicijų 
ir turizmo į Lietuvą galimybės 
apspręstos šiais teigiamais 
veiksniais: 

Lietuva — draugiškas 
kraštas amerikiečiams, tam
pantis saugus dėka NATO; 

Lietuva per 13 nepriklau
somybės metu pasižymėjo vi
daus politiniu stabilumu bei 
gebėjimu palaikyti gerus san
tykius su kaimynais; 

Lietuvos ekonomika pasi
žymi dinamišku augimu (5,9 
proc. BVP augimas 2001 m. 
bei 6.6 proc. BVP augimu 3-
jame 2002 ketvirtyje) bei ypa
tingu Informacinių technologi
jų bei biotechnologijos įmonių 
šuoliu (IT įmonių apyvarta 
2002 m. padidėjo 30 proc.; tuo 
tarpu, 2001 biotechnologinių 

įmonių apyvarta 39 proc. 
didesnė nei 2000 metais); 

Lietuva, narystės ES dėka, 
tampa beveik 0,5 mlrd. ben
dros rinkos dalimi, kur JAV 
investuotojas gali kurti pride
damąją vertę: Lietuvoje paga
mintą produkciją į vieningą 
Europos rinką galės ekspor
tuoti be jokių barjerų ir apri
bojimų, o gamybos kaštai dar 
gana ilgai bus mažesni, palygi
nus su dauguma dabartinių 
ES narių. Tad Lietuva — na
tūralus verslo tramplynas į ES 
ir Rusijos rinkas; 

savo ruožtu, JAV — tai di
džiulė paklausos erdvė Lie
tuvoje pagamintai produkcijai; 

JAV — tai žinių, tech
nologijų, inovacijų šaltinis, 
dominantis ir skatinantis 
Lietuvos mokslininkų ir žinių 
ekonomikos atstovus glaudes
niems ryšiams su JAV; 

Lietuva dėl narystės ES ir 
NATO bei didelio skaičiaus 
amerikiečių (lietuvių, lenkų, 
žydų ir kt.) kildinančių save iš 
Lietuvos bei dėl daromos pa
žangos Vilniuje ir kituose 
miestuose, yra patrauklus, 
saugus kraštas turistams 

atvykstantiems iš JAV. 
Todėl dvišalių verslo, tu

rizmo mainų stiprinimo labui 
jau dabar siekiame suaktyvin
ti verslo diplomatijos veiklą. 

I Los Angeles atvykau 
tiesiai iš Sillicon Valey, kur 
kartu su Pasaulio IT Forumo 
Vilniuje (2003.08.27-29 d.) 
organizaciniu komitetu, „Hew-
let Packard" atstovais ir di
džiausios Lietuvos mobilaus ryšio 
bendrovės .Omnitel" preziden
tu dalyvavau šio forumo bei IT 
verslo Lietuvoje privalumų 
pristatyme San Jose ir Santa 
Clara universitetų rengi
niuose. Aktyviai bendradar
biaudami su VvITFOR organi
zaciniu komitetu, platinsime 
informaciją bei sieksime akty
vesnio Amerikos informacinių 
technologijų atstovų dalyvavi
mo pirmame pasauliniame 
forume Vilniuje, kuriame bus 
diskutuojama informacinių 
technologijų lygybės vizijos 
klausimai, siekiama parengti 
ir padėti ekonomiškai augan
čioms šalims įgyvendinti infor
macinės plėtros strategijas ir 
projektus. 

Kovo 13-16- d. įvyksiantis 

„Buy Lithuania" seminaras 
suteikia galimybes Amerikos 
turizmo agentūroms, ir opera
toriams susipažinti su egzis
tuojama turizmo infrastruk
tūra bei poilsio objektais Lie
tuvoje. Veikiant išvien su Lie
tuvos Turizmo departamentu, 
sieksime paruošti ir įgyven
dinti dvišalio turizmo veiksmų 
planą. Užmezgame tiesioginį 
kontaktą su JAV turizmo agen
tūrų asociacijos nariais, pla
nuoju padaryti pranešimą apie 
Lietuvos turizmo galimybes jų 
kasmetiniame suvažiavime. 

Suprantama, kad verslo 
santykius nustato ir juos 
įgyvendina patys verslo sub
jektai. Valstybes vaidmuo — 
netrukdyti, esant išteklių — 
padėti informacijos skleidimu 
apie numatomas parodas ir 
muges, o taip pat privalumų 
organizuojant verslą Lietuvoje 
išryškinimu. Tad šiuo tikslu 
skleisime informaciją, skatin
sime susidomėjimą ir dalyva
vimą rengiamose mugėse, pa
rodose Lietuvoje ar JAV. To
liau inicijuosime ir remsime, 
aišku, savo galimybių ribose. 
pavienių verslininkų bei vers

lo delegacijų mainus. Kaip 
parodė praėjusių metų patir
tis, tikslinga skatinti ver
slininkų grupių vizitus, kurie 
orientuojasi į vieną konkretų 
sektorių, (pvz.: praėjusių metų 
sėkmingi IT ir biotechnologijų 
verslo grupių vizitai). Valstybė 
taip pat galėtų padėti su
stiprinti verslo ryšius bei žmo
nių mainus, naikinant laisvo 
judėjimo tarp šalių kliūtis. 
Todėl bevizio režimo tarp 
Lietuvos ir JAV įvedimas atei
tyje sustiprintų bendradar
biavimą verslo, turizmo ir 
kitose srityse. 

Antra vertus, tiek aš pats, 
tiek mano kolegos, suaktyvin
sime pozityvią reklamos kam
paniją, kad amerikiečių vers
lininkai daugiau sužinotų apie 
Lietuvą — potencialų Amerikos 
verslo trampliną ir tiltą į Eu
ropos Sąjungos bei Rusijos rinkas. 

Esu suinteresuotas plėsti 
verslui orientuotą Lietuvos 
garbės konsulų tinklą. Šiuo 
metu tariuosi su keletu naujų, 
sėkmingai versle pasireiš
kusių JAV piliečių siekiant 
juos sudominti tapti Garbes 
konsulais. Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. vasar io ko a., t r e č i a d i e n i s 

™ < E M i f M f i K & s » 

KREIPIMASIS Į LIETUVIUS, 
GYVENANČIUS UŽSIENYJE 

Mieli tautiečiai 

Kre ip iamės į J u s , t ikė
damiesi sulaukti moralinės ir 
materialinės paramos paminklo 
Klaipėdoje statybai . 

2002 meta i s Klaipėda 
šventė 750 metų jubiliejų. Bet 
nemažiau svarbūs mūsų mies
tui ir šie, 2003 metai Jie ženk
linti Lietuvos susivienijimo, 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
susijungimo jubiliejinėmis da
tomis. Sausio 15 dieną su
kako 80 metų nuo 1923 m. 
Klaipėdos sukilimo, dėl kurio 
Klaipėda ir k raš tas buvo fak
t iškai prijungti prie Lietuvos. 
J u r i d i n ę prisi jungimo valią 
čia gyvenantys lietuviai buvo 
pareiškę j au prieš penkerius 
metus Tilžės ak tu . Lapkričio 
30 d. sukanka 85 metai nuo 
šio dokumento priėmimo. Sun
ku š iandien perver t int i šių 
da tų reikšmę tiek Klaipėdai, 
Klaipėdos kraš tui , t iek visai 
Lietuvai. 

Šį svarbų mūsų valstybei 
įvykį iki šiol Klaipėdoje prime
n a t i k kuk lu s paminklėl is 
žuvusiems sukilėl iams, prie 
kur io j ų a tminimo pagerbti 
renkasi klaipėdiečiai. Iki šiol 
pas ig i r s t an t įvair iems ry tų 
poli t ikų pas i sakymams dėl 
Klaipėdos ateit ies, mums kilo 
idėja pastatyt i paminklą pa
čiam Lietuvos ir Klaipėdos 
k ra š to susi jungimo faktui, 
Lietuvos vienybės idėjai. 

Kre ip iamės į J u s , mieli 
tautiečiai, prašydami pamink
lo idėjos palaikymo. Kūrybinio 
konkurso kel iu paminklui 
a t r inktas Nacionalinės premi
jos laureato, skulptoriaus Arū
no Sakalausko skulptūra „Ar
ka". Arka — vienybės ir jung
ties simbolis. Skverelyje prie 
Biržos tilto paminklą įprojek-
tavo ki tas Nacionalinės pre
mijos laurea tas — architektas 
Ričardas Krištopavičius. 
Konstruktor ius — Tautvydas 
Tubis . P a m i n k l a s s ta tomas 
tik iš aukotojų lėšų. Pinigų 

rinkimui e s a m e į s t e i g ę 
„Klaipėdos k raš to pr is i jungi
mo pr ie L ie tuvos p a m i n k l o 
paramos fondą". S t a m b i a u s i a s 
sumas aukojusių va rda i b u s 
iškalti atskiroje plokštėje p r i e 
paminklo, visi aukotojai b u s 
įvardinti special iame le idiny
je , ku r i s išeis po p a m i n k l o 
at idarymo. 

Rašykite m u m s savo n u o 
monę, mes s tengs imės j ą pa 
gars in t i mies to s p a u d o j e . 
Mūsų adresas Liepų 11, Kla i 
pėda L T - 5 8 0 0 . Savo a u k a s 
galite s iųst i aukšč iau m i n ė t o 
fondo va rdu : AB V i l n i a u s 
banko Kla ipėdos f i l i a las , 
kodas — 260101769, s ą ska i to s 
— litais Nr . 704207, užs ien io 
valiuta Nr. 22076113. F o n d o 
valstybinis kodas 4206642. *» 

Valen t inas Gre ič iūnas 
Lietuvos Respublikos Se imo 

narys , Klaipėdos G a r b ė s 
pilietis, Organizacinio komiteto 

p i r m i n i n k a s 

REIKIA MEDŽIAGOS 
APTE J U R G Į J A N K Ų 

L i t e r a t ū r o s a l m a n a c h o 
„Varpai" redakci ja p l a n u o j a 
parengti knygą apie švies ios 
a tmint ies rašytoją J u r g į J a n 
kų. Todėl p rašome kolegas i r 
visus, kurie j į pažinojo, b e n 
dravo, susirašinėjo, u ž r a š y t i 
savo a t s imin imus . T a i p p a t 
labai l a u k t u m e J u r g i o J a n 
kaus rašytų laiškų, n u o t r a u k ų 
su rašytoju. Domina ir J u r g i o 
J a n k a u s k n y g ų rezenc i jos , 
kūrybos apžvalgos, s u s i t i k i m ų 
su rašytoju ap rašymai . B r a n g i 
k iekviena s m u l k m e n a . Vi 
siems, kam b rangus šio t a l e n 
tingo kūrėjo a tmin imo į amž i 
nimas, iš anks to nuoš i rdž ia i 
dėkojame. 

Page idau j an t i ems ga l ė s i 
me išsiųst i „Varpų" i š le is tą 
Jurgio J a n k a u s knygą „ P a 
peikiu Ski rsptūnas" , t a ip p a t 
naujausią — „Varpai 2 0 0 3 " 
numerį , k u r i a m e s p a u s d i n a 
ma pla t i medžiaga apie J u r g į 

J a n k ų i r d a r n i e k u r nepa 
ske lb t a kū ryba . 

La i škų , a t s i m i n i m ų , nuo
t r a u k ų ir k t . l a u k i a m e šiuo 
a d r e s u : D a i n ų g. 98—45 , LT 
— 5410 Šiau l ia i , L i t h u a n i a . 

Peiecšdfi - Kaktavičius 
„Varpų" vyr iaus ias 

r edak to r iu s 

KREMUOTT? 

Ką t ik g a v a u nauj ieną iš 
i L ie tuvos : „ V a k a r Vyr iausybė 

pa tv i r t i no k r e m a v i m o įstaty
mo koncepciją. P a g a l ją iki šių 
m e t ų liepos p radž ios Aplinkos 
m i n i s t e r i j a t u r ė s p a r e n g t i 
K r e m a v i m o į s t a t y m ą , k u r i s 
t u r ė t ų įsigalioti n u o k i tų metų 
pradž ios . T u o m e t i r l ietuviai 
t u r ė s gal imybę k r e m u o t i savo 
a r t imųjų p a l a i k u s a r pare ikš t i 
valią, kad j ų pač ių k ū n a s po 
m i r t i e s b ū t ų sudeg in t a s " . Kaip 
čia supras t i ? Ar k ū n a s bus 
p i r m a i š k r e m u o t a s ir vėl iau 
sudeg in t a s , a r j į i šk remuos ir 
po to pala idos duobėje? Mano 
ž m o n a k remuojas i k a s rytą ir 
vaka rą , bet a r t a s re iškia , kad 
i r a š ga lės iu p a r e i k š t i savo 
valią, k a d m a n o pa t ies kū
nas po mirties būtų sudegintas? 

V a i Ramonis 
Lemont , IL 

N E VISAI T A I P 

Didž i a i g e r b i u i r p a t s 
aukoju r a š t u s Balzeko Lietu
vių k u l t ū r o s muzie ju i . Linkiu 
j a m sėkmės . Tač i au noriu at
k re ip t i dėmesį į ke le tą net iks
lumų, į s i t e rpus ių į vasa r io 14 
d. „Drauge" t i lpus į informaci
nį r a š in į „ D o v a n o s Balzeko 
muziejui" . 

Tena i p a r a š y t a , kad Bal
zeko muzie jus „ y r a vienintel is 
l ie tuvių k u l t ū r o s e tninio pa
veldo saugojimo c e n t r a s JAV-
se. Muzie jaus t i k s l a s — sau
goti ir vystyt i l i e tuvių kul tūrą , 
meną , it >riją, be i ka lbą 
Amerikoje. . .Muziejus y ra su
k a u p ę s a r c h y v ą : muz ikos , 
fotografijų, vaizdajuosčių, pe
r iod in ių l e id in ių , ve r t i ngų 
muziej inių e k s p o n a t ų ir ki tos 
a rchyv inės medžiagos. . ." 

Š i a u r i n ė j e Kalifornijoje, 
netol i San Francisco, t u r i m e 
ir vadovauju „Aušr in inko dr . 

Jono Šliūpo archyvui", kur io 
t iks las bei sukaup ta medžia
ga y ra tokia pati . Aišku, mūsų 
archyvas žymiai mažesnis i r 
ne t a i p plačiai žinomas, ka ip 
Balzeko muziejus. Tačiau i r 
m ū s ų g re tose ska ič iuojame 
per 400 dosnių aukotojų. Apie 
mano pr iž iūr imą archyvą duo
siu p raneš imą gegužės mėn . 
įvykstančiame Lietuvos moks
lo ir kūrybos s impoziume, 
Lemonte . Kviečiu ateit i , pasi 
klausyt i , susipažinti . 

K i t a s s t r a ipsn io n e t i k s 
l u m a s , t a i , kad.. . „ š i and ien 
(Balzeko) biblioteka y r a d i 
džiausias , labiausiai pripažįs
t a m a s lietuvių studijų ir ty
r imų centras . . ." Su tuomi tvir
t i n i m u nes inor i su t ik t i . Tą 
garbę, manau , reikia paskir
t i dr . Jono Račkausko veda
m a m Lituanis t ikos tyr imo i r 
s tudi jų cen t ru i , e s a n č i a m e 
J a u n i m o centre, Čikagoje. 

V y t a u t a s J . Šl iūpas, P .E . 
Burl ingame, CA 

N E TAIP VIENYBĖ 
IEŠKOMA... 

Vyr . r edak to rė D a n u t ė 
B indok ienė vasar io 13 d. 
pa ra šė aktualų , išsamų, giliai 
i šmąstytą vedamąjį apie Va
sario 16-tosios vieningą šven
t imą. Mintys vertos t ik pagy
rimo, paplojimo a r ben t ma
žiausiai — patapšnojimo per 
petį! O gal ir pavyks j a i įkal t i į 
užs ispyrusias l ietuviškas gal
vas vienytis didingiems, p r a s 
ming iems darbams?! Deja. . . 
Atrodo, jog jos svarus žodis 
teliko „tyruose šaukiančiu", o 
svarbiausia — net nesupras 
tas! 

J a u vasar io 19 d. Bronius 
Juodel is savo laišku „Vie
nybės beieškant" apvertė vis
ką aukš tyn kojom. Pagal jo 
mąs tymą — kur gyvenam, t en 
ir švenčiam. Tuščia jų — tų 
pagrindinių minėjimų. Š i ta ip 
m ą s t a n t — n iekada to l i au 
parapi jos var tų nenužygiuo
sime. Pa imkim, pvz., la tv ius 
— jų t ik saujelė čia, palygi
n a n t su lietuviais, bet ką j i e 
daro (vieningai!) — tai pada ro 
didingai! J i e galvoja „dide
liai", siekia „dideliai" ir įvyk
do. J i e nebijo miesto centro, j ie 
d r į s t a paprašy t i mies to va

dovybės 100,000 dol. (ir gauna)! O 
dabar , anot B. Juodelio, išsi-
bars tyk ime, k a i p Samuol io 
bitės, po parapijas ir švęskime 
sau. Ar rašantysis pagalvojo, 
kokia gėda būtų l ie tuviams, 
besigiriantiems Čikagoje esan
čiais 100,000 lietuvių, o į mi
nėjimą tesuei tų vos . . .200? 
Prisikviečia iš W a s h i n g t o n , 
D.C., amerikiečių: senatorių, 
Kongreso narių, ne t Lietuvos 
ambasadorių, o k u r publ ika? 
Ogi ten — visuose Čikagos 
šešiuose rajonuose a r pr ie 
miesčiuose... Ar šitokį vaizdą 
siūlo B. Juodelis? 

Visiškai s u p r a n t a m a s bu
vo vienos ku l tū r in inkės bei 
visuomenininkės teiginys, jog 
žmonės paseno, nepaeina , ta i 
šiaip taip nuklampoja į para
piją. Senatvė — ne džiaugs
mas! Tai galima supras t i bei 
at jausti . Norint vienybės — 
reikia eiti į nuolaidą. T a d a irgi 
y ra kita išeitis — neruošt i tą 
pačią dieną — „nepak i š t i 
kojos" pagrindiniam renginiui . 
ALTas jau rengė Vasario 16-
ąją nuo pat pradžių, k a i dar 
nė telkinių nebuvo. 

Šiemet Vilnius, t .y. Lie
tuva , švenčia Mindaugo 
karūnavimo 750 m. sukakt į . Iš 
JAV-jų po 8 — 10 asmenų, net 
yra šeima 16 asmenų (iš at
skirų JAV-jų) šeimos vyks Vil
niun. Pagal B. Juodelio logiką 
— kam vykti Vilniun, galima 
ir čia atšvęsti. Chorai , šokių 
ansambl ia i gal i t a i a t l ik t i 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Panevėžy... Lemonte , žo
džiu, ten, kur j ie gyvena. 

Išmokime pagaliau ne tik 
vieningai dirbt i . Net j e i ne 
visai vieningi, bent vieni kitus 
gerbdami, vieningai sampro
tau t i , vieningai apsvars ty t i , 
kad visiems išeitų į naudą . Jei 
mes šitaip „vieningai" galvo
tume, kaip B. J . la iške rašo, 
šiandien stovėtume už NATO 
ir ES durų, niekad niekieno 
nekviečiami j a s pravert i . . . Tik 
vienybėje — galybė! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

LIETUVOS MOKSLEIVIAI 
ATRADO CASHTERS, N . C ! 

J a u t rys vasa ros kaip 
Lietuvos studentai/ės atvyks-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Ade l ė 

ŽIEDINIŲ KOPŪSTŲ 
MIŠRAINĖ 

1 žiedinis kopūstas 
2 kietos kriaušės 
1 žalias agurkas 
5 šaukštai sumažinto rie

bumo rūgščios grietinės* 
1 šaukš tas sumažinto rie

bumo majonezo 
2/3 puod. graikiškų 

r iešutų (walnuts) , s tambiai 
sukapotų 

1/2 šaukštelio druskos 
2 šaukštai acto 
1 šaukštel is cukraus 
apie 1/8 šaukštelio maltų 

pipirų (galima ir nedėti) 
Žiedinį kopūstą susmul

kinti ir pusvalandį palaikyti 
pasūdytame, actu parūgštin
t ame šal tame vandenyje. 

Puode užvirti 3 puod. van
dens su šaukšteliu cukraus, 
žiedinį kopūstą išimti iš van
dens, kur iame mirko, sudėti į 
verdant į vandenį ir pavirti 
8-10 minučių (nepervirti, kad 
nepasidarytų per minkštas). 
Išvirusį kopūstą nusunkti , at
vėsinti. 

Nulupt i kriaušes ir 
agurką. Sutarkuoti daržovine 
tarka. Kopūstą, agurką, kriau
šes, riešutus ir pipirus su
maišyti, užpilti grietine, ma

jonezu, išmaišyt i ir p a l a i k y t i 
šal tai apie 20 minučių. 

*Vietoj rūgščios g r i e t i nė s 
gal ima panaudot i liesą, b e j o 
kių pr iemaišų jogur tą a r b a pa
s igamint i užpi lą iš c i t r i n o s 
sulčių (t inka ir actas) ir a lyv
uogių aliejaus. 

Receptas gautas iš Lietuvos 

M I E L I N Ė S O B U O L I Ų 
SPURGOS 

3/4 svaro obuolių ( m a ž 
daug 2 dideli obuoliai, a r 3 
mažesni) 

2 puod. pieno ( s u m a ž i n t o 
riebumo) 

1 uncija mielių (šviežių, n e 
džiovintų) 

3 šaukš ta i c u k r a u s 
3 šaukš ta i sviesto 
4 ir 1/2 puod. mil tų 
2 kiaušiniai 
1/4 šaukštel io d r u s k o s 
1/2 š aukš t e l i o van i l i j o s 

a rba citrinos pr ieskonių 
aliejaus (canola) k e p i m u i 
malto cukraus ir vanilino 

užbarstyti ant Išvirusių spurgų 
Pašildyti (tik ne įka i t i n t i , 

nes ka r š t a s skyst is „ u ž m u š a " 
mieles ir jos nebeveikia) ap ie 
1/2 puod. pieno, suma i šy t i s u 1 
šaukš tu miltų ir mie lėmis . Kai 
skys t i s p r a d ė s p u t o t i , s u 
maišyti su l ikusiu p ienu , d r u s 

k a , c u k r u m i , i šp lak ta i s k iau
š in ia i s . 

D a l i m i s , i r v is m a i š a n t , 
sube r t i mi l tu s , supi l t i iš t irpin
t ą svies tą , n u l u p t u s ir bu
r o k i n e t a r k a s u t a r k u o t u s 
obuol ius , v iską gera i sumai
šyt i ( tešla b u s minkš toka , n e s 
j i į aliejų d e d a m a šaukš tu ) . 

P a r u o š t ą teš lą padėt i šil
t a i , k a d paki l tų . Po to tešlą 
k a b i n t i š a u k š t u , dė t i į ka r š t ą 
aliejų, apkep t i iš visų pusių 
(nesudė t i p e r d a u g spurgų į 
k e p t u v ę , k a d jo s lengvai 
i š s i t ek tų) . I škepus i a s spurgas 
i šgr ieb t i iš a l i e j aus skylė tu 
š a u k š t u , a t v ė s i n t i ir api 
ba r s ty t i m a l t u cukrumi , su
ma i šy tu su van i l inu . 

Receptas gautas is Lietuvos. 

BULVINIAI RAGELIAI 

6 - 7 žalios bu lvės 
4 v i r tos bulvės 
1 k i auš in i s 
1 š a u k š t a s sumaž in to rie

b u m o rūgščios gr ie t inės 
1/2 sv. v i r tos kiaul ienos 

( t i nka i r džiovint i , išmirkyti , 
išvir t i grybai a rba kumpis) 

1 svogūnas 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 š a u k š t e l i o d ru skos , 

pada l in tos pe r pusę 
a l ie jaus kep imui 
V i r t a s bulves (atšaldytas) 

s u g r ū s t i , ž a l i a s bulves su
t a rkuo t i . Visas bulves sumai
šyt i su k i auš in iu , griet ine ir 
puse d r u s k o s . 

S u m a l t i v i r tą mėsą arba 
g r y b u s , j e i g u j i e va r to j ami 
vieton mėsos . Svogūną smul
kiai sukapo t i ir pakepin t i t ru
putyje a l ie jaus , kol pasidaro 

pe rma tomas , bet neparuduo
j a . J mėsą sudėti pakepintą 
svogūną, pipirus ir an t rą ją 
pusę druskos, gerai sumaišyt i . 

I š bulvių tešlos d a r o m i 
nedideli paplotėliai, a n t jų už
d e d a m a įdaro, paplo tė l ia i 
s u l e n k i a m i , kad p a s i d a r y t ų 
ragelio formos*. Kepami k a r š 
t a m e aliejuje, kol bulvės iške
pa, gražiai paruduoja. Išgrie
b u s iš a l ie jaus , padė t i a n t 
lėkštės , išklotos popieriniais 
rankšluostėl ia is , kad suger tų 
dalį aliejaus (lėkštę laikyti šil
toje orkaitėje, kol iškepa visi 
„rageliai) . 

Pa t iekt i į stalą su grybų 
padažu . 

*Bulvinius ragelius gali
m a pagamint i vien t ik iš v i r tų 
bulvių ir vartojant tik grybų 
įdarą. Labai skanu su grybų 
padažu . Suformavus ragel ius 
ga l ima pavolioti į mi l tus ir po 
to kepti — jie greičiau pa ru 
duoja ir tur i s tangresnį pa
viršių, o viduje vis tiek l ieka 
minkš t i . 

Receptas gautas ii Lietuvos 

GRYBU IR TAMSIŲJŲ 
RYŽIŲ SRIUBA 

1 šaukš tas alyvuogių alie
j a u s 

1 vidutinio didumo svogū
nas , smulkiai sukapotas 

1 pakel is (10 unci jų) 
šviežių, sup jaus ty tų ba l tų 
grybų 

1 pakelis (4 uncijos) įvai
r ių laukin ių grybų (wild 
mushrooms) , ta ip pa t smul
kiai supjaustytų 

1 puod. tarkuotų a r smul
kiomis lazdelėmis supjaus ty tų 

ta darbams apylinkės golfo 
klubuose, kur ių čia y ra apie 
tuzinas. Prasidėjo su t r im stu
dentėm, o pereitą vasarą buvo 
apie 20. S u n k u suskaičiuoti, 
dirba ilgas valandas klubuose, 
o d a r ir privačiuose namuose. 

Man k a r t a i s t enka juos 
supažindinti su aplinkos gro
žiu, nenorėčiau, kad grįžtų 
atgal , matę t ik darbovietę ir 
lovą, be to, m a n lyg ir pramo
ga-

Pernai rudenį čia atsirado 
net ketur i gimnazistai/ės iš 
Alytaus, kur ie mokysis ištisus 
mokslo m e t u s „Blue Ridge 
High". J ie čia atsirado dėka 
„Rotary Club" bei Katie Hoyle 
rūpesčiu. Kat ie jau apie 10 
metų vasaromis lankosi Lie
tuvoje APPLE kursų reikalais 
ir pusėt inai kalba lietuviškai. 
Šalia mokslo jie/jos žaidžia 
krepšinio komandose . Tai: 
Ramunė, Indrė , Linas i r Au
rimas. Gimnazijos direktorė 
gyrėsi , k a d ta ke tver iukė 
žymiai pakėlė gimnazijos ben
drą pažymį, o vietinis laik
raš t is rašė, kad visi pakliuvo į 
„Honor Roll". 

Keista, kad „dypukai" (aš 
nesigėdžiu juo buvęs) šios 
vietos nea t randa . Mano nuo
mone (ir daugelio kitų) , visų 

morkų 
1 skiltelė susmulk in to čes

nako 
1/2 šaukštelio d ruskos 
1/4 šaukštel io džiovintų 

čiobrelių (thyme) 
1 skardinukė (32 uncijos) 

viščiuko sultinio 
2 puod. vandens 
3/4 puod. greito vi r imo ru

dų ryžių ( instant brown rice) 
Didelėje keptuvėje įkaitin

ti aliejų, sudėti svogūnus, čes
naką, pakepin t i m a i š a n t 5 
min. Sudėti grybus ir morkas, 
virti pamaišant 8 -10 min., 
kol bus gelsv: ir minkštoki. 
Subert i druską, čiobrelius, 
pipirus, pavirti dar 1 minutę. 
Supilti sultinį, ryžius , van
denį, sumaišyti, uždengt i ir 
įkait inti iki v i r imo. Karšt į 
sumažinti ir pusiau uždengtą 
virti dar apie 5 minu tes , kol 
ryžiai bus minkšt i . 

Jeigu s r iuba pe r t i ršta, 
įpilti dar k iek v a n d e n s ir 
užvirti. 

sezonų gyvenimui ger iau nie
k u r nė ra . G a m t a d iev i ška 
visais metų laikais. P e r m a n o 
dvylika metų čia n e m a č i a u 
žemiau nulio a r aukšč iau 87 
laipsnių. Vasarą ka r t a i s t e n k a 
net pasišildyti, nak tys šal tos . 

Pavasariop ir vasa rą čia 
neapsakomai sužydi m i š k a i 
bei pievos. Laba i t i n k a 
žmonėms pasiekusiem amžių, 
kada laikas pauostyti gėlytes, 
„pabėgioti" po ka lnus , pažve
joti ar t ik ta ip sau a t s i sėdus 
viskuo pasigėrėt i . Rand Mc 
Nally pr ieš 20 me tų š ias 
apyl inkes pa r inko ka ip ge
riausią vietą pensijonieriams. 
Už tai ir auga golfo klubai , 
p r iva tūs n a m a i bei v a s a r 
namiai . O jei k a m reikia did
miesčio, ta i At lan ta t ik už 150 
mylių. Gerai, kad ne arčiau. 

Daugiausia publikos apy
linkės pr i t raukia iš Floridos ir 
At lan tos . Ka i ka r š č i a i t e n 
paspi rg ina , vieni t r u m p a m , 
kiti visai vasara i , o kit i vi
siems metams (kaip aš). 

Na, n e t r u k u s vėl pava 
sar i s . (Kar ta i s na rc i za i čia 
sužydi vasario gale), ta igi ir 
vėl užplūs Lietuvos s tudent i 
ja , gal net dar didesniais skai
čiais. 

Vytas Š a r k a 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SPARKLE CLEANTNG INC. 
Jūsų namuose išvalysime kilimus. 

langus, minkštus baldus. 
lietvamzdžius. Mes neturime 

tarpininkų ar kontraktorių. todėl 
mūsų kainos žemesnės nei stambių 

kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau. 

Tel.: 773-251-6101; 
Fax.: 773-476-7745; 

e-mail: 
sparkleCleaning2003@yahoo.com 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 
- m - Landmark 
~ " t * 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 

SIŪLO DARBĄ 

AUraVKHUO,NA\KįSVEKAT06 
K GYVYBĖS DRAUDfvĮAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 
Reikalingi darbuotojai parduo

tuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800. 

Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English, sočiai security. refe-

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos $581-5682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1 -2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willovvbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit". 

Tel. 708-289-8577, 708-423-4761. 

International Children's Fund 
„Zhuravlick, Inc." 

212 S. Mihvaukee Ave., Suite A Wheeling, IL 60090 
Tel.: 847-279-8120; 847-279-1069 

Fax.: 847-279-0710 
Pelno nesiekianti organizacija „Zhuravlick, Inc.", kartu su llinois 
federalinė „KidCare" programa registruoja 18 meų ir jaunesnius 
vaikus iš mažas pajamas turinčių šeimų bei nėščias moteris (visas 
be išimčių, net neturinčias legalaus statuso JAV) nemokamai arba 
mažo mokesčio („depend on family income") Illinois federalinio 
sveikatos draudimo programai „KidCare" gauti. 

Medicininė programa „Care Entree". 
PPO tWdaa-$54.95/mėn 
Migracija į Kanadą UjA (Tjr\tCi 
1-2 denų verslo rer^trac|a (FEIN įricaickjota) , * ^ v T S 5 ? ? ^ t 

Adreso keitimo korteles (AR-11 forma) prašymas nemokamai 

•r*r 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. F I V E S T A R 
66606 

NAUJI DAIMLER CHRYSLER au tomob i l i a i I r JEEP Balzekas M o t o r Sales Inc. 
visureigiai su 7jnatų garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istorija Dirkdami išsimokėtinai. 
TeL: 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir Calrtomia g. sankryžos) 
Moto. tel. 708-280-9341 ISD Manager. GERARDAS SKEBERD1S 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 

mailto:sparkleCleaning2003@yahoo.com


Prezidentūra gyvena išsikraustymo nuotaikomis 
Atkelta iš 1 psl. 

Vienas pagrindinių V. 
Adamkaus patarėjų Raimundas 
Mieželis sakė, kad, pasibaigus 
prezidento kadencijai, jis užsi
ims prieš 6 metus įkurto V. 
Adamkaus fondo, kurio pirmi
ninkas yra, atgaivinimu. R. 
Mieželio nuomone, fondo darbas 
per pastaruosius 5 metus buvo 
šiek tiek „užmigęs". 

Vienas svarbiausių V. 
Adamkaus patarėjų Darius 
Kuolys, patardavęs V. Adamkui 
socialinės politikos klausimais, 
ketina pailsėti. Jis sakė kol kas 
dar neapsisprendęs, kur dirbs 
toliau. Tačiau tikino dirbti į 
užsienį nevažiuosiąs ir nedirb
siąs verslo srityje. 

Prezidento nacionalinio 
saugumo ir užsienio politikos 
patarėjas Albinas Januška ir 
patarėjas diplomatiniais klausi
mais Egidijus Meilūnas grįš į 
Užsienio reikalų ministeriją, 
kur ir dirbo iki išėjimo Prezi-
dentūron. 

Prezidento patarėjas teisė
tvarkos klausimais Kęstutis 
Šimkus sakė toliau dirbsiantis 
Lietuvos teisės universitete, 
kur vadovauja Operatyvinės 
veiklos katedrai, rašysiantis va
dovėlius ir monografijas. V. 
Adamkaus patarėjas nacionali
nio saugumo klausimais Rytis 
Muraška grįžta į Valstybės sau
gumo departamentą, kur dirbo 
iki ateidamas į Prezidentūrą. 

Prezidento patarėjas gyny
bos klausimais Darius Kaliba-
tas jau savaitę yra Motorizuo
tosios pėstininkų brigados „Ge
ležinis vilkas" vado pavaduoto
jas. 

Kartu su V. Adamkumi 
dirbti liks jo sekretorė Božena 

Krasovska, kuri darbo vietą tu
rės V. Adamkaus fonde. 

Tuo tarpu prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė teigė dar neapsisprendusi, 
ką veiks po vasario 26-osios. 

Į Vašingtoną pas savo šei
mą praėjusį šeštadienį išvyko 
prezidento patarėja socialinių 
reformų klausimais Skirmantė 
Kondratienė, Prezidentūroje 
dirbusi puse etato. Ji ir toliau 
žadėjo pusę metų praleisti Lie
tuvoje ir dalyvauti nevyriausy
binių organizacijų veikloje. Šiuo 
metu S. Kondratienė yra kelių 
Lietuvos nevyriausybinių orga
nizacijų valdybos narė. 

Į JAV prieš kurį laiką grįžo 
ir prezidento patarėjas Julius 
Šmulkštys. 

Prezidento patarėjas moks
lo ir studijų klausimais Remigi
jus Gaška sakė, kad darbo Pre
zidentūroje pabaiga yra „antra
sis išėjimas į pensiją", tačiau 
teigė, kaip ir iki šiol, nesėdė
siantis rankų susidėjęs. R. Gaš
ka sakė, kad Lietuvos tautinia
me olimpiniame komitete ir 
Lietuvos krepšinio federacijoje 
dirbs atstovu specialiems pave-
dimams ir projektams užsieny
je. 

V. Adamkienės fondo atsto
vė Janina Šarkuvienė sakė, kad 
fondui Vilniaus savivaldybė pa
gal panaudos sutartį skyrė apie 
70 kvadratinių metrų dydžio 
patalpas sostinės Jogailos gat
vėje. 

A. Adamkienės fondo admi
nistratore kaip ir iki šiol dirbs 
Sigutė Kačinskienė. 

Formali Prezidentūros per
davimo ceremonija naujajam 
šeimininkui vyks trečiadienį po 
vidurdienio. 

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS SESERĮ APOLINARĄ DRAUGAS, 2003 m. vasario 26 d., trečiadienis 

Siūloma sugriežtinti derybų su ES protokolą dėl 
Ignalinos elektrinės uždarymo 

tuva išliktų branduoline valsty
be. Drauge jis sakė suprantąs, 
jog derybos su ES dėl IAE už-

Atkelta iš 1 psl. 
Nacionalinės energetikos 

strategijos patvirtintoms nuo
statoms", teigiama pranešime. 

Komisijos posėdyje dalyva
vo ir profesorius Leonas Ašman
tas, kuris patarinės energetikos 
klausimais trečiadienį prezi
dento pareigas pradėsiančiam 
eiti Rolandui Paksui. L. Ašman
tas anksčiau yra ne kartą kriti
kavęs sprendimą uždaryti IAE. 

Sausio pradžioje, netrukus 
po išrinkimo prezidentu, R. 
Paksas sakė sieksiąs, kad Lie-

darymo yra baigtos. 
Lietuva išsiderėjo, kad ES 

skirtų Ignalinos atominės elekt
rinės uždarymo reikmėms iki 
2006 metų 285 mln. eurų (984.1 
mln. litų), tai yra 75 mln. eurų 
(259 mln. litų) daugiau, negu 
siūlė Briuselis 2002-ųjų pra
džioje. ES papildomame proto
kole įsipareigojo Lietuvai skirti 
papildomą ilgalaikį finansa
vimą po 2006-ųjų metų. 

Erelis Rolandas reklamuoja 
liberaldemokratų partiją 

Atkelta iš 1 psl. 
netrukus prezidento parei

gas pradėsiantis eiti buvęs libe
ralų demokratų vadovas R. 
Paksas toliau globos paukštį. 
„Nebent po penkerių metų, jei 
dar kartą dalyvaus prezidento 
rinkimuose", sakė zoologijos so
do direktorius. 

Dovanoti pinigai aptvaro iš
vaizdos nepakeitė. Zoologijos 
sodo Paukščių skyriaus vedėjos 
Raimondos Varlauskienės teigi
mu, aptvaras, kuriame gyvena 
Bertas-Rolandas, jam per ma
žas. Be to, jos nuomone, spal
vinga reklaminė iškaba ant su
rūdijusio aptvaro nelabai puo

šia partijos vardą. 
Zoologijos sodo direktorius 

mano, kad deramam erelio būs
tui reikėtų iki 5,000 litų. 

9 metų Bertas-Rolandas į 
Lietuvą atvežtas prieš 8 metus 
iš Baltarusijos. Per parą jis su-
lesa beveik kilogramą jautienos 
arba arklienos, kelis kartus per 
savaitę vaišinamas gyvais grau
žikais. 

Į Lietuvos Raudonąją knygą 
įrašytas kilnusis erelis beveik 
išnykęs. 

Azijoje šie plėšrieji paukš
čiai ypač vertinami — prijau
kinti jie yra puikūs pagalbinin
kai medžioklėje. (BNS) 

IEŠKO GIMINIU 
•Jono Beniušio sesers Ju

zefas sūnus Petras Gabrėnas 
iš Palangos ieško savo pusse
serės Pranciškos Beniušytės 
arba jos giminių. Ką nors apie 
juos žinančius prašome pa
skambinti telefonu 708-
422-3764. 

•Kazio ir Aldonos Jan
kauskų ieško teta iš Lietuvos 
— Ona Juškevičienė. Rašy
kite: Ona Juškevičienė, Bart
ninkai, Vilkaviškio rajonas. 

•Ieškau savo dėdės Vik
toro Gudžiūno, gimusio Ra
seinių apskr., Gudžiūnų 
kaime. Tikrų gimimo metų ne
bežinau, bet maždaug 1897-
-1899 m. Išvyko į Pietų Ame
riką 1928. Ryšys nutrūko nuo 
1970 m. Gyveno Argentinoje, 
Buenos Aires. Norėčiau su

žinoti, ar yra jo palikuonių. 
Rašyti: Danutė Skurvydienė, 
1218 Evergreen Ave, Fuller-
ton, CA 92835. 

•Ieškau Nijolės Temčikai-
tts. dukros Viktoro, g. 1939.10.18 
d. Ji 1957 m. baigė Klaipėdos 
buhalterijos apskaitos žemės 
ūkio technikumo I laidą; 1960 
m. atvyko į Ameriką pas 
tėvus. Skambinkite Janinai 
Noreikaitei tel. 708-246-7175. 

•Mano mama Antanina 
Baščiūtė ieško savo giminių. 
Dėdė Juozas Bastis mirė 
1972-1973 m. Jis turėjo sūnų, 
taip pat Juozą Bastį. Juozas 
turėjo dvi dukteris, Magdutę 
ir Zoneną. Mūsų ryšiai nu
trūko prieš maždaug 30 metų. 
Paskutinį laišką gavome iš 
Brooklyn, NY. 1973 m. Ra-

Sesuo M. Apolinara, Vieš
paties pašaukta amžinybėn 
2003 m. sausio 9 d., buvo su
laukusi 91-erių metų amžiaus 
ir 60 vienuolinio gyvenimo 
metų Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos Vargdienių seserų vie
nuolijoje. Emilija (metrikuose 
Amelija Barbora) Urnikytė 
gimusi Amerikoje, Hyde Park, 
Massachusetts, 1911 m., lietu
vių tėvų Apolinaro ir Barboros 
duktė . Turėjo brolį, buvusį 
JAV kariuomenės veteraną, ir 
sesen , gyvenusią su šeima 
Lietuvoje, tačiau abu jau yra 
mirę. 

Urnikių šeima persikėlė 
gyventi į Providence, Rhode 
Island, ir priklausė čia besi
kuriančiai Šv. Kazimiero pa
rapijai. Emilija lankė vidurinę 
mokyklą ir įstojo į Lietuvos 
Vyčių organizaciją. Ja i au
gant, parapija buvo gyva ir 
veikli. Baigusi vidurinę, studi
javo pramonės mokslus Bryant 
kolegijoje. Kurį laiką dirbo 
banke ir vairavo automobilį, 
kas tais laikais buvo itin 
pažangu. 1933 m. nusprendė 
įstoti į vienuolyną ir, norė
dama lietuviško, išsiruošė ke
lionėn laivu į Lietuvą. Buvo 
priimta į Vargdienių seserų 
vienuolyną Marijampolėje, 
kur 1935 m. padarė vienuoli

nius įžadus, pasirinkdama tė
velio Apolinaro vardą. Pasiųs
ta studijuoti į Vytauto Didžio
jo universitetą, pagilinti lie
tuvių kalbos žinias, ji gyveno 
seserų įkurtuose mokslo na
muose Vandens gatvėje. Vė
liau paskirta novicijų mokyto
jos padėjėja Marijampolėje. 

Pagyvenusi Lietuvoje 
penkerius metus ir susipaži
nusi su savo tėvų kraštu, se
suo Apolinara 1938 m. grįžo 
Amerikon, kur jau buvo be
sikuriančios tos pačios vie
nuolijos seserys. Kaip tik 1938 
m. rudenį per Naująją Angliją 
siautė smarkus uraganas, ge
rokai išgąsdinęs seseris, dir
bančias tėvų marijonų įstaigo
je Marianapolyje esančiame 
Thompson, Connecticut. 1939 
m. seserys įsigijo nuosavą 
vienuolyną, nedidelį medinį 
namą, kurį pavadino Villa 
Maria, netoli Marianapolio. 
Mokėdama anglų ir lietuvių 
kalbą, ses. Apolinara dirbo 
administratore lietuvių tėvų 
pranciškonų įstaigoje Greene, 
Maine, vėliau tėvų marijonų 
seminarijoje buvusioje Hins-
dale, Illinois. Po karo, 1948 
m., kai seserims pasisekė iš 
Vokietijos atgabenti aštuonias 
iš Lietuvos pabėgusias seseris 
ir jas įkurdinti Kanadoje, 

Toronte, joms pavesta diece
zinė vaikų prieglauda, kurios 
vedėja paskirta sesuo Apoli
nara. Pradėjus veikti Imma-
culata spaustuvei Putnamo 
vienuolyne, ses. Apolinara 
1957 m. paskirta spaustuvės 
vedėja ir tose pareigose dirbo 
daugiau kaip 30 metų. Tai 
buvo spaustuvės žydėjimo 
metai, kuomet buvo spausdi
nama daug lietuviškų knygų 
ir periodikos. Spaustuvė veikė 
42 metus, uždaryta 1990 m. 

Amžiaus ir silpnėjančios 
sveikatos naštos slegiama, se
suo Apolinara dar kurį laiką 
gyveno Putnamo vienuolyne, 
kur mėgdavusi lesinti paukš
telius, atlikti mažus patarna
vimus seserims bei pašalie
čiams, 1993 m. atsidūrusi ligo
ninėje, iš ten perkelta į Matu
laičio namus. Penkerius me
tus pagyvenusi seserų aukšte, 
1998 m. perkelta į ligonių 
aukštą, iš kurio iškeliavo am
žinybėn. 

Sesers Apolinaros kūnas 
buvo pašarvotas Putnamo 
seserų koplyčioje. Lankyti atė
jo ne vien seserys, bet ir eilė 
pažįstamų iš apylinkės mies
tų. Prie karsto savo specialias 
maldas sukalbėjo Providence 
Lietuvos Vyčių atstovai, nes ji 
visą gyvenimą buvusi „ištiki-

Sesuo M. Apolinara. 

ma vytė". Buvo kalbamas 
rožinis ir giedami mišparai už 
mirusius. 2003 m. sausio 11d. 
penki kunigai koncelebravo 
laidotuvių Mišias, jų tarpe-
tėvų pranciškonų ir marijonų 
atstovai. Laidotuvių apeigoms 
vadovavo kun. Vytautas Ged-
vainis, dabartinis Putnamo 
seserų kapelionas. Kadangi 
ses. Apolinara nenorėjo atver
to karsto, nenorėjo gėlių ir kad 

per pamokslą būtų kalbama 
apie jos asmenį, kun. Vytau
tas susirinkusiems kalbėjo 
apie amžinąjį gyvenimą. Lai
dotuvėse dalyvavo vienuolijos 
seserys, ses. Apolinaros gi
minių bei pažįstamų būrys ir 
mūsų lietuviai kaimynai. 
Palaikai palaidoti seserų 
Dangaus Vartų kapinaitėse. 

ses. Ona Mikailaitė 

ANTANO BULOTOS PRISIMINIMAS 
Šviesiam a^a karininko 

Antano Bulotos atminimui, 
našlė Aušra Bulotienė pa
aukojo Los Angeles „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetui 
10,000 dol. Jo vardu įrengta 
palata nudegimų centre Res
publikinėje Vilniaus univer
sitetinėje Vaikų ligoninėje 
Santariškėse. 

Karininkas Antanas Bulo
ta gimė 1913 m. birželio 10 
dieną Vojėšių kaime, Anykš
čių valsčiuje, Utenos apskrity
je. Baigė Ukmergės komercinę 
gimnaziją 1934 m. ir karo 
mokyklą Kaune 1936 m. jaun. 
Įeit. laipsniu. Jaunas kari
ninkas pasižymėjo profesiniu 
sumanumu, laimėdamas pre
mijas ginklų naudojimo kon
kursuose. Tapo lektoriumi 
sunkiųjų ginklų mokykloje 
puskarininkiams. 1939 m. 
buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Paskirtas lenkų inter
nuotos kariuomenės sargybos 
ir apsaugos vadu. Lietuvai 
atgavus Vilnių, A. Bulota ta
po Ukmergės naujai sufor
muoto prieštankinių ginklų 
dalinio švietimo vadu. Inkor
poravus pulką į sovietų ka
riuomenę dėl neišaiškinto 
skundo grėsė areštas. Arešto 

išvengęs bataliono vado Vik
toro Sutkaus dėka perkeltas į 
kitą dalinį. Sovietams trau
kiantis A. Bulota apleido so
vietinę kariuomenę. 

1944 m. balandžio mėnesį 
buvo vokiečių areštuotas ir 
išsiųstas prie oro uostų kasti 
apkasus. Lietuviams pade
dant, A. Bulotai pasisekė iš to 
darbo pabėgti. Po karo su šei
ma gyveno Dillingeno pabė
gėlių stovykloje. 1949 m. 
atvyko į Ameriką. Gyveno Con
necticut valstijoje iki 1960 m., 
vėliau persikėlė į Los Angeles. 
Dirbo California Department 
of Transportation braižytojo, 
kelių techniko ir pagaliau 
judėjimo inžinieriaus parei
gose. Priklausė „Engineers 
and Archtects" Los Angeles 
skyriui. Išėjo į pensiją 1978 
metais. 

Los Angeles priklausė Lie
tuvių Bendruomenei, buvo 
Amerikos Lietuvių tarybos 
Los Angeles skyriaus valdybos 
narys. A. Bulota priklausė 
Juozo Daumanto Šaulių kuo
pai bei Lietuvių karių vetera
nų „Ramovė" valdybai. 1995 
metais „Ramovės" XV atstovų 
suvažiavime tapo Lietuvių 
karių veteranų sąjungos gar-

Karininkas Antanas Bulota. 

bės nariu. 
2002 m. gegužės 31 dieną 

po sunkios ligos A. Bulota 
mirė Los Angeles Kaiser 
Permanente ligoninėje. Pa
laidotas Forst Lawn kapi
nėse Glendale, Kalifornija. 
Tegul mylinčios žmonos do
vana Lietuvos vaikams nelei
džia užmiršti šio šviesaus ir 
kilnaus mūsų tautos sūnaus. 

Danguolė Navickienė 

šykite laišką Antaninos Baš-
čiūtės dukrai Linai Kadišie-
nei, Ateitis 44, Čekiškė, Kau
no raj., Lietuva. 

•Kreipiuosi, norėdama su
žinoti apie mūsų giminaitį 
Jurgį Kisielių. Jis gyveno šiuo 
adresu: Jurgis Kisielius, 84 
Haven Str„ New Haven, CT 
06513-3521. Mūsų laiškai ke
liauja, kaip į dausas. Jeigu jo 
nebėra, tai kodėl laiškai ne
grįžta atgal? Ieško giminaitė 
Angelė Staškuvienė ir jos ma
ma Stasė Jakavonienė. Mūsų 
adresas. Jaunystės 9-32, 
Druskininkai Viečiūnai. 4690, 
Lietuva. 

•Motiejaus Čepulionio ir 
jo artimųjų ieško giminės. Jis 
iš Lietuvos, Kaišiadorių apskr.. 
Rumšiškių valst., Lelešių kai
mo. Skambinu tel. 561-712-9585. 

•Ieškau Jono ir Kazio 
ŠeČkų. išvykusių iš Marijam
polės apskr., Plioplių km. 
1940 m. Ieško sūnėnas. Skam
binti 561-712-9585 Aldonai 
Rudzevičiūtei. 

•2001 m. spalio mėn. ne
tikėtai suradau artimus gi
mines iš mamos pusės. Mano 
mama buvo Liubšytė Emilija. 

Veronikos (netekėjusios) duk
ra, g. 1909 m. Jos mamą, ma
no senelę, Veroniką, gimus 
dukrai Emilijai, tėvai išvarė iš 
namų, o jos dukrą augino pa
tys seneliai. Veronikos Liub-
šytės mama labai pergyveno, 
todėl parūpino dukrai pinigų 
ir apie 1910 m. išleido į Ame
riką. Vienas Veronikos brolis 
Juozas, g. 1874 m., buvo kuni
gas. Ieškodama mamos gimi
nių, išsiaiškinau, kad mano 
mama turėjo dar vieną brolį 
Apolinarą Liubšį, g. 1906 m., 
kuris kūrėjo du vaikus — duk
rą Lionę ir sūnų Antaną. Ma
no mama, Emilija Liubšytė Gaba-
lienė mirė, būdama 45 m. Ji 
turėjo 4 vaikus: Aldoną, Vy
tautą, Birutę ir Romualdą. 
Kadangi daugiau išsiaiškinau 
ir žinau apie mamos giminę, 
sužinojau, kad mano močiutė 
Veronika visad gyveno Ame
rikoje. Taip norėčiau surasti 
savo gimines! Gal kas iš jų pa
čių ar apie juos žinančių malo
nėtų atsiliepti. Esu Birutė 
Mikšienė, Veronikos Liubšy-
tės anūkė, mano adresas: J. 
Janonio g. 25-20, LT-Klaipėda. 
Lietuva. Tel. (8-46) 21 92 98. 

• • • MARGUMYNAI • • • 

NEDEGINS KARIŲ 
LAVONŲ 

Ruošiantis karui Irake. 
Pentagonas svarstė galimybę, 
kad nuo cheminių ar biolo
ginių ginklų žuvusių ameri
kiečių karių lavonai būtų 
vietoje sudeginti ir tik pelenai 
parvežti į Ameriką palaidoti, 
tuo išvengiant užkrėtimo sa
vame krašte pavojaus. Taip 
pat buvo svarstoma, kad gal
būt reikėtų karius laidoti ma
siniuose kapuose pačioje žuvi
mo vietoje. Tačiau šių planų 
teko atsisakyti, kai pasigirdo 
stipri opozicija tiek iš JAV vy
riausybės, tiek iš ankstesnių 
karų veteranų organizacijų. OhTV 

KAUNIAI BUS KANKINAMI 
Irako Apsaugos taryba jau 

trečią kartą atmetė parla
mento pasiūlytą įstatymą, 
kad būtų uždrausta kankinti 
kalinius, tuo būdu išgaunant 
jų „kaltės prisipažinimus". 
Kadangi daug kalinių teigia, 
kad jie kalėjimuose buvo žiau
riai kankinami, parlamentas 
mogins sušvelninti padetĮ. NYT 

A. f A. 
DAINIUS KERULIS 

Mirė 2003 m. vasario 22 d. 
Gimė 1939 m. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: dukterys Diana ir James Irvin su 

šeima, Silvija su Eduardo Cordero, Rita ir Robert Fyfe; 
mama Stefanija Kerulienė; sesuo Laimutė ir Donatas 
Vasiliauskai su šeima bei kiti artimieji, giminės ir 
draugai. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, vasario 27 d. nuo 
3 v. p.p. iki 8 v.v. John Rago & Sons laidojimo namuose, 
721 N. Western Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 28 d. 11 vai. 
ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčioje. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direk John Rago & Sons. Tel. 773-276-6056. 

Draugo fondo ga rbės nar iu i 

A. t A. 
JONUI RE JERIUI 

iškeliavus į amžinybę , nuoširdžiai užjaučiame 
garbės na rę žmoną ANTANINĄ, s ū n u s JONĄ ir 
ANTANĄ, brolį MIKELĮ ir k i tus a r t imuos ius . 

Draugo fondas 

Mylimai m a m y t e i 

A.tA. 
EMILIJAI BALCERIENEI 

mirus, jos d u k r o m s DANGUOLEI ir RAMAI, 
anūkams A R Ū N U I ir SEVERINAI VANAGŪ-
NAMS bei k i t i ems ar t imies iems, re iškiame 
nuoširdžią užuojautą . 

Aldona ir Rimantas Vaitkai 

Draugo fondo ga rbės nare i 

A. t A. 
VANDAI PRUNSKIENEI 

iškeliavus į amžinybę , nuoširdžiai užjaučiame 
visus gimines Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje. 

Draugo fondas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

PLC mote rų renginį 
k o m i t e t a s keps Užgavėnių 
blynus! Atvykite į Pasaulio 
lietuvių centrą kovo 4 d., ant
radienį, nuo 5 iki 8 vai. vak., 
ir būsite pavaišinti bulviniais, 
mieliniais, vyniotais iš kito
kiais blynais su obuolių koše 
ir spanguolių uogiene (arba be 
jos). Negana to, dar galėsite 
ragauti Baniutės Kronienės 
virtas spurgas — tokias gar
džias, kad, ko gero, liežuvį 
teks nuryti... Kadangi PLC 
renginių komiteto vaišės dar 
niekuomet nieko neapvylė, tad 
galime tikėti ir šia reklama... 

Vy tau to Didžiojo šaulių 
r i nk t i nė rengia Šaulių orga
nizacijos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
minėjimą sekmadienį, kovo 2 
d., Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. Čikagoje. Minėjimas 
prasidės 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke, po to, 12 vai., Šaulių 
namuose, kur bus trumpa pro
grama ir kavutė. Valdyba 
kviečia visus šaulius, ra-
movėmus ir visuomenę daly
vauti. 

Šį šeštadienį , kovo 1 d., 4 
vai. popiet, t. Jėzuitų ko
plyčioje bus Mišios ir Rožinys; 
sekmadienį, kovo 2 d., Mišios 
bus 12 vai. Kviečia t. jėzuitai. 

Visi buvusiej i ir esamieji 
„Grandies" ansamblio šokėjai, 
jų artimieji ir svečiai kvie
čiami į smagų pasilinksmi
nimą ir prisiminimų vakarą 
penktadienį, vasario 28 d-, 8 
vai. vak., Willowbrook pokylių 
salės „Bunkeryje", 8900 S. 
Archer, Willow Springs, IL. 
Vietas užsisakyti tel. 708-839-
9844. 

„Židinio" pamaldos - -
šeštadienį , kovo 1 d., 4 vai. 
p.p., Jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo centro Čikagoje). Čia 
pat ir Šv. Kazimiero šventė. 
Šio Lietuvos globėjo užtarimu 
prašysime Dievo palaimos 
mūsų tautai ir išliekančios 
taikos bei teisingumo visai 
žmonijai. Visi kviečiami. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, kovo 1 d., 9:30 vai. 
r., seselių motiniškame name, 
2601 W. Marąuette Rd, Chica-
go. Mišias aukos kun. Richard 
Todd. CMF, iš Claretian St. 
Paul parapijos. 

Aleksandra Petokas. 
Nevvport Beach. CA, užsimo
kėjo prenumeratos mokestį ir 
dar pridėjo 75 dol. auką už ka
lendorių bei kalėdines kor
teles. Sakome ačiū! 

Poezijos vakarai - graži 
t rad ic i ja išeivijos lietuvių 
tarpe, rengiami net du kartus 
per metus, pavasarį „Poezijos 
pavasaris" ir rudenį „Pavasa
ris rudenį". Žinomi poetai 
skaito savo eilėraščius, prista 
to naujai išleistus poezijos rin
kinius. 

Tačiau yra nemažai jaunų 
kūrėjų, kurie neturi galimybės 
atsiskleisti ir pabendrauti su 
bendraminčiais. 

Kviečiame nežinomus, jau 
nus poetus, rašančius eiles 
kuriančius, mąstančius, svąjo 
jančius, draugaujančius st 
mūzomis burtis į bendra
minčių gretas. Pirmasis susi
tikimas planuojamas kovo 
mėn. pabaigoje, Balzeko kul
tūros rūmuose. Skambinkite 
teirautis tel: 773-585-9500 ir 
siųskite savo eiles adresu: 

Vitalija Pulokienė 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

PUIKUS RENGINYS 
Atsiliepimai i š 

Los Angeles 

Puiki Mindaugo programa! 
Puikūs vyrai — Egidijus Stan
cikas ir Raigardas Tautkus. 
Visi, kurie atėjo į Los Angeles 
karaliaus Mindaugo minėji
mą, buvo labai patenkinti. LB 
Kultūros tarybos planas ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
proga nuostabus. Ačiū! Be to, 
svečiai gavo tikrą „California 
experience", nors žemės drebė
jimas nebuvo per stiprus. 

Atsiliepimai i š 
Juno Beach, FL 

Po Lietuvos vėliavos pakėli
mo iškilmių prie Juno Beach 
rotušės, programą atliko du 
jauni vyrai iš Lietuvos. Pro
grama visiems labai patiko. 
Egidijaus Stanciko rimtoji ir 
vėliau lengvesnė dalis buvo 
priimta labai gerai. Viena da
lyvė išsireiškė: „Atrodo, kad 
atsidarė langai ir durys į Lie
tuvą". Buvo įdomu susitikti ir 
pamatyti jaunosios kartos lie
tuvius, kurie nežada likti 
Amerikoje, bet pasiruošę susi
kurti gyvenimą Lietuvoje. 

Čikagoje karaliaus Mindau
go minėjimas bus kovo 2 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Kviečiame nepra
leisti progos pasigėrėti išskir
tinai geru minėjimu. Bilietų į 
minėjimą bus galima įsigyti 
prie įėjimo. 

M. R. 

VYČIAI ŠVĘS ŠV. 
KAZIMIERO ŠVENTE 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos su
sirinkimas Šv. Kazimiero 
šventės proga bus kovo 9 d„ 
sekmadienį, Salvatorian Fa-
thers Monastery, 5755 Penn-
sylvania Ave, Merrillville, IN, 
tel. 219-884-0714. Susirinki
mą globoja 82 Lietuvos Vyčių 
kuopa. Pagrindinė šios šven
tės dalis — Mišios bažnyčioje 
1:30 vai. p.p. ir po Mišių, 2:30 
vai. p.p., bus pietūs, po to su
sirinkimas. 

Autobusas nuo Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios Brigh
ton Parke išvyks 11:30 vai. r., 
o nuo seselių kazimieriečių 
namų Marąuette Parke — 12 
vai. Į Čikagą grįšime 5 vai. 
p.p. 

Registruotis reikia kelionei 
autobusu ir pietums. Skam
binti Anelei Pocienei tel. 708-
636-6837. J i suteiks ir dau
giau informacijos apie šventę. 

Šv. Kazimieras yra ypatin
gasis Lietuvos Vyčių globėjas, 
tad visi vyčiai ir jų draugai 
raginami gausiai dalyvauti 
Mišiose, pietuose ir susirin
kime, įgyvendinant kilniau
sius mūsų organizacijos šūkio 
žodžius: Dievui ir tėvynei! 

Aldona Brazienė 

Naujojo „Beverly Arts Center of Chicago" projektų vadovė Christina Adachi, 
ir parodų centro administratorius Stephen McBride. 

LIETUVA AMERIKIEČIAMS PRISTATC 
Lietuvos konsulas Čikagoje, 

Giedrius Apuokas prisiminė, 
kuomet buvo planuojami ren
giniai šiai datai paminėti, vie
nas iš pasiūlymų buvo ištęsti 
renginių pynę per visus me 

Išties, jubiliejiniai metai, 
skirti karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metinėms pa
minėti, mūsų tautai reikš
mingi ir pilni kultūrinės veik
los. 

,Beverly Arts Center of Chicago" paveikslų galerija. 
Nuotraukos V. Pulokienės 

SAULIAUS PARODOS BELAU1 
Kovo 1-ąją dieną Balzeko 

lietuvių kultūros muziejuje 
atidaroma kauniečio dailinin
ko Sauliaus Edmundo Paliuko 
paroda. 

Saulius gimė 1952 m. Kau
ne. Gimtajame mieste baigė S. 
Žuko dailės technikumą, po 10 
metų — Vilniaus dailės insti
tutą (dabar Dailės akademija), 
dar po 10 metų — Kauno tech
nikos universitete — magis-
trantūrą. Dešimtį metų dirbo 
Tauragėje, Kultūros skyriaus 
dailininku. Miesto vaiką trau
kė kitoks, nei provincijos, gy
venimas, tad grįžo atgal į 
Kauną. Čia dirbo pedagoginį 
darbą „Aušros" dailės gimna
zijoje, Kauno dailės mokyk
loje, Dailės kolegijoje. Šiuo 
metu Saulius yra laisvas me
nininkas. 

Jeigu galėtume į vieną vietą 
surinkti visus Sauliaus sukur
tus vitražus, būtų didžiulė, 
įdomi, turininga paroda. Deja, 
to padaryti neįmanoma, tad 
norintiems pamatyti Sauliaus 
vitražus tektų gerokai pavaži
nėti, nes jų pilna visoje Lietu
voje. „Aibė vitražų, negalėčiau 
jų nė suskaičiuoti", — sako 
Saulius. Kažkada Saulius yra 

sakęs, kad vitražus kuria no
rėdamas išlaikyti šeimą, o 
grafika — jo sielos atgaiva. 
Gal ir taip, o gal Saulius tru
putį koketavo, bet jo vitražai 
yra aukšto meninio lygio, pro
fesionalūs ir neabejotinai Sau
lius yra vienas ryškesnių gar
sios lietuviško vitražo mokyk
los atstovų. 

Į Čikagą Saulius atvežė tai, 
kas tilpo į solidų aplanką — 
grafikos darbus. Tai ir „žalio
joje jaunystėje" sukurti dar
bai, ir brandesnio amžiaus kū
ryba, ir visiškai nauji, niekur 
neeksponuoti kūriniai. Taigi, 
pamatysime lyg ir Sauliaus 
kūrybos apžvalgą. 

Parodos tema „Moteris. 
Pamąstymai". „Pamąstymuo
se" — abstrakcijos, simbolių, 
metaforų kalba perteikiančios 
dailininko jausmus, nuotaiką, 
sukeltus ar tai lietaus, ar vėjo, 
ar giliai palietusio kokio įvy
kio. Sauliaus darbuose gausu 
juodos spalvos, tačiau tai ne-
slogu, nes tamsiame fone sub
tiliai sušvinta sodrios raudo
nos spalvos lopinėlis, žadi
nantis optimizmą. Neatrodo 
niūrios stilizuotos tamsios fi-

Dailininkas Saulius Edmundas Paliukas 



muzikantas Kęstutis Stančiauskas. 

3MAPER MENĄ 
tus. Labai svarbu, susitelkus 
vienybėje, švęsti tautines 
šventes, bet ne mažiau svar
bu, parodyti pasauliui savo 
tautos kultūrą. 

Pagaliau didžiosios vals
tybės pripažįsta Lietuvą, kaip 
lygiavertę partnerę verslo san
tykių ir politikos srityje. Todėl 
dabar įpatingai svarbu propa
guoti bendravimo kultūrą. Tu
rime nuostabių dailininkų, 
muzikantų ir kitų meno sričių 
atstovų, kurie garsina Lietuvą 
visame pasaulyje. G. Apuokas 
minėjo, kad susilaukia prie
kaištų iš miesto institucijų, 
norinčių, kad lietuviai dau
giau reikštųsi ir supažindintų 
visuomenę su lietuvių tradici
jomis, papročiais, kultūra. 

Visi renginiai, dedikuoti ka
raliaus Mindaugo krikštui pa
minėti, daugiausia skirti lietu
vių kultūrinės bendruomenės 
tenkinimui. Todėl konsulatas 
nusprendė surengti renginių, 

KIANT 
gūros, greičiau jose jauti šel 
mišką Sauliaus ironiją 
šmaikštumą, kartais — lyriš 
kurną. („Esu nepataisomas op
timistas", — sako Saulius.) 

„Moteris" — tai monotipijos, 
atliktos nauju, niekur nere
gėtu būdu — spaustas tiesiog 
„nuo įdomiausių, gražiausių 
moters kūno vietų, nors mote
ryje viskas yra gražu" — ma-

. no Saulius. Jis sako pats nu
stebęs, kokių neįtikėtinai įdo 
mių dalykų pamatęs tuose at
spauduose. Saulius labai no
rėtų, kad šiose monotipijose 
žiūrovai neįžvelgtų tiesmukiš-
kos erotikos ar vien tam tikrų 
moters kūno vietų, bet kad 
perskaitytų ir pavadinimus, 
nes juose — Sauliaus požiūris 
į moteris. „Moteris gali būti ir 
dangus, ir pragaras, ir balta
sis, ir juodasis angelas, ji gali 
skristi, ji gali būti pilimi", — 
sako Saulius. Šios monotipijos 
nėra vien kūno vaizdavimas, 
bet tai ir minties polėkis, ieš
kojimas moteryje simbolių, 
metaforų, kapitalinių, gyveni
miškų dalykų. Tai, ką pama
tys monotipijose, spaustose 
nuo moters kūno, daugumai 
žiūrovų bus malonus atradi
mas. 

Ši Sauliaus paroda jau an
troji JAV. Prieš keletą metų jo 
darbų paroda vyko Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone. O 
kiek dalyvauta parodose Lie
tuvoje i- kitose šalyse, vėlgi 
nesuskaičiuosi, kaip ir pelny
tų apdovanojimų. Sauliaus 
darbai, paplitę po visą pasau
lį. „Gal tik Naujojoje Zelandi
joje jų nėra", — suabejojo Sau
lius. 

Neabejotinai Sauliaus kūry
boje yra poetiškumo, tad 
ėmiau ir paklausiau, ar kar
tais nekuriąs eilėraščių. Ku
ria, ir netgi pažadėjo keletą jų 
paskaityti per parodos atida
rymą. Eilėraščių apie moterį-
Belieka pakviesti kuo daugiau 
meno mylėtojų ateiti susitikti 
su tikru menu, pabendrauti su 
įdomiu, subtiliu žmogumi. 

Ligija Žilevičienė 

skirtų plačiai visuomenei. 
Konsulatas, tai ryšys tarp ren
ginių organizatorių ir miesto 
valdžios. Tai kelias, atsivėręs 
suplanuotiems renginiams 
tapti realybe. 

Balandžio 12 d., „Beverly 
Arts Center of Chicago" vyks 
lietuvių dailininkų paroda, 
grupės „Street Dancers" bei 
dainininkės Veronikos Pavi
lionienės pasirodymas. Aki
vaizdus pavyzdys, kaip folklo
ras įsilieja į šiandieninį gyve
nimą. Lietuva - šalis, turinti 
ką parodyti. „Street Dancers* 
grupės lyderis, Kęstutis Stan
čiauskas ir konsulas Giedrius 
Apuokas papasakojo apie vyk
siantį renginį. 

V. P. - Ar dailės paroda, 
kuri bus eksponuojama, tai 
daugiausia tapyba? 

K. S. - Ne, ne tik tapyba. 
Bus Eivaitės instaliacija, Ados 
Sutkuvienės dekoratyviniai 
kilimai ir Rimo Čiurlionio ta
pybos darbai. Dalyvaus tris 
dailininkai, skirtingų kartų ir 
pažiūrų. 

V. P. - Tai kas vis dėlto šios 
parodos organizatorius? Ar 
esate įkūrę komitetą, kokias 
pareigas jame užimate? 

K. S. - Tokio, kaip komite
tas, nėra. Tiesiog padarėme 
vieną didesnį susirinkimą, 
viską aptarėme ir organizuo
jame. 

G. A. - Konsulatas padeda 
visiems, turintiems noro kaž
ką daryti. Su Kęstu rūpina
mės tuo, kas vyks čia, su Ar
vydu Reneckiu - kino festiva
liu, dar su kitais žmonėmis 
rengiam pokylį, vyksiantį ko
vo 13 d. Konsulatas paremia 
renginius, mokėdamas hono
rarą atvyksiančiai solistei, 
filmų festivalį paremiam ap
mokėdami filmų atvežimą ir, 
svarbiausia, tuo, kad per mus 
ir per miesto valdžią, buvo su
rastas kontaktas su Facets. 
Dėl to pokylio University Club 
- konsulato vardas atvėrė 
privataus klubo duris ir davė 
garantijas. Mes, konsulatas, 
norime paremti visų pirma 
tuos renginius, kurie skirti ne 
tik lietuviškai publikai, bet ir 
amerikietiškai. 

V. P. - Kęstai, kaip gimė šis 
projektas? 

K. S. - Man tiesiog buvo 
įdomu padaryti ką nors su lie
tuviška muzika. Projekto idėja 
užsimezgė prieš porą metų. 
Pernai buvau Lietuvoje, kon
certavau ir susipažinau su 
Veronika Povilioniene. Pagrin
dinė mintis buvo atvežti lietu
višką džiazą į Ameriką. Žino
ma, galima buvo pasikviesti ir 
kitų puikių dainininkų, kaip 
Neda ar Vyšniauskas. Neda, 
beje, jau yra koncertavusi su 
mumis Amerikoje. Su Veroni
ka mes norime parodyti, kad 
yra kontaktas su praeitimi ir 
ryšys tarp kultūrų. Bus lietu
viška melodija, keletas skir
tingų temų ir ji dainuos. Ti
kimės kausytojams patiks. 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToO 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. 

Naujojo „Beverly Arts Cen
ter of Chicago" parodų centro, 
atvėrusio duris vos prieš pus
metį, vadovai - programų di
rektorė Christina Adachi ir 
administratorius Stephen 
McBride, surengė pažintinę 
ekskursiją. Erdvi galerija, ku
rioje bus eksponuojami meno 
kūriniai, salė muzikiniam pa
sirodymui, atitiko menininkų 
poreikius. Beverly parodų cen
tras turi salę kino filmams de
monstruoti, muzikos įrašymo 
studiją, klases dailės užsiėmi
mams vaikams ir suaugu
siems, kavinę. 

Kovo 1 4 - 2 1 dienomis vyks 
lietuviškų filmų festivalis Či
kagoje, Facets Multimedia ki
no centre. Šis projektas, inici
juotas lietuvių televizijos va
dovo A. Reneckio, buvo entu
ziastingai sutiktas ir parem
tas konsulato. Iš Lietuvos at
gabentos kino juostos bus ro
domos didžiajame Facets kino 
teatre. Filmų festivalio pro
gramoje - vaidybiniai ir doku
mentiniai bei trumpamet-
ražiai filmai. 

Vaidybiniai filmai: 
„Niekas nenorėjo mirti" 

(rež. V. Žalakevičius), 
„Jausmai" (rež. J. Grike-

vičius, A. Dausa), 
„Riešutų duona" (rež. A. 

Žebriūnas), 
„Vilko dantų karoliai" (rež. 

A. Puipa), 
„Elzė iš Gilijos" (rež. A. Pui

pa), 
„Namai" (rež. Bartas). 
Dokumentiniai, trumpa-

metražiai: 
J . Meko filmų programa: „Iš 

Andy Vvarhol gyvenimo", 
„Zefiro Toma arba scenos iš 
Jurgio Mačiūno gyvenimo", 
„Iš Kenedžių šeimos gyveni
mo". 

Janinos Lapinskaitės doku
mentinių filmų programa: 
„Venecijaus gyvenimas ir Ce
zario mirtis", „Venera su kati
nu arba iš peteliškių gyveni
mo", „Iš elfų gyvenimo". 

Dokumentinių ir trumpa-
metražių filmų programa: 
„Skrydis per Lietuvą", „Iš ne
baigtų Jeruzalės pasakų", 
„Šimtmečių godos", „Pasku
tinis vagonas". 

Tikslų festivalio tvarkaraštį 
ir filmų aprašymus pateik
sime atskirai. 

Kovo 13 d., Chicago Univer
sity Club, vyks priėmimas, ku
riame dalyvaus Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus, 
miesto ir JAV valdžios atsto
vai, kiti svečiai. Bus demonst
ruojamas kino filmas „Skrydis 
per Atlantą". Renginio tikslas, 
minint žymią Lietuvai datą, 
parodyti Lietuvos, civilizuotos 
valstybės veidą, vidinę bei 
išorinę kultūrą. 

Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 

• „Saulutė", našlaičiams 
bei paramos reikalingiems 
remti, Daytona Beach, FL sky
rius dėkoja aukojusiems: $50 
D.B. FL Lietuvių Bendruome
nei, $75 „Sietynui", $100 D. B. 
Lietuvių klubui, $50 A. Dund-
zilai. Ačiū. „Saulutės" valdy
ba. 

Kazys Černiauskas, Chi
cago, IL, Jonas Zabukas, Da-
rien, IL, Ignas Budrys, Lock-
port, IL — ne tik atsilygino už 
prenumeratą, bet kiekvienas 
pridėjo po 50 dol. auką dien
raščio leidybos išlaidoms su
mažinti. Visiems sakome ačiū! 

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 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaBe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 
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