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Kvieslys į 2002 m. LSS 
vadovybės rinkimus; 
skautiška veikla 
Ramiojo vandenyno 
pakraštyje; 
„Draugystės” stovykla 
Australijoje.

2 psl.

Bronius Nainys: 
mes žinome, kad 
Briuselis - ne Maskva!

3 psl.

Alytaus „Dainava” 
dainavo New Jersey 
lietuviams.

4 psl.

Šeimininkių kertelėje 
rasite visko, tik ne 
„gulbės pieno” - tokio 
recepto dar niekas 
neišrado; 
paieškų skyriuje: 
žmonės nori rasti savo 
artimuosius.

5 psl.

„Grandis” kviečia į 
metinį koncertą 
Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre; 
Pasaulio lietuvių dainų 
šventė įvyks 2003 m. 
vasarą Lietuvoje.

6 psl.

Sportas
* Belgijoje įvykusiose bai

darių ir kanojų irklavimo
pasaulio taurės varžybose dvi 
Lietuvos įgulos iškovojo pir
mąsias vietas 200 m distancijo
je. Vyrų dviviečių baidarių dis
tancijoje pirmi atplaukė plane
tos čempionai Alvydas Duonėla 
ir Egidijus Balčiūnas, o vien
viečių baidarių rungtyje nuga
lėtoju tapo Romas Petrukane- 
cas.

* Rytų Vokietijos jaunu
čių bokso pirmenybėse Lie
tuvos sportininkai iškovojo 4 
medalius. Auksą laimėjo šilu
tiškis Arvydas Petrauskas 
(svorio kategorija iki 34 kg), II 
vietą — jonavietis Edgaras Že
maitis (iki 40 kg), bronzą — 
kaunietis Justas Kalinauskas 
(iki 40 kg) ir alytiškis Valdas 
Balionis (iki 69 kg).

* Kaune tebeverda aist
ros dėl Lietuvos čiuožimo
federacijos (LČF) ir Savivaldy
bės įmonės „Ledo arena” finan
sinių įsipareigojimų. LČF vice
prezidentė Lilija Vanagienė 
pareiškė, kad ši sporto organi
zacija nėra įmonei įsiskolinusi 
200,000 litų, kuriuos priteisė 
teismas. „Ledo arenai” perves
ti ir vėliau susigrąžinti pinigai 
priklauso šokių ant ledo porai 
Povilui Vanagui ir Margaritai 
Drobiazko. Sportininkai juos 
gavo už dalyvavimą įvairiuose 
tarptautiniuose renginiuose.

Naujausios
žinios

* Vyriausybė delsia priim
ti sprendimą dėl „Lietuvos 
dųjų” akcijų pardavimo Vokie
tijos investuotojams.

* Suomija tikisi, kad Lie
tuva suras „išmintingą spren
dimą” dėl Ignalinos AE.

* Gegužės 9-osios — Euro
pos dienos išvakarėse Seimo 
vadovas ragina „atrasti Euro
pą savyje”.

JAV etninės organizacijos — 
už NATO plėtrą

ALTas padeda 
paruošti jungtinį

pareiškimą
Kovo 16 dieną Washington, 

DC, įvyko ypatingas suvažia
vimas. Jame dalyvavo dešim
ties etninių grupių atstovai, 
kurių kraštai yra įrikiuoti į 
vadinamąjį „Vilniaus dešimtu
ko” sąrašą — dešimtį kraštų, 
kurie siekia būti priimti į 
NATO sąrangą. Jame dalyva
vo Amerikos Lietuvių tarybos, 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvos Vyčių organizacįjų 
atstovai, kurie, drauge su ki
tomis lietuviškomis organiza
cijomis, jungiasi į bendrą ak
ciją skatinti Amerikos valdžią 
ryžtingai vykdyti NATO plėt
rą.

Suvažiavimas įvyko erdvioje 
naujai pastatytoje Slovakijos 
ambasadoje. Atidarant suva
žiavimą, sveikino Slovakijos

„Mažeikių naftai” 
reikės ieškoti naujo 

vadovo

Vilnius-Talsa, gegužės 7 
d. (BNS) — Naftos susivieniji
mo „Mažeikių nafta” generali
nis direktorius Jim Scheel 
paskirtas JAV bendrovės 
„Williams” energįjos paslaugų 
padalinio „Global Energy Ser
vices” viceprezidentu ir arti
miausiu metu išvyks iš Lietu
vos.

„Kol kas dar neaišku, kiek J. 
Scheel dar dirbs Lietuvoje, tai 
gali būti dvi, trys ar penkios 
savaitės”, sakė „VVilliams Lie
tuvos” atstovas spaudai Da
rius Šilas. Jis taip pat teigė 
nežinąs, kas pakeis J. Scheel.

Nukelta į 4 psl.

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuter*. AP. Interf*x, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimai*)

EUROPA
Roma. Italija antradienį pa

reiškė negalinti apsvarstyti 
galimybės suteikti prieglobstį 
palestiniečių kovotojams, šiuo 
metu esantiems Betliejaus 
Viešpaties gimimo bažnyčioje; 
kurią yra apsupusios Izraelio 
karinės pąjėgos. „Galimybė 
priimti Palestinos piliečius į 
Italiją niekada (oficialiai) ne
buvo keliama, todėl esant da
bartinei padėčiai, negali būti 
apsvarstyta", sakoma Italijos 
URM pareiškime. Palestinie
čių atstovai anksčiau pareiš
kė, jog pagal palestiniečių pre
zidento Yasser Arafat patvir
tintą susitarimą, 13 bažnyčio
je esančių kovotojų bus depor
tuoti į Italiją, o dar 26 — iš
siųsti į Gazos Ruožą.

Strasbūras. Rusija, nepra
leidžianti progos kritikuoti 
Baltijos valstybes dėl žmogaus 
teisių nevykdymo, pati susi
laukė Europos Tarybos Parla
mentinės asamblėjos (ET PA) 
kritikos dėl prieš kitas valsty
bes prisiimtų įsipareigojimų

Balandžio 24 dieną Delaware vaistuos Atstovų rūmuose buvo priimtas nutarimas, remiantis Baltuos valstybių narys
tę NATO. Baltuos valstybių ambasadoriai JAV su pagrindiniais nutarimo rėmėjais (ii kairės) Atstovų rūmų narys Jo
seph G. Di Pinto, Latvijos ambasadorius A. Ronis, Estuos ambasadorius S. Jurgenson, Atstovų rūmų pirmininkas Ter- 
ry R. Spence, Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas ir Atstovų rūmų narė Helene M. Keeley.

ambasadorius Martin Butora 
bei Lenkijos ambasadorius 
Przemyslaw Grudzinski. Vyko 
simpoziumas, kuriame dalyva
vo dešimties pretenduojančių į

Prasidėjo vyriausybės, 
„Williams” ir „Jukos” derybos
Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 

— Antradienį Vilniuje prasi
dėjo trišalės vyriausybės, JAV 
ir Rusuos susivienįjimų „VVil
liams International” ir „Ju
kos” derybos dėl „Williams” ir 
„Jukos” sutarčių, bendradar
biaujant „Mažeikių naftoje”.

Ūkio viceministras ir vy
riausybės derybų grupės vado
vas Nerijus Eidukevičius sa
kė, kad pirmieji pokalbiai 
turėtų trukti dvi dienas, o jei 
reikės — ir ilgiau. Kur konk
rečiai vyksta derybininkų su
sitikimas, laikoma paslaptyje. 
Anot N. Eidukevičiaus, vien 
derybos gali trukti apie mė
nesį, o kiek laiko reikės kai 
kurių įstatymų pataisų pri
ėmimui, jis negalėjo nuspėti.

Vyriausybės derybininkų va
dovas yra sakęs, kad sutarčių 
projektuose yra keistinų 
punktų, dėl kurių teks derėtis, 
nors didžiąja dalimi sutartys 
yra tvarkingos.

Balandžio 11 d. po maždaug 
vienerius metus trukusių de

nevykdymo bei problemų žmo
gaus teisių ir demokratijos sri
tyje. Balandžio 23 d. ET PA 
sesijoje Strasbūre priimtu nu
tarimu buvo nuspręsta pratęs
ti Rusijos stebėjimą, nes vals
tybė iki šiol neįvykdė stojant į 
ET prisiimtų įsipareigojimų 
tirti žmogaus teisių pažeidi
mus Čečėnijoje, užtikrinti ži
niasklaidos laisvę bei išvesti 
kariuomenę iš Moldovos. Taip 
pat neįgyvendinti ir su Balti
jos valstybėmis susįję įsiparei
gojimai.

Londonas. Irakui prane
šus, kad nuo trečiadienio bus 
atnaujintas naftos eksportas, 
nutrauktas protestuojant 
prieš Izraelio veiksmus Vaka
rų krante, „Brent” naftos kai
na antradienį buvo sumažėju
si 85 centais iki 24.90 dol. už 
statinę.

Haga. Ligoninėje mirė pir
madienį vakare per pasikėsi
nimą sunkiai sužeistas Nyder
landų ultradešiniųjų vadovas 
Pim Fortuyn. Antiimigracinė- 
mis pažiūromis garsėjęs politi-

NATO sąrangą kraštų amba
sadoriai. Kiekvienas jų išdėstė 
rūpesčius, susijusius su savo 
krašto pasiruošimu į NATO. 
Simpoziumui vadovavo Lietu

rybų „VVilliams” ir „Jukos” pa
rengė pasirašymui sutartis dėl 
„Mažeikių naftos” akcijų par
davimo „Jukos” ir ilgalaikio 
„Jukos" naftos tiekimo Ma
žeikių perdirbimo gamyklai. 
Iš karto po to sutartys buvo 
pateiktos Ūkio ministerijai ir 
vyriausybei. JAV ir Rusijos in
vestuotojai tuomet išreiškė 
viltį, kad sandorį galės baigti 
iki birželio 1-osios.

Jei sandoris bus pasirašy
tas, Rusijos naftos susivieniji
mas už „Mažeikių naftos” ak
cijas sumokės 75 mln. JAV 
dol. ir dar tiek pat paskolins 
bendrovei. Pagal 10 metų naf
tos tiekimo sutartį „Jukos” 
Mažeikių perdirbimo gamyk
lai tieks po 4.8 mln. tonų naf
tos per metus. Kol kas neskel
biama, kokia bus „Jukos” 
tiekiamos naftos kaina.

Užbaigus sandorį, „Williams 
International” ir „Jukos” tu
rės po 28.85 proc., vyriausybė 
— 40.66 proc. akcijų.

Pim Fortuyn

kas buvo sunkiai sužeistas 
automobilių stovėjimo aikšte
lėje, kai užpuolikas paleido į jį 
6 kulkas, kliudžiusias galvą, 
kaklą ir krūtinės ląstą. Medi
kai beveik neturėjo vilčių, kad 
jis išgyvens.

JAV

Vašingtonas. JAV religijų 
laisvės patariamoji komisija 
paragino prezidento George 
W. Bush administraciją pa
skelbti griežtas sankcijas Sau- 
di Arabijai ir Turkmėnijai dėl 
šiurkščių religijų laisvės pa
žeidimų.

Vašingtonas. JAV pirma
dienį dar tris valstybes, Libiją, 
Siriją bei Kubą, apkaltino sie
kiant įsigyti masinio naikin'

vos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas, kuris, naudodamasis 
kompiuterine vaizdine techni
ka, išraiškiai pristatė NATO 
plėtros analizę. Nukelta į 3 psl.

Sovietmečio 
pareigūnams bus

mokamos
valstybinės pensijos
Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 

— Opozicinė Tėvynės sąjun
gos konservatorių frakcįja Sei
me antradienį nusiuntė laišką 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrei Vilijai Blinkevičiū- 
tei, reikalaudama panaikinti 
sprendimą skirti valstybines 
pensijas buvusiems soviet
mečio nomenklatūros atsto
vams.

„Mūsų jau nebestebina be
atodairiškas ir akiplėšiškas so
cialdemokratų ir sociallibe
ralų piktnaudžiavimas valdžia 
savo naudai. Bet, regis, ir 
įžūlus istorinės tiesos, valsty
bės vertybių niekinimas jau 
tampa kasdienybe. Reikalau
jame nedelsiant atšaukti ba
landžio 30 dienos Valstybinių 
pensijų skyrimo komisijos 
sprendimą”, teigiama laiške.

Lietuvoje yra 1,508 žmonės, 
gaunantys valstybines antrojo 
laipsnio pensįjas, šiuo metu 
siekiančias 276 litus.

Nukelta į 4 psl.

mo ginklų bei įspėjo, jog imsis 
žingsnių, kad jos neperduotų 
šių ginklų teroristams.

Boston. Antradienį prieš 
teismą stojęs 71 metų kunigas 
Paul Shanley, dėl kurio kilo 
vienas didžiausių JAV Katali
kų Bažnyčią sukrėtusių sekso 
skandalų, pareiškė esąs nekal
tas dėl jam pateiktų kaltinimų 
9-ajame dešimtmetyje ne kar
tą žaginus berniuką. Už kiek
vieną iš kaltinimų kunigui ga
li būti paskirta kalėjimo iki 
gyvos galvos bausmė.

Vašingtonas. Balandį už
registruotas didžiausias per 
7.5 metų JAV nedarbo lygis 
Federalinį rezervą tikriausiai 
paskatins dar nedidinti že
miausio per 40 metų lygio pa
lūkanų normų, kol neatsiras 
tvirtesnių ilgalaikio didžiau
sios pasaulyje ekonomikos at
sigavimo požymių. 

JUNGTINĖS TAUTOS

New York. Penkios nuola
tinės JT Saugumo Tarybos na
rės pirmadienį nutarė iki šio 
mėnesio pabaigos pakeisti Ira
kui taikomas sankcijas, kad 
būtų galima pagerinti nekari
nio pobūdžio prekių tiekimą į 
šią valstybę. Šios reformos

Lietuvos ambasadoriaus JAV 
keliai atvedė į West Point

Vašingtonas, gegužės 4 d. 
(LR ambasada) — Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas gegužės 4 d. dalyvavo 
JAV Karo akademijos VVest 
Point (New York) absolventų 
dienose bei Tado Kosciuškos 
pagerbimo iškilmėse, kuriose, 
JAV Lenkų kongreso kvieti
mu, buvo pagrindinis kalbėto
jas.

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
šiuo metu JAV viešintis Ge
nerolo Jono Žemaičio karo 
akademijos vadovas, pulkinin
kas Agis Vaičeliūnas bei Lie
tuvos gynybos atašė JAV, pul
kininkas Gediminas Grina.

Savo kalboje V. Ušackas pa
žymėjo, kad T. Kosciuška yra 
atmintinas ne tik Lenkijai, 
Lietuvai ir Amerikai, valsty
bėms, su kuriomis buvo susie

Parodoje „Agrobalt 2002” pirmą 
kartą dalyvaus JAV Įmonės

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) 
— Tarptautinė žemės ūkio, 
maisto ir pakuočių pramonės 
paroda „Agrobalt 2002” tampa 
vis populiaresnė — šiemet 
pirmą kartą joje dalyvaus ir 
JAV įmonės.

„Pernai parodoje dalyvavo 
JAV įmonės atstovybė iš Len
kijos, tačiau šiemet parodos 
garbės svečiai yra Ohio ir Ili
nojaus valstijos (JAV)", pirma
dienį spaudos konferencijoje 
sakė parodų centro „Litexpo”, 
kurioje vyks „Agrobalt 2002”, 
direktorius Aloyzas Tarvydas.

Lietuvos garbės konsulė 
Ohio valstijoje Ingrida Bub

' Iškilmingas parodos ,.Agrobalt 2002” atidarymas. Kę«tueio v»n*<o <Eltai nuotr

metu bus supaprastintas me
chanizmas, kuriuo tikrinamos 
visos prekės, įvežamos į Iraką 
pagal JT „naftos už maistą” 
programą. Pakeitus ankstesnę 
tvarką, į Iraką įvežamos pre
kės bus tikrinamos pagal są
rašą, neleidžiantį importuoti 
tų prekių, kurios gali būti pa
naudotos kariniais tikslais.

AFGANISTANAS

Per JAV pajėgų numestos 
bombos ar raketos ataką ryti
niame Afganistano Daberi 
kaime pirmadienį buvo sužeis
ta mažiausiai 30 civilių gyven
tojų, pranešė Pakistane įsikū
rusi naujienų agentūra „Afg- 
han Islamic Press”. Tačiau tai 
skubiai paneigė JAV kariuo
menės atstovas spaudai, majo
ras Bryan Hilferty.

Kabulas. Buvęs Afganista
no karalius Mohammed Zahir 
Shah antradienį paskelbė ke
tinąs leistis į kelionę po savo 
tėvynę ir po 29 metus Italijoje 
trukusios tremties pasveikinti 
savo buvusius pavaldinius. M. 
Zahir Shah sakė, jog grįžus į 
Afganistaną, visokeriopai 
stengsis padėti siekti vienybės 
ir taikos.

jęs savo gyvenimą, bet ir vi
soms laisvę mylinčioms tau
toms. Jis troško laisvės vi
siems, todėl, pasak V. Ušacko, 
neatsitiktinai JAV preziden
tas Thomas Jeflerson apie T. 
Kosciušką sakė, jog ,jis yra 
tyriausias laisvės sūnus, kurį 
man teko pažinti”. „Todėl esu 
įsitikinęs, kad T. Kosciuška ir 
šiandien prisįjungtų prie mū
sų pastangų, kuriant laisvą ir 
vieningą Europą, bei JAV, 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų lais
vę mylinčių tautų sąjungą”, 
sakė Lietuvos ambasadorius.

V. Ušackas West Point taip 
pat susitiko su karo akademi
jos vadovu, gen. ltnt. William 
J. Lennox bei Šioje akademijo
je studijuojančiais dviem ka
detais iš Lietuvos — Jugiu Ve
gele bei Giedrimu Jeglinsku.

lienė sakė, kad valstijai paro
doje atstovaus keturios įmo
nės, užsiimančios klevų sulos 
gamyba, kalakutų auginimu, 
riešutų ir džiovintų vaisių 
pakavimu bei žemės ūkio pro
duktų eksportu.

Iš viso parodoje, kuri vyks 
gegužės 7-10 dienomis, pri
sistatys 482 dalyviai iš 24 
valstybių (pernai dalyvių buvo 
658). Be JAV, savo vietas pa
rodoje taip pat turės Latvijos, 
Estijos, Ispanijos, Čekijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių bendrovės.

Nukelta į 4 psl.

Bagramo oro bazė. Kana
dos kariai atkasė kapavietę, 
kurioje, kaip manoma, yra pa
laidoti kaip kankiniai už tikė
jimą garbinami aukšti Osama, 
bin Laden vadovaujamo „al- 
Qaeda” teroro tinklo nariai, 
antradienį pranešė Kanados 
kapitonas Philip Nicholson. Jo 
teigimu, iš visų 23 kapavietėje 
rastų palaikų buvo paimti 
DNR pavyzdžiai. „Mes nera
dome nei vienų palaikų, kurių 
ūgis būtų siekęs 1.95 metro”, 
teigė karininkas, turėdamas 
galvoje O. bin Laden.

PAKISTANAS
Islamabadas. Radikali is- 

lamistų partija antradienį pa
žadėjo priešintis bendriems 
Pakistano ir JAV pajėgų žy
giams į medreses (religines se
minarijas), bet paneigė pra
nešimus, jog vietos genčių se
niūnai planuoja išpuolius 
prieš JAV karius.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KVIESLYS Į 2002 M. LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUS

LSS Tarybos Pirmija, vado
vaudamasi LSS Vadovybės 
rinkimų nuostatais, kviečia 
LSS narius į korespondenti
nius vadovybės rinkimus. Jų 
TIKSLAS yra išklausyti LSS 
vadovybės pranešimus, susi
pažinti su rinkimų dalyvių pa
sisakymais ir siūlymais, pri
imti nutarimus organizacijos 
klausimais, bei išrinkti LSS 
vadovybę.

(a) LSS Tarybos Pirmija pre
zidiumui sudaryti pakvietė 
v.s. Romą Fabijoną, 21 Com- 
mons Drive, Palos Park, IL 
60464, tel. Nr. (708) 448-4027.

(b) Registracijos mokestis 
nemokamas. Rinkimų išlaidos 
sumokamos iš Tarybos iždo.

(c) Vadovybės rinkimų dar
botvarkė:

Pirmijos Kvieslys rinkimus 
pradėti — gegužės 4 d.

Vienetų sąrašai atsiunčia
mi Rinkiminei komisijai iki 
birželio 1 d.

Kandidatų siūlymas iki rug
sėjo 14 d.

Balsavimo lapų su kandida
tų sąrašais išsiuntimas iki 
rugsėjo 28 d.

Grąžinami balsavimo lapai 
iki spalio 26 d.

Paskelbiami balsavimo duo
menys — lapkričio 23 d.

Tarybos, Garbės teismo ir 
Kontrolės komisijos Pirmi
ninkų rinkimai gruodžio 7 d.

LSS Vadovybės rinkimai 
bus vedami pagal LSS STA- 
TUTO/LSS VADOVYBĖS
RINKIMŲ NUOSTATUS,
priimtus LSS Tarybos akivaiz
diniame posėdyje, protokolas 
Nr. 5, 1995 m. spalio 6, 7 ir 8 
dienomis ir LSS Rinkimų ko
misijos pasiūlymai rinkimų ei
gai patvirtinti Tarybos Pirmi
jos 1999 m. gegužės mėn. 5 d.

Rinkimų dalyviai:
(a) Vadovybės rinkimų daly

viais gali būti įžodį davę LSS 
nariai ne jaunesni kaip 18 m. 
amžiaus ir išbuvę Sąjungos 
nariais paskutinius dvejus (2) 
metus.

(b) Užsimokėję LSS Tarybos 
Pirmijos nustatytą nario mo
kestį už 2000, 2001 ir 2002 
metus. Nauji nariai už 2001 ir 
2002 metus.

Nario mokestis:
(a) Metinis LSS nario mo

kestis: 20 dol.
(b) Nario mokesčio nemoka 

apdovanoti Geležinio Vilko 
Ordinu ir atleisti Pirmijos nu
tarimu pagal nuostatus.

(c) Jeigu narys yra 18 metų 
ir susimokėjęs nario mokestį 
paskutinius dvejus (2) metus, 
gali balsuoti. 18 metų ir vyres
ni turi būti mokėję nario mo
kestį paskutinius trejus metus.

(d) Atskirų šakų pareigūnai 
ir nariai susimoka nario mo
kestį per savo vadijos atsto
vus.

(e) Sąjungos vadovybės na
riai susimoka nario mokestį 
per LSS Tarybos iždininkę.

(f) Negalėję sumokėti nario 
mokesčio nustatytu laiku, gali 
jį sumokėti rinkimų prezidiu
mui.

, (g) Iždininkai pristato visų 
susimokėjusių sąrašus.

(h) Iždininkų sąrašai galioja 
ir nereikia antrą kartą regist
ruotis balsavimui.

Kandidatų siūlymas:
(a) Kandidatais į renkamą 

LSS vadovybę gali būti siūlo
mi:

• Vadovybės rinkimų daly
viai, LSS nariai.

• Bent 21 metų amžiaus.
• Turį bent paskautininko,- 

ės laipsnį.
(b) LSS narys,-ė negali kan

didatuoti į renkamąsias parei
gas Lietuvių Skautų sąjungoje 
ir Lietuvos Skautų organizaci
jose, t.y. privalo pasirinkti pa
reigas tik vienoje organizaci
joje, (žiūr. Rinkimų nuostatus 
ir Tarybos 1993 m. posėdžio 
protokolą Nr. 6).

(c) Visi kandidatai turi būti 
surašyti sąraše ir paliktas lan
gelis pažymėti (taip) (ne) (su
silaiko).

(d) Negali būti palikta vie
ta pačiam balsuotojui įrašyti 
kandidato pavardę.

(e) Kandidatas jokiu būdu 
negali kandidatuoti į daugiau 
kaip vienas pareigas.

(f) Rinkimų komisija turi 
pasitikrinti su kandidatu ar 
tikrai jis/ji sutinka kandida
tuoti į siūlomas pareigas.

Balsavimo sąrašai ir 
skaičiavimas:

(a) Pirmame biuletenyje turi 
būti paskelbta visa balsavimo 
eiga ir laikas — kalendorius.

(b) Komisija peržiūri sąra
šus ir su pirmu biuleteniu pa
žymi, kuriose šakose gali na
rys balsuoti. Visi nariai — turi 
teisę balsuoti LSS rinkimuose.

(c) Lapas patarimams ir pa
siūlymams turi būti iš anksto 
paruoštas ir išsiuntinėtas vi
siems balsuotojams su pir
muoju biuleteniu.

(d) Siunčiant balsavimo la
pus, kiekvienas narys gauna 
atitinkamą lapą. Patartina su
skirstyti balsavimo lapus pa
gal spalvas, pvz.: Bendras 
LSS — baltas, Seserija — gel
tonas, Brolija — raudonas, 
Akademikai — mėlynas.

(e) Balsų skaičiavimas yra 
viešas ir turi jo laikas ir vieta 
būti iš anksto nustatyta ir 
patvirtinta paskutiniame biu
letenyje.

(f) Balsų skaičiavime negali 
dalyvauti nei vienas į pareigas 
kandidatuojantis.

(g) Balsavimo rezultatai turi 
būti pirmoje vietoje tuojau 
pranešti kandidatams.

(h) Sąrašai balsavimus lai
mėjusių turi būti paskelbti
skautiškoje/lietuviškoje spau
doje ne vėliau kaip dviejų sa
vaičių laikotarpyje.

LSS Vadovybės rinkimų 
nuostatai yra vienintelės tai
syklės prezidiumui ir visiems 
dalyviams. Visi LSS vadovai 
įpareigojami pranešti apie va
dovybės rinkimus savo vie
netų vadijoms, kitiems LSS 
nariams ir raginti visus daly
vauti rinkimuose.

Kviečiame visus brolius ir 
seses gausiai dalyvauti LSS 
Vadovybės rinkimuose. Są
jungos ateitis priklauso nuo 
kiekvieno nario, tad aktyvus 
įsijungimas į Vadovybės rinki
mus užtikrins šviesią ateitį 
globojant lietuvišką jaunimą 
skautiškoje dvasioje. Siūlykite 
kandidatus, nes jaunimo or
ganizacijoje visuomet reikia 
naujų idėjų ir jaunų vadovų.

Budėkime!

LSS Tarybos Pirmija 
v.s. Birutė Banaitienė,

Tarybos pirmininkė
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Kaziuko mugės metu broliai ir sesės Šv. Kazimiero parapijos kieme pasodino berželį, kuris buvo tarp aukų ne
šamų pernai, per Los Angeles 50 m. skautavimo jubiliejines šv. Mišias. Iš k.: v.s. fil. Eugenijus Vilkas, ps. Danu
tė Mažeikienė, Tomas Viskanta, Konradas Mažeika, Valdas Varnas, Andrius Mažeika, Paulius Jasiukonis. Klū
po: Aleksas Newsom, ps. fil. Jūratė Venckienė ir s. fil. Vytenis Vilkas. Nuotr.B. Prasauskienės

SKAUTIŠKA VEIKLA RAMIOJO VANDENYNO PAKRAŠTYJE

KAZIUKO MUGE LOS 
ANGELES

Po dviejų praėjusių metų lie
tingų Kaziuko mugių Los An
geles, kada visi turėjome su
tilpti nedidelėje parapijos sa
lėje, šių metų mugėn saulutė 
ir vasariškas oras į Šv. Kazi
miero parapiją sukvietė daug 
svečių.

Po lietuviškų šv. Mišių mu
gės komendantas skautas vy
tis Vincas Giedraitis mugę ati
daryti ir kaspiną perkirpti pa
kvietė kleboną prel. dr. Algir
dą Olšauską ir kun. Stanis
lovą Anužį. Prel. Olšauskas 
šiemet išeina į labai užsitar
nautą pensiją. Jam esame dė
kingi už visokeriopą skautiš
kos veiklos rėmimą.

Skautai ir skautės, nuo ma
žiausio vilkiuko iki vyriausio 
skautininko, išdėstė savo sta
lus parapijos kieme ir salėje. 
„Pavasario žiedų” tema pa
puošti stalai siūlė įvairiausių 
rankdarbių, gėlių, margučių, 
knygų ir skanėstų. Paukštytės 
ir vilkiukai, kaip įprasta, „pre
kiavo” loterijos būdu.

Sesės gražinietės vaišino 
svečius gardžiais lietuviškais 
pietų valgiais. Broliai ir sesės 
akademikai viliojo skaniau
siais pyragais ir kava, o „skra
jojantis” akordeonistas ir dai
nininkas, Česlovas Geštautas, 
kvietė visus ir visas bendrai 
dainai.

Pernai, per Los Angeles

Los Angeles „Jūratės” draugovės sesės laukia Kaziuko mugėn atsilan
kančių svečių. Iš k.: draugininkė vyr. sk. Auksė Stočkutė, skautės Vilija 
Dudor, Aleksandra Haboneck ir Inga Newsom. Nuotr. B. Prasauskienės

Los Angeles Kaziuko mugėje rožėmis prekiauja sk. vyčiai ir kandidatai. 
Iš k.: Povilas Jocas, Marius Aneliauskas, Jonathan Dudor, Povilas Pakuc: 
kas. Tomas Viskanta ir Auris Jarašūnas. Nuotr. B. Prasauskienės

skautavimo 50 metų jubilie
jaus iškilmes, buvo nešamas 
beržo medelis, kaip vienas iš 
daugelio aukų šv. Mišių metu. 
Tą berželį rūpestingai išsau
gojo skautiška Jūratės ir Juo
zo Venckų šeima. Mugės metu 
berželį pasodinome prie para
pijos aikštės vartų, kad jis 
augtų ir klestėtų kaip ir mūsų 
skautiška veikla.

v.s. Birutė Prasauskienė

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO SKAUTŲ

IŠKYLA

Tradicinė RVR Šv. Jurgio iš
kyla šį pavasarį vyko balan
džio 13-14 d. įspūdingame slė
nyje prie Ramiojo vandenyno, 
Point Mugu State Beach par
ke. Iš trijų pusių apsupti kal
nų ir su vandenyno vaizdu pro 
jų tarpą, sesės ir broliai ieš
kojo užuovėjos savo pastovyk- 
lėms, nes vyresnieji ruošėsi 
čia praleisti naktį.

Po skanių pietų, kuriuos pa
sirūpino visi vienetai, vyko iš
kilminga rajono sueiga. Suei
gos komendantei prityrusiai 
skautei Dainai Mattytei vado
vaujant, buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos, perskaityti 
įsakymai ir raportai. Dalyvavo 
49 skautai ir skautės, būrys 
vilkiukų ir paukštyčių, graži- 
niečių ir sesių akademikių. 
Taip pat daug tėvelių ir sve
čių.

LS Seserijos įsakymu į skau- 
tininkės laipsnį buvo pakeltos 
paskautininkės Danutė Ma
žeikienė, Regina Polikaitienė 
ir Tina Udrienė. Pažangumo 
ordinu buvo apdovanota vyr. 
skautė tn. Aušra Venckutė. 
Skautas vytis Marius Ane- 
lauskas gavo .Ąžuolo” vadovų 
mokyklos baigimo atestatą ir 
ženklą. Rajono vadė v.s. Bi
rutė Prasauskienė papasakojo 
pasaulio skautų patrono Šv. 
Jurgio gyvenimo istoriją ir le
gendas apie jį.

Saulutei leidžiantis, būrys 
prit. skaučių ir vadovių dingo 
iš pastovyklės. Tik joms grįžus 
sužinojome, kad skautė Daina 
Karaliūtė jau prityrusi skau
tė. Sveikinome visas pakeltą
sias ir apdovanotas seses.

Migloms renkantis ant Ra
miojo vandenyno, skautai, 
skautės, vilkiukai paukštytės, 
tėveliai ir svečiai rinkosi prie 
laužavietės sušilti ir sudai
nuoti daug mūsų pamėgtų 
dainų. Pasirodymuose paukš
tytės suvaidino Šv. Jurgio le
gendą, kaip jis išgelbėjo kara
laitę iš baisiojo slibino nasrų. 
Po laužo mažieji ir tėveliai at
sisveikino ir grįžo namo, o kiti 
liko naktiniams žaidimams ir 
sekmadienio ryto programai. 
Ačiū sese Alma Stočkiene, kad 
radai tą gražų slėnį šių metų 
iškylai!

B. P.

99DRAUGYSTĖS” STOVYKLA AUSTRALIJOJE
Kaip jau įprasta, ir šių 2002 

metų pradžioje vyko Melbour- 
no „Džiugo” tunto stovykla, 
pavadinta „Draugystė”. Sto
vykla prasidėjo sausio 3 ir 
baigėsi 9 d., Britannia Park, 
Yarra Junction. Ši labai graži, 
žalia stovyklavietė buvo nauja 
Australijos Lietuvių skau
tams, ji priklauso Australijos 
skautėms — „Guides”. Gal to
dėl, kad stovykla šiemet vyko 
naujoje neišbandytoje vieto
vėje sulaukėm tikrai nemažai 
dalyvaujančių.

Sekmadienį, sausio 6 d., sve
čių dieną, susirinko 81 skautų 
ir skaučių, o šiaip stovykloje 
dalyvavo maždaug 50 skautų 
ir skaučių. Žinoma, kad Mel- 
boumo skautai sudarė dides
nę dalį dalyvaujančių, bet at
vyko skautų iš Adelaidės, 
Geelongo ir Brisbanės.

Stovyklai vadovavo skautas 
vytis brolis Paulius Kviecins- 
kas, pavaduojamas skautinin- 
kės sesės Danos Lynikienės. 
Stovyklos adjutantas buvo sk. 
vytis brolis Rimas Strunga, o 
užsiėmimų koordinatorė buvo 
skautininkė sesė Rasa Statku
vienė, nors prie dienotvarkės 
išdėstymo prisidėjo visas sto
vyklos štabas.

Dienomis skautai užsiėmė 
įvairiais užsiėmimais. Tarp 
medžių buvo iškabinta ilga 
„skriejanti lapė”, kuri visiems 
patiko. Taip pat, skautai tu
rėjo progą patikslinti jų navi
gacinius sugebėjimus, ir

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (US.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik SeStadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcįja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas: administracij a@draugas.org

redakcija@draugas.org 
ra8tine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

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

ligoninėms.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

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

Tel. 708-422-8260

iškepti „damper” — duoną ir 
karštus bananus miške ant 
laužo. Vieniems skautams ir 
skautėms teko pasistatyti sau 
„treehouse” ant platformų 
miške, ir ten pernakvoti su uo
dais. Dienos metu nemažai 
sportuota. Vyko tinklinio, bei 
futbolo (europietiško) rungty
nės. Kelios dienos buvo tikrai 
šiltos, tai skautai pasinaudojo 
proga pamirkti stovyklavietės 
dideliame gaivinančiai vėsia
me baseine. Be to, skautams, 
12 metų amžiaus ir vyres
niems teko tarp uolų ir di
džiulių granito akmenų laipio
ti ir šliaužti. Organizuotos 
grupės su profesionalėmis pa
vaduotojomis įlindo pro mažą 
tarpelį, nelabai žinojome ko 
tikėtis, tačiau išlindome pur
vini, bet labai laimingi, kad 
teko pabandyti tai, ko gyve
nime, greičiausiai, nei vienas 
nebuvome pabandę. Kiti skau
tai pasirinko važiuoti uogauti 
ir pririnko visiems 30 kilo
gramų mėlynių, aviečių, bei 
gervuogių.

Svečių dieną privažiavo tėvų 
ir senelių iš Melboumo ir apy
linkių išklausyti klebono Egi
dijaus Amašiaus Mišių me
džių paunksmėje. Po skanios 
vakarienės jie apžiūrėjo Lilės 
Kozlovskienės koordinuotą 
Užgavėnių parodą. Daug visų 
amžių skautų ir skaučių apsi
rengė „ubagais”, čigonais, ra
ganomis ar kitaip, ir muzikan
tams grojant šoko tradicinius

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Dr. Vida I.PuodžlOnienė 
Healthy Connection 

\ —. Chiropractic & Rehab 
CIWc

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201Z202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

teminius šokius.
Visi stovyklautojai labai 

skaniai pavalgė Lilės Kozlovs
kienės, Mykolo Kozlovskio ir 
Dennis Gaylard pagaminto 
maisto. Ačiū jiems ir kitiems 
skautininkams, kurie prisidė
jo prie virtuvės darbų.

Stovyklose vakaro laužas su
teikia progą atsipalaiduoti ir 
smagiai padainuoti ar įdomių 
pasirodymų pasižiūrėti. Šioje 
stovykloje pasinaudojome dve
jom tinkamom laužavietėm, 
kur laužai buvo įdomiai ir en
tuziastiškai vedami vyčių kan
didatų brolio Rimo Statkaus, 
ir jūros skauto brolio And
riaus Pranckūno, su įvairiais 
padėjėjais. Įdomius pasirody
mus atliko skautai, vyresnės 
skautės, sk. vyčiai, skautinin
kai ir net svečiai Paulius Pet
raitis ir Gintaras Radzivanas. 
Per savaitgalį padaugėjo mu
zikantų — prie Andriaus 
Pranckūno gitaros prisidėjo 
brolio Rimo Skeivio ir sesės 
Nįjolės Zdanienės akordeonai, 
bei Dennis Gaylard su būgnu 
iš kartoninės dėžės. Nereikia 
sakyti, kad laužas tą vakarą 
buvo labai melodingas.

Stovyklai pasibaigus visi iš
važiavome norėdami gerai nu
siprausti ir išsimiegoti, o da
bar laukiam vėl susitikti rąjo- 
ninėje stovykloje, Adelaidėje, 
2003 metais.

vyr. skautė 
Albina Strungaitė

„Tėviškės aidai”, 2002.02.09
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JAV ETNINĖS ORGANIZACIJOS 
PASISAKO UŽ NATO PLĖTRĄ

Atkelta iš 1 psl. Antrame 
simpoziume dalyvavo Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos amba
sadoriai bei jų bendruomenių 
atstovai. Jie aptarė šių kraštų 
priėmimo specifinę patirtį ir 
pasiryžo remti Vilniaus de
šimtuko priėmimą į NATO 
šiais metais. Walter Andru- 
syszyn, Baltųjų rūmų Nacio
nalinės apsaugos tarybos di
rektorius, pristatė prezidento 
Bush vyriausybės požiūrį į 
NATO praplėtimą. Ypač pa
skatinantį žodį tarė Bruce 
Jackson, kuris vadovauja JAV 
NATO komitetui. Jis optimis
tiškai apžvelgė esamą eigą, 
tačiau pabrėžė, kad laimėji
mas tik bus garantuotas kada 
bus atkakliai siekiama narys
tės ir dabar nėra laikas pasi
tenkinti gražiais užtikrini
mais, bet energingai dirbti, 
kad priėmimas šiais metais 
taptų realybe.

Reikšminga, kad suvažiavi
me taipgi dalyvavo Ohio sena
torius George Voinovich, kuris 
savo kalboje išskyrė lietuvių 
įnašą ir organizuotumą. Jis 
pristatė lietuvius, kaip pavyz
dinę tautinę grupę, kuria ki
tos grupės turėtų sekti. Jis 
taipgi pasidžiaugė, kad dešim
tis tautinių grupių ir jų orga
nizacijos taip glaudžiai, sutar
tinai dirba šiam tikslui. Jo 
manymu, toks vieningumas 
liudįja, kad šitie kraštai yra 
pribrendę įstojimui į Šiaurės 
Atlanto Sąjungą. Jis žadėjo 
asmeniškai angažuotis šiuo 
reikalu ir įtaigoti savo kolegas 
JAV Senate, kad jie teigiamai 
pasisakytų dėl NATO plėtros. 
NATO plėtros klausimas bus 
sprendžiamas šių metų lap
kričio mėnesį Prahoje.

Susitikimas baigėsi jungti
niu pareiškimu, kurį sureda
gavo rumunų, slovakų ir lietu
vių atstovai. Tame komitete 
lietuviams atstovavo Ameri
kos Lietuvių tarybos pirminin
kas Saulius Kuprys. Jis pa
stebėjo, kad bendro pareiški
mo procesas nebuvo lengvas, 
kadangi buvo daug skirtingų 
nuomonių. Kai kurios grupės 
nebuvo visai patenkintos, pa
vyzdžiui, vengrų atstovas no
rėjo, kad būtų įtraukta atskira 
pastraipa apie mažumų teises, 
tačiau tas pasiūlymas buvo 
per vėlai ir nepakankamai 
aiškiai pristatytas. Apskritai, 
pareiškimas yra reikšmingas 
ir išdėsto dešimties tautų lū
kesčius bei išeivijos viziją apie 
tų kraštų priėmimą į NATO 
sąrangą.

Bendras JAV etninių 
organizacijų pareiškimas
NATO plėtros klausimu

1. Mes, Amerikos albanų,

IŠ BIRŽŲ APSKRITIES 
KOMENDANTŪROS 1919-1940

METAIS ISTORIJOS
VALDEMARAS MICHALAUSKASNr.2

1928. III.14-1933.VI.12 Bir
žų apskr. karo komendantas 
buvo pulk. Įeit. Pranas Kau
nas, atkeltas iš Karo mokyk
los, kur buvo jos inspektorius, 
laikinai ėjo viršininko parei
gas. 1919.1.17-1919.III.30 va
dovavo 2 pėst. pulko mokoma- 
jai kuopai ir išleido Lietuvos 
kariuomenės I-ąją puskarinin
kių laidą, kurią visi ją baigu
sieji vėliau įstojo į vieną ar 
kitą Karo mokyklos kadri
nių karininkų laidą. Kupinas 
energijos viršininkas daug 
dėmesio skyrė atsargos kari
ninkų mokymui, rengė taik
liausio šaulio varžybas, pats 
skaitė paskaitas apie naujau
sius ginklus, pėstininkų kovos 
taktiką. Buvo entuziastingas 
Lietuvių ir latvių draugijos 
narys. Skatino skaityti karinę 
spaudą, domėtis tarptauti
niais politiniais įvykiais. Bū

bulgarų, čekų, estų, kroatų, 
latvių, lenkų, lietuvių, make- 
doniečių, rumunų, slovakų, 
slovėnų ir vengrų bendruome
nių atstovai, susirinkę Wa- 
shington, DC, reiškiame pa
ramą ir pritarimą nesuskaldy
tos ir laisvos Europos vizijai, 
kaip 2001 m. birželio 15 d. tai 
nurodė prezidentas George W. 
Bush, bei 1996 m. spalio 22 d. 
tuometinis prezidentas Wil- 
liam J. Clinton.

2. Tikime, kad NATO yra 
Šiaurės Atlanto regiono pama
tas, užtikrinantis laisvės, de
mokratijos ir žmogaus teisių 
apsaugą. Mes taip pat tikime, 
kad JAV tamprus bendradar
biavimas su Europa atitinka 
JAV gyvybinius interesus.

3. Dėkojame JAV Atstovų 
rūmams už svarų pritarimą 
„Laisvės Sutvirtinimo įstaty
mui” (Freedom Consolidation 
Act) ir už jo priėmimą 2001 
m., bei raginame JAV Senatą 
nedelsiant taip pat patvirtinti 
šį įstatymą.

4. Tikime, kad Čekijos Res
publikos, Lenkijos bei Vengri
jos priėmimas į NATO padidi
no Transatlantinio regiono 
saugumą, o taip pat sustiprino 
ir išplėtė taikos, pastovumo 
bei demokratijos erdvę Euro
poje.

5. Pritariame prezidentui 
Bush ir kartu su juo tikime, 
jog „visos naujosios demokra
tinės valstybės Europoje nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros 
turi tokias pat teises į sau
gumą ir laisvę bei tokias pat 
teises įstoti į europines orga
nizacijas, kaip ir senosios de
mokratinės Europos valsty
bės”. Taip pat tikime, kad 55 
mln. žmonių, gyvenančių in
tegracijos siekiančiose Euro
pos valstybėse, turėtų pratur
tinti Europos tautų šeimą bei 
turėti teisę naudotis vientisos 
Europos teikiamais privalu
mais.

6. Mes džiaugiamės naujųjų 
demokratinių Europos valsty
bių pažanga, stiprinant de
mokratiją, vystant laisvos pre
kybos ūkį bei ugdant stiprią ir 
teisinę visuomenę. Tikime, 
kad šių valstybių priėmimas į 
NATO būtų lemtingas jų pa
siekimas kovoje už savo lais
vę. Reiškiame pagarbą vi
siems, kurie šioje kovoje auko
josi bei dėkojame Jungtinėms 
Valstijoms už nuolatinę para
mą.

7. Džiaugiamės pažanga, 
kurią padarė naujosios de
mokratinės Europos valsty
bės, besiruošdamos priimti 
NATO narystės įsipareigoji
mus.

8. Džiaugiamės naujųjų de

damas Savanorių sąjungos 
Biržų skyriaus pirmininkas, * 
labai sustiprino jo veiklą. Bu
vo didelis Šaulių sąjungos pri
artinimo prie kariuomenės 
idėjos šalininkas; kelis metus 
vadovavo XVIII Biržų šaulių 
rinktinės valdybai. P. Kauno 
iniciatyva Biržuose pastatytas 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklas (skulptorius Rober
tas Antinis), prie kurio miesto 
gyventojai rinkdavosi paminė
ti valstybinių švenčių ir pa
reiškė pasipiktinimą dėl impe
rialistinių kėslų, smurto lietu
vių atžvilgiu Vilnijoje ir Klai
pėdos krašte. Išlydint pulk. 
Įeit. P. Kauną toms pačioms 
apskrities komendanto parei
goms į Mažeikius, „Biržų ži
nios” rašė, kad Biržuose, kur 
gyvena 4 tikėjimų — katalikų, 
evangelikų reformatų ir evan
gelikų liuteronų, stačiatikių

Užsienio reikalų ministrų ir delegacijų vadovai, dalyvavę Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, gegužės 3 d. pra
sidėjusioje 110-oje Europos Tarybos sesijoje, kurios metu iš Lietuvos pirmininkavimo pareigas perėmė Liuksem
burgas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

KURIAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KARIŲ ARTIMŲJŲ SĄJUNGOS SKYRIUS

Išdavikiškas Lietuvos vy
riausybės neryžtingumas pra
sidėjus sovietinei okupacijai 
1940 m. birželio 15-ąją dieną 
prieš tai gėdingai priėmus 
akiplėšišką bolševikų ultima
tumą, paralyžiavo Lietuvos 
kariuomenę. Ji pakluso išda
vikiškam vyriausiojo kariuo
menės vado J. Vitkausko įsa
kymui draugiškai sutikti rusų 
okupacinę kariuomenę. Nesi
priešinimas nesušvelnino dra
matiško tautos likimo (nors to 
buvo tikėtasi), nenumaldė azi
jietiško okupantų žiaurumo. 
Puikiai apginkluota ir pareng
ta Lietuvos kariuomenė galėjo 
didvyriškų suomių pavyzdžiu 
duoti galbūt trumpalaikį, bet 
skaudų smūgį apskurusioms 
raudonarmiečių ordoms. Ta
čiau visuotinis pasimetimas 
buvo fatališkas. Psichologiniu 
požiūriu trūko pirmojo šūvio, 
kurį galėjo paleisti bet kuris 
ryžtingesnio savarankiškai 
mąstančio, supratusio kapitu-

mokratinių Europos valstybių 
parodytu solidarumu Jung
tinėms Valstijoms po 2001 m. 
rugsėjo 11 d. teroro išpuolių, 
veikiant lyg de f acto jos būtų 
JAV bei NATO sąjungininkės. 
Kovoje su terorizmu naujosios 
demokratinės Europos valsty
bės atvėrė savo oro erdvę bei 
sienas Jungtinėms Valstijoms 
ir NATO, taip stiprindamos 
saugumą bei įsijungdamos į 
kovą su terorizmu.

9. Džiaugiamės 2000 m. ge
gužę Vilniuje, Lietuvoje pada
rytu naujųjų demokratinių 
Europos valstybių įsipareigoji
mu noriai bendradarbiauti 
tarpusavyje.

10. Raginame naująsias de
mokratines Europos valstybes 
paspartinti vykdymą reformų,
ir judėjų-išpažinėjai, valdžios 
žmonėms tikrai nėra lengva 
suderinti visų norus. Tačiau 
komendantui, kuris savo dar
be neturėjo nei numylėtų sū
nų, nei posūnių, susidariusius 
prieštaravimus visada sekėsi 
sklandžiai bendru sutarimu ir 
nuolaidomis sušvelninti ar pa
naikinti.

Sėkmingai pastarųjų dviejų 
karo komendantų veiklai daug 
padėjo pavaduotojai, darbštūs 
ir gerai mobilizacijos darbą 
išmanantys komendantūros 
raštvedžiai kapitonai Pranas 
Briedulis ir Antanas Jurgutis, 
Biržų komendantūroje tarna
vę 1924.III. - 1929.III.20 ir 
1929.IV.l - 1936.11.13, bei 5 
civiliniai tarnautojai — rašti
ninkai, iš kurių vienas buvo 
vyresnysis raštininkas. Juo 
nepilną I-ąjį komendantūros 
gyvavimo laiką buvo T. Stan
kevičius, vėliau — Jonas Vili
mas. 4

1933.VI.28-1940.VI.28 Biržų 
apskr. karo komendantas 
(pulko vado padėjėjo teisėmis) 
buvo pulk. Įeit. Kleopas Vy
tautas Michalauskas, atkeltas 
iš Mažeikių, kur ėjo tas pačias

liacijos pragaištingumą, vyres
niojo karininko įsakytas dali
nys (arčiausiai to buvo iš Ma
rijampolės išžygiavęs Vokieti
jos sienos link devintasis pul
kas). Deja, deja... Todėl pritrū
kusių ryžto Lietuvos kariuo
menės karininkų likimas buvo 
absurdiškai tragiškas, nes lė
mė bejėgišką žūtį konclage- 
riuose prie Lamos ežero (ten, 
užpoliarėje netoli Norilsko, jų 
žuvo per 600 kartu su latvių ir 
estų karininkais).

Laimė, 1940-ųjų gėdą nuplo
vė 1941 m. birželio sukilėliai 
ir vėliau pokario partizanai.

Koks bebūtų Lietuvos kari
ninkų likimas, kiekvienas jų 
vertas atminimo. Jį puoselėja 
patriotinė organizacija — Lie
tuvos kariuomenės karių, nu
kentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjunga. Ji užregistruota Tei
singumo ministerijoje 1998 m. 
liepos 7 d. Sąjungos pirminin-

kurios sąlygoja šių valstybių 
pakvietimą į NATO šiemet 
Prahoje vyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime.

11. Reiškiame savo padėką 
Čekijos Respublikai, Lenkijai 
ir Vengrijai už paramą Vil
niaus procesui, taip pat Dani
jai ir Norvegijai už indėlį stip
rinant Baltijos valstybių sau
gumą, o taip pat Graikijai ir 
Turkijai už paramą kaimy
ninėms tautoms.

12. Mes patys pasižadame 
siekti, kad laisvos ir vieningos 
Europos vizija būtų įgyvendin
ta, o taip pat skatiname JAV 
prezidentą bei Senatą remti 
visų narystės NATO siekian
čių ir tinkamai tam pasiren
gusių valstybių priėmimą į šią 
Siaurės Atlanto organizaciją.

ALT info.
pareigas. Todėl turėjo nemažą 
šio darbo patirtį, komen
dantūros parengtus mobiliza
cijos planus gerai vertino ka
rinė vadovybė. Naujokų ėmimo, 
atsarginių tikrinimo ir moky
mo, mobilizuotinų transporto 
priemonių apžiūros, kariuo
menei superkamų arklių ir kt. 
reikalais teko nuolat važinėti 
po visą II apskrities valsčių 
(Biržų, Daujėnų Joniškėlio, 
Krinčino, Nemunėlio Radvi
liškio, Pabiržės, Papilio, Pas
valio, Saločių, Vabalninku, 
Vaškų). 1933.IX.15-1935.V.18 
vadovavo Biržų rajono skautų 
tuntui. 1935 m. liepos 15 d. 
Šaulių sąjungos įstatymu ru
denį pradėjo eiti ir XVIII 
Biržų šaulių rinktinės vado 
pareigas. Susipažįstant su 
šaulių būrių veikla, neliko 
nepažinto nė vieno bažnyt
kaimio. Šaukiami būrių vadų 
tarnybiniai pasitarimai, nu
rodoma, kas būriuose gerai ir 
kur dar reikia pasitempti. Ne
nuilstamos energijos pavaduo
tojai, šaulių reikalų komen
dantūros karininkai kpt. E. 
Valuntas ir Įeit. J. Žemai
taitis. Kai bendromis pastan

kas dr. Vytautas Jarulaitis. 
Busimieji sąjungos iniciatoriai 
1990 m. sutvarkė Lietuvos 
aukštųjų artilerijos karininkų 
kapus prie Lamos ežero (so
vietų per apgaulę jie buvo iš
siųsti į pasitobulinimo kur
sus), 1991 m. buvo pastatytas 
Pabaltįjo karininkų memoria
las Norilske.

Numatyta išleisti dešimties 
tomų enciklopedinio pobūdžio 
žinyną apie Lietuvos kariuo
menės karininkus (apytikriai 
turi būti žinios apie 700 Lietu
vos karininkų, paminint jų, 
žmonų ir vaikų gimimo datas). 
Beje, apie 300 karininkų daly
vavo pokario rezistencijoje. 
Pirmasis tomas jau išėjo, šiais 
metais ruošiamasi išleisti ant
rąjį. Ieškoma rėmėjų.

Sąjungos skyriai veikia ir 
JAV, Kanadoje, Australijoje.

Balandžio 6 d. Marijampolės 
centrinės bibliotekos salėje 
įvyko sąjungos valdybos narių 
susitikimas su marijampolie
čiais (beje, Suvalkija, propor
cingai imant, davė daugiausia 
karininkų). Svečius pristatė 
Henrikas Butkus — Sąjungos 
atstovas Marijampolėje (norin
tys dalyvauti organizacijos 
veikloje gali jam paskambinti 
tel. 91784 arba 868812145). 
Apie sąjungos įstatus kalbėjo 
valdybos narys Vytautas Za- 
bielskas, apie veiklą — Viole
ta Literskytė-Zabielskienė (jos 
tėtis, Lietuvos kariuomenės 
kapitonas, žuvo prie Lamos 
ežero). Vytautas ir Violeta — 
buvę marijampoliečiai, eks
pedicijų prie Lamos ežero da
lyviai. Iš marijampoliečių pa
sisakė buvęs partizanas Vla
das Daminauskas, mokytoja 
Genovaitė Jarumbavičiūtė ir 
kiti. Svečiai aplankė Marijam
polės Tauro apygardos parti
zanų ir tremties muziejų.

Algimantas Lelešius

gomis pasiekiama, kad nau
jokų išsiuntimo į karinius da
linius dieną nebematyti gat
vėse besišlaistančių girtų 
žaliūkų vyrų, sugyvulėjusiais 
balsais baubiančių nevilties 
kupiną „Bereik, motinėl, mane 
auginai / Kodėl mažutėlį ne
nuskandinai?”, negali nesi

Biržų mobilizacijos rajono įstaiga 5-ųjų įsteigimo metinių (1924.IV.26) proga. Sėdi iš k. į d.: M. Striška, 
viršininkas pik. ltn. E. Adamkavičius, raštvedys kpt. P. Briedulis, vyr. raštininkas T. Stankevičius. Stovi: J. 
Gražys, Mickevičius, V. Žemaitis, J. Vilimas, A. Gedeika.
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Bronius Nainys

Kad ir neverčiama 
nenutaustų

„Briuselis ne Maskva. Tie, 
kurie tuos du miestus lygina, 
nežino, ką šneka. J Europos 
Sąjungą (ES) stojant, nebūti
na atsisakyti tautinės tapa
tybės”, — aiškino lietuviams 
Europos Parlamento (EP) pir
mininkas Patrick Cox, gegu
žės 2-trą kalbėjęs Lietuvos 
Seime, Vilniuje.

Mes irgi žinome, kad Briuselis 
ne Maskva, ir niekas iš jo ne
vers lietuvio nutausti, neprie
vartaus tapti nei homo sovieti- 
cus, nei homo europieticus Lie
tuvai į ES stojant ar į ją įsto
jus, bet ar iš tikrųjų nieko iš 
tautinės tapatybės nereiks at
sisakyti, klausimas vis dėlto 
kyla. Pirmiausia, ką Patric 
Cox žodyne reiškia „tautinė 
tapatybė”? Mes ją suprantam 
kaip savaimingą tautą, pri
gimtinę bendruomenę, susikū
rusią bei išsivysčiusią savo 
kalbą, kultūrą, papročius, tra
dicijas, gyvenimo būdą, net ir 
charakterį, susiorganizavusią 
į laisvą, nepriklausomą, sava
rankišką valstybę. Tiesa, „tau
tinė tapatybė” gali būti su
prasta ir kaip savos valstybės 
neturinti tauta, sava valstybė 
tik padeda visas šias tautos 
vertybes saugoti ir sudaryti 
sąlygas jomis naudotis, jas 
puoselėti, ugdyti, tobulinti. 
Bet čia apibrėžtoje sąrangoje 
mes turime abi sąvokas: tautą 
— prigimtinę bendruomenę ir 
valstybę — organizaciją. Žodis 
Lietuva tvirtina jų abiejų 
jungtį. Žinau, nėra visiškai 
tikslu tautą vadinti tik pri
gimtine bendruomene, nes į ją 
galima įsijungti ir kitais bū
dais, pvz., laisvu apsisprendi
mu, gyvenamos aplinkos sąly
gomis, šeimos sukūrimu ar 
dar kitaip, tačiau priklauso
mybės tautai pagrindas visgi 
yra prigimtis, todėl, tautą ap
tariant, galima ja remtis, ma
nau, be mirtinos nuodėmės.

Tik šitaip aptarus Patrick 
Cox minimą tautinę tapatybę, 
verta jo klausti, ar stojant į 
Europos Sąjungą, iš tikrųjų nė 
vienos iš tų vertybių atsisaky
ti nebūtina ir ar visas jas ši jo 
vadovaujama organizacija 
saugos taip pat, kaip saugo 
sava valstybė? Mat tautinė ta
patybė gali dingti ir savaime, 
kai jos atsisakyti ir nebūtina. 
Ypač tokioje sąrangoje kaip jo 
siūloma ES. įdomu, ar tokių 
klausimų Vilniuje jam buvo?

Nors Europos Sąjunga nėra 
nauja organizacija, ir iš suby
rėjusios sovietijos išsilaisvinu
sioms ir atsikūrusioms nau
džiaugti. Rūpinamasi gabių 
karininkų ugdymu. Baigusieji 
gimnazijas ir specialias vidu
rines mokyklas, tinkamiausi 
karininko profesijai, orientuo
jami į Karo mokyklą, į joje 
veikiančius atsargos karinin
kų — aspirantų kursus. Ir 
pats apskrities karinis virši

joms nepriklausomoms vals
tybėms pareiškus norą į ją 
jungtis, sutiko plėstis, tačiau 
ji dar nėra nusistovėjusi ir 
pati nežino ko nori. Pradžioje 
ji veikė tik kaip nepriklauso
mų valstybių sąjunga be jo
kios jėgos, tik geranoriškai pa
laikydama tarpusavio ryšius. 
Tik moralinis autoritetas te
buvo ir jos vyriausia įstaiga — 
Parlamentas. Tačiau pamažu 
jos narės glaudėsi arčiau — 
daugiau dėl ekonominės nau
dos — sąjunga stiprėjo. Vėliau 
iškilo ir saugumo klausimas, 
bet sprendimo čia dar nėra. 
Didžiausias šuolis centran — 
bendro pinigo, euro, įvedimas. 
Tačiau atsirado ir atgraso, kai 
daug metų skraidančias min
tis sąjungą stiprinti iki ben
dros Europos valstybės Jung
tinių Amerikos Valstijų pavyz
džiu Vokietijos užsienio rei
kalų ministras Joschka Fisher 
pasiūlė įgyvendinti. Bendras 
prezidentas, įstatymus lei
džiantis seimas, vyriausybė, 
teismas, bendri pinigai — jo 
paskelbtas, atrodo, Vokietįjos 
kanclerio Gerhard Schroeder 
pritartas, planas kaip į mūrą 
atsitrenkė į Prancūziją, Itali
ją, Austriją ir visas Šiaurės 
Europos valstybes. Ir Europa 
sujuko. Prieš planą pasisakiu
sios dešiniosios partijos visur 
laimėjo rinkimus. J paviršių 
galvas iškėlė ir naciškais kva
pais pasišlakstę kraštutiniai 
dešinieji, Austrijoje, o dabar ir 
Prancūzijoje, sukėlę rimtas 
audras. Jais norėdami atsi
kratyti, už dešinįjį De Gaulle 
šalininką Jaųuefi' Chlrac bal
savo ir socialistai. Atrodo, kad 
Europa ES naudai nenori at
sisakyti nė dalelės valstybinių 
teisių, nekalbant apie tautines 
vertybes. Kažin kas joms atro
do būtina, kas nebūtina?

Kokie tie poslinkiai bebūtų, 
Europoje sukeltas jaukalas iš
nyks, sąjunga vystysis, jos na
rės, senos ir naujos, bendram 
labui kokių nors savo teisių 
atsisakyti visgi turės. Ir atsi
sakyti nebus taip jau nebū
tina, kaip teigė EP pirminin
kas Vilniuje Lietuvos Seimo 
nariams, Bet atsisakyti tik 
valstybinių, ir kaip galima 
mažesnės dalies, bet jokiu bū
du ne tautinių teisių. O Lietu
voje visomis jėgomis stiprinti 
jų saugojimą ir gynybą. Tai 
turi būti pagrindinis mūsų 
politikų dėmesys, vedant vals
tybę į Europos Sąjungą. Ki
taip — Lietuva ir neverčiama 
nutaus.
ninkas, norėdamas išsaugoti 
autoritetą, negali nesitobulin- 
ti: 1936 ir 1937 metų vasaro
mis pulk. įeit, Michalauskas 
buvo pašauktas atlikti trijų 
savaičių artilerininkų progra
mos pratimus Gaižiūnų poli
gone.

(Bus daugiau)



4 DRAUGAS, 2002 m. gegužės 8 d., trečiadienis

Sovietmečio pareigūnams bus 
mokamos valstybinės pensijos

Atkelta iš 1 psl. ___ ...552 litų
pirmojo laipsnio pensijas gau
na 1,360 žmonių. Dauguma jų 
— ginkluoto pasipriešinimo 
dalyviai kariai savanoriai, šios 
pensijos skirtos ir 36-iems 
Kovo ll-osios akto signata
rams.

Deja, Seimas po svarstymo 
pritarė Valstybinių pensijų 
įstatymo pataisoms, kuriomis 
teisė gauti valstybines nu
kentėjusiųjų asmenų pensijas 
suteikiama buvusiems sovieti
nių represinių struktūrų tech
niniams bei vadovaujantiems 
komunistų partijos darbuoto
jams.

Pataisomis daroma išlyga, 
suteikianti teisę gauti valsty
bines pensįjas buvusios So
vietų Sąjungos vidaus reikalų 
komisariato (NKVD), vidaus 
reikalų ministerijos (MVD), 
valstybės saugumo liaudies 
komisariato (NKGB), valsty
bės saugumo ministerijos 
(MGB), valstybės saugumo 
komiteto (KGB), gynybos liau
dies komisariato Vyriausiosios 
kontržvalgybos valdybos

Krikščionių demokratų vadovas 
pasipiktinęs Azijos valstybių gyventojais

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— Partijos „Lietuvos krikš
čionys demokratai” vadovas, 
parlamentaras Kazys Bobelis 
antradienį Seimo Seniūnų su
eigai svarstant klausimą, ar 
atidėti planuotą balsavimą dėl 
Konstitucijos 119 straipsnio 
pataisos, suteikiančios vi
siems Lietuvoje nuolat gyve
nantiems užsieniečiams daly
vauti savivaldybių tarybų 
rinkimuose, teigė, jog „šita pa
taisa neapsaugo nuo vietna
miečių, vietkongiečių, lao- 
siečių ir kitų azijiečių, kurie 
yra ekonominiai nusikaltėliai”.

„Jeigu mane pavadintų ra
sistu, aš ginčiausi, nes toks 
nesu”, BNS korespondentui 
teigė jis. Pasak K. Bobelio, jis 
kalbėjęs ne apie tautas, o apie 
asmenis, kurie užsiima nusi

Lietuva reikalaus ES didesnių žemės 
ūkio produkcijos kvotų

Lietuvos vyriausiasis derybi
ninkas su Europos Sąjunga 
(ES) žada, kad Lietuva kovos 
su ES dėl didesnių žemės ūkio 
produkcijos kvotų.

„Derybose su ES vienas 
svarbiausių klausimų bus kvo
tos. Bent jau keturių produktų 
— pieno, cukraus, krakmolo ir 
linų — kvotos mūsų tikrai ne
tenkina. Dėl jų ketiname de
rėtis ilgai ir ambicingai”, an
tradienį atidarant tarptautinę 
žemės ūkio, maisto ir pa
kuočių pramonės parodą 
„AgroBalt 2002”, sakė vyriau
siasis euroderybininkas Pet

„Mažeikių naftai” reikės ieškoti 
naujo vadovo

Atkelta iš 1 psl.
J. Scheel bendrovėje „Wil- 

liams” dirba jau 14 metų. Iki 
paskyrimo į „Mažeikių naftos” 
vadovo pareigas 2000 m. 
rugsėjį jis buvo „Williams In
ternational” vykdomasis di
rektorius ir dvejus metus dir
bo Lietuvoje, dalyvavo ren
giant „Mažeikių naftos” priva
tizavimo sandorį.

„Bendrovė derins savo tarp
tautinę veiklą prie funkcinių 
verslo padalinių. Pavyzdžiui,

Parodoje „Agrobalt 2002” pirmą kartą 
dalyvaus JAV įmonės

Atkelta iš 1 psl.
Baltijos valstybių svarbą ir

parodos „Agrobalt” reikšmę 
pabrėžė ir Europos Komisuos 
narys Franz Fischler, atsakin
gas už žemės ūkį, kaimo 
plėtrą ir žuvininkystę. „ES 
prekyba su Baltijos valsty
bėmis per pastaruosius 7 me
tus beveik patrigubėjo — nuo

(„Smerš”) ūkio bei techninių 
dalių darbuotojams.

Tokiu būdu pastarieji bus 
prilyginti rezistencijos kovų 
dalyviams ir tremtiniams, nu- 
kentėjusiems nuo minėtųjų so
vietinių tarnybų represijų.

Taip pat iš galiojančio įsta
tymo siūloma išbraukti nuos
tatą, draudžiančią valstybines 
pensijas gauti Visasąjunginės 
komunistų partijos (bolševikų) 
ir Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos bei jos padalinių 
sąjunginėse respublikose va
dovaujantiems darbuotojams. 
Galiojančiame įstatyme toks 
pat draudimas galioja ir 
Vokietijos nacionalsocialistų 
darbininkų partijos (NSDAP) 
nariams.

Pataisas pasiūlę valdančio
sios Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos nariai teigia, jog 
jomis siekiama suteikti teisę 
gauti valstybines pensijas bu
vusiems Antrojo pasaulinio 
karo veteranams, kurie minė
tose represinėse struktūrose 
dirbo ūkinius ir techninius 
darbus, pavyzdžiui, vairuoto
jo.

kalstama narkotikų ir kitokių 
neleistinų medžiagų kontra
banda. „Aš nepasakiau, kad 
visi, aš sakiau — dauguma”, 
pažymėjo jis. K Bobelis teigė 
tokią nuomonę apie minėtus 
Azijos gyventojus susidaręs „iš 
spaudos”.

LKD vadovai yra padarę ir 
kitų prieštaringų pareiškimų, 
kuriuos tautinių mažumų at
stovai įvertino kaip nekorek
tiškus ir kurstančius tautinę 
nesantaiką. Šiais metais mi
nint Lietuvoje pasaulinę Holo
kausto aukų dieną, LKD at
stovai paskelbė pareiškimą, 
kuriuo paragino vyriausybę 
nedaryti išimčių grąžinant 
turtą Lietuvos žydų bendruo
menei. Kaltinimus antisemi
tizmu krikdemai taip pat at
metė.

ras Auštrevičius.
Pasak jo, Lietuva prašo 2.2 

mln. tonų (ES pasiūlė 1.4 mln. 
tonų) pieno gamybos kvotos, 
22 mln. tonų (maždaug 5 mln. 
tonų) linų, 8,000 tonų (700 
tonų) krakmolo ir 165,000 
tonų (95,000 tonų) cukraus 
kvotų.

P. Auštrevičius teigė, jog 
šiuos prašymus ES ketinama 
pateikti iki liepos pabaigos. 
Tuo pat metu jis pažymėjo, 
kad Lietuvos žemdirbiai, siek
dami konkuruoti su ES ūki
ninkais, turėtų padidinti javų 
derlingumą.

ateityje mūsų veiklą Lietuvoje 
prižiūrės „Williams” „Petro
leum Services” grupė. Tuo 
pačiu „Mažeikių naftoje” ar 
bet kuriame kitame mūsų 
tarptautiniame objekte nebus 
jokių organizacinių pakitimų”, 
pažymėjo J. Scheel.

Jis taip pat teigė liksiąs Lie
tuvoje keletą savaičių, kad 
užbaigtų sandorį su „Jukos” ir 
pradėtų pagrindinius moder
nizacijos darbus naftos per
dirbimo gamykloje.

5.6 mln. iki beveik 15 mln. 
eurų. Baltijos valstybės tapo 
tikromis ES bendrininkėmis, o 
netrukus gali tapti ir ES 
narėmis”, teigė F. Fischler.

Anot jo, narystė ES Baltuos 
valstybėms atvers beveik 450 
mln. vartotojų turinčią vie
ningą rinką.

Gegužės 2 dieną devyni Lietuvos policįjos pareigūnai Policijos departamente buvo iškilmingai palydėti į Jungtinių 
Tautų Taikos palaikymo misiją Kosovo provincįjoje. Paraiškas dalyvauti vienerių metų misijoje buvo pateikę 28 polici
ninkai, tačiau, į Kosovą vyks tik geriausiai išlaikę anglų kalbos, šaudymo bei vairavimo ypatingomis sąlygomis eg
zaminus.

Užsieniečiai galės 
investuoti į loterijų verslą

Užsieniečiams bus leidžiama 
investuoti į loterijų verslą Lie
tuvoje, o šiuo verslu užsiiman
čios įmonės į biudžetą mokės 
vienodą mokestį, dėl kurio 
dydžio dar diskutuojama. To
kias galimybes numato Lote
rijų įstatymo projektas.

Šiuo metu užsieniečiai ne
gali investuoti į Lietuvos lote
rijų verslą. Tuo tarpu dery
bose su Europos Sąjunga vy
riausybė įsipareigojo iki 2004 
m. sausio 1 d. panaikinti apri
bojimus investuoti užsienio 
kapitalą į loterijų veiklą. Fi
nansų ministerijos nuomone,

PUIKUS ALYTAUS „DAINAVOS” ANSAMBLIO PASIRODYMAS
„Nuostabus koncertas! Dau

giau tokių ruoškite, ne tik pati 
atvažiuosiu, bet dar tris
dešimt kitų atsivesiu”, — 
„Dainavos” koncerto pertrau
kos metu mane pamačiusi 
džiaugsmingai pareiškė Virgi
nija Udraitė, mokytoja iš 
Šiaulių. „Labai myliu liaudiš
ką muziką! Negaliu ramiai 
pasėdėti — kojos pačios kilno
jasi pagal muzikos ritmą”, — 
tęsė Virginija.

Tai buvo ne atsitiktinė as
meninė jos vienos nuomonė. 
Ją galėjo patvirtinti beveik 
visi balandžio 6 dienos (šešta
dienio) vakarą atvykusių pas 
mus į Šv. Petro ir Povilo para
pijos, Elizabeth, NJ, ruoštą 
koncertą, kurio metu pasirodė 
vienas žymiausių Lietuvoje 
dainų ir šokių ansamblis „Dai
nava” iš Alytaus.

Tą vakarą susirinko gausus, 
arti 250 įvairaus amžiaus 
žmonių būrys, pradedant vie
nų metukų mažyliais ir bai
giant 93 metų sulaukusiu 
Jonu Morkiu. Ir nei vienas ne
buvo nuviltas. Atlikėjai jau 
nuo pirmosios pasisveikinimo 
dainos „Būk sveika, Dainava” 
prikaustė visų žiūrovų dėmesį 
ir užkariavo širdis. Dainą 
keitė šokis, šokį keitė instru
mentinė muzika, pastarąją — 
vėl daina. Ansambliečiai ža
vėjo ne tik atlikimo profesio
nalumu, bet ir savo vidine 
šiluma, būdinga artistui mė
gėjui, — kai koncertuojama ne 
iš būtinybės, bet iš meilės 
šokiui, dainai ar muzikai.

„Koncertas tikrai labai ge
ras, o jau tos šokėjos, tai kaip 
plunksnelės”, — gyrė atlikėjus 
garbaus amžiaus sulaukusi 
Rožė Šomkaitė, veikli Tautos 
fondo veikėja,

„Dainavos” muzikantai ste
bino liaudies instrumentų įvai
rove. Švelnius kanklių akor
dus po „Rūtelių darželio” keitė 
nepakartojamai skambantys 
skrabalai ar skudučiai. Muzi
kai buvo pritaikyta netgi 
kočėtuvė, o Vytauto Juoza- 
paičio kūrinyje „Valsas” ne
tikėtai nuostabiai skambėjo 
paprasta plastikinė vandeniu 
pripildyta lakštingala.

„Aš tiesiog negaliu patikėti, 
kad visą koncertą Audrutė 
taip išsėdėjo”, — džiaugėsi ke
turis mažylius atsivežusi Bi
rutė Mockienė, kurios mažiau- 
siąjai dukrytei Audrutei tik

užsienio investicijų atėjimas į 
loterijų rinką padės sparčiau 
diegti naujas žaidimų organi
zavimo ir bilietų platinimo 
technologijas, sumažins lote
rijų organizavimo sąnaudas, 
dėl to atsiras galimybių dau
giau lėšų skirti labdarai ar 
paramai, o žaidėjams bus 
pasiūlytos didesnės pasirinki
mo galimybės perkant loterijų 
bilietus.

Loterijų bendrovės pernai į 
biudžetą sumokėjo 5.9 mln. 
litų, paramai ir labdarai per
vesta 6.9 mln. litų. <bns)

1.5 metukų. Mergaitė viso 
koncerto metu negalėjo ati
traukti akių nuo scenos. Jai, 
kaip ir visiems panašaus am
žiaus jauniesiems žiūrovams 
tai buvo pirmoji pažintis su jų 
tėvų ir protėvių muzikine 
kultūra, apsirengimu, instru
mentais.

„Mano Julytė visą koncertą 
labai džiaugėsi. Jai labai pati
ko: ji ir plojo, ir šokinėjo, ir 
krykštė”, — po koncerto pasa
kojo Monika Murauskienė, 
New Jersey „Liepsnos” šokių 
vadovė, į koncertą atvykusi su 
vyru ir mažamečiais vaikais: 3 
metukų Aleksu ir 15 mėnesių 
Julyte. Monika tęsė: „Tai 
mūsų pirmasis rimtas išvy
kimas iš namų po Julytės gi
mimo. O koncertas tai tikrai 
geras buvo. Labai visi patiko, 
bet labiausiai šokėjai, nes at
rodė, kad jie buvo patenkinti 
tuo, ką jie darė. O tai yra la
bai svarbu”. Ir pabaigai 
pridūrė: „Būtų labai gerai, 
kad kas pavasarį ir rudenį po 
tokį koncertą suruoštumėte, 
— būtinai atvyktume”.

Ir iš tikro, ansambliečiai 
pašoko daug ir įvairių šokių: 
„Pasiutpolkę”, „Žilvičių kad
rilį”, „Lenciūgėlį”, „Jurginių 
valsą”, — visų ir nesuminėsi. 
Mažiausieji, o ir suaugę nelie
tuviai turėjo progos pirmą 
kartą pamatyti lietuviškas 
klumpes, kai buvo šokami šo
kiai „Pakeltkojis” ir „Klum

Kanklininkė Aušra Mackevičiūtė-Cohen atliks meninę programą Eliza
beth, New Jersey, Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje š.m. birželio 2 dieną 
vyksiančiame „Lietuvių festivalyje”.

* Prezidentui Valdui 
Adamkui skiriamuosius raš
tus įteikė Afrikos Šiaurės va
karuose esančios Maroco vals
tybės ambasadorius Lietuvai 
Menouar Alem bei Pietų Ame
rikos valstybės Eąuadoro am
basadorius Diego Moreno. (BNS)

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pasveikino 
Prancūzijos vadovą Jacųues 
Chirac, išrinktą antrajai pre
zidento kadencijai. „Tikiuosi, 
kad draugiški abiejų tautų 
ryšiai bus ir toliau plėtojami 
vardan abipusės Lietuvos ir 
Prancūzijos naudos”, sakoma 
V. Adamkaus sveikinimo tele
gramoje.

pakojis”.
Po oficialiosios koncerto da

lies muzikantai visų mūsų 
džiaugsmui dar pratęsė va
karą puikia muzika. Ant par
keto sukosi poros, šokdamos 
valsą ar bandydamos „patryp
ti” polką, o juos keitė vaikų ir 
suaugusiųjų rateliai. Buvome 
liudininkai jaudinančio „Dai
navos” atlikėjų susitikimo su 
keliais savo buvusiais daly
viais, dabar gyvenančiais 
Amerikoje. „Negalėjo ramiai 
salėje sėdėti, — ašaros pačios 
ritosi, matant mus koncertuo
jančius scenoje”, — tepasakė 
man viena iš atlikėjų apie 
savo buvusius draugus. Visi 
kartu, ir alytiškiai, ir mes, 
žiūrovai, padainavome „Il
giausių metų” vienai iš šven
čiančių savo gimtadienį daly
vių. Vyko smagus, betarpiškas 
bendravimas, ir niekas ne
skubėjo į namus...

Visų koncerto ruošėjų ir 
žiūrovų vardu noriu nuošir
džiai padėkoti visiems 24 
„Dainavos” atlikėjams: muzi
kantams, dainininkams ir šo
kėjams už puikų koncertą ir 
mums suteiktą nuostabų va
karą. Noriu paminėti, kad ka
pelai vadovavo Arvydas Mika
lauskas, šokių vadovė — Lai
ma Insodienė, liaudies instru
mentų grupės vadovė — yiole- 
ta Prakapavičienė. Ansamblio 
vadovas, dainuojantis ir šo
kantis ansamblyje — Romual
das Ambrozevičius.

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION

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

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

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS IŠNUOMOJA

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUTOMOBŪNAMŲSVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo' 
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasmng.

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

VVanted live-in housekeeper 
who speaks English, has a uni

versity degree, preferably 
advanced, and is under 35. Great 

compensation.
Call 847-217-9700 for appointmenL

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog.

Assist in shopp’g, clean'g and ca- 
ring. Mušt be good natured. VVill 

train. No exp. needed. Mušt speak 
English. Tel. 773-479-3334.

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas. 
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224
■ W9>

Sekmadienio rytą aš ir mū
sų koncerto pagrindinė organi
zatorė Julia Jesaitis atvykome 
palydėti svečius į tolimesnę jų 
kelionę. Išgėrėme po puodelį 
karštos kavos, paskutinį kartą 
pabendravome.

„Ar pailsėjote šiek tiek, juk 
naktis buvo tokia trumpa, — 
paklausiau Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią apžiūrinėjančius vy
rus. „Mes prie to pripratę”, — 
už visus atsakė vienas iš jų. 
„Per visus 25 ‘Dainavos’ gyva
vimo metus teko dalyvauti 
daugelyje koncertų, išvažinėti 
įvairias šalis”.

„Šiandien dar turime kon
certą Washingtone, o paskui 
vykstame į Dollywood, TN, 
kur dalyvausime „Tautų fes
tivalyje”, — paaiškino an
samblio vadovas Romualdas. 
„Nors ten turėsime po 3 kon
certus per dieną, bet jie bus 
tik pusvalandžio trukmės, be 
to, nereikės tampyti lagaminų 
ir dėžių su instrumentais, to
dėl bus lengviau. Mūsų laukia 
sunkus, bet įdomus darbas”.

Linkime jums sėkmės, mieli 
dainaviečiai, jūsų nelengva
me, bet labai mūsų tautai rei
kalingame darbe.

Pabaigai, — kvietimas mūsų 
kitam renginiui. Prašome vėl 
visus atvykti pas mus į Eliza
beth, NJ, į tradicinį „Lietuvių 
festivalį”, kuris vyks šių metų 
birželio 2 dieną, ‘sekmadienį, 
po 11 vai. ryto šv. Mišių Šv. 
Petro ir Povilo parapijos sa
lėje, 216 Ripley Place. Vėl 
skambės lietuviška muzika, 
vėl bus lietuviškų valgių ir

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
___ _ Landmark
agĮ properties

Bus. 773-229-8781 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

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

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su visais virtuvės 
įrengimais. Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

Išnuomojame 

4 kambarius Brighton 
Park. Tel. 773-847-1695.

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security".

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security". 

Tel. 630-415-2405.
Cicero išnuomojamas 2 

miegamųjų butas. Marųuette Rd.
ir Spaulding išnuomojamas 

modernus, naujasnis 2 miegamųjų 
butas vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 708-656-6599.

IEŠKO DARBO

Moteris, atvažiavusi 2 mėn., 
ieško bet kokio darbo. 

Galėtų išleisti atostogų ar
pakeisti. Išvyksta birželio 30 d. 

Kreiptis: 630-493-0515; 
630-918-1944.

PARDUODA

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232.

I
i

gėrimų. Vėl gros nepailstantis 
Stasys Telšinskas. Tačiau me
ninei programėlei ieškojome ir 
atradome naujų veidų. Jums 
pristatome profesionalę kank
lininkę Aušrą Mackevičiūtę- 
Cohen. Gimusi Vilniuje, vai
kystės mokslus praėjusi Kau
ne, lankiusi Kauno Juozo 
Gruodžio muzikos mokyklą, 
Aušra vėl sugrįžo į Vilnių, 
tvirtai nusprendusi savo kar
jerą pašvęsti liaudies muzikai. 
Vilniuje ji mokėsi Lietuvos 
Konservatorijoje ir ją baigusi 
pradėjo darbą žymiausiame 
Lietuvoje dainų ir šokių kolek
tyve „Lietuva”. Ten Aušra pra
leido 5 metus, kartu su an
sambliu koncertavo įvairiose 
Europos šalyse ir Japonijoje.

Prasidėjus Lietuvoje Atgimi
mui ir nukritus „Sovietinei 
geležinei uždangai”, 1992 me
tais Aušra atvyko į Jungtines 
Amerikos valstijas. Po dviejų 
metų ji čia sukūrė šeimą. Šiuo 
metu Aušra augina 2 ir 5 me
tukų sūnų bei dukrą, kuriai 
18 metų. Nors Aušra ir labai 
užimta, augindama vaikus bei 
daug padėdama savo vyrui jų 
šeimos biznyje, tačiau ji vi
sada atranda laiko pagroti 
kanklėmis, prisimint tai, kas 
miela ir ramina širdį. Aušra 
mielai sutiko pagroti ir vi
siems mums festivalio metu. 
Ji mums žada pagroti 5-6 po
puliarias liaudies melodijas.

Iš anksto dėkojame Aušrai 
ir Stasiui. O jus visus prašome 
pasižymėti kalendorius ir at
vykti į „Lietuvių festivalį”.

R. Radzevičius



ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adele

Ieško giminių

• Ieškau savo tetos Liu
dos Miškinis, gyvenusios Ar
gentinoje ir mirusios 1991 m., 
vaikų, gyvenančių JAV. Teta 
nespėjo man parašyti savo sū
nų - Karlo Miškinio ir Bruno 
Miškinio - adresų. Karlas 
Miškinis vaikų neturėjo, o 
Bruno Miškinio vaikų vardai 
tokie: Estelle, Sandra, Alpis ir 
Gilermo. Gal Amerikos lietu
viai nors vieną jų pažinojo ar 
pažįsta? Būčiau labai dėkinga, 
jei sulaukčiau atsakymo su ži
nute. Man rašykite: Ona Jur
kuvienė, Šatruos 6-22, Skuo
das, Lithuania.

• Jonas Gričena ieško sa
vo tėvo brolio ir sesers - Vinco 
Gričenos (ar jo vaikų - Jono, 
Vinco, Marytės) bei Magdės 
Gričenaitės-Jankauskienės ir 
jos vaikų. Paskutiniu metu šie 
giminės gyveno Pittsburghe, 
Pennsylvania valstijoje. Gal
būt kas nors juos pažinojo? 
Man rašykite šiuo adresu: Jo
nas Gričena, Bartininkų km., 
Bagotosios paštas, Marijam
polės raj., Lietuva.

• Ieškau Igno Zalecko 
vaikų, savo pusbrolių ir pus
seserių. Mano tėvas buvo Kos
tas. Man rašykite šiuo adresu: 
Paulina Kurtanidzė, Vaitkaus 
5-27, Panevėžys, Lithuania.

• Ieško Janinos Zoukas,
gyvenusios 7035 S. Fairfield, 
Chicago, IL; Cecilijos Susk, 
gyvenusios 9105 S. Leavitt, 
Chicago, IL, arba 109-205 
Western Avė., Chicago, IL 
60620; ir Stasio Kondroto, gy
venusio 6916 S. Maplewood 
Avė., Chicago IL. Jų ieško 
Stasė Puidokaitė, Teklės Ma- 
lakauskaitės-Puidokienės 
duktė. Man rašykite šiuo ad
resu: Stasė Puidokaitė, Tulpių 
g. 6, Tytuvėnai, Kelmės raj., 
Lithuania; tel. 9756397.

• Ieškau buvusio kaimy
no V. Pluscus, kuris iki 
1940-1946 m. gyveno Paduby
sio valsčiuje, Šalpinčių kaime. 
Aš, Janina Andriulienė, gimu
si Padubysio valsčiuje, Gošte- 
liukų kaime, susirašinėjau su 
juo iki 1968 metų, po to per
sikėlus kitur ir pakeitus pa
vardę, susirašinėjimas nutrū
ko. Paskutinis adresas mano 
buvusio kaimyno buvo toks: V. 
Pluscus, 3210 S. Emerald, 
Chicago. Man galima rašyti: 
Janina Andriulienė, 300 Ma- 
rion Str., Elmhurst, IL 60126 
arba Gytarių 41-28 Šiauliai, 
Lietuva.

• Ieškome maždaug II pa
saulinio karo metais išvy
kusių giminaičių, iki 1990 
metų palaikiusių ryšį su mu
mis. Giminaičių ieško Antano 
Račkausko (1876-1961) ir Va
lerijos Račkauskienės (1904- 
1985), kilusių iš Naravų kai
mo, Paparčių parapijos Lietu
voje, vaikai ir anūkai: Algis 
Račkauskas, Antano; Alma 
Račkauskaitė-Verbickienė, 
Antano; jų šeimynos - Vytas 
Verbickas; Rūtenis Verbickas, 
Vyto; Lina Verbickaitė-Kinde- 
revičienė, Vyto; Jadvyga Kaz- 
lauskaitė-Račkauskienė, Ma
rijono; Artūras Račkauskas, 
Algio; Saulius Račkauskas, Al
gio. Čikagoje turėtų gyventi - 
Mary Kurgon (Antano Rač
kausko (1876-1961) pussese
rė), o Baltimorėje - Valteris 
Račkus, buvęs jūrų karinin
kas, Antano Račkausko brolis. 
V. Račkus turėjo vaikų, ku
riems šiuo metu apytikriai 50- 
60 metų. Taip pat yra Albinas, 
Vaclovas ir Ona (kuriai šei
mynai - Kurgon ar Račkus jie 
priklauso, žinių šiuo metu 
nėra). Už bet kokią informaci
ją apie mūsų giminaičius bū
sime dėkingi. Rašykite: Sau- 
lius Račkauskas, Sodų 5-46, 
4061 Elektrėnai; tel. 370- 
3836090; fax 370-3839192 
arba internetu

Sauliusrackauska@aol.pom

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

KRABŲ SKANĖSTAS
7 riekės baltos duonos 
6 uncijų skardinukė krabų 
1/2 tarkuoto nedidelio svogūno 
3/4 puod. tarkuoto „Cheddar” 
sūrio
3/4 puod. majonezo
1/2 šaukštelio „curry” miltelių

Nupjaustyti duonos plutą, 
kiekvieną riekę perpjauti į ke
turias dalis. Sumaišyti liku
sius produktus ir užtepti ant 
supjaustytos duonos gabalė
lių.

Kepti 400 laipsnių F orkai
tėje, kol viršus apkeps ir sūris 
ištirps, apie 10-15 minučių.

Receptą atsiuntė Asta

GREITAS IR SKANUS 
MEKSIKIETIŠKAS 

PATIEKALAS
1 svaras jautienos, supjausty
tos siaurais ruoželiais (geriau
siai tinka „top sirloin steak)
1 šaukštas aliejaus (canola)
2 puod. vandens
1 puod. tiršto „salsa” padažo 
(vartotina „Thick ‘n Chunky 
Mild Salsa”)
1 pakelis „taco” patiekalams 
skirtų prieskonių — (Taco Sea- 
soning Mix)
2 puodeliai greito virimo ryžių 
(precooked rice, pvz., Minute 
rice).
8-12 minkštų tortilla blynelių

Įkaitinti aliejų keptuvėje, 
sudėti jautieną, pakepinti, kol 
mėsa paruduoja. Jeigu saugo- 
jamasi per dideio riebalų kie
kio, nupilti iš keptuvės rieba
lus (net ir liesa jautiena jų 
nemažai prideda). Įpilti van
denį, „salsa” ir „taco” prie
skonius. Pakaitinti, kol užvirs. 
Įmaišyti ryžius, uždengti, nu
kelti nuo ugnies ir palaikyti 5 
minutes.

Padalinti įdarą į „taco” bly
nelius, perlenkti juos per 
pusę, kad įdaras neišbirtų. 
Galima mėsos ir viršų api
barstyti tarkuotu sūriu.

KIAULIENOS
ŠONKAULIUKAI

3 sv. kiaulienos šonkaulių 
(pork ribs)
1 šaukštas garstyčių miltelių 
(mustard)
3/4 puod. sojos padažo (soy 
saucė)
1/4 puod. pomidorų ketchup 
1/4 puod. „French dressing — 
garlic”
truputis druskos ir maltų pi
pirų

Visus prieskonius sumai
šyti; nuplovus šonkaulius už
pilti prieskoniais, palaikyti 
šaldytuve 2-3 vai. Kepimo 
indą patepti, sudėti šon
kaulius su visu marinadu ir 
kepti uždengus 350 laipsnių F 
orkaitėje 2 valandas. Po to ati
dengti ir dar kepti, kol gražiai 
apruduos. Galima užbarstyti 
rudo cukraus, kad gautų pi- 
kantiškesnį skonį.

ŽELATININIS PYRAGAS
2 — 3 uncijų dydžio dėžutės 
citrininės želatinos (lemon jel- 
lo)
2 puod. karšto vandens 
1 ir 1/4 puod. apelsinų sulčių 
1/4 puod. citrinos sulčių 
1 „pint” (du puod.) grietinėlės 
plakimui (whipping cream)*
1 „angel food” pyragas (gali
ma vartoti nupirktą arba 
išsikepti pagal nurodymus ant 
„cake mix” dėžutės)

Jello ištirpyti karštame van
denyje. Kai atvės, supilti apel
sinų ir citrinų sultis. Su
maišyti ir palaikyti šaldytuve, 
kol sutirštės kaip kiaušinio 
baltymas. Mažais gabalėliais 
supjaustyti pyragą. Išplakti 
grietinėlę ir viską kartu su
maišyti. Galima pridėti smul

kiai supjaustytų ananasų iš 
dėžutės (būtina juos pirma nu
sunkti). Sudėti į atidaroma 
apačia torto formą ir palaikyti 
šaldytuve kelias valandas ar
ba per naktį. Viršų galima pa
puošti konservuotomis vyšnio
mis, apelsinų skiltelėmis ar 
kitais vaisiais.

*Vietoj plaktos grietinėlės 
galima naudoti „cool whip”, 
tuomet pyragas bus be choles
terolio, nes „angel food” pyra
gui naudojami tik kiaušinių 
baltymai.

MALTA JAUTIENA
2 sv. maltos liesos jautienos
2 dideli svogūnai
3 salierų kotai
1 žalias pipiras
2 šaukštai aliejaus (canola)
1 10 uncijų butelis pomidorų 
ketchup
1/2 šaukštelio maltų pipirų
3 lauro lapeliai (bay leaves) 
druskos pagal skonį

Supjaustyti svogūnus rie
kelėmis. Supjaustyti salierus 
labai plonomis riekelėmis. 
Pakepinti svogūnus ir salierus 
aliejuje, supilti į troškinimui 
skirtą indą, sudėti maltą mėsą 
ir troškinti uždengtą 1/2 vai. 
Jei darosi per sausa, užpilti 
keletą šaukštų vandens. 
Sudėti druską, pipirus, lauro 
lapelius, supjaustytą (išėmus 
sėklas) žalią pipirą ir dar pa
troškinti 1/2 vai. Supilti ket
chup ir, patroškinus dar 10 
min., patiekti su karštom kep
tom bandelėmis arba virtais 
makaronais.

MIELINIAI BLYNAI
2 puodukai miltų
1 pakelis džiovintų mielių
1 puod. pieno
1/2 puod. vandens
2 kiaušiniai
2 šaukštai cukraus 
truputis druskos

Į dubenėlį įpilti 1/4 puod. 
šilto vandens, sudėti mieles, 
truputį cukraus ir 2 šaukštus 
miltų. Išmaišyti. Palaukti, kol 
mielės pakils, pradės burbu
liuoti. Į pieną ir likusį vandenį 
supilti miltus, iškildytas mie
les, išplakti ir pastatyti šiltai, 
kad tešla pakiltų. Po to ją vėl 
gerai išplakti, įmušti kiauši
nius, sudėti druską, cukrų, vėl 
išplakti ir leisti pakilti. Tešla 
turi laisvai kristi nuo šaukšto.

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir 
dėti po šaukštą tešlos. Apkepti 
abi puses, kol lengvai paru
duos. Prie blynų tinka įvairios 
uogienės ar obuolių košė.

KITOKIOS KEPTOS 
BULVĖS

2 sv. didelių bulvių, nuluptų ir 
išilgai supjaustytų storais 
gabalais
1 šaukštelis druskos 
1/4 puod. alyvuogių aliejaus > 
1 skiltelė sukapoto česnako 
truputis maltų juodųjų pipirų 
1 šaukštelis rozmarino lape
lių, smulkiai sukapotų

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Į puodą įpilti 4 
puod. vandens, suberti druską 
ir pakaitinti, kol užvirs; sudėti 
bulves, sumažinti liepsną ir 
pavirinti, kol bulvės suminkš
tės, bet nesukris — apie 8-10 
minučių. Atsargiai išimti bul
ves iš vandens ir sudėti į kepi
mo indą.

Nedideliame dubenėlyje su
maišyti aliejų, česnaką, roz
mariną ir pamažu užpilti ant 
visų bulvių, atsargiai jas pa
maišant, kad visas paviršius 
būtų vienodai padengtas prie
skoniais. Uždengti indą ir 
kepti įkaitintoje orkaitėje apie 
15 minučių.

A. f A 
PETRAS 

GRUODIS

Šios skaudžios sukakties proga prisimename jį su giliu liūdesiu, 
meile ir dėkingumu.
Šv. Mišios už jo vėlę bus aukojamos šeštadienį, 2002 m. gegužės 
11 d., 11 v.r., Švč. Mergelds Marijso Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke, Kaune, Palaimintojo Jurgio 
Matjlaičio koplyčioje ir Gregorinės Mišios Pranciškonų 
koplyčioje, Kennebunkport, Maine.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir paprašyti Visagalio suteikti jam Amžiną Ramybę.

Giliame liūdesyje pasilikę: žmona Jadvyga, sesuo 
Elena vienuolė Benigna Lietuvoje ir kiti giminės.

Mylimai Mamytei

A. t A.
JADVYGAI RAŠTIKYTEI 

JUKNELIENEI

Amžinybėn iškeliavus, jos vaikus, buvusius mano 
mokinius, dukrą RASĄ JUKNELYTĘ, sūnų VY
TAUTĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu.

Meldžiu Gerąjį Dievulį suteikti jiems jėgų kuo 
švelniau pergyventi jų mylimos MAMYTĖS nete
kimą.

Mok. Antanina Repšienė

Mylimam
A. f A.

BROLIUI
r • • J | '

Lietuvoje mirus, dr. KOSTUI JABLONSKIUI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Bendruomenės Melrose Parko apylinkė 
Melrose Parko ir apylinkės Lietuvių klubas

AUKOS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI

$50.00 Vasiukevičienė Antanina, Valavičienė Vikto
rija, Buivydienė Aleksandra.

$40.00 Peleckienė Philomena, Lesevičiūtės, A., B., 
ir I.

$26.00 Paulauskaitė Patricija Nelia.
$25.00 Lalas Jan, Kabliauskas Monika, Ješmantas 

Aldona.
$20.00 Bacevičienė Stasė, Butėnas Dalia, Gudaitie

nė Monika, Brazdžiūnienė Vanda, 
Šmulkštienė Aldona, Pileckienė Janina, Mar- 
kulienė Marija, Mikulskienė Bronė.

$15.00 Kasakaitienė Birutė, Gelažienė Irena, Semie- 
nė Anastazija, Plenienė Sofija, Dumbrytė Ni
jolė, Užupienė Sigutė, Maskaliūnienė Nijolė, 
Sakalienė Ada.

$10.00 Šimkienė Kleopatra, Garbonkus Danutė, Ma- 
leckienė Bronė, Palekienė Stasė, Giedraitienė 
Edita, Šeduikienė Marija, Razminienė Biru
tė, Barienė Marija, Svaras Aleksandras, Po- 
dienė Birutė, Baukienė Olimpija, Prapuole- 
nienė Birutė, Sirutienė Elena, Markelienė Al
dona, Zalagėnienė Jadvyga, Luneckas Laima, 
Buivydienė Aleksandra, Matonis Regina, Ši
maitienė Juzefą.

$5.00 Latonienė Adelė, Kapačinskas Marija, Griga
liūnas Nijolė, Miliauskienė Stefa, Mikaliukas 
Stefanija, Veiverienė Bronė, Railienė Valė.

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 8 d., trečiadienis 5

'■ A. t A.
JOSEPHINE (JUZĖ) 

PAALKSNIS
Mirė 2002 m. gegužės 5 d., sulaukusi 101 metų. 

Nuo 1951 m. ji gyveno Čikagoje, paskui Lemonte (Pa
saulio lietuvių centre). Paskutinius savo gyvenimo 7 
metus praleido sūnėno Gedimino ir jo žmonos Margari
tos globoje.

A. a. Juzė gimė Lietuvoje, Rokiško apskrityję, Vi- 
žunkos vienkiemyje, gausioje Paalksnių šeimoje.

Nuliūdę liko: sesuo Otilija Marchertienė, jos šūnūs 
ir duktė su šeimomis; brolis Vladas, jo žmona Salomėja, 
sūnus ir dukros su šeimomis; sesers a.a.Elenos 'Bičiū- 
nienės duktė ir sūnus su šeimomis, sesers a'a. Stefos 
Masiulienės dukros ir sūnus su šeimomis; daug tolimes
nių giminių, draugų, bendradarbių ir pažįstamų.

Sibire buvo nukankinti a.a. Juzės du broliai: Stasys 
ir Antanas. Antano šeimos palikuonys — duktė ir sū
nus su šeimomis sugrįžo iš Sibiro į Lietuvą, Velionės 
tėvas mirė Sibire, o mama, po ilgos tremties grįžo į Lie
tuvą ir ten mirė dukters Elenos priežiūroje.

Velionė Juzė gyveno ne sau, bet kitiems, kiek ga
lėdama padėjo savo giminėms, išsisklaidžiusiems po pa
saulį.

A.a. Juzė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 8 d. 
nuo 3 vai. p.p. iki 8 vai. vakaro Petkus Lemont laidoji
mo namuose 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd., Le
mont IL). Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 9 d. 
Iš Petkus laidojimo namų 9:30 v.r.velionė bus išlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,, ku
rioje 10:00 v.r. bus aukojamos gedulingos Mišios už a.a. 
Juzės sielą. Po Mišių velionė bus laidojama Šv. Kazi
miero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visū; gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse ar atsisveikinti su,a.a. 
Juze laidotuvių namuose.

Liūdi visa Paalksnių Šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 

TbOOarb^^^vįnetkusfimeralhomeSjCom^^^^^^^^^^

A. t A.
JULIJA VITKAUSKAS 

NAUJOKAS
Mirė 2002 m. gegužės 6 d.,’ 7:00 vai. ryto. •
Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Lockport, IL.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Lapurvių kai

me. Amerikoje išgyveno 39 metus.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, gyvenantis St. Pete 

Beach, FL, sesuo Emilija Shields, gyvenanti St. Petęrs- 
burg, FL, ir brolis Juozas Naujokas Lietuvoje,a

Religinės apeigos įvyks penktadienį, gegužėj,j.P d., 
11 v.r. Tautinėse lietuvių kapinėse.

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

. Nuliūdę: vyras, sesuo ir brolis.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus (800) 994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MARIJA ŠEŠTOKIENĖ
Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos gegu

žės 14 d. 8:45 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ir gegužės 19 
d. 11:30 v.r. St. James Catholic Church, Savannah, GA.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Ma
riją savo maldose.

Teta Mara, nors iškeliavai į Amžinybę, bet gyveni 
mūsų mintyse su meile ir ilgesiu.

Ilsėkis ramybėje, Aukščiausiojo globoje!
Elena ir Antanas Kvedarai bei dukros 

Virginija ir Julita su šeimomis

Mūsų klubo nariui

A.fA.,
JONUI VILUČIUI

t ‘1 1 V M » * t '-y

mirus, širdingiausią užuojautą reiškiame jo. sū
nui, visiems giminaičiams ir artimiesiems bei 
drauge išgyvename gilų liūdesį.

Daytona Beach Lietuvių klubas

mailto:Sauliusrackauska%40aol.pom
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas kur kada

LAUKIAME KALĖDINIŲ 
ATVIRUČIŲ KONKURSO MECENATŲ

Besiruošdama šių metų 
„Lucia di Lammermoor"
spektaklio premjerai, Lietuvių 
opera sulaukė nuoširdžių Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimų. „Esate as
menybės, kurių meninės ir 
tautinės pastangos virto gra
žia veikla, jau beveik pusę 
amžiaus telkiančia tautiečius 
grožio ir lietuvybės dvasia. Vi
siems lietuviams, kad ir kur 
jie gyventų, Čikagos lietuvių 
opera visada buvo, yra ir, nea
bejoju, visada bus ryškus mū
sų kultūros ženklas, dvasinga 
įvairių kartų išeivijos ir ne tik 
išeivijos lietuvių jungtis”, - 
savo laiške rašo Lietuvos va
dovas, geriausios sėkmės bei 
ilgų gyvenimo metų linkėda
mas visiems Lietuvių operos 
nariams. „Lucia di Lammer
moor” premjera vyks jau šį 
sekmadienį, gegužės 12 d., 3 
val.p.p. Morton mokyklos au
ditorijoje. Bilietus galite įsigy
ti „Seklyčioje” arba spektaklio 
dieną prie įėjimo.

I „Lucia di Lammer
moor” spektaklį autobusai 
jus nuveš ne tik iš Lemonto, 
bet ir iš Čikagos. Iš Marąuette 
Parko autobusas išvažiuos 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios 1:15 vai. 
p.p., o iš Brighton Parko Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos keleivius paims 
1:30 val.p.p. Autobuso bilietus 
prašome įsigyti „Seklyčioje”. 
Iš Lemonto, kaip anksčiau mi
nėta, autobusas išvyks 2 vai. 
p.p. Registruokitės kreipda
miesi į Gediminą Kazėną tel. 
630-985-9347.

Literatūrologas Algirdas 
Titus Antanaitis pristatys 
poetą Sigitą Gedą per Poezijos 
vakarą gegužės 11 d., šešta
dienį, 7 val.v. Čiulionio galeri
joje, Jaunimo centre. Be svečio 
iš Lietuvos, taip pat dalyvaus 
poetės Vitalija Bogutaitė, Juli
ja Švabaitė, Liūne Sutema ir 
Eglė Juodvalkė. Kviečiame at
vykti!

„Draugo" rėmėjai
Stanley P. Budrys, gyve

nantis Racine, WI, prasitęsda- 
mas prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

Vacys ir Janina Mitkus,
iš West Bloomfield, Ml, 
„Draugui” paaukojo 50 dol. 
Tariame nuoširdų ačiū!

Emilija Pakštas, gyvenanti 
Chicago, IL, prasitęsdama 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
papildė 50 dol. auka. Ačiū už 
paramą!

Ona Mažionytė, gyvenanti 
Lemont, IL, prasitęsdama pre
numeratą, mūsų laikraščiui 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Dalis Čikagos ir apylinkių Nekalto Prasidėjimo M. Marijos seselių rėmėjų valdybos narių ir talkininkių 2000 m. 
sausio mėn. „Seklyčioje”. I eilėje (iš kairės): buvusi pirmininkė Julė Smilgienė, sekretorė Valerija Čepaitienė, 
pirm. Juzė Ivašauskienė, talkininkė Viktorija Valavičienė. Stovi: seselė Margareta, talkininkė Kazimiera Požar- 
niukienė, Brighton Parko narių ryšininkė Alina VadeiSienė, talkininkė Giedrė Čepaitytė, korespondentė Saulė 
Jautokaitė.

Lietuvių Vyčių 36 kuopos 
valdyba maloniai kviečia į 
tradicinius pietus „Dinner is 
Served”, vyksiančius sekma
dienį, gegužės 19 d., po 10:30 
val.r. lietuviškų Mišių Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair- 
field Avė. Vietas užsisakykite 
iš anksto, skambindami Eveli
nai Oželienei tel. 773-254- 
7553.

Kun. Antanas Saulaitis,
SJ, kalbės gegužės 10 d., 
penktadienį, 2 val.p.p. Pasau
lio lietuvių centro Bočių menė
je ir papasakos, kas naujo Lie
tuvoje. Visi kviečiami daly
vauti.

„Greater Southvvest De- 
velopment Corporation” 
kartu su Neighborhood Hou- 
sing „Services”, „Southvvest 
Home Eąuity Assurance” ir 
City of Chicago ruošia Čikagos 
Bungalovv Block ir jos apylin
kės apžiūrą šeštadienį, gegu
žės 18 d. Tuo metu bus galima 
pamatyti tris visiškai atnau
jintus namus prie 64-tos gat
vės ir Fairfield Avė. Šie namai 
anksčiau buvo užkalti, o dabar 
naujai, gražiai įrengti. Apro
dymo metu taip pat bus gali
ma pamatyti kitus patraukliai 
atrodančius namus parduoda
mus Marąuette Parko rajone. 
Namų apžiūra vyks 10 vai. ry
to ir 12 vai. Dalyviai bus pai
mami nuo Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios, 69-ta ir 
Washtenaw. Apie dalyvavimą 
malonėkite pranešti iki gegu
žės 10 d. tel. 773-436-1000 
(Ext. 112) arba tel. 773-735- 
2000.

Seselė Margareta iš Put
namo atvyks dalyvauti Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
sidėjimo M. Marijos seselių rė
mėjų metinėje šventėje-vaka- 
rienėje. Susirinkusius į šventę 
ji pasveikins provincijolės se
selės Paulės ir visų seselių 
vardu bei papasakos apie se
selių veiklą. Sv. Mišias atna
šaus kun. dr. prof. Kęstutis 
Trimakas. Šventė vyks gegu
žės 26 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Mišios bus atnašaujamos už 
gyvus ir mirusius narius. Per 
šv. Mišias giedos solistė Lai
mutė Stepaitienė, vargonais 
pritars muz. Manigirdas Mo
tekaitis. Tuoj po Mišių Jauni
mo centre vyks koncertas, dai
nuos solistė Dalia Lietuvnin
kienė, akompanuos muz. M. 
Motekaitis. Vakarienę gamins 
žinoma šeimininkė Ona Norvi
lienė su pagalbininkėmis: 
Adele Lietuvninkienė, Viktori
ja Valavičiene ir Emilija Kan- 
tiene. Maloniai kviečiami rė
mėjai ir svečiai šventėje daly
vauti ir taip prisidėti prie 
seselių darbų Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Buvusi „Grandies” vadovė Irena Smieliauskienė (viduryje) su grandiečiais XI Tautinių šokių šventės repeticijos 
metu Toronte. V. Fabianovich nuotr.

KVIEČIAME Į „GRANDIES” KONCERTĄ!
Jaunimo tautinis ansamblis 

„Grandis” jau 43-ejus metus 
puoselėja tėvų ir protėvių ug
dytas tradicijas. Vadovė Viole
ta Smieliauskaitė-Fabiano- 
vich, baletmeisteris Gintaras 
Grinkevičius, mokytojai Vida 
Brazaitytė, Rima Polikaitytė 
ir Antanas Rašymas įdeda 
daug pastangų, energijos savo 
šokėjams perteikdami didelę 
meilę tautiniams šokiams. 
„Lengvos” kojos, darnūs žings
niai, lygios eilės ir smagūs su
kiniai kelia pasididžiavimą 
mokytojams, o žiūrovams pa
rodo nepaprastą programą.

„Grandies” metinis koncer
tas įvyks gegužės 11 d., šeš-

Gyvas ir mirusias savo 
mamas prisiminsime gegu
žės 11 d., šeštadienį, po 5 
val.v. šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje. Visus 
kviečiame, ypač mamas, ateiti 
į parapijos salę. Bus meninė 
programa, dainuosime, šoksi
me ir žaisime. Vaišinsimės na
miniais cepelinais ir pyragais. 
Mus linksmins Kęstas Sidab
ras. Visų laukiame Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje!

Dailininko Stasio Eidri- 
gevičiaus paroda Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Lemon
te, veiks iki birželio 2 d. Ją ap
žiūrėti galima šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 val.r. 
iki 2 val.p.p. Galite susitarti ir 
atvykti kitu laiku, prieš tai 
pasiskambinę tel. 630-257- 
2034.

Noros Aušrienės kerami
kos paroda „Porcelianas”
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, bus atidaroma gegužės 
10 d., penktadienį, 7:30 val.v. 
Mielai kviečiame dalyvauti.

Šakiečių klubo pusmeti
nis susirinkimas vyks gegu
žės 9 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. Valdyba kviečia vi
sus dalyvauti.

tadienį, 6 vai. v., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte Lietuvių 
fondo salėje. Koncerto pradžia 
— 7 vai. v. Programą atliks 
vaikų, jaunių ir veteranų rate
liai. Programą paįvairins Sta
sės Jagminienės vadovaujama 
„Tėviškės kapela”. Taip pat 
bus pagerbta buvusi ilgametė 
„Grandies” vadovė Irena 
Smieliauskienė, praėjusių me
tų lapkričio mėnesį laimėjusi 
JAV LB Kultūros tarybos pre
miją. „Grandies” šeima džiau
giasi vadovės laimėjimu, nori 
atitinkamai ją pasveikinti. Po 
programos — vaišės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Čikagos ir apylinkių lietuvius

B. NAINIO PASKAITA „SEKLYČIOJE”
Artėjant NATO narių susiti

kimui Prahoje, kur bus spren
džiamas naujų narių priėmi
mas ir Lietuvos klausimas, 
Vyresniųjų lietuvių programų 
vedėja Elena Sirutienė, norė
dama, kad „Seklyčios” lanky
tojai būtų supažindinti su Lie
tuvos galimybėmis būti priim
tai į NATO, į popietę pakvietė 
žurnalistą, politinių straips
nių ir knygų autorių Bronių 
Nainį. Bronius Nainys jau ne 
pirmą kartą skaito praneši
mus „Seklyčios” svečiams.

B. Nainys pranešė kalbėsiąs 
tema „Kas pirmas į NATO - 
Putin ar Lietuva ?” Pranešėjas 
sakė, kad Rusijos prezidentas 
jau nuo pirmųjų valdymo die
nų buvo susirūpinęs NATO or
ganizacija, daug kartų pasisa
kė prieš ją, bet neradęs nei eu
ropiečių, nei amerikiečių užta
rimo, keitė savo veiklos bū
dus. Ypač buvo nusistatęs 
prieš Baltijos kraštų priėmi
mą į NATO. Anot B. Nainio, 
didžiausia „rakštimi” V. Putin 
yra Amerikos nusistatymas 
priimti daugiau naujų narių. 
Apie šį nusistatymą teigiamai 
pasisakė JAV prezidentas 
George W. Bush. V. Putin, bū
damas patyręs KGB valdinin
kas, nenuleido rankų ir bandė 
šiuo reikalu kalbėtis su vals
tybėmis, kurios jam buvo pa
rodžiusios palankumo.

Kalbėtojas sakė, kad rugsėjo 
11-osios įvykiai paveikė ame
rikiečius ir jų galvoseną. Atsi
rado reikalas prašyti pagalbos 
V. Putin bendrai kovai prieš 
terorizmą. B. Nainio žodžiais 
tariant, V. Putin „vertė” pa
mažu kilo, didėjo ir jo norai 
kaip nors įsiskverbti į NATO. 
Jis pradėjo įrodinėti, kad šiai 
pasaulinei organizacijai nėra 
reikalo būti kariškai, nes nėra 
prieš ką kariauti, anot jo, būtų 
geriau, kad NATO būtų dau
giau politinio pobūdžio - tada 
į šią 19 valstybių organizaciją 
mielai įsijungtų Rusija. Rusų 
diplomatai nesėdėjo „rankų 
sudėję”, vykdė diplomatinius 
pokalbius su įvairių kraštų 
vadovybėmis. Šios pastangos 
nenuėjo veltui, nes NATO va-

į „Grandies” koncertą. Jūsų 
parama skatina grandiečius 
kruopščiai ruoštis būsimiems 
pasirodymams, o ypač III Pa
saulio lietuvių dainų šventei, 
kuri vyks kitų metų liepos 
mėnesį Vilniuje.

Bilietus koncertui iš anksto 
galima užsakyti, skambinant 
Daliai Trakienei tel. 708-598- 
5827 iki gegužės 8 d. ir kon
certo vakarą prie įėjimo.

Tautinių drabužių margu
mas, lietuviškų šokių įvairu
mas ir besišypsančių veidų 
jaunatviškumas teatveda vi
sus gegužės 11d. vakarą į Pa
saulio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salę. Grandiečiai

dovybė sutiko su V. Putin iš
vedžiojimais - sutiko priimti 
Rusiją patariamuoju nariu. 
Dėl Rusijos vaidmens bus bal
suojama 19 narių NATO suva
žiavime gegužės 28 d. Islandi
jos sostinėje Reikjavike. Rusi
ja pareiškusi, kad narystės 
NATO ji šiuo metu nesiekia, 
bet norėtų turėti balsą kai ku
rių tarptautinių sprendimų 
metu. Rusijai nebus suteikta 
veto teisė, ji taip pat nemokės 
jokių mokesčių ir nesiųs savo 
karių į NATO taikos palaiky
mo operacijas, bet norės būti 
informuota visais klausimais 
ir išklausyta. Pranešėjas sakė, 
kad čia ir iškyla grėsmė tau
toms, norinčioms tapti NATO 
narėmis. Daug priklausys nuo 
Amerikos, todėl lietuviai ir ki
tų tautybių žmonės turi dėti 
daug pastangų, kad paveiktų 
JAV Kongreso ir Senato na
rius.

B. Nainys sakė, kad taip po 
ilgų V. Putin bandymų galiau
siai pavyko bent iš dalies įeiti 
į NATO - ne nariu, bet pata
rėju. Čia iškyla grėsmė Lietu
vos ir kitų Baltijos šalių gali
mybėms įstoti į šią apsaugos 
organizaciją. Nors V. Putin 
nėra griežtai pasisakęs prieš 
Lietuvos norą, bet Rusijos Dū
mos nariai ir atskiri kalbėtojai 
rodo didelį priešiškumą. Prie
šiškumas kyla dėl rusų valdo
mo Karaliaučiaus krašto - 
Lietuvai įstojus į NATO ši sri
tis taptų izoliuota. Svarbiau
sias tikslas, pabrėžė kalbėto
jas, daryti spaudimą Ameri
kos vyriausybei, kad ši Lietu
vą užtartų, balsuojant už pri
ėmimą.

Elena Sirutienė padėkojo B. 
Nainiui už įdomų pranešimą 
apie NATO, JAV ir V. Putin ir 
pakvietė visus pasisvečiuoti 
bei asmeniškai pasikalbėti su 
prelegentu.

Antanas Paužuolis 

KALENDORIUS
Gegužės 8 d.: Audrė, Džiugas, 

Gintautas, Mingaila, Mykolas, Vikto
ras.

Gegužės 9 d.: Austėja (Austė), 
Beatas, Edita, Grigalius, Meilė.

Kaip jau pranešėme, „Drau
gas” rengia kalėdinių atviru
čių konkursą. Sulaukėme Li
lės ir Valentino Ramonių laiš
ko, kuriame autoriai siūlo pa
didinti konkurso laimėtojų 
prizus - taip dalyvautų dau
giau dalyvių. Norėdami patys 
prisidėti prie konkurso pre
mijų pakėlimo, Lilė ir Valenti
nas Ramoniai premijų iždą pa
pildė 75 dol. auka (kiekvienai 
kategorįjai po 25 dol). Jonas 
Kuprys taip pat nusprendė 
tapti atviručių konkurso rė
mėju - vaikų premįjos prizą 
jis padidino 25 dol. Džiaugia
mės nuoširdžiu mūsų skaity
tojų dėmesiu šiam konkursui 
ir kviečiame daugiau rėmėjų 
atsiliepti bei tapti šio konkur
so prizų mecenatais!

Norėtume dar kartą primin
ti, jog „Draugo” kalėdinių at
viručių konkurso dalyviai su
skirstyti į 3 grupes: vaikų (iki 
12 metų; 75 dol. prizas), pa
auglių (12-18 metų; 50 dol. 
prizas) ir suaugusių (50 dol. 
prizas). Kalėdinių atviručių 
piešiniai gali būti atlikti šio
mis spalvotomis priemonėmis: 
spalvotais pieštukais (bet ne 
„crayons”), akvarele, akrili
niais dažais, flomasteriais 
(„markers”), spalvota grafika 
ar kita spalvota technika, gali 
būti spalvoto popieriaus apli
kacijos. Be prizų, nugalėtojai 
taip pat gaus po 100 išspaus
dintų kalėdinių atviručių. Lai
mėtojų pavardės ir jų piešiniai 
bus paskelbti mūsų laikraš

PASITARIMAS III PLD ŠVENTĖS 
REIKALU

Balandžio 21 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte (prie 
Čikagos), PLB valdybos rašti
nėje, posėdžiavo dalis PLB 
valdybos narių (pirmininkas 
Vytautas Kamantas, PLB 
Švietimo komisijos pirmininkė 
Regina Kučienė, vicepirminin
kė Milda Lenkauskienė, ir vi
cepirmininkė kultūros reika
lams Laima Žliobienė) su III 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tės koordinatoriumi Dariumi 
Polikaičiu.

Lietuvos Respublikos Vy
riausybė nusprendė ir šią 
šventę nukėlė, iš anksčiau su
tartų 2002 metų, į 2003 me
tus. Dabar III PLD šventė 
įvyks 2003 metais nuo birželio 
30 d. iki liepos 6 d. Lietuvoje. 
Jos metu bus dainų ir tautinių 
šokių dienos bei kiti renginiai. 
Vėliau tais 2003 metais dar 
vyks daug kitų lietuviškų ren
ginių, kaip PLB XI seimas, XI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas, jubiliejinė (85 m.) lie
tuvių skautų stovykla, ir kiti.

Kaip ir pirmųjų dviejų PLD 
švenčių (1994 m. ir 1998 m.) 
metu, užsienio lietuvių viene
tų bei asmenų dalyvavimą jo
se bendru Lietuvos ir PLB su
sitarimu koordinavo PLB val
dybos, taip ir šios šventės už
sienio lietuvių koordinavimu 
rūpinasi dabartinė PLB valdy
ba ir jos pakviestas koordina
torius Darius Polikaitis. Su 
juo kartu dirba PLB valdybos 
vicepirmininkė kultūrai Lai
ma Žliobienė ir talkininkė tau- J. M.

Kairėje - PLB valdybos vicepirmininkė kultūrai Laima Žliobienė ir vice 
pirmininkė Milda Lenkauskienė. Gražinos Kamantienės nuotr.

tyje, o visų dalyvių darbų pa
roda bus surengta „Draugo” 
patalpose. Geriausius darbus 
atrinks specialiai sudaryta 
menininkų komisija.

Savo darbus kviečiame siųs
ti „Draugo” administratoriui 
Valentinui Krumpliui, 4545 
W. 63rd Str., Chicago, IL 
60629.

Skelbimui

Vytenia Lietuvninkas
4636 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-334-0100.

TeL 630-367-0300, Lemont, IL

AdvokatasJonas Gibaitis
Civilinės ir 

kriminalinės bylos
6347 S. Kedaie Avenue 

Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700 E-mail: GibaitiaOaol.com Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINES TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILASTel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 

^^lalimosjionsultacjįo^šeštadieniais^

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pubuki Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

III Pasaulio lietuvių dainų šventei 
koordinatorius Darius Polikaitis.

G. Kamantienės nuotr

tiniams šokiams Audra Lin 
takienė. Jų veiklai vykdyt 
(registruoti vienetus, jiemf 
parūpinti dainas, gaidas, in 
formacijas apie šokius, videt 
juostas ir kt.) finansinę pa 
ramą davė Lietuvių fondas.

Danus Polikaitis per laiškuf 
ir spaudą praneš dainų ir šo 
kių vienetams naują registrą- 
cijos datą, nes, šventę nukėlus 
vienais metais vėliau, buvc 
grąžintos atsiųstos registraci
jos anketos ir mokesčiai. Vi
siems reikės iš naujo regist
ruotis ir dar kartą tą pat; 
darbą atlikti. Reikia tikėtis: 
kad ir pati šventė bus dvigu
bai geresnė bei sėkmingesnė.
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