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Šiame 
numeryje: 
Baidarėm palei 
Tippecanoe; kvie t imas 
į Kara l i aus Mindaugo 
Jubi l ie j inę skau tų 
stovyklą Kalifornijoje. 

2psl. 

Po re fe rendumo; 
galima pas idž iaugt i 
JAV Sena to pr i t a r imu; 
a r Rusija pas i rengusi? 

3psl. 
1XII Mokslo ir kūrybos 
s impoziumo programa. 

4 psl. 

ČLM mokinių Pirmoji 
Komunija t. jėzui tų 
koplyčioje; įdomus 
svečias „Seklyčioje"; 
ruoš i amas konce r t a s 
Dievo Motinai . 

6 psl. 

Sportas 
* A n t r a d i e n į b ė g i k a s 

P e t r a s S i l k i n a s , referendumo 
dėl na rys tė s ES išvakarėse Vil
niuje, Daukan to aikštėje, pra
dėjęs ilgą bėgimą per Europą, 
kirto Lietuvos ir Latvijos sieną. 

* K a u n o „Žalgir io" leg io
n i e r i u s T a n o k a B e a r d gali 
tapt i ger iausiu Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) legionieriumi 
šį sezoną. „Maloni žinia. To ne
žinojau, ačiū. Vis dėlto dabar 
man svarbiausia ne tai , koks aš 
geras žaidėjas, o pergalė finale 
prieš pajėgią 'Lietuvos ryto' ko
mandą". Didžiajame finale su
žaidus dvejas rungtynes , „be
baimis kovotojas" (taip iš Afri
kos gent ies suahil i kalbos ver
čiamas žaidėjo vardas) yra vie
nas geriausiai kovojančių žalgi
riečių. J i s neslepia, jog norėtų 
ir kitą sezoną atstovauti Kauno 
klubui. 

* L i e t u v o s d v i r a t i n i n k a s 
R a i m o n d a s R u m š a s , a t s to
vau jan t i s I tal i jos k o m a n d a i 
„Lampre", Tarp tau t inės dvira
čių sporto sąjungos (UCI) pa
skelbtoje naujoje pasaulio plen
to d v i r a t i n i n k ų popu l i a rumo 
lentelėje už ima 35-ąją vietą. 31 
metų l ietuvis ankstesnėje kla
sifikacijoje buvo 39-tas. 

* L e g e n d i n i a m L i e t u v o s 
b o k s i n i n k u i Alg irdui Šoci
ku i šį t rečiadieni sukanka 75 
metai . Tą pačią dieną A. Šociko 
gimtajame mieste Kaune pra
sidėjo t r ad ic in i s t a r p t a u t i n i s 
bokso t u r n y r a s , r eng i amas 
žvaigždės garbei. 

* L i e t u v o s k r e p š i n i o ly
g o s č e m p i o n o , Vilniaus „Lie
tuvos ryto" gynėjas Arvydas 
Maci jauskas nuo kito sezono 
r u n g t y n i a u s Vitorijos „Tau 
Ceramica" (Ispani ja) k lube . 
„Nors 'Lietuvos rytas ' pasiūlė 
pratęs t i su tar t į , map norėjosi 
permainų — Vilniuje žaidžiu 
j au ketvir tą sezoną", sakė A. 
Maci jauskas. 

* L i e t u v o s futbolo fede
r a c i j o s A l y g o s čempionato 
pirmojo ra to varžybas ketur is
ka r t Lietuvos čempionas „Kau
nas" užbaigė užleidęs p i rmūno 
poziciją Panevėžio „Ekranui" ir 
ne tekęs abiejų^trenerių. Po pa
t i r to antrojo pralaimėjimo čem
pionate savo aikštėje Klaipėdos 
„At lantu i" 0,1^ kauniečių vy
r iausias is t rener i s Saulius Šir-
melis n u t a r ė ats is tatydint i iš 
šių pareigų. Jo as is tentas Vi
tali jus S tankevič ius t a ip pa t 
pas i t r aukė iš komandos. 

Daugiaus ia Europos Sąjungos priešininkų 
l i e tuv ių gyvena Latvijoje, Estijoje bei Kinijoje 

V i l n i u s , gegužės 13 d. 
(BNS) — Praėjusiame eurore-
ferendume vieningiausiai Lietu
vos narys tę Europos Sąjungoje 
(ES) parėmė užjūriuose gyve
nan tys Lietuvos piliečiai, o dau
giausia narystės ES priešininkų 
buvo t a rp kaimyninėse valsty
bėse gyvenančių piliečių. 

Išankst iniais Vyriausiosios 
r inkimų komisijos (VRK) duo

menimis, iš viso Lietuvos diplo
matinėse atstovybėse užsienio 
valstybėse už Lietuvos narystę 
ES pasisakė 96.67 proc. lietu
vių, prieš — 3 0 8 proc. 

VRK duomenimis, Lietuvos 
narystę ES parėmė 100 procen
tų balsavusiųjų Lietuvos gene
raliniuose konsulatuose JAV — 
Seattle, Clevelande bei Los An
geles, Australijoje — garbės 

konsulatuose Adelaidėje, Syd-
ney, ambasadose Čekijoje, Egip
te, Graikijoje, Italijoje, Japoni
joje, Nyderlanduose, Turkijoje, 
garbės konsulatuose Venesue
loje bei Gruzijoje. 

VRK duomenimis, daugiau
sia narystės priešininkų buvo 
tarp Latvijoje, Estijoje bei Kini
joje balsavusių L;etuvos pilie
čių. Latvijoje, Lietuvos kon

sulate Daugpilyje bei ambasa
doje Rygoje, už Lietuvos narystę 
ES balsavo mažiausias procen
tas dalyvavusių referendume 
Lietuvos piliečių — atitinkamai 
77.78 proc. (prieš — 20.51 proc.) 
ir 83.51 proc. (prieš — 15.51 
proc.). 

Nemažai Lietuvos narystės 
ES priešininkų yra ir Estijoje 
bei Kinijoje. Nukel ta į 5 psl. 

Premjeras žemdirbiams pažadėjo dar 50 mln. l i tų 
Vilnius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Lietuvos pieno ūkiui 
šiemet papildomai gali būti 
skirta 50 mln. litų — vyriausy
bė šį klausimą svarstys arti
miausiame posėdyje. 

Tai premjeras Algirdas 
Brazauskas pranešė antradie
nį, susitikęs su žemdirbių savi
valdos atstovais, kurie reika
lauja papildomai 140 mln. litų 
pieno ūkiui remti. 

50 mln. litų būtų skirti, su
mažinus valstybės investicinių 
projektų finansavimą ir valsty
bės valdymo išlaidas. Tačiau 
galutinį sprendimą priims Sei
mas, priimdamas 2003 metų 
valstybės biudžeto perskirsty
mo įstatymą. Nukel ta į 5 psl. 

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. r 

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje, prie V'SiuOS OTSSLTU 

P r e z i d e n t o k o m a n d ą 
p a l i e k a Žemės ūk io 
r ū m ų p i r m i n i n k a s 

Žemės ūkio rūmų vadovas 
Jonas Ramonas atsisako prezi
dento Rolando Pakso visuome
ninio konsultanto pareigų, nes, 
būdamas prezidento konsultan
tu , j is kompromituoja preziden
tą. 

„Būdamas Žemės ūkio rū
mų vadovu, pirmiausia tur iu 
ginti žemdirbių interesus, todėl 
mint is pasi t raukt i brendo jau 
senokai", tvirtino J . Ramonas. 
Tačiau j is teigė, kad nei prezi
den tas R. Paksas , nei kiti Pre
zidentūros žmonės dėl jo veik
los nė ra priekaištavę. 

J . Ramonas pripažino, kad 
iš prez idento visuomeninių 
k o n s u l t a n t ų pas i t r auk t i pa
skat ino nuolatiniai žiniasklai-
dos priminimai, kad prezidento 
komandos žmogus remia žem-
dirBių mi t ingus ir kelių už
tva ras . 

J . Ramonas bus pirmasis, 
a ts isakant is darbo vasario mė
nesį p rez identu tapus io R. 
Pakso kom doje. «HB 

Seimui pristatyta Lietuvos kariuomenės ateitis 
Vi ln ius , gegužės 13 d. 

(BNS) — Parlamentarai ėmėsi 
svarstyti įstatymo projektą, nu
matantį laipsnišką kariuome
nės mažinimą ir kitus ginkluo
tųjų pajėgų struktūros pakeiti
mus 2003-2008 metais. 

Įstatymo projekte, kuriam 
Seimas antradienį pritarė po 
pateikimo, numatoma, kad 
2003 meta is bendras ribinis 
krašto apsaugos sistemoje tar
naujančių ir aktyviojo kariuo
menės rezervo karių skaičius 
sieks 22,000 karių. Iš šio skai

čiaus profesinės karo tarnybos 
karių bus iki 8,1*33 tarp jų: ge
nerolų ir admirolų — iki 4, pul
kininkų ir jūrų kapitonų — iki 
30. pulkininkų leitenantų ir ko
mandorų — iki 105, majorų ir 
komandorų leitenantų — iki 
300. 

Numatoma, kad privalomo
sios pradinės karo tarnybos ka
rių bus iki 4,500. kariūnų — iki 
430, o aktyviojo rezervo karių 
— iki 9,000. 

Pagal projektą, iki 2008 me
tų planuojama sumažinti Lietu-

B e d a r b i ų gretos spa rč i aus i a i retėja 
Lietuvoje 

Baltijos valstybių valstybi
nių užimtumo tarnybų duome
nimis, nedarbas per praėjusį 
mėnesį ir per metus labiausiai 
sumažėjo Lietuvoje, tačiau iš
lieka gerokai didesnis nei kito
se dviejose valstybėse. 

Oficialus nedarbo lygis Lie
tuvoje gegužės 1-ąją buvo 10.8 
proc., Latvijoje — 8.8 proc, Es
tijoje — 5.8 procento. 

Per praėjusį mėnesį oficia

lus nedarbas Lietuvoje sumažė
jo 1 procentiniu punktu, Latvi
joje — 0.1 punkto, o Estijoje — 
nepakito. 

Gegužės 1-ąją oficialiai re
gistruotų bedarbių Lietuvoje 
buvo 175,000, Latvijoje — 
93,400, Estijoje — 47,100. 

2002 m. gegužės 1 d. oficia
lus nedarbas Lietuvoje siekė 
11.8 p roc , Latvijoje — 8.1 proc, 
Estijoje — 6.4 procento. 0HS) 

vos kariuomenę. Tais metais 
bendras ribinis krašto apsau
gos sistemoje tarnaujančių ir 
aktyviojo kariuomenės rezervo 
karių skaičius turėtų sumažėti 
iki 17,000. 

Ruošiamasi, kad profesinės 
karo tarnybos karių 2008 me
tais bus iki 8,300 , iš jų genero
lų ir admirolų — iki 7, pulki
ninkų ir jūrų kapitonų — iki 
40, pulkininkų leitenantų ir ko
mandorų — iki 120, majorų ir 
komandorų leitenantų — iki 
350. Privalomosios pradinės 
karo tarnybos karių sumažės 
iki 2,000, kariūnų — iki 250, o 
aktyviojo rezervo karių — iki 
6,500. 

Par lamentarams komen
tuodamas planuojamus bend
rus karių skaičius, krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius minėjo, jog „tarnaujan
čių ir aktyvo rezervo karių 
skaičius bei kiti skaičiai yra ko
reguojami pagal Lietuvos dia
logą su NATO, pagal šalies įsi
pareigojimus vystant gynybinę 
struktūrą". Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos piliečiai 
privalo deklaruoti savo 

gyvenamąją vietą 
Čikaga, gegužės 12 d. (LR 

Generalinis konsulatas Čikago
je) — Įsigaliojus 2003 metų sau
sio 1 dienos Lietuvos Respub
likos gyvenamosios vietos dek
laravimo įstatymui (Žin., 1998, 
Nr. 66-1910; 1999, Nr. 60-1953; 
2000, Nr. 27-716; 2002, Nr. 45-
1711) ir Lietuvos Respublikos 
gyvenamosios vietos deklaravi
mo įgyvendinimo įstatymui 
(Žin., 2000, Nr. 27-717), visi 
Lietuvos piliečiai turi deklaruo
ti savo gyvenamąją vietą. 

Asmenys, keičiantys gyve
namąją vietą Lietuvos Respub
likoje, privalo deklaruoti atvy

kimą į naują gyvenamąją vietą. 
Asmenys, i švykstantys j 

užs ienį i lgesniam nei 6 mė
n e s i ų laikotarpiui , pr ivalo 
deklaruoti savo gyvenamą
ją vietą užsienyje. 

Visi Lietuvos Respubli
kos pil iečiai , gyvenantys už
sienyje, turi pateikti gyve
namos io s v ie tos deklaraci
jas iki 2003 metų l iepos 1 
d ienos . 

Dėl anketos „Gyvenamosios 
vietos deklaracija" reikia kreip
tis į LR Generalinį konsulatą 
Čikagoje telefonu: 312-397-
0382. 

„Lietuvos avialinijos" turi du 
naujesnius „Boeing" lėktuvus 
V i l n i u s , gegužės 13 d. 

(BNS) — Valstybinė oro bendro
vė „Lietuvos avialinijos" (LAL) 
pirmadienį iš Kanados į Vilnių 
atsiskraidino antrąjį naujesnės 
kar tos lėktuvą „Boeing 737-
500". 

Kaip ir pirmąjį, kuris į Vil
nių atskrido balandžio pabai
goje, šį lėktuvą LAL penke
riems metams išsinuomojo iš 
JAV bendrovės ILFC. 

Abu 109 vietų lėktuvai ke
leivius skraidins į Amsterdamą, 
Londoną. Frankfurtą, Kopenha
gą, Helsinkį bei užsakomaisiais 
SKrydžiais. 

LAL ketina didinti skrydžių 
skaičių, todėl prireiks daugiau 
lėktuvų, o kokių ir kiek, bus ap
sispręsta iki šių metų pabaigos. 

LAL dabar turi po du lėktu
vus „Boeing 737-500" ir 
„Boeing 737-200" bei tr is „Saab 
2000". Du „Boeing 737-300", 
kuriuos pakeitė naujesni lėktu
vai, jau grąžinti nuomotojams. 

Nuosavus „Boeing 737-
200", kurie skraido t ik į 
Maskvą, Taliną ir Kijevą bei 
užsakomaisiais skrydžiais, ben
drovė nori arba išnuomoti, arba 
parduoti. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

„Lietuvos avialini; rvas „Boeing 737-500". eitos nuotr. 

Š i a u l i ų o r o u o s t ą s i ū l o m a i š b r a u k t i i š 
s t r a t e g i n ė s r e i k š m ė s į m o n i ų s ą r a š o 

Vi ln ius , gegužės 13 d. 
(BNS) — Nemokų ir bankrutuo
jantį Šiaulių oro uostą siūloma 
išbraukti iš valstybiniam sau
gumui užtikrinti svarbių įmo
nių sąrašo. Tam antradienį pri
tarė Seimas. 

Šiaulių oro uosto turtą nu
matyta perduoti Krašto apsau

gos ministerijai (KAM), uostą 
ke t inama naudoti tiek kar i 
niams, tiek civiliniams skry
džiams aptarnauti . 

Tai sukėlė abejonių Seimo 
narei konservatorei Rasai Juk
nevičienei. „Abejoju, ar oro uos
tas tikrai atiteks KAM, grei
čiausiai Nukel ta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiarssts AFP. Reuters. AR. Irsterfa*. !TAR-TASS. BNS 

8ntt| 3gemnų pranešimais) 

EUROPA 
Briuse l i s . JAV kariuome

nės Centr inės vadovybės vadui 
Tommy Franks Belgijos federa-
l iniame teisme Briuselyje bus 
pate iktas ieškinys dėl karo nu
sikaltimų Irake, pranešė vienas 
ieškovų advokatų J a n Fermon. 
Generolas vadovavo JAV ir Di
džiosios Britanijos operacijai 
I rake. Ieškinį pateikti galima 
pagal vadinamos universalios 
kompetencijos įstatymą, įsiga
liojusį 1993 metais. J is leidžia 
Belgijos te ismams nagrinėti by
lą dėl galimo ta rp taut inės hu
mani tar inės teisės pažeidimo, 
nepriklausomai nuo to, kur pa
žeidimas buvo padarytas . Pa
sak, advokato, ieškinyje bus 
nurodyta apie dvidešimt atve
jų, pasitvirtinusių per karinę 
kampaniją Irake. Tarp jų — 
trys medicinos automobilių ap
šaudymo atvejai , kaset inių 
bombų naudoj imas , taikių 

gyventojų apšaudymai, plėši
mai JAV kareivių akivaizdoje. 
Kaltinimai patvirtinami liudy
tojų, tarp jų — dviejų Belgijos 
gydytojų, parodymais. 

JAV 
Indianapol is . JAV prezi

dentas George W. Bush antra
dienį pažadėjo surasti ir per
duoti teismui šią naktį Rijade 
įvykdytų sprogdinimų organi
zatorius. „Šiuos paniekos ver
tus išpuolius įvykdė žudikai, 
kurių vienintelis tikėjimas yra 
neapykanta. Jungtinės Valsti
jos suras šiuos žudikus ir jie su
žinos, ką reiškia Amerikos tei
singumas. Šiandieniniai išpuo
liai Saudi Arabijoje — negai
lestingas Amerikos ir kitų vals
tybių piliečių nužudymas — 
mums primena, kad karas su 
terorizmu tęsiasi", sakė G. W. 
Bush. 

Vašingtonas . Amerikiečiu 

pajėgos Irake sulaikė buvusį 
ginkluotųjų pajėgų štabo vir
šininką Ibrahim Ahmad Abd ai 
Sa t ta r Muhammad ai Tikriti. 
Jis buvo įrašytas 11-tuoju nu
meriu JAV sudarytame 55-kių 
labiausiai ieškomų irakiečių są
raše. Sulaikytasis labiausiai ži
nomas dėl savo vaidmens Ira
kui susigrąžinant Fao pusiasalį 
per devintajame dešimtmetyje 
vykusį Irako ir Irano karą. Iki 
šiol jau sulaikyta 20 iš 55 la
biausiai ieškomų irakiečių, dar 
trys yra nebegyvi. 

Vašingtonas. JAV antra
dienį iš valstybės išsiuntė 14 
Kubos diplomatų, kurie užsi
ėmė „nederama ir nepriimtina 
veikla". Septyni išsiunčiami 
diplomatai dirbo Kubos misijoje 
prie Jungtinių Tautų (JT) ir 
dar septyni Kubos atstovybėje 
Vašingtone. 

RUSIJA 
Maskva . NATO generali

nis sekretorius George Robert-
son pareiškė, kad per praėju
sius metus NATO santykiuose 
su Rusija pasiekta didelė pa
žanga. 

Maskva. Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos oficialus 
atstovas Aleksandr Jakovenka 
primygtinai paragino Šiaurės 
Korėją nesitraukti iš 1992 me
tais abiejų Korėjų pasirašytos 
Bendros deklaracijos dėl Korė
jos pusiasalio nebranduolinio 
statuso. 

Maskva. Buvęs Irako pre
zidentas Saddam Hussein mirė 
nuo limfagyslių vėžio 1999 me
tais. Tokią galimą Irako vado 
dingimo prielaidą pateikia 
antradienį Rusijos dienraštis 
„Vremia novostej". Nuo Sad
dam Hussein mirties Iraką val
dė jo sūnūs Uday ir Qusay Hus-
sein'ai bei asmenys iš artimiau
sios jų aplinkos, o prieš televizi
jų kameras pasirodydavo buvu
sio valstybės vadovo antrinin
kai, laikraščiui sakė Aukščiau
siosios islamo revoliucijos tary
bos Irake aktyvistas, gydytojas 
Muslim Asadi, tyrinėjantis 
Saddam ir jo antrininkų biog
rafijas. Pasak jo, pastarosiose 
Saddam Hussein nuotraukose 
yra bent penki skirtumai tarp 
tikrojo Irako prezidento ir kiek
vieno jo antrininkų 

ŠIAURĖS KORĖJA 
S e u l a s . Šiaurės Korėja 

antradienį apkaltino JAV iš
provokavus Korėjos pusiasalyje 
branduolinę krizę ir sakė su
stiprinsianti savo gynybos pa
jėgumus, kad „sunaikintų ag
resorius vienu smūgiu". Kaip 
nurodoma šios komunist inės 
valstybės oficialiosios naujienų 
agentūros KCNA itin ilgame 
pranešime, dėl to, jog žlugo 
prieš dešimtmetį paskelbta 
Šiaurės ir Pietų Korėjų dek
laracija, kurioje sakoma, kad 
abi valstybės neturės branduo
linių ginklų, labiausiai kalta 
Amerika. 

SAUDI ARABIA 
Rijadas . Saudi Arabijos 

Vidaus reikalų ministerija pra
nešė, kad per tris nakties spro
gimus Rijade žuvo 29 žmonės, 
tarp jų — 7 amerikiečiai ir 9 
į tariami sprogdintojai. Vienu 
metu sprogus trim sprogmenų 
pr ikrau t iems automobiliams, 
buvo sužeisti 194 žmonės. Osa-
ma bin Laden teroristų tinklas 
,,al Qaeda" antradienį nusiuntė 

elektroninį laišką arabų kalba 
leidžiamo savaitraščio „Al-Ma-
jallah" redakcijai, iš kurio gali
ma spręsti, kad jis yra atsakin
gas už sprogdintojų išpuolius 
Rijade. Šis tinklas ..ilgą laiką 
planuoja didelio masto operaci
jas Persijos įlankoje, kur yra 
sukauptos didelės ginklų ir 
sprogmenų atsargos", rašoma 
„ai Qaeda" teroristų tinklo vei
kėjo Abu Mohamed al-Ablaj 
laiške Londone leidžiamo sa
vaitraščio redakcijai. „Nors 
Saudi Arabijos valdžios parei
gūnai neseniai pranešė kara
lystėje konfiskavę didelį kiekį 
ginklų bei sprogmenų ir pradė
ję 19-kos asmenų paiešką, pla
nuotą operaciją pavyko įgyven
dinti", rašo A. M. Ablaj. prisi
statęs kaip „ai Qaeda" vado
vaujamo „Mujahidų apmoky
mų centro vadovas". „'Al Qae-
da' naujoje strategijoje numa
toma, jog pirmenybė, be pla
nuojamų išpuolių Jungt in ių 
Valstijų pačioje širdyje, taip pat 
tenka operacijoms Amerikai ar
timose Persijos įlankos valsty
bėse, ypač Egipte ir Jordanijo
je", rašoma laiške. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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STOVYKLOS V A D O V Y B Ė 

Bendros stovyklos vadovai 

Stovyklos viršininkas — 
v.s. fil. Rimantas Griškelis; 
viršininko pavaduotoja — s. 
Rūta Sušinskienė; stovyklos 
komendante — s. Rūta Sušins
kienė; registracija ir finansai 
— v.s. Irena Markevičienė; 
stovyklos programos koordi
nacija — v.s. fil. Albinas Se
kas; LSS-BSA programų 
koordinacija — ps. fil. Tomas 
Dundzila; ryšiai su Holcomb 
Valley BSA — v.s. fil. Tadas 
Dabšys; transportacija: LA— 
stovykla — v.s. fil. Tadas 
Dabšys; pavyzdinės pastovyk-
lės viršininkas — v.s. Romas 
Otto; budinčių/apsaugos koor
dinacija — Sakų komitetas; 
svečių koordinacija/priežiūra 
— Stabas; atidarymo iškilmių 
koordinacija — v.s. Gilanda 
Matonienė; krautuvėlė — fil. 
Regina Griškelienė; paštas — 
BSA; dvasios vadovai: kata
likų — v.s. fil. kun. Antanas 
Saulaitis; religinė programa 
— ps. fil. Jūratė Venckienė; 
laikraštėlio koordinacija — 
Akademinis Skautų sąjūdis; 
tinklalapio priežiūra — v.s. fil. 
Zita Rahbar; ženklo autorius 
— Vincas Lukas; stovyklos 
įrengimas/papuošimas — Los 
Angeles Vyčiai; stovyklos 
fotografų koordinacija — s. fil. 
Renata Ramanauskaitė-Bo-
rucki, v.s. fil. Daina Kaspu-
tienė, v. s. fil. Zita Rahbar, 
zero tolerancijos „Tribūnas" — 
v.s. Fil. Zita Rahbar; v.s. fil. 
Kazys Matonis, v.s. Dalia Tra-
kienė. 

Jaunų šeimų stovyklos 
vadovai 

Pastovyklės viršininkė — 
v.s. fil. Daina Kasputienė. 

Brolijos vadovai 

Brolijos stovyklos virši
ninkas — v.s. fil. Kazys Ma
tonis; 

Viršininko pavaduotojas 
— v.s. fil. Romas Rupinskas; 
komendantas/adjutantas — 
ps. fil. Bronius Fabijonas; pro
gramos vedėjas — ps. fil. 
Tomas Dundzila; ūkio sky
riaus vedėjas — s.v.ps. Vincas 
Giedraitis; skautų vyčių pas
tovyklės viršininkas — s.v. ps. 
Aras Mattis; prityrusių 
skautų pastovyklės virši
ninkas — v.s. fil. Donatas Ra
manauskas; skautų pastovyk
lės viršininkas — v.s. Remi
gijus Belzinskas; vilkiukų pas
tovyklės viršininkas — ps. 
Kęstas Reivydas. 

Seserijos vadovės 

Seserijos stovyklos 
viršininkė — v.s. Dalia Tra-
kienė; viršininkės pavaduoto
ja — s. fil. Alma Vilkaitė-
Stočkienė; komendante — 
g.v.v. Kristina Jonušaitė; pri
tyrusių skaučių/jūrų skaučių 
pastovyklės viršininkė — ps. 
Elytė Maurukienė; Skau
čių/jūrų jaunių pastovyklės 
viršininkė — s. fil. Renata Ra-
manauskaitė-Borucki: paukš-
tyčių/ūdryčių pastovyklės 
viršininkė — sesė Elina 
Venckienė. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vadovai 

ASS stovyklos viršininkė 
— v.s. fil. Zita Rahbar; 
viršininkės pavaduotojas — 
s.fil. Jonas Variakojis; stovyk
los komendantas — s. fil. 
Jonas Variakojis; programos 
vedėjas — fil. Moacir de sa 
Pereira.* 

Graži ir įspūdinga gamta Holcomb Valley Scout Ranch, kur vyks 2003 m. Kara l i aus Mindaugo Jubiliejinė stovyk
la. Jono Variakojo nuotr. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA KVIEČIA VISUS 
SKAUTUS Į KARALIAUS MINDAUGO JUBILIEJINĘ 

STOVYKLĄ 
Rugpjūčio 6-16 d. 

Mielos sesės ir broliai, 

Šie ypatingi sukaktuvi
niai mūsų tautos metai 
suteikia mums puikią progą 
susitikti ir pasidžiaugti Lie
tuvos didvyriais ir reikšmin
gais senovės istoriniais 
momentais. Lietuvių Skautų 
sąjunga kviečia visus mūsų 
narius dalyvauti 2003' metų 
Jubiliejinėje stovykloje, pava
dintoje Karaliaus Mindaugo 
vardu, ruošiamoje rugpjūčio 
6-16 d. Holcomb Valley Scout 
Ranch, prie Big Bear Lake, 
San Bernardino kalnuose, 
netoli Los Angeles miesto 
Kalifornijoje. Stovyklos pro
gramoje numatyta paminėti 
Karalių Mindaugą tema ir 
750 metų karūnavimo sukak
tį. Taigi labai svarbus mo
mentas mūsų tautos istorijo
je, kurį norime prisiminti ir 
prasmingai pažymėti. 

Stovyklavietė pasakiškoje 
vietoje. Kalnuose įrengta 
Amerikos skautų (BSA) sto
vyklavietė yra 200-300 metų 
senumo pušyne, net 7,500 
pėdų aukštumoje. Taigi, ypa
tingai gražūs dienos vaizdai ir 

Posėdis Jubiliejines stovyklos reikalais, vykęs š.m. gegužės 2-4 d. Big Bear Lake, Kalifornijoje. Iš kaires: Donatas 
Ramanauskas , Zita Rahbar, Tomas Dundzila, Tadas Dabšys, Kazys Matonis, Rimantas Griškelis, Rūta 
Sušinskienė. Albinas Sekas ir Alma Vilkaitė-Stockienė. J . Variakojo nuotr. 

200 300 m senumo pušynas San Bernardino kalnuose, maždaug 120 mylių nuo Ix>s Angeles. Šioje vietoje vyks 
2003 m I „SS Karaliaus Mindaugo Jubiliejinė stovykla. J. Variakojo nuotr. 

įspūdingas nakties dangus, 
kurio savuose namuose 
niekad nematome. BSA su
tiko leisti mums naudotis jų 
programiniais įrenginiais, 
pvz., dviračiais, arklių jodi
nėjimu, lankų ir strėlių šau
dymu, maudymosi baseinu, 
pionierija ir panašiai. Numa
tyta plačiai naudotis šiomis 
paslaugomis. 

Taip pat ruošiama „Ka
raliaus Mindaugo" pastovyk-
lė, kurią tvarkys brolis Romas 
Otto ir kurioje, kiek sąlygos 
leis, viskas bus vykdoma se
noviškais būdais, be jokių 
moderniškų įrankių ar me
džiagos, lyg tai gyvenimas 
būtų 13-atnfe amžiuje. Sesės ir 
broliai pereis šią pastovyklę 
vienos paros laiku ir patirs ką 
reiškia gyventi be įprastų šių 
dienų gyvenimo patogumų bei 
lengvatų. 

L.S.S. vadovybė nuošir
džiai kviečia visus skautus ir 
skautes, jaunus ir gyvenimą 
patyrusius, dalyvauti šioje 
ypatingoje stovykloje, pasi
džiaugti gražia gamta ir vėl 
pajusti tą ypatingą skautišką 
dvasią, kurią tik tokia stovyk
la gali sužadinti. 

Budėkime! 
v.s. Rimantas Griškelis 

L.S.S. Tarybos 
pirmininkas 

L.S.S. Karaliaus 
Mindaugo Jubiliejinės 

stovyklos registracija ir 
transportacija 

Stovyklos registracija 
vyksta iki birželio 15 dienos. 
Visi reikalavimai ir regis
tracijos formos bus siuntinė
jamos šią savaitę visiems 
vienetų vadovams. Ši infor
macija taip pat šią savaitę bus 
įdėta tinklalapyje: 

Besiiriant baidare į kran
tą, brolis Marius džiaugsmin
gai šūktelėjo: „Mes apsi
vertėm", bet kiti nenorėjo 
tikėti. Vienas iš vadovų sėdėjo 
kartu valtyje su Marium. 
Tačiau Marius nenusileido. 
Teko broliui vadovui Algiui 
prisipažinti, kad Marius sako 
tiesą. Tai buvo paskutinė val
tis iš penkių. Plaukdami atgal 
į stovyklavietę, kuri buvo ant 
Tippecanoe upės kranto, 
nutarėme išlipti ir pasižvalgy
ti. Iškylos vadovas, brolis Juo
zas Kapačinskas sumedžiojo 
sausų rūbų Mariui, o broliui 
Algiui paskolino savo marš
kinius. Šiomis vietomis „Ge
ležinio Vilko" draugovės skau
tai plaukiojo jau prieš dvejus 
metus, tačiau dauguma veidų 
jau nauji. Stovyklavietė 
Buffalo, IN, BSA skautų, ir jie 

skautai.com 
Karaliaus Mindaugo sto

vyklos svetainėje. Būtina 
visas registracijos formas 
grąžinti prieš birželio 15 
dieną šiuo adresu: 

v.s. Irena Markevičienė 
L.S.S. iždininkė 
17 Agate Ave. 
Worcester, MA 01604 

Visi atvykstantys į sto
vyklą oro linijomis prašomi 
pranešti, kada ir kur atvyks
tate. Tai galima perduoti re
gistracijos formose pažymint 
skrydžių detales tinkamoje 
vietoje. Tinkamiausi oro uos
tai yra Los Angeles Inter
national ir Ontario. Parūpin-
sim tinkamą transportacija į 
stovyklavietę ir atgal po 
stovyklos. 

Laukiame visų atvyks
tančiųjų į Karaliaus Mindau
go Jubiliejinę stovyklą! 
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J 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLDGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
TERESE KAZLAUSKAS, MD. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ 

ligoninėms. 

EDMUNDAS VTZINAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
oagaiba po darbo valandų, skambinti 

„pager* numeriu 708-644-0074. 

Stovyklos rengėjai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Surte A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
*A¥w.cer*eribraugBryarKlxBes»iea«h£Dm 

Gegužės 2- 4 d. Big Bear Lake, CA, Jubiliejinės stovyklos reikalus sprendė (iš kairės) brolis Albinas Sekas ir sesės 
— Alma Vilkaitė-Stockienė, Dalia Trakienė, Renata Borucki ir I rena Markevičienė. J. Variakojo nuotr. 

BAIDARĖM PALEI TIPPECANOE 
ją mielai pasidalina su lietu
viukais iš Lemonto. Šį savait
galį stovyklavietėje buvome 
vieni ir naudojomės jų vadovų 
„baraku" — įtaisytu su virtu
vėle, šaldytuvu ir dviem kam
bariukais su dviaukštėmis 
lovomis. 

Grįžome alkani, tad broliai 
Rimas, Mikutis, Audrius, 
Marius ir Andrius, vadovauja
mi profesionalo brolio Juozo, 
griebėsi virti troškintą mėsą 
su daržovėmis, o kiti ruošė 
laužą. Vakarienės neatsisakė 
nei vienas. Ypač netikėto įver
tinimo susilaukė brolio Juozo 
atvežtas duonos kepalas. Liko 
dar ir troškinio. Po vakarienės 
skubėjome prie laužo, nes bu
vo jau sutema. Broliai Rai
mundas, Rimvydas ir Paulius 
sukrovė laužą ir uždegė jį kelis 
kartus. Mat Raimundas mėgi

no naujas teorijas, kaip geriau 
laužus krauti, o šakos buvo 
drėgnos. 

Rimas, Andrius, Mikutis ir 
Audrius, vaidindami pajuokė 
įdomesnius popiečio įvykius. 
Rimvydas pravedė savo sugal
votą šūkį. Raimundas vedė 
mus „Beaba" labirintais. Juo
zas sudainavo „Waltzing 
Matilda" su akcentu. Dar pa
dainavome ir tradiciškai bai
gėme laužą su malda. Tačiau 
visi broliai reikalavo vėliavą 
vogti. Nors ir pakartojus Rimo 
komandą, liko nenugalima. 

Rytą brolis Paulius, anks
čiausiai atsikėlęs, vėl įkūrė 
laužą. Pusryčius kepti visi 
noriai prisidėjo. Prieš valgant, 
mus Rimas pamankštino, o gal 
tiksliau pakankino. Teko bėgti 
ir jo nieks pavyti negalėjo. Ir 
dar futbolininkų tipo kritimai 

ir kėlimai? Valgėme kiaušinių, 
bet ne paprastų, o omletų. Ar 
ne malonu turėti prityrusį 
v.rėją su savimi? Daug ką iš jo 
išmokom. Gal net namie kai 
kurie broliai ryšis savo meną 
parodyti. Bebaigiant pusry
čius brolis Edis Leipus su 
žmona Gaile surado mus ir 
padėjo pravesti gamtos me
džioklę. Skautai rinko augalų 
lapus, pavasario gėles ir 
paukščių giedojimus (paukščių 
balsus reikėjo atkartoti). 
Raimundo komanda laimėjo ir 
pirmieji išsirinko šokoladinius 
prizus. 

Teko nenoriai atsisveikinti 
su stovyklaviete ir jos šei
mininkais. Pakeliui namo 
paviešėjome pas „KFC". Nors 
ir ne taip smagiai valgėm, 
kaip iš ryto, bet patogiai. 

Brolis Algiu 

http://skautai.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


SULAUKTA! 
Baltųjų rūmų „East Room" 

salė buvo sausakimšai pri
pildyta žiniasklaidos atstovų: 
žurnalistų, reporterių ir jūra 
televizijos bei fotoaparatų, fil
muojančių, fotografuojančių 
JAV prezidentą George W. 
Bush ir visus susirinkusius. 
Visi, džiaugsmingai nusiteikę, 
susirinko 2003 m. gegužės 8-
ąją švęsti, kad JAV Senatas 
vienbalsiai (96-0) patvirtino 
septynių valstybių kandi
datūrą į NATO. JAV preziden
to kalba turėjo būti šios šven
tės kulminacinis taškas. 

Tarp susirinkusių diplo
matų, ambasadorių, užsienio 
reikalų ministrų, Baltųjų rū
mų pareigūnų, įvairių svečių 
ir JAV senatorių, pakviestų į 
NATO tautybių apie 35 at
stovų grupė atrodė tik saujelė, 
bet ji buvo viena linksmiausiai 
nusiteikusių. 

Tikrai buvo kuo džiaugtis, 
nes kelias, kad Estija, Lie
tuva, Latvija, Slovėnija, Slo
vakija, Rumunija, Bulgarija 
būtų pakviestos pateikti pa
reiškimus narystei NATO, bu
vo itin sunkus. 2002 m. gegu
žės mėnesį tik didelių įvairių 
tautybių, ypač lietuvių, pastangų 
dėka, abejingas, iš dalies ir 
priešiškai nusiteikęs, JAV 
Senatas buvo įtikintas bal
suoti u i NATO plėtra — 86-6. 

Prez. Bush pasveikino su
sirinkusius ir paminėjo, kad 
čia prieš 58 metus prez. Harry 
T r u r a n paskelbė karo pa
baigą ir pergalę Europoje, o 
mes dabar, šios istorinės die
nos sukakties proga, skelbia
me kitą pergalę: JAV Senatas 
vakar balsavo remti 7 tautų 
įstojimą į NATO. Tai tautos, 
kurios visuomet buvo drau
giškos Amerikai, o dabar jau 
yra tapusios sąjungininkėmis, 
padeda Amerikai kovoti prieš 
terorizmą, karine parama pri
sideda Afganistane, laisvės 
kovoje Irake. 

Prezidentas pagyrė JAV 
Valstybės sekretorių Colin 
Powell už jo pastangas plėsti 
NATO. Po šių žodžių, kaip ir 
visi susirinkusieji, entuzias
tingai plojo ir Valstybes sau

gumo patarėja Condoleeza 
Rice, nes ji visuomet rėmė Co
lin Povvell bei prezidento 
George W. Bush pastangas. 
Buvo padėkota ir Senato dau
gumos vadui Bill First, sena
toriams Diek Lugar bei Joe 
Biden, kad jie telkė senatorius 
balsuoti už šių tautų priėmi
mą į NATO. Prezidentas pa
minėjo ir Ohio senatorių 
George Voinovich, kuris skati
no tautybes įtaigoti Senatą 
remti NATO plėtrą. Jis 2002 
m. lapkričio 21 d. elektroniniu 
būdu iš Prahos prabilo Cle-
velande surengtoje šventėje, 
pranešdamas, kad septynios 
valstybės, padavusios pareiš
kimus stoti į NATO, pakvies
tos tapti kandidatėmis. Si, 
JAV Valstybės departamento 
pasiūlyta, šventė Clevelande 
buvo globojama vietinės LB 
apylinkės, LB Visuomeninių 
reikalų tarybos. 

Prez. Bush pabrėžė, kad 
viltis ir meilė laisvei atvedė 
prie šios dienos, dėkojo vi
siems už dalyvavimą ir už
baigė sakydamas: „Dievas 
telaimina jūsų tautas!" 

Po iškilmių LR ambasado
rius JAV-se Vygaudas Ušac-
kas dalyvavusius lietuvius, 
Lietuvos delegaciją su Už
sienio reikalų ministru An
tanu Valioniu, „Amerikos 
balso" atstovais, ambasados 
darbuotojais pakvietė daly
vauti priėmime LR ambasado
je. Iš JAV LB dalyvavo Ta
rybos pirm. Regina Narušienė, 
Audronė Pakštienė, Jonas Ur
bonas, Saulius ir Andrius 
Anužiai, dr. Viktoras Stankus, 
LR garbės konsule Cleveland, 
OH, Ingrida Bublienė ir JAV 
Prezidento komisijos narys iš 
Ohio valstijos August Pust. 

Rytojaus dieną reporteris 
Tom Diemer, dalyvavęs iškil
mėse, aprašė įvykį didžiausia
me Ohio laikraštyje „The 
Plain Dealer". cituodamas LR 
garbės konsule I. Bublienę, 
kad įstojimas į NATO — tai 
garantija nepriklausomybei, 
dėl kurios taip sunkiai ir ilgai 
buvo kovota. 

Dr. Viktoras Stankus 
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Danutė Bindokienė 

Ar jau galime sakyti 
„op "9 

Buvęs LR prezidentas Valdas Adamkus teigia esąs tikras, kad referendumas dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje duos teigiamų rezultatų: „Lietuva pasakė savo tvirtą apsisprendimą ne tik kurti savo ateitį, bet kurti 
ją bendrijoje su Europa, prisiimti atsakomybę už save ir visos Europos gerovę..." Nuotraukoje: Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas, buvęs prez. Valdas Adamkus ir referendumo dėl narystės ES štabo nariai. 

Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

AR RUSIJA BUS PASIRENGUSI 

„Ohio Commodores" pietuose LR garbes konsule Ingrida Bublienė su 
Ohio valstijos gubernatorium Bob Taft ir Ohio Commodore Roy Knapp. 

Lietuva skelbia nuo liepos 
1-osios būsianti visiškai pasi
rengusi naujai Karaliaučiaus 
tranzito tvarkai. Tačiau te
bėra didelių abejonių, ar tam 
bus pasirengusi Rusija. 

Prieš kelias dienas Eu
ropos parlamentas pritarė Ru
sijos piliečių tranzito į Kara
liaučiaus sritį ir iš jos per 
Lietuvos teritoriją su vadina
maisiais supaprastintais ke
lionės dokumentais tvarkai. 
Rytoj šiuos įstatus turėtų 
patvirtinti Europos Taryba, o 
Lietuvos vyriausybė jau nu
sprendė įsteigti 71 naują dip
lomatų ir valstybės tarnautojų 
etatą sklandžiam rusų trau
kinių keleivių tranzitui per 
mūsų šalies teritoriją orga
nizuoti. 

Lietuva stengiasi, kadangi 
minėtos taisyklės, kurios, kaip 
minėjome, netrukus turėtų 
būti galutinai patvirtintos Eu
ropos Sąjungos institucijose, 
nepažeistų mūsų nepriklau
somybės. 

Šiuo atveju principinis . 
klausimas yra toks — ar 
Rusijos pilietis, keliaujantis į 
Karaliaučių, į Lietuvos teri
toriją galės įvažiuoti, tik gavęs 
išankstinį mūsų konsulinės 
įstaigos leidimą, kitaip ta
riant, mūsų pareigūnų prieš 
tai patikrintas, ar, priešingai, 
su kiekvienu Karaliaučiaus 
traukiniu į Lietuvos pasienį 
atvyks minia žmonių, o mūsų 
pareigūnai bus priversti sku
botai tikrinti jų asmenybes ir 
išrašinėti supaprastinto tran
zito dokumentus. Antruoju at
veju neišvengiamai įsižiebtų 
konfliktinės situacijos, kadan
gi pasieniečiams tektų išlai
pinti nepageidaujamus asme
nis, o tai, kaip rodo dabartinė 
praktika, sukelia didžiulį rusų 
nepasitenkinimą. Jau buvo at
vejų, kai tokiais nutikimais 
domėjosi net Valstybės Dūmos 
deputatai. 

Iš esmės įstatuose dėl su
paprastintų tranzito doku

mentų numatyta tvarka yra 
gana patogi, todėl, ko gero, 
turėtų patikti ir paprastiems 
rusams. Jiems tereiktų iš 
anksto, užsisakant bilietą, bet 
kurioje iš maždaug šešių tūks
tančių Rusijoje esančių ge
ležinkelio kasų pateikti apie 
save tam tikrą informaciją, 
kuri elektroniniu paštu būtų 
persiųsta į Lietuvos generalinį 
konsulatą Maskvoje, o iš ten į 
kitas mūsų įstaigas. Atsa
kymas, ar gali konkretus žmo
gus vykti per Lietuvos terito
riją, būtų gautas per 24 valan
das. Vėliau, jau traukinyje, 
rusas keliautojas užpildytų 
anketą, kurią čia pat patik
rinęs Lietuvos konsulinis dar
buotojas išduotų iš anksto 
parengtą supaprastinto tran
zito dokumentą. Schema pap
rasta ir aiški, nors jo detalės 
dar nėra visiškai iki galo 
nušlifuotos. 

Tačiau Kremlius kol kas 
kreivai žiūri į tokią tranzito 
tvarką — esą žmonėms būsią 
nepatogu iš_pradžių užsisakyti 
bilietą, o po to ateiti dar kartą 
jo atsiimti. Rusai reikalauja 
tokios tvarkos, kad keleivis į 
kasą ateitų tik vieną kartą, 
kad duomenis apie save Lie
tuvos pareigūnams galėtų pa
teikti prie sienos, kad jam ne
reiktų laukti atsakymo iš Lie
tuvos konsulato ir panašiai. 
Vienu žodžiu, prieštaraujama 
tam, kad rusai, susiruošę į Ka
raliaučių, arba iš jo, būtų pa
kankamai kruopščiai patikrin
ti ir turėtų gauti išankstinį 
Lietuvos leidimą kelionei per 
jos teritoriją. Apskritai jaučia
mas Maskvos noras, kad vis
kas kuo ilgiau liktų taip, kaip 
yra dabar. Derybos su rusais 
vyko sunkiai ir galutinai susi
tarti niekaip nepavyksta. 

Dar daugiau — Lietuvos 
atstovai buvo gąsdinami, kad 
jeigu spyriosis, tai Kara
liaučiaus tranzito klausimas 
vėl būsiąs iškeltas į vadi
namąjį „politinį lygmenį", t.y. 

įtrauktas į gegužės pabaigoje 
Sankt Peterburge planuojamą 
Europos Sąjungos vadovų ir 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin susitikimą. Tiesa, į Ka
raliaučiaus tranzito subtilybes 
įsigilinę mūsų politikai sako, 
jog vargu ar Sankt Peterburge 
yra įmanoma pereitų metų 
lapkričio 11 dienos susitarimo 
pakeitimas, kadangi Vladimir 
Putin Karaliaučiaus tranzito 
klausimu iš Europos išspaudė 
jau viską, kas įmanoma. 

Labiau tikėtinas kitas sce
narijus — kad galimybių pa
keisti tranzito su supaprastin
tais kelionės dokumentais 
tvarką savo naudai arba bent 
atidėti jos įsigaliojimą bus 
ieškoma pačioje Lietuvoje, sie
kiant paveikti kuriuos nors 
pačius aukščiausius mūsų pa
reigūnus. Tikriausiai dar iš
girsime įprastus Kremliaus 
argumentus, kad Rusija nepa
sirengusi įgyvendinti naujos 
tranzito tvarkos, kad dar reik
tų laiko padaryti tam ar 
anam, todėl reiktų nukelti su
paprast intų kelionės doku
mentų įvedimą iki, tarkime, 
sausio pirmosios ir taip toliau. 
Žodžiu, viskas būtų kaip jau 
nesyk matėme. 

Tiesa, kai kurie Lietuvos 
politikai, nors ir ne patys 
aukščiausieji, nedviprasmiš
kai įspėjo, kad jeigu nuo liepos 
pirmosios nebus įgyvendinta 
tranzito su supaprastintais 
kelionės dokumentais tvarka, 
tai Lietuva įvesianti vizų re
žimą ir tam jau yra pasi
ruošusi. Vizos išties sudarytų 
daug nepatogumų papras
tiems rusų traukinių kelei
viams. Bet įdomu štai kas. 
Lietuvos pagąsdinimas įvesti 
vizas nesukėlė iš esmės jokios 
Kremliaus reakcijos, nekal
bant jau apie kažkokią pani
ką, išgąstį ar panašiai. Jdomu, 
ką tai galėtų reikšti? 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

Lietuviai — atsargūs žmo
nės, tad ir patarlių, perspėjan
čių neskubėti daryti spren
dimus ar atlikti kitus lemia
mos reikšmės veiksmus, mūsų 
liaudis nemažai sukūrusi. 
Viena tokių: „Neperšokęs per 
griovį, nesakyk op!" Taip bent 
prieš praėjusį savaitgalį dau
gelis mėgino perspėti pernelyg 
optimistiškai nusiteikusius 
dėl referendumo Lietuvos na
rystei į Europos Sąjungą, nes 
šis „grovys" buvo ir platus, ir 
daugelis nelabai suprato, ką 
ras kitoje jo pusėje... 

Nors prieš balsavimus ap
klausų duomenys rodė, kad 
apie du trečdaliai Lietuvos gy
ventojų balsuotų „taip", ne
mažai būgštavimų buvo dėl 
nepakankamo susidomėjimo 
referendumu. Pozityvus reiš
kinys, kad Lietuvos valdžios 
viršūnės, partijų vadai (su 
mažomis išimtimis), švieses
nio galvojimo eiliniai piliečiai 
ir — galbūt svarbiausia — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchija, ragino gyventojus 
atsikratyti apatija ir aktyviai 
įsijungti į šį svarbų sprendi
mą. 

Informacijos apie Europos 
Sąjungos narystę nepagailėta 
— ji tikrai turėjo pasiekti 
pačius nuošaliausius provinci
jos užkampius. Žinoma, kai 
kam buvo labiau naudingos 
neigiamesnės ES pusės, dėl to 
jas kone kasdien pabrėždavo, 
save laikantys įtakingais. 
Seimo nariai ar kiti asmenys. 
Ypač vienas jų: rodos, išsilavi
nęs, susipažinęs su Vakarų 
kultūra ir tuo pačiu Europos 
Sąjungos savybėmis, turintis 
svarbias pareigas Seime. 
Tiesa, mes čia beveik galime 
numoti ranka: ne kartą jau 
girdėjome piktus, įžeidžian
čius ir tiesiog nelogiškus to as
mens postringavimus, tačiau 
abejojantiems ar negalintiems 
apsispręsti Lietuvos žmonėms 
tokios kalbos galėjo turėti 
nemažai įtakos. 

Kaip ir buvo žadėjusi, Lie
tuvos valdžia nepašykštėjo 
lėšų ir pastangų informaciją 
apie ES išplatinti po visą Lie
tuvą, tad ir balsavimo pasek
mės buvo teigiamos. „Chicago 
Tribūne" dienraštis gegužės 
12 d. laidoje pasidžiaugė, jog 
„Lietuviai nuoširdžiai pritarė 
įstojimui į Europos Sąjungą". 
Straipsnyje pabrėžiama, kad 
Lietuvos laimėjimas, be abejo, 
padės teigiamai apsispręsti ir 
Latvijai su Estija, kuriose bal
savimai vyks rugsėjo mėnesį. 
(Juk taip buvo ir 1990 m., po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo...) 

Referendume šįsyk daug 
aktyviau balsavo Lietuvos 
piliečiai, gyvenantys savame 
krašte (turimomis žiniomis — 
63 ar 64 proc), ir užsienio 
lietuviai. Vien Čikagoje tų bal
suotojų buvo gerokai per 
2,000. Pažymėtina, kad į bal
savimo būstines šįkart atėjo 
daug jaunimo, ko nematėme 
prezidento rinkimuose. Kaž
kas net išsitarė, kad jaunimui 
narystė ES svarbi tik dėl 
vienos priežasties — sienos į 
sąjungos šalis bus atviros, 
nebereikės „zuikiu" iš gimtojo 
krašto sprukti į užsienį. 

Jeigu Europos Sąjungos 
narystė atneštų bent dalį tų 
teigiamų pasikeitimų, kurių 
lietuvių tauta tikisi, galbūt 
jaunimas atras priežasčių pa
silikti savoje tėvynėje. Taigi, 
galbūt... 

Kaip viena jauna mergina, 
užsukusi į lietuvišką įstaigą 
pasiteirauti, ar jos mamai 
nebūtų darbo, pasakė: „Mano 
mama gerai Lietuvoje gyvena, 
turi sėkmingą verslą, savo na
mus Vilniuje, bet nori išva
žiuoti į Ameriką, žinoma, jeigu 
turėtų galimybę gauti gerą 
darbą. J i tikrai neis senelių ir 
vaikų globoti, ar kažkieno na
mų valyti". Kodėl mama ne
nori gyventi Lietuvoje, jeigu 
taip gerai verčiasi? Mergina 
atsakė, kad net pati nežino 
priežasties, „tik nori ir gana". 

Lietuvos žiniasklaida tei
gia, kad apie pusantro mili
jono gyventojų iš rinkimų są
rašuose esančių 2,6 mln. pilie
čių balsavo už narystę ES. 
Tačiau jau prasidėjo „įtarinė
jimai", kad galbūt balsavimai 
vyko nelegaliai, nes ir rinki
mų metu gyventojai buvo ragi
nami balsuoti. Tikėkime, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų, o ir pačius šiau
dus nupūs pavasario vėjai. 

Maždaug savaitės bėgyje 
įvyko du labai svarbūs įvykiai, 
susieti su Lietuvos ateitimi. 
Pirmasis — JAV Senato vien
balsis pasisakymas, patvirti
nantis Lietuvos narystę 
NATO; antrasis — pačios 
Lietuvos piliečių balsavimas 
referendume dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą. Niekas ne
galėtų abejoti, kuria linkme 
mūsų tėvynė nori kreipti savo 
ateitį: šie du įvykiai ją pastatė 
ant tiesaus kelio į Vakarus. 
Karalius Mindaugas, pirma
sis sujungęs lietuvių tautą į 
vieną valstybę ir ta pačia 
Vakarų kryptimi ją pasukęs, 
šiandien tikrai džiaugtųsi 
Lietuvos pasiekimais. Šven
čiant Lietuvos valstybingumo 
750 metų sukaktį, tai pras
minga jai dovana. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 

Nr. l l 

Ypatingų iliuzijų apie 
Tahiti neturėjau ir staigmenų 
nesitikėjau. Žinojau, jog Ta
hiti nebus ta pati savo charak
teriu, kaip ji mano skaitytoje 
literatūroje buvo vaizduota. 
Tam buvo trys priežastys, vi
sos kilo dešimtmetyje, pra
dedant 1960 metais ir visos 
turėjo stiprią ekonominę ata
tranką. 

Pirmoji priežastis glūdėjo 
1963 metais atidarytame oro 
uoste. Orinio susisiekimo su 
Tahiti prieš tai nebuvo. Tai 
atidarė duris gausiam, pini-
guotam turizmui, kuris grei
tai, negatyviai ir negrįžtamai 
pakeitė jos buvusį charakteri 

Antroji priežastis kilo iš 
Holywoodo ekspedicijos į 

Tahiti. filmuoti „Mutiny on 
the Bounty" su Marlon Bran
do. Projektas truko pusantrų 
metų. Gausaus atsigabento 
personalo apgyvendinimas, jų 
buities būtinybės, įdarbinimas 
šimtų vietinių statistų ir dar
bininkų, statyba, atkuriant 
senuosius tahitiečių kaimus ir 
butaforija filmo autentiškumo 
reikalams, reiškė masinę do
lerių injekciją, labai jaučiamai 
pakeitusią, iki tol nusisto
vėjusią ir ribotą, Tahiti eko
nominę konstrukciją. Viena 
labai pastebimų tos injekcijos 
apraiškų buvo merginų vai
ruojama Vespa ir Lambreta 
motorolerių skaičiaus padidė
jimas. Iš filmininkų pusės, tai 
buvo, sakyčiau, riteriškas poel

gis, motorizuotu būdu atsidė
kojant jų merginom už drau
gystę ir paramą, jiems vargs
tant taip toli nuo namų ir sa
vųjų. Dėl to dėkingumo, nema
žas skaičius merginų užsimu
šė ar susižalojo, nepatyrusiai, 
neatsargiai ir per greitai važi
nėjant tais pavojingais pabūklais. 

Trečią ir galbūt svariausią 
priežastį sukėlė prancūzų ato
minių ginklų bandymų progra
ma netolimame Tuamotu 
salyne ir su tuo surišto gau
saus techninio ir administra
cinio personalo ir jų šeimų per
kėlimai iš Prancūzijos į Tahiti, 
— į projekto kontrolės centrą. 
Tuo metu Papeete turėjo tik 
apie 40,000 gyventojų ir buvo 
sakoma, jog nuo devynioliktojo 
šimtmečio pabaigos iki 1960 
metų, Tahiti charakteris, bent 
už Papeete ribų. išliko beveik 
nepasikeitęs. 

Aš, kaip ir Rimša, auten-
tiškesnę Tahiti pamatyti pasi
vėlavome bent keliolika metų. 
Dabar Papeete gyventojų 

skaičius siekia 90,000, o visos 
Tahiti — 180,000. Girdėjau, 
jog Naujų metų išvakarėse 
Papeete katalikų katedroje 
senieji metai yra palydimi su 
Beethoven „Misa Solemnis". 
Privačių motorizuotų susisie
kimo priemonių yra tūkstan
čiai. Egzotiško ir ekscentriško 
Quinn baro. kurio garsas tarp
tautinėje pasaulio klajūnų 
nomenklatūroje lyginosi su 
Havanos Sloppy Joe's ir Sin
gapūro Raffles Long Bar ba
rais — jau nebėra. Su juo din
go ir tariamai civilizuoto pa
saulio unikumas — jo erdvus, 
visada linksmas, vyrams ir 
moterims bendras „WC". 
Quinn's vietoje, plokščias „su
permarketas" pardavinėja 
amerikietinę, hormonizuotą 
vištieną. Tahiti nebe ta pati. 
Kaip tas senos ir garbingos 
atminties Balbieriškio Arklių 
kaustymo akademijos profeso
rius, liūdėdamas kavalerijos 
silpnėjimo, iškilmingai skelb
davo, „Omnia mutantur et 

homines deteriorantur". 

Grįžęs iš pasižvalgymų 
Draugijos salyne, keletą kartų 
vėl susitikau su Rimša. Kūry
biniai jis buvo labai produk
tyvus, nes Maeva jam pristatė 
grupę savo draugių, entuziastin
gų pozuotojų. Vieno susitikimo 
proga Rimša lengvai nu
siskundė, jog vietinė „cuisine" 
— prancūziškos ir tahitietiš-
kos kulinarijos mišinys, jam 
pradeda kelti problemų, ban
dant ją suderinti su jam įpras
ta pikantiškesne pietų ameri
kietinę kulinarija. Gal retkar
čiais pasigesdavo kokio nors 
mėgstamo bolivietiško patie
kalo pikantiškumo9 Niekuo 
jam negalėjau padėti toje sri
tyje, nebent patarti nusipirkti 
buteliuką Tabasco. Be to, jis 
pakartotinai skundėsi stuburo 
skausmu. Vizitai pas gydytoją 
nepadėjo. Man knietėjo jam 
pasiūlyti originalų gydymosi 
metodą, apie kurį, prieš man 
išvykstant į šią kelionę, skai

čiau kažkokio Ralph Varady 
knygoje „Many Lagoons", bet 
nedrįsau — metodas buvo šiek 
tiek keistas ir bijojau užgauti 
kurią nors Rimšos jautriųjų 
stygų. Ralph Varady. tuometi
nis San Francisco gyventojas, 
iš savo pažįstamo, statybų 
kontraktoriaus. gavo patrauk
lų pasiūlymą prižiūrėti ir pas
partinti naujo Tahiti viešbučio 
statybos eigą. Viešbutis turėjo 
susidėti iš grupės pavienių, 
tahitietiško pobūdžio name-
lių-kabinų, statytų iš vietinės 
medžiagos. Knygoje jis aprašo 
įdomią savo gyvenimo eigą. 
pažintis, aplinką, draugus ir 
drauges Tahiti padangėje. 
Kartą, darbininkui padeda
mas kelti palmės medžio stul
pą, pajuto aštrų dygsnį nuga
roje ir tuo prasidėjo jo pakarto
tini gydytojų bei ligoninės lan
kymai. Nepakęsdamas savai
čių skausmingos ir neproduk
tyvios egzistencijos. ruoM-si 
grįžti į San Francisco. kai vie
nas darbininkų patarė paban

dyti seną, išbandytą tahitie-
tišką procedūrą, skausmingo 
stuburo gydymui. Procedūra 
reikalauja, kad pacientas 
susirastų stiprią virvę, viena
me jos gale surištu savito tipo 
neužsiveržiančią kilpą, kitą 
galą pririštų prie tinkamo 
skersinio, balkio ar kablio. Už
silipęs ant žemo suoliuko ar 
dėžės ir kilpą užsidėjęs taip. 
kad ji liestų tik pasmakrę bei 
pakaušį, palengva, palaipsniui 
ir atsargiai, nusileistų nuo pa
aukštinimo ir pasikabintų kil
poje. Šiame procedūros taške 
reikia ištikimo asistento, bud
riai prižiūrinčio, kad kilpa 
neiškrėstų kokio netikėtumo ir 
pacientui netektų nepageidau
jamai atsiskirti nuo šios „Juo
zapo pakalnės", kaip mūsų se
nuolių maldaknygės žemiškąjį 
pasaulį vadindavo. Savaime 
suprantama, yra daug sau
giau, jei pagalbininkas nėra 
slaptas paciento priešas, sko
lininkas ar konkurentas mei
les aferoje. Bus daugiau 
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Diena, Laikas, Sekcija - Vaclovas 
Prelegentas, Teze 

Trečiadienis 5/21 
12:45-1:15 MKS Atidarymas 
1:3O-3:0O Valdovų Rūmai - Edmundas Kulikauskas 
Rimas Grigas — Valdovų rūmų architektūrinė koncepcija ir rūmų 
paskirtis 
Napaleonas Kitkauskas — Valdovų rūmų architektūros raida ir ret
rospektyvinė rekonstrukcija 
Regina Narušienė — Valdovų rūmų pramos fondo tikslai ir veikla 
1:30-6:00 Aplinkosauga - Vacys Šaulys ir Arūnas Draugelis 
Vilma Tamulienė — Ekologinio vertinimo kriterijai socialinio-etinio 
marketingo kontekste 
Rita Nekrošienė — Klaipėdos universiteto botanikos sodas -
augalų introdukcijos centras vakarų Lietuvoje 
Aidas Karlavičius — Panaudotų padangų perdirbimas Lietuvoje: 
problemos ir galimybės 
Ramūnas Stepanauskas — Ištirpęs organinis azotas - eutrofikaci-
jos šaltinis? 
Arūnas Draugelis — Užteršimo ir sutvarkymo sprendimas naudo
tos alyvos rafinerijai 
Vilmantė Karlavičienė — Pramonės įmonių teritorijų lietaus 
nuotėkis 
Dainius Martuzevičius — Urbanizuotų teritorijų atmosferos aerozo
liai: susidarymo šaltiniai, sudėtis ir tyrimų tendencijos 
Arūnas Galkus, Kęstutis Jokšas — Lietuvos jūrų uostas ir jo aplin
ka 
Douglas Yeskis — Pavojingo vandens atoveikio galimybių išvysty
mas Lietuvoje 
Jurgis Staniškis — Prevencinių aplinkosaugos strategijų išvysty
mas ir diegimas Lietuvoje 1992-2002 
Pranas Baltrėnas — Lietuvos karinių poligonų poveikis aplinkai ir 
vystymo strategija 
Vytas Klemas — Pajūrio gamtos tyrinėjimai naudojant žemės paly 
dovus 
Diskusija — Jurgis Staniškis, Pranas Baltrėnas, Vytas Klemas ir 
Vacys Šaulys 
1:30-5:05 Lituanistika - Jonas Račkauskas 
Silvija Vėlavičienė — Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija (1945-
2000) 
Jonas Račkauskas — Archyvų kaupimas ir saugojimas JAV 
Jonas Dautaras — Ugdymo problemos lietuvių išeivijos pedagogiko
je 
Kazimieras Pyragas — Pedagogų rengimas XXI amžiaus iššūkių kon
tekste 
Nijolė Pupienė — Lietuvių tautiniai šokiai Šiaurės Amerikoje 
Asta Binkauskaitė — Mintys apie Jurgio Baltrušaičio kūrybą, minint 
menininko 100- šias gimimo metines 
Rimantas Gudelis — Liaudies religija ir šių dienų aktualijos 
Vilius Dundzila — Gamtos religinė vertė lietuvių tautosakoje 
7:00-9:00 Parodos Atidarymas ir Susipažinimo Vakaras 
Algimantas Gaižutis — Išeivijos menininkų parodos atidarymas 
Nora Aušrienė — Išeivijos menininkų parodos atidarymas 

Ketvirtadienis 5/22 
8:30-11.30 Architektūra - Arvydas Barzdukas 
Arvydas Barzdukas — Lietuvos ambasados Vašingtone pastato 
Istorija. atSkt} atnaujinimo darbai ir planuojamas praplėtimas 
Jurgis Bučas — Architektūros paveldo aktualijos Lietuvoje 
Alfonsas Daniūnas — Statinių konstrukcijų mokslo vystymas 
Lietuvoje: Tyrimai ir praktika 
Jurgis Bučas — Lietuvos kraštovaizdžio permainos ir savastis 
Rasa Aoanavičiene — Statybos projektų valdymo efektyvumo 
modeliavimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus 
Algimantas Bublys — Sportinių pastatų projektavimas ir statyba 
8:30-11:00 Istorija - Darius Staliūnas 
Darius Staliūnas — Nauji iššūkiai lietuvių istoriografijai: įvadinės 
pastabos 
Egidijus Aleksandravičius — Laisvės iššūkiai: lietuvių istoriografija 
po 1990-jų metų 
Alvydas Niikžentartis — Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: baltarusių 
valstybė? LDK politines tautos klausimas naujausių istorinių teorijų 
sviesc;e 
Antanas Kulakauskas — Politikos mokslo tapsmas Lietuvoje po 
1990 metų: istorijos mokslo indėlis 
Sa,vus c^ž:ece' s — Mitai, tikrove, atmintis: kai kurios genocido ir 
o* ^cac-'os s'o'iogra'ijos metodologinės problemos visuomeninia
me Ko^*9kste 
3 30-2:20 Fizika - Vytas Reipą 

ūdas eonas — Saulės elementų savaiminio formavimosi mo-
-» a v -~as 
Julius Janušonis — Didelio efektyvumo saulės elementų modeliavi
mas 
Jūras Banys — Fizinių virsmų dielektriniai tyrimai Lietuvoje 
Povilą1:. Pipinys — Fononais stimuliuoto tuneliavimo vaidmuo elek-
troliummescencijai bei krūvininkų pernašai dielektrikuose 
Vytas Reipą — Raman spektroskopijos taikymas biologijoje 
i—įas Grigas — Mikrobangine feroelektrikų spektroskopija 

Lietuvoje 
Zigmantas Budrikis — Balistinė gravitacija Galimas medžiagos 

J v a o 2 ' : G'avitacmes bangos - naujas XXI amžiaus 

^%^ • - < , ~ o d " " 3 v - a s muifip!ikatyvia sto-
- - a V r.f, '.y-,* r-r. .j.įif ,u ^pka 

Juras Ulbikas Savaiminto formavimosi koncepcija - nauja 
a i > A , * j u ' ^ . ^n ryoo ' i u "rifis L i^ tuvo ie^ 

12 45-2 00 Informacinė Technologija - Arūnas Šlekys 
jc"as MOOK.,C. Aukštųjų studijų sistemos mtemeto apimkoje 

sukūrimas ir taikymas 
Algirdas Monkevičius — Informacinės technologijos švietimui ir 
mokslui 
Daiva Ulbikienė.Jūras Ulbikas — Lietuviškos mokslinės informaci
jos ištekliai internete. Ar jie pasiekiami vartotojui? 
Valentina Dagienė — Lietuvių kalbos naudojimo kompiuteriuose 
problemos 
Renaldas Gudauskas — Pasaulio iT forumas Vilniuje 
Valentina Dagienė — Tarptautinės moksleivių informatikos olimpia
dos: Lietuvos patirtis ugdant jaunuosius talentus 
Rimas Buinevičius — Online lectures 
Arūnas Šlekys — Global trends in broadband satellite systems 
and services 
12:45-5:00 Elektros inžinerija - Viktoras Jautokas 
Arūnas Lukoševičius — Biomedicininė inžinerija Lietuvos tech
nologijų plėtros kontekste 
Viktoras Jautokas — Policijos komunikacijos tinklas 
Vytenis Benetis — Elektrodinaminės mikropompos 
Juozas Liubinskas — JAV komercinio lėktuvo skrydžio kontrolė 
nuo pakilimo iki nusileidimo 
Romanas Krivickas — Inžinerijos studijų problemos Lietuvoje 
Jonas Butauskas — Inžinierinio darbo specifika JAV ir Lietuvoje. 
Algimantas Bubulis, Vytautas Blechertas — Mikromechaninės sis
temos monodispersinei technologijai 
Gediminas Liška — Belaidė optika 
2:30-5:20 Lituanistika - Jonas Račkauskas 
Dalia Čiočytė — Lietuvių eseistikos trajektorija 
Violeta Kelertienė — Postkolonialas iš Lietuvos ir Vakarai: 
pavyzdžiai iš lietuvių prozos 
Vladas Krivickas — Lietuvių romano žanrinės formos: nuo religi
nio romanso iki nežanrinės literatūros 
Juozas Pabrėža — Lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių sąveika 
Meilutė Ramonienė — Informacinės technologijos ir lietuvių kalbos 
kaip svetimosios mokymas 
Regina Kvašytė — Tarptautiniai žodžiai lietuvių reikalų raštuose 
7:00-9:00 
Plenarinė I 
Mažiosios Lietuvos Aktualijos 
Jurgis Anysas 
Darius Furmanovičius — Neišspręsta Karaliaučiaus krašto tarp
tautinė problema 
Domas Kaunas — Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: 
išsaugojimo ir aktualizavimo reikmės 
Raimundas Lopata 

Penktadienis 5/23 
8:30-11:30 Transportaclja - Stasys BačkaitJs ir Jonas 
Sapragonas 
Vytautas Braziūnas — NASA erdvėlaivio važiuoklės detalių sukie-
tinimo procesai 
Stasys Bačkaitis — Senatvės poveikis saugiam vairavimui automo
biliniame eisme 
Jurgis Vanagas — Dipolis Vilnius-Kaunas kaip Lietuvos urbanistio-
nio-demografinio stuburo dalis 
Vigilius Sadauskas — Saugus eismas Lietuvoje 
Albertas Šimėnas — Europos transporto koridoriaus Taiinas-
Varšuva strateginė reikšmė ir jo vystymo perspektyvos 
Vidas Žvinys — Oro erdvės liberalizavimo įtaka "Lietuvos avialini
jų" (LAL) strategijai 
Jonas Sapragonas — Lietuvos transporto sistemos integravimas į 
ES 
8:30-11:20 Vadyba/Marketingas - Aldas Kriaučiūnas 
Donatas Tijūnėlis — JAV vadybos mokymo pažiūros raida 
Jonas Pabedinskas — Verslo paslaugos 
Vaidas Lukošius, Jurgita Baltrušaitytė — Elektroninis skirsnis 
Europos Sąjungoje 
Audra Mockaitis — Lietuvos vieta pasaulyje kultūros ir vadybinių 
nuostatų atžvilgiu 
Aldas Kriaučiūnas — įkūrimo meto ekonominės aplinkos bei 
ekonominių šokų įtaka įmonių žinių rinkimo bei perdavimo proce
sams 
Rūta Urbanskienė, Zita Monkevičienė — Vadybos ir marketingo 
kultūros apraiškos Lietuvos įmonėse 
Gediminas Dragūnevičius — Lietuvos verslo įmonėms reikalingi 
patarimai, kaip pertvarkyti jų vidinę struktūrą rinkos ekonomikos 
reikalavimams 
Gediminas Dragūnevičius — Lygiavos likvidavimas tarp darbininkų 
Lietuvos verslo įmonėse 
8:30-11:30 Energetika - Mykolas Pakštys 
Saulius Kutas, Mykolas Pakštys — Branduolinė energetika 
Lietuvoje ir JAV 
Vaclovas Miškinis — Lietuvos energetikos ateitis uždarius 
Ignalinos atominę elektrinę 
Jonas Gylys — Branduolinės energetikos specialistų rengimas 
Lietuvoje 
Algirdas Marchertas — Ignalinos AE konteinmento vientisumo tyri
mai 
Nerijus Rakštikas — Ignalinos AE saugumo ir ekonominių para
metrų didinimas 
Mykolas Pakštys. Saulius Sidaras. Kastytis Butkus — Saugos sis
temų modernizacija Ignalinos atominėje elektrinėje 
12:45-5:05 Chemija-Biotogija - S vajus Asadauskas ir 
Daumantas Matulis 
Eugenijus Urnėžius — Metalo-organiniai polimeriniai junginiai: Nuo 
laboratorinės egzotikos iki praktinių pritaikymų 
Vitalija Povilaitytė — Natūralių antioksidantų išskyrimas iš augalų 
ir jų panaudojimo galimybės 

Jonas Baltrus — Medžiagų analizės metodų pritaikymas 
anglies/naftos tipo energijos šaltinių tyrimui 
Vytautas Daujotis — Elektrinio potencialo įtaka vandens tekėjimo 
vamzdžiuose greičiui 
Mindaugas Račkaitis — Išoriniam poveikiui jautrių polimerų panau
dojimas biologijoje ir medicinoje 
Svajus Asadauskas — Chemija ir tribochemija tepalų pramonėje 
Elena Binkauskienė — Nesočiųjų organinių junginių panaudojimas 
elektrolitinių nikelio dangų gavimui 
Audronė Užgirienė— Perėjimai iš spiralės į atsitiktinį raizginėlį 
polipeptiduose 
Dobilas Kirvelis — Uždaras kodavimas-dekodavimas: pagrindinis 
bio-sistemų funkcinės organizacijos principas 
Daumantas Matulis — Vaistų kūrimas struktūrinės termodinamikos 
metodais 
Visvaldas Kairys — Naujas mažų molekulių - baltymų dokinimo 
algoritmas ir pritaikymas 
Leonidą Novickienė — Fiziologiniai auksino analogų veikimo prin
cipai, modifikuojant augalų augimą ir produktyvumą 
12:45-5:00 Ekonomika - Stasys Kropas 
Lawrence D. Clement — Rural Development Through Education 
and Research for Small and Limited Resource Farmers in 
Lithuania - The Auksučiai Project 
Stasys Kropas — Lietuvos ir TVF bendradarbiavimo raidos bruožai 
ir perspektyvos 
Rimas Survila — Pasaulio banko indėlis į Lietuvos ekonomikos 
vystymą 
Antanas Grina — Lietuvos finansai šiandien ir rytoj 
Rūta Kropienė — Lietuva pasaulio statistikoje 
Gitanas Nausėda — Lietuvos ekonomikos plėtros tendencijos ir 
alternatyvos 2003-2008 m. 
Valdas Samonis — Porterio deimantas Lietuvai: Žinių ekonomikos 
strategija 
Vygintas Gontis — Ekonofizika - fizikų indėlis plėtojant finansų 
teoriją 
12:45-5:15 Sociologija - Vladas Gaidys 
Arvydas Matulionis — Socialinių tyrimų Lietuvoje dabartis ir per
spektyvos 
Romualdas Grigas — Lietuvių tauta ir jos valstybė: kritinis dabar
ties vertinimas 
Jonas Jasaitis — Lietuva - 2002. Kelio ieškojimas 
Vladas Gaidys — Lietuvos gyventojų lūkesčiai. Dabartis ir perspek
tyvos 
Vilma Gulbickaitė — Socialinių duomenų archyvavimas 
Audra Sipavičienė —Emigracija iš Lietuvos 1990 - 2002 m.: Protų 
nutekėjimas, darbo paieškos, prekyba žmonėmis 
Jonas Jasaitis — Naujosios bangos imigrantai JAV-ose: Gyvenimo 
kokybės vertinimas 
Vilija Grincevičienė — Lietuvos gyventojų (skirtingų profesijų 
atstovų) požiūrio į savo gyvenimo kokybę bruožai 
Laimutė Samsonienė — Neįgalių mokinių integracijos sociopsi-
chotoginė aplinka įgaliųjų bendraamžių kontekste 
7:00-9:00 
Plenarinė II 
Protų nutekėjimas. Ar tikrai? 
Elona Vaišnienė 
Alfredas Senn — Pirmoji lietuvių emigracijos banga 
Valentinas Snitka — Globali žinių ekonomika ir "protų nutekėjimo" 
problema 
Ramūnas Stepanauskas — Protų nutekėjimas ar protų apsikeiti
mas? 
Algirdas Monkevičius — Švietimo ir mokslo ministerijos rengiama 
protų susigrąžinimo į Lietuvą programa 
Daumantas Matulis — Ką galėtume daryti protų nutekėjimo proble
mai spręsti 

Šeštadienis 5/24 
8:30-11:35 Chemija-Biologija - Svajus Asadauskas ir 
Daumantas Matulis 
Ramūnas Stepanauskas — Nekultivuotų mikroorganizmų ekologija 
Šarūnas Zableckis — Integruotas vystymosi padarinių pakrantės 
zonai įvertinimas 
Rasa Santockytė — Baltymų modifikavimas ubikvitinu ir jo analo
gais 
Saulius Šumanas — Stuburinių vystymosi biologija ir uoslės sis
tema 
Petras Venskutonis — Lietuviškas maistas: tradicijų ir pokyčių 
sankryžoje 
Justas Jančauskas — Anyžius (Pinpinella anismu) - biokatalinė 
platforma vanilino sintezei 
Jokūbas Žiburkus — Smegenų plastiškumas: Vystymasis, moky
masis ir atmintis, neurologinės ligos ir neuromodeliavimas 
8:30-11:00 Politiniai Mokslai - Julius Šmulkštys 
Bronius Nainys — Lietuvos vidaus politika 
Leonas Sabaliūnas — Rinkimų pažadų vykdymas - Sizifo darbas? 
Vytautas Radžvilas — Lietuvos politinė padėtis ir politinės raidos 
perspektyvos po Prezidento rinkimų 
Raimundas Lopata — Lietuvos, kaip regioninės valstybės, per
spektyva 
Ramūnas Vilpišauskas — Lietuvos interesų įgyvendinimas įstojus į 
Europos Sąjungą 
Julius Šmulkštys — Politiniai faktoriai lietuvių žydų santykiuose 
8:30-3:15 Medicina - Arvydas Vanagunas 
Rasa Kazlauskaite — Nutukimas ir diabetas' lipodistrofijų tyrimo 
pamokos 
Eglė Šimelytė — Reumatinio artrito patogeniniai mechanizmai 
Vitolis Vengeris — Apsisaugojimo prieš galvijų spongioforminę 

encefalopatiją (kempinligė) priemonės Jungtinėse Amenkos 
Valstijose 
Dalia Giedrimienė — Išemijos poveikis repoliarizacijai esant ūmiai 
koronarinei iigai 
Raimundas Matulionis — Medicinos aparatūros įsteigimas ir nau
dojimas būsimame sveikatos apsaugos demonstravimo centre 
Virginija Gaigalaite — Labai senų žmonių išeminio insulto ypaty
bės 
Arvydas Vanagunas — Storosios žarnos vėžio genetika 
Deimantė Tamoševičienė — HER-2 receptoriaus reikšmė krūties 
vėžio gydyme 
Janina Didziapetrienė — Fotosensibilizuotos navikų terapijos iki-
klinikiniai tyrimai 
Audrius Brėdikis — Nefarmakologiniai prieširdžiu virpėjimo gydy
mo metodai 
Virgilius Žitkevičius, Nijolė Savickienė — Skaidulų (ląstelienos) 
įtakos, mažinant augalinių vaistų užterštumą sunkiaisiais metalais, 
tyrimas 
Tomas Tamulis — Sisteminis etikos reikalavimų vertinimas bio-
medicininiuose tyrimuose 
12:45-5:40 LT Mokslininkai ir visuomenė - Vygintas Gontis 
Ina Dagytė — Lietuvos mokslinės spaudos konkurencingumas 
globalioje erdvėje 
Vytautas Ostasevičius — Lietuvos mokslo ir technologijų rene
sansas 
Kęstutis Makariūnas — Lietuvos mokslas nacionalinėse mokslo 
premijose 
Alfonsas Ramonas — Parlamentų vaidmuo formuojant aukštojo 
mokslo politiką Baltijos valstybėse 
Vytautas Daujotis — Lietuvos universitetas - pasyvios mokslo poli
tikos auka? 
Vytautas Kaminskas — Jaunųjų mokslininkų rengimo problemos 
Algimantas Gaižutis — Mokytojo parengtis ir tautos išlikimas 
Jonas Grigas — Mokslo, žiniasklaidos ir kultūros vaidmuo 
Lietuvoje 
Valentinas Baltrūnas — Gamta kaip kultūros šaltinis 
Gediminas Zemlickas — Mokslo populiarinimas visuomenėje 
12:45-3:20 Psichologija - Kęstutis Trimakas 
Antanas Goštautas — Vertybinės orientacijos Lietuvoje 1972-2002 
metų laikotarpiu 
Romualdas Kriaučiūnas — Lietuviškojo jaunimo vertybės laiko per
spektyvoje. Empirinė studija 
Vytautas Černius — Antros lietuvių bangos akulturizacija 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Kęstutis Trimakas — Lietuvos akademinio jaunimo žvilgsnis į savo 
tėvus 
Vytautas Bieliauskas — Atleidimas, rekonsilijacija ir sveikatingu
mas individuose ir bendruomenėje 
Petras Kaufmanas — Depresijos gydymas ūmaus miokardo infark
to ligoniuose 
Algis Norvilas, Jurgita Petrauskaitė-Acienė — Lietuviškų sakinių 
sintaksinė tvarka ir jų atsiminimas 
3:30-5:30 Teisė - Regina Narušienė 
Alvydas Pumputis — Lietuvos teisinės sistemos pokyčiai 
A. Rimas Domanskis — Tarptautinių prekybos sutarčių sudarymo 
klausimai 
Regina Narušienė — Atvirumas įstatymų priėmime 
Dalia Stančienė — Etinės normos Lietuvos politikoje 
Regina Narušienė — Lietuvos šeimos įstatymai 
3:30-5:30 Istorija - Jonas Račkauskas 
Vytautas J. Šliūpas — 15 metų "Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyvui 
Aldona Vasiliauskienė — Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
šviečiamosios veiklos istoriografinės problemos 
Algimantas Liekis — Išlaisvintos Lietuvos ūkio atkūrimo strateginių 
planų Vakaruose bendrosios nuostatos (1945-1955) 
Robertas Vitas — Kariuomenės ir visuomenės santykiai prez. 
Antano Smetonos laikais 
Algimantas Liekis — Lietuvos karo aviacijos vaidmuo atkuriant ir 
stiprinant nepriklausomos Lietuvos valstybę (1919-1940 m.) 
7:00-9:00 
Plenarinė III 
Lietuvos Kariuomenė 
Gediminas Grina 
V. Malinionis 
Vytenis Benetis 
Juozas Kačergius 
Nerijus Rimkevičius 

Sekmadienis 5/25 
1:00-5:00 
Plenarinė IV 
Lietuvos santykiai su Europos Sąjunga, NATO, kaimyniniais 
kraštais. Lietuvos išeivijos tolesnis vaidmuo Lietuvos 
užsienio politikoje 
Vygaudas Ušackas 
Žygimantas Pavilionis — Tolesni Lietuvos santykiai su Europos 
Sąjunga 
Kęstutis Jankauskas — Tolesni Lietuvos santykiai su JAV ir NATO 
Raimundas Lopata — Tolesni Lietuvos santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis 
Vytautas Kamantas — Lietuvos išeivijos vaidmuo po Lietuvos jsto 
jimo į NATO ir ES 
Algimantas Gečys 
Liuda Rugienienė 
Ramūnas Vilpišauskas 
Alvydas Medalinskas 
6:30 Banketas - Wlllowbrook Salėje 

http://mks.lms.lt


Daugiaus ia Europos Sąjungos priešininkų 
l i e tuv iu gyvena Latvijoje, Estijoje bei Kinijoje 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Čia a t i t inkamai už Lietuvos 

narys tę ES pasisakė 84.41 proc. 
(prieš 15.59 proc.) bei 88.89 
proc. (prieš 11.11 proc.) balsa
vusių Lietuvos piliečių. 

Ambasadoje Baltarusijoje 
Lietuvos narys tę ES pa rėmė 
94.74 proc., konsulate Gardine 
— 93.75 p roc , ambasadoje Ru
sijoje — 96.14 proc. lietuvių. 

Didžiojoje Britanijoje už na
rystę balsavo 98.88 proc. ten gy
venančių lietuvių, Ispanijoje — 

97.45 proc, ambasadoje JAV — 
98.22 proc, Kanadoje — 97.84 
proc , Lenkijoje — 97.39 p roc , 
Vokietijoje — 96.39 proc. 

Referendume dalyvavo 
12,835 (81.15 proc) r inkimų 
teisę turinčių piliečių užsienyje. 

Iš viso referendume dalyva
vo 63.3 proc. iš 2.6 mln. regist
ruotų rinkėjų. 

Už Lietuvos įstojimą į 
Europos Sąjungą balsavo 89.92 
proc. dalyvavusių rinkėjų, prieš 
— 8.85 proc. 

GIMĖ PRINCESĖ 
Norvegijos gyventojai džiau

giasi, kad princesė Mar tha 
susilaukė dukrelės , pavadin
tos Maud Angelica Behn var
du. Tai pirmasis kūdikis, gi
męs Norvegijos karališkajai 
šeimai per pas taruosius 30 
metų. Mažoji princesė yra tre
čioji iš eilės kandidatė į Nor
vegijos sostą — po princo Ha-
akon ir jo sesers, savo mamos 
princesės Marthos . Reuters 

Premjeras žemdirbiams pažadėjo 
dar 50 mln. litų 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Vyr iausybė j au anksčiau 

n u m a t ė pieno ūkiui skirti papil
domai 20 mln. litų. 

Šių metų biudžete tam skir
t a 32 mln. litų. o visam žemės 
ūkiui remti — 288 mln. litų. 

Pasak vyriausybes vadovo, 
jeigu žemdirbiai ir toliau reika
laus dideMic- ,-umns. teks ma
žinti išlaidas sveikatai, kultū
rai, švietimui ir kitoms sritims, 

Se imui pristatyta Lietuvos kariuomenės ateitis 

o tai, anot jo, ,,būtų drastiškas 
kelias". 

Žemdirbių atstovai yra pa
prašę vyriausybės atsižvelgti į 
Seimo priimtą rezoliuciją, ragi
nančią skirti papildomus 140 
mln. litų žemės ūkiui. 

Seimas pavedė vyriausybei 
iki birželio 10 dienos išnagrinėti 
situaciją ir pateikti atitinkamą 
Biudžeto įstatymo pataisą. 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
..Atsižvelgiant į paskutines 

NATO rekomendacijas, reikia 
kurt i sąlyginai nedideles mobi
lias, gerai dislokuojamas pajė
gas, gerai parenfecą rezervą, ne 

skaitine prasme, o kokybine 
prasme. Matomi pokyčiai skai
čiuose. Rezervui mažėjant, ge
rės jo kokybė", tvirtino L. Lin
kevičius. 

„Lietuvos avialinijos" turi du naujesnius 
„Boeing" lėktuvus 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
2002 metais bendrovė atliko 

3.952 skrydžius , skraidino 
304,300 keleivių. Pernai LAL 
uždirbo 39.924 mln. litų grynojo 
pelno bei gavo 266.3 mln. litų 
pajamų. 

100 proc. LAL akcijų valdo 
vyriausybė, kuri šiemet norėjo 
parduoti 34 proc. įmonės akcijų, 
tačiau vienintelė konkurso da
lyvė — Skandinavijos oro bend
rovė SAS — atsisakė dalyvauti 
LAL privatizavime. 

Šiaul ių oro uostą siūloma išbraukti 
i š s trateginės re ikšmės įmonių sąrašo 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
j is bus privatizuotas", teigė 

R. Juknevičienė. 
Susisiekimo ministras Zig

man tas Balčytis tikino, kad to
kių ketinimų nėra. 

Tuo tarpu modernusis 
kr ikščionis demokra tas Algis 
Kašėta susidomėjo, kas atsa
kingas už tai, kad į Šiaulių oro 
uostą nesėkmingai buvo inves
tuo ta beveik 100 mln. litų. 
Seimo vadovybei jis pasiūlė pa
vesti teisėsaugos institucijoms 
išsiaiškinti šių lėšų „išplovimo 

istoriją . 
Šiaulių oro uosto pajamos 

1997-2002 metais siekė 0.4-1.3 
mln. litų, teikiamų paslaugų ir 
darbų savikaina dešimt kartų 
viršijo pajamas. 

Šiaulių oro uosto veiklos 
perspektyvos buvo siejamos su 
siaulių laisvosios ekonominės 
zonos veikla, tačiau pastaroji 
jau naikinama. Oro uostas yra 
nemokus ir jam bus keliama 
bankroto byla. o Finansų minis
terija yra pagrindinė bendrovės 
kreditorė. n Trumpai apie viską 

iMandojaalis „Ijrtuvus ryU>* <LR:, „Li«luvos žinių" <LŽ>. ..Respublikos" ŠR 
..Kauno ditmos" K!)'. ..Klaipėdos" ;Ki ..Valstybes žinių" VŽi chenraSdt;. BNS 

* De ja , ne i p o l i t i k a i , n e i 
s o c i o l o g a i n e s u p r a n t a t a u 
t o s . 64 nuošimčiai žmonių, atė
jusių prie balsavimo del Lietu
vos narys tės Europos Sąjungoje 
urnų, tik patvirtino šią tiesą. 
Vienintelis prezidentas sugebė
jo tiksliai nuspėti referendumo 
eigą. Visi kiti, tapę savo baimių 
įka i ta i s , šeštadienio vakarą 
puolė į lengvą isteriją, komen
tuoja „Respublikos" Redakcijos 
skiltis. 'R. Elta) 

* R e f e r e n d u m o dėl Lie
t u v o s n a r y s t ė s E u r o p o s Są
j u n g o j e (ES) rezultatai visuo
menės veikėjus privertė tesėti 
pažadus. Verslininkas ir buvęs 
premjeras Aleksandras Abišala 
atsisveikino su ilgai puoselėta 
barzda, o politikas Andrius Ku
bilius premjerui Algirdui Bra
zauskui pirko viskio butelį. 
. .Laimėtas referendumas — di
delis istorinis įvykis, kai galima 
užmiršti visus part inius skirtu
mus", įsitikinęs Andrius Kubi
lius, s R. Elta" 

* R e n g d a m i e s i t a p t i Eu
r o p o s S ą j u n g o s n a r i a i s , įdo
mūs esame pirmiausia savo au
toriais ir jų kurinių sceniniu gy
venimu. Šią tiesą patvirt ina ir 
tai , kad Klaipėdos muzikinio 
teat ro kolektyvas su Audronės 
Žigai tytės opera „Žilvinas ir 
Egle" buvo pakviestas atstovau
ti Lietuvai X t a rp tau t in iame 
Baltijos šalių meno ir muzikos 
festivalyje „Probaltica". Tai pir-

A f A 
BOLESLOVUI ČEPUKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JULIJĄ 
ir jo gimines Lietuvoje. 

JAV LB Sunny Hills FL apylinkės 
valdyba ir nariai 

DRAUGAS. 2003 m. gegužes 14 d., trečiadienis 

P 

moji lietuvių opera, parodyta 
užsienyje. <LZ.E;M 

* Bitėnų k a p i n a i t ė s e at i
d e n g t a s ir pašventintas pa
minklas Kristijonui Done.ai-
čiui. Iš Karelijos akmens pa
minklas lietuvių grožinės litera
tūros pradininkui, poemos ,,Me
tai", kuri išversta į daugybę pa
saulio kalbų, autoriui Kristijo
nui Donelaičiui jo 290-ųjų gimi
mo metinių proga pastatytas 
vokiečių pastangomis bei lėšo
mis. 'K. Elta 

* Čiuožėjai M a r g a r i t a 
Drobiazko i r Povilas Vana
gas , vasaros pradžią ketinę pa
skelbti nauja programa „Lieps
nojantis ledas", priversti ją at
šaukti. Sekmadienio vakarą per 
treniruotę Kaune P. Vanagas 
patyrė kirkšnies traumą. Ren
giniui neįvykus numatytu lai
ku, finansinių nuostolių patir-
siantis P. Vanagas programą 
pažadėjo Lietuvos žmonėms pa
rodyti gruodį. (LR. Eltai 

* Ką tik Vilniuje d u r i s po 
r e m o n t o a t v ė r ę s v i e š b u t i s 
„Crovvne Plaza Vilnius" (buvusi 
„Draugystė") iš karto gavo pel
ningą užsakymą. Vilniuje viešė
jusių Vokietijos, Latvijos bei 
Estijos užsienio reikalų minist
rų susitikimui iš gausybės sos
tinės viešbučių pasirinktas bū
tent premjero Algirdo Brazaus
ko žmonai Kristinai Brazaus
kienei priklausantis ,.Crovvne 
Plaza Vilnius" Tačiau šią sa-

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas 
modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos 

modernesnės spaustuves visoje Amerikoje. 
„Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus. 

laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" spaustuvė 

negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, 

yra parama dienraščiui. ..Draugas" turi atlikti daug papildomų 
ispaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti. 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas. 
todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kap „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS, 4545 W. 63 Street, CNcago, IL 60629 

Te!.: 773-585-9500; Fax 773-585-8284 

vaite premjero žmona pareiškė, 
jog ieško viešbučio pirkėjų: „Kai 
kas nors pasiūlys 60 milijonų 
litų, parduosiu savo akcijas". 

• LR, Ei tai 

* P o i n a u g u r a c i j o s pa
re i škęs , jog neketina keltis į 
prestižinį Turniškių rajoną, 
prezidentas Rolandas Paksas 
apsigalvojo. Šaltinių duomeni
mis, prezidento aplinka nedvi
prasmiškai siūlo kadenciją bai
gusiam prezidentui Valdui 
Adamkui kuo greičiau užleisti 
vietą Paksui. Prezidentas V. 
Adamkus nusprendė savo lėšo
mis ir projektuoti, ir pasistatyti 
namą. o iš valstybinių instituci
jų tik paprašė išnuomoti sklypą 
Turniškėse, kad valstybė sutau
pytų pinigų. Tačiau teisininkai 
dar tik analizuoja tokią galimy
bę. 'LZ. Elta) 

* K ė d a i n i u o s e Viktoro i r 
J o l a n t o s Uspask i chų še ima 
kartu su artimiausiais bičiu
liais šventė jauniausios dukters 
krikštynas. Dotnuvos bažnyčio
je mažylę Jus tės vardu pakrikš
tijo katalikų dvasininkas, kuni
gas Mykolas Dobrovolskis - Tė
vas Stanislovas. V. Uspaskich 
sakė nutaręs dukterį krikštyti 
pagal katalikų apeigas todėl, 
kad gyvena katalikiškoje vals
tybėje. ..Ir visai nesvarbu, kad 
esu stačiatikis, man Dievas yra 
vienas visuose tikėjimuose". 
teigė j is . (LR, R. Elta) 

* Kovo 29-osios p a v a k a r e 
\ o rą p a k i l u s i o ir negrįžusio 
lakūno pėdsakai veda į Skandi
naviją. Prieniškio lakūno Tado 
Valkausko ieškantys pareigū
nai tikrina ir neįtikėtinas dingi
mo prielaidas. Pagal vieną iš jų. 
23 metų vaikinas galėjo ryžtis 
mažu lėktuvėliu tamsoje per
skristi Baltiją, tačiau juros ne
įveikė. T. Valkausko dingimas 
vis labiau siejamas su pogrin
dine amfetamino gamybos labo
ratorija, kurią Policijos departa
mento Organizuotų nusikalti
mų tyrimo skyriaus pareigūnai 
prieš kelis mėnesius aptiko ša
lia Birštono esančiame vienkie
myje. 'R. Elt.i' 

* Airijos policija p radė jo 
t i r t i 24 m e t ų l ie tuvio nužudy
mą, kuris nuo durtinių žaizdų 
sekmadienio vakarą mirė ligo
ninėje, pranešė Airijos žinia-
sklaida Dar vienas 32 metų lie
tuvis buvo sužeistas ir sunkios 
būkles nuvežtas į ligoninę. Abu 
užpuolimai įvyko Lukane netoli 
sostinės Dublino. Policija dėl šio 

įvykio sulaikė ir uždarė į areš
tinę 23 metų vyrą. OM5) 

* N a r k o t i k ų i r n e t i k r ų 
p i n i g ų gaben imo byloje — 
prošvaistė. ..Respublikai" tapo 
žinoma, jog dėl įtarimų, kad ne
teisėtai į JAV siuntė narkotikus 
ir padirbtus JAV dolerius, jau 
prisipažino vienas suimtas kau
nietis, niekur nedirbantis Neri
jus Šarovas. Kauno „daktarų" 
grupuotes vadeivos Henriko 
Daktaro pravarde „Henytė" sū
nus, įtariamasis Enrikas Dak
taras šiuo metu laikomas Lu
kiškių tardymo izoliatoriaus-
kalėjimo vienutėje. Neoficialio
mis žiniomis, E. Daktarą kelis 
kar tus buvo aplankę VSD pa
reigūnai ir siūlė bendradarbiau
ti. R. Elta: 

* B u v u s i o b e n d r o v ė s 
„Maže ik ių naf ta" v a d o v o Ge
dimino Kiesaus, jo sūnaus ir 
vairuotojo Alfonso Galmino nu
žudymo istorija virto įnirtinga 
kova dėl pinigų. Valstybinis so
cialinio draudimo fondas „Sod
ra" nužudytojo A. Galmino arti
miesiems skyrė pašalpas ir pe
riodines išmokas. Bet vairuotojo 
našlė 37 metų Judi ta Galmi-
nienė nesutinka su tuo. kaip bu
vo paskirstyti pinigai. 'LR. Eitai 

* K o m p i u t e r i n i n k ų įkur 
t a p o g r i n d i n ė o r g a n i z a c i j a 
..Tamsos brolija" ryžosi išeiti į 
šviesą. Šėtono garbintojai Lie
tuvoje ryžosi parodyti savo vei
dus ir papasakoti, kaip buvo 
įkurta paslaptingoji organizaci
ja „Tamsos brolija". „Respub
likai" tapo žinoma, kad šios or
ganizacijos įkūrėjai — 28 metų 
vilniečiai broliai dvyniai kom
piuterininkai Evaldas ir Vaido
tas Jociai. Valstybės saugumo 
depar tamento pareigūnai 
svarsto galimybę satanistus nu
bausti. R. Eite 

* P a k a u n ė j e , t i e s gele
ž inke l io v i a d u k u netoli Kau
no hidroelektrinės, vėl prievar
ta sustabdytas tranzitinis trau
kinys. Išpuolis prieš tranzitu 
Lietuvą kertantį keleivinį trau
kinį „Kaliningradas-Maskva" 
įvykdytas, ant bėgių padėjus 
gelžbetoninį luitą, kurio, pasak 
geležinkelininkų, vienam žmo
gui nepakelt. Baiminamasi, kad 
sutapimai, pastaraisiais mėne
siais matomi keleivinio trau
kinio ..Kaliningradas-Maskva" 
maršrute per Lietuvą, susiję su 
rimtesnėmis priežastimis, nei 
manyta iki šiol . (KD Elta 

SKELBIMAI 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai a t v y k o t e , ieškote 

d a r b o a r b u t o , t a č i a u 
skelbt is la ikrašty je b r a n 
g ia i ka inuoja? Ne b ė d a . 
DRAUGAS jūsų ske lb imą 
išspausdins n e m o k a m a i . 

Tere ik ia p a s k a m b i n t i t e l . 
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 a r užsukt i į 

DRAUGO admin is t rac i ją 
adresu 4 5 4 5 W . 6 3 St., 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 

Willowbrook su baseinu. Šalia 55 
greitkelis. Tel. 708-2X9-8577 

arba 708-423-4761. 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645; 2 mieg. - $729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

Išnuomojamas \ ienas 
kambarys. 

Tel. 708-476-1184 arba 
708-476-1155. 

ELEKTROS 
ĮVED1MAI-PAT AISYM AI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
Garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PI MPl TIS 
STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". ..gutiers".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

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

Discounted Airline tickets from 
Nt\v York and Chkau 

Rn 
250 W ėst S 
NY 10107. 

\ ilnius 
<;ata Tra\el 
7 Street, Ne« 
Tel. 212-541 

o to 

•\ ork. 
5707. 

. D r a u g o " ske lb imų skyrius 

Te l . 1 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

F 5 V R Drake 
1 ^ 3 3 Dirt 
Į t g g f f ^ ItAgain 
£r 
5 S Prosoec: C i ' -
Hi!!s K Ū 6051* 

PiSfcjL Šlakys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

4\ F ^ w 
Profesionalus 

asmvns 
Datamavimas 

Paties m.este ir 
priemiesčiuose 

karnas 
m •••• .-:amo|0 

Turto Įkainavimas 
Prtes ra- i . . 

: • • - . . - ' • • 

Drake Reaftor 

GREIT P A R D U O D A 
- [g .— Landmark ^ 

" * • * properties '" 

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

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• (iit-H.ts n sąžiningas p.ii.ini.i\ mus 
• Nuosa\\ hm įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame saunaM 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBĄ 
Sl.400/month. I . i u - in 

URiįįnies fa a small \ • 
t'acilitv m VVcst LA. C\ 

Five d,i\ s/ įveek. 
Call 310-479-8932. 

A t A 
ONA NAURECKIENĖ 

GENSBIGELYTĖ 
Mirė 2003 m. gegužes 12 d., sulaukusi 80 metų. 
Gyveno Lemont, IL. 
Gimė Mažeikiuose. 
Nuliūdę liko: duktė Laima Rodgers, duktė Bi ru tė su 

vyru Bill Gillespie; anūkai Jonas , Vincas, A leksandras 
ir Andrius; seserys Cecilija Marcinkus, Freda Russel ; 
Rūta Auld, Ann Miller, Aldona Paberz, Emilija P e t k u s ; 
brolis Vytas Gensbigelis bei daug giminių ir ar t imųjų. 

A. a. Ona buvo duktė a.a. Marijonos Rozenbachas ir 
Petro Gensbigelio, žmona a.a. Povilo Naurecko. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 15 d. n u o 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo n a m u o s e , 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 16 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto velionė bus at lydėta į Pa la i 
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž į s ta 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. Donald M. Pe tkus . 
Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com 

Ai-A 
ONAI TOLIUŠIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mielai 
draugei ir buvusiai Draugijos sekretorei INDREI 
su vyru STEVE, anūkams NICHOLAS ir ALE-
XUI bei giminėms. 

Union Pier Lietuvių draugijos valdyba 

A t A 
LORAI KRUMPLYTEI 

per anksti iškeliavus į amžinybę, „Draugo" ad
ministratoriui VALENTINUI KRUMPLIUI ir 
raštinės vedėjai SYLVIJAI KRUMPLIENEI bei 
sesutei JULIJAI ir visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Draugo fondo direktorių taryba 

Brangiai mamytei 

A t A 
BRONEI VALANČIENEI 

iškeliavus į Viešpaties namus, dukrai DALILEI 
POLIKAITIENEI, jos šeimai, giminės ir artimie
siems, reiškiame gilią užuojautą ir linkime 
Viešpaties stiprybės. 

Siaurės Amerikos Ateitininku tar\ba 

Ateitininkų namų rėmėjui, gerbiamam 

A f A 
Pre la tu i 

dr. JUOZUI PRUNSKIUI 

mirus, atsiskyrimo liūdesyje užjaučiame seserį 
dr. ONA ir dr. ALBINĄ GARŪNUS bei kitus ar
timuosius. 

Už jo sielą melsimės šv. Mišiose Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje gegužės 24 d. 8 v.r. 

Ateitininkų namų valdyba 
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DRAUGAS, 2003 gegužės 14 d., trečiadienis 

APYLINKĖSE i 
ČIKAGOS LITUANISTINES 
MOKYKLOS PIRMOSIOS 

KOMUNIJOS MIŠIOS 

Aktorė Birutė Marcinkevičiūtė 

AfA Mykolas (Minką) Zi-
zas mirė 2003 m. gegužės 12 
d., Los Angeles, California. 
Čikagoje jo liūdi sūnėnas adv. 
Jonas Gibaitis. 

Atkreipkite dėmesį — 
šiandien 4-ame „Draugo" 
puslapyje yra spausdinama 
visa XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo progama. Nors 
atskiras sesijas ar plenari
nius posėdžius ir toliau skelb
sime trumpomis žinutėmisr 
bet visą programą geriausia 
pasitaupyti, kad būtų galima" 
pasirinkti labiausiai patinka" 
mas sesijas, pasiklausyti pa
čių svarbiausių pranešimų 
(kiekvienas tai darome savo 
nuožiūra). Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas — tai pati ryš; 
kiausia mūsų kultūros ap
raiška, todėl būtina ja domė
tis ir gausiai lankytis. Nors 
daug sesijų vyksta nelabai 
patogiu dirbantiesiems laiku, 
bet visgi, pagal išgales, daly
vaukime simpoziume. 

„Kas gieda, dukart mel
džiasi...'' Daugelis žinome šį 
posakį. Bet ar žinote, kad ir 
besiklausantiems gražių gies
mių, keliančių sielą aukštyn, 
prie Dievo, prie Jo Motinos 
Marijos, tenka nemažai nuo
pelnų? Šį šeštadienį, gegužės 
17 d., 5 vai. p.p., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje 5 vai. šv. Mišių metu 
giedos „Dainavos" ansamblis, 
vadovaujamas Dariaus Poli-
kaičio, o tuoj po Mišių baž
nyčioje bus koncertas, skirtas 
Dangiškajai Motinai Marijai. 
Programoje dalyvaus solistai: 
Genovaitė Bigenytė, Nida 
Grigalavičiūtė, Nijolė Peni-
kaitė, Algimantas Barniškis; 
vargonuos Jūratė Lukmi-nie-
nė ir Jūratė Grabliauskienė. 
Koncertas pavadintas labai 
prasmingu vardu — „Ave 
Maria!" Tad atvykite pasvei
kinti Dievo Motiną Mergelę 
Mariją jai skirto mėnesio 
proga, pasiklausyti koncerto 
ir pasimelsti, padėkoti už sau, 
savo šeimai ir tėvynei Lie
tuvai suteiktas malones. 

Gegužės 17 d., šeštadienį, 

Į Čikagą negali ateiti pa
vasaris be Poezijos vakaro! 
Šįmet Poezijos vakaras ruo
šiamas gegužės 24 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Vakaro viešnia — poetė B. 
Marcinkevičiūtė, laimėjusi 
nemažai premijų tarptauti
niuose pasirodymuose. Už
sienio lietuvių tarpe ji bus 
pirmą kartą — savo pasiro
dymus pradėsianti šį šešta
dienį, gegužės 17 d., Los 
Angeles, CA. Nepraleiskime 
progos susipažinti su aktore 
ir poete B. Marcinkevičiūte. 
Poezijos vakarą globoja JAV 
LV Kultūros taryba. Vakaras 
— tai tąsa Mindaugo karūna
vimo 750 m. jubiliejaus. 

Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str., Chicago, įvyks 
Šaulių sąjungos išeivijoje 16-
asis suvažiavimas. Registra
cija 8—9 vai. r. Suvažiavimo 
pokylis vyks toje pačioje salė
je 7 vai. vakare. Gros muz. 
Algimantas Barniškis. Visi 
šauliai ir visuomenė kviečia
ma. Informacijos teikiamos ir 
vietos užsakomos teL 77^434-3713. 

Beverly Stores . IN, ir 
apylinkių lietuviams bus 
lietuviškos pamaldos šį sek
madienį, gegužės 18 d., 1 vai. 
p.p., vietos Šv. Onos bažny
čioje. Mišias aukos kun. K. 
Ambrazas, SJ. 

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak., atidaroma Lie
tuvos dailininkų sąjungos, 
Kauno skyriaus rengiama 
dailės paroda „Vanduo ir 
spalva. Tėviškės vaivorykš
tė". Dalyvauja 18 dailininkų 
iš Kauno, Marijampolės ir 
Druskininkų. 

Dėmesio puošiantiems 
artimųjų kapus Šv. Kazi
miero kapinėse. Pagal naujus 
potvarkius, negalima sodinti 
krūmelių, rožių, negalima ap
dėti akmenukų ar aukštų 
kraštelių (borders). Viskas tu
ri būti lygu su žeme. Taip pat 
negalima sodinti gėlių antroje 
paminklo pusėje, nes ta žemė 
priklauso kitiems. Pasodintos 
gėlės negali praaugti pro pa
minklo kraštus — turi būti 
paminklo pločio, o tolyn link 
kapo tik 18 colių ilgio. Šios 
taisyklės nėra naujos — 
kiekvienas, įsigyjantis sklypą 
kapinėse, kar tu gauna ir 
informaciją, kas leidžiama ir 
ko neleidžiama. 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija kviečia į parodos, 
kuri vyks XII Mokslo ir kūry
bos simpoziumo dienomis, 
atidarymą gegužės 21 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak.. Lie
tuvių dailės muziejuje (PLC), 
Lemonte. 

Dvi dienas prieš „Pesah" 
šventę (žydų išėjimo iš Egipto 
paminėjimas), Jėzus su moki
niais atėjo į Jeruzalę. „Pe
sah" šventės vakarienė yra ži
noma kaip paskutinė vakarie
nė, kurios metu Jėzus palai
mino ir išdalino duoną bei 
vyną. Jis kalbėjo apie duoną 
kaip savo kūną ir vyną, kaip 
Naująjį Testamentą arba Nau
jąją Sandorą, padarytą Jo 
krauju. Tai tapo simboline 
apeiga, vadinama šventąja 
Komunija. 

Gegužės 4 dieną, sekma
dienį, 12 valandą, Tėvų jėzui
tų koplyčioje įvyko Pinriosios 
Komunijos šventos Mišios. Į 
šią šventę susirinko Čikagos 
lituanistinės mokyklos moki
niai, jų tėveliai, broliai ir se
serys, mokytojai ir kiti svečiai. 
Laime spinduliuojantys tėve
liai džiaugėsi matydami iš
puoštus vaikus, jų šventas 

akeles, nekaltas širdeles, atė
jusias pas Gerąjį Jėzų, amži
nai mylintį, gailestingą. 

Pirmąją Komuniją priėmė 
keturiasdešimt šeši mokiniai: 
Brigita Augytė, Viktorija Ba-
daraitė, Viltė Baliutavičiūtė, 
Otilija Borisovaitė, Naglis Ci
cėnas, Robertas Frismantas, 
Solveiga Jurgaitytė, Edvinas 
Karalius, Viktorija Kulbokai-
tė, Gabrielė Noreikaitė, Eveli
na Rickevičiūtė, Monika Sat-
kauskaitė, Gytis Starinskas, 
Rūta Survilaitė, Eimante Šuo-
pytė, Aleksas Valaitis, Sandra 
Valentinavičiūtė, Tadas Vil
džiūnas, Klaudijus Vinkleris, 
Kasparas Vitkus, Jonas Alek-
sonis, Milda Bartašiūnaitė, 
Audrė Brėdikytė, Einius Če-
kanavičius, Rokas Daugėla, 
Julija Lukoševičiūtė, Aivaras 
Sineokis, Enriką Sinkevičiūtė, 
Aleksas Sutrinaitis, Nida Ša-
parnytė, Gabrielė Trainytė, 

Čikagos lit. mokyklos moksleiviai, priėmę Pirmąją Komuniją gegužės 4 d. t. jėzuitų koplyčioje. 

„Jėzau, pas mane ateiki..." — Čikagos lit. mokyklos mokinė Milda 
Bartašiūnaitė, pasiruošusi priimti Pirmąją Komuniją gegužės 4 d. t. 
jėzuitų koplyčioje. 

Indrė Vaitkevičiūtė, Aleksan
dras Zakarauskas, Viktorija 
Augytė, Rokas Giniūnas, Ag
nius Gorys, Andrius Vrub-
liauskas, Rimantas Grabliaus-
kas, Žymante Petrusevičiūtė, 
Matas Povilaitis, Agnė Vaitie
kutė, Marius Ginčas, Eiman
tas Giniūnas, Gytis Ramo-
šaitis, Simas Tamošaitis, Pau
lius Sipas. 

Šio renginio tikslas — pa
dėti vaikams užmegzti ryšį su 
Bažnyčios bendruomene, tapti 
jos nariais. Ypač svarbu pa
rengti vaikus tolimesniam 
sakrament in iam gyvenimui, 
dalyvauti kasdieninėse Mišio
se, priimti Komuniją. 

Kunigas Rimvydas Adoma
vičius kreipėsi visuotine mal
da į brolius ir seseris, besi
džiaugiančius vaikučių laime. 

kurie pirmą kartą priėmė 
šventąją Komuniją, prašė 
drauge su jais padėkoti ir mel
sti palaimos. Dvasininkas kvietė 
vaikus eiti Dievo keliu, kad jų 
širdys būtų atviros Dievo mei-
ei. Pamoksle sakoma: „Šv. 
Mišių Kristus ateina pas mus 
duonos ir vyno pavidalu. Jis 
dovanoja mums save, savo 
meilę ir draugystę, pasilieka 
mumyse. Kai priimdamas 
Komuniją, sakai 'amen', prii
mi Kristaus meilę, sakai jam 
'taip'", — pasakojo Rimvydas 
Adomavičius. Gerajam Jėzui 
buvo pasižadėta būti drą
siems, teisingiems ir geriems, 
mylėti Dievą gerais darbais, 
žodžiais ir mintimis. Jėzaus 
buvo prašoma globoti šeimas, 
geruosius tėvelį ir mamą, pa
laiminti tėvynę Lietuvą. 

Po šventų Mišių niekas 
neskubėjo skirstytis, vieni fo
tografavosi su savo tėveliais, 
kunigu, kiti dar ilgai bendravo 
tarpusavyje, Jaunimo centro 
kiemelyje. Pavasario gamta 
nekeitė savo žalumos žavesio, 
danguje karaliavo saulė, tik 
vaikai jau buvo kitokie, nei 
buvo anksčiau. Dievo Žodis, 
kurį jie girdėjo, Duona, kurią 
jie valgė, suteikė vaikams 
ypatingų jėgų, džiaugsmo, no
rą dalintis tuo džiaugsmu su 
kitais, o įgytas jėgas pašvęsti 
geriems darbams. Pirmoji 
Komunija — pradžia naujo, 
gražaus gyvenimo su Dievu, 
su jo širdimi, kupina meile 
kiekvienam vaikui. 

Indrė Bartašiūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

SVEČIAS KUNIGAS 
.SEKLYČIOJE" 

„Seklyčia" yra vieta, kur 
galima daug sužinoti kas de
dasi Lietuvoje, kokia yra ve
dama politika ir kokios 
naujienos pasaulyje. Tas 
įvyksta tik todėl, kad JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pir. Birutė Jasaitienė ir pro
gramų vedėja Elena Sirutie
nė pakviečia atvykusius sve
čius iš Lietuvos pasidalinti 
mintimis su vyresniais arba 
pakviečia atskirų sričių ži
novus papasakoti, kas vyks
ta pasaulyje, arba kas naujo 
mokslo srityse. Yra kviečia
mi daktarai, politikai, litera
tai, solistai, dvasininkai ir ki
ti, turį ką nors naujo praneš
ti. 

Š. m. balandžio 9 į „Sek
lyčią" atsilankė kun. Lion
ginas Virbalas, SJ, iš Lietu
vos. Jį atlydėjo Tadas Kulbis, 
visada linksmai nusiteikęs, 
jėzuitų piniginio vajaus vedė
jas. 

Elenai Sirutienei nieka
da nereikia žodžių prieš pri
statant svečią, ji yra visada 
pasiruošusi. Kun. Lionginas 
Virbalas gimė 1961 m. Biržuose. 
Mokėsi Vilniuje, inžinerijos 

..Seklyčios" trečiadienio popiečių lankytojos, susikaupusios gieda F. Strolios sukurtą ..Giesmę i Šiluvos Mariją". 
L EinikienėB nuotrauka 

institute, tarnavo kariuome
nėje ir 3 metus mokėsi pog
rindžio kunigų seminarijoje. 
Gavęs leidimą iš komunistų 
kulto ministerijos, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. 
Tuo metu komunistai labai 
varžė kunigų įstojimą, į se
minarijas patekdavo tik per 
dideles pastangas. 1991 m. 
buvo įšventintas į kunigus, 
studijavo Romoje ir gavo 
licenciato laipsnį. Metus dir
bo Austrijoje, Insbruko naujo
kyne. 1997 metais buvo Kau
no Šv. Pranciškaus Ksavero 
jėzuitų bažnyčioje prefektu ir 
dėstė Kauno kunigų semina
rijoje. Nuo 1998 metų dirba 
Šv. Kazimiero bažnyčioje ir 
kartu dėsto Vilniaus kunigų 
seminarijoje, veda rekolekci
jas, bendradarbiauja katali
kiškoje žiniasklaidoje. 

Kun. Lionginas Virbalas, 
SJ, padėkojo Elenai Sirutie
nei už jo asmens gražų apibū
dinimą, nors nesijaučia nusi
pelnęs, taip pat dėkojo už pa
kvietimą pabendrauti su vy
resniaisiais. J a m didelį įs
pūdį padarė išeivijos lietuvių 
lietuviškumas ir jis pasiren
gęs kalbėti apie katalikišką 
veiklą. Nors per visuotinį 
surašymą užsirašė 80 proc. 
katalikais, bet į bažnyčią at
silanko tik apie 10 proc, dau
giausia vyresnio amžiaus as
menys, ypač moterys. Daug 
įtakos turėjo komunistinio re
žimo propaganda ir tinkinčių-
jų persekiojimas. Asmenis, 
einančius į bažnyčią, išmes
davo iš darbo arba jie patirda
vo pažeminimus. Senas pri
pratimas neiti į bažnyčią pa
siliko, nors bažnyčiose daug 
kalbama apie Dievo meilę 
žmonėms. Paprastai žmonės 
apsilanko bažnyčioje tik tris 
kartus: gimusio vaiko krikš
to, vedybų metu ir asmeniui 
mirus, nenori pamesti senų 
tradicijų, kurias įdiegė jų 
seneliai. 

Su jaunesne karta nėra 
geriau, nors mokyklose yra 
dėstomas religinis pažinimas, 
į pamokas eina tik jaunesnių 
klasių mokiniai, vyresnieji 
pasirenka kitus dalykus, nes 
religinis aukėjimas nėra pri
valomas. Trūksta kunigų ir 
mokytojų, kurie galėtų dėsty
ti religines tiesas. Bažnyčia 
deda daug pastangų, kad su
mažintų alkoholizmą, savižu
dybes ir nenormalų gyvenimą 
šeimose. Sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis žmonės praranda 
pasitikėjimą savimi, o būtų 
gerai, jeigu jie kreiptųsi į 
Dievą ir ieškotų paguodos 
bažnyčios ramybėje. 

Bažnyčios vadovybė sten
giasi prie žmonių prieiti ki
tais būdais, ne vien tik skel
biant tikėjimo tiesas; rodant 
gerą pavyzdį padoriu gyveni
mu, artimo meile nuskriaus
tiesiems. 

Didžiųjų miestų žmonės 
yra sąmoningesni tikėjimui. 
Kaimo ir mažų miestelių yra 
šaltesni, gal tik todėl, kad 
sunkiau pasiekamos bažny
čios, nedarbas ir sunkiai 
sprendžiami šeimų reikalai. 
Šiose vietovėse t rūksta ir 
veiklių kunigų, nes daugelyje 

vietų jie turi aptarnauti kelias 
parapijas. 

Šitoie nekomunistinėje vi
suomenėje atsirado daug įvai
rių sektų, bet jos palengva 
pradeda mažėti. Trūksta ka
talikiškos spaudos, žmonės 
dėl nedarbo nepajėgia užsi
prenumeruoti. Buvo leidžiami 
šie laikraščiai: „Katalikų 
pasaulis", „Žemės druska", 
jaunimui „Lux", kurį jie mėgs
ta skaityti, „Laiškai bičiu
liams" ir „XXI amžius", lei
džia ne dvasininkija, bet yra 
krikščioniškos minties. 

Kun. L. Virbalas sakė, kad 
jis kunigauja Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kuriai reikia daug 
pataisymų. Bažnyčia šiemet 
švęs 400 metų sukaktį. Baž
nyčios pataisymui buvo su
rinkta 107 doleriai. Kun. 
Lionginas Virbalas, SJ, dėkojo 
už įteiktas aukas ir atsakė į 
susirinkusiųjų pateiktus klau
simus. • ' 

Programų vedėja Elena 
Sirutienė dėkojo svečiui už 
pranešimą, o popiečių lanky
tojams - už svečio pagerbimą. 
Pakvietė pasisvečiuoti ir pa
bendrauti. 

Antanas Paužuolis 

Gegužės 24 d., šeštadie
nio vakare, Lietuvių dailės 
muzieiuie. Lemont. IL. ruo
šiamas Poezijos vakaras, ku
rio programos pagrindinė da
lyvė yra aktorė, poetė Birutė 
Marcinkevičiūtė. JAV LB 
Kultūros taryba, šio vakaro 
globėja, nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 . 

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

TeL 630-257-0200, Lemonf, n . 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd„ Chicago, IL 
60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

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

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

DARJU8 R. DffiMANTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVIMO F KPJMNAUMU TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-196-3527 

Cook County ižd. Maria Pappas (kairtje) ir Lietuvos Vyčių, ALTo bei 
apskrities lietuviškos visuomenes veikėja Evelyn Oželienė, susitikusios 
Maria gimnazijos auditorijoje. Maria Pappas, kurios atstovė spaudai yra 
visiems gerai pažįstama Pat Michalski, vis dažniau matoma lietuvių 
renginiuose 

PfNtCAI | LIETUVĄ, 
Į RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai Jums 
patarnaus ponia Janina. 

Tel. 773-737 1286. 

mailto:Gibaitis@aol.com

