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Šiame 
numeryje: 
Pasikeitė Lietuvių 
skautų sąjungos 
vadovybė; steigiamas 
skautų archyvas; 
knygos sutiktuvės. 

2psl. 

Lietuva ir NATO; 
karas I rake ir 
apdovanojimai. 

3psl. 

Laiškų skyriuje 
skaitytojai pasisako 
apie lietuviška filmą 
Čikagoje, gražuolių 
rinkimus, aiškiareges; 
šeimininkių kertelė. 

4 psl. 

Tęsiamos diskusijos: 
ar Lietuvai reikia 
naujo dienraščio; 
Lietuva jau laikoma 
pavyzdžiu. 

5 psl. 

Kas gi tos „Panteros"; 
finansiniai patarimai 
„Seklyčioje"; velykiniai 
atvirukai „Drauge". 

6 psl. 

Sportas 
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* Ant rą p e r g a l e E u r o p o s 
j a u n i m o (iki 21 metų am
žiaus) fu tbo lo č e m p i o n a t o 
atrankos turnyre iškovojo Lie
tuvos olimpinė rinktinė. III vie
tą penktoje keturių komandų 
atrankos grupėje užimantys 
Lietuvos futbolininkai (6 tšk.> 
antradienį Vilniaus ..Žalgirio" 
stadione "2:1 (1:1) įveikė Škoti
jos vienuolikę 

* V i ln i aus „ R a t u t o " klu
bo šokėju p o r a Andrius Ran
delis ir Eglė Visockaitė, kuriuos 
treniruoja Aušrelė ir Virginijus 
Visockai, tapo nugalėtojais Lo
tynų Amerikos šokių programo
je tarptautinėse pasaulio varžy
bose Singapūre ir užėmė II vie
tų Jakartoje (Indonezija!) vyku
siose varžybose. Tose pačiose 
varžybose klasikinių šokių pro
gramoje Kauno ..Sūkurio" klu
bo pora Andrius Ivašauskas ir 
Jurga Dingelytė, treniruojama 
Jūratės ir Česlovo Norvaišų. 
užėmė trečiąsias vietas. 

Naujausios 
žinios 

L i e t u v a — s m u r t o 
p r ieš m o t e r i s i r va ikus vals
tybė, teigia JAV pareigūnai. 

• Kova su korupc i ja Lie
tuvoje duoda teigiamų rezul
tatu. 

: P r e z i d e n t ū r o j e svars 
tyta, ka ip p a g e r i n t i onkolo
ginės pagalbos teikimą. 

Vasara, ka r ia i m o k y s 
Vi lniaus v a i k u s sveikos gy
vensenos 

Melagnj dieną prez i 
den tas a p d d anojo ir iš jo pa
sišaipant uis humoristus. 

Įsigaliojo L ie tuvos ir JAV sutart is dėl 
nus ika l t ė l ių išdavimo 

Liko 500 d i e n ų ik i 2004 m e t ų A t ė n ų ol impinių 
ž a i d y n i ų 

Viln ius , balandžio 1 d . 
(BNS) - Įsigaliojo Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
sutart is dėl ekstradicijos (as
menų, pažeidusių valstybės įs
tatymus, išdavimo). Sutartis įsi
galiojo pirmadienį, kuomet 
Vašingtone Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas ir 
JAV Valstybės depar tamento 
pasekretoriaus pavaduotoja 
Europos ir Eurazijos reikalams 
Heather Conley pasirašė pro
tokolus dėl ekstradicijos sutar

ties įsigaliojimo bei pasikeitė 
patvirtinimo rašta is . 

Lietuvos ir JAV ekstradici
jos su ta r t i s buvo pasirašyta 
2001 metų spalio 23 dieną 
Vilniuje. 

Sutart is įpareigoja vienai iš 
susi tar iančių šalių pateikus 
prašymą, išduoti viena kitai 
asmenis, esančius jų teritorijoje, 
kad jiems būtų taikoma bau
džiamoji atsakomybė arba įvyk
dytas nuosprendis. 

Asmenis numatoma išduoti 

už veikas, kurios pagal abiejų 
susi tar iančių šalių įs tatymus 
yra nusikaltimai ir už kurias 
numatyta daugiau kaip viene
rių metų laisvės atėmimo baus
mė. 

Sutartyje taip pat numaty
ta, kaip bendradarbiaus abiejų 
valstybių teisėsaugos pareigū
nai. Susitarimas pakeitė iki šiol 
galiojusias 1924 m. balandžio 9 
d. ir 1934 m. gegužės 17 d. 
Lietuvos ir JAV sutart is dėl 
ekstradicijos. 

Lietuvos a m b a s a d o r i u s p i r m i n i n k a u s 
J u n g t i n i ų T a u t u k o m i s i j a i 

Vilnius , balandžio 1 d. 
(BNS) - Lietuvos nuolatinis ats
tovas prie Jungtinių Tautų am
basadorius Gediminas Šerkš
nys išrinktas Jungtinių Tautų 
Gyventojų ir raidos komisijos 
pirmininku vienerių metų ka
dencijai. Pirmadienį Niujorke 
prasidėjusioje šios komisijos 36-
ojoje sesijoje taip pat išrinkti 
keturi komisijos pirmininko pa
vaduotojai - Bangladešo, Gam-
bijos, Liuksemburgo ir Peru ats
tovai. Komisijos sesija tęsis iki 
balandžio 4 dienos. 

1946 metais įsteigta Jung
tinių Tautų Gyventojų ir raidos 

komisija nagrinėja pasaulio gy
ventojų s t ruk tūrą , demogra
finius pokyčius bei jų poveikį 
ekonominei ir socialinei raidai, 
teikia pasiūlymus J T Ekono
minei ir socialinei tarybai. 

Šią komisiją sudaro 47 val
stybės, ke tver iems metams 
renkamos regioninio pasiskirs
tymo principu: 12 vietų turi 
Afrikos grupės valstybės, 11 -
Azijos, Vidurio ir Rytų Europos 
šalys, 9 - Pietų Amerikos, 10 -
Vakarų Europos ir kitos valsty
bės. 

Lietuva komisijos nare 
išrinkta 2001-2004 metams. 

Europos Sąjunga ir Rusija nebaigė tartis 
dėl Karaliaučiaus 

Briusel is , balandžio 1 d. 
(„Reuters"-AFP-BNS) - Euro
pos Sąjungai (ES) ir Rusijai pir
madienį nepavyko rasti kom
promiso dėl Rusijos Karaliau
čiaus srities gyventojų tranzito, 
sakė Europos Komisijos atsto
vas spaudai. 

Lapkričio mėnesį Rusija ir 
ES vadovai pritarė planui leisti 
rusams nuo 2003 metų liepos 1 
dienos vykti iš ir į Karaliau
čiaus sritį su specialiais tranzi
to dokumentais, kurie pakeistų 
vizas. 

Tačiau Rusija reikalauja 
lankstesnės naujųjų tranzitinių 
dokumentų išdavimo tvarkos 
savo piliečiams, nei siūlo ES ir 
Lietuva, kurios norėtų, kad 
Rusijos keleivių duomenys būtų 
t ikrinami kuo nuodugniau. 
Savo ruožtu Maskva pageidauja 
kuo lengvesnio ir spartesnio 
patikrinimo mechanizmo. 

Rusija, Lietuva ir ES 
,,žengė puse žingsnio galutinio 
susitarimo dėl Karal iaučiaus 
tranzito link. tačiau ne visą 

žingsnį, kuris atspindėtų mūsų 
interesus", Briuselyje sakė Ru
sijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Sergej Razov. 

Praėjusią savaitę Rusijos ir 
ES pareigūnai manė, kad kom
promisas bus pasiektas, bet per 
pirmadienio derybas nepavyko 
išspręsti logistinių klausimų, 
tokių, kaip anketos, kurias tu
rėtų pildyti Rusijos keleiviai, ir 
laikas, per kurį turėtų būti pa
tvirtinti jų bilietai. 

Derybininkai susi tarė dėl 
tranzito dokumentų kelionėms 
kitomis t ranspor to priemonė
mis, kurie kainuos tik 5 eurus 
(17 litų) ir galios trejus metus. 

Praėjusį lapkrit į paskelb
tame ES ir Rusijos komunikate 
dėl t ranz i to į Karal iaučiaus 
sritį numatoma, jog nuo liepos 1 
dienos t ranz i tu per Lietuvą 
vyksiantys Rusijos piliečiai pri
valės turė t i vadinamuosius 
supaprast intus kelionės doku
mentus , kur iuos gauti bus 
lengviau ir pigiau, nei vizas. 

ES pavydi Lietuvai 
ekonomikos 

pažangos 
V i l n i u s , balaoiž io 1 d. 

(BNS) - Politines ir ekonomi
nes aktual i jas , susijusias su 
Europos Sąjungos (ES) plėtra 
bei būsimais ekonominiais po
kyčiais, su Lietuvos pareigū
nais antradienį Vilniuje aptarė 
Nyderlandų Ekonomikos rei
kalų ministerijos generalinis 
sekretorius, ES Ekonominės 
politikos komiteto vadovas Jan 
Willem Oostrevvijk. J is susitiko 
su finansų ministre Dalia 
Grybauskaite ir ūkio ministru 
Petru Čėsna. 

D. Grybauskai tės įsitiki
nimu, ES reformavimosi strate
gija ir Lietuvos prioritetai vi
siškai sutampa, o pastaruoju 
metu aptart i būsimųjų reformų 
atvykstančių pareigūnų vizitai 
yra pripažinimas, <ad Lietu
voje įvykdytos esminės struktū
rinės reformos buvo racionaliai 
suplanuotos ir sėkmingai rea
lizuotos. ES pareigūnų domėji
mąsi Lietuvos patirtimi D. Gry
bauskaitė sieja su pastarųjų 
metų šalies ekonomikos augimo 
rodikliais. 

„Dabar, kai pasaulio ūkis 
plėtojamas gana lėtai, nuošir
džiai pavydžiu tokio jūsų augi
mo", - sakė J.W.Oostrewijk. 

Lietuva padės Turkijai 
priimti Irako karo 

pabėgėlius 
V i l n i u s , balandžio 1 d. 

(BNS) - Atsiliepdama į NATO 
ir Europos Komisijos (EK) pra
šymą, Lietuva ketina suteikti 
pagalbą Turkijai priimant gali
mus karo pabėgėlius iš Irako. 

Kaip rašoma nutarimo aiš
kinamajame rašte, NATO Eu-
roatlantinio reagavimo 

Nukel ta į 5 psl . 

LTOK Vykdomojo komiteto narys Rimantas Bagdonai. LTOK olimpinio švietimo direktorius Petras Statutą ir 
Kūno kultūros bei sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas ELTOS nuotr 

V i l n i u s , balandžio 1 d. 
(ELTA) - 500 dienų iki 2004 
metų Atėnų olimpinių žaidynių 
proga Lietuvos tautiniame olim
piniame komitete (LTOK) įvyko 
iškart keli renginiai - įteikti 
nauji ženklai pirmiesiems olim
pinės delegacijos nariams, pas
kelbta apie geriausių sporti
ninkų būsimus apdovanojimus, 

o LTOK prezidentas Ar tūras 
Poviliūnas pasidalijo įspūdžiais 
apie vizitą būsimųjų žaidynių 
sostinėje. 

Bendradarbiaujant su Lie
tuvos o l impine kolekcininkų 
asociacija, s u k u r t a s naujas 
olimpinės r inkt inės nario žen
klas , k u r i a m e vaizduojamas 
valstybės he rbas ir kita a'ribu-

tika. 
Pirmieji trys tokie ženklai 

į teikti olimpinį kelialapį jau 
iškovojusiam penkiakovininkui 
Andrejui Zadneprovskiui bei jo 
treneriui Jurijui Moskvičiovui ir 
olimpinės miujos vadovui. 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generaliniam direkto
riui Vytui Nėniui. 

Lietuvos kariai dalyvauja 
antiteroristinėje operacijoje 

fanistane Afgs 
V i l n i u s , balandžio 1 d. 

(BNS) - Prezidentas Rolandas 
Paksas pateikė Seimui svars
tyti nutarimą „Dėl Lietuvos ka
rių dalyvavimo JAV vadovauja
moje tarptautinėje operacijoje 
Tvirta taika' Centrinės ir Pietų 
Azijos regione pratęsimo". 
Atitinkamą dekretą preziden
tas pasirašė pirmadienį. 

Pagal pernai įsigaliojusias 
Tarptautinių operacijų įstaty
mo pataisas, projektus dėl karių 
misijų užsienyje Seimui teikia 
prezidentas savo dekretu . 
Maždaug 40 Lietuvos Specia
liųjų operacijų pajėgų karių 
JAV vadovaujamoje tarptaut i 
nėje antiteroristinėje misijoje 

„Tvi r ta t a ika" („Endur ing 
Freedom") Afganistane tarnau
ja nuo praėjusių metų lapkričio. 
J ie į misiją buvo nusiųsti pus
mečiui. 

Kaip sakė prezidento 
pa ta rė jas gynybos klausimais 
Algirdas Norkus, gegužės mė
nesį baigiasi jų dalyvavimas mi
sijoje, todėl į Afganistaną bus 
s iunčiama k i t a s maždaug 40 
kar ių būrys šešiems mėne
s iams, jei misija nepasibaigs 
anksčiau. 

R. P a k s a s ne t rukus po 
inauguraci jos kovo pradžioje 
buvo n u v y k ę s jų aplankyti . 
Grįžęs iš kelionės jis pažadėjo 
pratęsti Lietuvos karių misiją. 

Vyriausybė Seimui teikia praėjusiu metų 
veiklos ataskaitą 

Vi ln ius , balandžio 1 d. 
(ELTA) - Vyriausybė teikia Sei
mui praėjusių metų veiklos 
ataskaitą, kurioje pateikiama 
informacija apie nuveiktus dar
bus, valstybės finansų panau
dojimą bei numatomi artimiau
sio laikotarpio prioritetai. 

Dvyliktoji valstybės vy

riausybė dirba nuo 2001 metų 
liepos 12 dienos, todėl teikiama 
a taskai ta yra pirmoji, apimanti 
visą kalendorinių metų laiko
tarpį. 

Ketvirtadienį ją ministras 
p i rmininkas Algirdas Brazaus
kas pr is ta tys Seime. 

N u k e l t a į 5 psl 

Lietuvos karininkas 
išvyko i ES taikos 

misiją Makedonijoje 

V i l n i u s , balandžio 1 d. 
(BNS) - J Europos Sąjungos 
(ES) vadovaujamą taikos palai
kymo misiją Makedonijoje 
an t rad ien į išvyko Lietuvos 
kariuomenės kapitonas Vidas 
Šilaika. 

Skopjėje įsikūrusio ES pa
jėgų štabo sudėtyje logistikos 
specialistas V. Šilaika dirbs lo
gistikos planavimu užsiiman-
čiame padalinyje. Pirmadienį 
ES vadovaujamos pajėgos per
ėmė vadovavimą misijai iš 
NATO. Numatyta jog prie šios 
misijos prisidės 27 šalys, iš jų 
14 nėra ES narės. Pusmetį be
sitęsiančiai misijai vadovaus 
Prancūzija. Tai pirmasis kar
t a s , kai Europos Sąjunga iš 
NATO perima vadovavimą mi
sijai. ES pajėgas taikos palai
kymo misijoje Makedonijoje 
sudarys apie 320 karių. 

Lietuvos karininko siunti
mui į misiją Makedonijoje Sei
mas pritarė kovo 25 dieną. 

Šio karininko išlaikymas 
misijoje šių metų balandį -
spalį KAM atsieis apie 34.000 
litų. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. imerfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agenfOrų pranešimsis) 

EUROPA 
Briusel is . JT vyriausiasis 

ginkluotės tikrintojų vadovas 
Hans Blix abejoja, kad Irakas 
panaudos masinio naikinimo 
ginklus prieš JAV ir Didžiosios 
Britanijos pajėgas, net jeigu j is 
ir turi tokių ginklų, antradienį 
rašo Belgijos laikrašt is ,,Le 
Soir". Prieš karą j Iraką sugrį
žusiems ginkluotes t ikrinto
jams vadovavęs H. Blix teigė, 
kad jo darbuotojams neužteko 
laiko užbaigti darbą. 

Budapeš tas . JAV sustab
dė Irako disidentų mokymą 
Vengrijos Tasaro oro pajėgų ba
zėje, o jau parengti disidentai 
bus nuvežti į Iraką ir prie jo 
sienų. Vengrijos vyriausybė 
suteikė leidimą parengti iki 
3.000 tremtyje gyvenančių ira
kiečių, tačiau čia buvo apmoky
tas kur kas mažesnis jų skai
čius. Pasak vietos žiniasklai-
dos, jų yra apie 100. 

L o n d o n a s . Slaptai formuo
jamoje naujoje Irako vyriausy
bėje bus 23 ministerijos, ir 
kiekvienai jų vadovaus ameri
kietis, antradieni rašo Didžio
sios Britanijos laikraštis .,The 
Guardian" Kiekvienoje minis
terijoje bus po 4 patarėjus ira
kiečius, kuriuos paskir* taip 
pat JAV. Sprendimus dėl busi
mos Irako vyriausybės sudėties 
priima daugiausia gynybos mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
Paul Wolfowitz, nors ši užduotis 
oficialiai buvo pavesta JAV 
atsargos generolui Jay Garner. 

lėktuvas )rAn-24" su 46 kelei
viais ir įgulos nariais buvo už
grobtas pirmadieni vėlai vaka
re. Užgrobėjas įsakė lakūnui 
skristi į JAV, tačiau lėktuvas 
buvo priverstas nusileisti Ha
vanos tarptautiniame oro uoste 
pasipildyti degalų. Prieš lėktu
vui pakylant, iš jo pro avarinį 
išėjimą iššoko 25 žmonės, tarp 
jų vaikai, kurie 12 valandų bu
vo (kalinti lėktuve. 

RUSIJA 

JAV 

Maskva . Karas Irake daug 
kartų padidino tikimybę, kad 
Šiaurės Korėja susikurs bran
duolinį ginklą. įspėjo Rusijos 
užsienio reikalų ministro vado
vo pavaduotojas Aleksandr Lo-
siukov ir paragino JAV pradėti 
derybas su šia stalinistinė vals
tybe. 

ministerija paneigė praneši
mus. Pastaruosius du mėnesius 
Šiaurės Korėja yra paleidusi į 
Japonijos jūrą mažiausiai dvi 
trumpojo nuotolio priešlaivines 
raketas. Panašu, jog tai vyko 
per įprastas karines pratybas. 
Korėjos pusiasalyje nuo spalio 
mėnesio padidėjusi į tampa, 
JAV pareigūnams paskelbus, 
jog Siaurės Korėja pripažino 
vykdžiusi slaptą branduolinio 
ginklo programa. 

HONG KONG 

K a r a s I r a k e . Į v y k i a i ir fakta i 

- : ' - • ' 

M i a m i . Kubos oro linijų 
keleivinis lėktuvas su 25 ke
leiviais ir šešiais įgulos nariais, 
kurį laiko užgrobęs granatomis 
ginkluotas vyras , antradienį 
nusileido Key Vvest saloje netoli 
Floridos. J Havaną skridęs sovie
tinės gamybos turbosraigtinis 

JAPONIJA 
Tokyo . Šiaurės Korėja ant

radienį paleido klasės ..žemė 
-laivas" raketą, pranešė agen
tūra ..Jiji", remdamasi Japoni
jos transporto ministru Chika-
ge Ogi Pietų Korėjos Gynvinis 

H o n g Kong. Paslaptingo 
plaučiu uždegimo, nuo kurio 
įvairiose pasaulio valstybėse 
jau mirė mažiausiai 62 /mones. 
sukėlėjai turbūt gali plisti oru. 
todėl ši liga. kuria serga 1,700 
žmonių, gali būti daug labiau 
užkrečiama, nei manyta iki 
šiol. antradienį CNN sakė JAV 
ligų kontrolės centro direktorė 
dr. Julie Gcrberding. Anksčiau 
sveikatos apsaugos pareigūnai 
nurodydavo, kad vadinamuoju 
ūmiu kvėpavimo takų sindro
mą (SARS) užsikrečiama per 
lašelius, kurie pasklinda ligo
niui čiaudint ar kosint 

* J A V p r e z i d e n t a s ( i eor -
ge W. B u s h p i r m a d i e n i sakė. 
kad pergale prieš Saddam Hu> 
sein ar t inasi su kiekviena die
na, bet perspėjo, kad Irako rėži 
mas ar jo sąjungininkai teroris
tai vis dar gali UlOūgti Ameri
kai. ..Prieš akis daug pavojų, 
bet su kasdien mes artėjame 
prie Bagdado Su kiekviena 
diena ar tė jame prie pergales", 
sake jis maždaug tūkstančiui 
pakrantes apsaugos darbuoto
jų, kurie jo žodžius palydėjo 

sveikinimo šūksniais. Susitiki
mas vyko Philadelphia. kur bu
vo pasirašyta JAV Nepriklau
somybės deklaracija ir parašy
ta Konstitucija Beveik dviem 
savaitėms praėjus nuo ,.ga!.os 
nukirtimo" raketų smūgio Ira
ko vadovybei. G. W. Bush taip 
pat kreipėsi į žmones, kuriuos 
ne karta žadėjo išlaisvinti iš 
Saddam Hussein valdžios 

..Ateiname su didžiule jėga 
nu t rauk t i jūsų engėjų vieš
patavimą. Ateiname atnešti 
jums maisto. \aistų ir geresnį 
gyvenimą Ateiname ir nesu
stosimo, nenunmsime. kol jūsų 
valstybe nebus laisva", sako 
JAV prezidentas. 

Nuke l t a į S psl. 
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TEN, KUR ŠVIEČIA LAIMĖS 
ŽIBURIAI 

2003 metų vasario 1 dieną, 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje, Lemont, Illinois, įvy
ko Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybės pareigų perdavi
mas. Labai neseniai skautiški 
vienetai įvairiose vietovėse 
atšventė išeivijoje atkurtos 
lietuviškosios skautijos penkias
dešimtmetį. Į šeštą dešimt
metį įžengėme su atnaujintu 
ryžtu, ir niekur nepražuvę, bet 
darbuose ištesėję, susirinko
me perduoti savo pareigas 
naujiems vadovams ir tuo 
užtikrinti lietuviškosios skau
tijos tęstinumą išeivijoje. 

Kokia jėga įgalino mūsų 
organizaciją pereiti įvairias 
kliūtis ir išlikti vis patrauklia, 
vis užburiančia, vis nuosta
bia? Tokį tęstinumą ir gyvas
tingumą užtikrinti tegali tik 
pakankamai kilnus tikslas, 
arba „mission statement", 
kaip dabar esame labai įpratę 
sakyti, kai tik norime bet ko
kią veiklos paskirtį apibūdinti. 

Lietuvių skautų organiza
cijos tikslo apibūdinimą at
randame Lietuvių Skautų Są
jungos Statuto devintame pus
lapyje ir jis skamba šitaip: 

„Lietuvių Skautų Sąjunga 
yra visuomeninis lietuvių 
sambūris, kurio tikslas yra 
pagal Robert Baden-Powell 
skautybės sistemą auklėti lie
tuvių jaunimą religingais savo 
tikėjimo nariais, dorais, kil
nios dvasios, tvirto būdo, sveikais 
žmonėmis, sąmoningais lietu
viais ir naudingais piliečiais. 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Nariais gali būti jaunuo
liai ir suaugusieji, siekią skau
tybės idealų ir sutinką su LSS 
prievolėmis. 

Skautybės auklėjimo dar
bui vykdyti LSS nariai ber
niukai ir vyrai jungiami į 
Skautų Broliją; mergaitės ir 
moterys — į Skaučių Seseriją; 
akademinių skautiškų vienetų 
nariai — į Akademinį Skautų 
Sąjūdį; veikiančius bendroms 
Sąjungos institucijoms vado
vaujant Sąjungos apimtyje". 

Skautybės auklėjimo siste
mos esmė glūdi skautybės 
ideologijoje, kuri remiasi mū
sų šūkiu, skautų įstatais ir 
įsakymais, kurie apima visą 

žmogiško augimo ir tobulėjimo 
eigą. Laiko tėkmėje daug kas 
keičiasi, todėl ir veiklą reikia 
prie esamų sąlygų pritaikyti. 
Bet ar gali keistis pagrindinis 
organizacijos tikslas? Tikrai 
ne. Bet koks veiklos lengvini
mas, prast inimas, bet koks 
kompromisas vardan to, Jcad 
dabar tik taip galime veikti", 
yra labai žalingas. 

1950-1960 metų laikotar
pyje l ietuviai skautai aka
demikai savo leidinyje „Mūsų 
Vytis" ypač daug rašė skauty
bės ideologijos klausimais. 
Įdomi yra ištrauka iš fil. Alek
sandro Platerio straipsnio 
„Praeitis ir dabartis" („Mūsų 
Vytis", Nr. 2, 1957). 

„...gyvenimas turi dvi pa
grindines ypatybes: tęstinumą 
ir kitimą. Juo kokia vertybė 
svarbesnė, tuo ji mažiau kei
čiasi, bet menkesni dalykai 
keičiasi labai greitai. Pagrin
diniai religijos ir moralės dės
niai iš viso nesikeičia: jie yra 
nuo laiko ir vietos nepriklau
somi. Svarbiausi tautiškumo 
elementai nesikeičia, kol tau
ta išlieka gyva. Pagrindimų 
tokios organizacijos pradų 
negalima panaikinti, nepanai
k inant pačios organizacijos. 
Tačiau visi šitie principai reiš
kiasi įvairiais ir besikeičian
čiais pavidalais. 

Kaip šios bendros pasta
bos konkrečiai tinka mums? 

Pirmiausia turime mokėti 
skirti principus nuo formų, tai 
kas neišvengiamai turi kisti ir 
tai kas nesikeičia. Aišku sa
vaime, kaip absoliučiai nepa
judinamų šventų principų ir 
su vėju besikeičiančių madų 
yra kontinuumas pereinamu 
laipsniu. 

Mums lietuviams tremti
niams skautams tokiais nepa
judinamais principais yra tai, 
ką mes savo garbe esame pasi
žadėję, būtent: tarnyba Die
vui, Tėvynei ir Artimui, ir 
vykdymas skautų įstatų". 

Šių kelių trumpų minčių 
šviesoje, sugrįžtant į Bočių 
menę, labiau prasminga ir 
įpareigojanti tampa naujos 
LSS vadovybės daroma prie
saika: 

KAIM.YGJ skautybė teikia 
tikrą idealą ir sugeba taip 

Skautininke Danute Belzinskiene, vi lkiuku kand ida ta s Aras Klimas, 
vilkiukų draugininkas Gintas Civinskas, v i lkiukų kandidatas Darius 
Čepulis laukia pirkėjų Cleveland, OH, lietuvių skauti jos kovu 16 d. ruoš
toje Kaziuko mugėje (Jeltonos spalvos maršk inė l ia i papuošti burinio 
laivelio piešiniu ir užrašu: ..Pučia vėjas, neša laivą" 

Lino Johansono nuot r 

Daug publikos susirinko į Cleveland, 
mugę. 

įkvėpti, kad jaunimas pasiža
da brangindamas savo garbę 
stengtis visomis jėgomis siek
ti to idealo; 

KADANGI skautybė efek
tingai papildo namų, Bažny
čios ir mokyklos darbą; 

KADANGI skautybė duo
da priaugančiam jaunimui 
teigiamą ir sąžiningą kryptį 
reikštis ir veikti; 

KADANGI skautybė pri
pažįsta įgimtą norą sekti ir 
duoda jaunimui sektinų da
lykų; 

KADANGI programa pa
traukia jaunimą ir ugdo sugy
venimą, draugiškumą, žmo
niškumą ir susivaldymą; 

KADANGI tikiu skauty
bės bencbriomeriiniu uždaviniu; 

TODĖL prisiimu pareigas 
vadovauti, pasiryžtu prisidėti 
ir padėti, kur ir kaip galiu. 

NORIU, 
kad tai 
atitiktų Aukščiausiojo va

liai, būtų naudinga mūsų tautai, 
padėtų mūsų bendruo

menei, 
ir kad tai 
ugdytų mūsų skautes ir 

skautus bei kilnintų mane. 
DIEVE, padėk man tar

nauti Tau, Tėvynei ir Arti
mui, ir būti pavyzdžiu jaunes
niesiems. 

Po šios priesaikos, į skau
tų vadovus ir vadoves užbai
giamąja mintimi — „Mūsų 
rankose didi brangenybė", 
prabilo LSS Brolijos ir Sese
rijos dvasios vadovas v.s. kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ: 

„Vyriausioji skautininke, 
sesė Rita Penčylienė, prieš 
perduodama pareigas naujai 
Seserijos vadijai, pakvietė be
baigiančias savo pareigas va-
dijos nares atsistoti — ir pri
dūrė: Tr dvasios vadovą brolį 
Gediminą'. Šalia sėdėjęs Bro
lijos Vyriausias skautininkas, 
brolis Romas Otto, ir sako: "Esa
te pagarbintas tarp moterų'. 

Taip. dar labiau pagarbin
tas, kai esu su daugybe sesių 
ir brolių, kurie gavo laipsnių 
pakėlimus, buvo apdovanoti 
Tėvynės Dukros žymeniu. 
Ordinu už Nuopelnus, Lelijos 
Ordinu ir keturios sesės — 
Geležinio Vilko Ordinu. 

Kai baigiame šią pareigų 
perdavimo programą, noriu 
savo mintis išreikšti trimis 
įvaizdžiais: 

Pirmas įvaizdis. Yra senas 
posakis: 'Geriau uždegti švie
są negu keikti tamsą'. Nuo sa
vo įsikūrimo pradžios, skautų 
organizacija būrė ir vedė jau
nimą iš miestų dulkių ir men
kumo į Dievo nuostabią gam
tą, ugdė jų charakterį ir ruošė 
tautai vadovus. Naujasis Ta
rybos pirmininkas, brolis Ri
mantas Gnškelis, savo žodyje 
suvažiavimo dalyviams vasa
rio 1 dieną tvirtino: 'Šioje Bo
čių menėje yra daugiau kaip 
tūkstantis metų skautavimo'. 
Kiek daug nešta meilės, švie
sos ir tyros vilties jauniesiems 
broliams ir sesėms? 

Antras įvaizdis. Įsivaiz
duokime prieš save M. K. 
Čiurlionio kūrinį Karalių. Pa-

OH, skautijos kovo 16 d. Dievo Motinos parapijos salėje ruoštą Kaziuko 
Lino Johansono nuotr. 

Skautės židinietės (iš kairės): Ona Šilėnienė ir Marija Puškoriene Kaziuko 
mugėje Dievo Motinos parapijoje. Cleveland, OH, kovo 16 d. 

Lino Johansono nuotr. 

saka' (pieštą 1908—1909). 
Vaizduojami du karaliai miš
ko glūdumoj, už jų tekanti 
saulė, savo rankose jie abu 
laiko didžią brangenybę. Mū
sų atveju, ta brangenybė yra 
skautybė. Su savo gražiuoju 
šūkiu 'Dievui, Tėvynei ir Ar
timui', su savo įstatais, skau
tybė kvietė ir kviečia jaunimą 
eiti kilniųjų idealų keliu. 

Pasaulyje šiandien pris
kaičiuojama bent 26 milijonai 
skautų. Kokios gražios gretos 
išaugo ir mūsų tautoje, išeivi
joje! 

Trečias įvaizdis. Alegorinė 
Jono Biliūno pasaka 'Laimės 
žiburys', vaizduojąs kovą dėl 
siekiamo idealo. Šioje pasako
je bekopiantys link 'Laimės 
žiburio', kalno viršūnėje, 
mums kalba apie žmonių ver
žimąsi į laimę per aukas, kovą 
su blogiu dėl gėrio įgyvendini
mo pasaulyje. Kas mus tikrai 
užburia šioje pasakoje yra tai, 
jog tikima į siekiamojo idealo 
laimėjimą. Šį įvaizdį skautybė 
gražiai atskleidžia kvietimu 
kasdien atlikti 'gerąjį darbelį". 

Lietuvių Skautų Sąjunga 
savo paskirose šakose — Ta
rybos Piranijoj, Brolijoj, Sese
rijoj ir Akademikuose — pa
reigų perdavime ir perėmime 
šiandien stovi prieš naujus ir 
nuolat besikartojančius iššū
kius: perduoti mūsų jauno
sioms kartoms skautavimo 
dvasią bei joje glūdinčias ver
tybes. 

Už keturių metų (2007 m.) 
švęsime šios organizacijos 
100-tąsias metines (skautų 
organizacijos pradžia laikoma 
1907 m. Anglijoje). Lietuvoje 
skautai įsikūrė po 11 metų 
(1918 m.). Iš skautybės nuolat 
trykšta jaunatviška dvasia, 
nes ji, pagal patį skautybės 
kūrėją Baden-Povvell, yra 
linksmas žaidimas. To links
mo žaidimo eigoje atsitinka 
kažkas nuostabaus, kai vyk
doma pilnutinė skautiška pro
grama; jaunuolis, jaunuolė 
tampa vis doresnių, kilnesnės 
dvasios, tvirtesnio būdo, 
sveikesniu žmogumi, sąmo

ningesnių krikščioniu, lietu
viu ir naudingesnių piliečiu. 

Tokioje tarnyboje ir atsi
skleidžia skautininkų, skau-
tininkių įžodžio gilioji pras
mė; 'Brangindamas, brangin
dama savo garbę, aš pasižadu 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, būti pavyzdžiu jau
nesniesiems ir dirbti skautijos 
gerovei'. Pareigų perdavime ir 
priėmime pamatome, jog ta 
didi brangenybė — skautybės 
gyvoji dvasia, šiandien laiko
ma ypatingai visų vadijų 
rankose, kaip tų Čiurlionio 
'Karalių pasakoje'. Jie yra tie, 
kurie jaunam žmogui uždega 
šviesą tamsoje ir skatina jį 
kopti laimės žiburio — pilno 
skautybės idealo atsiskleidimo 
žmogaus ir žmonijos gyvenime'. 

Ir taip baigėsi ilga darbo 
diena, kupina posėdžių, 
svarstybų ir naujų įsipareigo
jimų. Uždarę Bočių menės 
duris išėjome į temstantį 
'•akarą, kuriame nuostabiu 
atspindžiu žėrėjo kiekvieno 
vadovo ir vadovės rankose 
laikoma lietuviškosios skau
tybės žiburio šviesa. Tebūna ji 
visada stipri, tesiekia ji toli, toli. 

v.s. fil. Nijolė 
Kersnauskaitė 

2003 kovo 20 d., Cleveland. Ohio 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU 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 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»r*Brfc»surgeryandbfBasfiaallhxorn 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Center for Health, 
1200 S. York, Efrihurst, 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. 708423-5155. 

EDMUNDAS vTŽINAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, 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. 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 
irau i soecialistas 

5645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402. Tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

..Pilėnų" tunto broliai įžygiuoja į Dievo Motinos parapijos salę, Cleveland, 
OH. prieš at idarant Kaziuko mugę kovo 16 d. 

Lino Johansono nuotr. 

TORONTE STEIGIAMAS 
SKAUTŲ ARCHYVAS 

Muziejus — archyvas, 
vadovaujamas dr. R. Mažei
kaitės, duoda vietos skau
tiškam archyvui steigti. Tuo 
rūpinasi LSS Kanados rajono 
vadas v.s. Romas Otto ir krei
piasi j visus vienetus prašy
damas medžiagos — nuotrau
kų, istorinių apžvalgų, įsa
kymų, įvairių dokumentų, 
spaudos ir kt. Skambinti skau
tininkui Romui Otto tel. 416-
651-6771. F.M. 

PAVASARINĖS 
„NERIJOS" TUNTO 

SUEIGOS 

Čikagos ir apylinkių 
„Nerijos" jūrų skaučių tunto 

sesės pavasarį sutiko smagioje 
iškyloje š.m. kovo 22 dieną. Šį 
pavasarį yra numatytos šios 
sueigos: 

Balandžio 5 d. — vienetų 
sueigos. 

Balandžio 6 d. — virtinių 
(„koldūnų") pietūs. 

Balandžio 12 d. — vienetų 
sueigos. 

Balandžio 26 d. — tunto 
Šv. Jurgio sueiga. 

Gegužės 3 d. — „Nerijos" 
tunto gėlių išpardavimas. 

Gegužės 10 d. — Pasku
tinė prieš vasaros atostogas 
sueiga. 

Visos sesės prašomos šiose 
sueigose dalyvauti. 

Turint klausimų, kreip
kitės į tuntininkę j.ps. Aldoną 
Weir, tel. 630-964-9120, arba į 
jos pavaduotoją Laimą Bace

vičienę, tel. 708-614-9292. 
Tuntininkė 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 
IR MENO PARODA 

Sekmadienį, balandžio 13 
d., 3 vąl. p.p., Čikagoje, Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje, vyks v.s. rašytojos Nijolės 
Jankutės naujos poezijos kny
gos „Vasara išeina" sutiktu
vės. Taip pat čia matysite ir 
šios knygos iliustratorės dai
lininkės fil. Zitos Sodeikienės 
bei skulptoriaus Kenneth Nel-
son meno darbų parodą. Skau-
tininkių „Verpsčių" draugovė 
kviečia visą Čikagos ir apylin
kių skautišką šeimą, litera
tūra bei menu besidominčią 
visuomene atsilankyti į šį retą 
renginį. „Verpstės" 

i 
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LIETUVA IR NATO 
LR Seimo ir JAV Lietuvių Bend ruomenės komisijos posėdžia 

d ienomis Vilniuje 

LIUDA RUGDENIENE 

Kai kam gal jau ir nusibo
do apie NATO skaityti ir šią 
temą gvildenti, tačiau ji yra 
susijusi su Lietuvos valstybės 
saugumu ir dar ilgai bus aktu
ali, ypač turint omenyje, kad 
NATO sąvoka keičiasi. Karas 
Irake pakeitė NATO narių 
santykius. Kas bus ateityje, 
galime tik spėlioti, todėl šią 
temą nuolatos diskutuoti yra 
svarbu, kartu labai svarbu 
turėti tikslią informaciją, kas 
vyksta Lietuvoje, ypatingai 
krašto apsaugos reikaluose. 

Prieš keletą metų, man tik 
pradėjus pirmininkauti komi
sijoje, kalbėjomės su žurnalis
tais apie komisijos darbotvar
kę ir ką mes žadame posė
džiuose svarstyti. Vienas jau
nas žurnalistas, išgirdęs, kad 
viename posėdžių bus svars
tomas NATO klausimas, sako: 
„Nusibodęs reikalas". Išba
riau, sakydama, kaip gali būti 
neįdomu savo krašto saugu
mas. Mes, gyvendami Ameri
koje, tuo reikalu nuolatos rū
pinamės, Lietuvos saugumas 
mums labai svarbus, jokiu 
būdu negali' būti nusibodęs. 
Vėliau krašto apsaugos po
sėdyje jis buvo vienas tų, kuris 
atėjo. Kariuomenės vadas J. 
Kronkaitis pastebėjo: „Čia da
lyvauja spauda ir negalėsiu 
atvirai kalbėti". Komisijos po
sėdžiai yra atviri ir kariuo
menės vadas turėjo žinoti savo 
nuožiūra, ką sakyti ir ko nesa
kyti. Komisija nori gauti tiks
lią informaciją, o valstybinės 
paslaptys tokiomis ir lieka. 

Lapkričio 18 d. komisijos 
posėdyje pirmasis pranešimą 
darė krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius. „Krei
piuosi į jus ir. į jūsų komisiją 
pirmiausia padėkos žodžiais, 
tai ne vien tušti žodžiai, iš tie
sų jaučiame tą padėką už jūsų 
ilgametį darbą". Kadangi po
sėdis vyko keletą dienų prieš 
Lietuvos pakvietimą į NATO 
Prahoje, buvo džiaugsmingas 
Lietuvai momentas ir minist
ras pastebėjo: „Jeigu žvelgsi
me į buvusius šimtmečius, tai 
mes niekada neturėjome to
kios progos kalbėti apie daug
maž rimtesnes mūsų krašto 
garantijas. Dabar ta proga at
siranda, ne savaime, ne kaip 
dovana iš dangaus, bet kaip 
didelio darbo rezultatas. Ir tai, 
aišku, bendro darbo rezulta
tas. Tas labai svarbu, kalbant 
apie mūsų tautą, vieningą tau
tą, kad ir kur gyventų mūsų 
žmonės". 

Lietuva rimtai ruošiasi 
visateisei NATO narystei, o ne 
tik pakvietimui, paskyrė pa
kankamai lėšų krašto gyny-

ta 

k 

bai. Pavyzdžiui, Bulgarija ir Ii: 
Latvija buvo kritikuojamos, re 
kad to nedaro, aplamai neįsi
klauso į patarimus. Lietuva pi 
prieš pusantrų metų pradėjo ta 
atkreipti dėmesį į patarimus, ri 
nes anksčiau planai buvę per- V 
nelyg ambicingi, pernelyg pi 
daug užgriebiantys, reikalau- di 
jantys išteklių, kurių Lietuva k; 
neturi. „Visada pateikia, kad J 
mūsų mąstymas paremtas 
resursais, planai įgyvendina- d: 
mi. Tie pagyrimo žodžiai, n 
aišku, gražūs, bet mes karts d: 
nuo karto pasakydavome, kad ir 
mes norime ne pagiriamųjų 
žodžių klausytis, o norime ti 
gerai pasirengti narystei ir p. 
mūsų tikslas yra būti ne geru 
kandidatu, o būti geru nariu". t< 
Lietuvos tikslas yra pridėti d. 
kokią nors vertę prie NATO ir 
veiksmų, prisidėti prie NATO n 
vykdomų reformų, prie NATO b 
vykdomų operacijų, prie je 
NATO vykdomos politikos. d 

Toliau Linkevičius aiški- či 
no, kad sąjunga dabar šiek n 
tiek koreguoja savo strategiją p 
ir taktiką. J i turi atsiliepti į h 
šiuolaikinius iššūkius, į šiuo- H 
laikines grėsmes. „Jeigu to ne- h 
padarys, praras savo svarbą, n 
praras savo reikšmę, praras r 
savo vaidmenį, kokį turėjo t: 
dešimtmečius, praras tai, ką p 
pasiekė pirmiausia ne tik s. 
sąjunga, bet ir Vakarų Kraš- > 
tai, kad nebuvo karo". Civi- b 
linės grėsmės taip pat gali su- s 
kurt i karinę situaciją. Pa- v 
vyzdžiui, rugsėjo 11-tos įvy- t< 
kiai New Yorke. Ten kariškiai ž 
nedalyvavo, net nebuvo tero- š 
ristų karinių lėktuvų. NATO r 
Taryba priėmė sprendimą pri- I 
taikyti Vašingtono sutarties 5 I 
straipsnį, kuriame yra sako- g 
ma, kad jeigu užpuolamas vie
nas kraštas, tai gynyba bus 
bendra. 

Europoje reikia kurti jud- r 
rias, greitai perkeliamas, lo
giškai paremtas pajėgas, ku- t 
rios greitai reaguotų į iški- t 
lusią situaciją. „Mobilios, grei
tai perdislokuojamos pajėgos 
atsispindi prioritetuose, kuriant g 
mūsų krašto s truktūras". * 
Lietuva dalyvaus NATO tai- t 
kos operacijose, kurios dabar r 
vyksta daugelyje vietų. Iki 
2006 m. nori parengti brigados 
dydžio karinį vienetą, kuris s 
galės dalyvauti Lietuvoje, nes „ 
turės tiesioginę įtaką krašto r 
gynybai ir taip pat 5 straips- s 
nio operacijose. Vienas tos l 
brigados batalionų, „Algirdo" i 
batalionas, dabar jau yra pa- 1 
sirengęs, o tai reiškia, kad ati- i 
t inka s t ruktūra , ginkluotė, t 
ryšio priemonės ir sugeba ko- i 
munikuoti angliškai. Spalio 11 i 
d. turėjo pratybas Lietuvoje su 
NATO ekspertais, kurie kva-
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Kai kam gal jau ir nusibo
do apie NATO skaityti ir šią 
temą gvildenti, tačiau ji yra 
susijusi su Lietuvos valstybės 
saugumu ir dar ilgai bus aktu
ali, ypač turint omenyje, kad 
NATO sąvoka keičiasi. Karas 
Irake pakeitė NATO narių 
santykius. Kas bus ateityje, 
galime tik spėlioti, todėl šią 
temą nuolatos diskutuoti yra 
svarbu, kartu labai svarbu 
turėti tikslią informaciją, kas 
vyksta Lietuvoje, ypatingai 
krašto apsaugos reikaluose. 

Prieš keletą metų, man tik 
pradėjus pirmininkauti komi
sijoje, kalbėjomės su žurnalis
tais apie komisijos darbotvar
kę ir ką mes žadame posė
džiuose svarstyti. Vienas jau
nas žurnalistas, išgirdęs, kad 
viename posėdžių bus svars
tomas NATO klausimas, sako: 
„Nusibodęs reikalas". Išba
riau, sakydama, kaip gali būti 
neįdomu savo krašto saugu
mas. Mes, gyvendami Ameri
koje, tuo reikalu nuolatos rū
pinamės, Lietuvos saugumas 
mums labai svarbus, jokiu 
būdu negali' būti nusibodęs. 
Vėliau krašto apsaugos po
sėdyje jis buvo vienas tų, kuris 
atėjo. Kariuomenės vadas J. 
Kronkaitis pastebėjo: „Čia da
lyvauja spauda ir negalėsiu 
atvirai kalbėti". Komisijos po
sėdžiai yra atviri ir kariuo
menės vadas turėjo žinoti savo 
nuožiūra, ką sakyti ir ko nesa
kyti. Komisija nori gauti tiks
lią informaciją, o valstybinės 
paslaptys tokiomis ir lieka. 

Lapkričio 18 d. komisijos 
posėdyje pirmasis pranešimą 
darė krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius. „Krei
piuosi į jus ir. į jūsų komisiją 
pirmiausia padėkos žodžiais, 
tai ne vien tušti žodžiai, iš tie
sų jaučiame tą padėką už jūsų 
ilgametį darbą". Kadangi po
sėdis vyko keletą dienų prieš 
Lietuvos pakvietimą į NATO 
Prahoje, buvo džiaugsmingas 
Lietuvai momentas ir minist
ras pastebėjo: „Jeigu žvelgsi
me į buvusius šimtmečius, tai 
mes niekada neturėjome to
kios progos kalbėti apie daug
maž rimtesnes mūsų krašto 
garantijas. Dabar ta proga at
siranda, ne savaime, ne kaip 
dovana iš dangaus, bet kaip 
didelio darbo rezultatas. Ir tai, 
aišku, bendro darbo rezulta
tas. Tas labai svarbu, kalbant 
apie mūsų tautą, vieningą tau
tą, kad ir kur gyventų mūsų 
žmonės". 

Lietuva rimtai ruošiasi 
visateisei NATO narystei, o ne 
tik pakvietimui, paskyrė pa
kankamai lėšų krašto gyny

bai. Pavyzdžiui, Bulgarija ir 
Latvija buvo kritikuojamos, 
kad to nedaro, aplamai neįsi
klauso į patarimus. Lietuva 
prieš pusantrų metų pradėjo 
atkreipti dėmesį į patarimus, 
nes anksčiau planai buvę per
nelyg ambicingi, pernelyg 
daug užgriebiantys, reikalau
jantys išteklių, kurių Lietuva 
neturi. „Visada pateikia, kad 
mūsų mąstymas paremtas 
resursais, planai įgyvendina
mi. Tie pagyrimo žodžiai, 
aišku, gražūs, bet mes karts 
nuo karto pasakydavome, kad 
mes norime ne pagiriamųjų 
žodžių klausytis, o norime 
gerai pasirengti narystei ir 
mūsų tikslas yra būti ne geru 
kandidatu, o būti geru nariu". 
Lietuvos tikslas yra pridėti 
kokią nors vertę prie NATO 
veiksmų, prisidėti prie NATO 
vykdomų reformų, prie NATO 
vykdomų operacijų, prie 
NATO vykdomos politikos. 

Toliau Linkevičius aiški
no, kad sąjunga dabar šiek 
tiek koreguoja savo strategiją 
ir taktiką. J i turi atsiliepti į 
šiuolaikinius iššūkius, į šiuo
laikines grėsmes. „Jeigu to ne
padarys, praras savo svarbą, 
praras savo reikšmę, praras 
savo vaidmenį, kokį turėjo 
dešimtmečius, praras tai, ką 
pasiekė pirmiausia ne tik 
sąjunga, bet ir Vakarų Kraš
tai, kad nebuvo karo". Civi
linės grėsmės taip pat gali su
kurt i karinę situaciją. Pa
vyzdžiui, rugsėjo 11-tos įvy
kiai New Yorke. Ten kariškiai 
nedalyvavo, net nebuvo tero
ristų karinių lėktuvų. NATO 
Taryba priėmė sprendimą pri
taikyti Vašingtono sutarties 5 
straipsnį, kuriame yra sako
ma, kad jeigu užpuolamas vie
nas kraštas, tai gynyba bus 
bendra. 

Europoje reikia kurti jud
rias, greitai perkeliamas, lo
giškai paremtas pajėgas, ku
rios greitai reaguotų į iški
lusią situaciją. „Mobilios, grei
tai perdislokuojamos pajėgos 
atsispindi prioritetuose, kuriant 
mūsų krašto struktūras". 
Lietuva dalyvaus NATO tai
kos operacijose, kurios dabar 
vyksta daugelyje vietų. Iki 
2006 m. nori parengti brigados 
dydžio karinį vienetą, kuris 
galės dalyvauti Lietuvoje, nes 
turės tiesioginę įtaką krašto 
gynybai ir taip pat 5 straips
nio operacijose. Vienas tos 
brigados batalionų, „Algirdo" 
batalionas, dabar jau yra pa
sirengęs, o tai reiškia, kad ati
t inka s t ruktūra , ginkluotė, 
ryšio priemonės ir sugeba ko-
munikuoti angliškai. Spalio 11 
d. turėjo pratybas Lietuvoje su 
NATO ekspertais, kurie kva

lifikavimą įvertino ir pasi
rengimą patvirtino. 

Ministras pasakojo, jog 
pradžioje 90-tųjų metų laiko
tarpyje gynybai lėšų buvo ski
riama daug mažiau nei dabar. 
Visą laiką reikėjo išsiaiškinti 
pirmumus ir nuo ko nors pra
dėti. Iš pat pradžių buvo mo
kymas, specialistų rengimas. 
„Jeigu negali įpirkti brangios 
technikos, tai bėda, tačiau 
didesnė bėda, jeigu perki tech
niką, bet nėra kam su ja 
dirbti". Jau per 1,000 karinių 
ir civilių atstovų baigė Va
karuose karines mokymo ins
titucijas. Mokymas ir toliau 
pasilieka svarbiuoju reikalu. 

1997-1998 metais biudže
tas gerokai padidėjo, paskirta 
daugiau dėmesio karių buities 
ir mokymosi sąlygoms. „Ter
minas ąuality of life, kurio ne
buvo apskritai mūsų sąmonė
je, supratime, numatyta biu
džete, nes tokio termino anks
čiau iš viso nevartojome". Šie
met jau gali skirti apie 20 
proc. gynybos biudžeto gink
luotės ir technikos įsigijimui. 
Iki šiol buvo pasitenkinama 
labdara, dovanomis. „Iš labda
ros negali gyventi, valstybė tu
ri kada nors pati sugebėti skir
ti, jeigu mano, kad jau yra 
pasirengusi narystei, turi pai
syti tų taisyklių, kurių paiso 
NATO kariai". Dabar ginkluo
tės technika yra glaudžiai 
susijusi su JAV. „Tai galbūt ir 
visiems europiečiams šioks 
toks, nesakau, kad pavyzdys, 
žodis gal per skambus, bet 
šioks toks priminimas, kad 
reikia stiprinti sąsajas tarp 
Europos ir Amerikos, neatito
linti interesų, kad kuo dau
giau mus susietų strateginės 
kryptys". 

Neseniai Lietuva pasirašė 
sutartį dėl „Stinger", kuris nė
ra lengvai įsigyjamas, susidu
riama su įvairiomis biurokra
tinėmis ir politinėmis kliū
timis. Tačiau Lietuva yra pir
moji iš NATO kandidačių, kuri 
tokią sutartį pasirašė. „Stin
ger" priešlėktuvinė sistema 
atveria kelią platesnei galimy
bei suderinti savo veiksmus, 
mokymo sistemą, specialistų 
rengimą su JAV, ne tik konk
rečiai „Stinger" panaudojimo 
srityje, bet oro gynybos srityje. 
„Oro gynyba vienas strategi
nių laukų, viena strateginių 
sričių, kuri apskritai yra svar
bi ir Europai". Europiečių žur
nalistai nuolatos klausia, 
kodėl Lietuva pasirinko ame
rikiečių, o ne europiečių sis
temą. Atsakymas yra, kad pir
miausia yra žiūrima į kokybę 
ir efektyvumą. „Mes europie
čiai su amerikiečiais turime 
rasti kuo daugiau bendrų są

sajų, kad tai suvienytų atei
čiai, nes labai svarbu Lietuvai, 
kad ta Sąjunga, į kurią stoja
me, būtų stipri ir kad išliktų 
gynybinė, kad išliktų transat
lantinis ryšys". 

Lietuva dalyvauja NATO 
vadovaujamose taikos operaci
jose. Afganistane special for-
ces, specialiose pajėgose daly
vaus 37 kariai. Dalyvauti nėra 
kviečiami visi. „Gali norėti, 
bet gali nepakviesti, kaip dau
gelyje kraštų taip buvo ir Va
karų Europoje taip pat buvo", 
o lietuviai yra pakviesti ir da
lyvaus „Tvirta taika" operaci
joje. Kabule ligoninėje sėk
mingai dirba keturi medikai, 
gydo civilius gyventojus. Jau 
seniai lietuviai dalyvauja Bos
nijoje, Kosove. Karinių perve
žimų lėktuvas, NATO vadovy
bės prašymu, atlieka misiją 
abiejose operacijose — Kosove 
ir Bosnijoje. 

Lietuva turi stebėtoją ka
rininką Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos kontekste. Stebėtojų misija 
yra Gruzijoje, stebi sieną su 
Rusija, kur yra Čečėnija. Ka
rininkas dirba labai sėkmin
gai ir nuolatos prašoma pra
tęsti jo buvimą. NATO santy
kiuose su Rusija Lietuva taip 
pat gali įnešti savo indėlį. 

Baigdamas savo praneši
mą, ministras pabrėžė, kad 
Lietuva, būdama NATO nare, 
galės turėti savo nuomonę ir 
galimybę ją ginti. Mažesnės 
valstybės už Lietuvą, kaip 
Belgija, Olandija, diskutuoja 
ir, priimant sprendimus, daro 
pataisas. „Lietuva irgi galės 
tai daryti, kai aktyviai daly
vaus, kur aš sakiau, kitaip 
niekas neklausys. Teisę turi 
kalbėti, bet būti išgirstas ne
labai turi teisės, jeigu pats ne
dalyvauji". 

Kitas pranešimas buvo 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus Giedriaus Če-
kuolio. Jis daugiausia kalbėjo 
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Su pirmuoju balandžio 
mėnesio savaitgaliu — tiks
liau tariant, pirmojo sekma
dienio 2 vai. ryte, visi laik
rodžiai JAV-se pasukami vie
na valanda pirmyn, o pasku
tinio spalio mėnesio sekma
dienio naktį, taip pat 2 vai., 
vėl atsukami viena valanda 
atgal. Ši taisyklė Kongreso 
įteisinta „Vienodo laiko aktu" 
1986 metais, tačiau laikrodžio 
„sukinėjimas" dukart per me
tus prasidėjo su Pirmuoju pa
sauliniu karu ir sutvirtintas 
Antrojo pas. karo metu. Buvo 
tikima, kad tuo būdu galima 
sutaupyti daug elektros ener
gijos, keliantis jau prašvitus ir 
„prailginus" dieną viena 
valanda. 

TAI ĮDOMU 
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Bronius Nainys 

Karas Irake ir 
komandoro kryžiai 

Per visus tris paskutinius 
kovo savaitgalius "teko pasi
sukioti po PLC Lemonte ir 
Jaunimo centrą Čikagoje. 
Lankiau juose ruošiamus 
kultūrinius renginius ir nuste
bau: lankytojų kalbos — ne 
apie juos. Vyraujančios pokal
bių temos — karas Irake ir 
komandoro kryžiai. Pastarieji 
— ne JAV vadovaujamos koa
licijos žuvusiems kariams pa
gerbti, bet Lietuvos prezidento 
paskirti išeivijos lietuviams už 
nuopelnus Lietuvai. Ir labai 
keista: apie abu įvykius visi 
kalbėjo tik neigiamai. Kur 
JAV prezidentas George W. 
Bush Ameriką įgrūdo, kraipė 
galvas mano pašnekovai? Juk 
visas pasaulis prieš jį. Ne taip, 
bandžiau raminti, juk kartu 
su prez. Bush Irake kariauja 
45 valstybių koalicija, joje — 
ir Lietuva. Niekai, kiekvienas 
mojo ranka. Kartu kaunasi tik 
Didžioji Britanija, ir dėl to mi
lijonams jos piliečių priešta
raujant. Prez. Bush remiantis 
premjeras Tony Blair parla
mente vos daugumą surinko. 
Australijos jėga Irake menka. 
Ne kiek naudos duoda nė 
Ispanijos talka. Visos kitos — 
tik simboliai iš reikalo. Pri
taria, nes joms būtina Vašing
tono pagalba saviems tiks
lams, bet tuojau pat bando 
išsisukti kaip galima mažes
niu įnašu. Tokia nuomonė ir 
už George W. Bush galvas gul
džiusių lietuvių respublikonų. 
Žiūrėk net pati didžioji Ame
rikos spauda prieš karą. ir tei
ginio įrodymui duoda man res
publikonus remiančio „Chica-
gos Tribūne" vieno straipsnio 
nuospaudą buvęs veiklus pre
zidento Bush rėmėjas. 

Jis — ir Valdo Adamkaus 
rėmėjas — bet jau su tais ordi
nais, medaliais, kryžiais — 
pamoja ranka ir eina tolyn. Tu 
būtinai turi apie tai parašyti, 
spiria vienas, taip pat buvęs 
prez. Adamkaus rėmėjas, su
tiktas Jaunimo centre. Kokia 
nesąmonė, ir čia pat pamini 
kelias pavardes, klausdamas, 
už ką jie tuos kryžius gavo? 
Jie nusipirko, teigia net vie
nas apdovanotasis. Man tur
būt davė už išauginimą lietu
viškos šeimos, priminiau gir
dėjęs dar vieną prez. Adam
kaus rėmėją kalbant. Bet to
kių — juk gal ne vienas tūks
tantis, teigia kitas, tuojau pat 
pastebėdamas, kad labai gar
bingus ordinus gavo ir savo 
šeimas nutautinusios mamos. 
Kokie svertai tai lemia, kokiu 
mastu prezidentas savo spren
dimus grindžia, klausia dar 

vienas pokalbininkas, nesu
vokdamas, kodėl prie apdo
vanojimų stalo savo bendražy
gių jis buvo aplenktas? 

Daug prieš karą pasisa
kančių straipsnių skaičiau 
JAV spaudoje. Tarp jų — net 
didžiųjų dienraščių vedamųjų 
Internet puslapiai pilni tokių 
pat Europos, Azijos politikų 
nuomonių. Perskaičiau ir man 
įduotą „Chicago Tribūne" ra
šinį. Ypač logiška jo autoriaus 
James Harold išvada. Jeigu ir 
visos Vašingtono nurodytos 
priežastys pasitvirtintų, jeigu 
ir karas būtų laimėtas greitai, 
ir nežymiais nuostoliais abe
jose pusėse, jeigu diktatorius 
Saddam Hussein būtų paša
lintas ir Irake kurtųsi de
mokratinė tvarka, net ir tokia 
karo pabaiga Amerikos pasi
rinkto būdo pradėti jį nepa
teisintų, teigia straipsnio au
torius. Nes tai prieštarauja ir 
Amerikos pasirašytam Jung
tinių Tautų įstatymui, kurio 
pagrindinis principas teigia, 
kad tarptautiniai ginčai nie
kada negali būti sprendžiami 
jėga, išskyrus gynimąsi nuo 
užpuoliko. Karą prieš Iraxą 
pradėdama, Amerikos vadovy
bė šį įstatymą sulaužė. Šį 
principą priimant dėmesin, 
mano girdėti lietuvių pasisa
kymai prieš Amerikos karą 
Irake logiški ir pagrįsti. 

Suprantu, kad netinka 
gretinti JAV prezidento Bush 
sprendimo siųsti šimtus tūks
tančių amerikiečių į karą ri
zikuojant jų gyvybėmis ir už 
tai susilaukti rimtos kritikos, 
su Lietuvos prezidento Adam
kaus sprendimu apdovanoti 
savo draugus bei rėmėjus ko
mandoro kryžiais bei ordinais 
ir susilaukti pašaipos. Beje, 
juoką kelia ir tie nauji, kaž
kieno sugalvoti, keisti pava
dinimai. Kodėl nebuvo geri, 
jau įprasti ir daugiau supran
tami senieji? Bet tai jau kita 
medalio pusė. Tačiau nors ir 
menkos reikšmės būtų prezi
dento sprendimai, vis tiek 
kokia nors logika jie turi būti 
pagrįsti. Kuo Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus šį 
savo sprendimą grindė? Šių 
apdovanojimų aptarinėtojai 
kelia net ne vieną klausimą. 
Jonas Pabedinskas laišku 
„Veide" teigia, kad, jo apskai
čiavimu, Adamkui išeivijos 
lietuviai net 18 kartų vertesni 
negu Lietuvos lietuviai. Kur 
čia logika? Dėl to ir nereikia 
stebėtis, kad tokie apdovanoji
mai tarp Amerikos lietuvių 
jau tik šypsnį besukelia. 

Nr.2 
Po trijų savaičių pėsčiomis 

pasiekėm Preusish Eylau, kur 
gyveno Fredo sesuo. Čia Fre
das savo arkliuką išmainė į 
kalakutą, Fredo sesuo jį iš
kepė ir paskutinį kartą ska
niai pasivaišinom. 

Pakeliui sužinojom, kad 
Lietuvos miškininkai renkasi 
Saksonijos vasarvietėj Bastei. 
Fredas nupirko mums trau
kinio bilietus (mes pinigų ne
turėjom) ir visi išvažiavom į 
Dresden, kur gyveno Fredo 
pusbrolis. Iš čia kitą dieną pa
siekėm Bastei. Nedaug miš
kininkų jau atradom — visi 
buvo paskirstyti po įvairias 
darbovietes. Mums patarė 
vykti į Ansbach ir ten gauti 
paskyrimus. Čia paprašėm, 
kad mus su Fredu skirtų 
netoli vieną nuo kito. Prašymą 
patenkino — abu paskyrė į 
Bavariją, apie 20 km atstumu. 

Mus su Jule paskyrė į Neustat 
o/A. Tai apskrities miestelis, 
turintis apie 3,500 gyventojų. 
Miškų urėdijoj gavom kam
barį su baltai paklota plačia 
lova. Nedrąsu buvo net į ją at
sigulti, nes po ilgoko klaidžio
jimo gerokai buvom apskretę, 
o ir vabaliukų buvo atsiradę. 
Urėdas buvo geras žmogus ir 
labai religingas. Mūsų išvaiz
da, ypač mano, buvo baisi. Sa
votiškos kelnės, seniai skusta 
barzda, plaukai apdribę. Ne
kaip ir Julė atrodė. Vokietija, 
nors ir gerokai apdaužyta, 
mažuose miesteliuose šį bei tą 
dar turėjo. Urėdas nusivedė 
mane į paskirstymo įstaigą ir 
ten padiktavo, ko man reikia, 
o žmonai — visko reikia. Sek
retorei pasakė: „Esi moteris ir 
žinai ko moterims reikia, ra
šyk viską". Drabužių krautu
vėje gavom viską, kas leidi

muose buvo sužymėta. Sąs
kaitą sumokėjo urėdienė. Vė
liau su ja atsiskaitėm. Apsi
švarinę ir apsirengę naujais 
drabužiais, sekmadienį su urė
do šeima nuėjom į bažnyčią. 
Vakare jau į baltą lovą drąsiai 
gulėm. 

Taip ir pradėjom naują gy
venimą Vokietijoj. Aš dirbau 
miškuose, o Julė padėjo virtu
vėj. Urėdas jau buvo gerokai 
pagyvenęs žmogus, nejudrus, 
tai mane visur siuntinėjo. 
Keliai geri, visur dviračiu nu
važiuodavau. Kartais ir urė
das su savo mašina pavėžyda-
vo. 

Su maistu buvo sunkoka. 
Viskas kortelėmis reguliuoja
ma. Gaudavom cigarečių. Jas 
keitėm į maistą. 

Virtuvę ir visą ūkį tvarkė 
urėdienės motina, O-Ma ją 
vadino. Su ja ir Julė bendra
darbiavo. Urėdija laikė pulką 
vištų. Vištos buvo gana dės
lios. O-Ma pamesdavo Julei su
rinkti kiaušinius. Kiek tų 
kiaušinių turi būt, O-Ma vi

siškai nesidomėjo. Julė kiau
šinius atiduodavo, bet vieną 
kitą ir į kelnes nuleisdavo (jos 
apačioje buvo surištos). Parsi
nešusi į savo kambarį juos 
krosnyje išsikepdavo. 

Urėdija maisto produktais 
buvo pertekus, bet O-Ma vis 
dar taupė. Kartais O-Ma nusi
vesdavo Julę į rūsį peržiūrėti 
maisto produktų. Ir ko ten 
nebuvo! Kabojo rūkytos žąsys, 
lašinių paltys, kumpiai, ant 
stalo išdėstyti sviesto gabalai 
(kai kurie jau pažaliavę), me
daus stiklinės. Viską O-Ma 
taupė juodai dienai". Kartą 
jos pastebėjo gabalą jau kiek 
parudavusių lašinių. O-Ma 
Julei juos pasiūlė. Julė, pri
dėjus daug svogūnų, pradėjo 
virtuvėje juos spirginti. Pa
sklido ne visai malonus kva
pas. Urėdas, pajutęs tą kvapą, 
atbėgo iš savo raštinės patik
rinti, iš kur tas kvapas kyla. 
„Was is los", — sušuko. Julė 
pasakė, kad ji spirginanti laši
nus, kuriuos iš O-Ma gavo. 
Supykęs moteris gerokai iš-

apie laikotarpį tarp Lietuvos į 
NATO pakvietimo ir priėmimo 
tikrąja nare. Smulkiai papa
sakojo darbus, susitikimus, 
pasitarimus, kuriuos tuoj pat 
turės atlikti. Stojimo derybų, 
stojimo protokolų pasirašy
mas turėtų vykti kovo mėnesį, 
o po to prasidės patvirtinimo 
periodas. Mano, kad JAV 
Senatas gali būti vienas pir
mųjų, gal net 2003 m. pirmoje 
pusėje gali patvirtinti Lietu
vos narystę. Tai politiškai 
lemtų ir kitų valstybių parla
mentų greitą patvirtinimą. G. 
Čekuolis buvo tikras, kad 
Lietuva yra pasiruošusi ir 
procesas turėtų vykti sklan
džiai: NATO nare Lietuva tu
rėtų būti patvirtinta 2004 m. 
pavasarį- Be karinių reformų 
tęstinumo, be 2 proc. finansa
vimo užtikrinimo Lietuvai bus 
keliamas korupcijos ir orga
nizuoto nusikalstamumo klau
simas. „Tie mūsų lietuvaičiai, 
kurie tiek prisidirba visko 
Europos valstybėse, Ispanijo
je, Danijoje, kur plėšia žmo
nes, tie visi nelegalūs dalykai, 
tai, aišku, garbės Lietuvai ne
daro". Bus keliamas ir Holo-
kausto klausimas. G. Čekuolis 
galvoja, kad „ta tendencija, 
kokia yra dabar, pakankama". 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės 28 kraštų pirminin
kų suvažiavime 2002 m. va
sarą Druskininkuose buvo 
padarytas nutarimas dėl Lie
tuvos priėmimo į NATO. Laiš
kai išsiuntinėti 13 NATO 
kraštų, ten, kur veikia Lietu
vių Bendruomenės, ambasa
doriams Briuselyje, originalia 
tų kraštų kalba. Gauti atsaky
mai, o Britanijos ambasado
rius pažadėjo, kad rems ne 
vien narystę NATO, bet ir Eu
ropos Sąjungoje. PLB vicepir
mininkas Algis Rugienius 
įteikė visų tų laiškų nuorašus 
KAM ministrui Linui Linke
vičiui ir Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui. 

Šiandien priežastys, dėl 
kurių buvo keičiamas laikas, 
daugeliui net nežinomos. Žmo
nės nelabai tiki, kad tas „su
kinėjimas" atneša bent kiek 
naudos, o nepatogumų — iki 
soties. Juo labiau, kad šiais 
laikais nepakanka vien ranki
nį laikroduką, kišeninį ar 
sieninį laikrodį pasukti, kiek
vienuose namuose yra daug 
įvairių laikrodžių, TV-video 
aparatų, kompiuterių ir kitos 
technologijos, kur būtina turė
ti tikslų laiką. ChrScM 

SAULĖS ENERGIJA 
VAROMAS KELTAS 

Vokietijoje pastatytas pir
masis saulės energija varomas 
laivas-keltas, kuris pastoviai 
vežioja keleivius per Konstan
cijos ežerą Šveicarijoje. ChiScM 

kiau- barė, kodėl jos atiduoda suge-
vieną dusį maistą. Reikėjo jį išmesti, 

vo (jos Julė spirgučius susipylė į stik-
Parsi- linį indą ir savo kambary pa-
•į juos dėjo tarp dvigubų langų. Šal

dytuvo nebuvo. Retkarčiais jų 
ūktais užvalgydavom. Pilvai nepro-
Vla vis testavo. 
a nusi- 1945 m. balandžio viduryje 
žiūrėti mūsų miestely pasirodė pir-
co ten mieji JAV kariuomenės šar-
žąsys, vuočiai. Miestelis nesipriešino, 

ii, ant Kariuomenės nebuvo, tik 
gabalai „folksturm"! Keletas Amerikos 
;), me- kareivių įėjo ir į mūsų kamba-
O-Ma rį- Viską gerai apžiūrėjo, pa-
Kartą tikrino, kas ten tarp langų yra 

u kiek padėta. Pauostęs, norėjo iš-
O-Ma mesti, bet Julė paaiškino, jog 
ė, pri- tai jos maistas. Stebėjosi, kaip 
>radėjo tokį maistą galima valgyti, 
ti. Pa- Vienas kareivių kalbėjo vokiš-
• kva- kai. 
kvapą, Urėdijos name įsikūrė ka-
patik- riuomenės štabas. Turėjom iš-

s kyla. sikraustyt. Mums paskyrė 
o. Julė kambarį prie vokiečių šeimos. 
iti laši- Šeimos galva buvo nacis, mie-

gavo. lai mus priėmė, greičiausia 
kai iš- tikėdamas palankaus žodžio jo 

tardymo metu. Niekas jo ne
tardė, niekas juo nesidomėjo. 
Matyt, per menkas nacis buvo. 

Gyvenom jau JAV kariuo
menės tvarkomi. Mūsų urėdą, 
kaip nepriklausiusį naciams, 
paskyrė Apskrities viršininku. 
Ir aš ten dirbau. Dažnai išvyk-
davau į miškus patvarkyti 
įvairius reikalus arba įkainuo
ti miškams padarytus nuos
tolius. Daugiausia žalos pada
rė oro torpedos, numestos grįž
tančių lėktuvų po Niurenberg 
bombardavimo. Viename miš
kely oro torpeda apie 1 ha gra
žaus pušyno paguldė ant šono. 
Tokia stipri ji buvo! Tokiomis 
griovė miesto mūrus. 

Vieną dieną urėdas man 
pranešė, kad pas daržininką 
dirbanti jauna lietuvė, ištrū
kusi iš degančio Dresdeno. 
Nuėjom pasižiūrėti. Iš tikrųjų, 
radom jauną merginą, ravin-
čią daržovių lysves. Pasirodo, 
jog tai esanti generolo Čepliko 
duktė, studijavusi Vokietijoj. 
Dresden bombardavimo metu 
vos nežuvusi. Buvo bombar

duojama padegamom bom
bom. Viskas degė — namai, 
gatvės, medžiai, žmonės. Pa
rodė savo apdegusius batus. 
Parsivedėm pas save. Mūsų 
lova buvo plati ir visi trys joje 
gerai sutilpom. 

JAV armijoj buvo ir lietu
vių kilmės kareivių. Vienas jų 
— Charles (Kazimieras) pra
dėjo ir pas mus lankytis. At
nešdavo maisto, šokolado, ci
garečių. Kazimierui patiko 
mūsų mergina. Abu išeidavo 
pasivaikščioti. Pagaliau karei
vėlis ją įsimylėjo. Tačiau ta 
meilė nebuvo ilga — kariuo
menes dalinys pasistūmėjo 
pirmyn, su juo išvyko ir mūsų 
karys. 

Laikui bėgant, mūsų pri
vatus gyvenimas turėjo baig
tis. Karo nualintai Vokietijai 
buvo persunku maitinti tiek 
daug svetimšalių. Prasidėjo 
grąžinimas į jų kilmės kraš
tus. Buvo susitarta su rusais 
visus jos piliečius grąžinti 
namo. Reikalui esant, net 
prievarta. Bus daugiau 
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JAV GRAŽUOLES (MISS AMERICA) 
RINKIMAI 

Pagal įsisenėjusią tradici
ją, kovo 24 dienos vakare San 
Antonio mieste vyko JAV 
gražuolės — „Miss America" 
tradiciniai rinkimai. Tūkstan
tinė publika triukšmingais 
plojimais sutiko scenon įžy
giuojančias merginas, o jas 
pristatinėjo pranešėjai vyrai. 
Reikėjo stebėtis, kad visų gra
žuolių plaukai buvo ilgi, kiek 
susidraikę, o šauni apranga 
buvo labai dekoltuota su 
dideliais iškirpimais, nuoga 
nugara, sijonai draikėsi virš 
kelių, nunuogindami žemu
tines kūno dalis. Tačiau, tarsi 
savotiškas kontrastas, prane
šėjai vyrai buvo apsirengę ele
gantiškais kostiumais su 
aukštomis apykaklėmis, kak
laraiščiais ir ilgomis kelnėmis. 
Stebint televizijos įvykius, 
tenka pasakyti, kad vyrai vi
sada yra tvarkingai apsirengę, 
o moterys kaip galima dau
giau nunuoginamos. 

Pasibaigus ilgokam gra
žuolių paradui, buvo atrinkta 
dešimt merginų, trumpai nu
pasakojant kiekvienos bio
grafiją. Įdomu pastebėti, kad 
jos visos yra universitetų stu
dentės. Pagal nustatytą tvar
ką, jos turėjo žygiuoti, parody
damos savo puošnias sukne
les. Beveik graudu buvo ma
tyti, kaip jos demonstruoja 
savo kūną, rodydamos nuogas 
šlaunis ir nugaras, giliai iš
kirptas krūtines, perskeltus 
sijonus iki klubų... Po šių suk
nelių buvo maudymosi kos
tiumų „paradas". Kandidatės 
buvo vos prisidengusios. Pa
galiau teisėjai atrinko penkias 
kandidates ir pareikalavo, kad 
jos atsakinėtų į specialius 
filosofiškus klausimus. Po to 
pagrindinis pranešėjas pain
formavo apie būsimos grožio 
„karalienės" karūną. Tai dau
giau kaip 200,000 dolerių 
vertės papuošalas, padabintas 
tikrais deimantais ir perlais. 

Po ilgokos pertraukos 
buvo pranešta, kad JAV grožio 
karalienės karūną laimėjo 
mergina iš Massachusetts vals
tijos, o antra vieta teko „Miss 

Alabama". Publika gražuoles 
palydėjo triukšmingomis 
ovacijomis. Karūnos įteikimo 
paradas buvo gan įspūdingas. 

Stebint televizijoje įvairias 
programas, tenka su nepa
sitenkinimu pastebėti, kad į 
viešumą išeinančios moterys 
yra apnuoginamos, o vyrai 
slepiasi po savo tradiciniais 
kostiumais, net ir kaklo 
neparodydami. Ar ne graudu? 

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Hts, OH 

LAIŠKAS LIETUVOS 
PREZIDENTUI 

Pasaulio lietuvių ben
druomenė atidžiai stebėjo ir 
dalyvavo prezidentinių rinki
mų eigoje. Sveikiname Jus su 
tautos patikėtomis Lietuvos 
Respublikos prezidento pa
reigomis, linkėdami geriau
sios sėkmės. 

Mums reikšmingas Jūsų 
pareiškimas Amerikos konti
nento tautiečiams Kovo 11-
osios sukakties proga, kad 
„esame nedaloma lietuvių 
tauta". Tikrai, Atlanto van
denynas nėra per platus, kad 
skirtų mus. Tuo labiau Ne
muno vandenynas negali skir
ti Mažosios Lietuvos nuo ben
dros istorinės tėvonijos, ilgus 
šimtmečius drauge kovojusios 
dėl tėvų palikimo Baltijos 
krantų laisvei. 

Esame liudininkai baisaus 
Mažosios Lietuvos tautinio ge
nocido jo žiauriausioje formo
je. Kokia morale tyloje pa
mirštame jos klaikų likimą. 
Prieš 700 metų vokiečių 
JDrang nach Osten" sugriovė 
lietuvių tautos savistovų vys
tymąsi ir normalius gyvenimo 
kelius. Dabar kiti atėjūnai 
vykdo „Drang nach Westen", 
savo ilgomis imperialistinėmis 
rankomis per ištisą tautos 
kūną siekia sužlugdyti atei
ties gyvenimo saugumą. 

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, paveldėjęs 
1918 metų Tilžės Akto įpa
reigojimą, šiandien esantis 

toli nuo gimtojo krašto krantų, 
pritaria ir prašo vykdyti Jūsų 
prakilnią mintį, kad „esame 
nedaloma lietuvių tauta" ne 
vien už Atlanto, bet ir už Ne
muno. Nepaisant mažosios 
Lietuvos klaikaus likimo, tas 
kraštas yra neatšaukiama 
bendros tėvonijos dalis su 
istoriniu, tautiniu testamen
tu, tūkstančio metų kova už 
laisvę ir reikšmingu kultū
riniu įnašu į lietuvių tautos 
gyvenimą. 

Tautos Jums patikėtose 
vadovaujančiose pareigose 
prašome kreipti dėmesį į šio 
lietuviško krašto istorijos dar 
neišspręstą likimą. 

Algis Regis 
Mažosios Lietuvos 

Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas 

„DRAUGO" 
LIETUVIUKAI 

Su dideliu malonumu per
skaitau šį puslapį. Lenkiu 
galvą skyriaus redaktorei 
Vitalijai Pulokienei, tiek daug 
darbo ir širdies įdedančiai į 
kiekvieno puslapio paruošimą, 
kuris yra didžiausias turtas 
kiekvienai šeimai, auginančiai 
vaikus. 

Kad ir neparašyta, patar
čiau šį puslapį taupyti, o kad 
medžiaga geriau išsilaikytų, 
būtų praktiška išsikarpyti ir 
ant atskirų baltų lapų sukli
juoti: 1. mįslės, patarlės, 2. 
eilėraščiai, 3. švenčių aprašy
mai, 4. žaidimai ir 1.1. Lapą 
užpildžius, jį padauginti (laik
raščio popierius laikui bėgant 
pageltonuoja): turėsit po ran
ka didelį turtą ir jauniausiam, 
ir vyresniam vaikui. 

Vitalijai Pulokienei linkiu 
nepavargti, ieškant medžiagos 
šio puslapio užpildymui. 

Stasė Vaišvilienė 
Oak Lawn, IL 

LIETUVOS 
PREZIDENTO 

DRAUGYSTĖ SU 
AIŠKIAREGE 

Visi Lietuvos dienraščių ir 
savaitraščių puslapiai mirga 
apie Lietuvos prezidento drau
gystę su aiškiarege gruzine 
Lena Lolišvili. 

Apie šią draugystę ir Le
nos Lolišvili aiškiaregystę 
Lietuvos kardinolas Audrys 

Bačkis pareiškė, kad čia yra 
šėtono darbas. 

Šis aiškiaregės skandalas 
jau pasiekė ir užsienį. Kaip 
rašo Italijos laikraščiai, JAV 
įsikūręs fondas (JREF) už Lie
tuvos aiškiaregės galių įro
dymą siūlo sumokėti vieną 
milijoną dolerių bet kam, kas 
sugebės pademonstruoti 
antgamtines galias. 

Pasauliniai mokslo žur
nalai, pvz., „Nature" ar „Phy-
sical Review" niekada nerašė 
ir negirdėjo apie Lenos Lo
lišvili aiškiaregystės galias. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A 

PADĖKA 

Šiaulių universiteto an
samblis „Saulė" dėkoja vi
siems, suorganizavusiems an
samblio koncertus ir viešnagę 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 

Ypač esame dėkingi Lake 
County Waukeegan, IL tau
tinių šokių kolektyvui „Klum
pė" ir vadovams Ingridai bei 
Viktorui Špokams, Donaldui 
Rakevičiui, Sigitai ir Gedimi
nui Damašiams, Ramunei ir 
Sauliui Bražinskams, Ramu
tei ir Robertui Grigams, Astai 
Buračaitei, Ramūnui Paulaus
kui, taip pat Waukeegan 
Lietuvių Bendruomenei. Be-
verly Shores Lietuvių klubui, 
Brighton Park Lietuvių Ben
druomenei, Skališienei, Vai
dui Aksimatauskui. Salomėjai 
Daulienei, kun. Jaunui Kelp
šai, Kęstui Šiušiui, Vaidai ir 
Dainiui Indriliūnams, Inai ir 
Gintarui Miliams, Indrei ir 
Donatui Tijūnėliams, Jolantai 
Vladičkaitei. Tadui Stalmo-
čenkui. Tomui Degučiui, Arū
nui Satkui, Jonui Vazneliui, 
Stasei Griganavičiūtei ir 
kitiems. 

Zenonas Ripinskis 
„Saulės" ansamblio vardu 

ATSISVEIKINANT 

Netikėtai, neplanuotai, 
stebuklingai išlošus „žaliąją 
kortą", atsiradau Čikagoje 
tarp lietuvių. Pagyvenus kurį 
laiką, grįžtant į Lietuvą, vi
siems man padėjusiems ir pri
glaudusiems esu nuoširdžiai 
dėkinga, ypač Ankui, O. M. 
Baukams, E. E. Čižinaus-
kams, A. A. Bikulčiams, B. G. 
Biskiams, D. Bindokienei, D. 
J. K. Dočkams. Z. Juškevi-

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero parapijoje kovo 2 d. skautų surengtoje Kaziuko mugėje, kuri vyko ir kieme, ir 
salėje. Susirinkusius smagiai linksmino muzikantai (iš kairės): Gintaras Vainutis, jo žmona Margarita ir 
Česlovas Geštautas. Prano Visvydo nuotr. 

čienei, N. Kaveckienei, P. S. 
Kisieliams, A. Šatui, J. J . Va-
riakojams ir kitiems bičiu
liams. 

Irena A. Suveizdienė 

„ E L Z Ė I Š G I L I J O S " 

„Draugo" (03.22 d.) kul
tūriniame priede V. Pulokienė 
aprašo jau įvykusią „Lietu
viškasis kinas Amerikoje" 
savaitę ir kiek plačiau įverti
na filmą ..Elzė iš Gilijos". 

Tą filmą mačiau pilnut 
pilnutėlėje Čikagos nedidelio 
teatro salėje. Kokie mano, 
kaip eilinės stebėtojos, įspū
džiai? Įvairūs. Manau, kad 
buvo rimtų momentų ir ne
rimtų; gražių vaizdų, kopų. 
rūbų; na, net ir dozė „čiu-
žininio sporto". Norėčiau savo 
įspūdžiais papildyti V. Pulo
kienės cituotą kino kritikės 
Rasos Paukštytės klausimą: 
„Kodėl filmas, kuriame tiek 
gilios potekstės, filosofinės 
minties ir gero vaidybinio at
likimo, taip sunkiai žiūri-
mas: 

Mano nuomone, filmas ga
lėjo būti ir ..lengviau žiūri
mas", jei jo nebūtų slėgę mo
notoniški dialogai ir vaidyba, 
kurių net čiužiniai neįstengė 
išgelbėti. 

Liuda Germanienė 
Lisle. IL 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
aarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PI MPITIS 

UTOMOBH JO. \ A \ i g SVEIKATOS 
IR ( i\ \ YBĖS DRALDBVIAS 

Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškat. 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th Street 

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

Caregivers needed in \ \ isconsin. 
English. sočiai security. refe-

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

Vaikams reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

STASYS CONSTRUCTION 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 

Išnuomojami 1-2 mieg. ..condo' 

Oak Lavvn ir \Villowbrook su 

baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
: H ^ 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 po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti. 
Tel. 773-376-2874. 

VVoodridge išnuomojami 2 

mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos $656-$682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PARDUODA 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

STINTOS SU ALUM 

35 stintos (smelts) 
1 kiaušinis (galima panau

doti tik baltymą) 
1 puod. miltų 
1 šaukštelis kilimo mil

telių i'baking powder) 
1/2 šaukštelio druskos 
1 puod. alaus 
alyvuogių aliejaus kepimui 
Žuveles nuvalyti ir gerai 

išplauti. Padaryti tešlą iš 
miltų, druskos, kilimo milte
lių, alaus ir kiaušinio. Kep
tuvėje įkaitinti aliejų ir dėti 
žuveles, pamirkytas tešloje. 
Kopti apvartant, kol gražiai 
apkepa. 

KKPTT BANANAI 

4 bananai, nulupti ir išil
gai perpjauti per pusę 

4 šaukštai sviesto arba 
margarino 

1/4 puod. rudo cukraus 
1/4 puod. tamsaus romo 
įkaitinti orkaitę iki 400 

laipsnių F. Stiklinį kepimo 
indą pa riebaluoti (indas turi 

būti pakankamai didelis, kad 
bananai išsitektų vienu sluoks
niu). Sudėti bananus į indą 
perpjauta puse į apačią, už
barstyti rudu cukrumi, ap
laistyti romu ir apdėlioti ma
žais gabaliukais supjaustytu 
sviestu. Kepti, kol cukrus iš
tirps ir bananai bus minkšti, 
bet nesusileidę — apie 10 min. 
Patiekti karštus. 

PURUS OBUOLIŲ 
PYRAGAS 

3 kiaušiniai 
1/2 puod. cukraus 
1 puod. duonos džiūvėsėlių 

arba smulkiai sutrintų sau
sainių 

4 obuoliai, sutarkuoti bu
rokine tarka 

1/2 citrinos sulčių 
1 sutarkuota citrinos 
žievelė (tik geltonoji dalis) 
Kiaušinių trynius sumai

šyti su cukrumi ir gerai ištrin
ti — iki purumo. Sudėti tar
kuotus obuolius, citrinos žie
velę, citrinos sultis ir džiu-vė-
sėlius. Išplakti kiaušinių bal

tymus, kol pasidarys stan
grios viršūnėlės, atsargiai 
įmaišyti j tešlą. 

Riebalais patepti kepimo 
indą. supilti tešlą ir kepti 350 
laipsnių F įkaitintoje orkaitė
je apie 30 minučių. 

Pyragą galima papuošti 
šviežiomis uogomis. ,,cool 
whip" ar patiekti visai be pa
puošimų. 

KALAKUTO PJAUSNIAI 

1 — 1 ir 1/2 sv. kalakuto 
krūtinės 

1 kiaušinis 
1/4 svaro rūkytų lašinukų 
1 puod. duonos džiūvė

sėlių 
2 šaukštai aliejaus 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio druskos 
džiovintų slyvų 
Kalakuto krūtinę supjaus

tyti nestorais gabalais ir gerai 
padaužyti mediniu kūjeliu. 
Lašinukus labai smulkiai su
pjaustyti ir išdėstyti ant 
kalakuto pjausnių. Pabarstyti 
druska ir pipirais, ant kiek
vieno dar uždėti po 1 ar dvi 

Discounted Airline tickets from 
Nevv York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 VVest 57 Street, New York, 
N Y 10107. Te!. 212-541-5707. 

I š n u o m o j u vieną k a m 

b a r į šiauriniame Čikagos 

priemiestyje. 

Tel . 847-219-3224. 

Tai - Jūsų laikraštis 

****rVAIRUS***** 

džiovintas slyvas (geriausia 
be kauliukų). Mėsą susukti ri
tinėliais, kiekvieną padažyti į 
su trupučiu šalto vandens iš
plaką kiaušinį, pavolioti džiū
vėsėliuose ir apkepti įkaitin
tame aliejuje keptuvėje. Po to 
mėsą išdėlioti kepimo inde ir 
kepti, kol bus visai iškepusi. 

' Vyras ieško darbo, prižiūrėti 
Daayvenusius žmones. Tel.773-
502-6960. 

* Vyras, susikalbantis angliškai, 
turintis rekomendacijas, vairuo
jantis automobilį, ieško 'darbo 
prižiūrėti senus ar ligotus žmones 
arba gali pakeisti bet kurią sa
vaitės dieną. Tel. 773-544-5907. 

* 2 moterys ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ir gyventi 
kartu. Gali ir pakeisti. Siūlyti įvai
rius variantus ir kitas valstijas. 
Tel. 708-237-1203 . 

* 44 m. moteris, gali prižiūrėti pa
gyvenusius žmones, ar vaikus 
(arba perka darbą). Turi reko
mendacijas ir patyrimą, vainoja 
automobilį. Tel. 708-839-5829. 
Irena. 

* Vyras ieško darbo prižiūrėti se
nus žmones ir ayventi kartu. Tel. 
708-420-6790. 

" Moteris ieško darbo šeštadie
niais iki pietų. Tel. 708-220-3202 
palikti žinutę. 

,,Panevėžio pienas" Lietuvos parodu .-.••-.'-. ;.*'••;;< p"-r..i: !.i:m<"" 
pirmą vietą už savo jogurtą Gedimino Žilinsko Kita) nuotrauka 

^»50«-? 
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Lietuviško sceninio liaudies šokio ansamblio 

Grandinėlės 
50-to jubiliejaus proga koncertas/banketas 

2003 m. balandžio 26 d. 5:30 v.v. 
DMNP parapijos salėje. Clevelande 

Programa prasidės 6 v.v. punktualiai; vakarienė 8 v.v. 

Bilietai: S40 suaugusiems. S25 vaikams ir moksleiviams 

Bilietus galima įsigyti DMNP parapijos svetainėje 
po 10 v.r. šv. Mišių arba paskambinus 

Vidai ar Gintui Valaičiams, tel. 440-951-6654. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eglę Laniauskienę. 
tel. 440-205-9273 arba eglclan@aol.com 

file:///A/ig
file:///Vest
file:///Villowbrook
mailto:eglclan@aol.com


Lietuva padės Turkij 
Atkalta iš 1 psl. 

į ekstremalias situacijas ko
ordinavimo centras ir EK Moni
toringo ir informacijos centras 
kreipėsi į Lietuvos civilinės sau
gos departamentą, prašydami 
suteikti pagalbą Turkijai, sie
kiant apsaugoti šalies gyvento
jus nuo masinio naikinimo gin
klo ir aprūpinant pabėgėlius 
galimos Irako krizės atveju. 

Vyriausybei nutarus suteik
ti pagalbą Turkijai, Sveikatos 
apsaugos ministerija iš valsty
bės medicinos materialinių iš
teklių rezerve saugomų medi
kamentų ir medicinos pagalbos 
priemonių galėtų sukomplek-

ai priimti Irako karo 
tuoti antibiotikų juodligei gy
dyti, vilnonių antklodžių ir pa
lapinių už maždaug 900 tūkst. 
litų. Iš civilinės saugos priemo
nių valstybės rezervo Lietuva 
galėtų skirti 40 palapinių (1 
palapinė kainuoja 4,900 litų) ir 
20 lauko krosnelių (vienos kai
na - 330 litų). 

Žemės ūkio ministerija 
galėtų nupirkti maisto produk
tų už atitinkamą vyriausybės 
skirtų lėšų sumą. 

JAV vadovaujamas karas 
Irake prasidėjo kovo 20-ąją. 
Pabėgėliai iš Irako dėl karo 
veiksmų į kaimynines valstybes 
kol kas neplūsta. 

Vyriausybė Seimui teikia praėjusių metų veiklos 
ataskaitą 

Atkelta iš 1 psl. 
Ataskaitoje pažymėta, jog 

praėjusiais metais vyriausybė 
dirbo pastoviai ir efektyviai -
per šiuos metus nepasikeitė nė 
vienas ministras. Per 2002 me
tus buvo priimta rekordiškai 
daug sprendimų — 2,100 vy
riausybės nutarimų, Seimui pa
teikti 332 įstatymų projektai, 
26 Seimo nutarimų projektai ir 
84 išvados dėl įstatymų projek
tų. Praėję metai šaliai buvo la
bai reikšmingi - Lietuva pa
kviesta tapti Europos Sąjungos 
bei NATO nare. 

Ataskaitoje pabrėžiama, jog 
integravimosi į NATO srityje 
būtina atlikti sutarties patvir
tinimo procedūrą bei pertvar
kyti ginkluotąsias pajėgas taip, 
kad jos efektyviai veiktų narys
tės NATO sąlygomis. 

Integravimosi į ES srityje 
darbų daugiau ir jie sunkesni -
būtina atlikti ne tik sutarties 
tvirtinimo procedūrą, vykdyti 
derybų metu prisiimtus įsipa
reigojimus, bet būtina, kad 
gegužės mėnesį vyksiančiame 
referendume Lietuvos žmonės 
pasisakytų už integraciją. 

AR IS TIKRŲJŲ LIETUVAI REIKIA NAUJO 
DIENRAŠČIO? 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 2 d., trečiadienis 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

* Irako prezidentas Sad-
dam Hussein antradienį pa
neigė, kad kuris nors artimas jo 
giminaitis yra išvykęs į užsienį 
ir sakė, kad jo bei jo šeimos liki
mas lieka susijęs su Irako liau
dies likimu. „Gandas, kad prezi
dento Saddam Hussein šeima 
išvyko iš Irako, yra pakartotas 
melas, kurį anksčiau skelbė 
Pentagonas. Artimiausi vado 
Saddam Hussein šeimos nariai 
yra neatskiriama didžios Irako 
šeimos dalis", sakoma preziden
to pareiškime, kuris buvo per
skaitytas per Irako valstybinę 
televiziją. 

* JAV pajėgos antradienį 
spartino operacijas Bagdado 
pietuose prieš numanomą pla
taus masto proveržį prie Irako 

sostinės. JAV sausumos pajėgų 
elitinė 101-oji desantininkų di
vizija intensyvino veiksmus 
prie švento musulmonų šiitų 
miesto Nedžefo, esančio už 150 
km į pietus nuo Bagdado, pa
siųsdamos pėstininkams į pa
galbą kovinius sraigtasparnius 
„Apache" ir ,,Kiowa". 

* Kuwait'o raketų „Pat
riot" baterija antradienį nu
mušė į šią valstybę paleistą Ira
ko raketą. Tuo tarpu JAV rake
ta „Patriot" numušė raketą, ku
ri buvo paleista į pietus nuo 
Bagdado ir skriejo Irake esan
čių JAV karinių pajėgų krypti
mi. Kuwait'o atstovai teigia, 
kad nuo kovo 20-osios. kai pra
sidėjo JAV vadovaujama karo 
operacija, Irakas paleido į Ku-
wait'ą mažiausiai 19 raketų, 
kurias beveik visas numušė 
gynybinės raketos „Patriot". 

* JAV kariai per mūšį \ 
pietus nuo Bagdado esan
čiame Kerbelos rajone paėmė į 
nelaisvę Irako generolą, galintį 
suteikti labai vertingos infor
macijos, antradienį Qatar'e pra
nešė amerikiečių brigados gene
rolas Vincent Brooks. 

* Irako vakaruose JAV 
karo lėktuvai apšaudė du 
autobusus, kuriais iš Jordanijos 
į Bagdadą vyko amerikiečiai ir 
europiečiai taikos šalininkai, 
antradienį pranešė Irako infor
macijos ministras Mohammed 
Said al-Sahaf. „Tai buvo 'gyvieji 
skydai", kurie vyko į Bagdadą... 
Dauguma jų buvo sužeisti ir 
nugabenti į ligoninę Rutboje. 
Drąsieji amerikiečiai pradėjo 
šaudyti į amerikiečius", sakė 
jis. Likus kelioms savaitėms iki 
JAV vadovaujamų pajėgų 
invazijos į Iraką, šimtai taikos 
šalininkų iš Vakarų plūstelėjo į 
Bagdadą, norėdami pademon
struoti savo paramą Irako 

žmonėms. Kai kurie jų įsirengė 
stovyklas prie netoli Bagdado 
esančių elektrinių ir vandens 
saugyklų, tikėdamiesi taip nu
kreipti amerikiečių pajėgų tai
kiklius nuo šių objektų. 

* įtakingas Irako musul
monų šiitų dvasininkas aja-
tola Mohammed Baąir Hakim 
antradienį sakė niekada nema
nęs, kad JAV vadovaujamoms 
pajėgoms pradėjus puolimą 
Bagdado kryptimi, Pietų Irake 
prasidės gyventojų sukilimas 
prieš Saddam Hussein. Jo tei
gimu, tokias viltis puoselėjo tik 
amerikiečiai. 

* Pietinius Bagdado 
priemiesčius antradienį po
piet sukrėtė smarkus bombar
davimas. Antskrydžio metu bu
vo atakuoti ir taikiniai, esantys 
arčiau miesto, tačiau pagrindi
nis smūgis buvo nukreiptas 
prieš pietiniuose rajonuose įsi
tvirtinusius Respublikos gvar
dijos dalinius. 

* Irakiečių pajėgos už
kirto kelią Didžiosios Britani
jos kariuomenei išsilaipinti ne
toli šiaurinio Mosulo miesto, 
antradienį pranešė Irako infor
macijos ministras. „Tai visiš
kas sutriuškinimas... Stebėtina, 
kad amerikiečiai privertė britus 
ten nuvykti. Jie stūmė juos pir
myn, tarsi tai būtų eksperimen
tas. Pasekmės britams buvo 
labai tragiškos", sakė jis. 

* Per amerikiečių ir bri
tų pajėgų bombardavimą 
Babilono provincijoje Pietų Ira
ke antradienio rytą žuvo 33 ci
viliai gyventojai ir dar 310 buvo 
sužeisti, pranešė vietos ligo
ninės vadovas. 

* Taikių gyventojų ne
tektys kelia apgailestavimą, 
tačiau jos neišvengiamos karo 
metu, sakė amerikiečių briga
dos generolas Vincent Brooks, 
praėjus dienai po to, kai JAV 
kareiviai patikrinimo poste, au
tomobilio vairuotojui nepaklu
sus reikalavimui sustoti, nušo
vė nušovė septynis irakiečius — 
moteris bei vaikus. 

* Amerikiečiai kariai ap
šaudė automobilį, kuris ant
radienį rytą pro patikrinimo 
postą mėgino įsiveržti į Ku-
wait'o dykumoje esančios JAV 
karines bazes „Thunder" teri
toriją. Automobilio vairuotojas, 
Kuwait'o kariuomenės kapito
nas, buvo sulaikytas. 

* Link Bagdado judantys 
JAV jūrų pėstininkai antra
dieni po įnirtingų mūšių užėmė 
tiltą per kanalą, esantį Irako 
centrinėje dalyje i pietus nuo 
Hilos miesto 

Tokios abejonės kilo, per
skaičius A. Naujokaičio straip
snį „Lietuvai reikia naujo 
dienraščio" („Draugas". — 
2002, gruod. 21). 

Manau, kad nereikia. Ma
žai valstybei, kokia esame, 5 
dienraščių ir dar kelių šimtų 
juos papildančių kitų leidinių 
— per akis. Visiems skoniams 
ir visiems interesams. 

Net keturi dienraščiai kai
riųjų — „Lietuvos rytas", „Res
publika", „Lietuvos žinios" ir 
„Kauno diena". Vienintelis 
„Lietuvos aidas" — dešiniosios 
orientacijos dienraštis. 

Pirmieji keturi Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ga
lingu choru traukė, kaip blo
gai esą nepriklausomoje Lie
tuvoje, ir koks „aukso amžius" 
buvo sovietijoje. Nostalgija ko
munizmui — visų keturių tų 
dienraščių pagrindinė nuostata. 

Turi jie ir skirtumų. „Lie
tuvos rytas" mėgaudamasis 
aprašinėja nusikaltėlius, nusi
kaltimų metodus ir net proce
są, žmogžudys paskelbtas he
rojumi ir, juo daugiau jis žmo
nių nužudęs, tuo gražesnė jo 
fotonuotrauka pirmame dien
raščio puslapyje. 

„Respublika" savo sarkaz
mu neturi sau lygių. Lietuva 
čia vaizduojama moraliniu liū
nu, iš kurios beviltiška išsi
kapstyti. Ir dėl viso to kalta ne 
kas nors kitas, o atkurta ne
priklausomybė ir jos architek
tas prof. Vytautas Landsber
gis. Dar labai kaltas akad. Zig
mas Zinkevičius, kad jis mo
kyklose bandė atkurti lietuvy
bę, ir labai blogi konservato
riai, kad jie stengiasi bet kokia 
kaina stiprinti Lietuvos vals
tybingumą. 

„Lietuvos žinios" rafinuo
tai bukina žmones, ir taip jau 
nelabai norinčius mąstyti, for
muoja naujoviško vartotojo 
mentalitetą, kai daiktai virš 
visko, jose daug nuogybių ir 
cinizmo. 

„Kauno diena" iš visų tų 
dienraščių — pats agresyviau
sias, nuolat keikiantis visa, 
kas lietuviška, iki šiol didi
nantis aklą marksistinę nea
pykantą Lietuvai. 

Kaip tik dėl to prieš tuos 
keturis dienraščius ir sukilo 
32 Lietuvos intelektualai savo 
atvirame laiške prezidentui 
Valdui Adamkui pareiškę pro
testą, kad tuose dienraščiuose 
masinį pobūdį, įgijo „įvairiau
siais būdais pasireiškiantis 

dvasinių vertybių, dorovės 
normų, krikščioniškosios kul
tūros neigimas... iš moralumo 
tyčiojamasi, kaip, beje, ir iš 
patriotizmo, tautiškumo, reli
gingumo ir pan... nuvertinama 
ir pati Lietuvos valstybės idė
ja, sovietinės okupacijos me
tais reiškusi ir laisvės idėją, 
vienijusi žmones ir teikusi 
jiems dvasinės stiprybės 
(„Draugas", ten pat.). 

Tas intelektualų atviras 
laiškas prezidentui buvo kaip 
žaibas, perskrodęs melo ir ne
apykantos tautai ir nepriklau
somai Lietuvos valstybei ži-
niasklaidos virtuvę. Jis priver
tė susimąstyti ne tik tų dien
raščių skaitytojus, bet ir pa
čius žurnalistus. Tačiau są
monės blaivėjimo bei sveikimo 
kelias ilgas ir sunkus. Tikrųjų 
bendražmogiškųjų ir tautinių 
vertybių žmogui nenuleisi iš 
viršaus, jis pats turi jas at
rasti. 

J au minėtame „Draugo" 
straipsnyje kultūrologas G. 
Beresnevičius nuvainikavo 
plačiai kairiosios žiniasklaidos 
skleistą mitą, kad svarbiau
sias žiniasklaidos uždavinys 
— informuoti visuomenę. 
Informacinėje visuomenėje, 
kur žiniasklaida atlieka vieną 
pagrindinių vaidmenų for
muojant tos visuomenės narį, 
tas mitas — grynas melas. 
Priminsime G. Beresnevičiaus 
žodžius: „Viskas aišku — mū
sų dienraščiai yra bulvariniai, 
bulvarinio leidinio mentalite
to, besitaikstantys prie žemes
nio nei vidutinis skaitytojo 
sluoksnio ir atitinkamai atga
liniu poveikiu vis mušdami 
bendro intelekto kartelę". Ne
manau, kad tie laikraščiai 
keistų strategiją, nes jų strate
gai mano: „kokia Lietuva, to
kia ir spauda", nepastebėda
mi, kad šiais žiniasklaidos di
džiulės įtakos laikais — „Ko
kia spauda, tokia ir Lietuva" 
(„Draugas", ten pat). 

Visgi tų dienraščių leidėjai 
puikiai supranta ir retkarčiais 
prasitaria, kad jie yra tikrieji 
visuomenės žyniai, o ne koks 
Seimas, surinkęs rėksmingus 
žmogėnus. Jie ir yra tos žinia-
sklaidos produktas, kaip sei-
mūnas Šustauskas — tobu
liausias „Kauno dienos" pro
duktas. 

Vienintelis „Lietuvos ry
tas" arogantiškai pasiskelbė 
esąs „Visos jūsų mintys". 

Kokia spauda, tokia ir Lie

tuva! — štai kur kairiosios ži
niasklaidos esmė. Ja i reikia 
tokios Lietuvos, juo toliau, tuo 
sparčiau žengiančios į Onvel 
visuomenę. Jos kontūrai šian
dieninėje Lietuvoje jau ryškūs. 

Šalia intelektualų prabu
dimo, įvyko dar vienas keistas 
žiniasklaidos pasaulyje daly
kas. „Lietuvos ryto" geriausias 
žurnalistas, žiniasklaidos liū
tas Rimvydas Valatka, pra
dėjo ne tik mąstyti, bet ir ra
šyti tiesą apie Lietuvos nepri
klausomybę, ginti Lietuvos 
valstybingumą ir net tautos 
vertybes, ne kartą kritiškai 
pasisakė prieš Vyriausybės 
keliaklupsčiavimą Rusijai, A. 
Brazausko daromas viena po 
kitos nuolaidas Rusijos diplo
matijai ir jos kapitalui, jos įžū
liam ir energingam spau
dimui, žingsnis po žingsnio 
atiduodant Rusijai vis dau
giau ir daugiau Lietuvos. 

Šito tai jau buvo per daug! 
Dėl to ir sukilo A. Naujokaičio 
minima „Patirtis". 

O kas yra „Patirtis"? 
Tai kairiųjų intelektualų 

sambūris, jungiantis pensinio 
amžiaus buvusią sovietinę 
mokslo ir švietimo nomenkla
tūrą, buvusį Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministrą 
H. Zabulį, Vilniaus universite
to rektorių J. Kubilių ir kitus, 
neseniai pagarsėjusius orga
nizuojant Antano Sniečkaus 
paliaupsinimo konferenciją jo 
100-jų gimimo metinių proga. 
Nors dalis jų ir nedalyvavo 
toje konferencijoje, bet nuo jos 
ir neatsiribojo. 

Tai jiems ir reikia dar nau
jo dienraščio, nes, neduok Die
ve, jei „Lietuvos rytas" galuti
nai išslystų jiems iš rankų. 
Kur jie tada spausdins savo 
nostalgijas sovietinei praeičiai 
ir Lietuvos genocido vykdyto
jams, tokiems kaip A. Snieč
kus? 

Tik labai keista, kodėl jie 
apeliuoja į Amerikos lietu
vius? Juk visas Lietuvos žmo
nių turtas jų uždirbtas ver
gišku darbu per okupacijos pe
riodą, atsidūrė jų ir jų kolegų 
rankose. Tiesa, jie jį vadina 
„partijos auksu". Po tiek klas
tų ir apgavysčių, kas dar gali 
patikėti jų krokodilų ašaroms 
ir veidmainiavimui, kad jie ta
me dienraštyje atstovaus Lie
tuvai, o ne Rusijai Lietuvoje? 

Gal dėl to, kad Amerikos 
lietuviai, sugraudinti jų verks
mų, iš tikrųjų daug padeda... 

komunistams Lietuvoje. Juos 
remia Baltijos fondas, kitos 
organizacijos. Gal kaip tik dėl 
to komunizmo ir Rusijos 
Lietuvoje kasdien randasi vis 
daugiau ir daugiau. 

Šioje situacijoje, jeigu ir 
reikėtų verkti — tai tik de
šiniesiems. Jie turi keturis 
laikraščius — dienraštį „Lie
tuvos aidas", du kartus per sa
vaitę juos lankantį „XXI am
žių", „Tremtinį" ir dešinie
siems simpatizuojančią „Gim
tinę". 

„Lietuvos aidas", daug me
tų svetimųjų naikintas, murk
dytas, skandintas, žudytas, 
vedamas į bankrotą, remia
mas dorų Lietuvos žmonių, 
ypač mons. A. Svarinsko, ugdo 
savo autorius, dirbančius ide
alistiniais pagrindais, ir skai
tytojus; pamažu pradeda už
pildyti informacijos nišą, ku
rios taip pasigedo Lietuvos 
intelektualai. 

„Lietuvos aido" kėlimasis 
ir kilimas, bei jo 8 proc. padi
dėjusi prenumerata 2003 me
tams išgąsdino „Patirties" 
intelektualus. 

„Patirčiai" nepatinka šis 
dienraštis, „rėksmingas, ne
prognozuojamas" dėl to, kad 
jis vadina daiktus jų tikrai
siais vardais — skelbia daug 
medžiagos apie pokario parti
zanines kovas, žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, Tau
tai nusipelniusius žymiausius 
mokslininkus, straipsnis po 
straipsnio reikalauja teismo 
Lietuvos genocido vykdyto
jams, dabar įžūliai pakėlu
siems galvas, rašo apie jų tai
kytus kankinimo ir žudymo 
metodus, tardant partizanus 
ir civilius Lietuvos žmones, 
įvardija jų aukas, net adresus 
nurodo, kur žudikai Lietuvoje 
gyvena, Lietuvos Temidės ne
trukdomi. 

„Patirtis" neskaito, ir ka
žin ar žino, kad yra Lietuvoje 
dar ir „XXI amžius" — Lietu
vos laikraščių sistemoje pats 
šviesiausias laikraštis, gaivi
nantis tradicines lietuvių tau
tos vertybes — tikėjimą, dorą, 
teisingumą, šeimą, sąžiningą 
požiūrį į darbą. 

Jo priedų „XXI amžiaus 
horizontai" ir „Atodangos" ga
lėtų pavydėti rimčiausi Euro
pos dienraščiai. Juose kalba
ma apie valstybės problemas, 
partijų sistemą, rimtai ir kval
ifikuotai, nušviečiami užsienio 
politikos ir ekonomikos klausimai. 

Kasmet „XXI amžius" to
bulėja. Geriausi politologai ir 

politikai, pasiilgę žinia-
sklaidoje švaros bei moralu
mo, čia spausdina savo straips
nius. Šis laikraštis Lietuvos 
žiniasklaidos dabartyje j a u 
tapo reiškiniu, skleidžiančiu 
šviesą. 

Kitas dalykas — skaityto
jas. Prezidento rinkimai paro
dė, kad Lietuvoje beliko save 
gerbiančių 600,000 lietuvių, 
jaučiančių atsakomybę už Lie
tuvos valstybės ir tautos li
kimą. Jie balsavo už preziden
tą Valdą Adamkų ir už Lie
tuvą. 47 proc. Lietuvos gyven
tojų, nėjusių balsuoti, j a u 
nupilietinti ir nužmoginti, j ie 
gyvena tik biologinio žmogaus 
gyvenimą, be jokių pareigų, ir 
be jokios atsakomybės. Kiti 
balsavo už Rolandą Paksą, už 
Rusijos buvimą Lietuvoje. 

Deja, dešiniojo elektorato 
didžioji dalis yra nuskurdinta 
iki kraštutinumo, dalis jų 
bedarbiai, nes privataus kapi
talo įstaigoms vadovauja sa
vininkai, tokiais tapė iš „parti
jos aukso". Valstybinėse įstai
gose — irgi tik draugai iš „kla
no". Dailininkai, inžinieriai, 
mokytojai, architektai, gydy
tojai, visi intelektualai ne iš 
komunistinio „klano", gauna 
vidutinišką pensiją — 318 Lt, 
iš jos, sumokėję mokesčius už 
butą, šildymą, elektrą, tele
foną, vos beišgyvena, net ir 
svajoti apie prenumeratą ne
drįsta. Todėl dešiniųjų laik
raščių tiražai maži, jų redakci
jos dirba pasišventusiai ir pa
siaukojančiai, kad tik Lietuva 
visiškai nepražūtų tamsybėse. 

Todėl, manau, naujo dien
raščio Lietuvai tikrai nereikia. 
Ir taip raudonojo melo ir nos
talgijos sovietmečio „geriems 
laikams", amoralumo ir nedo
rumo liejasi jūros iš tų kai
riųjų dienraščių ir beveik 
penkių šimtų įvairiausių lei
dinių. Jose skęsta Lietuva. 

O dešiniosios orientacijos 
laikraščius reikėtų paremti, 
kad jų redakcijos galėtų remti 
nuskurdintus iki visiško nuž
moginimo ribos inteligentus. 
Dešiniųjų laikraščių gražia 
tradicija jau tampa padovano
ti laikraščio prenumeratą — 
ketvirčiui, pusmečiui, me
tams, aktyviausiems auto
riams ir visuomeniškai akty
viems skaitytojams. Tai graži 
tradicija. 

Tokia parama Lietuvai bū
tų pati reikalingiausia ir svar
biausia, nešanti šviesą ir dva
sinio atgimimo viltį. 

Ona Voverienė 

Užsienio ekspertai gerai 
įvertino Tarptautinės istori
nio teisingumo komisijos, Lie
tuvos švietimo ir mokslo mi
nisterijos bei kitų institucijų 
sumanymus ir jau atliktus 
darbus, įgyvendinant Švieti
mo apie totalitarinių režimų 
nusikaltimus, nusikaltimų 
žmoniškumui išvengimo ir 
tolerancijos ugdymo progra
mą. 

Lietuvos sumanymai holo-
kausto švietimo srityje nese
niai buvo pristatyti Europos 
Taryboje ir, pasak Tarptau
tinės komisijos nacių ir sovie
tinio okupacinių režimų nu
sikaltimams Lietuvoje įver
tinti vykdančiojo direktoriaus 
Ronaldo Račinsko. buvo labai 
gerai įvertinti. Šioje srityje 
Lietuva jau nurodoma, kaip 
geras pavyzdys, į kurį reiktų 
lygiuotis kitoms. 

Palankų požiūrį į Lietuvos 
institucijų veiklą, plėtojant 
holokausto švietimą, pareiškė 
dar neseniai kritiškų žodžių 
mūsų adresu nešykštėjęs vie
nos žymiausių holokausto ty
rimų institucijų pasaulyje — 
Yad Vashemo centro — va
dovas Avner Shalev. Prisi
minęs iki šiol Izraelyje įsi
šaknijusį požiūrį, jog Lietuvos 
ketinimai įvertinti savo isto
rinę praeitį esą tik paviršu-

LIETUVA JAU LAIKOMA PAVYZDŽIU 
tiniški, Avner Shalev pripaži
no, kad „aiški politinė valia ir 
konkreti veikla iš esmės pa
keitė šį požiūrį ir santykius su 
Lietuva, o prieš metus... inici
juota ir ...sėkmingai įgyvendi
nama Švietimo apie totali
tarinių režimų nusikaltimus, 
nusikaltimų žmoniškumui 
prevencijos ir tolerancijos 
ugdymo programa yra sekti
nas... pavyzdys..." 

Nepaisant šito ir kitų 
pagyrimų, mūsuose dar mažai 
kas pakankamai įsivaizduoja, 
kas tai yra — holokausto švie
timo programa, koks jos 
turinys ir kaip ji bus įgyvendi
nama. Be to, ir pačios pro
gramos, tiesą sakant, kol kas 
nėra, jos projektą tebekuria. 
Švietimo ir mokslo ministro 
Algirdo Monkevičiaus įsaky
mu suburta, darbo grupė, 
kurią sudaro įvairių instituci
jų ir sričių atstovai. Su vienu 
jų — Švietimo kaitos fondo 
direktoriumi Vytautu Toleikiu 
— ir pabandėme išsiaiškinti 
kai kurias esmines nuostatas. 

Pirmiausia jį klausėme, 
kodėl apskritai reikia diegti 
švietimo įstaigose specialų 
holokausto švietimo kursą. 

„Tai yra, vienas dalykas, 
mėginimas pormąstyti savo 

istorinę atmintį ir ją vertinti 
kritiškai, bet, aišku, ir ne su 
kažkokiais ypatingais verkšle
nimais. T. y. mes pripažįstame 
tai, kas įvyko, kad lietuviai 
kolaboravo su naciais, daly
vaudami holokauste. bet, ant
ra vertus, bent jau programos 
rėmuose, be jokios abejonės, 
mes kalbėsime ir apie gelbėto
jus, ir apie bendrą kontekstą. 
Čia yra labai svarbu konteks
tas, t.y. apskritai visi totalita
rizmo nusikaltimai, dabarti
niai nusikaltimai prieš žmoni-

Anot Vytauto Toleikio, 
programos kūrėjai ginčijosi, ar 
toks kursas mokymo įstaigose 
turėtų būti privalomas, ar 
pasirenkamas savanoriškai. 

„Nedidelė dalis žmonių 
manė, kad holokausto dėsty
mas turi būti privalomas ir 
kad jį tiesiog potvarkiu, di
rektyvos tvarka, galima vie
naip ar kitaip įkomponuoti į 
ugdymo turinį. Bet dalis žmo
nių, tame tarpe ir aš, buvome 
kategoriškai prieš, manydami, 
kad tokiu direktyviniu nuta
rimu mes nieko nepasieksime. 
Galima sukelti tik naują anti
semitizmo bangą, nieko dau
giau. Visada, kaip sakoma, 
kas yra prievarta bučiuoja

mas, meilus nebūsi. 
Apsistota prie to, kad pa

grindinė konceptuali nuostata 
šitos programos bus maksima
lus skatinimas iniciatyvų iš 
apačios. Žmonės patys turi tai 
suprasti ir patys norėti tą 
holokausto temą dėstyti". 

Tai temai galės būti skirta 
viena kita istorijos, etikos, ti
kybos ar kitų mokomųjų da
lykų pamoka. Jau yra šimtai 
mokytojų, kurie, Vytauto To
leikio tvirtinimu, yra vienaip 
ar kitaip gilinęsi į šią tema
tiką — dalyvavo seminaruose, 
kūrė ir įgyvendino savo pro
jektus, rinko istorinę medžia
gą ir panašiai. 

Manoma, kad norinčių 
dėstyti ir mokytis atsiras, ka
dangi holokaustas — tai ypa
tinga ir daugiašakė tema. Vėl 
Vytautas Toleikis: „Matot, ho
lokaustas yra baisi tema, bet 
jeigu jį dėstai žmogiškai, gi
liai, supratingai, ne verkšle
nančiai, bet su širdimi, tai 
gali, kalbėdamas apie holo-
kaustą, kalbėti apie žmogų, 
apie žmogaus prigimtį. Kodėl 
jis toks yra, kodėl žmogus 
linkęs žudyti, kodėl jis pasi
duoda masinei psichozei, kas 
yra minia, kas yra baimė, kas 
yra negelbėjimas savo artimo? 

Tai yra be galo plati tema. Ir, 
sakykime, kiek man teko 
susidurti su tikybos, etikos 
mokytojais, jie daugiausia 
apie tuos dalykus kalba. Čia 
yra amžinas klausimas iš 
esmės". 

Tačiau holokausto švieti
mo projekto rengėjams dar 
teks apsispręsti, ar į šį kursą 
įtraukti ir medžiagą apie 
lietuvių atžvilgiu vykdytą 
tarybinį genocidą. Kiek su
pratome, vieningo požiūrio 
dar nėra. Antai Vytautas To
leikis sakė manąs, jog netiks
linga būtų suplakti šiuos da
lykus, kadangi tai gali nejučia 
prikelti jau primirštą dviejų 
genocidų — nacių ir sovietinio 
— teoriją ir sukelti jaunų 
žmonių galvose dar didesnę 
sumaišt}. 

Kita vertus, tarptautinės 
istorinio teisingumo komisijos 
pranešime spaudai, pasiro
džiusiame prieš savaitę, sako
ma, jog išskirtinis lietuviškos 
Švietimo apie totalitarinių 
režimų nusikaltimus pro
gramos bruožas yra tas, kad ji 
apima ne tik holokaustą, bet 
nušviečia ir tarybinio režimo 
nusikaltimus. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

. 
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ČIKAGOJE 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongrega
cijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaite butų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, balandžio o d.. 9:30 
vai. ryto. seselių motiniškame 
name. 2601 W. Marąuette 
Kd.. Chicago. Mišias aukos 
kun. Patrick J. Pollard. Čika
gos arkivyskupijos katalikiš
ki! kapinių direktorius. Mišio
se dalyvaus Šv. Kazimiero 
akademijos alumnes. 

Į „Kaukių ba l iaus" ope
ros spektakli , kuris vyks sek
madieni, balandžio 27 d.. 3 
vai. p.p.. Morton gimnazijos 
salėje i2423 S. Austin Blvd., 
Cicero), taip pat į pooperinį 
koncertą gegužės 4 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p.. Jaunimo 
centre, bilietus galima įsigyti 
..Seklyčioje"". 2711' \V. 71st 
Str.. Čikagoje, kasdien nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p.. o šeš
tadieniais nuo 10 v. r. iki 2 
vai. popiet. I abu renginius bi
lietus galima užsisakyti paš
tu, pridedant sau adresuotą 
su pašto ženklu voką. Užsa
kymus siųsti: Lithuanian Op
era Co.. Inc.. 3222 W. 66th 
Place. Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
operą ir pooperinį koncertą 
suteiks operos valdybos pirm. 
Vaclovas Momkus tel. 773-
925-6193. 

Kai skaitytojai laiku at
siunčia prenumeratos mo
kestį. ..Draugo" administracija 
yra labai dėkinga, nes tai su
taupo ir darbo, ir išlaidų, siun-
tinėjant nuolatinius paragini
mus. O kuomet prie prenu
meratos čekio yra dar ir 50 
dol. priedas. ..Draugo" leidė
jai žino. kad skaitytojai verti
na savo dienraštį ir linki jam 
dar ilgai gyvuoti. Po 50 dol. 
auką. atsilygindami už prenu
meratą, atsiuntė: Aldona ir 
Bronius Maeiukevičiai . Mi-
chigan City. IN: Ona Pus-
dešr is . Detroit. MI: Marija 
Stoškienė. Palos Park. IL. 
Labai ačiū visiems! 

Ak, ta žavioji Kaliforni
ja... Xors joje retkarčiais ..su
siūbuoja" žeme. bet mūsų tau
tiečių dosnumu nesupurto: at
silygindami uz ..Draugo" pre
numeratą, jie prideda ir auką. 
kurią nepaprastai įvertiname 
ir nuoširdžiai dėkojame. Po 50 
dol. iš Kalifornijos ..Draugui"" 
atsiuntė: Birutė ir Adomas 
Jocas , VVestchester. CA. taip 
pat veiklioji visuomenininke 
Angelė Nelsienė, Los An-
treles. CA. 

Antanas Adomaitis, Man-
chester. ("T. atsilygindamas 
.;/. prenumeratą, prijungė 50 
cloi. auką. Ačiū už dosnumą. 

Dvi „ p a n t e r o s " — Raimon
da Tallat-Keipšaite ir Nome
da Vilkanauskaite — šį sek
madienį, balandžio 6 d.. 10:30 
vai. r. Mišiose, giedos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Visi kviečiami da
lyvauti Mišiose, o 3 vai. p.p. 
atvykti į Maria gimnazijos 
sale ir išgirsti visas ..Tris 
panteras" dainuojant jau kito
kią muziką. 

Mišios už m i r u s i a s ir gy
vas Lietuvių mo te rų klubų 
federacijos Čikagos klubo 
nares bus aukojamos ba
landžio 13 d., sekmadienį. 10 
vai. r., t. jėzuitų koplyčioje. 
Po Mišių bus pabendravimas 
ir vaišės. Visos Čikagos klubo 
nares prašomos gausiai daly
vauti Mišiose ir pabendra
vime. 

J a u n i m o c e n t r o Moterų 
k lubo geriausios šeimininkes 
— Marija Skėmaite ir Viktori
ja Valavičienė — visus kviečia 
Verbų sekmadienį, balandžio 
13 d. į tradicinius priešvely-
kinius pusryčius JC (2345 W. 
56tb Str.. Chicago) kavinėje, 
tuoj po 10 vai. Mišių jėzuitų 
koplyčioje. Klubo nares žada 
visus atsilankiusius skaniai 
pavaišinti ir sužavėti meniš
kai išmargintų velykaičių gro
žiu. 

Dr. Vinco Aury los reda
guojamas ..Lietuvių egzodo 
vaikų ir jaunimo literatūros" 
II tomas jau baigiamas pa
ruošti. Jame bus spausdinami 
poezijos ir dramos kūriniai. 
Redaktorius prašo vaikų vai
dinimų ir ypatingesnių deko
racijų fotografijų. Lietuviškos 
n. kyklos arba kiti rengėjai, 
statę išeivijos rašytojų vaidi
nimus vp'i ims , prašomi sku
bėti siųsti fotografijas ar kūri
nius šiuo acuesu: Stase Peter
sonienė. 2534 W. 40th Str.. 
Chicago. IL 60632 (informaci
ja teikiama tel. 773-847-1693). 
Visos gautos fotografijos bus 
tuoj persiųstos prof. V. Aury-
lai į Lietuvą. 

„Nuoširdžia i dėkoju vyr. 
r edak to re i ir "Draugo" dien
raščiui už mano žmoneles 
Joanos Patarokaitės-Valai-
tienės mirties metinių proga 
paskelbtu- straipsnius", rašo 
dr. Jonas Valaitis. prie 
padėkos prijungdamas 250 
dol. auką. Už tokį dosnumą 
nuoširdžiai jam dėkojame. 

Trad ic in i s „ D r a u g o " pa
vasar in i s koncertas ruošia
mas balandžio 6 d., sekmadie
nį. 3 vai. popiet. Maria gimna
zijos salėje. Programą atliks 
trys žinomos solistes iš Lietu
vos, pasivadinusios ..Trijų 
panterų" vardu. Visuomenė 
maloniai kviečiama koncerte 
dalyvauti. Bilietai iš anksto 
gaunami ..Seklyčioje". 

Tai trys žavios moterys, 
operos dainininkės; niekas net 
neįtarė, kad vieną dieną jos 
bus pavadintos plėšraus gy
vūno vardu: Raimonda Tal-
lat—Kelpšaitė, Nomeda Vilka
nauskaite ir Rasa Juzukonytė. 
Jos jau priprato būti va
dinamos panteromis ir Lietu
voje, per trumpą laiką pri
traukė daug populiarios klasi
kos gerbėjų, sudomindamos 
sostinės elitą, prezidentą bei 
valdžios ir verslo atstovus. 

„Trijų panterų" garsas pa
siekė ir Ameriką. „Draugas" 
užsimojo „panteras" pasi
kviesti į šį kraštą ir suorga
nizavo keturis koncertus: St. 
Petersburge, FL (jau įvyko), 
Bostone, Clevelande ir ba
landžio 6 d. Čikagoje. Iš St. 
Petersburgo pasiekė žinia, 
kad publika aikčiojo iš nuosta
bos scenoje regėdama ir gir
dėdama neįprastus daininin
kių derinius, atliekamus po-

Taiu va. c-ia tos žavingosios ..Trys panteros", kviečiančios į pasimatymą 
f tik pačius narsiausius ir drąsiausius) šį sekmadienį, balandžio 6 d., 3 
vai. p.p.. Maria gimnazijos auditorijoje. Kuriame lietuvių telkinyje jos 
dainavo, iš ten viešnioms skamba tik patys gražiausi pagyros žodžiai. 
Kadangi koncertą ruošia ..Draugas", jau iš to galima spręsti, kad juo 
publika neliks nusivylusi. Visus maloniai, draugiškai kviečiame. Nuo
traukoje iš kaires: Kasa -Juzukonytė. Raimonda Tallat-Kelpšaitė ir No
meda Vilkanauskaite 

Balandžio 4 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vak.. Čiurlionio 
galerijoje I Jaunimo centre) 
bus atidaroma Irenos Šapar-
nienės batikos ir Nomedos 
Grumadaitės skulptūrų paro
da. 

Lie tuvos Dukterų drau- -
gija vėl nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti į jų ruošiamą prie-
švelykinį pyragų ir margučių 
pardavimą balandžio 17 d. 
..Nameliuose", 2735 W. 7 lst 
Str.. nuo 8 vai. ryto. Tel. 773-
925-3211. Visi labai laukiami. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai ruoš iami sekmadienį. 
balandžio 6 d., po s. 9 ir 10:30 
vai. r. Mišių Švc. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pel
nas skiriamas parapijai. Para
pijiečiai- ir svečiai nuoširdžiai 
kviečiami pasivaišinti. 

Velykaičiu. marginimo 
pamokos ruošiamos Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
šeštadienį, balandžio 12 d.. 
nuo 10:30 vai. r. iki 1 vai. po
piet. Kiaušinius marginti mo
kys ilgamete margučių margi
nimo pamokų vedėja, liaudies 
menininke Uršulė Astrienė 
ir jos sūnus Don Astras. Rei
kia atsinešti svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. 
Peiliukus ir instrukcijas 
skutinėjimui suteiks muziejus. 
Butma registruotis iš anksto 
tel. 773-582-6500. 

Dai l in inku tėvo ir sū
naus — Leonardo ir Tado 
G u t a u s k u meno paroda ati
daroma Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte balandžio 5 
d., šeštadieni. 

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS BALZEKO 

MUZIEJUJE 

Šeštadieniais, nuo gegužės 
3 d. iki binželio 7 d., nuo 10 
iki 11:30 vai. ryto, Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje vyks 
lietuvių kalbos pamokos suau
gusiems. 

Jei dar nesate lankęsi Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, puiki proga tai padaryti 
dabar. Muziejus įsikūręs pa
togioje vietoje — pietinėje Či
kagos pusėje, netoli Market 
Parko. Nereikia sukti galvos 
dėl automobilio pastatymo — 
už muziejaus pastato yra di
delė nemokama aikštė. Atei
kite ir susipažinkite su muzie
jaus ekspozicija ir veikla. Jū
sų paslaugoms — parodų ir 
ekspozicijų salės, biblioteka, 
foto ir muzikos archyvai, ge-
neologijos skyrius, jūsų vai
kams vaikų muziejus. Muzie
jaus adresas: 6500 S.Pulaski 
Rd., Chicago, IL. 

Balandžio 13 d., sekmadie
nį. -'3 vai. popiet. Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre, 
ruošiamas Nijolės Jankutės 
poezijos rinkinio sutikimas, 
taip pat knygos iliustratorės 
dail. Zitos Sodeikienės bei 
skulptoriaus Kenneth Nelson 
darbų paroda. Sutiktuves ir 
paroda rengia bei visus malo
niai kviečia skaučių būrelis 
.Verpstės". 

SKUBĖKITE 
ĮSIGYTI 

VELYKINIŲ 
ATVIRUČIŲ! 

Kuomet diena dieną vydama 
atskuba į Velykas, žinome, 
kad reikia kiaušinius marginti 
ir kiekvienam pasibeldusiam 
įduoti. O ką daryti, kai artimi 
žmonės už jūrų marių gyvena, 
ar net už vandenynų? 

..Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti pačių įvairiausių vely
kinių atviručių, su meninin
kes Veronikos Švabienės mar
gintais velykaičiais. Taip galė
site pasveikinti kiekvieną, ku
rį mylite su šv. Velykomis -
Prisikėlimo švente. O vaiku
čiams knygynėlis turi naujų 
knygelių siuntą iš Lietuvos -
gražių, įdomių ir spalvotų! 

„Draugo" knygynėlio 
adresas: 
4545 W 63rd Street, 
Chicago. IL 60629 

KAS TOS „PANTEROS" 
puliarios klasikos lobyno še
devrus. Tokio pobūdžio dainų 
atlikimas buvo pirmą kartą 
girdėtas ir susilaukė karštų 
publikos ovacijų. 

Rasa Juzukonytė, Nomeda 
Vilkanauskaite ir Raimonda 
Tallat—Kelpšaitė prisipažįsta, 
jog „panterų" vardą gavo visai 
netikėtai — prieš pat vieną 
koncertą tris dainininkes 
„panteromis" pavadinusi kon
certo pranešėja. Bendramoks
lės, dabar jau tapusios drau
gėmis, turi ir konkretesnius 
vardus: Rasa — Juodoji pante
ra, geroji namų dvasia; Nome
da — švelnioji, moteriška, ly
riška, o Raimonda spontaniš
kai pritiko vardas Plėšrioji. 
„Mes visos labai skirtingos, 
bet kartu mums labai gerai", 
— sako trys žavios daininin
kės. 

Čikagoje, balandžio 6 d., 
sekmadienį, Maria gimnazijos 

auditorijoje girdėsime G. Ver
di Elenos bolero iš operos „Si
cilijos mišparai", G. Puccini 
Musetės valsą iš operos „La 
Bohemme", T. Kutavičiaus iš 
miuziklo „Giesmė apie Kar-
men", D. Oliveti — „Ak, su
grįžk", F. Lehar ariją iš ope
ros „Giuditta", J. Strauss val
sų pynę ir kitas klasikinės bei 
mums mėgstamos muzikos 
dainas. Jas atliks ne tik solo, 
bet duetu ir trio. 

„Panteros" tikrai maloniai 
nustebins susirinkusius į kon
certą savo tauriai skamban
čiais balsais. Šios operos so
listės intensyviai ruošėsi pir
mai koncertinei kelionei į 
Ameriką. 

Bilietus į koncertą kvie
čiame įsigyti „Seklyčioje", o 
balandžio 6 d., sekmadienį, 
prieš koncertą nuo 2 vai. p.p. 
Maria gimnazijos bilietų kaso
je. 

Mari ja Remienė 

RŪTA STANIULIENĖ „SEKLYČIOJE" 
Ne pirmą kartą Rūta Staniu

lienė, JFirst Personai" banko 
vyr. viceprezidentė, apsilankė 
^Seklyčioje". Trečiadienio po
piečių renginių vadovės Ele
nos Sirutienės pristatyta klau
sytojams, palankiai nuteikė 
visus, pasakydama, kad čia 
susirinkusieji ne pagyvenę, o 
pačioje jaunystėje. Ir tai tiesa 
— esame tokie, kokiais save 
laikome. 

Dauguma tautiečių Rūtą 
Staniulienę pažįsta nuo vai
kystės. Ji į JAV atvyko, bū
dama dviejų metų. Čia užau
go, mokslus baigė, dirbo 
JStandard Federal" banke vyr. 
viceprezidente. 

Kai prieš keletą metų minė
tas bankas susijungė su TCF 
banku, daugeliui klientų lietu
vių kilo klausimas, ar saugu 
bus laikyti pinigus šiame ban
ke; apgailestavo, kad nebebus 
taip priprasto lietuviško ban
ko ir t.t. Gal tai ir paskatino 
buvusio banko darbuotojų 
grupelę steigti naują banką. 
Ši mintis džiugino daugelį 
TCF banko klientų, kurie tikė
josi lietuviško aptarnavimo. 

Neilgai trukus įsteigtas 
„First Personai" banko skyrius 
Orland Parke — ne itin džiugi 
naujiena — tolokai nuo vyres
niųjų lietuvių telkinių. Tačiau 
pastatytas naujas bankas prie 
Austin gatvės ir Archer Ave. 
kampo patenkino daugelio 
lūkesčius. Nevienas TCF ban
ko klientas savo indėlius per
kėlė į naująjį banką, kur dirba 
keletas lietuvių darbuotojų, 
palengvinančių anglų kalbos 
nemokantiems vyresniosios 
kartos, o ir naujai atvyku
siems klientams tvarkyti savo 
sąskaitas. 

Sunkoka yra su neseniai iš 
Lietuvos atvykusiais, kurie 
nelegalūs: neturi „žalios kor
telės", „SS" numerio, darbo lei
dimų. Jie neblogai uždirba, 
bet negali legaliai įrodyti savo 
pajamų. Kadangi bankas ne
seniai atidarytas, yra dažnai 
tikrinamas. Nelegaliems 
klientams sunku išduoti pas
kolas namų ar automobilių 
pirkimui. Nors banko darbuo
tojai tiki, kad lietuviai tikrai 
atiduotų skolas, tačiau jie ne
gali diskriminuoti kitų tauty
bių žmonių, todėl susidaro 
sunkumų, sugaištama daug 
laiko, kol išrūpinama paskola. 

Daugelis klientų atidaro są
skaitas, taupo ir po kurio lai
ko išvyksta į Lietuvą. Jie turi 
galimybę persivesti pinigus į 
Lietuvos bankus asmeniniu 
čekiu, banko čekiu (kas yra 
geriau ir greičiau) bei elektro
niniu būdu. Kad nereikėtų 
vežtis su savimi daug pinigų, 
yra ir kitas patogus būdas 
pervesti juos į Lietuvą: atida
ryti banke čekinę sąskaitą, 
kur be čekių galima gauti ir 
čekinę „visa" kortelę. Ji varto
jama, perkant parduotuvėse ir 

Rūta Staniulienė. 

išimant pinigus iš bankomatų 
(ne daugiau kaip 300 dol. per 
dieną). Tokiu atveju, išvažiuo
jant į Lietuvą tereikėtų pa
sirūpinti, kad čekinėje sąskai
toje būtų pakankamai pinigų. 

Paprastai „First Personai" 
banke, kaip ir kituose, sąskai
tos atidaromos su „SS" kortele 
ir asmeniniu dokumentu su 
nuotrauka (vairavimo pažy
mėjimu, pasu). Nelegaliems 
klientams, kurie neturi „SS" 
numerio ir kt. legalių doku
mentų, sąskaitos atidaromos 
su lietuvišku pasu. Užpildžius 
tam tikrą formą, kur paaiš
kinamas nelegalus asmens 
statusas JAV ir tai patvirtina
ma parašu, sąskaita tampa 
legaliai atidaryta. JAV valdžia 
to nedraudžia, net skatina, 
kad kuo daugiau užsieniečių 
savo pinigus laikytų vieti
niuose bankuose. Tačiau ne 
visi bankai šią paslaugą su
teikia. 

Rūtos Staniulienės praneši
mas buvo ne „sausa" paskaita, 
o gyvas pokalbis su klausyto
jais, kurio metu ji išsamiai ir 

nuoširdžiai atsakė į susirinku
siųjų klausimus. 

Malonu buvo girdėti švarią, 
vaizdingą lietuvišką kalbą, 
nors, kaip minėjau, Rūta Sta
niulienė į JAV atvyko anksty
voje vaikystėje. Anot jos, tai 
mamos, buvusios mokytojos, 
nuopelnas. 

„First Personai" banko vyr. 
viceprezidentė palaiko lietu
višką TV, radiją, spaudą, dė
dama ten banko reklamas, au
kodama lietuvybei, dalyvau
dama įvairiuose lietuviškuose 
renginiuose. 

Po bendrų pietų Rūta, atida
vusi „Seklyčios" talkininkei 
Aldonai Pankienei dalinti 
atneštas dovanas (rašymo 
priemones, reklamines kem-
pinėles), pati bendravo su se
niai ir naujai pažįstamais, da
lijosi darbo ir asmeninio gyve
nimo įspūdžiais. 

Neliko neapdovanotų ir ne
patenkintų. Tai rodė gyvi pa
šnekesiai, malonios šypsenos 
ir geri žodžiai. Ačiū Rūtai Sta
niulienei ir iki malonaus su
sitikimo tarė renginių vadovė 
E. Sirutienė. 

Liucija Einikienė 

Gražina Narkus-Kramer , 
Bethesda, MD, ne tik laiku at
silygino už kitų metų prenu
meratą, bet „Draugą" apdo
vanojo 100 dol. auka. Nuošir
džiai dėkojame už tokią dos
nią auką. 

L i thuan ian Credit Union, 
Los Angeles. CA. atnaujino 
prenumeratą savo įstaigai ir 
parėmė ..Draugą" 50 dol. 
auka. Ačiū! 

Nina Liubinas , St. Pete 
Beach. FL. kartu su atnaujin
tos prenumeratos mokesčiu, 
pridėjo 50 dol. auką. Širdingai 
dėkojame. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

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

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s f^^MPl 
J o n a s G i b a i t i s Į Į | 
Civilinės ir W&: 

kriminalines bylos r'4\ 
6247 S. Kedz ie A v e n u e 

C h i c a g o , IL 60629 
Te l . 773-776-8700 

E-ma i l : Gibai t i s@aol .com 
Toli free 24 hr . 888-776-6742 

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

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Genadij COLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC. DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
995? N. Lavvter Ave., Sutte 100, 

Skokie. IL 60077 

DARIUS R. D1RMANTAS 
ADVOKATAS 

VAFAVMO IR KFBMNALINRJ TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Cikagoie ir Oak lawn 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

mailto:Gibaitis@aol.com

