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Kaina 50 c. 

Pas i sakymai ap ie 
Kaziuko m u g e s iš: 
Los An j e l e s , 
Detroi t , Har t ford . 

2psl. 

Nebūki te abej ingi 
tėvynės labui ; ka ra s 
I rake ir jo poveik is 
Lie tuvai . 

3psl. 

Ats ik ra tyk ime 
okupac in io žodyno; 
l ietuvių rad i jo 
va landėlė p rancūz i ška i ; 
š e imin inkėms . 

4 psl. 

Pr i s imenan t didįjį 
t au tų žudiką; A. 

Avižienio s k u n d a s dėl 
r e f e rendumo. 

5 psl. 

Karal iaus Mindaugo 
sukakčia i s k i r t a šventė; 
Užgavėnės Maironio 
mokykloje; t e a t r o 
spektakl i s vis iems. 

6 psl. 

Sportas 
* P i r m a d i e n į Vaš ingtone 

pras idė jus io pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionato solistų 
kvalifikacijos varžybų A grupė
je Lietuvos atstovas kaunietis 
Aidas Rėklys aplenkė tik du 
varžovus ir, užėmęs 18-ąją vie
tą, nepateko į pagrindines var
žybas. 

* K a u n o „Žalg i r io" k rep
šinio k o m a n d o s šokėjos, pa
sirodančios kauniečių rungty
nių namuose metu, pateko į ge
riausių Eurolygos komandų šo
kėjų ketvertuką ir galės šokti 
Eurolygos finalo ketverto tur
nyre, vyksiančiame Barcelono-
je 'Ispanija) gegužės 9-11 die
nomis. 

* L ie tuvos d v i r a t i n i n k a s 
R a i m o n d a s R u m š a s , atsto
vaujantis Italijos komandai 
..Lampre", Tarptautinės dvira
čių sporto sąjungos paskelbtoje 
naujoje pasaulio plento dvira
tininkų populiarumo lentelėje 
iš 38-osios vietos pakilo į 37-
ąją. 31 metų lietuvis turi 
surinkęs 740.45 taško. Kitas 
lietuvis Saulius Ruškys (308 
taškai*, atstovaujantis Belgijos 
komandai ,.Marlux", iš 199-
osios vietos pakilo j 190-ąją. 

Naujausios 
žinios 

* Se imas uždegė „žalią 
šviesą" L i e t u v o s ir JAV ben
dradarbiavimui karinių santy
kių ir gynybos srityje. 

L i e t u v a į s ipa re igo jo 
n e n a u d o t i i r n e g a m i n t i 
priešpėstinių minų. 

* „ A l g i r d o " b a t a l i o n a s 
a t i t i n k a NATO nuolatinės pa
rengties reikalavimus. 

* L ie tuva i įs tojus į ES. 
l i e t u v ė m s a t s i r a s daugiau 
galimybių įsidarbinti ir studi
juoti, sako lygių galimybių kon
trolierė. 

* L ie tuvos banka i galės 
skol int i „Mažeik ių naftai". 

* „Rok i šk io sūr i s" per
nai p a t y r ė 3.9 mln. l i tų 
nuostol ių . 

P igs š i l u m a Vilniaus 
gyvento jams. 

Lietuvos kariai bus siunčiami 
į Persijos į lankos regioną 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Seimas po karštų svarstybų 
priėmė nutarimą dėl Lietuvos 
logistikos specialistų ir karo 
medikų dalyvavimo „JAV vado
vaujamoje operacijoje Persijos 
įlankos regione". 

Lietuva į Persijos įlankos 
regioną siųs 6 mėnesių tarny
bai iki dešimties krovinių ap
tarnavimo specialistų ir iki še
šių karo medikų. 

Nutarime teigiama, jog ka
riai siunčiami į „humanitarinio 
pobūdžio misiją", kurios tikslas 
— „tarptautinės operacijos ap
rūpinimas bei pagalba nuken
tėjusiems žmonėms". 

„Jie nedalyvaus tiesiogi
niuose kariniuose veiksmuose", 
teigė krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Pasak jo, nu
matoma, jog krovinių aptarna
vimo Nukelta į 5 psl. 

JAV prezidentas: Lietuva gali didžiuotis 
savo indėliu Irakui nuginkluoti 

Viln ius , kovo 25 d. (BNS) 
— Lietuva ir jos žmonės gali di
džiuotis, kad padeda šiuo metu 
nuginkluoti grėsmingai gink
luotą Iraką bei išvaduoti Irako 
piliečius iš ž iauraus diktato
riaus valdžios, laiške Lietuvos 
prezidentui Rolandui Paksui 
rašo JAV prezidentas George W. 
Bush. 

„Jungtinės Valstijos ver t ina 
jūsų įnašą ir jūsų tvirtą drau
gystę bei paramą", sakoma JAV 
vadovo laiške, kur i s pas iekė 
Prezidentūrą antradienį. 

G. W. Bush rašo, jog JAV su 
Lietuva sieja ar t imi bei šilti 
santykiai ir kar tu su R. Paksu 
tikisi stiprinti šį bendradarbia
vimą. „Vizito Vilniuje me tu 

man buvo pr imintas Lietuvos 
žmonių laisvės t roškimas. Iš sa
vo istorijos jie žino, kokia bran
gi dovana yra laisvė", rašoma 
laiške. 

Prezidentas padėkojo R. 
Paksui už laišką, kuriame R. 
Paksas pranešė apie Lietuvos 
valstybės gynybos tarybos kovo 
17 dieną pr i imtą sprendimą 

svariai prisidėti prie koalicijos 
Irakui nuginkluoti. 

R. Paksas praėjusią savaitę 
nusiųstame savo laiške JAV 
vadovui patvirtino Lietuvos pa
ramą Amerikai, pakartodamas, 
kad Lietuva prie Irako krizės 
sureguliavimo prisidės humani
tarinėmis priemonėmis. 

Atidarytas vienas didžiausių Lietuvoje verslo centras „Baltic center" 
Vilnius, kovo 25 d. (Elta) 

— Vilniuje, kairiajame Neries 
krante, antradienį oficialiai ati
darytas vienas didžiausių ir 
moderniausių verslo centrų 
Lietuvoje „Baltic center". Į jį 
pirmieji nuomininkai įsikėlė 
praėjusių metų lapkričio pra
džioje. 

Centro atidarymo ceremo
nijoje dalyvavo premjeras Al
girdas Brazauskas , Vilniaus 
meras Ar tūras Zuokas, ūkio 
ministras Petras Čėsna, Seimo 
nariai. 

10,000 kvadratinių metrų 
įstaigų pastato statybos užsa
kovas buvo susivienijimui „MG 
Baltic" priklausanti nekilnoja
mojo turto įmonė „MG Valda". 

„Statydami 'Baltic center', 
norėjome Vilnių praturtinti so
lidžiu, moderniu statiniu. Pas
tatas, natūraliai įsikomponavęs 
į kairįjį Neries upės krantą ir 
sudarantis harmoningą sąsają 
su aplinka, privalėjo būti skaid
rus ir funkcionalus", teigė „MG 
Baltic" prezidentas Darius 
Mockus. 

Jo teigimu, nuo 1998 metų į 

Rusijai primintas sienos su 
Lietuva tvirtinimo klausimas 

„Baltic center". 
„Baltic center", aplinkinius pas
ta tus bei penkių aukštų 530 vie
tų automobilių stovėjimo aikš
telę buvo investuota 32 milijo
nai litų. 

Nuomininkų bei vilniečių 
patogumui pirmojo „Baltic cen
ter" pastato aukštai išnuomoti 

paslaugas teikiančioms įmo
nėms: Lietuvos žemės ūkio ban
ko skyriui. „Pizza Jazz" greitojo 
maisto restoranui, „Femina 
Bon" grožio salonui, „Blue 
Bridge" kompiuterių aptarnavi
mo centrui. 

Kituose pastato aukštuose 

Renato Neverbicko < Elta) nuotr. 

įsikūrė arba greit įsikurs Lietu
vos ir užsienio kapitalo bend
rovės. 

Vadinamasis „Verslo t r i 
kampis", kurio sudėtinė dalis ir 
yra „Baltic center", yra bene 
sparčiausiai besiplečiantis vers
lo centras Vilniuje. 

Mil i jon inės r i n k i m ų 
i š l a i d o s t e b e s l e g i a 
b u v u s į p r e z i d e n t ą 

Prieš mėnesį kadenciją bai
gusiam prezidentui Valdui 
Adamkui nepavyksta atsikra
tyti po rinkimų likusių skolų. 

Kaip dienraščiui „Respub
lika" sakė V. Adamkaus fondo 
pirmininkas, buvęs prezidento 
patarėjas Raimundas Mieželis, 
po rinkimų likusias skolas grą
žinti sekasi sunkiai, jų dar likę 
per 1 mln. litų. 

Po rinkimų V. Adamkaus 
štabas liko skolingas apie 1.2 
mln. litų. Daugiausiai įsiskolin
ta reklamos bendrovei „Media 
House". 

Vasario pradžioje V. Adam
kaus štabas Nukelta į 5 psl . 

ES ir NATO ambasadoriai 
raginami padėti Lietuvai 

Vilnius, kovo 25 d. (BNSi 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas antradienį per pietus su 
Lietuvoje reziduojančiais Euro
pos Sąjungos ir NATO narių bei 
kandidačių ambasadoriais kvie
tė ruoštis stojimo į ES ir NATO 
sutarčių tvirtinimui parlamen
tuose. 

Kaip sakė prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausi
mais Alvydas Medalinskas, pre
zidentas per pietus pabrėžė, 
kad jų susitikimas vyksta labai 
svarbių valstybėms kandida
tėms į ES ir NATO įvykių išva
karėse — trečiadienį Briuselyje 
bus pasirašomi stojimo į NATO 

sutarčių protokolai, o balandžio 
16 dieną Atėnuose — stojimo į 
ES sutartys. 

Dėl to, prezidento nuomone, 
reikia apgalvoti šių sutarčių 
patvirtinimo strategiją. 

R. Paksas pažymėjo, kad 
pačios Lietuvos laukia svarbus 
darbas — referendumas dėl Lie
tuvos stojimo į ES, kuris vyks 
gegužės 10-11 dienomis. Prezi
dentas pažadėjo aktyviai daly
vauti informacinėje ir agitacinė
je referendumo kampanijoje. 

Prezidentas taip pat apžvel
gė savo praėjusią savaitę vy
kusį vizitą į Briuselį ir viešna
ges Lenkijoje ir Latvijoje. 

Pasaulio naujienos 
(Remįanss AFP. Reuiets. AP, mtsrtac. ITAfl-TASS. BNS 

8nlų agopsom pranešimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Irake vykstan

tis karas yra toks. kokiam ne
pritaria žmonijos sąžinė, antra
dienį sakė popiežius Jonas Pau
lius II ir išreiškė „gilų susirū
pinimą bei didį sielvartą" dėl 
kančių, kurias sukėlė konflik
tas. Kreipdamasis į Vatikane 
susirinkusius Katalikų Bažny
čios karo kapelionus, popiežius 
sakė: „Karui, kaip būdui konf
liktams ta rp valstybių spręsti, 
dar gerokai iki Jungtinių Tautų 
Chartijos nepritarė didžiosios 
žmonijos dalies sąžinė". Leis
damas suprasti , kad šios pasta
bos skirtos apibūdinti dabartinį 
konfliktą, popiežius teigė, jog 
vienintelė karinių veiksmų for
ma, kuri galėtų būti laikoma 
teisėta, yra gynyba nuo užpuo
liko. 

B e l g r a d a s . Serbijos polici
ja suėmė įtariamą premjero 
Zoran Džindžič žudiką. 2000 m. 

Z. Džindžič suvaidino svarbų 
vaidmenį, kai buvo nuverstas 
autokrat iškasis Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Miloše-
vič. Kovo 12 d. Belgrade Z. 
Džindžič nušovė snaiperis. 

Paryžius. Prancūzijoje už
registruotas pirmasis „ūmaus 
kvėpavimo takų sindromo" 
(SARS), nuo kurio pasaulyje 
jau mirė mažiausiai 17 žmonių, 
atvejis. SARS užsikrėtęs vyras 
sekmadienį į Prancūziją atvyko 
iš Vietnamo. 

išaiškinę virusą, kuris tikriau
siai sukelia paslaptingąjį plau
čių uždegimą. Vyriausybinis Li
gų kontrolės ir užkardymo cen
tras pranešė, kad vadinamąjį 
ūmų kvėpavimo takų sindromą 
(SARS) sukeliantis virusas 
priklauso koronavirusų grupei. 

! RUSIJA 

JAV 

Vaš ing tonas . JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį pareiškė, kad karui su 
Iraku skubiai reikia skirti lėšų 
ir paragino Kongresą nelaikyti 
to „eiliniu reikalu" bei neatidė
liojant skirti 74.7 milijardo do
lerių. 

JAV sve ika tos apsaugos 
pareigūnai pirmadienį pranešė 

Maskva neigia, kad Rusi
jos įmonės galėjo tiekti ginklus 
Irakui, apeidamos Jungt inių 
tautų sankcijas. JAV Valsty
bės departamentui išplatinus 
pranešimą, esą Rusijos firmos 
tiekė Irakui karinės paskirties 
prekių, Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin, telefonu kalbė
damasis su JAV prezidentu 
George W. Bush. pats palietė 
šią temą. V. Putin priminė, kad 
Rusija, atidžiai įsiklausydama į 
toki susirūpinimą, ne kartą yra 
informavusi, kad tokių tiekimu 
nebuvo V. Putin pažymėjo, kad 
neįrodyti ir vieši tvirtinimai 
gali tik pakenkti dviejų valsty
bių santykiams. Negana to. 
Amerikai buvo adresuoti ana 
logiški klausimai, j kuriuos at 
sakymų negauta iki šiol. 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas antradienį išreiškė 
susirūpinimą dėl to, kad Rusija 
atsisako savo įsipareigojimo 
patvir t in t i sienos sutar t į su 
Lietuva. 

„Noriu priminti Rusijos Fe
deracijos Valstybės Dūmos pir
mininkui Genadij 'ui Selez-
niov'ui bei Dūmos Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkui 
Dmitrij'ui Rogozin'ui jų pačių 
duotus pažadus ratifikuoti šią 
sutartį j au artimiausios Dūmos 
sesijos metu ir tikiuosi, kad šie 
pažadai nebuvo t ik tušti žo
džiai", pranešime spaudai A. 
Paulauską cituoja jo atstovas 
spaudai Arvydas Žilinskas. 

Šių aukštų Rusijos Dūmos 
pareigūnų pažadai buvo išsa
kyti Seimo pirmininko oficia
laus vizito Maskvoje pernai 
lapkritį metu. 

Pirmadienį Briuselyje vy
kusių dvišalių Lietuvos ir Ru
sijos konsultacijų dėl Rusijos 
piliečių tranzito per Lietuvą į ir 
iš Karaliaučiaus sritį metu Ru

sijos a ts tovai pareiškė, jog, 
sprendžiant tranzito klausimą, 
pirmiausia turi būti atsižvel
giama į pernai lapkritį pasiektą 
ES ir Rusijos susitarimą, o ne 
Šengeno sutartį . 

Kaip sakė konsultacijose 
Lietuvos delegacijai vadovavęs 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Darius Jurgelevi
čius, susitikime paaiškėjo, kad 
Rusija atsisako įsipareigojimo 
patvirtinti Lietuvos ir Rusijos 
sienos sutartį . N u k e l t a į 5 psl . 

Žymus r u s ų m u z i k a s 
k u r i a l a b d a r o s ir 

p a r a m o s fondą 
L i e t u v o j e 

Maskva apgailestauja dėl išpuolio 
prieš Lietuvos generalinį konsulą 

Maskva-Vi ln ius , kovo 25 
d. (BNS) — Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija reiškia ap
gailestavimą dėl chuliganiško 
išpuolio prieš Lietuvos generali
nį konsulą Sankt Peterburge, 
kar tu ragindama nesieti jo su 
Karaliaučiaus tranzito proble
momis. 

„Lietuvos bandymas su
sieti šį incidentą su vert inimais, 
kuriuos išsako kai kurie Rusijos 
politikai dėl vis dar pasitaikan
čių tranzito sunkumų, yra vi
siškai dirbtinis", rašoma notoje. 

Kovo 14 dieną Sankt Peter
burge at idarant Lietuvos foto
menininko parodą, pro svečių 

minią prasibrovusi mergina, 
šaukdama „tai j ums už Kalinin
gradą!", apipurškė Lietuvos ge
neralinį konsulą Gintarą Ron-
kaitį pomidorų padažu. Tuo pat 
metu du skustagalviai jaunuo
liai, rusų kalba skanduodami 
„Kaliningradas — rusų mies
tas", salėje išmėtė atsišauki
mus su užrašais: „Šalin rankas 
nuo Kaliningrado". Atsišauki
muose Lietuva kal t inama ban
dymu atskir t i Karal iaučiaus 
sritį nuo Rusijos ir užsipuolama 
dėl būsimos narys tės NATO. 
Lapelius pasirašė ultraradika-
lumu garsėjanti skandalingo 
rašytojo N u k e l t a į 5 psl 

Mstislav Rostrop 

Vilnius, kovo 25 d. (Elta) 
— Muzikos genijus, geriausiu 
pasaulyje violončelininku pri
pažįstamas Mstislav Rostropo-
vič kuria Lietuvoje labdaros ir 
paramos fondą „Pagalba Lie
tuvos vaikams". 

„Jaučiu didelę meilę Jūsų 
valstybei, todėl šiais metais ir 
Lietuvoje pradės veikti mano 
įkurtas labdaros ir paramos 
fondas 'Pagalba Lietuvos vai
kams'. Norėčiau pakviesti Jus 
tapti mano steigiamo fondo Lie
tuvoje rėmėju", savo kvietime 
Lietuvos versl ininkams rašo 
maestro M. Rostropovič. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
* J A V J u n g t i n i o š t a b ų 

v a d ų k o m i t e t o p i r m i n i n k a s , 
oro pajėgų generolas Richard 
Myers antradienį sakė manąs , 
jog sunkiausi karo Irake mūšiai 
dar laukia ateityje. Kalbėda
mas televizijos ABC laidoje 
„Good Morning America", ge
nerolas išreiškė nuomonę, kad 
pasipriešinimas koalicijos pajė
goms stiprės joms artėjant prie 
Bagdado. Pastarosiomis die-

Britu k.ir\s tikrii - ir"iv:u 
- oro 

uosto 

nomis į Bagdadą žygiuojančios 
JAV pajėgos susidūrė šu stiprė
jančiu irakiečiu pasipriešini
mu, tačiau R. Myers sakė, jog 
tai jo nenustebino. 

* JAV p a r e i g ū n a i sako, 
k a d I r a k o v a d o v y b ė žemė
l apy j e aplink Bagdadą nu
brėžė „raudoną liniją" ir nuro
dė Irako respublikos gvardijai 
panaudoti cheminį ginklą, kai 
tik ją peržengs amerikiečių ka
riai, pirmadieni pranešė JAV 
televizijos. 

* P ie t in is Irako uos ta
mies t i s Umm Qasr, kur JAV 
ir Didžiosios Britanijos pajėgos 
ne vieną dieną mėgino palaužti 
įnirtingą irakiečių pasipriešini
mą, jau yra „saugus ir atviras", 
antradienį sakė britų pajėgų 
vadas, generolas J im Dutton. 
Jis mano. kad pirmasis laivas 
su humanitar ine pagalba ira
kiečiams į uostą atplauks per 
artimiausias 48 valandas. Tuo 
tarpu Bagdade Irako viceprezi-

• Tah.i Yassin Rnmadan 
paneigė pranešimus, kad Umm 

.., -Jf^£::.V::^įįĘ? 
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Qasr užimtas 

* P a s i ų s d a m a s JAV va
dovaujamą k a r i u o m e n ę kuo 
greičiau užimti Irako sostine 
Bagdadą, karo operacijos vadas 
generolas Tommy Franks nu
tarė apeiti dalį irakiečių pajėga 
ir palikti daugelį svarbių Irako 
miestų neužimtų Kariniai ži
novai pirmadienį teigė, kad to
kia JAV Centrinės vadovybes 
vado strategija gali kelti nebu 
tina riziką. Del jos pailgėja JAV 
pajėgu t i e k ' m o maršrutai, už
nugaryje lieka sutelktos priešo 

e to, įsiveržima vyk 
dančios paji iii pasirodyti 
per mažos. Nuke l t a į 5 psl. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. kovo 26 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 •CT? 

PASISAKYMAI APIE LOS ANGELES 
KAZIUKO MUGĘ 

Kovo 2-ji buvo graži ir 
saulėta diena Los Angeles. 
Kadangi šiemet švenčiama 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo sukaktis ir Kali
fornijoje ruošiama LSS Ju 
biliejinė stovykla pavadinta 
„Karaliaus Mindaugo" vardu, 
Los Angeles skautai ir skautės 
šįmetinę savo tradicinę Ka
ziuko mugę pavadino „Min
daugas miške". Mugę iškil
mingai atidarė pats „Karalius 
Mindaugas" — Marius Ane-
liauskas. 

Diena buvo graži, lankyto
jų daug, visų dalyvių nuotaika 
pakili, mugei gerai pasiruošta, 
todėl ir gerai pavykusi. Šį 
kartą nepasakosiu savo asme
niškų įspūdžių, o pateiksiu pa
sisakymus mūsų jaunų brolių 
ir sesių, iš tikrųjų šios mugės 
rengėjų ir dalyvių. 

Sulaikiau prabėgančias 
dvi žvalias paukštytes — 
Aleksandrą Ruplėnaitę ir 
Arianą Žukaitę. Paklaustos, 
kas joms labiausiai patinka ir 
ką jos šioje mugėje daro: „Mes 
pardavėm daug paukštyčių 
loterijos bilietų. Mums sma
giausia — išlošti daug žais
liukų ir bėginėti". 

Prie įvairiais maisto ga
miniais apkrauto prekystalio 
rimtai nusiteikusi vyr. skautė 
Daina Žemaitytė pasakoja: 
„Mes turime lietuviškos duo
nos, didelį „šakotį", lietuviš
kus sausainius, bulvinių bly
nų miltus ir šaldytus virti-
nukus („koldūnus"). Yra žmo
nių, kurie negali šių dalykų 
patys pasigaminti, tai jie džiau
giasi galėdami čia jų nusipirk
ti. Kaziuko mugėje man la
biausiai patinka bendravimas 
su visais, ypač tais, kuriuos 
retai sutinkame". 

Prie skaučių stalo saulės 
spalvos kaklaraiščiais pasi
puošusios sesės Aleksandra 

Habaneck ir Inga Nevvsom 
džiaugiasi: „Mes pardavėm 
prijuostes su jau išdažytomis 
įvairių lietuviškų maisto pa
tiekalų dėmėmis, gražiai de
koruotus maišus, plaukams 
segtukus papuoštus rožy
tėmis, kilimėlius su įrašytu 
žodžiu 'LABAS', beržų sulą, 
medinius kryžius, gintarines 
apyrankes. Pardavėm tuos 
daiktus norėdamos, kad žmo
nės vertintų lietuvybę ir skau-
tybę". Šelmiškai šypsodamasi 
Inga Newsom prisipažįsta: 
„Man labiausiai patinka tos 
brolių vyčių parduodamos 
rožės. Smagiausia, kai kas 
nors 'užfundija' ir galantiškas 
skautas vytis prieina prie 
manęs ir įteikdamas rožę pa
sako, kad tai nuo 'slapto ger
bėjo'. Man patinka ir prity
rusių skautų parduodami 
'smoothies' (vaisių gėrimai). 
Jei lauke karšta, tie gėrimai 
labai atgaivina". 

Prie kito stalo skautė Rin-
gailė Barysaitė aiškina: „Mes 
parduodame rankdarbius, nes 
mums reikia daugiau lėšų, 
kad sueigos būtų smagesnės". 
Sesei Malvinai Milliron Ka
ziuko mugėje geriausiai patin
ka loterija. 

Danius Aneliauskas sako: 
„Mes. vyčių kandidatai, šioje 
mugėje pardavinėjom rožes, o 
broliai vyčiai skanias dešreles. 
Vyčiai turėjo ir šaltų gėrimų 
numalšinti visų parapijiečių 
troškulį. Beveik visos moterys 
rankose laikė rožes dienai 
baigiantis. Kaziuko mugė Los 
Angeles visiems buvo maloni 
šventė". 

Skautas vytis Valdas Var
nas sakė: „Mėgstu su draugais 
praleisti laiką ir klausyti 
geros lietuviškos muzikos". 

Atrodo, kad visiems patiko 
ši Kaziuko mugė. 

Sesė Tara Barauskaitė 

Kaziuko mugė, Detroit, MI: vir tuvės štabas su šeimininkėm Lėle Viskantiene ir Onute Abariene. 

DETROITO SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ, 2003 M. 
Po ilgos ir šaltos žiemos, 

visi laukiame pavasario. Tai 
nestebėtina, kad tiek daug 
svečių suvažiavo sekmadienį, 
kovo 2 dieną į Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūros centrą, 
Detroito „Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų suruošton Kaziuko 
mugėn ir pavasario šventėn. 

Pradėjome 10:30 vai. ryto 
šv. Mišiomis, kurias aukojo 
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Bažnyčia buvo papuošta 
įvairių organizacijų vėliavo
mis. Skautai ir skautės gausi
ai dalyvavo. Po Mišių visi 
skubėjo į parapijos didžiąją 
salę, nes iš virtuvės sklindan
tys gardūs kvapai juos ten vi
liojo. Publikai susirinkus ir 
sesėm/broliam išsirikiavus, 
vyko mugės atidarymas. Kal
bėjo „Baltijos" tunto tūnti-
ninkas Saulius Anužis, tada 
pakvietė viešnias, seses iš 
Clevelando, perkirpti kaspi
nus ir oficialiai mugę atidary
ti. 

Mugėje buvo daug ką 
veikti, valgyti ir pirkti. Vir
tuvės šeimininkės Onutė Aba
riene, Lėlė Viskantienė ir jų 
padėjėjai paruošė cepelinus, 
kugelį, dešras su kopūstais ir 
dešreles. Pyragų stalas, kurį 
tvarkė Virga Norkevičienė ir 
mamytės vyr. skautės, turėjo 
didelį pasirinkimą tortų, py
ragų, sausainių ir įvairių kitų 
saldumynų. Prie kiekvienos 
draugovės stalo buvo ko pa
sirinkti: pas paukštytes — šir
delių ir grybukų sausainiai, 
pas vilkus — inkilėliai ir puo
dukai, pas skautes — vaikų 
loterija, pas skautus — vėjo 

Smagu, kai Kaziuko m u g ę galima ruošti lauke! Los Angeles. CA, skautų ir skaučių Kaziuko mugė vyko Šv. 
Kazimiero parapijos k ieme kovo 2 d. B. Praaauskienės nuotr. 

VISI K V I E Č I A M I 

Sesės ..Verpstes" kviečia 
ir laukia visų atsilankant į 
v.s. rašytojos Nijolės Jankutės 
— Užubalienes naujos knygos 
,.Vasara išeina" sutiktuves 
sekmadienį, balandžio 13 d., 3 
vai. p.p., Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Taip pat čia 
pamatysime ir knygą ilius
travusios dailininkės fil. Zitos 

Sodeikienės ir skulptoriaus 
Konneth Nelson meno darbų 
parodą. Iki malonaus pasi
matymo šioje knygos ir meno 
popietėje. 

KAZIUKO M U G Ė 

Kovo 30 d., sekmadienį 
VVashington. D. C. skautų 
Kaziuko mugė ruošiama St. 
EHzabeth School, 917 

skambučiai, pas prityrusias 
skautes — karoliukų apyran
kės, pas prityrusius skautus 
— jų padaryti šachmatų žaidi
mai. Prityrę skautai pravedė 
ir vaikų žaidimus scenoje. 
Vyr. skautės kandidatės dirbo 
prie laimikių loterijos, kartu 
su skautininkėmis Alma 
Sventickiene ir Irena Gedvi
liene. O vyčiai kandidatai 
palaikė bendrą tvarką ir šva
rą. (Taip —jie puodus ir indus 
plovė.) Prie mamyčių stalo 
buvo medžio darbų, papuo^ 
salų, tautinių drabužių, saldu
mynų vaikams. Taip pat 
turėjome svečius iš Baltimorėš 
ir Čikagos, kurie atvežė gra-; 

žiausių gintarinių papuošalų, 
medžio dirbinių, ir naujausiose 
populiariausios muzikos iš 
Lietuvos. 

Velykinio stalo loterijos 
dovanos sugundė daugelį bili
etus pirkti. Laimėti galėjo di
džiulį velykinį kiškį su krep-

Montrose Rd., Rockville, MD. 
Muge vyks nuo 2:30 iki 5:30 
vai. p.p. 

Balandžio 13 d., sekma
dienį. VV'orcester, MA. skautų 
Kaziuko mugė vyks Maironio 
Parke, 52 So. Quingsinamond 
Ave., Shrevvsbury. MA. Ati
darymas 12 vai. 

šiu saldainių. Violetos Abariū-
tės-Viviano iškeptą meduo
lio/pyragą, dėžę Kalnapilio 
alaus, Elenos Alkuvienės iš
keptą napoleoną, vyno krepšį 
ir aukštą, gražų lietuvišką 
šakotį. Dėkojame visiems, ku
rie aukojo dovanas šiai loteri
jai, ir tiems, kurie ją rėmė 
piniginėmis aukomis — Lina 
ir Saulius Anužiai, Michelle ir 
Algis Duobai, Rita ir Kastytis 
Giedraičiai, Rasa ir Kastytis 
Karveliai, Virga ir Povilas 
Norkevičiai, Asta ir Antanas 
Paškai. 

Širdingai dėkojame vi
siems, kurie prisidėjo prie 
mugės ruošos darbų. O lanky
tojams — širdingai ačiū už 
paramą mūsų tuntų jaunimo 
veiklai. Tikimės, kad smagiai 
praleidote popietę. Lauksime 
visų vėl kitais metais! 

„Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų tuntininkai 

Iš Kaziuko mugės Detroit. MI.: broliai Andrius Giedraitis ir Tadas 
Kasputis moko lošti jų pačių padarytais šachmatais. 

KAZIUKO MUGĖ HARTFORDE 
Jau daug metų iš eilės, 

pirmą kovo sekmadienį iš 
visos Konektikuto valstijos 
renkasi pulkai žmonių į 
skautų rengiamą Kaziuko 
mugę. Hartfordo skautai, 
vadovaujami Stepono Zabulio 
ir gausių jo padėjėjų ir šiais 
metais suruošė tikrą šventę 
atvykusiems. Iš pat ryto Šv. 
Trejybės bažnyčioje buvo lai
komos ypatingos Mišios. Jų 
metu buvo peršventinta Šv. 
Kazimiero skulptūra ir relik
vijos atvežtos iš New Haveno, 
iš taip neseniai uždarytos Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Tuo pa
sirūpino Eugenijus Žiūrys ir 
Šv. Trejybės bažnyčios admi
nistratorius Jakobs. E. Žiūrys, 
gimęs ir augęs New Havene, 
tad tos bažnyčios uždarymas, 
jam labai skaudus išgyveni
mas. Jo senelis buvo vienas 
iš pagrindinių bažnyčios rę-
mėjų, tėvai ir kiti artimieji 
taip pat daug aukojo Šv. Ka
zimiero bažnyčiai. Dabar Eu
genijus Žiūrys turi rūpestį, 
kur reiktų perkelti likusį iš
drožinėtą kryžių, pastatytą 
prieš bažnyčią. 

Susirinkusius į parapijos 
salę sutiko didžiulis plakatas, 
skelbiantis Šv. Kazimiero die
ną. Sueiga prasidėjo Stepono 
Zabulio prakalba, kunigas 

marijonas P. Gurklys perkirpo 
raudoną juostą, paskelbdamas 
mugės pradžią. Trys sesės 
buvo pakeltos į paskauti-
ninkes ir davė įžodį. Trys 
paukštytės Šv. Trejybės baž
nyčioje davė įžodį ir įsijungę į 
skautų būrį. Jas sveikino 
draugai, tėveliai, seneliai. 
Smagu žinoti, kad skautų or
ganizacija Hartforde, kadais 
turėjusi gilias tradicijas, vėl 
po truputi atgaivina, atnauji
na savo veiklą. 

Kaip ir kiekvienais me
tais, Šv. Trejybės parapijos sa
lė buvo papuošta, šį kartą 
visus pradžiugino pražydintos 
forsitijos šakelės. Mugėje buvo 
gausus įvairių meno kūrinių 
pasirinkimas. Kaip ir visada 
daug smalsuolių ir pirkėjų 
dėmesio sulaukia Aldonos Sai-
mininkienės paveikslai, su
kurti iš šiaudų. Dailininkė, 
kaip visada turi parodyti daug 
įdomių savo darbų. 

Čia pat salėje buvo galima 
įsigyti ir mažųjų dailininkų 
— skautų paukštyčių ir vilkiu
kų darbelių, jie piešė čia pat 
salėje ir su savo vadove Ma
ryte Banevičiene mielai prii
minėjo užsakymus. Mugėje 
buvo galima įsigyti darbų iš 
gitaro: paveikslų, karolių, 
sagių. Galima buvo įsigyti net 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60436 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.08nterfcxsurgefyandbreaslhealh.cw 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

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

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VENAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 

pagalba po darbo valandų, skambinti 
„pager" numeriu 708-644-0074. 

VIDASJ.NEMrCKAS,M.D. 
KARDO.OGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualine fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 
traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402. Tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

Hartford, CT, jaunieji skautai po įžodžio prie šv. Kazimiero skulptūros. 

verbų, jų autorė Asta Nenor-
tienė — baigusi floristikos 
mokslus. Nemažas būrys do
mėjosi knygomis. Lietuviško 
maisto gausumas privertė 
suglumti ir pagalvoti ar tik čia 
ne Lietuva? Prie vieno stalo 
buvo susidariusi net eilė, ten 
vikriai su šypsenomis veiduo
se sukosi Raminta ir Tomas 
Nenortai, tik prieš mėnesį 
pradėję prekiauti lietuviškais 
produktais. Hartfordo Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė 
Danutė Grajauskienė tai pat 
buvo paruošusi stalą —visi 
galėjo įsigyti Hartfordo apy

linkės Lietuvių Bendruome
nės leidinį, kuris leidžiamas 
kas mėnesį. Jo sumanytoja ir 
sudarytoja pati pirmininkė. 
Jame gali rasti renginių datas 
ir net smagaus pasiskaitymo. 
Atvykusieji galėjo ir paska
nauti šeimininkių paruoštų 
patiekalų: kugelio, dešrelių su 
kopūstais, o nuo saldumynų 
stalo net akys raibo. Kaip 
pasakojo aktyvi šios mugės 
rengėja Danguolė Banevičie
nė, mugę ruošia ir skautai, ir 
bendruomenininkai, už tai 
būna puiki šventė visiems. 

Sigita Šimkuvienė 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.08nterfcxsurgefyandbreaslhealh.cw


MIELI LIETUVIAI, NEBŪKITE 
ABEJINGI TĖVYNĖS LABUI! 
Mūsų bendradarbis Algis Zaparackas kalbasi su Seimo 

nariu, Tėvynės sąjungos/konservatorių partijos pirmininku 
prof. Vytautu Landsbergiu apie karą Irake ir referendumą dėl 
narystės Europos Sąjungoje. 

- Amerika ir Didžioji Bri
tanija praėjusios savaitės ket
virtadienį pradėjo karinę 
kampaniją prieš Iraką. Ją ofi
cialiai parėmė 31 valstybė, 
tarp jų ir Lietuva. Dar 15 vals
tybių remia, bet oficialiai neį
vardintos. Tuo tarpu Pran
cūzija, Rusija ir Vokietija, tu
rinčios savo ekonominį intere
są Irake, karinei operacijai 
nepritaria. Koks šiuo reikalu 
būtų Jūsų komentaras? 

- Čia iš tikrųjų matomi 
bent du skirtingi dalykai. 
Vienas — tai Irako diktatorius 
Saddam Hussein, jo tikslai ir 
norai, ir ką su tuo turėtų dary
ti Vakarų demokratijos. Ant
ras — ką per Hussein nori pa
siekti kai kurios didžiosios 
valstybės, visų pirmiausia tur
būt Rusija. Apskritai Rusijos 
tikslas yra suskaldyti besivie
nijančią Europą ir, jeigu pa
vyktų, priešpastatyti JAV-es 
ir Europą, padaryti didesnį 
tarp jų tarpą. Irakas kaip tik 
suteikia naudingą progą. Tai 
dabar mes akivaizdžiai matome. 

- Ar, Jūsų nuomone, Ru
sijai tai sekasi? 

- Maskvos politikams gali 
atrodyti, kad jiems neblogai 
sekasi. Amerika dabar nebe
turi kitos išeities, kaip tik te
sėti iki galo. Labai aišku, kad 
kažkas Hussein drąsina: ne
pasiduok, nenusileisk. Pana
šiai buvo drąsinamas ir Mi-
loševič, kad nepasirašytų su
tarties, kad nesustabdytų sa
vo smurto veiksmų prieš Ko-
sovo albanus, kad priverstų 
Vakarų valstybes įsivelti į 
karą. Galbūt buvo planuota, 
kad tai užtruks ilgai, sukom
promituos Vakarus ir NATO, 
bet taip neatsitiko. 

Kažkas panašaus vyksta 
dabar. Aiškiai manyta, kad 
Vakarams nesiseks: jie susi
priešins tarpusavyje, Amerika 
bus sukompromituota ir ne
teks savo vadovaujančios pozi
cijos pasaulyje, arba berit ji 
labai sumažės. 

- Bet gali atsitikti ir visai 
kitaip? 

- Jeigu valstybės, kurios 
palaikė Iraką ir dėjo pastan
gas, kad nebūtų imtasi jėgos 
veiksmų, o tęsiamos nesibai
giančios kalbos, tikėjosi, kad 
viskas vyks tiek ilgai, kol Hus
sein pasigamins branduolinių 
ginklų, tai tie planai nenu
sisekė. Amerikos iniciatyva, 
imtasi ryžtingų karo veiksmų. 

Aišku, yra daug politinės 
propagandos, vartojant žodį 
„karas". Galų gale Hussein 
karas prieš Kuveitą taip ir 
liko nebaigtas. Irakas, po pra
laimėjimo Persų įlankos kare. 
pasi traukdamas iš Kuveito, 
išsivarė daug žmonių — be

laisvių ir įvairių įkaitų. Jokios 
informacijos apie juos nepa
teikė apie 12 metų. Pasaulis 
tos temos visai neužsiminė. 
Jungtinės Tautos nedaug rea
gavo į tų pagrobtųjų žmonių 
šeimų, organizacijų, Kuveito 
vadovybės prašymus. Tų žmonių 
likimas ir sudaro nebaigtojo 
karo dalį. 

Jeigu kai kurių valstybių 
tikslas yra izoliuoti ir paže
minti Ameriką, tai jis nebus 
pasiektas. Gali atsitikti kaip 
tik priešingai: Amerikos poli
tikai aiškiau matys, kas yra 
draugas, o kas tik apsimeta 
draugu. Ir bus realesnė politi
ka pasaulyje. 

- Gegužės 10-11 d. Lie
tuva ruošiasi referendumui 
„Pritariu Lietuvos Respub
likos narystei Europos Sąjun
goje''. Kaip Jūs prognozuojate 
referendumo rezultatus? 

- Tas balsavimas yra sa
votiškas. Jis truputį kelia ir 
nerimo, nes padėtis yra tokia: 
žmonės pasisako „aš prita
riu", arba „aš nepritariu". Rei
kia, kad ateitu balsuoti dau
giau kaip 50 procentų piliečių. 
Gali būti, kad nemažas skai
čius neateis balsuoti. Jeigu jie 
nepasako nei teigiamos, nei 
neigiamos nuomonės, tai iš 
tikrųjų jie nepasakė jokios 
nuomonės. Bet tokio požiūrio 
referandume trūksta. 

Ir galima pasakyti, be lo
gikos interpretuojant, kad tie, 
kurie neturi nuomonės, iš
reiškia neigiamą nuomonę. 
Štai kodėl, jeigu nepasakiusių 
jokios nuomonės bus gana 
daug, daugiau kaip pusė, re-
ferandumas bus laikomas ne
įvykusiu — žmonės bus įskai
čiuojami pasakę ,,ne", nors jie 
iš esmės „ne" nebus pasakę. 

Kad nebūtų tokio neteisin
go supratimo, reikia vis dėlto, 
kad daugiau kaip pusė piliečių 
balsuotų. Ir čia susiduriame 
su ypatinga problema. Apie 
200,000 Lietuvos rinkėjų ne
žinia kur yra. Kitaip sakant, 
jie yra Vakarų šalyse, išvykę 
kitur dirbti, kiti šeimas iš
sikvietę. Vieni legaliai, kiti — 
ne visai legaliai. Yra studijuo
jančių ir keliaujančių, ieškan
čių kur įsikurti. Ir tie 200.000, 
kurie bus skaičiuojami, kad 
balsavo „prieš", nors jie tur
būt „prieš" nebalsuotų, gali 
sudaryti pavojų, kad referan-
dumas nebus užskaitytas. 

Todėl aš noriu, pasinaudo
damas proga, kreiptis į visus, 
iš Lietuvos išvykusius žmo
nes, kurie dar yra prirašyti 
Lietuvoje ir dar jų pavardės 
yra rinkėjų sąrašuose. Aš ne
abejoju, jog, pamatę Vakarų 
pasaulį, jie tikrai būtų už tai, 
kad ir Lietuva taptų to 
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Prof. Vytautas Landsbergis, lankydamasis Čikagoje pernai rugsėjo pabaigoje, turėjo progos susitikti su „Midwest 
Baltic Coalition" nariais Latvių namuose. Ten jis buvo MBC valdybos narių labai šiltai sutiktas. Pirmoje eil. iš 
kairės: Pranas Jurkus, Aina Mata-Rodriguez, prof. V. Landsbergis, Birutė Vindašienė, Urve Auksi; antroje eil.: 
Algis Kazlauskas, Ilmars Bergmanis, Saulius Kuprys, Artis Inka, Gildą Karu, Stasys Dubauskas, Viktoras 
Motušos ir Arijis Sansnovis. 

LIETUVA VEL PIRMAUJA 
Lietuva priklauso geriau

siai savo pasirengimo narys
tei Europos Sąjungoje įsipa
reigojimus vykdančiai šalių 
kandidačių grupei. Tai nusta
tė Europos komisija, ką tik 
paskelbusi atlikto tyrimo re
zultatus. Lietuva sulaukė vos 
vienos Briuselio pastabos, kai 
Latvija gavo 5, o Lenkija net 9. 

Šalys kandidatės iš esmės 
vykdo derybose dėl narystės 
priimtus įsipareigojimus, die
giant Europos Sąjungos teisės 
nuostatas sutartose srityse. 
Taip teigiama užvakar pa
skelbtuose Europos komisijos 
vadinamuosiuose „ankstyvo 
perspėjimo" laiškuose apie 
komisijos atlikto patikrinimo 
rezultatus. Kita vertus, tik 
Slovėnija be priekaištų vykdo 
derybų įsipareigojimus, tuo 
tarpu visoms kitoms kandida
tėms Komisija turėjo pastabų. 
Kaip čia atrodo Lietuva? Šito 
paklausėme Europos komite
to generalinio direktoriaus 
pavaduotoją Klaudijų Ma-
nioką. Pareigūno teigimu, 

Vakarų pasaulio dalimi, kad 
kelionės visur būtų atviros ir 
buvimas bei darbas kur nors 
Europos šalyse būtų visai 
legalus, be jokios rizikos. J ie 
tikrai balsuotų „už". Bet labai 
svarbu, kad jie ateitų bal
suoti, kad jie atsilieptų, kad 
savo pavardes praneštų Lie
tuvos konsulatams ir pasi
naudotų balsavimo teise savo 
tėvynės labui. 

Nebūkit abejingi, mieli 
lietuviai, kurie išvykote iš 
Lietuvos! Gyvenate kitur, bet 
padėkit ir savo tėvynei. Ati
duokit savo balsą, kad jis ne
būtų skaičiuojamas netiksliai! 

- Gerb. Profesoriau, aš 
tikiuosi, kad Jūsų žodis bus 
išgirstas ir visų „Draugo" 
skaitytojų. 

- Aš to taip pat nuošir
džiai tikiuosi. 

- Ačiū už pokalbį. 

mūsų šalis yra tarp pirmūnių: 
„Ir aš galiu pasakyti, kad 

bendra išvada yra pakanka
mai pozityvi, t.y. komisija 
teigia, kad iš esmės kandi
datės savo įsipareigojimus 
vykdo. Tačiau yra šalys, ku
rios, sakykim, yra labiau prob
lemiškos ir tos, kurios prob
lemiškos mažiau. Aš galiu pa
sakyti, kad Lietuva patenka 
tarp tų šalių, kurios turi ma
žiausiai problemų. Mažiausiai 
problemų, t.y. po vieną proble
mą turi Vengrija, vieną prob
lemą turi Malta, vieną prob
lemą turi Kipras ir panašiai. 
Lietuva turi vieną problemą. 
Aš sakau, Lietuva yra mažiau
siai (kartu su kitomis šalimis) 
problemų kelianti šalis". 

Pasak Klaudijaus Manio-
ko, Lietuvos pažanga esanti 
ypač akivaizdi, kai ją lygini su 
kaimyninėmis- valstybėmis: 
„Lyginant su fcenkija, kuriai 
yra fiksuoti pavėlavimai 9 sri
tyse arba, sakykime, Latvija, 
kuri gavo 5 įspėjimus, ta i 
mūsų padėtis yra labai gera". 

Be to, ir ta vienintelė pas
taba Lietuvai, Klaudijaus Ma-
nioko požiūriu, nesanti per
dėm rimta: „Dar pridėsiu, ta 
problema, kurią identifikavo 
komisija, t.y. laisvo kapitalo 
judėjimo srityje, problema su
sijusi su mokėjimų sistemo
mis, iš tikrųjų nėra reali prob
lema. Ir iš esmės ji yra iš
spręsta, tiesiog tenai, matyt, 
nepakankamai gerai pateko 
visiems žmonėms, kam turėjo 
patekti, informacija". 

Ir Finansų ministerijos fi
nansų įstaigų skyriaus vedėja 
Vilma Mačerauskienė teigė, 
kad mes niekur nevėluojame, 
diegdami Europos Sąjungos 
teisę laisvo kapitalo judėjimo 
srityje, kadangi pereitą sa
vaitę Vyriausybė pritarė ati
tinkamų įstatymų, konkrečiai, 
Mokėjimų įstatymo ir Atsis
kaitymų baigtinumo mokėji
mų ir vertybinių popierių 
pervedimo sistemose įstaty-

Bronius Nainys 

Karo Irake poveikis 
Lietuvai 

mo, projektams. Matyt, Eu
ropos komisija tiesiog prime
na, kad mes esame įsipareigo
ję tai padaryti, samprotavo 
Vilma Mačerauskienė. O ką 
reglamentuoja šie įstatymai, 
klausė pareigūnę mūsų radi
jas: „Iš principo šitie įstatymai 
reglamentuoja kredito įstaigų 
ir jų klientų santykius, 
atliekant mokėjimus — termi
nai, reikalavimai klientų in
formuotumo lygiui, atsakomy
bė kredito įstaigai, nesi
laikant šių reikalavimų, nuos
tolių atlyginimas". 

Tačiau nereiktų manyti, 
kad Lietuva neturi tikrų eu-
rointegracijos problemų: „Aš I 
tikrai nenoriu sakyt, kad Lie- j 
tuvoje nėra apskritai jokių 
problemų ir kad viskas yra Į 
gražu, blizga ir kad mes iš tik- J 
rujų esame angelai, lyginant 
su kitomis valstybėmis...". 

Pavyzdžiui, tęsė Klaudijus 
Maniokas, susirūpinti verčia 
gyvulinės kilmės atliekų sut
varkymo sistemos kūrimas 
Lietuvoje. Tai labai svarbus 
dalykas, kadangi neįdiegus 
tokios sistemos, Lietuva gal
būt apskritai negalės į Euro
pos Sąjungą eksportuoti savo 
mėsos produktų. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

RUSIJOJE SPARČIAI 
PLINTA ALDS 

Rusijoje yra užregistruota 
per 232,000 žmonių, užsikrė
tusių ŽIV/HTV, nors manoma, 
kad šis skaičius siekia net mi
lijoną. Visgi vyriausybė 2003 
metams skyrė tik apie 800,000 
dol. kovai su šia epidemija. 
Pasak dr. Vadim Pokrovski, 
AIDS apsaugos centro vadovo, 
tos sumos pakaktų gydyti tik 
apie 1,000 AIDS liginių, o kur 
visi kiti? AIDS Rusijoje yra 
viena labiausiai plintančių li
gų. NYT 

Spėju, kad Lietuvos vado
vai iki paskutinės sekundės 
vylėsi šio karo nesulaukti. 
Prieš tris savaites patyrę 
Prancūzijos pyktį už kartu su 
Vilniaus dešimtuku pareikštą 
pritarimą JAV politikai, jie 
nieko geresnio negalėjo tikėtis 
ir karui prasidėjus. Juo labiau, 
kai prezidentas Bush įrašė 
Lietuvą į Irake karą prade
dančių 35 valstybių koaliciją. 
O Lietuvai juk nėra jokio noro 
pyktis su Prancūzija bei kito
mis, Jaąues Chirac laikysenai 
pritariančiomis, Europos val
stybėmis. Todėl ir kelionė į 
Briuselį, dar nė kojų nesus
pėjusiam sušilti naujam Lie
tuvos prezidentui buvo skry
dis turbūt prie didžiausio jo 
gyvenime egzamino stalo, už 
kurio sėdėjo vyriausia Euro
pos Sąjungos egzaminatorių 
komisija. Ir, atrodo, kad Ro
landui Paksui pasisekė neblo
gai šį egzaminą išlaikyti, nes 
ir jį aštriai kritikuojantis 
„Lietuvos rytas" turėjo pripa
žinti, kad Lietuvos preziden
tas buvo gerai atlikęs namų 
darbus ir susitikimui pasiruo
šęs. Jo išsakytos Lietuvos 
užsienio politikos bendros 
nuostatos — NATO ir ES 
narystė bei geri santykiai su 
kaimynais,— papildytos pa
reiškimu — geri transat
lantiniai ryšiai ir taip pat geri 
santykiai su Europos valsty
bėmis — negalėjo būti nepri
imtinos. Tačiau dėl aštraus 
nuomonių išsiskyrimo tarp 
Vašingtono ir Paryžiaus Lie
tuvos politikai buvo ir nepa
lankių užuominų, kurios atei
tyje į Vilnių gali ir garsiau 
ataidėti. Ypač, jeigu karą lai
mėjęs JAV prez. Bush ne
bandys ieškoti kelio atgal į 
Paryžių, o Prancūzijos prezi
dentas Chirac protestuos prieš 
Amerikos — Didžiosios Brita
nijos bei jų sudarytos dabar 
jau 45 valstybių koalicijos jų 
nugalėto Irako valdymą. Juk 
negalėjo prancūzams patikti 
prez. Bush pareiškimas, kad 
tik šiame kare Vašingtoną 
rėmusios valstybės partnerys
tėje liks ir Iraką atstatant bei 
jame demokratiją kuriant. 

Žinoma, jeigu tokia pa
dėtis liks ir po karo. mažytei 
Lietuvai bus sunku palaikyti 
vienodai gerus santykius su 
dviem tarp savęs besivaidi
jančiais didžiūnais. Ir kas bus, 
jeigu ji bus priversta rinktis? 
O pasirinkimas irgi aiškus: 
negi Lietuva gali atsukti 
nugarą Amerikai? Nors ir 
daug nuoskaudų nuo jos poli
tikos patyrė, prezidento Roos-
evelt kartu su trečdaliu Eu
ropos buvo užrašyta Maskvai 
ir pusšimtį metų jos vergijoje 

kentėjo, ir vos tokio pat likimo 
išvengė šio prezidento tėvui su 
Gorbačiov kazokėlį šokant, 
tačiau be prezidentų Clinton 
ir dabartinio prez. Bush ji 
nebūtų nei į NATO pakviesta, 
nei saugumo užtikrinimais 
bent jau paguosta. Šalia to, 
kartu su Lietuva juk dar sep
tyniolika Europos kraštų, 
įskaičiuojant Angliją ir Is
paniją. Ko gero ir jų pusėn 
nukrisiančią, dažnai ant tvo
ros tupinčią, Italiją. Tačiau 
tokioje padėtyje išlaikyti pu
siausvyrą ir neprarasti kelio į 
ES narystę Lietuvos vado
vams prireiks daug išminties. 

Pirmieji naujo prezidento 
žingsniai rodo, kad jos yra. 
Rolandas Paksas neveikia 
vienas, bet tariasi su daugiau 
patirties politikoje įgijusiu 
premjeru Algirdu Brazausku, 
vis labiau susitupinčiu Seimo 
pirmininku Artūru Paulaus
ku, o Amerikos prezidentui 
žadėtą atsakymą, dėl karo 
Irake leido apsvarstyti ir pa
ruošti išplėstam Lietuvos Gy
nybos tarybos posėdžiui. Jame 
gimė ir pasiūlymas prie karo 
prisidėti šešiais krovinių per
vežimo specialistais ir ketu
riais gydytojais. Nors ir labai 
kukli ši pagalba, tačiau poli
tiškai ėjimas tikslus, ir Sei
mas turėtų jam pritarti. 

Bet tokių žingsnių, aišku, 
reikės dažniau ir daugiau. O 
jiems — ir visų aukštųjų val
džių sutarimo bei piliečių pri
tarimo. Todėl gal ir reikėtų 
baigti Lietuvos prezidentą ter
lioti žiniuonės nesąmone, su
kurta kosmopolitų po Rolando 
Pakso patriotiškos inaugura
cinės kalbos. Juk niekas apie 
tai nekalbėjo Paksui einant 
Vilniaus mero, du kartus Lie
tuvos premjero pareigas, rin
kiminės veiklos eigoje, nė 
prieš ir po sausio penktos. 
Leničkos, kaip botago, prirei
kė tik kosmopolitams, išsigan
dusiems Pakso taurių žodžių 
apie tautą, lietuviškumą, pat
riotizmą, kitas tautines ver
tybes, kurias pastarieji, kaip 
galėdami, naikina. Ir pasipylė 
šmeižtai bei skardenimas 
tarptautiniu mastu. Ar ne 
laikas juos sustabdyti? Ypač 
„Lietuvos rytui", pačiam įsi
tikinusiam Rolando Pakso 
pirmųjų žingsnių sėkme. To
kių ženklų jau yra. Ypač 
sveikintina arkivyskupo Sigi
to Tamkevičiaus santūri 
laikysena, išsakyta „Lietuvos 
ryto" (2003.03.24) tiesiog pro
vokuojančiame pasikalbėjime. 
Duokime laiko visai tai audrai 
nurimti ir leiskime naujam 
prezidentui dirbti, tokia pa
grindinė to pasikalbėjimo 
mintis. 

„GRANDINĖLEI" — 50 METIJ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAJTKIENĖ 
Nr.8 

1966 metų rudenį Jonas 
Pažemis, buvęs Lietuvos operos ir 
baleto teatro muzikantas , 
buvo pakviestas suorganizuoti 
orkestrą, kurį jis sėkmingai 
vedė iki 1968 metų. J am išė
jus, orkestro vadovo pareigas 
perėmė Rytas Babickas. Ba
bickas buvo „Čiurlionio" 
ansamblio koncertmeisteris ir 
Clevelando vyrų okteto vado
vas. Jis vadovavo orkestrui iki 
1971 metų ir dalyvavo gas
trolėse į Pietų Ameriką 1970 
metais. Nuo 1971 iki 1973 
metų orkestro vadovės kėdę 
perėmė Dalia Kavaliūnaitė. 
Tuo metu ji buvo universiteto 
studentė ir grupės šokėja. Ji 
sėkmingai vadovavo orkestrui 

Europos gastrolių metu. Tarp 
1975 ir 1980 metų Jonas 
Pažemis vėl sugrįžo vadovauti 
orkestrui ir kartu su grupe 
dalyvavo gastrolėse Austra
lijoj. Dešimtmetį, tarp 1980 ir 
1990 metų, orkestrui vadova
vo Rita Kliorienė. Jos vado
vavimo laikotarpiu „Grandi
nėlė" atliko programą šv. Ka
zimiero 500 metų mirties ju
biliejuje Vatikane (1984 m.) ir 
dalyvavo Tautinėje dainų 
šventėje Vilniuje, laisvoje Lie
tuvoje (1990 m.). Nuo 1993 iki 
dabar, muziką tvarko Rimas 
Bilūnas, daugiau kaip dešimt 
metų buvęs „Grandinėlės" 
pagrindinis repeticijų ir kon
certų akordeonistas. 

Kiekvienas orkestro vado
vas savo talentais ir sugebėji
mais gerino „Grandinėlės" 
muzikinį repertuarą. Jie šokių 
muziką plėtojo, pritaikė turi
miems instrumentams, kūrė 
uvertiūras. Manau, neklysčiau 
spėdama, kad dar ir šiandien 
ne vienas iš mūsų, buvusių 
šokėjų, galėtų paniūniuoti 
uvertiūros pradžią. Kai švie
soms prigesus publika nutil
davo ir pasigirsdavo pirmieji 
uvertiūros akordai, vienas 
kitam susijaudinę spaus-
davom ranką linkėdami geros 
kloties, ir tylomis sušnibždė-
davom maldelę, kad viskas ge
rai sektųsi. Žinojom, kad nuo 
dabar iki pertraukos (kuri bus 
tik už valandos ar daugiao), 
šokam! Man prisidėdavo dar 
pridėtinė maloni įtampa, nes 
kartu su pora pačios pirmosios 
pasirodydavome scenoje įžan
giniame .Kepurinės" šokyje. 
Susijaudinimas būdavo di

delis ir klausėmės muzikos, 
ausis ištempę. 

Muzikantų sudėtis keitė
si, keitėsi ir instrumentai. Kai 
peržiūriu senas koncertų pro
gramas, matau, kad buvo įvai
riausių instrumentų: smui
kas, fleita, gitara, saksofonas, 
elektriniai vargonėliai, akor
deonai, klarnete, pianinas, 
kanklės, baritonas, trompetė. 
J. Pažemio fagotas. Muzikan
tai, kaip ir mes, repetuodavo 
du kartus savaitėje. Kol mes 
su L. Sagių dailinome šokių 
žingsnius, jie kartojo savo 
muzikinį repertuarą, orkestro 
vadovo vedami. Muzikantams 
galiojo tos pačios taisyklės, 
kaip ir mums. Kartu sudarė
me „Lietuviško sceninio liau
dies šokio ansamblį Grandinėlę'". 

Statistika ir skaičiai 
Šokdama „Grandinėlėje", 

taupiau ir klijavau į albumą 
laikraščių aprašymus apie 

„Grandinėlę". Parašius šią 
antraštę, ėmiau vartyti pagel
tusias iškarpas, ieškodama in
formacijos. Čia duodu kelis 
pavyzdžius: 

Hartfordas Q969 m. lap

kričio 8 d.) 800 žiūrovų, salė 
perpildyta; 

Bostonas (1969 m. lapkri
čio 9 d.) 1,200 žiūrovų, didžioji 
John Hancock auditorija pri
pildyta; 

Clevelandas (1970 m. kovo 
1 d.) „gąsdinančiai daug — net 
1.250 su kaupu" žiūrovų; 

Detroitas (1970 m. balan
džio 12 d.) arti 1,000 žiūrovų. 

Bus daugiau 

Audiencija su popiežiumi Paulium, VI 1972 m. Iš kairės: N. Lenkauskaitė, N Mainelyte. D. SuSinskaitė. 
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ATSIKRATYKIME OKUPACINIO 
ŽODYNO 

Net j a u gilioje senovėje 
kiniečių mąstytojas Konfuci
jus įspėjo apie žodžių įtaką 
žmonių laisvei: „Kai žodžiai 
p ra randa p r a s m ę , žmonės 
praranda laisvę". 

Apie 1922 m. Karnegio 
fondas (Carnegie Endove-
ment) Amerikoje pasamdė 
mokslininkus nurodyti būdus 
lengviausiai pakeis t i iš pa
grindų visuomenę, pakeičiant 
jos galvoseną, jos pažiūrą į 
save, tautą, valstybę. Tie mok
slininkai rado, jog lengviausia 
tai pasiekti dviem būdais: su
keliant karą ir pakeičiant 
istoriją. 

Manding, m e s per ilgai 
naudojame okupan to m u m s 
primestą žodyną, net nejaus
dami, kad tuomi yra keičiama 
bei klastojama Lietuvos istori
ja. Gal S ta l inas turėjo t a i 
mintyje^ kai gyrėsi: „Duokite 
man vieną generaciją, ir aš 
sunaikinsiu tautą" . Atrodo, 
jam gal ne visai pavyko su 
mūsų t au ta todėl, kad ji buvo 
giliai įsišaknijusi savoje didin
goje istorijoje. 

Tačiau sovietinis okupan
tas bandė keisti Lietuvos is
toriją įvairiom priemonėm. 
Jau pirmosios okupacijos 
(1940-1941) pirmomis dieno
mis plėšė iš mokyklų vadovė
lių a t i t inkamus lapus, griovė 
istorinius paminklus ir klasto
jo istoriją žiniasklaidoje, ir, 
anot Konfucijaus, pakei tė 
daugelio žodžių prasmę, su
kūrė naujų žodžių istorinei 
galvosenai įtaigoti. Iš žodyno 
buvo išmesti d u savimonei 
svarbiausi žodžiai: „nepriklau
somybė" ir „okupacija". Buvo 
bandymų tuos žodžius, ypač 
„okupacija", i š t r in t i ne t iš 
išeivijos žodyno. 

Matan t a r jaučiant šiuos 
okupanto užmojus , išeivijos 
dešinieji sąmoningai, ypač ne 
lietuvių spaudoje ir kalbose 
svet imiesiems, pabrėžt inai 
naudojo „Sovietų okupuota 
Lietuva" posakį . Svetimie
siems kiekviena proga buvo 
nurodoma Lietuvos, istorijos 
giluma. Minint 1918 m. Va
sario 16-ją tai buvo vadinama 
„Nepriklausomybės a t s t a ty 
mu", o ne valstybės įsteigimu, 
kaip tai buvo su JAV 1776 m. 
Savo kalbose amerikiečiams 
kar ta is pajuokaudavau, kad 
Kolumbas d a r tik ieškojo 

Amerikos , ka i L ie tuva j a u 
buvo didžiulė va ls tybė . Tai 
buvo a t s a k a s į b a n d y m u s 
pavad in t i „naujomis" v i sas 
Baltijos valstybes. 

O kas gi psichologinio is
torinio karo fronte š i and ie 
vyks ta vėl nepr ik lausomoje 
Lietuvos Respublikoje, t iksliai 
nusakan t — „Antrojoje Lietu
vos Respublikoje" arba „1990-
jų metų nepriklausomoje Lie
tuvoje"? Dabar dar iš mūsų 
pokalbių, iš spaudos ir eterio 
neva neut ra lūs te rminai išstu
mia žodžius „nepriklausomy
bė" ir „okupacija". Kaip ta i 
vyksta? Ogi naudojant istori
nę tiesą nuslepiančius ir visai 
ką kitą daugeliui, ypač jau
nimui, reiškiančius t e rminus , 
kaip ta rpukarė , pr ieškarė , ka
ro meto, pokarė, sovietmetis, 
tarybinė. 

Pasvars tykime kaip ta i ga
li veikti suklastotos istorijos 
paveiktos a r n e t pas taro jo 
š imtmečio t ikros istorijos 
nepal ies tą jaunesnią ją ir 
jaunąją mūsų tautos kartą . 

Minėta terminologija neiš
vengiamai sudaro įspūdį, jog 
lietuvių t a u t a a n a m e š imt
metyje, ir dabar , gyvena, lyg 
tas ūkininkas, nuo nieko kito, 
ir nuo jo paties, nepriklauso
mai kintančiuose ketveriuose 
metų laikuose. Atsieit, Lietu
va gyveno normalų istorinį 
gyvenimą, laisvai prisi taiky
dama prie istorinės, lyg prie 
keturių metų laikų, kai tos. 

Iš kažkur atsirado „tarpu
kario" Lietuva. Po to buvo ka
ras , kurio metu buvo ta pat i , 
nesikeičianti ir niekieno nekei
čiama Lietuva. . Po karo Lie
tuva tapo „pokario" Lietuva, 
kuomi („pokario Lietuva") j i 
yra ir šiandien. Jei bus koks 
ki tas didelis karas , ji vėl t aps 
„tarpukario" valstybė ir t . t . 

Kai kas nors mums kalba 
apie „tarpukario" Lietuvą, de
ra paklaust i : „Kuriuos k a r u s 
t ams ta turi mintyje? Karą su 
Maskva, su totoriais, su šve
dais , ar Saulės bei Žalgirio 
mūšius?" Kadangi Lie tuvos 
istorija, „ ta rpukar io" žodžio 
pagalba, prasideda tik po Pir
mojo pasaulinio karo. I r ne
aišku, lyg tai būtų nesvarbu, 
kokios formos, kokios valsty
binės santvarkos valstybės ta
da būta. Ar, kol nea ts i ras t iks
lus t r u m p e s n i s t e r m i n a s . 

nereiktų tai pavadint i „1918 
metų nepriklausoma Lietuva" 
ar „Pirmoji Lietuvos Respublika"? 

Po to, ka ip m e t ų laikų 
orai, užėjo karas . (Lyg ir tuo 
me tu nebūta didel ių pasi
keitimų, įskai tant ir 1941 m. 
sukilimą.) Pokaryje atėjo „so
vietmetis", Lietuva pasivadino 
„tarybine", o dabar j a u „da
bart inė Lietuva". Akin k ren ta 
ta i , kad Lietuvoje buvo „so
vietmetis", bet nebuvo „nac-
mečio". Mat ir nac ia i buvo 
okupavę Lietuvą. 

Tai t ampa įpročiu, ilgai 
girdėjus ir net naudojus oku
panto įbruktą žodyną. Ir 
suprantama, kad tuos žodžius 
iš kalbos išrauti bus t a ip sun
ku, kaip dant į i š r a u t i . Tie 
neva neutralūs anti istoriniai 
terminai mažiausiai panaiki
n a mūsų imunitetą istorijos 
klastojimui, ką mes matome 
vykstant ir šiandien. 

Žodyno iškra ipymas nėra 
bandomas tik čia. JAV, pavyz
džiui, kur nebūta išorinio oku
panto, bet kur yra elementų 
bandančių pakeisti JAV val
stybinę sistemą, terminologi-
jon yra sėkmingai įkišti termi
nas „demokratija". To žodžio 
neras i nei JAV Nepr ik lau 
somybės deklaracijoje, nei 
JAV Konstitucijoje, nei kurioje 
nors 50-ties valstijų konst i tu
cijoje. Tačiau kai kur iems ele
mentams per žiniasklaidą ir 
politikus pavyko b a n d y m a s 
įkalbėti amer ik ieč iams , kai 
kam nieko nepasakan t į , ki
t iems gi — kiekvienam ką kitą 
pasakantį, žodį „demokratija", 
užuot tikrojo t e rmino „Res
publika". Tai pasklido ir visa
me pasauly ir Lietuvoje daž
niausiai t ik tų n a u d o t i žodį 
„savivalda", ką dauguma žmo
nių pasaulyje ir tur i mintyje, 
sakydami „demokratija". Ta
čiau mums svarbiausia atsi
kratyti okupanto primesto žo
dyno. 

Vilius Bražėnas 
Vilnius 

MINTYS APIE 
POPULIARIAUSIUS 

RAŠYTOJUS 

„Tas Jonas tai t ik ras Šar
ka — vis čerška dėl ko nors", 
pasakė kartą viet inis „poli
tologas" dėl mano laiškų 
„Drauge". Esu pr ivers tas vėl 
pačerškėt i , ka ip kad prieš 
keletą metų buvau sukėlęs 
tr iukšmo dėl to nelemto Grū
to parko, kuris nuskambėjo ne 
tik čia bei Lietuvoje, bet ir po 
visą žemės planetą. Šį kar tą 
noriu parūgoti dėl „Pasaulio 
lietuvio" 399-400 numerio 13-

am puslapy tilpusio s t ra ips
niuko „Popul iar iausias XX a. 
Lietuvos rašytojas". Je i da r 
neska i t ė t e , pas i ska i tyk i t e ! 
Mažiausiai du ka r tu s perėjęs 
populiariausių Lietuvos rašy
tojų deš imtuko sąrašą, priė
j au išvados, k a d čia kažkas 
netvarkoj. Paman iau , kad gal 
„PL" redakci ja per pas i r in
kimą tą sąrašą apsuko aukš
tyn kojom, kas būtų beveik 
ne įmanoma . K i t a pr ie la ida , 
kad gal Lietuvos Rašytojų są
jungos suvažiavimas išrinkęs 
dešimtį populiariausių, suėmė 
saujon ir sumetė skrybėlėn, 
bu r t a i s t r a u k ė la imėtojus 
eilės tvarka . Dėl pirmos vietos 
netur iu nuomonės, nes poeto 
J . Marc inkev ič iaus kūrybos 
esu mažai skai tęs , bet dėl ant
ros vietos laimėtojos reikėtų 
jau gana t r iukšmingai pačirš-
kėti. Nors, ka ip romėnai sa
ko, „de gus t ibus non est dis-
putandum", tač iau reikia da
ryt išvadas, jog arba dauguma 
Lietuvos rašyto jų nė ra pa
kankamai susipažinę su XX 
amžiaus l ie tuvių l i t e r a tū ra , 
arba j ie ją ma to vien pro ru-
žavus a k i n i u s . Mano nuo
mone, tie rašytojai, kurie rašė 
poemas ir odes liaudies „iš
laisvintojui, j ų tėvui, mokyto
jui ir genijui" Stalinui, pra
dėjusiam mūsų tautos geno
cidą, nėra vert i net mažiausio 
įvert inimo popul ia rumo a r 
kitokiuose konkursuose. Čia 
ir yra „šuo pakas tas" , kad 
lietuvių rašytojų sąjunga dar 
tebegyvena tų laikų nostalgi
ja . J u k j ie turėjo daugybę 
privilegijų, buvo soviet inės 
valdžios riebiai patepami dėl 
jų „antikapital is t iškos, ant i re
liginės, an t i faš i s t inės , an t i -
taut inės ir kitokios ant i kūry
bos, bent t ik t a kūryba nebuvo 
antibolševikinė a r ant ikomu
nistinė. 

Jonas Šarka 
Omaha , N E 

„DRAUGAS" NĖRA 
FLETKŲ LAIKRAŠTIS 

Karolis (Charles) Ruplė
nas nustebino ne vieną skaity
toją savo la išku, „Norėčiau 
'Drauge' skaityti". Savo laiške 
jis išvardijo 13 sensacingų ne
sąmonių ir norėtų jų daugiau 
maty t i „Draugo" dienraštyje. 

„Draugąs" yra r imtas , bet 
ne pajuokų laikrašt is ir, be to, 
negali spausdint i žmonių gar
bę įžeidžiančių rašinių. Vyr. 
redaktorė išspausdino K. (Ch) 
Ruplėno savotiškų norų laišką 
tik parodymui, kad ji gerbia 
spaudos laisvę, nors ne visada 

gali pa te ik t i įdomių s t r a i p s n i ų 
ir ve r tų dėmesio la iškų, n e s 
laikraštyje p r i t r ū k s t a v ie tos . 

Norintieji pas i ska i ty t i sen
sacijų, gali juos r a s t i ka i ku 
r iuose amer ik i eč ių l a i k r a š 
čiuose. Skaitytojai laukia t rum
pų laiškų ir diskusinių rašinių. 

Antanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

NEW YORKO RADIJO 
VALANDĖLĖ 

„PRANCŪZIŠKAI" 

New Yorko radijo v a l a n 
dėlę „Laisvės ž iburys" 35 me
tus vedė Romas Kezys. P r i e š 
pusan t rų m e t ų ją p e r ė m ė ves t i 
LB NY a p y g a r d o s v a l d y b o s 
p i rm. G ied rė K u m p i k a i t ė . 
Nauja š luota k i ta ip šluoja — 
pasikei tė jos forma bei t u r i 
nys . New Yorke p r a r a d o m e 
Židinį, v i en in te l į l a i k r a š t į 
„Darb in inkas" , i r d ž i a u g i a 
mės, kad d a r t u r i m e l ie tuvišką 
radijo pusvalandį . Tač i au iš
girdę kovo 17 radijo laidą, pa-
si jutom t a r s i ir rad i ją p r a 
d e d a m p r a r a s t i . Po į žangos 
užuot l ietuviškos da inos , išgir
dom i tal išką da iną su p r a n 
cūziškai da inuojančiu sol is tu . 
Negi l ietuviškos muz ikos re 
p e r t u a r a s j a u i š semtas? I r ki
tas da lykas — t a i p d e m o n 
s t r a t y v i a i d a i n u o t i p r a n c ū 
ziškai šiais la ikais t i k ra i nede
ra , ka i v isa A m e r i k a t iesiog 
verda pykčiu prieš Prancūzi ją . 
Mes bent s imboliškai t u r ė t u 
me nepropaguot i p rancūz i škos 
kul tūros , nep i rk t i p r ancūz i š 
kų produktų , nevykt i a tos togų 
į Prancūziją. G. K u m p i k a i t ė 
j au kelis k a r t u s pe r radi ją pa
skelbusi savo „prieš karą" po
ziciją. Ir su šia d a i n a d a r k a r t ą 
demonst ra tyvia i pab rėžė savo 
simpatiją Prancūzi ja i . 

Z. J . P a u l a u s k a s 
Richmond Hil l , NY 

UŽ P A P I L Ė S 
BIBLIOTEKOS R Ė M I M Ą 

Rašome iš P a p i l ė s b ib 
liotekos (Akmenės raj.). No
rė tume padėkoti savo k r a š t i e -
čiams rėmėjams: Mar i ja i Sa-
ka i t e i -Paškev ič i ene i , K a z i u i 
Narščiui , Onai Braž iene i . S t a 
nislavai Legaudienei , O s k a r u i 
K r e m e r i u i , bei k i t i e m s , r e -
miant iems Papi lės bibl ioteką. 

Štai j a u penkt i m e t a i , ka i 
mes j a u č i a m e šią s t i p r i ą 
paramą. P e r tuos m e t u s Pa 
pi lės b ib l io teka p r a t u r t ė j o 
apie 2,000 knygų. T a r p jų : 
„Lietuvių enciklopedija"'. Bro
n iaus Kviklio „Mūsų L i e t u v a " 
ir „Lietuvos Bažnyčios", ki to
mis informacinio t u r i n i o k n y -

• '«jiia^_^«t 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

KEPTI OBUOLIAI S U 
AVIŽINIAIS DRIBSNIAIS 

4 ir 1/2 puod. burokine 
tarka tarkuotų obuolių 

1/4 puod. cukraus 
2 šaukštai citrinos sulčių 
2 šaukštai vandens 
4 šaukštai lieso pieno 
1/4 puod. rudo cukraus 

(suspausto) 
1/4 puod. miltų 
3/4 puod. avižinių dribsnių 

(oat meal) 
1/4 puod. sviesto 
Pariebaluoti 9 colių keptu

vą. Įkaitinti orkaitę iki 375 
laipsnių F. Sumaišyti sviestą, 
rudą cukrų, miltus ir aviži
nius dribsnius, sutr inant tarp 
delnų, kad pasidarytų nedideli 
trupinėliai. Obuolius sudėti į 
kepimo indą, viršų apibars
tyti cukrum ir aplaistyti citri
nos sultimis, sumaišytomis su 
pienu ir vandeniu. Ant obuolių 
. i Jhi r : : i š r u o š t u s dribsnių 

trupinėlius. Kepti apie 30-35 min. 

MARINUOTOS STINTOS 
1 sv. šviežių (gali būti ir 

sušaldytos) st intų (smelts) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 puod. miltų 
alyvuogių aliejaus kepimui 
St intas išvalyti, nuplau t i , 

nusausint i , mil tus sumaišyt i 
su druska. Kiekvieną žuvelę 
a t sk i ra i pavolioti į m i l t u s . 
Įkait inti keptuvėje aliejų ir 
kepti žuveles, kol gražiai iš 
abiejų pusių apkepa. 

Marinatas 
3 puod. vandens 
1 svogūnas 
5 kvapnieji pipirai (allspice) 
2 lauro lapeliai 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio cukraus 
4 šaukštai balto acto 
Vandenį užvirinti , sudėt i 

riekelėmis supjaustytą svogū
ną, prieskonius ir uždengtą 

virti 15 min. Atvėsinti, supilti 
actą. druską, cukrų. Sudėti iš
keptas žuveles į indą ir užpilti 
marinatu. 

„VELYKINĖ BOBUTĖ"* 
1 puod. pieno 
1/3 puod. miltų 
2 šaukštai cukraus 
3 pakeliai džiovintų mielių 
10 kiaušinio t rynių 
2 kiaušiniai 
1 puod. cukraus 
1 puod. tirpyto sviesto 
2 šaukšteliai vanilijos 
1 citrinos žievelė (tik gelto

noji dalis) 
5 ir 1/2 arba 6 puod. miltų 
1/2 šaukšte l io druskos 

(jeigu sviestas nesūdytas) 
Užvirinti pieną ir juo už

plikyti 1/3 puod. miltų, gerai 
išmaišant, kad neliktų jokių 
„grumstelių". Atvėsinti . 

2 šaukštus cukraus ištir
pyti 1/4 puod. šilto (jokiu būdu 
ne karšto, nes „užmuš" mie
les!) vandens, supilti mieles ir 
leisti pastovėti , kol iš t i rps . 
Mieles sumaišyti su užplikyta 
tešla (būtinai jau atvėsusią) ir 
leisti, kad pakiltų. 

Kiaušinių t rynius ir kiau
šinius ištr int i su cukrum. 
Įpilti sviestą, vaniliją, ta r 
kuotą citrinos žievelę. Sumai
šyti su pakilusia tešla. Dėti 

miltus ir minkyti apie 10 mi
nučių, kad tešla būtų labai 
minkš ta ir tąsi . Apdengti ir 
leisti da r paki l t i . Paki lus ią 
tešlą vėl minkyti . Leisti da r 
kartą pakilti . 

Didelę skardinę nuo kavos 
patepti sviestu, dugną pabars 
tyti duonos džiūvėsėl ia is . 
Pripildyti 1/3 skardinės, leisti 
paki l t i m a ž d a u g iki 2/3 
skardinės . Viršų patepti plak
tu kiaušiniu, sumaišytu su 2 
šaukšta is vandens . 

Kepti 375 laipsnių F or
kaitėje 10 minučių, po to tem
pe ra tū rą sumaž in t i iki 325 
laipsnių, kepti 30 min., tuomet 
dar sumažint i t empera tūrą iki 
275 laipsnių ir kepti dar 10 min. 

Kai iškeps, išėmus iš or
kai tės skardinę ant minkš to 
rankšluostėl io paguldyti a n t 
šono, retkarčiais paverčiant , 
kad nesusigulėtų vienas šo
nas . Kai visai atvės, išimti iš 
skardinės ir vėl paguldyti an t 
šono, kol visai atšals . 

•Pastaba. Šis receptas at
rodo labai r iebus, kupinas cho
lesterolio ir ta ip pat komp
l ikuotas , gal įs „ i šgąsd in t i " 
neprityrusią šeimininkę. Tai 
daugelio Rytų Europos šalių 
t radic in is Velykų py ragas , 
papras ta i kepamas tik vieną 
kartą per metus . Na, dėl to 

vieno ka r to ir visi k i a u š i n i ų 
t rynia i , be abejo, pe r d a u g 
n e p a k e n k s , j uo l a b i a u , k a d 
n iekas nesuvalgo viso py rago 
iš kar to: jo tu r i p a k a k t i visą 
Velykų laikotarpį. 

gomis, bei įvair ia grožine lite
r a t ū r a . D a r ir d a b a r Marija 
Paškevič ienė d a ž n a i užsako iš 
įvairių Lie tuvos leidyklų kny
gų s i u n t a s , k u r i o s kainuoja 
n e m a ž u s p in igus . Š ta i pasku
t inė s iun t a , g a u t a šį mėnesį — 
iš „Tyto Alba" leidyklos. 

Mar i ja ypač rūp inas i Pa
pilės gyvenimu. J i seniai sva
joja, k a d bū tų iš le is ta knyga 
apie šį miestel į . Šiais , jubi
liejiniais Papi le i me ta i s (mi
n in t miestel io 750 me tų ju
biliejų), bus i š le is ta ši knyga. 
Aišku, n e be jos i r Kazio Narš-
čiaus p a s t a n g ų . 

P a s t a r a s i s j a u penker i me
ta i , k a i užsako* m ū s ų bib
l io t eka i įva i r ios periodikos. 
Tai ypač re ika l inga miestelio 
žmonėms . 

Dėkojame Jums, mielieji, 
la i lydi J u s Dievo palaima, 
sėkmė gyvenime. 

Papilės bibliotekos 
darbuotojos 

„DRAUGAS" STEBUKLUS 
DARO 

Stebuklas, kad penktadie
nio (03.21) „Draugas" pasiekė 
m a n e j a u šiandien, pirmadienį 
(03.24)! I r kaip jaudinantis, ir 
teisingas y r a vyr. redaktorės 
vedamasis : „Karas nėra kom
piuterinis žaidimas". J is t iks
liai atspindi tai , ką aš galvoju. 
Gaila, čia t a r p lietuvių draugų 
re ta i randu , kuris sutinka su 
mano mint imis . 

Birutė Prasauskienė 
Lomita, C A 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

ALTOMOBHIO, NAMC SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

STASYS CON5TRUCTION 
IŠNUOMOJA 

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

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
• a Landmark 

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

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

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo' 
Oak Lawn ir Willowbrook su 
baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

2 bedroom newly remodel. 
S650 plūs security deposits. 

No pets, no smoking. 44 th & 
Califomia. Tel. 773-704-7402., 

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

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 
Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184, Zita. 

P A R D U O D A * * # 

Bankai skelbia dideli automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 fchevi Trail Blazer -J- $9.800. 
01 Toyota Camry — S9.600. 
00 Chrvsler 300 M — $8.500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

*ĮVAIRUS* %%% 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 YVest 57 Street. New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

* Vyras ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Tel. 708-420-6790. 

* Anglų kalbos mokytojas, vertė
jas, ieško darbo. Gali būti" kom-
panjonas" vyresnio amžiaus 
žmonėms, gyventi šeimoje, pri
žiūrėti vaikus. Tel. 773-518-1710. 

* 34 m. moteris ieško darbo pri
žiūrėti vaikus su grįžimu j namus. 
Tel. 630-543-9717. 

„ENDRIEJAVO ŽEMĖ" 

PARTIZANO ANTANO KUŠKIO KNYGOS 
SUTIKTUVES 

Įvadinis žodis: 
Knygą pristato: 
Kultūrinė dalis: 

Stasė Petersonienė 
Aleksas Vitkus 
Jolanta Banienė, Loreta Umbrasienė, 
J ū r a t ė Jankauskaitė-Zubinienė 

M a l o n i a i kv ieč iame ats i lankyt i ! Bus vaišės . 

Kada: 
Kur: 

Rengėjai: 

Sekmadienį, kovo 30 d., 12:30 v.p.p. 
Lietuvių Dailės muziejuje. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL 
Tautos fondas ir Par t izanų globos fondas 

F I V E S T A R 

& O O d O 
Balzekas Motor Sales Inc. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919JTL 

NAUJI DAiMLER CHRYSLER automobi l ia i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0% finansavimas. 
(BAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir Califomia g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager. GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F INANSAVIMAS 



« 

L i e t u v o s k a r i a i b u s s i u n č i a m i 
į P e r s i j o s į l a n k o s r e g i o n ą 

Atkelta iš 1 psl. Nutarimą dėl Lietuvos ka-
specialistai ir karo medikai rių siuntimo į Persijos įlankos 

PRISIMENANT DIDĮJĮ ŽUDIKĄ DRAUGAS, 2003 m. kovo 26 d., trečiadienis 

bus dislokuoti Kuwait'e, šiuo 
metu Irake vykstančio karo už
nugaryje. Tačiau jų dislokacijos 
vieta gali keistis. 

Kol kas taip pat nežinomas 
ir karių išvykimo laikas. Jis pri
klausys nuo JAV karinės vado
vybės sprendimo. 

„Jie jau yra pasiruošė iš
vykti", sakė L. Linkevičius. 
Anot ministro, jeigu būtų gau
tas nurodymas, kariai galėtų iš
vykti kad ir šią savaitę. 

regioną Seimui pateikė prezi
dentas Rolandas Paksas, atsi
žvelgdamas į Valstybės gynimo 
tarybos sprendimą. 

Lietuvos karių siuntimo į 
Persijos įlankos regioną šali
ninkai pabrėžė, jog Lietuva turi 
paremti JAV, nes Vašingtonas 
ilgai rėmė Lietuvos nepriklau
somybės siekį bei narystę 
NATO. Priešingas sprendimas, 
jų teigimu, reikštų paramą Sad-
dam Hussein režimui. 

Maskva apgailestauja dėl išpuolio pr ieš Lietuvos 
generalinį konsulą 

Atkelta iš 1 psl. 
Eduard Limonov vadovau

jama Nacionalbolševikų partija. 
Po šio įvykio Lietuvos URM 

Rusijos ambasadai Vilniuje iš
siuntė notą, kurioje išreiškė su
sirūpinimą ir viltį, kad Rusijos 
valdžia kuo skubiau išaiškins ir 
nubaus išpuolio organizatorius, 
o taip pat imsis priemonių už
tikrinti Lietuvos diplomatų ir jų 
organizuojamų renginių sau
gumą. 

„Šis išpuolis rodo, kokias 
pasekmes sukelia neatsakingi 
Rusijos politikų pareiškimai, 

kuriais politizuojami techninio 
pobūdžio Kaliningrado tranzito 
klausimai bei tendencingai ku
riamas neigiamas Lietuvos 
įvaizdis. Nepaisant to, kad 
Lietuva kartu su Europos Są
junga siekia lanksčiai ir konst
ruktyviai išspręsti tranzito į ir 
iš Kaliningrado sritį klausimus, 
akcijos nukreiptos prieš šalies 
diplomatus ar Lietuvos diplo
matines įstaigas įgyja reguliarų 
pobūdį ir gresia Lietuvos diplo
matinių ir konsulinių įstaigų 
veiklai bei darbuotųjų saugu
mui", buvo rašoma URM notoje. 

Rusijai primintas sienos su Lietuva tvirtinimo 
klausimas 

Kovo 6 d. sukako lygiai 50 
metų, kai mirė Josifas Sta
linas. Diktatoriaus galas iš 
pašaknų sukrėtė TSRS im
periją ir turėjo ilgalaikių pa
sekmių, pavyzdžiui, netrukus 
ėmė švelnėti represijos. Kita 
vertus, kaip parodė gyveni
mas, stalinizmo jungą Lie
tuvai teko vilkti dar ilgus de
šimtmečius. Ir vis dėlto Sta
lino mirtis neišdildomai įsi
rėžė anuometinės kartos at
mintin. Šiandien mūsų radijas 
pateiks žiupsnelį kelių žinomų 
žmonių prisiminimų nuotrupų 
apie tai, kaip jie sutiko žinią 
apie šį įvykį. 

Romualdas Ozolas 53-ųjų 
kovo 5-ąją prisimena links
mai, su humoru, nebandy
damas atgaline data pavaiz
duoti, jog jau tada pakanka
mai aiškiai suvokė Stalino 
mirties fakto istorinę reikšmę: 
„Nueinu į mokyklą, pasirodo, 
Stalinas mirė. Mokytoja susta
tė mus visus tenai tylos minu
tei, o pas mus toks vienas mano 
draugelis, priekyje sėdėjo, 
toks rubuilis, jis atsistojo ir 
užpakalį atkišęs stovi. Aš pa
ėmiau plunksną ir įsmeigiau 
jam į užpakalį, jis baisiai sus
pigo ir mus visus išgrūdo lauk. 
Po to kvietė tėvus, buvo šne
kėjimų daug". 

Atkelta iš 1 psl. 
„Rusijos viceministras Ser-

gej'us Razov'as aiškiai pasakė, 
kad sienos ratifikavimas nebu
vo numatytas Europos Sąjun
gos ir Rusijos pasirašytoje dek
laracijoje, todėl Rusija nelaiko 
savęs susaistyta šių įsipareigo
jimų sprendžiant Kaliningrado 
klausimą", pirmadienį teigė D. 
Jurgelevičius. Pasak jo, Rusija 
taip pat atsisako ankstesnių 
politinių įsipareigojimų, jog, 
sprendžiant tranzito per Lietu
vą klausimą, tarp Lietuvos ir 
Rusijos turi būti pasirašyta su
tartis dėl nelegaliai atvykusių 
asmenų grąžinimo (readmisi-
jos), nors tai numatyta ES ir 

Rusijos paskelbtame komuni
kate. 

Komentuodamas šiuos Ru
sijos pareiškimus, Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas sa
kė, kad, Rusijai nesilaikant 
duotų įsipareigojimų, Lietuva 
turės įvesti vizų režimą Rusijos 
piliečiams. 

Susidariusią situaciją G. 
Kirkilas įvertino „kaip spaudi
mą siekiant gauti nuolaidų 
prieš ES ir Rusijos viršūnių su
sitikimą", kuris numatytas ge
gužės mėnesį. 

Į Šengeno erdvę Lietuva 
planuoja įstoti maždaug 2007 
metais. 

Žymus rusų muzikas kuria labdaros 
ir paramos fondą Lietuvoje 

Atkelta iš 1 psl. 
Fondo inauguracija numa

toma balandžio 12 dieną. Ta 
proga M. Rostropovič surengs 
uždarą koncertą fondo rėmė
jams. 

„Gabūs vaikai — retas ir 
brangus tautos turtas, jų talen
tui atsiskleisti reikia įvertini
mo, paramos ir meilės. Mūsų 
fondas visomis išgalėmis rems 
pačius gabiausius ir talentin
giausius Lietuvos vaikus, steng
sis padėti jiems tobulėti. Būtent 
nuo tokių vaikų priklauso mūsų 
visų ateitis, todėl ypač svarbu 
paremti pirmuosius jaunųjų ta
lentų žingsnius į meno, mokslo, 
išradimų ir sporto pasaulį. Ne

bus pamiršti ir vaikai, sergan
tys sunkiomis ligomis", fondo 
veiklos kryptis apibrėžė maest
ro M. Rostropovič. 

Būdamas iškiliausia muzi
kos žvaigžde, M. Rostropovič 
yra ir aktyvus humanistinių 
žmonijos principų gynėjas bei 
puoselėtojas. 

Jo įkurtų labdaros fondų 
JAV ir Rusijoje direktoriai yra 
buvusio JAV prezidento žmona 
Nancy Reagan bei buvęs Rusi
jos premjeras Boris Nemcov, o 
Patarėjų taryboje — buvę JAV 
prezidentai Jimmy Carter bei 
Ronald Reagan, legendinė Di
džiosios Britanijos premjerė 
Margaret Thatcher ir kt. 

Milijoninės r inkimų išlaidos tebeslegia buvusį 
prezidentą 

Atkelta iš 1 psl. 
šiai bendrovei buvo skolin

gas 1.149 mln. litų. 
Vieni dosniausių V. Adam

kaus rėmėjų visuomet buvo 
JAV ir Kanados lietuviai. Ta
čiau, pasak R. Mieželio, Ameri

kos lietuviai neketina prisidėti 
prie V. Adamkaus skolų grąži
nimo. „Amerikos lietuviai visa
da smarkiai rėmė mus per rin
kimus, šiuo metu ten jokių pa
pildomų šaltinių nėra", sakė R. 
Mieželis. M 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. kad susi
dorotų su joms keliamu užda
viniu. Tokia strategija laikoma 
rizikinga, nes už veržliai puo
lančių JAV pajėgų nugaros lie
ka pavojingi priešo kovotojai, o 
neužimtuose Irako miestuose 
įsivyrauja chaosas. 

* Irako prezidentas Sad-
dam Hussein antradienį pa
ragino Irako gentis stoti į kovą 
su JAV ir Britanijos pajėgomis 
ir davė nurodymų, kaip pradėti 
partizaninę kovą. Irako valsty
binė televizija perdavė Saddam 
kreipimąsi į Irako genčių vadus, 
kuriame Irako vadovas ragino 
juos „kovoti su priešu, kur jis 
bebūtų" ir nelaukti karo vadų 
įsakymų. „Priešas įsiveržė į 
mūsų žemes ir dabar jis veržiasi 

Bet ir po tokio auklėjimo 
mūsų pašnekovas nepradėjo 
elgtis rimtai, taip kaip derėtų, 
mirus valstybės vadovui ir 
geriausiam viso pasaulio dar
bo žmonių bičiuliui Josifui 
Stalinui: „Muzikos visokios 
griežė. Bet mes tą dieną išė
jome į beržyną ir mušėmės 
šiek tiek atšilusiais senais 
raudonikiais. Parėjome visi 
išsitepę". 

53-ieji Lietuvoje buvo dirb
tinai okupanto sukeltos vadi
namosios klasių kovos laik
metis. Tad nenuostabu, kad 
lietuviai Stalino mirtį sutiko, 
vaizdžiai tariant, būdami skir
tingose barikadų pusėse — 
vieni apie tai išgirdo lageriuo
se, kitiems gi net pavyko savo 
akimis išvysti Maskvoje 
pašarvotą diktatorių. Antai 
rašytojas Vytautas Petkevi
čius taip atsakė į mūsų klau
simą, ar tebeprisimena šį pu
sės amžiaus senumo įvykį: 

„Mes visą nakt į prasis-
tumdėme eilėje, kad paryčiais 
įleido mus į Kolonų salę, pra
ėjome ir mane kas labiausiai 
pritrenkė, kad Stalinas gulėjo 
(karstas truputėlį pakeltas 
buvo) ir atėjo visos Rusijos 
patriarchas ir jį, taip sakant, 
pagal visus cerkvės kanonus 
pašventino. Tai mane, kaip 

tada jauną bolševiką, labai 
pritrenkė visas šitas. Kad ne 
žmogų, o faraoną laidoja". 

Tuo tarpu Povilas Jaku
čionis, net jei būtų panorėjęs, 
negalėjo atvykti į Stalino 
laidotuves, kadangi tuo metu 
buvo Vorkutos lagerio kalinys. 
Tačiau diktatoriaus mirtis 
jam, kaip ir jo likimo drau
gams — lietuviams, rusams ir 
kitų tautybių kaliniams — 
suteikė daug tikro, nuoširdaus 
džiaugsmo. Lageryje buvo gali
ma atvirai džiaugtis, per vieti
nį radiją išgirdus šią žinią, — 
pasakojo mums Povilas Jaku
čionis. Ir mes džiaugėmės, 
netgi dainavome, kadangi 
atsirado galimybė išgyventi — 
juk daugelis buvome nuteisti 
25 metams laisvės atėmimo ar 
panašiomis bausmėmis. Bet, 
kol prasidėjo permainos, dar 
praėjo maždaug metai, nors 
režimas ėmė silpti jau po pus
mečio, mat, prasidėjo kalinių 
streikai, nėjimas į darbą, netgi 
sukilimai. 

O kaip 53-ųjų kovo 5-ąją 
prisimena tuomet septyniolik
metis Marijampolės vidurinės 
mokyklos moksleivis Gedi
minas Ilgūnas: 

„Į atmintį įstrigo dvejopai. 
Didžioji dalis žmonių, bent 
man taip atrodė, kaip aš ma-

A- AVIŽIENIO SKUNDAS DĖL REFERENDUMO IR BALSAVIMO 
Nereiktų balsavimo dėl 

Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje rengti didelėse par
duotuvėse, kur prekiaujama 
kiaušiniais, taukais ir alko
holiu, teigia pasipiktinę šiuo 
Vilniaus mero Artūro Zuoko 
sumanymu euroskeptikai. Jų 
vadovas, Judėjimo už nepri
klausomą Lietuvą valdybos 
pirmininkas Algis Avižienis 
dėl to parašė skundą į Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo organizaciją. 

Valdžia nužengė per toli, 
siekdama bet kokia kaina ge
gužės referendume gauti pri
tarimą Lietuvos narystei Eu
ropos Sąjungoje. Tokia yra 
pagrindinė Algio Avižienio 
skundo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos Žmogaus teisių ir demo
kratinių institucijų biuro 
direktoriui mintis. Spren
džiant iš šio teksto, Judėjimo 
už nepriklausomą Lietuvą 
valdybos pirmininko kantrybę 
perpildė žinia, kad Vilniaus 
meras Artūras Zuokas susi
tarė su didžiųjų prekybos ir 
sostinės centrinio pašto vado
vais dėl galimybės balsuoti 
tiesiog parduotuvėse. Mūsų 
radijui Algis Avižienis kalbėjo: 
„Mes pareiškėme susirūpini
mą dėl valdžios atstovų veiks
mų, ruošiantis referendumui. 
Turiu pripažinti, mane pa
skatino mero pasiūlymai bal
suoti apsipirkimo centruose, 
ten, kur prekiaujama alkoho
liu, žuvimi, kiaušiniais, tau
kais. Kažin ar tai yra tinkama 
vieta balsuoti. Na, tai galbūt 

humoras, kas žino, bet gal ir 
bandys tokią idėją prastumti". 

Tenka pripažinti , kad 
anaiptol nevisiems Lietuvos 
įsijungimo į susivienijusią Eu
ropą šalininkams ši idėja — 
surengti balsavimą didžiulėse 
parduotuvėse, kuriose savait
galiais apsilanko daugybė 
žmonių, — pasirodė vykusi. 
Antai Seimo socialdemokratų 
frakcijos narys Algirdas Kun
činas neslėpė savo skeptiško 
požiūrio: 

„Man atrodo, kad spaudo
je jau yra pakankamai daug 
informacijos, pakankamai 
daug žmonės agituojami daly
vauti balsavime. Ir tokios pa
pildomos priemonės iš tikrųjų 
gali žmones kai kuriuos netgi 
neigiamai paveikti, priešingą 
poveikį turėti , paskatinti 
pasyviai laikytis. Todėl, aš 
manyčiau, tokių perlenkimų 
neturėtų būti". 

Viešosios nuomonės tyri
mų bendrovės „Vilmorus" 
direktorius Vladas Gaidys pri
tartų tokiam sumanymui, 
, jeigu būtų žmonėms proble
ma patekti iki rinkiminės 
apylinkės ir jeigu tas padėtų 
jiems išreikšti valią, tai aš bū
čiau už. Bet tie, kurie važiuoja 
į tuos stambius prekybos tink
lus, tai jie nesunkiai susirastų 
ir rinkimų apylinkę". 

Tuo tarpu kaimo vietovė
se, kur iki balsavimo apylin
kės neretai reikia eiti keletą 
kilometrų, didelių prekybos 
centrų, žinia, nėra. Pasak Vla
do Gaidžio, būtų kur kas nau
dingiau, jeigu valdžios institu

cijos savo energiją skirtų kai
mo gyventojų pavėžėjimo į bal
savimo apylinkes organizavi
mui. 

Kita vertus, yra ir prita
riančiųjų Vilniaus mero inicia
tyvai. Antai Seimo Jungtinės 
ir liberalų frakcijos narys 
Klemensas Rimšelis mano, 
kad tai tik sudarys geresnes 
sąlygas piliečių valios raiškai: 
„Tai yra tiktai palengvinanti 
galimybė. Žinot, žmonės kitą 
kartą savaitgaliais iš tikrųjų 
suranda priežasčių ir net gal 
tingumo apsėsti nenueina 
pabalsuoti. Tai jeigu tokia ga
limybė sudaroma, tai čia 
niekas neįtakoja pačio apsi
sprendimo valios, tiktai ga
limybę pabalsuoti, bet tu 
pabalsuoti gali ir už, ir prieš". 

Organizuojant balsavimą 
didelėse parduotuvėse siekia
ma, kad referendume daly
vautų pakankamas balsuotojų 
skaičius, kad po to nereikėtų 
skirti lėšas iš valstybės biu
džeto pakartotiniam referen
dumui paaiškino K. Rimšelis 
ir apibendrino: 

„Dėl to aš nieko nematau 
čia iš tikrųjų blogo. Ir tai, kad 
ten yra sakoma, kad ten par
davinėja alkoholį, dar ką nors 
pardavinėja, nu tai ten par
davinėja pjūklus, reples, par
davinėja plaktukus, tai ką čia 
turi bendra. Ten praktiškai 
niekas negeria, niekas neatei
na balsuoti girti". 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

..Draugui" iš Vilniaus 

čiau, — džiaugėsi. Tikėjosi 
permainų, tikėjosi, kad kaž
kaip gal susilpnės tas režimas 
stalininis, kuris tuo metu bu
vo. Bet mačiau Marijampolėje 
ir apsiverkusių žmonių, žino
ma, uniformomis dėvininčių, 
čia turiu omeny MGB, MVD..." 

Nors buvo ir lietuvių, ku
rie gailėjosi Stalino, pripažįsta 
Gediminas Ilgūnas ir tęsia: 

„Tačiau vis dėlto daugelis 
žmonių laukė permainų. Ir 
mano tėvas tuo metu buvo 

į mūsų gentis ir šeimas", sako
ma pareiškime. „Kovokite su 
jais mažomis grupelėmis, ata
kuokite jų priešakines pozicijas 
ir pulkite iš užnugario, kad jie 
nejudėtų pirmyn. Jiems susto
jus, pulkite juos. Jeigu jie dislo
kuoja savo pajėgas, palikite 
juos, nesikaukite, verčiau su
renkite išpuolį, jiems besiil-
sint", sakoma pareiškime. 

* I r ako ambasador ius 
Rusijoje Abb Khalaf pranešė, 
jog Irakas laiške Rusijos užsie
nio reikalų ministrui Igor Iva-
nov patvirtino, kad su karo be
laisviais Irakas elgsis taip, kaip 
nurodo Ženevos konvencija. 

* JAV vadovaujamos pa
jėgos sunaikino visus šešis 
GPS (pasaulinės pozicionavimo 

sistemos) trukdžių įrenginius, 
kuriais Irakas mėgino suklai
dinti JAV palydovų pozicionavi
mo įrangą, antradienį paskelbė 
JAV kariškiai. 

* JAV generolas majoras 
Victor Renuart per spaudos 
konferenciją jungtinių pajėgų 
vadovybės būstinėje Qata're sa
kė, kad JAV vadovaujamos koa
licijos pajėgas regione pasitiko 
smarkus vėjas, smėlio audroj ir 
perkūnija. JAV brigados gene
rolas Vincent Brooks sakė, kad 
naktį išlaipinti JAV desantinin
kai užėmė lėktuvų nusileidimo 
juostą dykumoje. Pasak jo, Ant
radienį planuojama surengti iš 
viso 1,400 skrydžių, didžioji da
lis kurių turėtų būti nukreipta 
prieš kelią į sostinę saugančius 
Respublikos gvardijos dalinius. 

* Pietinėje Irako dalyje 
per smarkia smėlio audrą 

antradienį dingo du JAV sraig
tasparniai „Apache" ir „Black 
Hawk". Pasak pareigūno, per 
smėlio audrą matomumas siekė 
vos 100 metrų. Dėl to sraigta
sparnių paieška atidėta. 

* JAV na ik in tuvas „F-16" 
Irake per klaidą bombarda
vo raketų „Patriot" bateriją ir 
numušė baterijos radarą, tačiau 
žmonės nenukentėjo. 

* JAV r ake tų „Patriot" 
baterija ant radienį numušė 
dar vieną į Kuwait'ą paleistą 
Irako raketą. 

* Žygį į Bagdadą tęsian-
tys JAV j ū r ų pės t in inka i , 
antradienį persikėlę per Eufra
to upę, maždaug už 25 kilomet
rų į šiaurę nuo jos susidūrė su 
stipriu Irako pajėgų pasiprieši
nimu. Jie buvo apšaudyti į Ira
ko sostinės link vedančiame ke
lyje ir ten susirėmė su mobiliais 

nuteistas 25 metams lageryje. 
Gavome iš jo laišką ir ten, 
sakykime, buvo visokių žmo
nių. Buvo ir intelekto turinčių, 
ir didelę politinę patirtį žmo
nių, kurie rašė, kad tikimės 
dabar permainų. Ir, pasirodo, 
jie neklydo: po to — dvidešim
tas suvažiavimas, 1956-ais 
tėvas grįžo iš įkalinimo vietos. 
Taip atėjo tos permainos". 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

J5raugui" iš Vilniaus 

Irako kariuomenės daliniais. 
JAV pajėgos atsakė artilerijos 
ugnimi ir surengė kelias atakas 
iš oro. Pasak žurnalisto, susirė
mime taip pat buvo panaudoti ir 
šarvuočiai. 

* I rako generolas Hazem 
ar-Rawi antradienį pranešė, 
kad Irako pietryčiuose esančia
me Fao pusiasalyje mirtininkas 
susprogdino sąjungininkų tan
ką. Pasak generolo, mirtinin
kas, „žygdarbį įvykdė prasibro
vęs už priešo gynybos linijos". 

* Saudi Arabijos užsienio 
r e ika lu minis t ras , princas 
Saud al-Faisal antradienį pa
reiškė, kad Saudi Arabia pasiū
lė JAV ir Irakui taikos planą. 
„Mes pateikėme pasiūlymą ir 
laukiame teigiamo atsakymo. 
Kol kas pasiūlymas nebuvo at
mestas", sakė princas Saud al-
Faisal. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

LUKAS 
ŠOLIŪNAS 

1977 m. gruodžio 27 d. — 
1999 m. balandžio 4 d. 

Šv. Mišios už mūsų vienintelį Brolį ir Sūnų aukoja
mos Čikagoje, St. Clement parapijos bažnyčioje, 642 W. 
Deming St. š.m. balandžio 4 d., penktadienį, 9 vai. ryto 
ir Leipalingio parapijos bažnyčioje balandžio 2 d. 

Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje už 
jo sielą. 

Se suo Mikah 
Tėvai — Francine i r J o n a s Šoliūnai 

Mylimai seseriai 

A. t A. 
ALEKSANDRAI VEREŠILKAITEI 

JURJONIENEI 
mirus , nuoš i rdž ia i užjaučiame mieląją Laimą 
Pla te r ienę i r d r a u g e liūdime. 

Aldona Aistienė 
Elena Dambriūnienė 

Ona ir Juozas Vitėnai 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

PADĖKA 
A f A. 

JADVYGOS BUDVYTYTĖS 
PALIULIENĖS 

artimieji norėtų išreikšti didelę padėką visiems drau
gams, kaimynams, bendradarbiams, bendrakeleiviams 
ir ypač Šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonui John 
Williams bei chorui už maldas, Mišias, gėles, aukas Lie
tuvos našlaičiams ir gražius paramos žodžius mūsų 
sunkiose netekties valandose. 

Regina Paliulytė-Siemonaitienė ir šeima 
Arūnas Povilas Paliul is ir šeima 

PADĖKA 
A. f A. 

ELENA BROZYTĖ 
SNIEGAITIENĖ 

Mirė 2003 m. vasario 7 d. Palaidota vasario 13 d. 
West Palm Beach, Florida. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, visiems Palm 
Beach apylinkės draugams, pažįstamiems ir organiza
cijų atstovams, atsilankiusiems atsisveikinti ir paly
dėjusiems brangią Elenutę į Amžino poilsio vietą. 

Ačiū visiems už užuojautas žodžiu ir laiškais. Taip 
pat labai dėkingi atsiuntusiems gražių gėlių ir už au
kas šv. Mišioms. 

Nuliūdusi šeima 
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Gražina Sturoniene. „Geležinio Vilko" būrelio globėja, baigęs savo ka
denciją Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Skaistė Jagelaviciūte, 
..Geležinio Vilko" istorinio būrelio pirm., kuriai prez. Adamkus 
nuoširdžiai padėkojo už gražią būrelio veiklą LR prezidento rinkimų ak
cijoje. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Lore ta Umbras i enė , 
akompanuojant muz. Jolantai 
Banienei, dainuos partizanų 
dainas A. Ruškio knygos „En
driejavo žemė" sutiktuvėse ko
vo 30 d., 12:30 vai. p.p.. Lietu
vių dailės muziejuje PLC. 
Knygos sutiktuvių rengėjai 
užtikrina, kad programa pasi
baigs 1:30 vai. p.p. ir visi 
galės lengvai suspėti nuvykti 
į Jaunimo centrą, kur 3 vai. 
p.p. vyks Los Angeles Dramos 
sambūrio spektaklis „Ledi 
Makbet iš Akmenės". Pasta
rąjį renginį ruošia „Draugas" 
ir tikrai gaila, kad Partizanų 
globos komitetas, kurį „Drau
gas" visuomet remia, negalėjo 
pasirinkti kitos datos knygos 
sutiktuvėms. Mes esame labai 
dėkingi visoms lietuviškoms 
organizacijoms, kurios pa
prastai prisitaiko prie „Drau
go" renginių (juk jie skelbiami 
renginių kalendoriuje kiekvie
no mėnesio pradžioje) ir savie
siems pobūviams skiria kitą 
datą. 

Velykaičių m a r g i n i m o 
pamokos ruošiamos Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
šeštadienį, balandžio 12 d., 
nuo 10:30 vai. r. iki 1 vai. po
piet. Kiaušinius marginti mo
kys ilgametė margučių margi
nimo pamokų vedėja, liaudies 
menininke Uršulė As t r i enė 
ir jos sūnus Don Astras. Rei
kia atsinešti svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių, 
skutinėjimui peiliukus ir ins
trukcijas suteiks muziejus. 
Būtina registruotis iš anksto 
tel. 773-582-6500. 

G e r a r d a s ir dr . Nellie 
J u š k ė n a i , gyv. Cleveland 
Hts. OH. Draugo fondo gar 
bės nariai, per 10 metų rėmę 
visus Draugo fondo vajus, vėl 
atsiuntė 200 dol. pavasario 
vajui, pasiekdami 4.600 dol. 
įnašų sumą. Už nuolatinę ir 
stambią paramą Draugo fon
dui labai, labai dėkojame. 

Tradic in is „Draugo" pa 
vasa r in i s koncertas ruošia
mas balandžio 6 d., sekmadie
nį. 3 vai. popiet. Maria gimna
zijos salėje. Programą atliks 
trys žinomos solistės iš Lietu
vos, pasivadinusios „Trijų 
panterų" vardu. Visuomene 
maloniai kviečiama koncerte 
dalyvauti. Bilietai iš anksto 
gaunami „Seklyčioje". 

Rengiamas rašytojo, Lie
tuvos rašt i jos klas iko Vy
t a u t o Alanto paminėjimas 
balandžio 5 d„ 3 vai. p.p.. Bal 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje '6500 S. 
Pulaski Rd. Chicago>. Rašy
tojo asmenį ir brandžią kūry
bą aptars Pilypas Narutis, 
vienas 1941 m. Lietuvos suki
limo organizatorių. 

Už Lietuvoje nesen ia i mi
rus io dr. Adolfo Damušio 
sielą Mišias šį šeštadienį, ko
vo 29 d„ 11 vai. r., Ateitinin
kų namuose aukos kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Po Mišių 
trumpai prisiminsime dr. A. 
Damušį. kaip ateitininką, re
zistentą, kovotoją už Lietuvos 
šviesesnę ateitį ir visuomeni
ninką. Šį prisiminimą baigsi
me, parodydami dr. A. Damu
šio laidotuvių videojuostą iš 
Kauno Vytauto bažnyčios ir 
Petrašiūnų kapinių. Visi atei
tininkai, LF bičiuliai bei visa 
Čikagos ir apylinkių Čikagos 
visuomenė yra kviečiama da
lyvauti, pagerbti šviesios at
minties kovotoją, idealistą, 
veikėją. Rengia Čikagos ateiti
ninkai ir LF bičiuliai. 

BALFo cen t ro valdybos 
p i rmin inkė Maria Rudienė 
dalyvaus Cicero BALFo sky
riaus metinėje narių šventėje, 
šį sekmadienį, kovo 30 d., 
kuri bus pradėta Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 9 vai. r. 
Mišiomis už gyvus ir miru
sius skyriaus BALFo narius. 
Po Mišių parapijos salėje vyks 
susirinkimas ir pabendravi
mas. 

Koks g ražus pavyzdys! 
Švč. M. Marijos Gimimo 'Mar-
quette Park) parapijos sielova
doje dirbantis iš Lietuvos 
kun. Rimvydas Adomavičius 
Gavėnios metu prie šoninio 
altoriaus bažnyčioje yra padė
jęs mažą aukų dėžutę ir prašo 
tikinčiųjų nuo Gavėnios pas
ninku ar kokių malonumų at
sisakymu sutaupytus pini
gėlius sumesti į tą dėžutę, o 
surinktos aukos bus skirtos 
Viešvilės 'Jurbarko rajonas) 
pagrindinės mokyklos reika
lams — mokykla šiemet šven
čia 100 metų įkūrimo sukaktį. 
Tuo pavyzdžiu tikrai galėtų 
pasekti kiti kunigai, ypač at
vykę iš Lietuvos darbuotis 
Amerikos lietuvių parapijose. 

Pavasaris vėluoja. Ilgos 
žiemos savaitgaliai buvo ra
mūs, be renginių, be pramogų. 
Orui sušilus, kaip iš maišo pa
biro renginiai. Jau girdėti 
balsų, kad visuomenė nespėja 
visų renginių lankyti, jų yra 
per daug. 

Bet iš tikrųjų, ar yra per 
daug kultūrinių renginių? 
Neseniai praėjo kultūringas ir 
retas meniško žodžio kara
liaus Mindaugo 750 metų pa
minėjimas. Tiesa, yra progų 
pasivaišinti ir paremti labda
ros organizacijas, tačiau teat
ras mūsuose yra retas svečias. 
Los Angeles Dramos sambūris 
po sėkmingos premjeros nepa
miršta Čikagos. Jie atveža 
čikagiečiams komediją „Ledi 
Makbet iš Akmenės". Ne tik 
imponuojanti antraštė, bet 
įdomiai besikaitaliojanti intry-
ga, o aktoriai sugeba smagiai 
juokinti publiką. 

„Ledi Makbet iš Akmenės" 
rašytojo Jono Meckonio ko
medijoje vaidina net šeši įvai
raus amžiaus vyrai ir penkios 
gražuolės. Režisierius Algi
mantas Žemaitaitis. JAV LB 
Kultūros tarybos 2002 metų 
teatro laureatas, puikiai su
telkė didelį būrį aktorių, kurie 

atvyksta į Čikagą, patys apsi
mokėdami kelionės ir nakvy
nių išlaidas, o mums čikagie
čiams tenka nepatingėti ir 
paaukoti dešimkę bilietui įsi
gyti. Visas savo jėgas ir 
išlaidas šis šaunus Los An
geles Dramos sambūris aukoja 
„Draugo" dienraščiui. 

„Draugas" visiems reikalin
gas. Per „Draugą" gyvuoja ir 
garsėja visos išeivijos visuo
meninės, labdaros, kultūrinės 
organizacijos, fondai, litua
nistinis švietimas bei mūsų 
telkiniai. Atkreipkime į tai 
savo dėmesį, nes šie laikai 
spaudai nėra palankūs. „Drau
gas" jungė visų kartų lietuvius 
ir visais laikais, tad junkimės 
ir dabar. Pagarba ir padėka 
Los Angeles Dramos sambū
rio pirmininkei Emai Dovy
daitienei, režisieriui ir visiems 
teatro darbuotojams. Parem
kime energingus svečius iš to
limos Kalifornijos ir kartu pa-
remsime spausdintą žodį. 

Bilietus į teatro spektaklį 
prašome įsigyti „Seklyčioje" ir 
prieš spektaklį nuo 2 vai. 
Spektaklis įvyks kovo 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. 

info. 

Kompozitorius, dainininkas Raigardas Tautkus 'kairėje) ir aktorius 
Egidijus Stancikas, sėkmingai gastroliavo daugelyje lietuvių telkinių, at
likdami karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus programą. Juos į JAV 
pakvietė LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė. 

Lino Johansono nuotrauka. 

UŽGAVĖNĖS MAIRONIO MOKYKLOJE 
Mūsų 6-tos klasės Užgavė

nės praėjo labai šauniai. Visi 
klasės mokiniai susirinko, už
sivilkę kostiumus ir užsidėję 
kaukes. Tarp jų buvo čigonės, 
velniai ir, aišku, Lašininis su 
Kanapiniu. Lašininiu buvo ap
sirengusi net mūsų pačios 
klasės mokytoja, panelė Rasa, 
kurios iniciatyva ir suruošėm 
šias Užgavėnes. 

Su akordeono palyda (Kęstu
tis Daugirdas) mes vaikščio
jom per kitas klases ir daina
vom dainas, aišku, šaukdami: 
„Žiema, Žiema, bėk iš kiemo!" 
Paskui abi šeštosios klasės 
rinkosi lauke, kur visi žaidėm 
žaidimus, traukėm virvę ir 
stebėjom Lašininio bei Kana
pinio kovą. Tai buvo smagu 

stebėti jų kautynes. Kartu 
lauke turėjome ir More — la
bai norėjom ją sudeginti ant 
laužo, bet bijojome, kad Le-
monto miestelis mus areštuos 
už tai. 

Pažaidę ir pašokę, grįžome į 
klases, nes ten mūsų laukė 
„Blynų balius" — tikra puota 
su įvairiausiais blynais, saldu
mynais, gėrimais. Puotos me
tu įvyko gražiausių kaukių ap
dovanojimas. Tai buvo pirmas 
kartas, kada šventėm tokias 
Užgavėnes mokykloje — visi 
nutarėm, kad tai labai smagi 
lietuviška šventė, kurią ir ki
tais metais žadame švęsti. Ir 
kitą metą gausime leidimą su
deginti More! 

6-to skyr iaus mokin ia i 

Maironio lit mokyklos 'Lemont, IL) mokiniai švenčia L'žg; 
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BALFo centro valdybos, išrinktos 2002 m. spalio 27 d., Chicago, IL, pirmasis poseiminis posėdis. Pirmoje eil. iš 
kaires: kun. Jonas Juozupaitis — vicepirm., Maria Rudienė — pirm., kun. Jonas Kuzinskas — viceprim., Re
gina Patlabienė — protokolų sekretorė; antroje eil.: Vytautas Kasniūnas — vicepirm., inž. Antanas Rudis, visų 
BALFo darbų rėmėjas, Aleksas Kikilas — vicepirm, Faustas Strolia — ižd., valdybai dar priklauso dr. Jonas 
Šalna. 

POETINIO — MUZIKINIO SPEKTAKLIO 
VAIDINIMAS ČLM 

Kauno dramos teatro ak- priešai suoks, ką šnekės tau 
torius Egidijus Stancikas ir 
dainininkas Raigardas Taut
kus sužavėjo Amerikos lietu
vių bendruomenę, parodę pui
kų poetinį — muzikinį spek
taklį. Abu atlikėjai greitai iš
garsėjo ir pelnė daug pagyri
mų, šiltų atsiliepimų iš Ameri
kos lietuvių auditorijos. Spek
taklio sėkmės kertinis akmuo 
— originaliai surežisuotais 
programos scenarijus, skirtas 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
750 karūnavimo metinėms pa
minėti. Profesionalus duetas 
buvo pakviestas ir į Čikagos 
lituanistinę mokyklą. 

Kovo 8 dieną, 10 vai. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
buvo parodytas poetinis — 
muzikinis spektaklis „Kelias 
į karūną", specialiai pritaiky
tas mokyklinio amžiaus vai
kams. Į šį vaidinimą susirinko 
4-10 klasių mokiniai, mokyto
jai, tėveliai. 

Meninėje programos daly
je buvo pasakojama poetinio 
žanro istorinė sakmė apie ka
ralių Mindaugą, kaip apie pa
prastą lietuvį, mylintį Lietu
vos žemę, kaip tėvą, besirūpi
nantį savo sūnumis, kaip žmo
gų, turintį laimę, džiaugsmą, 
svajones, ir žinoma, kaip 
reikšmingą valdovą Lietuvos 
valstybingumo istorijoje. 

Po nuostabios meninės 
programos aktorius Egidijus 
kalbino mokinius, kokį gi jie 
įsivaizduoja karalių Mindau
gą, kuo jis skiriasi nuo eilinio 
berniuko? Būdamas mažas 
karalius irgi dūko, šėlo kaip 
ir visi vaikai, taip pat mokėsi 
lietuviškai kalbėti, ir rašyti. 
Tik vieną kartą jis sugalvojo 
kažką didingo. Aktorius tiki
no, kad kiekviename yra ma
žas karaliukas Mindaugėlis, 
kiekviename yra kažkas di
dinga, kilnu ir garbinga. 

„Meilės Lietuvai" tema 
buvo ypač įdomi ir aktuali, 
kuri ne vieną mokinį vertė iš
reikšti savo nuomonę. Daug 
skirtingų pamokymų, sampro
tavimų, argumentų buvo iš
girsta: „Mylėti Lietuvą, reiš
kia būti jos patriotu, gerbti 
savo tėvų kraštą, atvažiavus į 
Lietuvą, nešiukšlinti, mokėti 
gražiai lietuviškai kalbėti..." 
— įtikinamai aiškino vaikai 
Beje, pats žodis „meilė" yra 
daugiareikšmis, apibūdina
mas lengvai ir sunkiai, išgy
venamas linksmai ir skau
džiai. Iš to jausmo žodžio gimė 
eilėraščiai, dainos, kūryba. 
Aktorius su tokiu pačiu įkvė
pimu padeklamavo eilėraštį' 
apie meilę („Bremeno muzi
kantai"). 

Programos pabaigoje dai
nininkas Raigardas padainavo 
daugumai lietuvių gerai ži
nomą dainą „Aukštumos", ku-
roje sakoma: „Netikėk ką 

svetimi, šis gyvenimas kitoks, 
reikia būti savimi". Iš tiesų, 
gyvenimas Amerikoje, mums 
lietuviams yra kitoks, labiau 
nostalgiškas ir brangintinas, 
gilesnis ir jautresnis mintimis 
apie Lietuvą, jos žmones, 
gamtą, kultūrą. Norisi, kad vi
sada būtų atviri keliai į Lietu
vą, kad kiekvienas lietuvis 
augdamas svetur, išliktų sa
vimi, kad vaikai didžiuotųsi 
esantys karaliaus Mindaugo 
vaikais. 

Spektaklio metu mokiniai 
pasisėmė ne tik lietuviškos 
dvasios, bet, bendraudami su 
aktoriais, praturtino savo ži
nias istorijos, lietuvių kalbos, 
muzikos pamokomis. Tikime, 
kad talentingi atlikėjai lankys 
mokyklas ir ateityje su nau
jais spektakliais, nuoširdžio
mis meninėmis programomis 
taip reikalingomis ir laukia
momis už Atlanto gyvenančių 
vaikų. 

Po iškilmingo spektaklio 
vyresnių klasių mokiniai susi
rinko į Jaunimo centro kavi
nę paminėti Kovo 11 dienos. 
Tradiciškai buvo vaišinamasi 
dideliu tortu, šventės proga 
buvo degama trylika žvaku
čių, kurios reiškė, kad Lietu
va jau trylika metų yra laisva 
šalis. Žvakutes uždegė mokyk
los direktorė Jūratė Dovilienė, 
visus pasveikino su švente, 
pasidžiaugė puikiais žmonė
mis, susirinkusiais į šventę. 
Žvakutes užpūtė dešimtos 
klasės abiturientai, padekla
mavo eilėraštį apie Lietuvos 
laisvę. 

Lietuvos laisvės istorija 
buvo sunki, marga, giliom 
žaizdom nusėta. 750 metų lai
kotarpį galima palygint poeto 
Justino Marcinkevičiaus eilė
mis: „Kiek rovė — neišrovė, 
kiek skynė — nenuskynė, to
dėl, kad tu — šventovė, todėl, 
kad tu tėvynė". Sunkiais, ne
ramiais laikais Lietuva suge
bėjo išlikti kaip tvirtovė, tai 
kaip įrodymas Mindaugui, 
kad prieš 750 metų iš smulkių 
kunigaikštijų jo sukurta Lie
tuvos karalystė tebėra stipri, 
savarankiška ir demokratinė 
valstybė. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

Eglė M. Firme, Ridgecrest. 
CA. Ona Žukas Norkus. Los 
Angeles, CA, Laima Ja ra š iū -
nienė, Santa Monica. CA. ne 
tik pratęsė „Draugo" prenu
meratą, bet kiekviena at
siuntė po 50 dol. auką. Šir
dingas ačiū: Jeigu visi mūsų 
skaitytojai būtų tokie dosnūs 
(arba bent laiku atsiųstų pre
numeratos mokestį), visos 
„Draugo" problemos išgaruotų, 
kaip rūkas, saulutei pakilus. 

TINKLINIS! 

ASK „Neris" ieško jaunų 
tinklininkų. Norime atkurti 
„Neries" tinklinio sporto klu
bą. Žadame įsteigti jaunučių 
komandas: nuo 5-to iki 12-to 
skyriaus berniukų ir mergai
čių. Susidomėję sportininkai 
kviečiami dalyvauti „open 
gym" trečiadieniais, kovo 26 d. 
iki gegužės 14 d., nuo 7-9 v.v. 
St. Josephs parapijos sporto 
salėje, 4824 Highland (Main 
St. ir Franklin St. kryžkelė), 
Downers Grove priemiestyje. 
Įėjimas į sporto salę rytų pu
sėje. Skambinkite Aldai Bra-
kauskienei, 630-243-9084 ar
ba Laurai Lapinskienei, 630-
971-8629. 

ASK „Neries" valdyba 

Kovo 29 d., šeštadienį , 12 
vai., Pedagoginiame lituanis
tikos institute poetė ir. rašytoja 
Eglė Juodvalkė kalbės apie 
savo kūrybą ir naujausią poe
zijos rinkinį „Veidrodis ir tuš
tuma". Kviečiami visi, besido
mintys literatūra ir poezija. 
r SKELBIMAI 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776^742 

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

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

ADVOKATAS 
Genadi) COLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC. OUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. Lavvler A ve.. Surte 100, 

Skokie. IL 60077 

DARIUS PI. DIRMAMTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVIMO IR KRIMINALINIU TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Cikagoie :r Oak Lawrv 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

mailto:Gibaitis@aol.com

