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! ~ Siame 
numeryje: 
Naujienos iš lietuviškų 
telkinių JAV-se. 

2psl. 

Aštuonių ES 
kandidačių dar laukia 
egzaminai; kitos 
tokios progos greitai 
nesulauksime, sako 
buvęs Lietuvos prez. V. 
Adamkus. 

3psl. 

Renginių Čikagoje ir 
apylinkėse kalendorius; 
parama Valdovų 
rūmams. 

4 psl. 

„Varpas" dar skamba; 
branginkime savo 
tautą; Čikagoje pribiro 
meteoritų. 

5 psl. 

XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo naujienos; 
LB Vidurio vakarų 
apygardos 
suvažiavimas Pasaulio 
lietuvių centre. 

6 psl. 

Sportas 
* T a r p t a u t i n i a m e j a u n i 

m o laisvųjų imtynių t u r n y 
r e Latvijos sostinėje Rygoje 
Lietuvos atstovas klaipėdietis 
Mindaugas Rumbutis (svorio 
kategorija iki 84 kg) užėmė III 
vietą. Kitas klaipėdietis Ed
garas Voitechovskis (iki 58 kg) 
liko penktas. Turnyre dalyvavo 
121 sportininkas iš Suomijos, 
Baltarusijos, Vokietijos, Irano, 
Lenkijos. Slovėnijos Latvijos ir 
Lietuvos. 

* T a r p t a u t i n ė s m ė g ė j ų 
lengvosios a t le t ikos federa
cijos paskelbtame populiaru
mo sąraše 5-tąją vietą tarp pa
jėgiausių planetos disko metikų 
užima 2000 metų Sydney olim
pinis čempionas Virgilijus 
Alekna, turintis 1,233 įskaiti
nius taškus. Tokioje pat vietoje 
tarp planetos daugiakovininkių 
yra ir Lietuvos atstovė Austrą 
Skutyjė (1.209 tšk.). 

* Lie tuvos t a u t i n i o olim
pinio komi te to vadovas Ar
turas Poviliūnas paskirtas pre
zidento Rolando Pakso konsul
tantu sporto klausimais. 

Naujausios 
žinios 

i i 

S e i m o p i r m i n i n k a s 
r a g i n a Vyr i aus i ą j ą r i n k i 
mų komis i ją nepalikti rin
kėjų sąrašuose ..mirusiu sie-
lų". 

* L i e t u v o s n a c i o n a l i n i o 
radi jo i r t e lev iz i jos vadovu 
tapo Kęstutis Petrauskis . 

* P r e m j e r a s p a s i g e n d a 
už n a r k o t i k ų u ž k a r d y m ą 
atsakingos institucijos. 

B r a n d u o l i n ė s e n e r 
ge t ikos s p e c i a l i s t u s siūlo
ma drausti valstybės lėšomis. 

K a r i š k i a i k a r t u s u 
V i l n i a u s s a v i v a l d y b e 
sprendžia vaikų vasaros už
imtumo problemą. 

* U ž s i e n i o r e i k a l ų mi
n is te r i ja p a t a r i a a t s i s a k y t i 
kelionių į Kiniją. 

B a l a n d / i o 2-ąją -JAV 
doler i s L i e t u v o s b a n k u o s e 
buvo supirkinėjamas po 3.14-
3.16 lito 

NATO pajėgų planavimo komitetas v e r t i n o 
Lietuvos gynyl nu s 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
(BNS) — Briuselyje pirmą 
kartą NATO pajėgų planavimo 
komitete buvo aptart i Lietuvos 
gynybos planai. 

NATO pajėgų planavimo 
komitetas yra institucija, ku
riai savo gynybos planus patei
kia visos Šiaurės Atlanto sąjun
gos narės. 

Kovo 31-osios posėdžiui va
dovavęs NATO generalinio sek
retoriaus pavaduotojo gynybos 
planams ir operacijoms padėjė
jas Holger Pfeiffer bei NATO 
valstybių atstovai labai palan
kiai įvertino Lietuvos kariuo
menės reformos kryptį — kurti 
nedideles, paslankias , gerai 
ginkluotas ir parengtas, perdis
lokuojamas pajėgas, atsisakyti 
teritorinės gynybos planų. 

Atlikus įvertinimą, pažy
mėta, kad ir po planuojamos 
per tvarkos aktyviojo rezervo 
pajėgos, kurias iki 2008 metų 
planuojama sumažinti iki 6,000 
karių, Lietuvai dar yra per 
didelės. Šioms pajėgoms skiria
mi ištekliai padėtų greičiau su
kurti šiuolaikinius karybos rei
kalavimus atitinkančią ir ko
lektyvinei gynybai pasirengu
sią kariuomenę. 

Susit ikimo metu kritikos 
susilaukė tai , kad Lietuva nuo 
bendrų išlaidų krašto gynybai 
palyginti nemažai skiria finan
suoti tarnybas, kurios neturi 
tiesiogiai susijusių užduočių su 
krašto gynyba. Lietuvos poli
tinių partijų susitarimu, 2000-
2004 m. krašto apsaugai kas
met skiriama nemažiau kaip 2 
proc. bendrojo vidaus produkto. 
Šiemet ši suma viršija milijar
dą litų. 

JAV dėkoja Lietuvai už paramą 
Gruzijai kovoje su terorizmu 

Skopje/Briuselis. Šį pirmadienį Europos Sąjunga ES) perėmė vadovavimą tarptautinėms taikos palaikymo pajė
goms Makedonijoje, kurioms iki šiol vadovavo Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO). Tai yra pirma 
bendra ES valstybių karinė operacija. 

Nuotr.: Iškilmingoje rikiuotėje Lietuvos trispalvė (kairėje} plevėsuoja šalia kitų Makedonijos misijoje daly
vaujančių valstybių vėliavų. EPA-ELTA nuotr. 

Lietuva nesulaukia Rusijos a t sakymo 
dėl raketinio kuro gabenimo 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
(BNS) — Lietuvai pareiškus, 
kad Rusija delsia priimti spren
dimus dėl pasenusio raketų ku
ro vežimo per Lietuvos teritori
ją, šio kuro atsargas saugančio 
Baltijos laivyno vadas tvirtina, 
kad Rusija padarė viską, kas 
buvo reikalinga. 

Kaip trečiadienį sakė Lie
tuvos premjero sudarytos darbo 
grupės, nagrinėjančios rake
tinio kuro pervežimo galimybes, 
vadovas susisiekimo viceminist
ras Valerijus Ponomariovas, 

Lietuva negauna Rusijos atsa
kymų į sausį pateiktus klausi
mus dėl įmanomos žalos žmogui 
ir aplinkai, jei, gabenant kurą, 
įvyktų nelaimė, dėl draudimo 
sumos ir koks b ū y ; galimos 
žalos atlyginimo mechanizmas. 

„Tik Rusijai a t sak ius į 
šiuos klausimus, mes pateiksi
me vyriausybei pasiūlymus", 
sausio pabaigoje sakė V. Pono
mariovas. 

Leidimą gabenti kurą turi 
duoti Lietuvos vyriausybė. 

Tuo tarpu Rusijos Baltijos 

Golfo aikštyno priešininkai 
išsaugojo Vilniaus miškus 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
i BNS) — Aplinkos ministerijos 
siūlymu vyriausybė uždraudė 
kirsti Pilaitės rajono miškus ir 
nutarė 120 hektarų ploto žemės 
sklype įrengti Vilniaus miesto 
savivaldybės parką, išsaugant 
miškus ir nepaverčiant miško 
žemės kitomis naudmenomis. 

Kaip sakė Aplinkos ministe
rijos Miškotvarkos ir miško iš
teklių skyriaus vedėjas Sigitas 
Mozgeris, šis nutarimas užkirs 
kelią golfo lankų įrengimui šioje 
teritorijoje. 

Vilniaus m sto savivaldy

bės valdyba vasarį patvirtino 
Pilaitės mikrorajono detalųjį 
planą, kuriame buvo numatyta 
iškirsti apie 10.9 hektaro miškų 
bei įrengti devynių duobučių 
gorfo aikštyną su automobilių 
stovėjimo aikštele, poilsio, klu
bo ir ūkiniais pastatais. Gyven
tojų poilsinei zonai savivaldybė 
numatė šiaurinę šios teritorijos 
dalį su piliaviete ir vandens 
telkiniais. 

Vilniaus meras Artūras 
Zuokas. kuris yra aktyvus golfo 
laukų kūrimo šalininkas, 

N u k e l t a į 5 ps l . 

V y r i a u s y b ė 
už t ikr ins į v e ž a m ų 
k u l t ū r o s v e r t y b i ų 

a p s a u g ą 
Užtikrindama iš užsienio 

įvežamų kultūros vertybių ap
saugą, vyriausybė siekia suda
ryti galimybes kultūros įstai
goms rengti vertingas parodas. 

Trečiadienį buvo patvirtin
ta vyriausybės įsipareigojimo 
dėl laikinai įvežamų į Lietuvą 
užsienio valstybių kilnojamųjų 
kultūros vertybių taikymo tvar
ka, nustatanti bendruosius rei
kalavimus Lietuvos valstybi
nėms bei respublikinėms kultū
ros įstaigoms. N u k e l t a i 5 ps l . 

laivyno vadas admirolas Vla-
dimir Valujev pareiškė, kad lai
vyno vadovybė viską padarė , 
kad būtų išspręstas klausimas 
dėl kuro gabenimo. 

V. Valujev teigimu, Lietu
vos pateikt i techniniai klausi
mai perduot i karinio laivyno 
š tabui ir Rusijos Gynybos mi
nisterijai , kurie ir pri ims spren
dimus . 

„Tačiau bet kuriuo atveju 
paskut in į žodį šioje t a rp tau
tinėje situacijoje tur i tar t i Ru
sijos užsienio reikalų ministeri
ja", pabrėžė V. Valujev. 

Pasak jo, oficialiai a tsakyti 
į Lietuvos pate iktus k lausimus 
Rusija įsipareigojo iki gegužės 
pradžios. 

Vi ln ius , balandžio 2 d. 
(BNS) — JAV Valstybės sekre
tor ius Colin Powell padėkojo 
Lietuvai už praktinį įnašą į 
JAV saugumo paramos Gruzijai 
projektą, skirtą s t ipr int i šios 
vals tybės pasirengimą kovai 
prieš terorizmą. 

Padėką už Lietuvos prisidė
j imą prie Gruzijos apmokymo ir 
aprūpinimo programos C. Po-
well išreiškė laiške Lietuvos už
sienio reikalų ministrui Anta
nu i Valioniui. 

Pagal šią programą buvo 
apmokomi ir kovine įranga ap
rūpinami Gruzijos kariuomenės 
padaliniai , skirti kovai prieš 
teroristus ir vėliau dalyvavę an-
titeroristinėje operacijoje Gru
zijos Pankisio slėnyje. 

JAV Valstybės sekretoriaus 
laiške pabrėžiama, kad Lietu
vos paremta programa yra svar
bi „tiek visuotinam karui prieš 
terorizmą, tiek Gruzijos su
vereniteto ir teritorinio vien
t isumo išsaugojimui", j i leido 
Gruzijos vyriausybei „a tkur t i 

savo teritorijos kontrolę ir pri
sidėti prie mūsų bendro tikslo 
— kovoti prieš terorizmą". 

Lietuva su Gruzija gynybos 
srityje bendradarbiauja nuo 
2000 metų. Dvišalio karinio 
bendradarbiavimo sutartis pa
sirašyta 2001 metais. 

Krašto apsaugos ministerija 
yra parengusi „Stabilumo kūri
mo Kaukazo regione" projektą, 
skirtą perduoti Baltijos valsty
bių patirtį Gruzijai, Armėnijai 
ir Azerbaidžanui, kuriant triša
les bei valstybines gynybines 
sistemas. Nuo 2000 m. vasario 
iki šiol Lietuvos karininkai da
lyvauja stebėtojais ESBO Gru
zijos ir Rusijos sienos stebėjimo 
tarnyboje Gruzijoje. 

Gruzija j au pareiškė norą 
dalyvauti „Vilniaus dešimtu
ko", vienijančio narystės NATO 
siekiančias Rytų Europos vals
tybes, susitikimuose. 

Gruzija buvo viena pirmųjų 
valstybių, 1991 metais pripaži
nusių Lietuvos nepriklausomv-
bę. 

Išaiškinti vandališko išpuolio prieš 
Rusijos konsulatą Klaipėdoje dalyviai 

Vilnius , balandžio 2 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) ir policijos 
pareigūnai nustatė chuliganiš
ką išpuolį prieš Rusijos genera
linį konsulatą Klaipėdoje ir so
vietų karių kapines įvykdžiu
sius asmenis. 

Tyrimo metu nusta ty ta , kad 
išpuolį įvykdė trys nepilname
čiai klaipėdiečiai. Trečiadienį 
jie buvo apklausiami Klaipėdos 
policijos komisariate. Pirmi
niais duomenimis, šie asmenys 
linkę į nacistinių idėjų propaga
vimą. Visi įtariamieji yra moks
leiviai ir kilę iš pasiturinčių 
šeimų. 

VSD Klaipėdos apygardos 
skyrius su Klaipėdos vyriau
siuoju policijos komisariatu tyrė 

kovo 29-ąją įvykdytus išpuo
lius, kai vandalai Rusijos gene
ralinio konsulato sieną ištepė 
juodais dažais ir išdaužė langą, 
o greta esančiose sovietų karių 
kapinėse ant paminklinės len
tos prirašinėjo antirusiškų šū
kių. 

Po įvykio Rusijos ambasada 
Vilniuje atsiuntė notą Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijai, 
reikšdama susirūpinimą dėl iš
puolio prieš Rusijos konsulinę 
įstaigą. 

Panašūs išpuoliai neseniai 
buvo surengti prieš Lietuvos ge
neralinį konsulatą Sankt Pe
terburge ir ambasadą Maskvo
je, rusų radikalams protestuo
jant prieš Karaliaučiaus tranzi
to tvarką. 

„Auksiniai svogūnai" — politikams 
ir visuomenės veikėjams 

V i l n i u s , balandžio 2 d. 
(BNS) — Humoro laida „Dvi
račio žynios" penktuosius „Auk
sinių svogūnų" apdovanojimus 
a n t r a d i e n į į teikė dešimčiai 
žmonių, kur ie visus metus davė 
peno laidos kūrėjams. 

Neseniai at idarytuose pra
mogų ir sporto rūmuose „Forum 
Palace" antradienį vakare vyku
sioje šventėje politikai ne tik at

siiminėjo „svogūnus", bet ir 
grojo, vaidino, bei dainavo. 

Pirmąjį mados namų „Ni
jolė" sukurtą stilizuotą „svogū-
ną"-skrybėlę už „Metų debiutą" 
gavo Vilniaus meras Artūras 
Zuokas už vampyro grafo Zuo-
kulo vaidmenį „Dviračio žynio-
se". „Metų seklio" t i tulas atite
ko LNK žinių tarnybos vadovui 
Edmundui Jakilaičiui už „Sau

lės akmens" I gintaro luito) grą
žinimą ir anonimo atskleidimą. 

..Metų fokusininko ar ste
bukladario" titulą už tai. kad 
„iš žvirblio padarė erelį", pelnė 
aiškiaregė Lena Lolišvili. J i sa
vo „svogūno" atsiimti neatvyko. 

„Metų posakiu" buvo pri
pažinta Seimo nario Viktoro Us-
paskich frazė „Nu, tu, žurnalis
tas, ir tupas". Nukel ta \ 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. tnterfax. ITAR-TASS, BNS 

žintų agentūrų prane&maisį 

L EUROPA 
B r i u s e l i s . Siekiant atsa

kyti į XXI amžiaus iššūkius 
NATO laukia svarbūs pasikei
t imai, prasidėsiantys į visus 
pasaulio kampel ius galinčių 
vykti pajėgų formavimu, antra
dienį pareiškė JAV generolas 
J a m e s Jonės , vadovaujantis 
NATO pajėgoms Europoje. 
NATO vadovai praėjusių metų 
lapkričio mėnesį sutarė kurti 
greitojo reagavimo, kurios būtų 
pasirengusios, kai tik reikės, 
skubiai vykti į kovines užduo
tis. Jos tu rė tų būti visiškai 
pasirengusios vykdyti operaci
jas iki 2006 metų. 

S t r a s b ū r a s . Europos Tary
bos Par lament inė Asamblėja 
(ETPA) trečiadienį priėmė nu
tarimą dėl Čečėnijos, kuriame 
siūloma apsvarstyti galimybę 
sukurti specialų tribunolą, ku
ris tirtų karo nusikaltimus ir 

nusikaltimus žmogiškumui Če
čėnijoje, panašų į tarptautinį 
tribunolą buvusiai Jugoslavijai 
ETPA rezoliucija reikalauja, 
kad Rusijos valdžia „visapu
siškiau bendradarbiautų su 
valstybiniais ir tarptautiniais. 
— tiek teisminiais, tiek ir ne
teisminiais, mechanizmais, bū
tų atkurtos pamintos teisės ir 
pagerėtų padėtis". 

T a l i n a s . Juhan Parts, ku
riam trečiadienį buvo pavesta 
sudaryti naują Estijos vyriau
sybę, netikėtą pergalę visuoti
niuose rinkimuose prieš mėnesį 
iškovojo savo centro dešinės 
partijos „Res Publica" Šukiais 
..Rinkis tvarką". 36 motų buvęs 
vyriausiasis valstybės kont
rolierius, prižiūrėjęs kaip nau
dojamos valstybės lėšos ir tik 
pernai pasinėręs į politiką, J. 
Parts ima į rankas vairą vy
riausybės, kurią, eidamas 
ankstesnes pareigas, kaltino lė

šų švaistymu, išpūsta biurok
ratija ir neveiksmingumu. 

JAV 
V a š i n g t o n o administraci

jos vidaus nesutarimai kelia 
grėsmę JAV ket inimams su
teikti pagalbą Irakui ir padėti jį 
atstatyti po karo. Manoma, jog 
ši pagalba turi lemiamą reikš
mę tvirtai taikai šioje valstybė
je užtikrinti. JAV gynybos sek

os Donald Rui 
dovaujamas Pentagoną-, kuris 
nusiuntė \ Iraką 100,000 ka
reivių, varžosi su Valstv 
par tamentu del galimybės 
maksimaliai kontroliuoti Irako 
atstatymą ir parinkti p«> karo 
ateisiančią vyriausybę Laik
raštis „The Vvashington Post" 
antradienį pranešė, kad D. 
Rumsfold ats isakė Valstybes 
departamento pasiūlymo suda
ryti grupę pareigūnų, kurie pa
dėtų valdyti Iraką, nušalinus 
prezidentą Saddam Hussein. 

Key West, F l o r i d a . Kubos 
lėktuvo pagrobėjas, kuris grasi
no susprogdinti rankine grana
tą, jei nebus nuskraidintas Į 

JAV, ant radienį lėktuvui nutū
pus Floridoje, pasidavė polici
jai . Lėktuvą su 33 žmonėmis į 
Key West oro uostą atlydėjo 
JAV kariškių lėktuvai. 

CUBA 
H a v a n a . Grupė ginkluotų 

žmonių trečiadienį užgrobe iš 
Havanos centrinės dalies į jos 
pr iemiesč ius plaukusį Kubos 
keleivinį koltą ir pareikalavo 
plaukti į Floridos sąsiaurį. JAV 
pak ran t ė s apsaugos pareigūnai 
pranešė , kad iš Key West už
grobtojo kolto link yra išsiųsti 
du laivai 

JAPONIJA 
T o k y o . Šiaurės Korėja va

sarį n u s i u n t ė Pak i s t anu i 10 
balistinių raketų ..Scud-B". tre
čiadieny pranešė Japonijos laik
rašt is ..Sankei Shimbun". Ma
noma, kad tai galėjo būti dalis 
sandorio, kuriuo siekiama su
mokėti už Pakistano suteiktą 
branduol inę technologiją. Ra
ketų, galinčių nuskris t i apie 
300 km. krovinį pastebėjo JAV 
palydovai ir CIA. 

Karas Irake . Įvykiai ir faktai 

* JAV g y n y b o s sek re to 
r i u s Donad R u m s f e l d antra
dienį pareiškė, jog Vašingtonas 
ir jo sąjungininkai pasirengę 
vest; derybas su Irako prezi
dento Saddam Hussein vyriau
sybe tik dėl besąlygiško valsty
bes kapituliavimo. Ministras 
apkaltino Irako vadovybę sklei
džiant gandus, kad JAV ir Bri
tanija pasirengusios pradėti de
rybas su Saddam Hussein vy
riausybe dėl ugnies nutrauki
mo. „Jis užsibrėžė tikslą įtikin
ti Irako tautą, kad koalicija ne
ketina užbaigti savo reikalo iki 
galo... Režimas meluoja: jokių 
derybų su niekuo nevedama", 
sakė D. Rumsfeld. Jis pridūrė, 
jog karas gali baigtis tik tada, 
kai Saddam Hussein bus nuša
lintas nuo valdžios. 

1 Bagdade t r e č i a d i e n i o 

p a v a k a r ę g r i a u d ė j o galingi 
sprogimai, t iršt i dūmų kamuo
liai virto iš prezidento Saddam 
Hussein Respublikos rūmų pa
statymo miesto centre. 

* I r ako p r e z i d e n t a s Sad
dam Husse in trečiadienį pir
mininkavo aukšto rango parei
gūnų posėdžiui, kuriame daly
vavo ir jo sūnūs Uday bei Qu-
say, pranešė Irako televizija. 
Jokia filmuota medžiaga nebu
vo parodyta, nepriklausomi šal
tiniai šio pranešimo nepatvirti
no. 

* JAV pa jėgu Pe r s i j o s 
į lankoje v a d a s , brigados ge
nerolas Vincent Brooks trečia
dienį sakė, kad dalis amerikie
čių karių jau peržengė Bagdadą 
juosiančią Nukel ta į 5 psl . 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

VIENAS TIKSLAS — LIETUVA 
Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — 
Lietuva! 

K. Bradūnas 

Skaudu prisiminti, kiek 
šiam mažam kraštui reikėjo 
iškentėti, kiek pralieta kraujo 
ir ašarų, kad būtų atkovota 
tautos laisvė, kad lietuvis ga
lėtų kvėpuoti tyru laisvės oru, 
kad būtų išsaugota lietuvių 
kalba ir papročiai. Lietuvių 
t au ta niekada neužmirš tų, 
kurie savo gyvybe, darbais ir 
siekiais gynė šį mažytį žemės 
lopinėlį, kad mes dabar galė
tume aukštai su pasididžia
vimu iškelt trispalvę ir drą
siai pasakyti Lietuva — laisva! 

Viso pasaulio lietuviams 
yra brangi diena, kai buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. Visuose pasaulio kraš
tuose, kur dar gyvena lietuviš
ka dvasia, tą pačią dieną į 
dangų iškyla trispalvė. Šios 
dienos negalime pamiršti. Ir 
mes, Bostone bei jo apylinkėse 
gyvenantys lietuviai su didžiau
siu džiaugsmu ir pasididžia
vimu spaudėme trispalvę sa
vo rankose. Vasario 16-ta! Šie
met šventėme gražią Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Prieš 85 metus nu
aidėjo pirmieji garsai, kad Lie
tuva yra nepriklausoma ša
lis. Ir nesvarbu, kiek kartų Lie
tuva buvo okupuota, ši diena 
mums visiems liko šventa, ku
rią mes stengiamės paminėti. 

2003 m. vasario 16 d. 
bažnyčios varpai sukvietė lie
tuvius į Mišias. Meldėmės ir 
dėkojome Aukščiausiam už 
tai, ką turime šiandieną, gie
dojome giesmes tiems, kurių 
jau nebėra tarp mūsų, bet jų 
dėka mes galime džiaugtis 
laisve. Po Mišių visi rinkomės 

Bostono lietuvių klubo salėje, 
kur pratęsėme šventę. Minė
jimą pradėjo Amerikos Lietu
vių tarybos Bostono skyriaus 
pirmininkas Gintaras Čepas. 

Akompanuojant Romui Gas-
paroniui buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Gin
taras pristatė minėjimo ve
dančiąja, Bostono apylinkėse 
gerai žinomą, aktyvią, talen
tingą bendruomenės narę Dai
norą Kupčinskaitę. Ji pakvie
tė Bostono lituanistinės mo
kyklos (BLM) moksleivius An
drių Limantą ir Tadą Vaišvilą 
perskaityti Vasario 16-osios 
nutarimą ir Kovo 11-sios Ak
tą. Vėliau Bostono Šv. Petro 
parapijinės bažnyčios klebo
nas Steponas Žukas ir BLM 9-
10 skyrių moksleiviai — Ka
milė Bizinkauskaitė, Jonas Biel-
kevičius, Liana Bielkevičiūtė 
— perskaitė Invokaciją ir žu
vusiųjų už laisvę pagerbimą. 

I šį minėjimą atvyko kartu 
su mumis pasidžiaugti lietu
vių pasiekimais mūsų dviejų 
sesių Latvijos ir Estijos atsto
vai. Latvių vardu Vilnis Ber
zinis su žmona ir estų vardu 
Jaak Juhansoo su žmona. Ir 
kaip pats Gintaras Čepas sa
kė, kad su šiais žmonėmis pa
žįstami jau „šimtą" metų, ir 
neįsivaizduoja, koks būtų 
darbas be jų sprendžiant įvai
rias Baltijos šalių problemas. 
Taip pat mus aplankė jau ne 
vieną kartą dalyvavęs lietu
viškuose renginiuoe kaimyni
nės Lenkijos atstovas Antho-
ny Bajdek su žmona. Aplankė 
mus ir garbės konsulas, kuris 
atstovauja Lietuvai visoje 
Naujojoje Anglijoje, Thors-
teinn Gislason su žmona. Visi 
svečiai savo pasisakymuose 
sveikino lietuvių tautą su Ne
priklausomybės diena, kartu 
džiaugėsi su mumis mūsų 
laisve. Nuoširdžiai linkėjo kuo 
lengvesnio kelio į NATO. 

Vėliau buvo renkamos au-

Bostono lit. mokyklos mažieji šokėjai su mokytoja Daiva Neidhardt džiugina Nepriklausomybės šventės publiką 
vasario 16 d. 

kos ir pristatyta rezoliucija. 
Meninę programą pradėjo 
kiekvienais metais dalyvau
jančios BLM mažųjų ir vyres
niųjų šokėjų grupelės, kurias 
paruošė mokyklos šokių moky
toja Daiva Neidhardt. Kad 
Bostono lituanistinė mokykla 
gyvuotų ir progresuotų JAV 
LB Švietimo taryba paskyrė 
1,000 dolerių vertės paramą, o 
Lietuvių fondas — 7,000 dole
rių vertės paramą Čekius Gin
taras Čepas įteikė šios mokyk
los vedėjai Ritai Štuopienei. 
Visi mokytojai, mokyklos moks
leiviai ir jų tėveliai taria nuo
širdų ačiū už tokias gausias 
dovanas ir pasižada toliau bū
ti ne tik gerais, pavyzdingais 
mokiniais, bet ir aktyviais 
bendruomenės nariais. 

Toliau meninę programa 
tęsė talentinga, gabi smuiki
ninkė iš Lietuvos Ulija Reka
šiūtė, kuri prieš keletą metų 
atvyko studijuoti į Bostoną. 
Šiuo metu ji studijuoja Bos
tono universitete, Danos Po-
merancaitės Mazurkevich smui
ko klasėje, „Artist Diplomą" 
programoje. Akompanuojant 
Ayako Yoda, buvo atlikti Ba
lio Dvariono, Juozo Gruodžio, 
Pablo Sarasante kūriniai. 

Kokia gi būtų šventė be 
Bostono vyrų dainų? Scenoje 

išvydome mums visiems gerai 
pažįstamus veidus. Deja, vy
rukų grupė šiek tiek suma
žėjo iš seksteto liko kvartetas. 
Tačiau, vadovaujant nepasiduo
dančiai ir nenuilstančiai Dai
vai Navickienei, dainos skam
bėjo taip pat smagiai ir malo
niai. 

Iškilminga diena prabėgo 
greitai. Minėjimą kaip pra
dėjo, taip ir užbaigė Gintaras 
Čepas. Lietuvių širdis nieka
da nerimsta. Mes nesustojome 
prie vienos pergalės. Ir, kaip 
Gintaras baigdamas pasakė: 
dabar mums liko dar vienas 
svarbus žingsnis — Lietuvos 
priėmimas į NATO. Mes turi
me suprasti, kad tai yra svar
bu Lietuvai ir skatinti savo se
natorius balsuoti už šį spren
dimą, kad galėtume jau kitais 
metais Vasario 16-tą pasidžiaug
ti savo pasiektais laimėjimais. 

Dar ilgai vyko įvairios dis
kusijos prie vaišių, kurias su
ruošė Lietuvių piliečių draugi
jos narė Ilona Baranauskienė, 
stalo. Visi grožėjomės ir gar-
džiavomės didžiuliu tortu ant 
kurio puikavosi NATO simbo
lis, perpintas lietuviška tris
palve. Jį parūpino Valentina 
Čepienė. Buvo gražu žiūrėti, 
koks didelis nepavargstančių, 
neprarandančių vilties ir to

liau kovojančių už Lietuvos 
gėrį lietuvių būrys smagiai 
leido laiką. 

Kad viskas, kas buvo kal
bėta dėl Lietuvos įstojimo į 
NATO ir nutarta Vasario 16-
osios minėjime neliktų tik kal
bomis ir užrašais popieriaus 
lapuose, lietuvių delegacija, 
susidedanti iš 7 narių: Gintaro 
Čepo, Esteros Sužiedėlienės, 
Kazio Adomkaičio, Juozo Aus
tro, Jono Stundžios, Romo Veito, 
Mariaus Žiaugros — vyko 
vasario 19 d. į susitikimą su 
naujai išrinktu gubernatoriu
mi Romney ir jam asmeniš
kai įteikė raštiškai pateiktą 
prašymą. Malonus susitiki
mas su gubernatorium mums 
dar labiau įžiebė vilties ir tiks
lo. Ir mes, visa lietuvių tauta, 
turime tik nuoširdžiai pasi
melsti Aukščiausiam, kad ne-
beužgultų okupacijos naš ta 
mūsų pečių, kad Lietuvos že
mė neragautų žuvusiųjų krau
jo ir sūrių motinų ašarų. 

Prabilk į valdovų kerštau 
jančias širdis, — 

Tegul upėj kraujo žmonių 
nebegirdys. 

Tu pats nustatyki ribas 
viešpatijų 

Ir duok tiem valdyti, kas 
myli žmoniją... 

Estera S. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ CAPE COD, MA 
Vasario 16-oji — Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo 1918 metais šventė — yra 
per giliai įsirėžusi tautos at
mintyje, kad patriotas lietuvis 
galėtų ją pamiršti. Tai įrodė 
praeitis — kai Lietuva kentė 
ilgas svetimųjų okupacijas, tą 
patvirt ino savo renginiais 
užsienyje gausi išeivija, tos 
dienos šventės prisiminimus 
išsinešusi savo širdyje. 

Negausi, tačiau darbšti, 
pareiginga Cape Cod apylinkė 
š.m. vasario 23 d., sekmadie
nį, renginiu paminėjo abi 
svarbias sukaktis: 1918 m. 
vasario 16-tos dienos Nepri
klausomybės Akto paskelbi
mą ir 1990 m. kovo 11-tos Ne
priklausomybės atstatymo su
kaktis. 

Minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis už Lietuvą Our La-
dy of Victory bažnyčioje Cen-
terville, MA. Po to maldi
ninkai perėjo į prabangią pa
rapijos salę, kurioje trumpas 
vario lentelėje iškaltas įrašas 
byloja, kad vietos lietuviai sa
vo aukomis prisidėjo prie sa
lės pastatymo, įrengimo. 

„Susirinkome paminėti 
Vasario 16-ąją, Lietuvos Ne
priklausomybės dieną, ir Ko
vo 11-tą, Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo dieną. 
Šiandien Lietuva laisva. Už 
jos laisvę sumokėta aukšta 
kaina. Po daug metų komu
nizmo priespaudos Lietuva 
sugrįžta į Europą. Šis kelias 
sunkus, ir visokie šunkeliai 
dar kelia rimtus pavojus. 
Būkime vieningi ir darbštūs. 
Šiame darbe pensininkų nėra. 
Ieškokime būdų ir toliau tar
nauti Lietuvos naudai", 

Cape Cod, Mass., Lietuvos Nepriklausomybės šventėje — po iškilmių salė
je užkandžiauja Regina (viduryje) su dviem jaunom viešniom iš Lietuvos: 
Kristina ir Ligita. A. Petručio nuotr. 

minėjimą pradėdama sakė 
apylinkės pirmininkė Regina 
Petrutienė. Ji pasveikino susi
rinkusius tautiečius ir kvietė 
išklausyti paruoštos progra
mos. 

Po tradicinio žuvusiųjų pa
gerbimo, Amerikos ir Lietuvos 
himnų, valdybos narė Aurelija 
Borges sukalbėjo maldelę. 
Naujasis Massachusetts vals
tijos gubernatorius Mitt 
Romney atsiuntė lietuviams 
puošnią proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-tąją Lie
tuvos diena. Proklamaciją per
skaitė Edvardas Shakalis. 

Kadangi pagrindinis die
nos kalbėtojas, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Algimantas 
Gečys negalėjo atvykti, tekstą 
perskaitė vietinis LB Tarybos 
narvs Česlovas Mickunas. 

Ilgametis bendruomenės vei
kėjas, įvairiose pareigose bu
vęs A. Gečys savo kalboje 
glaustai paminėjo Lietuvos, 
kaip valstybės, svarbesnius 
tarpsnius — laimėjimus, įvy
kius, kurie buvo lemtingi tiek 
istorinei Lietuvai, tiek Lie
tuvai 1918 m. atgavus savo 
nepriklausomybę. A. Gečio žo-
žiais — Vasario 16-oji įkūnijo 
daugiau kaip 120 metų tautai 
paneigtą valstybinės neprik
lausomybės idėją. Dvidešimt 
dveji nepriklausomybės metni 
subrandino tautą, atskleidt 
jos kultūrą, leido jai pasiekti 
tokį tautinio sąmoningumo 
laipsnį, kokio ji nebuvo 
pasiekusi per ankstyvesnius 
600 ar 700 metų. Pasak kalbė
tojo, jei ne Vasario 16-oji ne
būtume turėję kūrėjų sava

norių, kovojančių partizanų, 
prie Vilniaus TV bokšto bu
dinčių gynėjų — visa tai su
vienijo Lietuvą. 

A. Gečys daug gerų žodžių 
skyrė išeivijai: „Kad Lietuva 
galėjo atstatyti valstybinę 
nepriklausomybę 1918 ir vė
liau 1990-ais metais, svarbų 
vaidmenį suvaidino tautiškai 
sąmoninga Lietuvos išeivija". 
A. Gečys citavo Lietuvos Sei
mo pirmininko Artūro Pau
lausko raštą, atsiųstą šventės 
proga Lietuvių Bendruome
nei: „Lietuvių, gyvenančių 
svetur, ilgametė veikla, kalbos 
ir kultūros puoselėjimas pa
dėjo išlaikyti tautinį solida
rumą ir Lietuvos suverini-
tetą... Esu tikras, kad būsimo
sios kartos su didžia pagarba 
minės ir bus dėkingos tai kar
tai, kuri padarė tiek daug, kad 
Lietuva taptų valstybe". 

A. Gečys, kaip ilgametis 
bendruomenės veikėjas, jos 
vadovas, nemažą vaidmenį 
priskyrė išeivijos pastangoms, 
išlaikant lietuvybę svetur. Jis 
prisiminė, kad išeivijos pagal
ba Lietuvai tebėra būtina. 
Susirūpinimą kelia sprendi
mas panaikinti „Laisvosios 
Europos radijo" transliacijas į 
kai kurias Rytų ir Centrinės 
Furopos valstybes, įskaitant 
ii sietuvą. Esama žinių, kad 
2004 metais užbaigs darbą ir 
lietuviškos Amerikos balso" 
laidos į Lietuvą. Šios laidos 
yra suvaidinę nepaprastai 
didelį vaidmenį okupacijos 
metais, palaikydamos žmonė
se viltį. 

Vertindamas išeivijos liki
mą, A. Gečys sakė: „Su atsta
tyta Lietuvos nepriklauso

mybe išeivijoje netekome turė
to vieno iš svarbiausio akstino 
mūsų veiklai — taip vadinamo 
Lietuvos laisvinimo. Pasiju
tome lyg pareigą Lietuvai 
atlikę. Išeivijoj pastebėta pa
vargimo žymių: amžius, mir
tys", jšiandien jau galime džiaug
tis, kad pamažu reikalai 
krypsta į gerąją pusę. Tikin
tis, kad išeivijos lietuviškas 
gyvenimas vėl pasieks anų lai
kų zenitą, mūsų žvilgsnį krei
piame naujai iš Lietuvos at
vykstančiųjų, taip vadinamos 
'trečiosios bangos' kryptimi. 
Naujai atvykstantieji neabejo
tinai gali būti pagrindiniu 
akstinu išeivijos lietuvybės 
sustiprinimui. Naujai atvyku
siųjų įsijungimas į mūsų išei
vijos gyvenimą yra gyvybiškai 
svarbus", sakė A. Gečys. 

LB Cape Cod narys Eu
genijus Užpurvis pravedė pa
teiktų rezoliucijų priėmimą 
NATO reikalu, kurios buvo iš
siųstos JAV prezidentui Geor
ge W. Bush, senatoriams ir 
Kongreso atstovams. 

Meninėje dalyje buvo pa
rodyti du svarbūs lietuviams 
trumpi videofilmai. Vieną jų 
paruošė Lietuvos televizija 
apie prezidento G. W. Bush 
viešnagę Prahoje ir jo apsi
lankymą Lietuvoje. Antras fil
mas — „Skrydis per Lietuvą" 
— be teksto ir pamšlunirnų. Tai — 
skrydis lėktuvu virš Lietuvos. 

Po programos minėjimo 
dalyviai ir svečiai buvo pa
vaišinti. 

Šventės proga Cape Cod 
lietuviai suaukojo LB rei
kalams 1,250 dolerių. 

Alfa Petrutis 
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CLEVELAND, OH 
„TRYS PANTEROS" 

Operos solisčių Nomedos 
Vilkanauskaitės, Raimondos 
Tallat-Kelpšaitės ir Rasos 
Juzukonytės koncertas įvyks 
balandžio 5 d., 6:30 v.v. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Programoje: Alstone, Chiara, 
Bizet, Kutavičiaus, Strauss, 
Kaiman, Lehar, Puccini, Oli-
vieri, Iradier, Verdi koriniai. 
JAV LB Clevelando apylinkės 
valdyba kviečia visus į pava
sarinį koncertą. 

Bilietai: 15-12 dol. Užsi
sakyti galima telefonu, skam
binant Reginai Čiuberkienei: 
216-481-8067. 

RELIGINĖ ŠALPA 

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos vajus Clevelande vyko: 
kovo 1 d. šv. Jurgio parapijoje 
ir kovo 23 d. Dievo Motinos 
parapijoje. Norintieji prisidėti 
prie šio kilnaus darbų rėmi
mo, gali aukas įteikti „Tau
pos" kooperatyve (sąskaitos 
Nr. 729) arba siųsti: Lithua
nian Catholic Religious Aid c/o 
Mrs. Regina Šilgalis, 1776 
East 228 St.. Euclid, Ohio 44117. 

Religinės šalpos komite
tas: globėjai kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, kun. Juozas 
Bacevičius; pirmininkas Zeno
nas Obelenis, nariai: Henrikas 
Stasas, Irena Sušinskienė ir 
Regina Šilgalienė. 

GAVĖNIOS 
REKOLEKCIJOS 

Didžiąją Savaite Dievo 
Motinos parapijoje rekolekci
jas praves Vilniaus Šv. Ka
zimiero bažnyčios prefektas ir 

Vilniaus kunigų seminarijos 
profesorius kun. Lionginas 
Virbalas, SJ. 

PARAPIJOS VIZITAS 

Balandžio 13 d., Verbų 
sekmadienį, Šv. Jurgio para
piją aplankys Clevelando dia-
cezijos vyskupas Roger Gries, 
OSB. Tai pirmas šio vyskupo 
vizitas šioje parapijoje. Vys
kupas laikys šv. Mišias, o po 
to susitiks su parapijiečiais 
parapijos salėje. 

„GRANDINĖLĖS" 
ŠVENTĖ 

Lietuvių sceninio liaudies 
šokio ansamblis, įkurtas Liu
do Sagio, švenčia 50 metų ju
biliejų su koncertu-banketu 
balandžio 26 d., šeštadienį, 
5:30 v.v. Dievo Motinos para
pijos salėje. 

Bilietai: 40 dol. suaugu
siems, 25 dol. vaikams ir 
moksleiviams. Bilietus galima 
įsigyti Dievo Motinos parapi
jos svetainėje po 10 v.r. šv. 
Mišių arba skambinant Vidai 
ar Gintui Valaičiams: 440-
951-6654. Norintieji gauti 
daugiau informacijų, prašom 
skambinti Eglei Laniaus-
kienei tel. 440-205-9273. 

ATEITININKŲ Š E I M O S 
ŠVENTĖ 

Clevelando ateitininkai 
savo tradicinę metinę šventę 
švęs gegužės 3-4 dienomis, 
šeštadienį ir sekmadienį Die
vo Motinos salėje ir šventovėje. 

Koncertas šeštadienį, ge
gužės 3 d., 6:30 v.v. parapijos 
salėje. Atlikėjai — Aidas ir 
Dainius Puodžiukai iš Lie
tuvos. 

mailto:administracija@draugas.org
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KITOS TOKIOS PROGOS 
GREITAI NESULAUKSIME 
Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkui 

kovo mėnesį lankėsi Čikagoje. „Draugo" bendradarbio Leon< 
Narbučio pakalbintas, jis maloniai sutiko atsakyti į kelet; 
klausimų. 

— Pone Prezidente, Lietu
vos Vyriausybė nutarė JAV 
karą Irake remti ne tik žodžiu, 
bet padėti Vašingtono sudary
tai koalicijai humanitarinėmis 
priemonėmis. Kokią rolę, Jūsų 
manymu, Lietuva turėtų 
užimti šioje koalicijoje? 

— Šiuo klausimu labai aiš
kiai pasisakyta jau daug 
anksčiau, kada Lietuva pa
reiškė savo norą, Vilniaus de
šimtuko apimtyje, dalyvauti 
Vakarų sąjungoje — NATO. 
Tuo pačiu ji prisiėmė visus įsi
pareigojimus, kuriuos ta orga
nizacija vykdo. Lietuva yra 
aiškiai Vakarų pusėje, todėl, 
manau, kito pasirinkimo nėra 
ir Lietuva vykdo tai, ką ji savo 
noru yra įsipareigojusi. 

— Kaip vertinate ligšiolinį 
Lietuvos pasiruošimą narystei 
Europos Sąjungoje? 

— Aš manau, kad tai vie
nas ryškiausių mūsų. kaip 
valstybės, pademonstravimas 
savo pajėgumo ir tuo pačiu 
mūsų diplomatijos pasiekimų, 
kadangi Lietuva buvo pakviesta 
deryboms stoti į ES pusantrų 
metų vėliau negu mūsų kai
mynė Estija. Tačiau šiandie
ną, kada baigėme derybas su 
ES valstybėmis, mes atsidū
rėme pirmoje grupėje, kartu 
su pakviestaisiais pusantrų 
metų anksčiau. Derybas bai
gėme ne tik tuo pačiu metu, 
bet baigėme pirmaudami. Tai 
parodė mūsų pasiruošimą, 
mūsų pajėgumą, ir šiandieną 
aš labai optimistiškai žiūriu į 
tai, kad Lietuva tikrai pasi
naudos ES sudarytomis sąly
gomis ir panaudos jas valsty
bės bei jos gyventojų gerovės 
kėlimui. Aš tai sakau su be 
galo dideliu pasididžiavimu. 

— O kaip su referendumu? 
Kiek darbo atlikta ir kiek dar 
reikia atlikti? Ar Jūs aktyviai 

dalyvausite šiame procese? 
— Greičiausiai čia buvo 

viena iš apleistų sričių ir žmo
nės nepakankamai informuo
ti, ką reiškia Lietuvai daly
vauti Europos Sąjungoje, ko
kia ES nauda ir kiek ta para
ma ar galimybės pasieks kiek
vieną Lietuvos gyventoją. Per 
likusį laiką iki gegužės 10-11 
d. mes turime šioje srityje 
dirbti labai stipriai, turime 
žmonėms išaiškinti Lietuvos 
įsijungimo į ES reikšmę. 

Pasinaudodamas mūsų 
pasikalbėjimu, noriu kreiptis į 
visą išeiviją, ypač Amerikos 
lietuvius, kad jie aktyviai pa
remtų Lietuvos įsijungimą ir 
pozityviai balsuotų, pasisaky
dami už Lietuvos įsijungimą 
referendumo metu, nes tai 
gyvybiškai svarbu. Tai vienin
telė proga, kuri mums padės 
pakelti Lietuvos gerovę, Lie
tuvos ūkį. Jeigu mes šią progą 
praleisim, kitos tokios greitai 
nesulauksime. 

Esu iš anksto pasisakęs ir 
tai vykdysiu: būtent dalyvau
siu, ragindamas Lietuvos 
žmones teigiamai balsuoti re
ferendume už Lietuvos įsijun
gimą. Važinėsiu po Lietuvą, 
nuo mažiausio kaimo, ragin
damas, prašydamas ir aiškin
damas žmonėms, kodėl Lie
tuva turi būti Europos Sąjun
goje. Narystė ES nėra atsisa
kymas savo valstybingumo ar 
tam tikrų suvereninių valsty
bės teisių. Mano supratimu, 
kas taip .teigia, tai daro są
moningai, kad pakenktų Lie
tuvos įstojimui į Europos Są
jungą. 

— Kokie Jūsų ateities 
planai? Kaip Jūs žadate įtai
goti politinį ir visuomeninį 
Lietuvos gyvenimą? Sklinda 
gandai, kad J ū s grįšite į JAV? 

— Visų pirma visus, tvir-

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Kovo 13 d. Čikagoje lankantis buvusiam LR prezidentui Valdui Adamkui. Lietuvos konsulato suruoštame 
Mindaugo vainikavimo 750 m. paminėjimo pokylyje prezidentas kai kuriems nusipelniusiems užsienio lietuviams 
įteikė žymenis. Jų tarpe buvo Lietuvių operos dirigentas, ilgametis vadovas, maestro Alvydas Vasaitis (kairėje) 
ir „Lietuvių balso" redaktorius, buvęs daugiametis Lietuvių operos choro valdybos pirmininkas, choro narys bei 
vienas jos steigėjų Vytautas Kadžius. Viduryje — prez. Valdas Adamkus. 

tinančius, kad aš grįšiu į JAV, 
turiu nuvilti. Mano namai yra 
Lietuva, aš Lietuvoje ir pasi
liksiu. 

O dėl mano visuomeninės 
ir politinės veiklos, tegaliu pa
sakyti, kad esu stipriai nuta
ręs aktyviai dalyvauti demo
kratijos sutvirtinimo procese 
Lietuvoje. Tai reiškia — ir 
Seimo rinkimuose, ir kituose 
valstybiniuose veiksmuose. 
Jeigu Lietuvai reikės mano 
paramos užsienio reikaluose, 
panaudosiu savo pažintis ir 
sudarytus kontaktus. Aš esu 
lygiai taip pat pasiruošęs 
dirbti ir neatsisakyti likti ak
tyviu Lietuvos visuomeninio 
bei politinio gyvenimo nariu. 

— Ar žadate tiesiogiai įsi
jungti į partinę-politinę veik
lą? 

— Noriu labai aiškiai 
atsakyti, kad nesiruošiu stoti 
į jokią Lietuvos politinę parti
ją. Manau, kad mano pasi
sakymai bendraisiais politiniais 
ir visuomeniniais klausimais 
bus daug svaresni ir būsiu 
laisvesnis išreikšti savo 
nuomonę mūsų visų bendrais 

. .Consular Collegc Corp" suorganizuotume įvairių kraš tu konsulų konferencijoje, vykusioje Ne\v Orleans mieste 
š.m kovo 20-23 d. Iš kairės Šveicarijos garbė? konsulas Hans Kessler. buvusi ambasadore Vatikane D. Bogos. 
Čekijos garbes konsulas Kennetb Zezulka. Lietuvos garbes konsule. Cleveland. OH. Ingrida Bubliene. Austrijos 
garbes konsulas ir ..Consular College Corp" vadovas Harry Schaub. 

reikalais, nebūdamas kurios 
partijos nariu. 

— Praėjusį mėnesį mano 
viešnagės metu Lietuvoje ne
sutikau Vilniuje žmogaus, ku
ris balsavo už Rolandą Paksą, 
bet to balsavimo rezultatai 
rodo ką kitą. Ką Jūs į tai galė
tumėte pasakyti? 

— Galbūt aš galėčiau pa
sakyti, kad iki šiol laiko taip 
pat nesu sutikęs tokio žmo
gaus... Tačiau paprastai tenka 
susitikti su žmonėmis, kurie 
tau artimesni. Galbūt aš 
nepasiekiau tų visų plačiųjų 
masių... Pasižiūrėjus į rezulta
tus ir žinant iki beveik pasku
tinės dienos apklausų duome
nis, galutinis rezultatas daug 
ką nustebino. Atsakymas, 
sakyčiau, yra labai paprastas, 
suprantamas ir logiškas. Ka
dangi kandidatas, kuris aiš
kiai pirmauja net santykiu 
trys prieš vieną iki paskutinės 
dienos, yra laikomas laimėto
ju, o apie 50 proc. balsuotojų 
neateina į rinkimus, būdami 
tikri, kad jų kandidatas lai
mės, užtenka tiktai 'll proc. iš 
visų balsavusių rinkėjų iš
rinkti valstybės prezidentą. 
Viskas yra legalu, ir nieko ne
reikia kaltinti ar ieškoti kal
tininkų. Visuomenė arba buvo 
abejinga, arba nusistačiusi 
vieno kandidato požiūriu ir 
užsitikrinusi, kad jos kandi
datas tikrai laimės, bet rezul
tatai parode ką kitą. Tad aš jo
kiu būdu nenoriu sumažinti lai
mėtojo pozicijų ar jo laimėji
mo. 

— Teko spaudoje skaityti, 
kad Prezidentūroje dirbantys 
karjeros tarnautojai yra pa
keičiami politinio pasitikėjimo 
pareigūnais. Kaip Jūs į tai 
žiūrite? Ar tokie pasikeitimai 
gali pakenkti pačiai preziden
to institucijai? 

— Tas tiktai sumažina 
valstybės pastovumą, kadangi 
yra institucijos, yra tarnybos. 

kurios turi turėti specialistus. 
Jie neturėtų keistis, jeigu ge
rai atlieka savo pareigas. Bet 
koks karjeros tarnautojų pa
keitimas laimėjusios partijos 
partiečiais, aišku, valstybei 
didelės naudos neduoda. Todėl 
aš noriu tikėti, kad ilgainiui 
mes tą problemą išspręsime, 
nes su kiekviena diena įgau
name vis daugiau valstybinės 
patirties, supratimo demokra
tinių principų darbe ir juos 
įtvirtiname Lietuvos valstybė
je. Žinau, kad tai skamba 
labai oficialiai, kai vartoju 
tokias frazes, tačiau aš nuo
širdžiai tikiu, kad gal jau net 
būsimuose rinkimuose, jeigu 
bus pasikeitimų, tai jie bus 
daromi ne partiniais sumeti
mais, ne savo draugų, kolegų 
ar partiečių įtvirtinimui vals
tybinėse tarnybose, bet grynai 
žiūrint į valstybės reikalus, 
paliekant dirbti tuos karjeros 
žmones, kurie darbą žino, apie 
jį nusimano ir tikrai neša naudą 
valstybei bei jos žmonėms. 

— Koks būtų Jūsų patari
mas užsienio lietuviui, no
rinčiam dalyvauti Lietuvos 
politiniame gyvenime? 

— Visų pirma, Lietuvos 
politiniame gyvenime galime 
dalyvauti, t iktai gyvendami 
tėvynėje. Būnant už jos ribų, 
galima pasisakyti ir komen
tuoti Lietuvos gyvenimą, bet 
tie pasisakymai daugiausia ir 
liks užsienio lietuvių tarpe. 
Žinoma, galima toje pačioje 
bendruomenėje politikuoti ir 
disktuoti įvairiais klausimais, 
bet jie jokios įtakos Lietuvos 
politiniam gyvenimui neturi. 
Tą sakau grynai iš patirties, 
kadangi, kai paskaitau išeivi

j o s spaudoje straipsnius, ži
nau, kad žmonės, kurie akty
viai dalyvauja ir tvarko sie
tuvos politiką, jų nemato ir 
neskaito. 

— Pone Prezidente, dėkoju 
Jums už pokalbį. 

Dvi jau egzaminus 
išlaikė> 8 dar jų laukia 
Vakarų Europa tarytum 

atsiribojo nuo karo Irake ir 
labiau rūpinasi „savo kiemo" 
reikalais, kurių vienas svar
biausių — Europos Sąjungos 
plėtra. Kitais metais šis, ilgai 
buvęs labai uždaras, europinis 
klubas galbūt padidės de
šimčia naujų narių. 

Dabartinės ES narės į šį 
įvykį žiūri dvejopai: ir jo lau
kia, ir bijo. Mat valstybės, ku
rios tikisi visateisės narystės 
2004 m., nėra turtingos nei 
ištekliais, nei gyventojais. Jų 
priėmimas į Europos Sąjungą 
gali atnešti papildomų įsi
pareigojimų ir išlaidų, o pini
gines plačiau atverti dabarti
nės ES narės tikrai nenorėtų. 
Antra vertus, palikti už durų 
šį dešimtuką taip pat ilgainiui 
būtų nenaudinga, nes didžioji 
jo valstybių dalis priklauso 
Rytų ir Vidurio Europai, nese
niai išsivadavusiai iš sovietų 
glėbio. Šios valstybės jau pa
rodė ypatingą veržlumą, norą 
kaip galima greičiau įsijungti į 
Vakarų rinkos ekonomiką, 
galutinai atsukti nugarą Ry
tams. Su pakankamu paska
tinimu ir parama ateityje jos 
gali būti labai veiksmingos 
sąjungos narės. Dabar jas at
stumus, kitų progų, ko gero, 
neatsiras. 

Nėra abejonės, kad didžio
sios ES narės tikisi šias „li-
liputines (su mžomis išimti
mis) valstybes" nesunkiai pa
sukti norima kryptimi ir iš da
lies kontroliuoti. Tačiau tokia 
nuomonė gali skaudžiai ap
vilti. Jau dabar aiškėja, kad 
jos nesiruošia šokti pagal 
Paryžiaus ar Berlyno muziką, 
visai nebijodamos įžeisti „mu
zikantų". Jeigu tai ateities 
prognozė, be reikalo kai kas 
sielojasi, kad mažąsias tautas 
didžiosios ir „nekramčiusios 
prarys" — kitaip tariant, pa
skandins savo kultūros, kal
bos, papročių ir gyvenimo bū
do klane, kol šios ES narės 
praras bet kokius tautinės 
tapatybės likučius. 

Nepaisant spėliojimų ir 
būgštavimų, kandidatėmis į 
Europos Sąjungą pakviestos 
valstybės dar turės išlaikyti 
egzaminus savo tautoje, o tik 
paskui tikėtis palankaus ver
tinimo dabartinių ES narių 
sostinėse. Šį procesą taip pat 
labai atidžiai stebi Vašing
tonas. Iš dalies dėl to, kad ES 
jau sudaro žymią jungtinę 
jėgą Europoje, su kuria reikia 
ir Amerikai skaitytis; ir dėl 
to. kad buvusios tvirtos są
jungininkės Europoje šį kartą 
atsisakė dalintis naujais iš
šūkiais ir teikti paramą (su 
nedidele išimtimi), karui su 

Iraku prasidėjus. Vašingtonas 
jaučiasi nusivylęs Europa ir 
jos apviltas. Kadangi didžioji 
naujųjų ES kandidačių dalis 
jau pasisakė remiančios JAV, 
ši parama, tiesa, daugiau mo
ralinė, negu konkreti, Vašing
tono vertinama. 

Š.m. kovo 23 d. j au antroji 
(pirmoji buvo Malta, balsavusi 
kovo 8 d.) kandidačių dešim
tuko valstybė — Slovėnija, 
turinti 2 mln. gyventojų — sa
vo piliečių balsavimui pateikė 
referendumą dėl stojimo į 
Europos Sąjungą. Egzaminą ji 
išlaikė: kone 90 proc. balsa
vusiųjų pasisakė už ES. Dar 
prieš Velykas, balandžio 12 d., 
balsuos Vengrijos gyventojai. 
Tikimasi, kad ir j ie tvirtai 
pasisakys už narystę ES. Ge
gužės mėn. vyks balsavimai 
Lietuvoje (10-11 d.) ir 
Slovakijoje (16-17). Pagal da
bar turimus apklausų duome
nis, abiejose valstybėse gy
ventojų dauguma žada bal
suoti už įstojimą: Lietuvoje 
apie 68 proc., Slovakijoje — 75 
proc. Po to dar balsuos Len
kija, Čekų Respublika, Estija, 
Latvija, Kipras. Visur besi
ruošiančių pasakyt i „taip" 
procentas žymiai didesnis už 
žadančių balsuoti „ne". 

Ir už tų optimistiškų pra
našysčių galbūt tūno pavojus, 
kad galutinis rezultatas toli 
gražu neatitiks prognozės. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje. Čia svar
bu ne tik teigiamai pasisa
kiusių procentas, bet ir bal
suotojų skaičius. Jeigu atsitik
tų panašiai, kaip per preziden
to rinkimų antrąjį" ratą ir bal
suoti ateitų tik saujelė, refe
rendumas negaliotų ir reikėtų 
jį iš naujo ruošti. 

Svarbu, kad balsuotų ne 
tik Lietuvoje gyvenantys jos 
piliečiai, bet ir užsienio lietu
viai, kurių dalyvavimas ar 
nedalyvavimas balsavimuose 
gali turėti daug reikšmės. 

Gegužės 10—11 d. mums, 
Amerikos lietuviams, turi dar 
kitą reikšmę (sutapimas čia 
tikrai įdomus): tomis dienomis 
bus renkama JAV Lietuvių 
Bendruomenės XVII taryba. 
Tiesa, kiek ir už ką bus bal
suojama, čia padėties galbūt 
daug nepakeis. Balsavimo re
zultatai ir išrinkti asmenys 
nemaža dalimi bus atsakingi 
už lietuvybės išlikimą šiame 
krašte, bet referendumas dėl 
įstojimo į Europos Sąjungą 
gali turėti lemiamos reikšmes 
visos lietuvių tautos ateičiai. 
Raginkime savo tautiečius 
atlikti pareigą ir tėvynei, ir 
sau patiems. Taip pat ragi
name neseniai atvykusius 
jungtis į JAV LB veiklą. 

PLUNKSNINES KELNES 
JONAS KUČINSKAS 

Nr.3 
Sovietai ir pabaltiečius 

laikė savais piliečiais, ir jiems 
grėsė prievartinis grąžinimas. 
Tačiau buvo priminta, kad 
JAV vyriausybė nepripažįsta 
Pabaltijo okupacijos ir pabal-
tiečiai nėra tarybiniai pilie
čiai. Taip ir palikom ameri
kiečių globoje. 

Visi Vokietijoj likę svetim
šaliai karo vadovybės buvo 
surenkami į stovyklas. Sto
vyklą buvo galima laisvai pa
sirinkti. Mūsų mergina pasi
rinko Augsburg. Mes išvykom 
į Schwaebish Gmuend. Čia 
buvo kareiviniu ištisas mies
tas, kur mus ir patalpino. Čic. 
susirinko apie 1.500 lietuvių 
šeimų su vaikais ir daug vien
gungių vyrų bei merginu. Mus 
keturias bevaikes šeimas 
patalpino į vieną dideli kam

barį. Paklodėmis kambarį pa-
dalinom j keturias dalis ir taip 
kiekvienas turėjom savo pri
vatų kampą. 

Be gyvenamų patalpų, čia 
daug ir ūkio trobesių buvo: 
arklidės, sandėliai. įvairios 
dirbtuves. Tokioje gausioje 
masėje daug visokių specia
listų būta: gydytojų, profe
sorių, mokytojų, inžinierių, 
muzikų, miškininkų, rašytojų, 
solistų. Tuojau prasidėjo orga
nizacinis darbas. Įsteigta ma
ža ligoninė-ambulatorija. gim
nazija, mokykla, vaikų darže
lis, technikos mokykla. įvairus 
kursai, šokių ir dainų ansam
bliai. Valdcmes savarankiš
kai. Rinkom savo vyriausybe. 
suformavom policiją. Arklides 
perdirbom j susirinkimų sale. 
iš sandelio padarėm bažnyčia. 

Likusiose tuščiose patalpose. 
kai kas augino kiaules. Mes 
turėjom tik dvi višteles, kurios 
buvo nuostabiai dėslios. 

Gyvenimas virė! Vaikai 
mokėsi, jaunimas šoko. daina
vo ir ruošė koncertus. įsisteigė 
skautų ir ateitininkų būreliai, 
atsirado spauda. Išeivijoj ne-
pasimetėm. Nors ir blogose są
lygose, kūrėm savo mažą 
Lietuvą. 

Nemėgau būti be darbo. 
Suorganizavau darbininkų 
grupe, gavę sunkvežimį, važi
nėjom po miškus ir kirtom 
malkas, jas vežėm į geležinke
lio stoti ir siuntėm ten. kur 
buvo pareikalavimas. 

Gyvendami stovyklose, vis 
dar vylėmės grįžti namo. 
Tikėjome „Atlanto Charta", 
kurioje trys Didieji pažadėjo 
po karo ir vel grąžinti nepri
klausomybes visom buvusiom 
valstybėm. Žinoma ir Lietuvai. 
Tariau visi pažadai vėjais 
nuėjo. Stalinas visus apgavo 

— visa Rytų Europa su Pa-
baltijos valstybėmis pateko jo 
..globon". 

Mūsų stovykloj pradėjo 
lankytis rusų agentai ir ragino 
savanoriškai grįžti namo. Vi
sokių gerybių pažadėjo, tačiau 
žmonės jais netikėjo ir į jokius 
pokalbius nėjo. Nieko nelai
mėję, paliko mus ramybėje. 

Ilgainiui paaiškėjo, kad 
..išvykom negrįžti". Reikėjo 
dairytis kito krašto, nes 
Vokietijoj pasilikti jokių per
spektyvų nebuvo. 

Pirmoji duris atidarė 
Anglija darbams j seneliu na
mus, ligonines, audyklas, plie
no fabrikus. Nemažai ten ir iš
važiavo. Vėliau ir Kanadon 
pradėjo rinkti vyrus darbams 
miške, o merginas už tarnai
tes. Daug gražaus jaunimo ten 
išvažiavo. Pagaliau ir Amerika 
duris atvėrė. Jokios atrankos 
čia nebuvo. Tik reikėjo darbo 
bei buto garantijų ir rūpestin
go sveikatos patikrinimo. Mū

sų Kazimieras — lietuvis ka
rys — savo pažadą ištesėjo. Jo 
tėvai iš tikro mus pakvietė į 
Ameriką. 

Vokietijos stovyklos emė 
tuštėti. Užsidarė mokyklos, 
sunyko ansambliai, sumenkėjo 
spauda, nutilo daina. 

Mes išplaukėm balandžio 
pradžioje 1949 m. nedideliu 
Amerikos kariuomenės ligo
ninės laivu. Vokiečių jūra ir 
Atlantas balandį būna nera
mus ir mūsų nedidelį laivą 
gerokai papurtė. Kelionė truko 
15 dienų. Julė visą laiką sirgo 
juros liga. 

Jule dar iš vaikystes vie
name plautyje turėjo žymių 
sukalkejimu. Emigracijos gy-
dvtojai Vokietijoj po ilgų ty
rimų, nustatė, kad jie seni ir 
nėra pavojingi. Priartėjus prie 
JAV krantų. į mūsų laivą su
lipo gydytojų ir emigracijos 
valdininkų komisija patikrinti 
keleivių dokumentus. Žiūri, 
kad nejplauktų nelegalūs, ar 

pavojingom ligom sergą emi
grantai. Radę dokumentuose 
tam tikrų neaiškumų, mūsų 
mažą grupę keleivių atskyrė, 
jų tarpe ir Julę. Žinoma ir 
mane. kaip jos vyrą. Pirmuo
sius iškėlė iš laivo ir nuvežė į 
emigracijos kalėjimą. Kitą ry
tą nuvežė į sanatoriją patik
rinti sveikatą. Pas Julę neradę 
nieko įtartino, grąžino atgal j 
kalėjimą. Iš čia globos organi
zacijos atstovė nuvežė į auto
busų stotį, nupirko bilietus ir 
pasiuntė tiesiai į Scranton pas 
sponsorius. Taip savo pirmą
sias dienas Amerikoj pralei
dom emigracijos kalėjime. 

Ilga buvo kelionė iš Boston 
į Scranton. beveik visą parą. 
Vienas keleivis visą laiką rūkė 
cigarą. Julė negalėjo pakęsti 
cigaro dūmų. Scranton atsira
dom paryčiu, kur jau laukė 
sponsoriaus dukra. Susitikus 
pasiteiravo, kodėl mes net dvi 
paras vėluojam. Teisybes ne
sakom. Bijojom, kad nepa

galvotų, jog kažkokius neaiš
kius tipus išsikvietė. Tik vė
liau pasisakėm, kad dvi dienas 
sėdėjom emigracijos kalėjime. 

Scranton yra vidutinio dy
džio Pennsylvania valstijos 
miestas, turįs apie 200.000 gy
ventojų. Angliakasių miestas. 
Mūsų sponsorius buvo anglia
kasys — pensininkas, anglies 
kasyklose praradęs savo svei
katą. Turėjo tris sūnus ir vie
ną dukterį. Sūnūs buvo iš
važinėje kitur, tik duktė pasi
liko namuose ir globojo senus 
tėvus. Dirbo geležinkelių val
dyboje. 

Sunkiai anglies kasyklose 
dirbo ankstesnieji emigrantai. 
Kasyklos tada buvo labai pri
mityvios, nesaugios, nebuvo 
jokios sveikatos apdraudos. 
niekas jokių pašalpų nemo
kėjo. Tūkstančiai jų dirbo ir 
žuvo. Nemaža ir lietuvių. Da
bar jau viskas kitaip. 

Bus daugiau 
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2003 METAI 

Balandžio 6 d., sekmadie
nį: ..Draugo" koncertas Maria 
gimnazijos auditorijoje. Pro
gramą atlieka „Trys panteros" 
— solistės iš Lietuvos. Pra
džia 3 vai. popiet. 

Balandžio 10 d., ke tv i r ta
dienį: Suvalkiečių draugijos 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

Balandžio 12 d., šešta
dienį: Kęstučio Stančiausko, 
Veronikos Povilionienės kon
certas „Beverly Arts Center", 
Čikagoje. Pradžia 6 vai. vak. 

•Kun. Viktoro Rimšelio, 
MIC, knygos sutiktuvės Jau
nimo centro kavinėje. Pradžia 
5 vai. p.p. 

•Vytauto Alanto šimtojo 
gimtadienio paminėjimas Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Pradžia 3 vai. p.p. 

Balandžio 13 d., sekma
dienį: 3 vai. p.p.. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
Nijolės Jankutės poezijos rin
kinio sutiktuvės ir knygos 
iliustratorės dail. Zitos Sodei-
kienės bei skulpt. Kenneth 
Nelson darbų paroda. Rengia 
skautininkių būrelis „Verps
tės". 

• J aun imo cent ro Moterų 
klubo 'priešvelykiniai pus
ryčiai Jaunimo centro ka
vinėje tuoj po 10 vai. r. Mišių. 

Balandžio 20 d., sekmadie
nį: „Velykų stalas" PLC di
džiojoje salėje. 

Balandžio 24 d., ketvi r ta
dienį: Venezuelos Lietuvių 
draugijos susirinkimas Šaulių 
namuose. Pradžia 1 vai. p.p. 

Balandžio 26 d., šeštadie
nį: Amerikos Lietuvių gydy
tojų seminaras-pobūvis Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Ruošia Amerikos Lietu
vių gydytojų sąjunga. 

•AJLTo Čikagos skyriaus 
Darbo konferencija Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. Pradžia 10 vai. r. 

Balandžio 27 d., sekma
dienį: opera Verdi ..Kaukių 
balius" Morton gimnazijos au
ditorijoje. Cicero. IL. Stato 
Lietuvių opera Čikagoje. Pra
džia 3 vai. popiet. 

•Atvelykio s ta las PLC. 
Gegužės 4 d., sekmadie

nį: pooperinis koncertas Jau
nimo centre. Rengia Lietuvių 
opera Čikagoje. Pradžia 3 vai. 
po pietų. 

•V.D.Š. r ink t inės gegužinė 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

•Pal . Ju rg io Matulaičio 
misijos Motinos dienos pietūs 
PLC, Lemont, IL. 

Gegužės 10 d., šeštadienį: 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bo madų paroda Orland Cha-
teau. Orland Park. Pradžia 1 
vai. popiet. 

•Vytauto Kernagio kon
certas Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Rengia Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tras. Pradžia 7 vai. vak. 

Gegužės 18 d., sekmadie
nį: „Žaltvykslės" teatro spek
taklis Jaunimo centro didžio
joje salėje. 

Gegužės 17-18 d.: Lietuvos 
>aulių dalinių trimetis suva
žiavimas Šaulių rinktinės na
muose, Čikagoje. 

Gegužės 22-25 d.: XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Čikagoje. 

Gegužės 24 d., šeštadienį: 
PLC, Lemonte, Poezijos vaka
ras ir Birutės Marcinkevi
čiūtės monospektaklis. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Birželio 1 d., sekmadienį: 
Jaunųjų teatro festivalis Jau
nimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. Pradžia 3 
vai. p.p. 

Biržel io 8 d., sekmadienį: 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
rėmėjų metinis narių susirin
kimas, pradedamas šv. Mi-
šiomis Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje 8 vai. 
r., tuoj po Mišių susirinkimas 
vyks parapijos salėje. Bus ren
kama nauja valdyba, loterija, 
kavutė. 

•BALFo Marąue t te P a r k 
skyriaus cepelinų pietūs Švč. 
M. Marijos parapijos salėje po 
10:30 vai. r. Mišių. 

•Č ikagos ir apylinkių 
A te i t i n inku šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios J. Matulaičio mi
sijoje; 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

•Ate i t in inku namu gegu
žinė. 

Biržel io 14 d., šeštadienį: 
jaunimo ansamblio ..Grandis" 
metinis koncertas Lietuvių 
fondo salėje, PLC. Pradžia 6 
vai. vak. 

Biržel io 15 d., sekmadie
nį: Gedulo ir Vilties dienos pa
minėjimas Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. Pra
džia 12 vai. 

Biržel io 22 d., sekmadienį: 
Gen. T. Daukanto jūros šaulių 
kuopa, Chicago, IL, rengia 
gegužinę Ateitininkų namuo
se, Lemont, IL. Pradžia 11 
vai. r. 

•ALTo Čikagos skyr ius 
ruošia Birželio trėmimų pa
minėjimą Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje: 10:30 vai. r. 
Mišios bažnyčioje; po Mišių 
akademija parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys S. Peterso
niene. 

Biržel io 29 d., sekmadie
nį: Lemonto LB apylinkės ge
gužinė PLC sodelyje. 

•Venezuelos Lietuvių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. 

Liepos 6 d., sekmadienį: 
Anglijos Lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. 

Liepos 13 d., sekmadienį: 
Pensininkų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai. 

•Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų rėmėjų rengiama arki-
vysk. Jurgio Matulaičio pas
kelbimo palaimintuoju šven-
tė-paminėjimas. Mišios 10:30 
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, tuoj po 
Mišių parapijos salėje minė
jimas ir meninė programa. 

•Pasau l io lietuvių centro 
gegužine PLC sodelyje. 

Liepos 20 d., sekmadienį: 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte. 
Pradžia 12:30 vai. popiet. 

SKELBIMAI 

Jaunimo centro narių susirinkimo dalyviai š.m. vasario 23 d. 

PARAMA VIRŠIJO 100,000 LT 

Valdovų rūmų vardas Lie
tuvos gyventojams primena ne 
tik apie istorinį atstatymą 
sostinės širdyje, bet ir apie 
vieną populiariausių paramos 
gaminių — šokoladinių saldai
nių rinkinį. Puikios lauktuvių 
dovanos ar šaunios šventės 
gardumyno Lietuvoje jau nu
pirkta per 120,000 dėžių. 

Pirmasis Valdovų rūmų 
vardo paramos gaminys — 
šokoladinių saldainių rinkinys 
„Valdovų rūmai" Lietuvos vi
suomenei buvo pristatytas 
2001 m. kovo 11 dieną. 2001 
m. Pramonininkų konfederaci
jos buvo apdovanotas metų 
gaminio medaliu. UAB „Rū
ta", skirdama rūmų atstaty
mui 10 procentų nuo kiekvie
no šokoladinių saldainių rin
kinio, į Valdovų rūmų para
mos fondo sąskaitą pervedė 
daugiau kaip 100,000 Lt. 

Šokoladinių saldainių rin
kinys „Valdovų rūmai" yra 
pirmasis saldainių fabriko ir 
Valdovų rūmų paramos fondo 
projektas. Po metų buvo pris
tatytas antrasis paramos ga
minys — dviejų skonių pie
niniai šokoladėliai „Barbora 
Radvilaitė" ir „Žygimantas 
Augustas". Kiekvieno šokola-
dėlio pakuotėje pirkėją nuste
bins rašteliai su žymiosios po
ros meilės istorijos faktais. 

„Kaip savo meilės įrody
mą Žygimantas Augustas už
rašė Barborai Radvilaitei tur
tingas valdas: Kauną, Rumšiš
kes, Merkinę ir Alytų su vi
sais priklausiniais, Darsūniš
kį, Birštoną, Žiežmarius, Žas
lius, Stakliškes, Karmėlavą. 
Vilkiją, Veliuoną, Skirsnemu
nę, Raseinius ir Jiezną", — tai 
vienas iš daugelio pirkėjui pa
ruostų siurprizų. 

Algirdo Gluodo žodžiais: 
„Atstatykime Lietuvos Valdo
vų rūmus, kol dar rusens tau
tinio atgimimo dvasia". 

UAB „Rūta" direktorius 
Algirdas Gluodas — pirmasis 
verslininkas atsiliepęs į fondo 
raginimą pasiūlyti visuomenei 
kuo įdomesnių ir įvairesnių 
būdų paremti istorinį rūmų 
atstatymą. 

Info 

• Kazlų Rūda . Kovo 2 d. į 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos 
bažnyčioje kun. A. Sederevi-
čiaus iniciatyva aukotas vai
kų ir jaunimo Mišias susirin
ko gausus būrys pavasariškai 
nusiteikusių parapijiečių. Mi
šiose dalyvavo Marijampolės 
šv. Arkangelo Mykolo parapi
jos jaunųjų giesmininkų ir 
Kazlų Rūdos parapijos vaikų 
ansambliai. 

•Šakiečių gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje. Pra
džia 12 vai. 

Rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį: ALTo Čikagos skyriaus 
tradicinė gegužinė Ateitininkų 
namų sode. Pradžia 12 vai. 

•Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
i ALIAS) Čikagos skyriaus 
gegužinė. Michiana. IN. 

Rugpjūčio 10 d., sekma
dienį: „Draugo"vasaros šven
tė t. marijonų sode, Čikagoje. 

•V.D.Š. r ink t inės gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai. 

Rugpjūčio 17 d., sekma
dienį: JAV LB Vidurio Va-» 
karų apygardos metinė gegu
žinė PLC sodelyje. Pradžia 
tuojau po pamaldų. 

Rugpjūčio 24 d., sekma
dienį: Illinois Lietuvių respu
blikonų lygos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 31 d., sekma
dienį: Lemonto LB apylinkės 
gegužinė PLC sodelyje. Pra
džia 12 vai. 

Rugsėjo 2 d., sekmadienį: 
PLC gegužinė. 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį, Balzeko Lietuviu kultūros 
muziejaus Moterų gildija ruo
šia 35 metų sukakties pokylį 
Willowbrook salėje. Pradžia 
1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį: Didysis operos solistės Vio
letos Urmanos-Urmanavičiū-
tės koncertas. Rengia JAV LB 

Kultūros taryba. 
•Vytauto Didžiojo Šaulių 

rinktinės gegužinė Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugsėjo 28 d., sekmadie
nį: Lietuvių fondo 9-osios me
tinės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club lau
kuose. 

•„Vaiko va r t a i į mokslą" 
ruošia Rudens derliaus pietus 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

Spalio 4 d., šeštadienį , 
Lithuanian Mercy Lift vaka
ras su didžiąja loterija PLC 
Bočių menėje. Pradžia 6 v. v. 

Spalio 5 d., sekmadienį : 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
pabendravimo pietūs PLC Le
monte. Pradžia 12 vai. 

•Suvalkiečių draugi jos 
gegužinė Šaulių namuose. 

Spalio 12 d., sekmadienį : 
Lemonto LB pietūs su didžiąja 
loterija PLC, Lemonte. 

Spalio 19 d., sekmadienį : 
„Draugo" tradicinis pokylis 
Martiniąue salėje. Evergreen 
Park. IL. 

•V.D.Š. r i nk t i nė s vasa ros 
pabaigos gegužinė Šaulių 
rinktinės namuose, Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

Spalio 26 d., sekmadienį : 
Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių salėje. Pradžia 12 vai. 

Lapkr ič io 6 d., ke tv i r ta 
dienį: Suvalkiečių draugijos 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių salėje. 

Lapkr ič io 8 d., šeš tadie

nį: Lietuvių fondo metiniš'Va-
jaus užbaigimo pokylis PLC. 
Lemonte. 

Lapkr ič io 13 d., ke tv i r ta
dienį: Zarasiškių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
salėje. 

Lapkr i č io 16 d., sekma
dienį: Madų paroda PLC 
didžiojoje salėje. 

Lapkr i č io 23 '., sekma
dienį: Lietuvos Kariuomenės 
šventė Šaulių namuose. Čika
goje. 

Lapkr i č io 30 d., sekmadie
nį: Tilžės akto minėjimas Šau
lių namuose. Pradžia 2 vai. 

Gruodž io 6 d., šeš tadienį : 
PLC kalėdinė mugė centro pa
talpose. 

Gruodž io 14 d., sekmadie
nį: Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės bendros kūčios Šau
lių namuose. Pradžia 2 vai. 

Gruodž io 21 d., sekmadie
nį: Kūčios PLC didžiojoje 
salėje. 

Gruodž io 31 d., trečiadie
nį: Naujų metų sutikimas 
PLC didžiojoje salėje. 

SIŪLO DARBĄ PASLAUCOS 

Caregivers ncedtd in \V isconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Drivers 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, Mar ina . 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažymus... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor 

ZiL 
RUCTION CONSTRUCT 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, iabai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

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

\Voodridge išnuomojami 2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

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

arba 708-423-4761. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuota: ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIU NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVVBĖS DRAUDIMAS. 

Aaentas Frank Zapolis ir Oft. Mer. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

KIH AL TERINĘ APSKAITA-
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

Atlieku dažymo darbus iš lauko 
ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. 

Tel. 708-420-6790, 
Algirdas. 

„Draugo" skelbimų 
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Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

14911 I27th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:attv@ attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

^W 

Tai - Jūsų laikraštis 

THE LITHUANIAN WORlD-WiDE DAIIY 
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NAUJI DAIMLER CHRYSLER automobiliai ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI ivairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istorija pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago, IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-934riSD Manager GERARDAS SKEBERDIS 

F IVE S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

0 . 0 % FINANSAVIMAS 

Sekmadieni, balandžio 6 d., 3 v. p. p., i geros, sielą keliančios muzikos koncertą 
Maria gimnazijos auditorijoje (6727 S. California Ave., Chicago) kviečia „Draugas". 

Programą atliks sopranai Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda Vilkanauskaitė ir Rasa Juzukonytė, pasivadinusios 

„Trimis panteromis" 
i 

Bilietai iš anksto gaunami „Drauge", „Seklyčioje" — 2711 VVest 71 Str., Chicago, ir prieš koncertą prie įėjimo. 
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V y r i a u s y b ė u ž t i k r i n s į v e ž a m ų k u l t ū r o s ver tyb ių 
a p s a u g ą 

Atkelta iš 1 psl. 
laikinai parodoms įvežan-

čioms į Lietuvą užsienio valsty
bių kilnojamąsias kultūros ver
tybes. 

Kultūros ministerija įsipa
reigoja šioms įstaigoms atlygin
ti galimus nuostolius laikinai 
įvežtų į Lietuvą kilnojamųjų 
kultūros vertybių sužalojimo, 
sunaikinimo ar dingimo atve
jais. 

Nustatyta, kad vyriausybės 
įsipareigojimas taikomas kultū
ros vertybių parodoms, kurių 
bendra vertė ne mažesnė nei 1 
milijonas litų ir ne didesnė nei 5 
milijonai litų. 

Įsipareigojimas galioja nuo 
kilnojamųjų kultūros vertybių 
įvežimo į Lietuvą ir išvežimo iš 
Lietuvos momento (valstybės 

sienos kirtimo). Jis taikomas 
keletą kartų per kalendorinius 
metus, bet ne daugiau kaip vie
ną kartą, jeigu įvežamų kilno
jamųjų kultūros vertybių paro
dos bendra vertė yra 5 mln. litų. 

Paraiškas gauti vyriausy
bės įsipareigojimą svarstys spe
ciali komisija, kurios sudėtį, 
darbo reglamentą tvirtins kul
tūros ministras. Numatyta, kad 
komisijos nariai yra kompe
tentingi meno, kultūros ir kitų 
sričių specialistai. Gavus vy
riausybės įsipareigojimą ir jo 
galiojimo metu, komisija priva
lės patikrinti eksponavimo, 
priešgaisrinės, saugos sistemų 
techninę būklę, įvertinti, ar Lie
tuvos įstaiga laikosi su užsienio 
įstaiga pasirašytos sutarties są
lygų. (BNS) 

Golfo a i k š t y n o p r i e š i n i n k a i 
i š s a u g o j o V i l n i a u s m i š k u s 

Atkelta iš 1 psl. 
trečiadienį teigė negalįs ko

mentuoti vyriausybės sprendi
mo, kol su juo išsamiai nesusi
pažino. Tačiau, netiesiogiai at
mesdamas pastaruoju metu jam 
reiškiamą kritiką dėl golfo 
laukų kūrimo, A. Zuokas teigė, 
jog dabartinė Vilniaus miesto 
savivaldybė vykdė ankstesnių 
vyriausybių ir mero sprendi
mus. 

Dėl ketinimų Pilaitės rajono 
miškuose įrengti golfo laukus 

ne kartą piketavo Pilaitės bend
ruomenės atstovai. Jie netgi at
liko Pilaitės gyventojų sociolo
ginę apklausą, kuri parodė, kad 
92 proc. gyventojų nepritaria 
golfo laukų steigimui ir pasisa
ko už šios poilsio zonos paskel
bimą miško parku. 

Golfo laukų šalininkai, savo 
ruožtu, teigė, jog golfo aikšty
nas padidins nekilnojamojo 
turto Pilaitėje vertę, pritrauks 
investicijų, sustiprins sostinės 
įvaizdį. 

. A u k s i n i a i svogūnai" — pol i t ikams 
ir v i s u o m e n ė s v e i k ė j a m s 

Atkelta iš 1 psl. 
Specialiu „svogūnu" buvo 

apdovanotas ir televizijos kana
lo LNK žurnalistas Giedrius Si-
monavičius, kuriam ir buvo 
skirta ši politiko frazė. 

Politikas Kazys Bobelis 
„svogūnu" buvo pagerbtas už 
„Metų ligą" — „amneziją" dėl 
pilietybės. 

Šarūnas Marčiulionis „svo
gūną" įteikė premjerui Algirdui 
Brazauskui, kuris laimėjo „Me
tų prezidento" vardą už tai, kad 
nedalyvavo prezidento rinki
muose. 

Nors „Metų pasiūlymo" ap
dovanojimui buvo nurodyti JAV 
prezidentas Georg W. Bush, Eu
ropos komiteto generalinis di
rektorius Petras Auštrevičius ir 
Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komiteto pirmininkas Ro
landas Pavilionis, „svogūną" 
laimėjo Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos narė Dalia Tei
šerskytė už pasiūlymą įteisinti 

naminės degtinės gamybą Lie
tuvoje. 

Pramogų verslo atstovas 
Marijus Mikutavičius „svogū
ną" įteikė „Metų nuotakai" — 
premjero žmonai Kristinai Bra
zauskienei už tai, kad „ištekėjo 
už to, ko reikia". 

Prezidento rinkimuose dau
gelį kandidatų parėmęs versli
ninkas Bronislovas Lubys tapo 
„Metų rėmėju". 

„Metų netektimi" buvo pri
pažintas Seimo narės Birutės 
Vėsaitės „pasitraukimas iš ak
tyvaus lytinio gyvenimo". Prieš 
karą Irake protestuojanti politi
kė paskelbė, kad moterys turėtų 
susilaikyti nuo lytinių santykių 
su karingai nusiteikusiais vy
rais. Stilizuotą „svogūną" atsi-
imdama politikė sakė, kad dėl 
kilnaus tikslo visi metodai geri. 

Nuotaikingame renginyje 
skambėjo kūriniai, kuriuos kar
tu su politikais atliko ir žymūs 
dainininkai. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

vadinamą „raudonąją lini
ją", todėl irakiečių pajėgos ar
timiausiu metu gali panaudoti 
prieš juos cheminį ginklą. Pa
sak JAV kariuomenės šaltinių, 
iš pietvakarių link Bagdado 
besiveržiančių JAV pajėgų 
avangardas yra vos už 30 kilo
metrų nuo Irako sostinės pie
tinio pakraščio. Kariai dėvi ap
saugos nuo cheminio ginklo 
kombinezonus. 

* JAV valstybės sekreto
rius Colin Powell trečiadienį 
pranešė iš esmės sutaręs, kad 
NATO sąjungininkė Turkija 
leistų tiekti atsargas Šiaurės 
Irake esančioms JAV pajėgoms 
per jos teritoriją. Vizito metu 
Turkijoje C. Powell teigė, kad 
oro transportu į Šiaurės Iraką 
perkelta JAV kariuomenė nor
malizavo tenykštę padėtį, todėl 
Turkijai nėra reikalo siųsti savo 
kariuomenės į šį regioną. JAV 
baiminasi, kad naujas Turkijos 
kariuomenės dislokavimas 
šiaurės Irake gali sukelti konf
liktą su vietos kurdų grupuo
tėmis ir sutrukdyti karo ope
racijai. 

* JAV bombonešiai „B-
52" trečiadieni numetė šešias 
naujas tiksliai valdomas 454 ki
logramų „kasetines bombas" 
ant Irako tankų kolonos, ginan
čios Bagdadą. Iš „kasetinės" 
bombos virš taikinio išsviedžia-

• • •MARGUMYNAI* • • 
PRIBIRO METEORITŲ 

Kovo 26 d. naktį, pirmą 
kartą per daugiau kaip 60 
metų, Čikagos priemiesčius 
aplankė „padangių svečiai" — 
pabiro meteorai! Kai kurie 
buvo tik mažo akmenėlio dy
džio, kai kurie kone beisbolo 
sviedinio diametro ir didesni. 
Jie išdaužė langus, prakirto 
stogus ir pribiro ant gatvių. 
Pasak „National Weather 
Service", žmonės keturiose 
Vidurio Amerikos valstijose 
— nuo Wisconsin iki Michi-
gan, apie vidurnaktį padangė
je matė ryškią melsvą šviesą, 
o netrukus pradėjo kristi „ak
mens gabalai", sukėlę net pa
niką, nes manyta, kad pra
sidėjo teroristų išpuoliai. 
Daugiausia meteoritų r a s t a 

Park Forest, IL — iki 5 svarų 
svorio. Beje, kol -šis „erdvių 
svečias" skrenda padange, va
d inamas meteoru, nukritęs 
ant žemės —jau yra meteori
tas. ChTr 

BRANGINKIME SAVO TAUTĄ 
Žiema užsispyrusi ir tvir

tai įsikibusi į sniego sostą 
laikosi ir nepaleidžia, bet neil
gam... Jau varsto langines 
pavasariui Lašininis ir Ka
napinis, jau krykščia kiemuo
se vaikai, sugavę pirmąjį 
saulės spindulėlį, jau kelia 
vestuves žvirbliai ir pirmuo
sius žiedelius skleidžia lazdy
nai. Jau bunda širdyje pa
vasaris, nori to žiema ar ne. 
Tą pajutome ir mes, Vištyčio 
P. Kriaučiūno vid. mokyklos 
mokiniai, kai vieną rytą išvy
dome keistą kvietimą užsukti 
į mokyklos muziejų. O čia — 
paslaptinga raganų puota: kas 
ant šluotos, kas ant kiaulės, o 
kas ir pėsčiomis tarsi Joninių 
naktį Šatrijos kalne, sugužėjo 
į senąjį mokyklos muziejų ir 
apsistojo visai savaitei. Nenu
stebkite, tai tik ketvirtos 
klasės mokiniai ir jų tėvelių 
kūrybiniai darbai, kuriuos pa
rodai pristatė klasės mokytoja 
Z. Daugėlienė. 

Lankai parodą ir stebiesi, 
kokie kūrybingi gali būt i 
mokiniai ir jų tėveliai, jei t ik 
šito nori, jei tai artima jų sie-

ma daug mažesnių kovinių dė
menų, pramušančių tankų šar
vus. 

* JAV pareigūnai prane
šė, kad amerikiečiai jūrų pės
tininkai trečiadienį centriniame 
Irake užėmė strategiškai svar
bų tiltą per Tigro upę ir kont
roliuoja pagrindinį kelią, jun
giantį Kuto miestą ir Bagdadą. 
Jie taip pat pranešė, kad JAV 
pajėgos apsupo šventus musul
monų šiitų miestus Kerbelą ir 
Nedžefą. 

* Irako informacijos mi
nistras Mohammed Saeed al-
Sahaf paneigė, kad link Bag
dado žygiuojančios amerikiečių 
pajėgos perėjo strategiškai 
svarbų tiltą per Tigro upę. „Tu
riu tikslią informaciją apie si
tuaciją... Mano gauti duomenys 
patvirtina, kad šie jų teiginiai 
tėra iliuzijos", sakė jis. „Jie 
kiekvieną dieną meluoja. (...) 
Jie taip pat tvirtina, kad persi
kėlė per Tigrą, tačiau tai yra 
dar vienas melas, kaip ir tai, ką 
jie sakė apie Kutą", sakė minis
tras. 

* Didžioji Britanija tre
čiadienį pripažino nusiun
tusi į Iraką paieškos ir gelbėji
mo misiją, kai vienas arabų te
levizijos tinklas parodė netoli 
šiaurinio Mosulo miesto už
grobtą specialiųjų pajėgų auto
mobilį „Landrover". Gynybos 
ministerijos atstovė spaudai at-

lai ir širdžiai. Žinoma, kiek
vienas savyje dar išlaikėme tą 
vaikystės pasakų raganos 
paveikslą, bet ar kiekvienas 
sugebėsime jį sukurti ir paro
dyti žiūrovui. Manau, kad ne. 
O štai ketvirtokai sugebėjo (ir 
visi!), dar ir eiliuotą tekstą 
kiekvienai raganėlei pritaikė, 
žinoma, pagal „raganiškus" 
nuopelnus: kas „išgydė", ką 
suvedžiojo, kam likimą lėmė ir 
1.1. Vaikiška, šmaikštu ir 
t ikrai raganiška. 

Gera širdy, kai pamatai, 
kad mūsų senolių pasakos, 
išgalvotos istorijos — dar 
gyvos, dar vaikšto, dar šaukia 
kūrybai ir žaismingam gyve
nimui. Dar mokame džiaugtis 
tuo kas, rodos, jau netenka 
prasmės ir pastoviai stumiami 
iš vaikiškų galvelių: digimo-
nais, pokemonais, sangokais 
ir kitais. 

Saugokim tai, ką brangino 
ir brangina mūsų seneliai, 
tėvai, mūsų tauta. 

Elena DereSkevičienė 
Vilkaviškio r. Vištyčio P. 

Kriaučiūno vid. mokyklos 
lietuvių kalbos mokytoja 

sisakė pranešti, ar šios išva
davimo operacijos metu ką nors 
pavyko išgelbėti, taip pat nenu
rodė, kurioje vietoje ši operacija 
įvyko. 

* Antradienį Bagdade 
Irako informacijos minist
ras pranešė, kad Irako pajėgos 
sutrukdė britų pajėgoms išlai
pinti šalimais Mosulo miesto, 
nukaudamos dalį kareivių, o ki
tus priversdamos bėgti. 

* JAV lėktuvai „B-52" 
antradienį bombardavo ira
kiečių šiaurinio fronto liniją 
tarp Dohuko ir Mosulo miestų. 

* Irakiečiai šaudo į JAV 
pajėgas iš vienos švenčiausių 
šiitų šventyklų pasaulyje, ima
mo Ali mauzoliejaus Nedžefe, 
tačiau amerikiečiai neatsišau-
do, trečiadienį pranešė JAV va
davietė Qatar'e. Nedžefe, esan
čiame maždaug 160 km į pietus 
nuo Bagdado, yra viena didžiau
sių šiitų šventviečių — auk
siniu kupolu švytintis imamo 
Ali bin Abi Talib, Pranašo Mu-
hammad (žento ir pusbrolio), 
mauzoliejus. 

* JAV oro pajėgu paleis
tos raketos trečiadienį pataikė 
į Raudonojo Kryžiaus gimdymo 
namus Bagdade bei kitus civi
linės paskirties pastatus. Pasak 
vietos gyventojų, JAV karo lėk
tuvai atakavo Mansuro rajoną, į 
kurį buvo paleistos mažiausiai 
trys raketos, pataikiusios į ligo
ninę, netoliese esantį Bagdado 
prekybos centrą ir pastatus, ku
riuose yra įsikūrusios farmaci
ninkų ir mokytojų sąjungos. 

* JAV specialiosios pajė
gos per nakties puolimą iš 
irakiečių ligoninės išvadavo 
JAV pajėgose tarnaujančią 19-
metę eilinę Jessica Lynch, kuri 
prieš 10 dienų pateko į pasalą ir 
buvo paimta į nelaisvę. Ji buvo 

techninio aptarnavimo vilksti
nėje, kuri kovo 23 dieną pateko 
į irakiečių pasalą. Eilinė išva
duota iš ligoninės pietiniame 
Nasirijos mieste, kur Irako ko
votojai atkakliai priešinosi JAV 
vadovaujamoms pajėgoms. J. 
Lynch jaučiasi gerai, bet CNN 
nurodė, kad ji patyrė daug šau
tinių žaizdų, todėl ją sunku ga
benti. J. Lynch buvo tarp 15 ka
reivių, kurie buvo įtraukti į din
gusių, paimtų į nelaisvę ar žu
vusių per minėtą pasalą ameri
kiečių sąrašą. Kariškiai apie ki
tų belaisvių likimą nekalba, bet 
CNN pranešė, kad J. Lynch gel
bėjusi komanda taip pat paėmė 
iki 11 žmonių, kurie, kaip ma
noma, yra JAV kareiviai, palai
kus. 

* Irako informacijos mi
nistras Mohammed Saeed al-
Sahaf trečiadienį pareiškė, kad 
JAV vadovaujamos pajėgos Ira
ko kaimuose mėto rašikliuose 
paslėptus sprogstamuosius už
taisus. „Tai jus labai nustebins. 
Jie pradėjo mėtyti bombas ant 
Irako kaimų", sakė jis. JAV ka
ro vadai tvirtina, kad visomis 
išgalėmis stengiasi išvengti ci
vilių aukų. 

* Septyniolika elitinės 
Respublikos gvardijos Bag
dado divizijos karių buvo nu
kauti ir dar 35 sužeisti, trečia
dienį vakare per Irako valsty
binę televiziją pranešė jos va
das. 

* Kiek anksčiau Jungti
nių Valstijų pajėgu brigados 
generolas Vincent Brooks per 
spaudos konferenciją Qatar'e 
sakė, kad 1-ašis jūrų pėstininkų 
ekspedicinis būrys maždaug už 
150 km į pietryčius nuo Irako 
sostinės, netoli Kuto atakavo 
Bagdado diviziją ir ją „sunaiki
no". 

Verta prisiminti praėjusių 
metų pabaigoje išėjusį „Varpo" 
žurnalo, kurį leidžia Varpi
ninkų filisterių draugija, 36-
ąjį numerį. Trumpėjančiame 
išeivijos periodinių leidinių 
sąraše „Varpas" vis dar užima 
svarbią vietą. Jį daugiau kaip 
30 metų pasiaukojančiai veda 
vyr. redaktorius Antanas Ku-
čys, kuris šiame numeryje 
spausdina ir keletą savo 
straipsnių aktualiomis temo
mis. 

Pastarasis numeris — soli
di 215 psl. knyga, kurios 
autorių sąraše yra ir išeivijos, 
ir Lietuvos žinomų autorių. 
Tai: ambasadorius Ispanijoje 
dr. Vytautas Dambrava, Lie
tuvos Seimo narys ir Krikš
čionių demokratų pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis, pro f. Vy
tautas Landsbergis, prel. Ig
nas Urbonas, dr. Kazys Kar
velis, Aleksandras Šidlauskas, 
Juozas Kojelis, Jonas Pabe
dinskas ir kt. 

„Šiuo metu Lietuva išgyve
na ypatingus laikus: apsi
sprendimas stojant į NATO 
bei į Europos Sąjungą... 
„Varpas" negali būti abejingas 
šių svarbių tautos problemų 
svarstymuose", — rašo įžan
giniame žodyje vyr. redakto
rius Antanas Kučys. Todėl ne
nuostabu, kad bene daugiau
siai vietos žurnale užima šiuo
laikinės Lietuvos problemos. 
Štai V. A. Dambrava susirū
pinęs, kodėl taip sunkiai 
atsikuria demokratinė Lietu
va. Politologinius tyrimus apie 
kairę ir dešinę politikoje 
pateikia jaunas, bet įžvalgus 
politikas Andrius Navickas. 
Jis pateikia nuomonę, kad 
„daugumos Lietuvos politinių 
organizacijų programos yra 
imitacinio pobūdžio, skirtos 
simbolinei tapatybei išreikšti, 
o ne tarnauti praktinio veiki
mo pamatu ir vargu ar galima 
susidaryti adekvatų vaizdą 
apie Lietuvos politines organi
zacijas, apsiribojus jų pro
graminių dokumentų skaity
mu". Gana pesimistinį vaizdą 
pateikia ir kitas autorius iš 
Lietuvos — Primas Noreika. 
Jis kalba apie tautiškumą ir 
globalizacijos girnas, išreikš
damas daugumos išeivijos 
lietuvių mintis, kad tautišku
mas vis labiau silpsta, kad 
globalizacijos nešėjai vis la
biau susaisto valstybes, pajun
gia jų kultūrą tautines ribas 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis 

VARPAS" VIS DAR SKAMBA 
ištrinančiai vartojimo kul
tūrai. Padėtį gali išgelbėti 
išmintinga kultūros politika. 
Bet, anot autoriaus, šiandie
ninė valdžia į tautiškumo 
apraiškas žiūri nepalankiai, 
vis pasitikrindama kosmopoli
tizmo „talmude". Vengiama 
pačios tautiškumo sąvokos, ji 
pakeičiama pilietiškumo sąvo
ka. Konkrečiau pastarąją te
mą vysto Juozas Kojelis str. 
„Tautiškumas ir kosmopolitiz
mas Lietuvos mokyklose", siū
lydamas peržiūrėti švietimo 
turinį. 

Saulius Šimoliūnas api
bendrina Amerikos indėlį į 
Lietuvos laisvės bylą, o Anta
nas Kučys meta žvilgsnį į de
mokratiją Lietuvoje. Dr. Ignas 
Urbonas tęsia liudijimus .iš 
pragaištingųjų 1940-ųjų metų. 
Apie stribų siautėjimą soviet
mečiu Kupiškio rajone pasako
ja Bronė Ruginienė. Jonas 
Pabedinskas svarsto aktualia 
valstybės mokesčių politikos 
tema. Kiek netikėta, bet svei
kintina „Varpo" tema — apie 
religinio gyvenimo problemas, 
kurioms skirti net du straips
niai. Išmintingai, kaip ir dera 
dvasininkui, šia tema svarsto 
jaunas Lietuvos kunigas, šiuo 
metu studijuojantis JAV, JSt. 
Mary Seminary and universi-
ty" Baltimorėje, Žydrūnas 
Kulpys. Nors jis sako, kad 
sovietinis palikimas lietuvio 
sieloje dar ryškus, bet su 
pasitikėjimu ir atsidūsėjimu 
žvelgia į jauniausią kartą: 
„Juose mažiau tarybinio rau
go, pastebimas nuoširdumas ir 
noras nuoširdžiai gyventi ti
kėjimu ir jį skleisti. Tačiau 
jaunimui gresia kiti pavojai — 
sekuliarizmas, vertybių reli
atyvizmas". 

Kitas straipsnis skirtas 
pogrindinei kunigų seminari
jai. Jo autorius — istorikas Al
gimantas Katilius. Tai iki šiol 
beveik netyrinėta sritis. Au
torius aptaria neseniai išėjusį 
dokumentų rinkinį ir juos 
papildo savo samprotavimais 
ir atskirų dvasininkų paliudi
jimais. Pogrindinė kunigų 
seminarija buvo sukurta iš 
būtinybės — sovietinei val
džiai palikus gyvuoti vienin
telę Kauno kunigų seminariją 
ir tai pačiai uždėjus valdžios 
kontrolę, dvasininkų rengimo 
problema tapo nepaprastai 
aštri. To sovietinė valdžia tik 
ir siekė. Pogrindinė kunigų 

seminarija liko neišaiškinta, 
nes buvo laikomasi konspi
racijos priemonių. Ją yra baigę 
ir šiandieniniai du vyskupai 
— dr. Jonas Boruta — žemai
čių vyskupas, ir Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas. 
Kunigų šventimus slapta gavo 
32 kunigai, dar 24 buvę po
grindžio klierikai kunigais 
įšventinti oficialiai. 

Aleksandras Šidlauskas 
pateikia gana objektyvų mė
gėjų kūrybos Lietuvoje vaizdą. 
Daugiausia vietos skirta 
provincijos kultūrai ir jos poli
tikai, apgailestaujama, kad 
daugumoje vietovių susidėvėję 
kultūros namų statiniai, kad 
dažniausiai jie žiemą neapšil
domi. Iš savivaldybės biudžeto 
išlaikomi kultūros darbuotojai 
skursta, trūksta aparatūros, 
koncertinių drabužių. Viena
me iš valstybės aktyviai remia
mų projektų — informacinės 
visuomenės kūrime — kul
tūros centrai iš esmės nedaly
vauja. Tai atsiliepia darbuoto
jų kvalifikacijos kėlimui. O 
kaimo vietovėse elementariai 
stinga kultūros darbuotojų su 
aukštuoju išsilavinimu. 

Norėdama nuraminti tuos, 
kurie gailisi kolūkių, Audronė 
V. Škiudaitė teigia, kad jų 
niekas negriovė, jie sugriuvo 
patys. Sugriuvus sovietinei 
valstybei, sugriuvo ir kolūkiai, 
nes buvo dotuojami iš valsty
bės. Užsidarius Rytų rinkoms, 
nebuvo kur dėti ir kolūkių fer
mose gaminamos nekokybiš
kos produkcijos, „Didesnės be
prasmybės, kokia buvo ko
lūkis, sunku sugalvoti", — sa
ko autorė. Kolūkis nugyveno 
Lietuvos kaimą ir žmonių 
dvasią. Autorė straipsni bai
gia optimistiškai: „Ištuštėjęs 
kaimas vėl prisipildo žmonių. 
Kaip bebūtų keista, vyksta 
atvirkštinis procesas: į kaimą 
grįžta kažkada į miestus pabė
gusių tėvų vaikai ir anūkai. 
Jie atsiveža ir naujo kaimo, 
kur darbas teikia džiaugsmą 
ir prasmę, kur nėra slegiančių 
prisiminimų, viziją". 

Žurnalas atskirą skyrių 
paskiria Lietuvos kudirkaičių 
organizacijai, kurią nuolat re
mia. Prisimenami iškilūs išei
vijos veikėjai — poetas Ber
nardas Brazdžionis ir dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Tradici
niame skyrelyje „Mūsų litera
tūra" paminimi išeivijos lei
diniai. A V. Š. 
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Our new Airbus goes by the designation A340. 
But you can just caB tt Ctoud 9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of weii being you'll 
feei when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 
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DRAUGAS, 2003 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis 

APYLINKĖSE\ 

Mes tikime, kad visi esa
te girdėję Johann Strauss 
valsus (ar šokę!) arba jo opere
tės „Šikšnosparnis" ištraukas, 
bet tikrai niekas Čikagoje ar 
apylinkėse negirdėjo jų dai
nuojant „Trims panteroms". 
Galite būti tikri, kad tai bus 
puota ir ausims, ir akims. 
..Draugas" kasmet ruošia pa
vasarinius koncertus ir dar 
nei karto klausytojų jų kokybe 
neapvylė. Neapvils ir šį sek
madienį, balandžio 6 d., 3 vai. 
popiet, atsilankiusių į „Trijų 
panterų" koncertą Maria gim
nazijos salėje. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys mloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongrega- • 
ciojos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, balandžio 5 d., 9:30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Patrick J. Pollard, Čika
gos arkivyskupijos katalikiš
kų kapinių direktorius. Mišio
se dalyvaus Šv. Kazimiero 
akademijos alumnės. 

Mišios už mirusias ir gy
vas Lietuvių moterų 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 
narės prašomos gausiai daly
vauti Mišiose ir pabendra
vime. 

Algis Liseckas, La Habra 
Heights. CA, ..Draugo" leidy
bai paremti atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Atšaukiamas balandžio 4 
d. planuotas ALIAS Čikagos 
skyriaus susirinkimas. 

Marija Remienė, gyv. 
Westchester, IL, Draugo fon
do garbės narė, pavasario 
vajų parėmė 1,000 dolerių, pa
siekdama 4,200 dol. įnašų 
sumą. Fondas už didelę pa
ramą labai dėkoja. M. Remienė 
labai sėkmingai vadovauja 
„Draugo" renginiams, kurių 
pelnas dar daugiau prisideda 
prie „Draugo" leidybos. 

Kad matytumėte, kokią 
šaunią pavasariniam „Drau
go" koncertui programą iš
leidome! Kiek ten sveikinimų, 
gražių linkėjimų — ir aukų, 
vieninteliam lietuviškam 
dienraščiui, leidžiamam už 
Lietuvos ribų. Programą-lei-
dinį gausite, atsilankę į „Tri 
jų panterų" koncertą šį sek
madienį, balandžio 6 d., 3 vai. 
p.p., Maria gimnazijos salėje 
(67-oji ir California gatvė). Vi
sus kviečiame! 

Kazys ir Danutė Paško-
niai, gyv. Eastlake, OH, il
gamečiai Draugo fondo gar
bės nariai, visų vajų daly
viai, pavasario vajui atsiuntė 
200 dol, pasiekdami 4,000 
dol. įnašų sumą. Geriesiems 
Draugo fondo rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame. 

Dvi „panteros" — Raimon
da Tallat-Kelpšaitė ir Nome
da Vilkanauskaitė — 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 
salę ir išgirsti visas „Tris 
panteras" dainuojant jau kito
kią muziką. 

Kadenciją baigusi JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdyba. Iš kairės 
sėdi: p i rm. Birute Vindašienė. Nijolė Grigaliūnienė: stovi: Irena Kirku-
vienė, R i t a Šakenienė. Žibutė Žiuosnienė. Stase Korres. Valdvbai dar 
priklauso Paulius Gobužis. 

VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vidurio vakarų apygarda, 
su „sostine" Čikagoje, apjun
gia 9 apylinkes. Apygarda at
lieka apylinkių bendros veik
los derinimą bei reprezenta
ciją savoje teritorijoje, palaiko 
ryšį su krašto valdyba ir atlie
ka jai pavestus bendruome
ninius darbus. Kartą metuose 
apygardos valdyba šaukia vi
suotinį suvažiavimą, kuriame 
dalyvauja apylinkių valdybų 
nariai bei apylinkių rinkti 
atstovai, apygardos valdybos 
nariai, kontrolės komisijos na
riai ir kviesti svečiai. 

Metinis Vidurio vakarų apy
gardos suvažiavimas įvyko ko
vo 29 d. Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte Bočių menėje, 
dalyvaujant 41 suvažiavimo 
dalyviui. 

Apygardos veikla 

Atlikus dalyvių registraciją, 
suvažiavimą pradėjo apygar
dos pirmininkė Birutė Vinda-

XII MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 
Šių metų, gegužes 21-25 

dienomis, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. vyks XII Pa
saulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. 

Pirmasis s impoz iumas 

Pirmoji mintis organizuoti 
tokio pobūdžio simpoziumus 
brendo įvairių mokslo bei me
no sričių darbuotojams. Užuo
minas apie tai aptinkame jau 
1965 m. („Technikos žodis- 1, 
1965 m.;, kur siūloma „1967 
arba 1968 metais sukviesti lie
tuvių tiksliųjų mokslų atstovų 
kongresą". 

Kuomet 1986 m., Cleveland, 
OH. vyko Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos suva
žiavimas, gausus susirinkusių 
jaunų akademikų būrys nu
sprendė kitais metais surengti 
kūrybos savaitę. Taip mokslo 
ir kūrybos žmonės susivienijo 
j vieną visumą, vadinamą -
mokslo ir kūrybos simpoziu
mu. 

Organizuoti tokio masto ren
ginį nebuvo lengva. Reikėjo 
žymių asmenų, kurie imtųsi 
organizacinio darbo, užtikrin
tų simpoziumo populiarumą ir 
mokslinį lygį. Pirmajame sim
poziume, įvykusiame 1969 m. 
lapkričio 26-29 d. Čikagoje. 
Algirdas Avižienis sutiko eiti 
mokslinės programos pirmi
ninko pareigas, o Arvydas 
Kliorė - vicepirmininko parei
gas. Organizaciniam komite 
tui vadovavo JAV LB krašto 
v-bos pirmininkas Bronius 
Nainys, lygiagrečiai neužmirš
tant ir Cleveland'o PLIAS su
važiavimo organizatorių. 

Kiti simpoziumai 

Antrasis simpoziumas įvyko 
1973 m. lapkričio 21-25 d., 
kurio ir. beje. kitų, rengėjai 

yra: Lituanistikos institutas, 
Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga ir Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
ga, o globėjų pareigas eina 
JAV LB krašto valdyba. 

1991 m. simpoziumas pirmą 
kartą vyko Lietuvoje. Jame 
dalyvavo iškiliausi Lietuvos ir 
išeivijos intelektualai. Tada 
buvo nutarta, jog tikslinga 
simpoziumus, kas antri metai 
paeiliui, rengti Lietuvoje ir 
Čikagoje. 

XII simpoziumas 

Vienuoliktasis simpoziumas, 
2000 m. vyko Vilniuje, taigi 
šis, dvyliktasis, 2003 m. gegu
žės 21 - 25 d. sukvies visus 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Čikagos priemiestyje. 

Kuo gi ypatinga ši lietu
viškos kultūros šventė? Ypa
tinga tuo, kad užima tarpinę 
padėtį tarp lietuviškų masinių 
renginių, turinčių mokslinį, 
meninį, pramoginį ir kultūrinį 
- visuomeninį pobūdį. Pagrin
dinis tikslas - suburti lietu
vius mokslininkus ir kūrėjus, 
pateikti visuomenei jų pasie
kimus ir stiprinti lietuvišką 
veiklą tautinėje plotmėje. 

Dalyvaujantys mokslininkai 
parengs pranešimų tezes. 

Numatytos sekcijos ir temos: 

1. Lituanistika ' literatūra, 
kalbotyra, tautosaka irt.t.) 

2. Istorija 
3. Tikslieji mokslai (fizika, 

chemija, biologija, biotechni-
ka, biochemija, neurologija ir 
t.t.) 

4. Teisė 
5. Inžinerija, architektū

ra ( 
7. Informatika 
8 Vadyba/Marketingas 
9. Ekonomika 
10. Sociologija 

11. Polit iniai mokslai 
12. Aplinkosauga 
13. Kompiuteriniai moks

lai 
14. Lietuvių mokslininkų 

našumas, mokslo populiari
nimas visuomenėje ir jauno
sios kūrėjų kartos veiklos vi
suotinumas bei grįžtamasis 
ryšys su Lietuva. 

Pranešimo tematika yra pa
liekama pranešėjo nuožiūrai, 
bet ji turi atspindėti autoriaus 
profesinės srities įgūdžius ir 
būti susijusi su pasirinktos se
sijos kryptimi. Pranešimams 
skiriama 20 min. Nuo 5 iki 10 
min. paliekama klausimams ir 
komentarams. Pageidaujan
tieji parašyti pranešimus pra
šomi užsiregistruoti internetu 
http://wvvw.lms.lt ir pristaty
ti tezę bendra forma ( apie 150 
žodžių) pagal nurodymus lie
tuvių ir anglų kalbomis. 

Taip pat numatomi šie vi
suotinio pobūdžio seminarai: 

"' Menas 
Muzika 

'"• Lietuva - NATO ir ES 
narė. santykiai su kaimyninė
mis šalimis, santykiai su už
sienio lietuvių organizacijo
mis. 

1 Užsienio lietuvių pagal
ba Lietuvai 

Mažoji Lietuva 

Visuotiniai seminarai yra 
apvalaus stalo pobūdžio pokal
biai, vedami pranešėjų, su pa
kviestų dalyvių temine ap
žvalga, diskusijomis bei klau
simais ir atsakymais. Jų truk
mė nuo 1 iki 2 vai. 

Lietuvių mokslininkų našu
mas, mokslo populiarinimas ir 
jaunosios kūrėjų kartos veikla 
turėtų sudominti visą lietuvių 
visuomene. Kviečiame akty
viai paremti ir gausiai daly
vauti! 

Parengė Vitalija Pulokienė 

šiene. Atidavus pagarbą JAV 
vėliavai, sugiedojus Lietuvos 
himną, kapelionas kun. Algir
das Paliokas sukalbėjo suva
žiavimui skirtą invokaciją, 
prašydamas Kūrėjo palaimos 
visiems LB darbams ir jų dar
buotojams. Darbo prezidiumą 
sudarė valdybos narės ir rin
kimų p ra vedėjas Kazys Lau
kaitis. 

Priėmus darbotvarkę ir pra
eitų metų suvažiavimo proto
kolą, buvo pristatyta V. V. apy
gardos valdyba, svečiai bei 
JAV LB tarybos nariai. 

Svečių tarpe buvo ALTo 
pirm. Saulius Kuprys, kuris 
kartu su sveikinimu, per
skaitė ir advokato pranešimą 
dėl Šv. Kazimiero kapinių že
mės panaudojimo komercijai, 
ko siekia Čikagos Arkidiecezi-
ja. Sveikino ir ALTos Čikagos 
skyriaus pirm. Evelina Ože-
iienė, JAV LB tarybos prezi
diumo pirm. Regina Naru-
šienė, už darbą dėkodama 
apygardos valdybai. Šv. Kazi
miero kapinių savininkų tei
sių gynimo komiteto pirm. Al
gis Regis sveikino suva
žiavimą ir iškėlė lietuvius lie
čiančias kapinių problemas, 
kurių sprendimui reikalingos 
plačios mūsų bendruomenės 
pastangos, kad kapinių žemę 
išsaugoti esamai paskirčiai. 

Platų apygardos veiklos pra
nešimą pateikė B. Vindašienė 
ir iždininkė Stasė Korres. Jos 
gerai vestą iždo apyskaitą su 
stambiu balansu patvirtino 
kontrolės komisijos pirm. Min
daugo Baukaus pranešimas. 

Tarybos rinkimų komisijos 
pirm. Nijolė Grigaliūnienė 

pranešė, kad į LB krašto ta
rybą kandidatuoja 21 asmuo. 
Galės būti išrinkti tik apie 10 
naujos JAV LB tarybos narių. 
Pirm. Birutė Vindašienė, baig
dama trečią kadenciją iš eilės 
(9 metus) ir dar dvi kadencijas 
anksčiau, dėkojo visoms apy
gardos valdybos narėms už 
darbą, kuris vyko labai malo
nioje aplinkoje ir visoms įteikė 
po dovanėlę. 

Nauja apygardos valdyba 
Atsistatydinus kadenciją 

baigusiai apygardos valdybai, 
suvažiavimas ją kvietė pasi
likti pareigose dar 3 metus. 
Negavus sutikimo, teko rinkti 
naują apygardos valdybą. Bu
vo išrinkti: Vytautas Senda, 
Marytė Černiūtė, Aušrelė Sa-
kalaitė, Rita Šakenienė ir 
Paulius Gobužis, jiems sutei
kiant teisę pasirinkti dar du 
valdybos narius. 

Kontrolės komisija — pirm. 
Mindaugas Baukus, Jurgis 
Januškevičius ir Bronius Bi-
kulčius sutiko tęsti pareigas 
dar 3 metus. 

Apylinkių pranešimai 
Apylinkių pirmininkų pra

nešimus pradėjo Brighton Par
ko apylinkės pirm. Salomėja 
Daulienė. Apylinkėje yra 197 
registruoti nariai ir daug nere
gistruotų tautiečių. Vyksta 
plati kultūrinė ir visuomeninė 
veikla, daug renginių. Valdy
bos finansinė padėtis labai 
gera, ji aukoja lietuviškiems 
reikalams. 

Cicero apylinkės valdybos 
pranešimą pateikė pirm. Min
daugas Baukus. Per metus 
buvo suruošti trys dideli ren
giniai. Vasario 16 d. šventėje 
buvo surinkta 1,919 dol. ir jie 
visi buvo pasiųsti k.v. iždui, 
renginio išlaidoms apmokant 
savo iždo lėšomis. 

East Chicago apylinkės 
veiklos pranešimą padarė pir
mininkė Birutė Vilutienė. 
Uždarius Šv. Kazimiero para
piją ir mokyklą, bendruome
nės veiklai nebeliko centro. 
Apylinkės jaunimas dalyvauja 
tautų festivalyje Purdue uni
versitete, suruošiama geguži
nė. 

Waukegan-Lake County 
apylinkės valdybos nariai su
važiavime nedalyvavo. Apie jų 
veiklą pranešė Regina Naru-
šienė. Suvažiavime nedalyva
vo* Melrose Parko apylinkės 
valdybos nariai ir Čikagos 
pietvakarių valdybos vadovai. 
Pietvakarių apylinkės atstovė 
Nijolė Kaveckienė apgailesta
vo, kad veikla visai nejuda. 

Lemonto apylinkės veiklos 

pranešimą pateikė pirm. Ni
jolė Nausėdienė, pranešdama, 
kad nauju valdybos pirminin
ku išrinktas Rimantas Dirvo
ms. Valdyba suruošė Birželio 
trėmimų minėjimą, Vasario 16 
d. pokylį ir minėjimą, loteriją, 
kelis pietus, gegužinę PL cent
re. Finansinis iždo stovis ge
ras, o vasarą bus dvi gegu
žinės. Jos pranešimą papildė 
Gediminas Kazėnas, Lemonto 
socialinio skyriaus vedėjas, 
suruošiantis daug pramogų 
Lemonto pensininkams. 

Minesotos ir Indianapolio 
apylinkių atstovų nebuvo, ir 
apie jų veiklą pranešimai ne

buvo padaryti. 
Rezoliucijų komisija, kurią 

sudarė Kazys LaukaitisT/Min-
daugas Baukus ir Marija Re
mienė, pateikė 8 rezoliucijas, 
kurias suvažiavimas priėmė. 
Jos bus paskelbtos. 

Diskusijose buvo iškeltas 
svarbus Šv. Kazimiero kapi
nių žemės išsaugojimas, Radio 
Free Europe išlaikymas ir 
apygardos vadovybės veiklos 
išlaikymas bei aktyvus daly
vavimas naujos JAV LB tary
bos rinkimuose. 

Suvažiavimas buvo baigtas 
„Lietuva brangi". 

Br. Juodel is 

Jaunimo centro Moterų klubo pirm. Anelė Pocienė (iš kairės), sekr. Ni
jolė Kaveckienė ir ižd. Albina Ramanauskienė visus kviečia į 
priešvelykinius pusryčius balandžio 13 d. (po 10 vai. Mišių > J aun imo 
centro kavinėje. Bus galima įsigyti ir nuostabiai išmargintų velykaičių. 

Z. Deguč io nuotr . 

Dail. [.eonanio Gutausko kūrinys. Jo ir sūnaus Tado Gutausko kurinių 
paroda atidaroma s Šeštadienį, balandžio "> d.. Lietuvių dailės muziejuje. 
14911 127th Str . Lemont, II. 60439. 

ACIU! 
„Draugo" skaitytojų, leidėjų 

ir darbuotojų vardu dėkojame 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkei Marijai Remienei, 
jos padėjėjoms — Violetai 
Drupaitei-Cole, Ligijai Taut-
kuvienei. Aušrelei Sakalaitei, 
rėmėjai Lilijai Jasaitei už su
teiktą ne tik finansinę para
mą, bet ir progą smagiai pra
leisti sekmadienio, kovo 30 d., 
popietę, stebint Los Angeles 
Dramos sambūrio atvežtą 
spektaklį „Ledi Makbet iš Ak
menės". 

Valentinas Krumplis 
Administratorius 

Jeigu nespėsite į „Trijų 
panterų" koncertą įsigyti bi
lietų „Seklyčioje", galėsite tai 
padaryti sekmadienį. ba
landžio 6 d., prie kasos Maria 
gimnazijos auditorijoje. Tik 
atvykite truputį anksčiau, 
kad nereikėtų ilgai eilėje 
stovėti. 

Dr. Augustinas Laucis, 
gyv. Sųnset Hills, MO, Drau
go fondo garbės narys, pa
vasario vajui atsiuntė 400 dol. 
prie ankstyvesnių 5,000 dol. 
įnašų. Už didelę paramą labai 
dėkojame. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai ruošiami sekmadienį, 
balandžio 6 d., po 8. 9 ir 10:30 
vai. r. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pel
nas skiriamas parapijai. Para
pijiečiai ir svečiai nuoširdžiai 
kviečiami pasivaišinti. 

Rengiamas rašytojo, Lie
tuvos raštijos klasiko Vy
tauto Alanto paminėjimas 
balandžio 5 d., 3 vai. p.p., Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus ..Gintaro" salėje (6500 S. 
Pulaski Rd. Chicago). Rašy
tojo asmenį ir brandžią kūry
ba aptars Pilypas Narutis, 
vienas 1941 m. Lietuvos suki
limo organizatorių. 

Algimantas Vaičiulis 
Chicago. IL, siųsdamas me
tines prenumeratos mokestį, 
pridėjo dar 50 dol. auką. Dė
kojame! 

PRIEŠVELYKINIS 
PYRAGŲ 

IŠPARDAVIMAS 

Laiko ratai nesustabdomai 
suka mūsų gyvenimo dienas, 
lyg primindami, kad reikia 
skubėti dar kažką gera ar 
reikšminga atlikti. Lietuvos 
Dukterys taip pat neatsilieka 
— su pavasariu, su artėjan
čiomis Velykomis ne tik svei
kinta visus, bet ir nori kartu 
pasidžiaugti, ruošdamos prieš-
velykinį pyragų išpardavimą. 
Jau mėgina naujus „receptus", 
norėdamos vis įdomiau ir ska
niau ką nors pagaminti. O kas 
susilygins su namuose keptais 
tortais, žagarėliais, sausainė
liais ir t.t,. Mūsų menininkės 
primargins nuostabių margu
čių. Tad nepamirškime ba
landžio 17 dieną apsilankyti 
„Nameliuose" (2735 W. 71 St.), 
pasigrožėti išpuoštais stalais, 
išgerti kavos puodelį, pasišne
kučiuoti, tuo pačiu paremiant 
Dukterų tęsiamą šalpos dar
bą, pradžiuginant ne vieną 
vaikišką veidelį, ar seną pa
vargusią širdį. Tad laukiame 
ir dėkojame iš anksto! O mūsų 
sesėms primename — laiko 
nedaug, pradėkime planuoti ir 
ruoštis šiai šventei. 

Irena Gelažienė 

SKELBIMAI 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

http://wvvw.lms.lt

