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LSS Tarybos 
pirm. perdavė savo 
pareigas; „Nerijos" 
tuntas ruošiasi Kaziuko 
mugei; iš gyvast ingos 
skautų veiklos 
Kanadoje. 

2psl. 

Vilniaus deš imtukas ir 
prez. Bush — B. Nainys; 
JAV LB Krašto 
valdybos darbai; dėl 
Rusijos pi l iečių 
tranzito per Lietuvą. 

3psl. 

Skaitytojai rašo apie 
neišs ipi ldžiusius 
lūkesčius , išsako savo 
nuomonę, ieško 
vienybės , dėkoja; nuo 
salotų iki saldumynų. 

4 psl. 

Žmonių dresiravimas? 
5 psl. 

Simboliai kalba 
parodoje; Vasario 16 
Lemonte. 

6 psl. 

Sportas 
* Maskvoje vykstančio 

tarptautinio šachmatų 
turnyro „Aeroflot Open 
2003" septintajame rate pir
madienį lietuvis Šarūnas Šul
skis nugalėjo rusą Jurij Ba-
lašov. 30-metis kaunietis, tu
rintis 4. 5 taško iš 7 galimų, 
dalijasi 25-44 vietas. 

* Tarptautinė rankinio 
federacija lietuvę Aušrą 
Fridrikas, šiuo metu atsto
vaujančią Austrijos rinktinei 
ir Danijos klubui ..Slagelse 
FH", paskelbė viena iš devy
nių kandidačių j geriausios 
2002 metų pasaulio rankinin
kės titulą. 35 metų A. Fridri
kas praėjusių metų Europos 
čempionate Danijoje buvo iš
rinkta į geriausių žaidėjų sim
bolinę rinktinę. Senojo žemy
no pirmenybių rezultatyviau
sių žaidėjų sąraše ji buvo ant
ra. A. Fridrikas kartą jau yra 
tapusi geriausia planetos ran
kininke. 

* Pasaulio moterų te
niso kvalifikacijos lentelė
je fantastišką šuolį atliko 17-
metė klaipėdietė Aurelija Mi-
sevičiūtė — per savaitę ji iš 
543 vietos pakilo į 328 vietą. 
į i 

Naujausios 
žinios 

* Ekologinio žemės 
ūkio plėtrai Lietuvoje šie
met valstybė skirs 3 mln. litų. 

* Atidarytas Lietuvos 
generalinis konsulatas 
< rardine. 

* Savivaldybių biudže
tai sausį surinko daugiau 
pajamų nei numatyta. 

Apie mokamą gydymą 
prabilusiam viceministrui 
pareikšta pastaba. 

Vilniaus meras ir 
inauguracinės komisijos 
atstovai „laužo ledą" dėl avia
cijos parado. 

* Per metus Lietuvoje 
' iiiiiusiai brango trans
portas, pigo - maistas. 

. . l . H ' t u M i - t e l e k o m a - " 
te iks tarptautinio interneto 
paslaugas Latvijoje. 

Tebetvyrant įtampai dėl Irako, Baltijos valstybių 
užsienio reikahą ministrai žvelgia į ES ateitį 

Prancūzijos prezidento kritika 
nesukliudys ES plėtrai 

Briuselis-Vilnius, vasa
rio 18 d. (BNS) — Nepaisyda
mi Europos Sąjungos vidaus 
nesutarimų dėl politikos Irako 
atžvilgiu, Briuselyje antradie
nį susitikę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų mi
nistrai svarstė ateityje išsiplė
tusios ES reformų ir institu
cinės sąrangos klausimus. 

Lietuvos užsienio reikalų 

Latvijos — Sandra Kalnietė ir 
Estijos — Kristiina Ojuland, 
aptardami Europos Konvente 
svarstomus ES institucinės 
reformos klausimus, sutarė, 
kad būtina išsaugoti tiesioginį 
valstybių narių dalyvavimą 
Europos Sąjungos valdyme. 

Ministrai, pabrėždami, 
kad esminis ES principas yra 
valstybių narių lygiateisišku-

ministras Antanas Valionis, mas, sutarė, kad naujų ES na

rių atstovų Konvente statusas 
turi būti suvienodintas su da
bartinių ES valstybių narių 
atstovų statusu, kad visi Kon
vento nariai turėtų lygias gali
mybes įtakoti Konvento bai
giamąjį dokumentą. 

Ministrai taip pat buvo 
vieningos nuomonės, kad galu
tiniai sprendimai dėl ES refor
mų, turėtų prasidėti tik po sto
jimo sutarčių patvirtinimo bū

simosiose valstybėse narėse ir 
baigtis po to, kai jos taps visa
teisėmis ES narėmis 2004 me
tų gegužę. 

Trijų Baltijos valstybių 
diplomatijos vadovai bei kitų 
stojimo derybas su ES baigu
sių valstybių užsienio reikalų 
ministrai į Briuselį atvyko 
dalyvauti ES valstybių narių 
vadovų susitikime Irako klau
simu. Nukelta j 5 psl. 

Konservatoriai kuria 
„draustinį" krikščioniškosios 

demokratijos pasekėjams 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS) — Prancūzijos prezi
dento Jacąues Chirac viešai 
pareikšta griežta kritika būsi
moms Europos Sąjungos (ES) 
narėms dėl Irako — tai tarp
tautinės įtampos išdava, kuri 
neturės įtakos naujų narių 
priėmimui į ES, antradienį 
sakė integracijai į ES vado
vaujantis Lietuvos URM sek
retorius Rytis Martikonis. 

J. Chirac pirmadienį Briu
selyje per spaudos konferenci
ją, surengtą po ES neeilinio 

viršūnių susitikimo dėl Irako, 
pareiškė, kad JAV nuostatą 
parėmusios „Vilniaus dešim
tuko" valstybės „viena vertus, 
nėra labai gerai išauklėtos ir 
ne visai suvokia pavojus, ku
riuos gali sukelti pernelyg 
skubus susisiejimas su Ame
rikos nuostata". 

Paklaustas, kodėl kriti
kuoja tik valstybes kandida
tes, o ne Didžiąją Britaniją, 
Italiją, Ispaniją, Daniją ir 
Portugaliją, 

Nukelta į 5 psl. 

: ^ a ^ 
Prezidentas Valdas Adamkus kairėje) su švietimo ir mokslo ministru 
Algirdu Monkevičiumi. 

Valdas Adamkus žada likti 
aktyviu švietimo politikoje 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS)— Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus 
antradienį Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadovus patikino 
liksiantis aktyviu švietimo po
litikos kūrėju. 

„Atėjau padėkoti, bet ne 
atsisveikinti", susitikime su 
švietimo ir mokslo ministru 
Algirdu Monkevičiumi, minis
terijos vadovais sakė jis. 

Kaip sakė prezidento pa
tarėjas Darius Kuolys, V. 
Adamkus ruošiasi Seimui 
pristatyti strateginį dokumen
tą — Lietuvos švietimo gaires 
— ir tikisi, kad partijos bend
ru sutarimu šį dokumentą pri

ims, kad padėtų pagrindus to
lesnei švietimo plėtotei. 

Švietimo ir mokslo minist 
ras A. Monkevičius sakė, kad 
prezidento įžvalga, dėmesys 
žmogui, švietimui, nuoseklus 
darbas padėjo Lietuvai žen
giant į Europą atnaujinti švie
timą. Ministras pažymėjo, jog 
prezidentas rūpinosi švietimo 
prieinamumu ir teisingomis, 
lygiomis galimybėmis į koky
bišką mokslą kaip žmogaus 
ateities garantą. Ministro tei
gimu, prezidento paraginti 
remti švietimą, atsiliepė vers
lo atstovai, skirdami daugiau 
nei ketvirtadalį lėšų mokyklų 
kompiuterizavimui. 

Po v iešo s k a n d a l o saugumiečiai nubausti 
i r bus atestuojami 

Vilnius, vasario 18 d. Laurinkus. 

Vilnius, vasario 18 d. 
'BNS) — Tėvynį-s sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pre
zidiumas sudarė darbo grupę 
Krikščioniškosios demokrati
jos frakcijai kurti, o ateityje 
gali pakoreguoti ir partijos pa
vadinimą. 

Manoma, jog frakcijai va
dovaus darbo grupes vadovu 
paskirtas Moderniųjų krikš
čionių demokratu sąjungos 
(MKDS) pirmininko pavaduo
tojas, Seimo narys Artūras 
Vazbys. 

Tuo tarpu. MKDS valdyba 
ir taryba yra nusprendusios, 
jog partija jungsis su Lietuvos 
centro ir Liberalų sąjunga. 

sudarydama liberalios pakrai
pos partiją. 

Konservatorių pranešimo 
spaudai teigimu, naujai įsteig
ta frakcija turės platesnes ga
limybes siekti stipresnį krikš
čioniškų vertybių atstovavimą 
konservatorių idėjinėje ir 
praktinėje veikloje, dalyvaus 
rengiant partijos įstatų pro
jektą. 

A. Vazbys teigė. jog. savo 
ruožtu, konservatorių partija 
„pretenduoja būti konservaty
via ir kartu krikščioniška". 
Sprendimą prisijungti prie 
konservatorių A. Vazbys pava
dino ..būdu išlikti krikdemu". 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos gyventojai mano, kad 
Irakas — grėsmė pasauliui 

stybėms, bet ne Lietuvai. Nuo
monės šiuo klausimu neturėjo 
9.3 proc. apklaustųjų. 

Kalbant apie Lietuvos 
pagalbą JAV karo su Iraku 
atveju 35.5 proc. apklaustųjų 
mano, jog Lietuva galėtų leisti 
naudotis savo oro erdve, 28.6 
proc. — jog būtų galima pa
siųsti nedideles specializuotas 
krovinių aptarnavimo ir karo 
medikų komandas. 

Nukelta į 5 psl. 

Dauguma lietuvių sutin
ka, kad Irakas tikrai kelia 
grėsmę pasauliui. Visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro „Vilmorus" duomeni
mis, taip mano 75.1 proc. Lie
tuvos gyventojų. 

Kad tokios valstybės kaip 
Irakas pasauliui nepavojin
gos, mano tik 5.4 proc. ap
klaustųjų, o kiek daugiau nei 
dešimtadalis tautiečių mano, 
kad pavojus gresia kitoms val-

Japonai Įvertino lietuvišką 
gintarą, iiną, lazerius ir... blynus 

(BNS) — Po kilusio skandalo 
apie tariamą saugumo parei
gūnų siekimą kompromituoti 
spaudą. Valstybės saugumo 
departamento (VSD) pareigū
nų laukia a ^stacija, sakė de
partamento u. aktorius Mečys 

Motyvuodamas tarnybos 
slaptumu, M. Laurinkus ne
atskleidė nei nubaustų parei
gūnų skaičiaus, nei jų pavar
džių, taip pat kitos informaci
jos apie tyrimą. 

Nukelta į 5 psl. 

Iš Japonijoje vasario 4-12 
dienomis vykusių Lietuvos 
dienų renginių sugrįžęs Vil
niaus vicemeras Vitas Mačiu
lis pasidžiaugė, kad Hokkaido 
salos sostinės Sapporo meras 
pageidavo užmegzti bendra
darbiavimo ryšius su Vilniu
mi. 

Japonai ypatingai domė
josi lietuvišku gintaru, laze
riais, lininiais audiniais, lietu
viškos virtuvės patiekalais, 
alumi ir „Trejų devynerių" 
trauktine. 

Oficiali Lietuvos delegaci
ja, vadovaujama V. Mačiulio, 
susitiko su Hokkaido salos 
vicegubernatoriumi, parla
mento pirmininku, Sapporo 
meru. Hokkaido prekybos ir 
pramonės rūmų vadovais. 
Kalnuotame Sappore dar šį
met ketinama įkurti Lietuvos 
konsulatą Japonijoje. 

Pasak V. Mačiulio, japo

nams ypač imponuoja Lietuvo
je rezidavusio ambasadoriaus 
Chiune Sugihara vardas, di
delį autoritetą turi ir dabarti
nis Lietuvos ambasadorius 
Algirdas Kudzys, padėjęs lie
tuvių delegacijai susikalbėti 
su japonais, labai prastai mo
kančiais anglų kalbą. 

Lietuvos ir Japonijos dip
lomatinių ryšių 80-mečio 
šventiniame priėmime Impe
ratoriškajame viešbutyje To-
kyo dalyvavo apie 350 kviesti
nių svečių, tarp jų — 5-6 Japo
nijos parlamento komitetų va
dovai, ambasadoriai, universi
tetų rektoriai ir kt. aukšto pa
reigūnai. 

Tarp svečių buvo ir apie 30 
Japonijos lietuvių, dirbančių 
bendrose informacinių techno
logijų įmonėse, studijuojančių 
Japonijoje, prekiaujančių lie
tuviškais lazeriais ir gintaro 
dirbiniais. Nukelta į 5 psl. 

Alma Adamkienė (kairėje) ir Laima Paksienė ketina bendradarbiauti. 
Gedimino Žilinsko 'ELTA) nuotr. 

Laima Paksienė seks 
gerų darbų 

Prezidentūroje antradienį 
susitikusios kadenciją bai
giančio prezidento Valdo 
Adamkaus žmona Alma ir iš
rinktojo prezidento Rolando 
Pakso žmona Laima kalbėjosi 
apie vyrų postų joms suteiktas 
galimybes. 

Kaip po susitikimo sakė L. 
Paksienė, jos pasikalbėjo ir 
apie būsimą naujojo preziden
to inauguraciją bei A. Adam
kienės nuveiktus labdaros 
darbus. „Prezidento žmonos 

Almos Adamkienės 
pavyzdžiu 
galimybės yra didelės, ir jomis 
nepasinaudoti būtų tiesiog nu
sikaltimas", sakė L. Paksienė. 
Ji teigė, kad ji stengsis nu
veikti kuo daugiau gerų dar
bų, bet jų neafišuoti. Taip, L. 
Paksienės teigimu, elgėsi ir A. 
Adamkienė, auveikusi „daug 
gerų darbų", tačiau žinia-
sklaidai jų nereklamavusi. 

„Juk Biblijoje parašyta: 
darai labdarą dešine, kairė 
apie tai neturi žinoti", sakė L. 
Paksienė. <BNS> 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. ReoMfs. AP, ln!ertax. fTAR-TASS. BNS 

žinių agentorti ptaneššraais) 

EUROPA 
Briuselis. Europos Są

jungos (ES) vadovai pirmadie
nį paskelbė pirmą bendrą įs
pėjimą Irakui, kad jėga gali 
būti panaudota kaip paskuti
nė priemonė, taip iš dalies pa
remdami Didžiosios Britani
jos premjero Tony Blair ragi
nimą nusiųsti griežtą žinią 
Irako prezidentui Saddam 
Hussein. Bendrame 15-kos 
valstybių vadovų pareiškime 
nenurodomas galutinis termi
nas Jungtinių Tautų (JT) gin
kluotės patikrinimams Irake 
užbaigti, tačiau pabrėžiama, 
kad jos negalės tęstis neribotą 
laiką, jei Bagdadas visapu
siškai nebendradarbiaus. Vo
kietijos kancleris Gcrhard 
Schroeder sakė, kad į šį ES 
pareiškimą, jam primygtinai 
reikalaujant, nebuvo įtrauk
tas įspėjimas Irakui, jog „lai

kas sparčiai senka". Prancūzi
jos vadovas Jacąues Chirac 
leido suprasti, jog šiuo metu 
nepritartų naujai JT rezoliu
cijai dėl jėgos panaudojimo 
prieš Bagdadą. 

Briuselis. Narystės Euro
pos Sąjungoje siekiančios 13-
ka valstybių antradienį prisi
jungė prie ES įspėjimo, kad 
Irakas rizikuoja sulaukti ka
ro, jei besąlygiškai nepaten
kins JT nusiginklavimo reika
lavimų. „Europos Sąjunga ir 
13 valstybių pabrėžia savo pa-
sir,žimą siekti vieningos nuo
statos bei vengti naujų nesu
tarimų ...". skelbiama doku
mente. 

TURKIJA 

Ankara. Turkija įsileis 
JAV kariuomenę į savo terito
riją tik tuo atveju, jeigu bus 
priimta nauja JT rezoliucija. 

leidžianti pradėti karo veiks
mus prieš Iraką, antradienį 
pareiškė Turkijos prezidentas 
Ahmet Necdet Sezer. „Mes 
nuo pat pradžių sakėme, kad 
užsienio kareiviai gali būti 
(įleisti) į Turkija tik tokiomis 
aplinkybėmis, kurios laiko
mos teisėtomis pagal tarptau
tinę teisę", sakė A. N. Sezer. 
i 1 

JAV j 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush antra
dienį pasveikino NATO 
sprendimą suteikti karinę pa
galbą Turkijai karo Irake at
veju bei Europos Sąjungos 
bendra deklaracija, raginan
čia I 

Vašingtonas. JAV antra
dienį pareiškė-, kad Turkijai 
atėjo laikas priimti sprendimą 
dėl beveik 26 
sinės paramos priėmimo mai
nais į pagalba galimo karo su 
Iraku atveju. Už leidimą nau 
dotis bazėmis JAV siūlo Tur
kijai 6 mlrd. dol. kompensaci
ją ir dar iki 20 mlrd. paskolų 
garantijas. T kol kas 
Turkija ignoravo ši pasiūly

mą. Ankara pageidautų dvi
gubai didesnės sumos, kuri 
padėtų padengti konflikto 
kaštus ir leistų atsigauti Tur
kijos ekonomikai. 

New York. Aukšti JAV 
prezidento George W. Bush 
administracijos atstovai pir
mą kartą atvirai aptaria gali
mas neigiamas pasekmes ne 
tik pačios Irako karo operaci
jos metu, bet ir jai pasibaigus, 
antradienį pranešė dienraštis 
„The New York Times". JAV 
gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld sudarė galimų pa
vojingų pasekmių sąrašą, ku
rį nuolat papildo savo bei 
aukštųjų kariuomenės vadų 

rezi
dentu George W. Bush. Šiame 

inėta galimybė, 
„kad Saddam Hussein pai 
dos masinio naikinimo gink 
lus prieš savo tautą, o kaltę 

rs mums", sake D Rums
feld Pasak jo. šiame- doku-

taip pat pažymima, 
kad Saddam „gali pasielgti 
taip pat. kaip pssiolgė su 

lit'o naftos verslovėmis 
padegti, susprogdin 

kad Irako tauta netektų šio 
svarbaus pajamų šaltinio". 
Parengtame sąraše taip pat 
įspėjama, kad Irakas gali pa
slėpti ginklus mečetėse, ligo
ninėse arba kultūros cent
ruose ir panaudoti savo pilie
čius arba suimtus užsienio 
žurnalistus, kaip gyvus sky
dus. 

Jungtinės Tautos. JAV 
ruošiasi pateikti Jungtinių 
Tautų (JT! Saugumo Tarybai 
„labai griežtos" rezoliucijos 
projektą, kuriame teigiama, 
kad Irakas ir toliau nevykdo 
esminių -JT reikalavimų. 

minami ateityje" 

SAUDIARABIA 
Rijad. Saudi Arabijoje 

yra sulaikyti 90 žmonių, kurie 
įtariami ryšiais su Osama bin 
Laden vadovaujamu teroristų 
tinklu „ai Qaeda". pranešė vi
daus reikalų ministras, prin
cas Nayef bin Abdul Aziz. Jis 
pridūrė, kad iš viso buvo su
laikyti 253 žmonės. Princas 
išreiškė viltį, kad JAV pra
dėjus galimą karą su Iraku, jo 
valstybėje nebus įvykdyta 
teroro išpuolių. 

RUSIJA PIETŲ KORĖJA 
Maskva. Rusija sveikina 

pareiškimą dėl Irako, priimtą 
Europos Sąjungos viršūnių 
susitikimo, antradieni pareiš
kė Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov. Diplo
matijos vadovas pabrėžo, kad 
tarptautine bendrija elgiasi 
vieningai, kai kalbama apie 
Irake iškilusius uždavinius — 
turėti garantijų, jog šioje vals
tybėje nėra masinio naikini
mo ginklų ir jog jie nebus ga-

Tegus. Pietų Korėjos pa
reigūnams antradienį kiek 
sumažinus per gaisrą Tegaus 
miesto metropolitene žuvusių 
žmonių skaičių, gelbėtojai, iš
lipę iš metropoliteno stoties 
pasakoja, kad niekada nebuvo 
taip arti pragaro. Per gaisrą, 
kurį. policijos manymu, sukė
lė nesveikos psichikos padegė
jas, pirminiais duomenimis, 
žuvo daugiau kaip 130 
žmonių. 

http://Ki.AUJ.Nla
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 <J D ČJ 

LSS TARYBOS PIRMININKES 
ŽODIS PAREIGAS PERDUODANT 

Pradėjusi galvoti apie savo 
žodį pareigų perdavimui, su
vokiau, kaip greit praėjo tie 
šešeri metai Lietuvių Skautų 
sąjungos tarybos pirmininkės 
pareigose ir kiek daug pasi
keitimų per tuos metus įvyko 
ne tik skautijoje, bet ir asme
niškam gyvenime. 

Tarybos pirmininko, bei 
Pirmijos organizacinė atsako
mybė labai plati ir įvairi — 
pirmininkavimas LSS tarybai, 
Pirmijos koordinacija, Rajonų 
vadai, kontrolės komisija, 
Lietuviškosios skautybės fon
das, „Skautija", „Skautų 
aidas", rašinių konkursas pre
mijuojamas prelato Juozo 
Prunskio fondo palūkanų, 
apdovanojimų/pakėlimų kar
toteka, garbės ženklų skyrius, 
50 metų skautavimo ženklelis, 
archyvas, muziejus, ir suruoš
ti/vadovauti Tautines/jubilie
jines stovyklas. 

Tų dviejų kadencijų atlikti 
darbai yra: pravedimas VIII 
TS; įsteigtas LSS „Internet 
Home Page"; išleistas LSS 
lankstinukas; išrūpintas „Di-
rectors & Officers NonProfit 
Liability" apdraudimas, kuris 
apdraudžia LSS Tarybą ir 
narius; sutvarkytas LSS „non-
profit" statusas IRS dėl aukų 
sąjungai: suruošti keturi ra
šinių konkursai; išleisti keturi 
„Skautijos" leidiniai. Penktas 
ir paskutinis šios kadencijos 
leidinys bus leidžiamas po 
pareigų perdavimo; pakeistas 
„Ūkio skyriaus" pavadinimas 
„Garbės ženklų" skyriaus 
pavadinimu: sudarytos pen
kios komisijos — Archyvo ir 
Muziejaus"; „Rinkimų"; „2003 
m. Jubiliejinė stovykla"; „LSS 
Nuostatų peržiūrėjimo"; „Su
statyti nuostatus dėl Tax 
Exempt' statuso IRS"; 62 są
jungos nariams įteiktas 50-
metų skautavimo ženkliukas; 
pravesta 31 Pirmijos posėdis 
— 23 korespondenciniai ir 8 
akivaizdiniai; suruošti du Ta
rybos akivaizdiniai posėdžiai, 
kurie vyko Čikagoje. 

Tuo pačiu nesitikėjau, kad 
praėjusioje kadencijoje būtų 
pasikeitimai „Skautų aide". 
Kaip žinote, ilgamečiai redak
toriai — „Pelėdų" skiltis ir 
techninis redaktorius brolis 
Vladas Vijeikis išėjo į užsitar
nautą pensiją, o vėliau brolį 
Vladą išlydėjom amžinybėn. 
Sąjunga liko be redaktoriaus, 
techninio redaktoriaus ir spaus
tuvės. Prikalbinau sesę Alę 
Namikienę redaguoti „Skautų 
aidą", kuri paskutinius ketve
rius metus puikiai atlieka 

savo pareigas, redaguojant šį 
svarbų skautišką leidinį. Sesė 
Renata Ramanauskaitė-Bo-
rucki artimai dirbo kartu su 
sese Ale trejus metus, atlikda* 
ma gražiai techninės redak
torės pareigas. Ilgametė ad
ministratorė v.s. Albina Ra
manauskienė iki šios dienos 
sąžiningai atlieka savo pa
reigas. 

2002 metų vasario mėnesį 
Pirmijos nariai ir skauti
ninkai (iš viso 25) vyko į Lie
tuvą apdovanoti Lietuvos Res
publikos prezidentą, skautą 
vytį Valdą Adamkų, Geležinio 
Vilko ordinu. Sąjungai yra 
didelė garbė, kad išeivijos 
skautas vytis tapo aukščiau
siose pareigose Lietuvoje. Tuo 
pačiu buvo pastatytas (supro
jektuotas ir pagamintas Lie
tuvoje) Lietuvių Skautų Są
jungos kryžius Kryžių kalne. 
Lietuvoje buvo gera proga 
susipažinti ir pabendrauti su 
dabartiniais Lietuvos Skauti
jos ir Lietuvos Skautų sąjun
gos vadovais. 

Pradėtą darbą, kurį per
duodu naujam išrinktam 
Tarybos pirmininkui v.s. fil. 
Rimantui Griškeliui, yra: 
2003 m. Jubiliejinės stovyklos 
„Karalius Mindaugas" ženklo 
pavyzdžiai ir daina bei kiti 
dokumentai dėl šios stovyklos 
ruošos. Apgailestauju, kad 
Nuostatų peržiūrėjimo ko
misija neperdavė jokių pasiū
lymų. Tuo pačiu komisija, su
daryta sustatyti nuostatus dėl 
„Tax Exempt" statuso, ne
užbaigė darbo. 

Šių dviejų kadencijų metu 
Pirmija atliko svarbių darbų 
skautijos gerovei. Širdingai 
dėkoju Pirmijos nariams už 
labai gražų bendradarbia
vimą, paramą ir įdėtą darbą 
sąjungos gerovei. Skautiškas 
ačiū Tarybai, komisija na
riams, „Skautų aido" redakto
rei, v.s. Alei Namikienei, 
administratorei, v.s. Albinai 
Ramanauskienei, techninei 
redaktorei s. Renatai Rama-
nauskaitei-Borucki; Archy
vo/Muziejaus nariams vado
vaujant v.s. fil. Sigitui Mik-
naičiui, Garbės ženklų skyriui 
vadovaujant v.s. Pranui Pa
kalniškiui, Kontrolės komisi
jai , vadovaujant j . s . Algiui 
Jonušui ir visai skautijai už 
įdėtą darbą ir taip pat už 
gražų bendradarbiavimą. 

Didelė skautiška padėka 
v.s. Romui Fabijonui, LSS 
Rinkimų prezidiumo pirmi
ninkui ir prezidiumo nariams 
už įdėtą darbą rinkimuose. 

Seses sietuvietes, talkinusios vadovybes pareigų perdavimo šventes ruošoje. Viktoro Kučo nuotrauka. 

Žinau, kad buvo įtemptas dar
bas ir reikėjo daug ištvermės 
bei kantrybės. 

„Sietuvos" vyr. skaučių 
draugovei nuoširdžiai dėkoju, 
kad sutiko paruošti maistą ir 
papuošti salę pareigų per
davimui. 

2003—2005 m. naujam 
išrinktam Tarybos pirminin
kui v.s. fil. Rimantui Griš
keliui, Pirmijai ir Tarybai lin
kiu daug sėkmės naujose pa
reigose. Jūsų rankose skauti
jos ateitis, vizija ir rūpesčiai. 
Linkiu taikos, ramybės, skau-
tiškumo, gražaus bendradar
biavimo, o, svarbiausia, nie
kad nepamirškite, kad dir
bate — skautiška ideologija 
ugdyti ir vesti jaunimą Dievo, 
Tėvynės ir Artimo keliu. Jūs 
kandidatavot išrinktoms 
pareigoms. Dabar yra Jūsų 
atsakomybė pareigas sąžinin
gai atlikti. Pirmijos atsako
mybė daugiausia yra adminis
tracinė, o Brolijos, Seserijos ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
atsakomybė yra ugdyti jau
nimą skautiškoje ideologijoje. 
Skatinu Broliją ir Seseriją 
daugiau kreipti dėmesį įvai
riems kursams — draugi
ninkų, tuntininkų, bei „Gin-
taro"/„Ąžuolo" mokyklai. Tuo 
pačiu reikia atgaivinti vyr. 
skaučių ir vyčių suvažiavimus 
bei skautininkų suvažiavi
mus. Yra labai sveika ir 
naudinga pasidalinti minti
mis apie skautijos veiklą. Jei 
jaunimo ir būsimų jaunų va
dovų nelavinsim, tai ateityje 
bus sunku surasti tinkamus 
vadovus perimti skautijos 
vairą. 

Baigdama linkiu naujai 
Pirmijai sėkmingai pravesti 
šių metų Jubiliejinę stovyklą 
Ramiojo Vandenyno rajone. 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

LSS JUBILIEJINE „KARALIAUS 
MINDAUGO" STOVYKLA 

Kada — 2003 m. birželio 6 
-16 d. 

Kur — Hoolomb Valley 
BSA Scout Ranch, CA. (maž
daug dviejų valandų kelionės 
atstume nuo Los Angeles), 
San Bernardino kalnuose, pu
šyne, 7,000 pėdų aukštumoje. 

Kur ir kada skristi — bus 
netrukus paskelbta. 

Kaina — dar tikrai neži
noma; tikimasi, kad mažiau 
300 dol. asmeniui, tačiau dar 
galutinai nenustatyta. Numa
toma nuolaida, jei vyktų daugiau 
negu vienas asmuo iš šeimos. 

Kaina vienetų vadovams 
— numatoma vienetų vado
vus atleisti nuo stovyklos mo
kesčio. Bus pranešta daugiau 
šiuo reikalu. 

Registracija — bus netru
kus paskelbta. 

Transportacija — trans

portas bus parūpintas nuo 
oro uostų į stovyklą ir atgal. 

Palapinės ir lovytės — BSA 
palapinės su platformomis tal
pina 300 stovyklautojų. Lovy
čių turima 260-čiai asmenų. 

Maistas — BSA gamina ir 
pristato visą maistą. 

Pirmoji pagalba — BSA 
parūpina gydytoją ir slaugę 
visam laikui. 

LSS paskirs tinkamą as
menį mums atstovauti. 

Vieta automobiliams — 
maždaug 250 automobilių tel
pa stovyklavietėje ir ant kelio 
prieš stovyklą. 

Kitos paslaugos — mau
dymosi baseinas; jodinėjimas 
arkliais; tinklinio aikštė; dvi
račiai, krepšinio aikštelė; lai
veliai ežere, gamtos takai. 

Visi raginami šioje stovykloje 
dalyvauti ir jau dabar jai ruoštis. 

„NERIJOS" TUNTAS RUOŠIASI 
KAZIUKO MUGEI 

Tai - Jūsų laikraštis 
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Žiema greit baigsis, pava
saris artėja, o su juo ir tra
dicinė Kaziuko mugė. Kaziuko 
mugės pajamos yra naudoja
mos įvairiai tunto veiklai, sto
vyklos išlaikymui ir t.te Mums 
labai reikia jūsų pagalbos. 

Mugė vyks Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte kovo 2 d. 
Mišios 9 vai. r. Pal. J. Matu
laičio misijoje. Sesės renkasi 
išeiginėse uniformose. Prašau 
ateiti porą minučių anksčiau 
ir prisistatyti savo vadovėms 
bažnyčioje. Kaziuko mugės 
atidarymas bus sporto salėje 
tuoj po šv. Mišių. 

Vasario 21 d., 6 v.v. Pa
saulio Lietuvių centre — vir
tuvėje, darysime koldūnus. 
Sesės ir mamytės kviečiamos 
prisidėti prie darbo. 

Prašome, kad kiekviena 
tunto šeima paaukotų tortą 
arba 25 dol. Tortai pageidau
jami namų gamybos arba 
pirkti lietuviškoje kepykloje. 

Norime turėti gerą, sėk
mingą loteriją. Jei galėtumėte 
paprašyti laimikių iš preky

bininkų, naudokite tunto pa
ruoštus laiškus. Jei turėtu
mėte naujų žaislų arba geres
nės rūšies daiktų pvz. CD 
„player", televizorių, ir 1.1., 
paskambinkite sesei Rūtai 
Kirkuvienei 630 — 257-6122. 

Labai prašau prisidėti prie 
mugės darbų. Pirmadieniais 
(6:30 v.v. — 8 v.v. ) ir penkta
dieniais (7 v.v. — 10 v.v.) 
daromi įvairūs rankdarbiai, 
kurie bus parduodami mugėje. 
Visi yra kviečiami! Darbai 
vyksta PLC „Nerijos" tunto 
kambaryje. 

Prašome padirbėti bent 
valandą talkinant valgykloje, 
virtuvėje, arba kavinėje. Pra
šau pranešti šioms vadovėms, 
kur galite prisidėti. 

Valgykla/virtuvė — Laima 
Bacevičienė tel. 708-614-9292; 

Kavinė — Rima Jokubaus-
kienė tel. 815-838-8136 

Gero vėjo! 

Aldona Weir 
630 — 964-9120 

„Nerijos" tunto tuntininkė 

DRAUGAS 

LSS VEIKLA KANADOS RAJONE 2000—2002 METAIS 

Vienetų vėliavos Čikagos jūros skautų iškilmingoje 2003 m Klaipėdos 
dienos sueigoje Romo Ceeo nuotr. 

Kanados rajone veikia ke
turi LSS tuntai: 

Hamiltone veikia mišrus 
..Širvintos — Nemuno" tuntas, 
kuriam vadovauja tuntininkė 
vyr. sk. Silvija Stonkutė-
Johnston. Yra maždaug 15 
narių. įskaitant vadovus, tačiau 
atrodo, kad skaičiai didėja. 
Sueigas stengiasi ruošti bent 
sykį per mėnesį. Susirenka 
sezono atidarymui, švenčia 
Kūčias, Vasario 16-tą ir su 
vėliavomis dalyvauja pagrindi
nėse bendruomenės šventėse. 
Šalia tunto veikia ..Šatrijos 
Raganos" skautininkių būre
lis (apie 14 sesių), kurios re
guliariai rengia savo sueigas 
su paskaitininkais ir aktyviai 
prisideda prie skautiškos veik
los. 

Montrealio mišrus „Nerin
gos — Geležinio Vilko" tuntas 
veikia bendrai—sueigos vyks
ta bent sykį per mėnesį, turi 
žiemos iškylas ir dalyvauja 
parapijos veikloje. Narių yra 
maždaug 30. įskaitant vadovus. 

Toronto „Rambyno" skau
tų tuntui vadovauja s. Marius 
Rusinąs ir „Šatrijos" skaučių 

tuntui tuntininkė s. Rūta 
Baltaduonytė — Lemon. Bro
lių yra daugiau kaip 100 ir 
sesių maždaug 170. Skaičiai 
vis didėja —įsijungia ir naujai 
atvykę į Kanadą. Sueigos vyksta 
šeštadieniais, kas antrą 
savaitę po lietuviškos mokyk
los pamokų. Metų veiklą tun
tai pradeda ir užbaigia šv. 
Mišiomis ir tuntų sueiga. Abu 
tuntai ruošia kartu — Kūčias, 
Vasario 16tos paminėjimą, 
Kaziuko mugę. Vyr. skautės 
ir vyčiai kalėdoja — giedoda
mi kalėdines giesmes aplan
ko vyresnio amžiaus lietuvius 
ir skautų šeimas. Sesės kas
met ruošia Susimąstymo 
dienos šventę, kartu su latvių 
ir estų skautėmis. Tuntų 
vadovams Scouts Canada pra
vedė skautybės lavinimo kur
sus: vadovavimo (Wood Bad-
ge) ir pirmos pagalbos (Si. 
John's Ambulance). Tuntai 
turi tėvų komitetą. Šalia 
tuntų veikia skautininkių ir 
skautininkų ramovės. Toron
te taip pat veikia ASS sky
rius, kuriam vadovauja Rimas 
Pečiulis. 

Kanados rajonui priklauso 
stovyklavietė „Romuva" prie 
„Lapės" ežero (Fox- Lake, 
Huntsville, Ontario). Ja rūpi
nasi, prižiūri ir administruoja 
„Romuva Incorporated" valdy
ba ir nariai su pirmininku s. 
Rimu Sriubiškiu. Rajono sto
vyklos vyksta kas vasarą, 
rugpjūčio pradžioje dvi sa
vaites. Į šią stovyklą pastoviai 
atvyksta stovyklauti sesės ir 
broliai iš Toronto, Hamiltono, 
Montrealio ir Ročesterio. Daž
nai atvyksta dar sesių ir bro
lių iš Čikagos, Bostono, Det
roito ir Los Angeles. 2001 
metais stovyklavietėje vyko 
„Gintaro"/..Ąžuolo" kursai. 
2002 metais rajono vadija 
suplanavo ir stovyklos metu 
pravedė sėkmingą „Romuvos" 
stovyklavietės 40 metų jubiliejų. 

Rajono vadiją sudarė LSS. 
LSB, ASS atstovai, tunti-
ninkai, skautininkių/skauti-
ninkų ramovių vadovai ir ra
jono vadė. Vadija turėjo 5 po
sėdžius. 

Budžiu! 
v.s. fil. Rūta Žilinskienė 

Kanados rajono vadė 
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A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIU U G O S -CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s Avenue 

Joi iet , IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wWrVX3eriterfcr5Jĵ ryar«JbfBestheaî -cor!? 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia P!.. Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
DANUI GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

Čenter for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941 -2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠiRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 
traumų specialistas 

S645VV. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402. Tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai. 

MONTREALIO „NERINGOS' ,GELEZINIO 
VILKO" TUNTO VEIKLA 

Nuo pat įsisteigimo 1949 
metais skautiška veikla Mont-
realyje vyksta iki šių dienų. 
Per paskutinius 20 metų čia, 
kaip ir kitose vietovėse, skau
tų skaičius mažėjo. Sumažėjo 
narių ir vadovų. Daug veiklių 
ir daug žadėjusių brolių ir se
sių baigę vidurines mokyklas 
išvyko studijuoti į kitus mies
tus, o mokslus baigę ir dar
bus radę, ten liko gyventi. Su
mažėjus nariams mergaičių ir 
berniukų tuntams teko jung
tis į vieną mišrų tuntą. Taip 
pat ir bendruomenė nebegalė
jo išlaikyti savos „Baltijos" 
stovyklavietės. Vienu laiku bu
vo belikę vos 10 narių, daugumą 
jų sudarė trys skautiškos šeimos. 

Didžiuojamės, kad nepai
sant visko, vadovai nenusimi
nė ir veiklą tęsė. Naujoji kar
ta pradėjo grįžti skautiškon 
veiklon. nes išskyrus litua
nistinę mokyklą čia nėra jo
kios kitos jaunimo organizaci
jos, kuri teiktų galimybę lietu
viams susitikti ir tarpusavyje 
bendrauti. Šiuo metu narių 
skaičius pakilo iki 30 asme
nų, jų tarpe šie vadovai: ps. 
Andrius Gaputis — tunti-
ninkas, ps. Gilles Bulota — 
tuntininko pavaduotojas, sk. 
vytis Dalius Bulota — paukš
tyčių ir vilkiukų draugininkas 
ir prit. skautė Daiva Zatkovic. 
Jaugelytė — paukštytių- vilkiu
kų draugininko pavaduotoja. 
Tėvai panoro įsteigti lieps
nelių ir giliukų skiltį. Šie 5— 
6 metų vaikai užtikrins ilgesnį 
laiką lietuvišką skautavimą 
Montrealyje. Juos globoti įsi

pareigojo vyr. skautė Živilė 
Jurkutė ir prit. skautė Andrė-
ja Celtoriūtė — Beniušienė. 
Žiemą sueigos vyksta kas 3 sa
vaites. Renkamės Aušros 
Vartų parapįjos salėje. Čia 
ruošiamės patyrimo laips
niams ir specialybėms. Kas
met ruošiame Kūčias ir čia, 
po įžodžio, skautamokslio rei
kalavimus sėkmingai atlikę, 
vilkiukai ir paukštytės pasi
puošia pirmaisiais skautiškais 
kaklaraiščiais. Metų pabaigoje 
tikimės skautų įžodžio, kurio 
metu geltonais kaklaraiščiais 
pasipuoš sėkmingai skauta
mokslio programas atlikę bro
liai ir sesės. Kitais metais tiki
mės sulaukti ir naujų skautų 
vyčių ir vyr. skaučių. 

Bandydami išlaikyti dabar
tinius narius ir sudominti dar 
neskautaujančius lietuviukus, 
nesiribojam vien skautamoks-
liu. Stengdamiesi įvairinti 
sueigas į jas kviečiame asme
nis iš visuomenės. Tokiu būdu 
susipažinom su skridimu lėk
tuvais. Pavasarį eisime skristi 
sklandytuvais. Turėjom susi
pažinimo su laukiniais paukš
čiais sueigą. Surengėm paukš
čių stebėjimo iškylą. Salėje 
statome modelius ir pradėsi
me audimo pamokas. Vieną vaka
rą ėjom stebėti žvaigždes. Vaikai 
labai laukia žiemos stovyklos, 
kur vyresnieji pasistato sau 
sniego namą ir jame miega. Va
sarą vyksime į „Romuvos" sto
vyklą ar keliausime į Kalifor
niją vyksiančią ..Karalius 
Mindaugas" LSS Jubiliejine 
stovyklą. A.G. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
DARBAI IR RŪPESČIAI (3) 
Mokslo ir kūrybos 

simpoziumas 

Dvyliktasis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas (XII 
MKS) bus vienas įdomiausių, 
prasmingiausių ir geriausių 
2003 metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės inicijuotų ren
ginių išeivijoje. MKS tarybos 
pirmininku yra dr. Vytautas 
Narutis. MKS taryboje JAV 
LB Krašto valdybai atstovauja 
jos vicepirmininkas mokslo 
reikalams dr. Stasys Bačkaitis 
ir dr. Vytautas Reipą, kaip 
JAV LB trečios bangos atsto
vas. Dr. Marius Naris yra pa
grindinis XII MKS organizato
rius ir mokslinės programos 
pirmininkas su dr. Vygintu 
Gončiumi, kaip kopirmininku 
Lietuvoje. Organizaciniam ko
mitetui vadovauja Leonas Nar-
butis. Dr. Stasys Bačkaitis ir 
dr. Marius Naris koordinuoja 
su Lietuvos MKS organizato
riais Lietuvos mokslininkų 
dalyvavimą simpoziume. 

XII MKS vyks 2003 m. 
gegužės 21-25 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, Illinois. 
Numatyti pranešimai 14 
mokslo ir kūrybos sričių bei 
kelios plenarinės sesijos su 
prelegentais iš kitų pasaulio 
kraštų. Numatoma, jog iš Lie
tuvos gali dalyvauti per 50 
mokslininkų. Šeštadienio va
karą, gegužės 24 d., įvyks JAV 
LB Kultūros tarybos renginys, 
kurio programą atliks poetė ir 
dramos aktorė Birutė Marcin
kevičiūtė. Sekmadienį, gegu
žės 25 d., užbaigiamąją ple
narinę sesiją praves Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas tema apie tolimesnį 
Lietuvos santykių išsivystymą 
su NATO, Europos Sąjunga, 
kaimyninėmis šalimis ir lietu
vių išeivijos bendruomenėmis. 

Daugiau informacijos gali
ma rasti JAV LB tinklalapyje: 
http://www javlb.org ir dažnuo
se MKS pranešimuose lietu
viškoje spaudoje. Visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti visuose 
2003 m. MKS renginiuose. 

Informacija suglaustai 

Š.m. vasario 4-6 d. Lie
tuvos ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas su oficia
liu vizitu lankėsi Amerikoje. 
Vyriausybiniuose susitiki
muose su JAV administracijos 
nariais min. pirm. Brazausko 
vertėju buvo JAV LB Vis
uomeninių reikalų tarybos 
narys Darius Sužiedėlis. D. 
Sužiedėlis yra vertėjavęs A. 
Brazauskui 1995 m., jam lan
kantis Amerikoje Lietuvos 
prezidento pareigose. Pirmai
siais Lietuvos nepriklausomy
bės metais D. Sužiedėlis dirbo 
ambasadoriaus Aniceto Simu
čio patarėju, steigiant Lie

tuvos misiją prie Jungtinių Tautų. 
Vasario 6 d. min. pirm. A. 

Brazauskas Lietuvos ambasa
doje Washington, DC, susitiko 
su išeivijos organizatorių ats
tovais aptarti Lietuvai ir išei
vijai bendrus rūpesčius bei ga
limybes abipusei vienų ki
tiems pagalbą. Uždarame pa
sitarime ir JAV LB-ei atstova
vo Krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys ir vicepir
mininkas mokslo reikalams 
dr. Stasys Bačkaitis. 

JAV LB Tarybos nario Ka
zio Razgaičio ir KV sekretorės 
Teresės Gečienės rūpesčiu, 
yra paruošti nauji lanksti
nukai apie JAV LB (anglų ir 
lietuvių kalba). Norintieji gau
ti lankstinukus, prašome kreiptis 
į JAV LB KV-ą, 1357 Gantt 
Drive, Huntington Valley, PA 
19006 arba e-paštu: 
gecysta@C8Xom ir bus išsiųsta. 

Kitas informacinis lanksti
nukas su faktinėmis apie išei
viją žiniomis yra baigiamas 
ruošti. Šis lankstinukas visų 
pirma skirtas iš Lietuvos vyks
tantiems į JAV, tačiau tiks ir 
naujakuriams. Lankstinuko 
redakcinę komisiją sudaro Al
das Kriaučiūnas, dr. Dauman
tas Matulis, Sigita Šimku
vienė, Saulius Anužis ir kiti. 
A. Kriaučiūno susitarta su 
JAV ambasada Vilniuje su 
kiekviena išduota viza {duoti 
ir informacinį lankstinuką. 

Abiejų lankstinukų išlei
dimą parėmė Lietuvių fondas. 

JAV LB Krašto valdyba 
yra pradėjusi vykdyti paruošia
muosius darbus 2004 metais 
Čikagoje įvyksiančiai JAV ir 
Kanados Tautinių šokių šven
tei ir 2005 metais, taip pat 
Čikagoje, įvyksiančiai JAV ir 
Kanados Dainų šventei. Abu 
renginiai vyks liepos mėnesio 
pradžioje ir abu jau kitos JAV 
LB Krašto valdybos kadenci
jos metu. 

Pasitarus su lietuvių tau
tinių šokių instituto pirm. 
Nijole Pupiene, Krašto valdy
ba yra pakvietusi Čikagos vi
suomenininke Audronę Tamu-
lienę būti Tautinių šokių šven
tės organizacinio komiteto pir
mininke. Šiuo metu sudaro
mas organizacinis komitetas, 
kuris artimu laiku bus pa
skelbtas spaudoje. 

Dainų šventės reikalais 
yra susitarta su Lietuvių mu
zikos sąjungos pirm. Faustu 
Strolia. Lietuvai nukėlus 2002 
metais turėjusią Įvykti Dainų 
šventę į 2003 metus, teko JAV 
ir Kanados Dainų šventę 
nukelti į 2005 metus. Dainų 
šventės meno vadove yra pa
kviesta muz. Rita Čyvaitė-
Kliorienė. JAV LB Krašto 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 19 d., trečiadienis 

Bronius Nainys 

Vilniaus dešimtukas su 
prez. Bush 

Čikagos lit. mokyklos 4 skyriaus mokiniai su mokytoja Vilija Aukštuoliene. Šį skyrių lanko: Mante 
Baliutavičiūtė. Indrė Bielskutė, Julija Boženovaitė, Berta Brazdeikytė, Ieva Budzinauskaitė, Jonas Butauskas, 
Guoda Cicėnaitė, Aldas Daugėla, Balys Gintautas, Patrikas Gladstein. Rimantas Grabliauskas, Saulius 
Jackevičius, Danielius Jurgutis, Alena Kazlauskaitė, Markas Mongirdas, Paulina Pancerovaitė, Žymante 
Petrusevičiūtė. Matas Povilaitis, Lukas Račkauskas, Dainius Radzevičius, Emilija Rašinskaitė, Kotryna 
Strazdaitė, Lina Survilaitė, Aistė Seškaitė, Rokas Šimkonis, Agnė Vaitiekutė, Ieva Vizgirdaite, Justina 
Zakarauskaitė, Gediminas Zakarauskas. Živilės Badaraitės nuotrauka. 

valdybai dar teks sudaryti Dainų 
šventės organizacinį komitetą. 

JAV LB Švietimo taryba 
yra suplanavusi dvi lituanis
tinių mokyklų mokytojų Dar
bo konferencijas. Pirmoji 
įvyks š.m. vasario 23 d. Le-
monte. Pasaulio lietuvių cen
tre. Po 9 vai. ryto šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos koplyčioje, mokyto
jai rinksis Bočių menėje Darbo 
konferencijos programai. Pa
grindinę paskaitą skaitys Ri
ma Kašubaitė-Binder ir pra
ves svarstybas. Lemonte kon
ferenciją organizuoja Juozas 
Polikaitis, Jūratė Dovilienė ir 
Audronė Elvikienė. 

Antra Darbo konferencija 
vyks Philadelphijoje š.m. kovo 
23 d. Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos patalpose. Šios kon
ferencijos pagrindinę paskaitą 
skaitys ir praves diskusijas 
Jūratė Krokytė-Stirbienė. Darbo 
konferencijoje yra kviečiami 
dalyvauti lituanistinių mo
kyklų mokytojai iš visų JAV 
Rytinio pakraščio mokyklų — 
Boston. Connecticut, New 
York. Philadelphijos, Baltimo-
rės ir Washington, DC. Šią 
darbo konferenciją organizuo
ja JAV LB Švietimo tarybos 
atstovė Rytiniam pakraščiui 
Violeta Razgaitienė su Vinco 
Krėvės mokyklos vedėjos Rai
mondos Rukšienės ir visų mo
kytojų bei tėvų komiteto talka. 

Abiejų konferencijų svars-
tybų tema yra darbas sų mo
kiniais klasėje, mokinių moty
vavimas, sudominimas, discip
linos problemų išvengimas. 
Abi pranešėjos turi daugelio 
metų pedagogikos darbo pa
tirtį amerikiečių mokyklose ir 
yra artimai susipažinusios su 
lituanistinėse mokvklose mo

kytojavimo problemomis. 

Kaip praneša JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
vasario 14 d. į Lietuvą išvyks
ta su „Lietuvos Vaikų viltimi" 
bendradarbiaujantys Chicago 
Shriners ligoninės vyr. chirur
gas John Lubicky, gydytojai 
bei štabo nariai — iš viso de
šimt asmenų. Vėl vežamos 
gausios medikamentų ir gydy
mo instrumentų siuntos, ku
rių vertė šimtai tūkstančių 
dolerių. Buvimo Lietuvoje me
tu bus vykdomos ortopedinės 
operacijos, dėstomi specialūs 
kursai Lietuvos gydytojams 
bei medicininiam personalui, 
atrenkami operacijoms vaikai 
su ortopedinėmis negaliomis. 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos padaliniui „Lietuvos 
Vaikų viltis" pirmininkauja 
Gražina Liautaud, jos darbą 
remiant jos vyrui Jim ir pla
čiajai visuomenei. 

Prie tai kas buvo aukščiau 
suminėta, pridėjus šią vasarą 
vyksiančius renginius Lietuvoje 
— Karaliaus Mindaugo 750 
metų sukaktį, Pasaulio Lie
tuvių dainų ir šokių šventę. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą — nei vienam, 
kas tik domisi lietuviško gy
venimo įvykiais, neteks nuobo
džiauti. Jau dabar pasižymė
kime visus renginius savo ka
lendoriuose, užsisakykime 
lėktuvų bilietus ir viešbučius, 
atidžiai sekime visus prane
šimus spaudoje ir internete, 
kad ko nors mus dominančio 
per neapdairumą nepražiopso-
tumėm. 

T. Gečienė 
(JAV LB inform.i 

RUSIJOS PILIEČIŲ 
TRANZITAS PER 

LIETUVĄ 
Nuo šių metų liepos pir

mosios Rusijos pilietis, keliau
siantis traukiniu per Lietuvą 
į Kaliningrado sritį ar iš jos, 
tikriausiai turės kreiptis į bet 
kurią iš šešių tūkstančių 
Rusijoje esančių geležinkelio 
kasų, kur raštiškai, užpildy-
damas tam tikrą dokumentą, 
paprašys leidimo supapras
tintam tranzito dokumentui 
gauti. Tas prašymas nukeliaus į 
Lietuvos konsulinę įstaigą ir, 
teigiamo atsakymo atveju, po 
vienos ar dviejų parų keliau
tojas, antrąsyk atėjęs į gele
žinkelio kasą, gaus leidimą. 
Su tuo leidimu žmogus galės 
vykti traukiniu, o mūsų Vi
da us ir Užsienio ministerijų tech-
niniai darbuotojai, įsėdę į 
traukinį jau išvykimo stotyje, 
t.y. dirbsiantys važiuojančia
me traukinyje. į jo pasą įklijuos 
supaprastinto tranzito doku
mentą. 

Užsienio reikalų vicemi
nistras Darius Jurgelevičius 
mums sakė, kad Lietuvos dip
lomatai stengiasi, jog rusai, 
keliaujantys Kaliningrado trau
kiniais, neturėtų didelių ne
patogumų: „Kad žmogus, ku
ris ateina ir turi idėją ir porei
kį keliauti į Kaliningrado sritį 
ir iš Kaliningrado srities į Ru
siją, absoliučiai nežinotų ir 
nejaustų, kad yra pasikeitusi 
ta tvarka tiek. kad tas me
chanizmas yra sudėtingas. 
Kad jisai atėjęs, minimaliai 
sugaišęs laiko gautų tą doku
mentą, kuris leistų jam atlikti 
jo norimą kelionę". 

Kita vertus, pabrėžė Da
rius Jurgelevičius, pasiūlytoji 
tvarka yra tokia paprasta. 

Nukelta į 5 psl. 

Tokio nuomonių išsiskyri
mo tarp NATO narių nebuvo 
per visus 53 sąjungos gyvavi
mo laikus, teigė JAV Vals
tybės sekretorius Colin Po-
well, praėjusios savaitės pra
džioje, JAV senatorių klausi
nėjamas apie padėtį Europoje, 
kuri, jo nuomone, dėl to darosi 
įtempta. Sąjunga byra, nes 
nebeišdrįsta imtis jai patikė
tos atsakomybės, samprotavo 
šis žymus Amerikos politikas. 
Tokius aštrius žodžius tarti 
Colin Povvell privertė trijų Eu
ropos valstybių — Prancū
zijos, Vokietijos ir Belgijos — 
bendras viešas pareiškimas 
prieš JAV planuojamą karą su 
Iraku ir atsisakymas NATO 
narei Turkijai siųsti ginklų, 
kurių ji prašė apsigynimui, 
jeigu, iškilus karui, būtų Irako 
užpulta. 

Šis trijų, anksčiau visada 
JAV rėmusių, Europos kraštų 
pareiškimas nustebino visas 
kitas šio žemyno valstybes, 
ypač neseniai į NATO įstoju
sias Čekiją, Lenkiją ir Veng
riją, kurios, kartu su keliais 
kitais Vidurio Europos kraš
tais, sausio 28 d., taip pat 
bendru pareiškimu, Vašing
tono politikai pritarė. Tokius, 
vienas kitam prieštaraujan
čius, pareiškimus išgirdęs, į tą 
tarptautinį ratą įšoko ir jau 
beveik prisnūdęs Vilniaus 
dešimtukas, bendru pareiški
mu irgi tvirtai parėmęs JAV 
prezidentą George W. Bush. 
Tie veiksmai rodo jau ir Eu
ropos skilimą: vieni kraštai su 
Amerika, kiti prieš ją. Ir ne 
pavieniui, bet grupėmis. Gerai 
tai, ar blogai? 

Žinoma, bet koks skilimas 
visada yra neigiamas reiš
kinys, tačiau kartais jis pasi
daro neišvengiamas. Saky
kim, ar Vilniaus dešimtuką 
sudarančios tautos — Alba
nija, Bulgarija, Kroatija, Es
tija. Latvija, Lietuva, Make
donija, Rumunija, Slovakija ir 
Slovėnija — susibūrę bendrai 
siekti NATO narystės ir sep
tynios iš jų per tą slenkstį 
žengti, Amerikos pastangomis 
pakviestos, gali prieš ją šiauš
tis? Aišku, kad ne, nors joms 
labai reikia ir pasišiaušusių 
Europos didžiųjų — Vokietijos 
ir Prancūzijos paramos Eu
ropos Sąjungoje, į kurią įstoti 
jos irgi pakviestos. Tad su 
jomis pyktis irgi neparanku. 
Dargi dėl to, kad jos čia pat 
kaimynės, taip pat didelės ir 
galingos. Tad sprendimas gal 
ir nebuvo lengvas. 

Tačiau atrodo, kad dėl to 
per daug galvų nesukta. Lėmė 
gal ir kelias dienas anksčiau 
paskelbtas Vidurio Europos 

kraštų pareiškimas, ypač tri- • 
jų, taip pat buvusių komu
nistų okupuotų kraštų — Če
kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
parašai. Tai jau trylika bendro 
likimo brolių, priedo pustuzi
nis kitų bendraminčių, taigi 
nemaža jėga, į kurią nė Vokie
tija su Prancūzija lengvai ne
gali moti ranka. Vašingtonu! 
— lyg ir pusiausvyra. 

Tačiau yra ir skeptikų, 
kuriems nepatinka, kai Ame
rikos atžvilgiu Europos kraštų 
politika išsiskiria. Jie mano. 
kad toji politika turi būti ben
dra: Prancūzija ir Vokietija 
duoda toną, kartais su jomis ir 
Didžioji Britanija, o visos kitos 
tautos — koja į jas ir pirmyn. 
Juk Vilniaus dešimtuką riša 
tik sovietmečio prisiminimai, 
o Baltijos kraštų saugumas į 
NATO įstojusiai Lietuvai 
rūpės tik tiek, kiek ši sąjunga 
ją įpareigos, samprotauja Eu
ropoje žinomas Karališkojo 
gynybos instituto Londone po
litikas Jonathan Eyal. 

O gal ir nevisiškai taip. 
Tiesa. Vilniaus dešimtukas 
susibūrė keliui į NATO pra
siskinti, tačiau vėliau surado 
ir kitų bendrų reikalų, skir
tingų nuo Europos didžiųjų. 
Tai priimdamas dėmesin, 
Lenkijos prezidentas Kwas-
niewski siūlė steigti atskirą 
Vidurio Rytų Europos sąjun
gą, pusiausvyrai tarp Rusijos 
ir Vokietijos laikyti ir savo 
interesus saugoti į Europos 
Sąjungą įstojus. Kol kas min
tis pritarimo nerado. Gal dėl 
to. kad bijomasi per didelės 
Lenkijos įtakos, kuri. be abejo, 
toje sąjungoje vyravimo siek
tų, gal dėl to. kad pasikeitė 
NATO naujų narių priėmimo 
politika. Tačiau minties nu
mesti gal ir nevertėtų. Manau, 
kad jai pritartų ir Vašing
tonas, nes numatomos jos na
rės prieš Ameriką niekada ne
sukiltų. Amerika joms buvo 
reikalinga kovai prieš Sovietų 
Sąjungą, jos paramos reikėjo, 
siekiant NATO narystės, ir 
Vašingtonas visada bus jų 
saugiklis prieš Maskvą. Bent 
jau moralinis. Todėl ir Vil
niaus dešimtuko pareiškimas 
ir suprantamas, ir pateisina
mas, nors jis užpykdė Vo
kietiją ir ypač Prancūziją. „De
šimtukas geriau būtų paty
lėjęs", — kietokai pareiškė jos 
prezidentas Jaąues Chirac. 
Bet reikia manyti, kad neilgai 
ir jos spurdės. Po praėjusio sa
vaitgalio inspektorių praneši
mo ir JT nuotaikų, greičiau
siai Vašingtonas. Paryžius ir 
Berlynas žengs po žingsniuką 
atgal, ir įtampa išnyks. 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25-26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu. kurį jau 36-jį kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Ix>s Angeles 
sambūris. 

Tęsinys 
Jau šiuo metu, Lietuvos 

ambasados iniciatyva, yra pa
ruoštas vadinamos „V-7" gru
pės šalių (t.y. septynių iš 
„Vilniaus-10" grupės, siekian
čios narystės aljanse, šalių, 
kurios Prahoje buvo pakvies
tos prisijungti prie NATO) 
patvirtinimo strategija ir veik
los planas. Konsoliduojant ir 
stiprinant palaikymą Senate 
dėl „V-7" grupės šalių pakvie
timo į NATO ratifikavimo 
dirbsime drauge. Tikimės ir 
toliau darnaus bendradarbia
vimo ne tik su Amerikos lietu
vių, bet ir kitų „V-10" etninių 
bendruomenių organizaci

jomis. Taip pat sieksime 
tolesnės aktyvios Amerikos 
žydų, Amerikos lenkų, vengrų, 
čekų paramos. Savo dažnomis 
kelionėmis po valstijas 
stengiuosi pasiekti aktyviąją 
politinę ir verslo amerikiečių 
visuomenės („grass root") dalį. 
norint padidinti jų supratimą 
bei palaikymą dėl Lietuvos ir 
kitų „V-7" grupes siekio tapti 
NATO narėmis. 

Š.m. gegužės - birželio -
liepos mėn. tikimasi Senato 
UR komitetų svarstymo dėl 
„V-7" šalių pasiruošimo stoji
mui į NATO. Manoma, kad 
Senato svarstymai vyks, verti
nant šalis individualiai, bet 

priimant sprendimą „paketu", 
t.y. dėl visų „V-7" šalių, taip 
akcentuojant geostrateginę 
NATO plėtros svarbą. Šiuo 
tikslu koordinuojame ir ruošia
me aukštų pareigūnų iš sos
tinių vizitus, taip, kad jie 
vyktų ne tik dvišaliu pagrin
du, bet ir pristatytų atskiras 
įvairias šalių grupes, pvz.: tris 
Baltijos valstybes ar skirtin
gose Vidurio Europos šalyse 
esančias, tačiau karines refor
mas gerai vykdančias valsty
bes, pvz.: Lietuvą, Slovakiją ir 
Rumuniją. Toks valstybių pa
siekimų ar problemų sprendimų 
pristatymas paryškintų geostrate
ginę NATO plėtros svarbą. 

Tad ratifikacijos proceso 
metu, tikiuosi ir kviečiu jus — 
įvairių Amerikos lietuvių or
ganizacijų atstovus, tęsti veik
lą, aiškinant ir užsitikrinant 
JAV senatorių paramą dėl 
Lietuvos narystės NATO. 
Prahoje priimti istoriniai 
sprendimai dėl Lietuvos ir 
kitų „V-7" šalių pakvietimo 

buvo džiaugsmingai atšvęsti 
Vilniuje ir Bukarešte. Dabar 
mes įžengėme į paskutinę 
NATO plėtros stadiją, kuri ne
būtinai bus lengviausia stadija 
— Lietuvos pakvietimo tapti 
laisvės ir demokratijos aljanso 
nare patvirtinimas JAV Senate. 

Esu įsitikinęs, kad darnių 
Lietuvos Respublikos diplo
matijos, Amerikos lietuvių 
daugelio Lietuvos draugų 
JAV-jose pastangų dėka pa
sieksime, jog JAV prezidento 
G. W. Bush sprendimas pa
kviesti Lietuvą į NATO bus 
patvirtintas JAV Senate dar 
šiais 2003 metais. 

Narystės NATO namų darbai. 
Sąjungininko vaidmuo/Irakas 

Tačiau jūs, Amerikos lietu
viai, geriau, nei bet kas, ži
note, jog Amerikos politikai, o 
šiuo atveju — JAV senatoriai. 
Lietuvos ir kitų šalių pasi
ruošimą NATO narystei ver
tins ne pagal žodžius ar lobiz-

mo pastangas, o pagal realiai 
a t l iekamus darbus. Lietuva 
pelnytai įgijo Vilniaus grupės 
šalių vadovės vardą. Svarbu 
neatsipalaiduoti, tęsiant pasi
ruošimą būti visaverte NATO 
nare. Šalies ekonomikos augi
mas, kovos su korupcija tąsa, 
karinių pajėgų tolesnis stip
rinimas bei jų finansavimo 2 
proc. nuo BVP užtikrinimas, 
greta su istorinio teisingumo 
atstatymu bei bendruomeninio 
turto grąžinimu — bus tie 
svarbiausi veiksniai, lemian
tys Senato balsus dėl Lie
tuvos narystės NATO. Lietuva 
taip pat labai vertinama už 
aktyvią ir konstruktyvią veik
lą su kaimyninėmis valsty
bėmis, už Lietuvos pastangas 
suburti ir sėkmingai tęsti 
„V-10" grupės veiklą. 

Antra vertus, tikėtina, kad 
ratifikacijos proceso metu 
pačioms Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms gali prireikti dide
lių ir mažų sąjungininkų kovo
je prieš naujai iškilusias grės

mes, kylančias dėl sąryšio tarp 
terorizmo, šalių palaikančio jį 
bei turinčio masinio naikinimo 
ginklų. 

Be abejonės. Lietuva, kaip 
daugelis Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalių, yra mažos palygi
nus su JAV ir kitomis galingo
mis valstybėmis. Tačiau nors 
ir kokios mažos šių šalių teri
torijos atrodytų ant „didžiosios 
politikos" šachmatų lentos. 
cituojant prezidentą Bush: 
„Mūsų yra didelės, laisvę 
mylinčios širdys". Nepaslaptis, 
kad Vidurio ir Rytų Europos 
tautos JAV politiką ir veiks
mus terorizmo bei Irako at
žvilgiu vertina supratingiau, 
nei kitos Europos šalys. Iš kar
čios patirties žinome, kokią 
kainą demokratinės valstybės 
turi mokėti už neryžtingumą 
apginant laisve ir nepriklau
somybę. Štai kodėl Baltijos 
šalių prezidentai per susi
tikimą su JAV prezidentu 
Vilniuje lapkričio men. užtik
rino, kad Baltijos šalys su 

Amerika kovoje prieš teroriz
mą bei pasitinkant naujas XXI 
amžiaus grėsmes stovės petys 
į petį. 

Iš tikro. Lietuva jau kurį 
laiką veikia kaip tikra JAV ir 
NATO sąjungininkė. Nuo 1994 
m. Taikos palaikymo operaci
joje buv. Jugoslavijoje jau daly
vavo per 1.000 Lietuvos karių. 

Nuo praėjusių metų lap
kričio men. maždaug 40 Lie
tuvos karių Afganistane daly
vauja antiteroristinėje opera
cijoje ..Tvirta taika". Kabule 
dislokuotos Čekijos karo lauko 
ligonines sudėtyje nuo spalio 
vidurio iki Kalėdų taip pat 
dirbo 4 Lietuvos karo medikai. 
Jie netrukus ketina pratęsti 
misiją, galbūt — Vokietijos 
karo lauko ligoninės sudėtyje. 
Be to. kaip pažymėjo krašto 
apsaugos ministras Linas 
Linkevičius. Lietuva svarstytų 
dalyvavimą galimoje JAV ir 
jos sąjungininkų operacijoje 
prieš Iraką, jeigu gautu toki 
pasiūlymą. Bus daugiau 

http://www
http://javlb.org
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NEIŠSIPILDĖ LŪKESČIAI 

Kaip ir dauguma lietuvių 
naudojuosi persiuntimo įmone 
„Transpak", kuri yra 4545 W. 
63 rd. St. Chicago, IL. Pa
skambinus į įstaigą sužinojau, 
kad talpintuvas ruošiamas ir 
kitos savaitės bėgyje bus 
pakeliui į Lietuvą. Suskubau 
supirkti siuntinius savo na
miškiams, juk ne už kalnų šv. 
Velykos! Sklandžiai sudėjau į 
dėžes ne tik dovanas, vaistus, 
gardėsius, bet ir meilę, šilu
mą, žiemos vidury bandytą 
atrasti pavasarišką nuotaiką, 
bei spalvotus margučius. Vaiz
duotėj mačiau Prisikėlimo 
rytą besidžiaugiančius namiš
kius. Deja, netikėtas skambu
tis iš pažįstamų išsklaidė 
visas vizijas ir įnešė labai 
daug sumaišties bei nepasi
tikėjimo. Pasirodo, siuntiniai 
nepasieks Lietuvoje esančių 
namiškių ir draugų, nes tal
pintuvas, kuris buvo suruoš
tas į Lietuvą, yra pagrobtas. 
Labai keistos ir dingimo ap
linkybės: talpintuvas buvo pa
krautas ant priekabos platfor
mos ir paliktas nakčiai ne
saugomas. Bandžiau priskirt 
šią naujieną „nevykusiam 
pokštui", tačiau giliai viduje 
atsirado dvejonės. Norėjau tai 
sužinoti iš „Transpak" per
siuntimo įstaigos. Paskambi
nus vasario 11 d. ir pasitei
ravus, ar siunta iškeliavo, iš
girdau tą patį ir iš įstaigos 
darbuotojų. Buvo pasakyta, 
kad vyksta tyrimas ir galiu 
paskambinti ir pasiteirauti 
dar kartą po dviejų savaičių. 
Likau sukrėsta. Įvykis vertas 
užuojautos, tačiau įmonės rū
pestis — ašarų!... Ne pažįsta
mų skambutis turi pranešti 
apie tokius dalykus, o pati 
agentūra. Niekas man nepa
minėjo, kad tai bus kompen
suota, kad jie atsiprašo už 
nepatogumus ir moralinę žalą. 
O pati „Transpak" įstaiga ir 
toliau veikia, yra priimami 
siuntiniai ir žmonėm nepra
nešama apie šią nelaimę. Tai
gi, norėčiau pasakyti visiems, 
kas pridavėte siuntinius sau
sio mėnesio pabaigoje ir va
sario pradžioje, kad jie ne
pasieks Lietuvos prieš šv. Ve
lykas. Kad namiškiai jų nesu
lauks ne tik prieš šventes, bet 
apskritai. Liūdniausia tai, kad 
yra slepiama ir nepranešama 
žmonėms. Maniau su šiuo 
trumpu straipsniu ir baigsiu 
savo pasakojimą, deja, kai 
mintis sudėliojau, susidūriau 
su dar didesne problema, negu 

siuntinio dingimas... 
Spauda, tai žmonių infor

macijos šaltinis, taigi ir krei
piausi į visiems gerai žinomą 
laikraščio „Amerikos lietuvis" 
redakciją su prašymu išspaus
dinti šį pasakojimą, kad tie, 
kurie nežino, sužinotų apie 
„Transpak" nelaimę. Pabend
ravus su pačiu redaktoriumi, 
nusivyliau dar labiau. Pasi
jutau tarytum gyvenu „oku
puotoje" Lietuvoje, kur negali
ma išsakyti savo nuomonės ir 
pasidalinti ištikusia nelaime. 
Redaktorius pareiškė užuo
jautą „Transpak" įstaigai ir 
paminėjo, kad tai jo pastovus 
klientas. Pažėrė daugybę pa
vyzdžių, kaip „Transpak" 
įstaigai tai yra nenaudinga ir 
kaip bebūtų tai nelaimė. 

Likau be žado. Nelaimė 
siuntėjui, kuris sudėjo visus 
jausmus į siuntinį (neminint 
materialinės žalos), a r nelai
mė įmonei, kur i egzistuoja 
penkiolika metų? Jaučiuosi 
užburtame rate, esu nusivylu
si ir prislėgta, kad taip toli 
nuo gimtinės vis tik susiduria
me su „korupcija", matau, 
kaip tai nesąžininga. Todėl 
norėčiau paklausti, kokia yra 
spaudos misija: ar tarnaut i 
žmogui ir jo interesams, ar bū
ti neobjektyviam ir priklau
syti nuo didelių bendrovių pinigų? 

A. Astrauskaitė 
Chicago, IL 

VIENYBĖS BEIEŠKANT 

JDraugo" 2003.02.13 veda
majame vyr. redaktorė Danu
tė Bindokienė, rašydama apie 
Vasario 16 šventės minėjimus 
Čikagoje ir apylinkėse pasi
genda vienybės, ALTui ruo
šiant „pagrindinį" Vasario 16 
šventės minėjimą Čikagoje 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje ir JAV LB Brighton Par
ko, Cicero, Lemonto ir Wauke-
gan apylinkėse minėjimus 
ruošiant atskirai. 

Vedamasis kaltina mūsų 
organizacijų vadus už neda
rymą vieno bendro visų lietu
vių Vasario 16 šventės minėji
mo Čikagoje ir dėl to kalti — pini
gai bei tautinės vienybės stoka. 

Ne paslaptis, kad per visą 
išeivijos laikotarpį Vasario 16 
šventės aukos parėmė ALTo 
ir JAV LB Krašto valdybos 
veiklą. Tačiau ne pinigai, bet 
žmonės, jų dalyvavimas, jų 
ruoša sudaro Vasario 16 šven
tės minėjimų prasmę. Ten, 
kur jie gyvena, ten, kur jų 

centrai, ar parapijos. Ten kur 
jų telkiniai. Ar būtų logiška, 
kad Lietuvoje kas nors skelb
tų: neruoškite Vasario 16 
šventės minėjimų Panevėžyje, 
Šiauliuose, Klaipėdoje bei 
kituose miestuose ir mieste
liuose, bet visi suvažiuokim į 
Vilnių, kur šventėje bus už
sienio diplomatai, seimūnai, 
ministrai ir pats Respublikos 
prezidentas. Tik Vilniuje gali 
būti pagrindinis Vasario 16 
šventės minėjimas, o visi kiti 
— šalutiniai, antraeiliai, gal 
bereikalingi. 

— Nesutinku, — atsakys 
bendruomenininkas ir ben-
druomenininkė iš Lemonto, 
Cicero, Brighton Parko ar ki
tos apylinkės. 

— Mano pagrindinis Vasa
rio 16 šventės minėjimas yra 
Lemonte, mano apylinkėje, 
mūsų bažnyčioje, nes aš čia 
gyvenu, — atsakys į Pasaulio 
lietuvių centrą kas sekmadie
nį suvažiuojantieji ir misijos 
nariai, iš art i ir iš toliau. 
Panašiai atsakys Cicero ir 
Brighton Parko parapijiečiai. 

Mūsų tautinė vienybė mus 
kviečia dalyvauti Vasario 16 
šventės minėjimuose, kur jie 
bebūtų — Vilniuje, Kaune, 
Čikagoje, Cicero, Lemonte ar 
Waukegan. Ten, kur gyvename. 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

MEILES NIEKADA 
NEBUS PER DAUG 

TiaiSkas Gražinai Liautaud 

Tai dainos žodžiai, kurių 
prasmę kiekvienam svarbu 
suvokti kuo anksčiau. Kai 
galiausiai tai supranti, pajun
ti, jog būtent J i ir yra ta vie
nintelė jėga pasaulyje, kurios 
„pastūmėti" tampame ne tik 
patys geresni, bet ir kitus pa
darome laimingesniais. Šio 
jausmo vedamas žmogus gali 
susigrumti net su likimu, su
švelninti mums skirtų dva
sinių pergyvenimų ar fizinės 
negalios sukeltą skausmą. 

Mieloji ponia Gražina, Jūs 
tai supratote jau seniai ir nuo 
to momento nepaliaujate 
skleisti savo meilę žmonėms, 
su kuriais Jus suveda likimas. 
Teisingiau gal būtų sakyti, 
kad čia jau nebe likimas, o 
Jūsų gerumas, aukojimasis 
kitiems parodo kelią į jūsų 
namus. Mes, Vytauto Lands
bergio fondo darbuotojos, džiau
giamės, kad Jūsų veikla, bu
vusi nematoma didžiajai dali
ai Lietuvos gyventojų, paga
liau iškilo į viešumą. Puiku, 
kad Jūs, daugelį metų altruis
tiškai, labdaringai dirbusi 
mūsų tautiečių labui, dabar 

esate įvertinta prasmingu — 
2002-ųjų metų Moters — 
apdovanojimu. Nuoširdžiai 
sveikiname! 

Apie Jūsų pasiryžimą glo
boti sudėtingomis ortopedi
nėmis ligomis sergančius ma
žuosius Lietuvos piliečius, 
apie padovanotą galimybę 
daugiau nei 2 šimtams vaikų 
tapti pilnaverčiais visuomenės 
nariais, apie grąžintą jiems 
gyvenimo džiaugsmą jau rašy
ta. Mes norėtume JDraugo" 
skaitytojams priminti, kad 
lygiai tiek pat — 10 — metų 
Jūs rūpinatės ir Lietuvoje gy
venančiais našlaičiais bei dau
giavaikių šeimų atžalomis. 
Konkrečiai — padedate jiems 
studijuoti aukštosiose mokyk
lose, tapti išsilavinusiais, pro
fesiniam darbui pasirengu
siais žmonėmis. Kasmet Jūs iš 
savo asmeninių lėšų skiriate 
maždaug 5,000-7,000 dol., 
kuriuos" V. Landsbergio fondas 
išdalina vidutiniškai 22-24 
studentams. 2002-aisiais jų, 
gavusių po 250 dol. paramą, 
buvo 28. 

Ačiū, už Jūsų gebėjimą 
žvelgti plačiau, matyti ne 
vieną problematišką sritį 
Lietuvoje. Linkime, kad ben
draminčių, pagalbininkų bū
rys vis didėtų, nes, kaip sakė 
mūsų senoliai, tik daug rankų 
pakelia didžią naštą. 

Vytauto Landsbergio fon
do vardu 

Birutė Cechanavičienė 

DĖKOJA 

Mūsų mokykla tik ką 
atšventė 10-ties metų atkūri
mo sukaktį. Mokykla smar
kiai padidėjo mokinių skaičiu
mi, nuo 53 iki 221. Mūsų vai
kai sako: „Mažo miestelio, di
delė mokykla". 

Mes nežinome, ar galė
tume netgi egzistuoti, jeigu 
mūsų neparemtų geri žmonės 
lėšomis (mokyklos remontai, 
knygų įsigijimas, sporto in
ventorius, muzikos instru
mentų įsigijimas, ūkinių pre
kių ir raštinės reikmenų pirki
mas) — visa tai ne iš valstybės 
lėšų, o iš rėmėjų, tam tarpe ir 
iš Jūsų Tautos fondo lėšų. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir praeitais, gavome iš 
Jūsų lėšų 350 ir prieš mūsų 
mokyklos 10-ties metų šventę 
50 dolerių. Šie pinigai buvo 
panaudoti taip: pirkome kank
les, sporto inventorių, remon
tavome kompiuterius, panau-
dojom ūkinių prekių įsigi
jimui, pirkome raštinės reik
menis, skyrėm Kalėdų eglutei. 

Danutė Andriukevifiiutė 
Dieveniškių „Ryto" 
vidurinė mokykla 

„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirmininke Gražina Liautaud su vyru Jim Liautaud Santariškių ligoninėje, 
Vilniuje, kur yra L W įruošta ortopedine operacine vaikučiams su įvairiomis negaliomis. Neseniai Gražinos ir 
Jim Liautaud, bei L W komiteto pastangomis šis skyrius buvo suremontuotas. „Lietuvos Vaikų vilties" komite
tas priklauso JAV LB Socialinių reikalų tarybai, kuriai labai sumaniai ir energingai pirmininkauja Birutė 
Jasaitienė. Tačiau tai nėra vienintelis Gražinos Liautaud filantropiškos veiklos laukas, kaip matyti iš šio, 
Vytauto Landsbergio fondo vardu rašyto, laiško. 

AR LIETUVA GYVA? 

Skaitant Danutės Bindo-
kienės vedamąjį, pavadintą 
,,Apie didvyrius ir išdavikus" 
kyla klausimas, ar Lietuva 
norės išgirsti jos balsą, kada 
Lietuvoje „kurmiai" pradėjo 
išlįsti iš „urvų". Būtų naudin
ga Lietuvos žmonėms, kad 
Lietuvos laikraščiai persi
spausdintų Danutės Bindo-
kienės vedamąjį, tuo parody
dami, kad jiems (laikraščių 
redaktoriams) rūpi garbinga 
Lietuvos ateitis, paliekant 
užmarštyje kolaborantus, 
stribus ir kitus „kvistlingius". 

Ar Rolandas Paksas išgirs 
buvusių partizanų, tremtinių 
ir kitų laisvės kovotojų šauks
mus: šalin Lietuvos duobka
sius iš Vyriausybės rūmų, Sei
mo, mokslo įstaigų ir kitų svar
bių vietų. Po 13 laisvės metų 
pribrendo laikas atskirti bu
delį, kolaborantą nuo aukos 
ir laisvės kovotojo, atiduo
dant pagarbą tikriesiems did
vyriams, aukojusiems net 
savo gyvybę. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

KAS SUKLYDO? 

S. Semėnienė, apkaltin
dama mane dėl neteisingo 
Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino įvardijimo („Drau
gas", 2002.12.18), teigia, kad 
suklydau... Prieš paimant 
rašiklį į rankas ir apšaukiant 
žiople, reikėjo paimti nu
rodytą šaltinį ir įdėmiai per
skaityti. Gedimino Įvardiji
mas „DLK" yra paimtas iš V. 
Daugirdaitės-Sruogienės kny
gos .Lietuvos istorija". Atsivers
kite „Pavardinęs rodykles" G 

raidę (p. 950) ir rasite: „Ge
diminas, DLK (...) ir t.t." Netu
rėjau užduoties nagrinėti, 
kiek suklydo knygos autorė, 
tik pasirėmiau, kad ir ji neį
vardijo Gedimino karaliumi. 
Kalbai kintant, modemėjant, 
daugelis sąvokų, vartotos prieš 
pusšimtį metų ar daugiau, 
taip pat kinta. Nesiimdarra 
nagrinėti žodžių tvarkos pavc-
dinime, nekritikuodama jau 
negyvenančios tarpe mūsų is
torikės (pagarbiai nusilenkiu 
jos darbui), tik citavau formu
luotę. Šiandienos istorikai yra 
paneigę arba, pasirėmę nau
jais dokumentais, pateikę kiek 
kitokius faktus, nei sutin
kame V. D. Sruogienės knygo
je. Gal, sekant S. Semėnienę, 
turėjau šaukti: „Išeivijos isto
rikė suklydo — neteisingai 
įvardijo Gediminą..."?! 

Ligija Tautkuvienė 

PASLAUGOS 

TAI ĮDOMU 

PAVOJINGAS PALIKIMAS 

JAV kariuomenės „Corps 
of Engineers" iš American uni
versiteto aplinkos, VVashing-
ton, DC, jau nukasė ir išvežė 
daugiau kaip 10,000 tonų 
žemės, užkrėstos arseniku ir 
kitais pavojingais chemika
lais. Tai Pirmojo pasaulinio 
karo palikimas, kuomet tose 
vietose buvo vykdomi chemi
nių ginklų bandymai. Į žemę 
buvo užkasti ne tik buteliai su 
chemikalais, bet taip pat daug 
sprogmenų ir kitų ginklų. 
American universitetas ir 
aplinkiniai namai, kur dabar 
vyksta valymas, yra maždaug 
4 mylių atstumu nuo Baltųjų 
rūmų. NYT 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SPARKLE CLEANTSG INC 
Jūsų namuose išvalysime kilimus. 

langus, minkštus baldus, 
lietvamzdžius. Mes neturime 

tarpininkų ar kontraktorių. todėl 
mūsų kainos žemesnes nei stambių 

kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau. 

Tel.: 773-251-6101; 
Fax.: 773-476-7745: 

e-mail: 
sparkleCleaning2003(<įyahoo.coin 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAl-PATAISYMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
earantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 
m Landmark 

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

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

SIŪLO DARBA 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruoš ia A d e l ė 

KREVEČIŲ SALOTOS 
1 dėžutė (8 uncijos) suma

žinto riebumo minkšto sūrio 
(cream cheese). kambario tem
peratūros 

1/2 puod. be riebalų rūgš
čios grietinės (non-fat sour cream) 

1/4 puod. be riebalų majonezo 
1 puod. ,,seafood cocktail 

sauce" 
2 puod. tarkuoto, sumažin

to riebumo mozzarella sūrio 
2 skardinukės, po 4 ir 1/4 

uncijos kiekviena, krevečių 
3 žalių svogūnų laiškai ir 

galvutės 
3/4 puod. pomidorų, smul

kiai supjaustytų 
Nedideliame dubenyje ge

rai išplakti minkštąjį sūrį, 
rūgščią grietinę ir majonezą. 
M..-.. - >:-•-•- ; mazdauc 12 
colių i-.mvtro lėkštę, išlyginti 
vienodu sluoksniu. Ant vir-

apibarstyti tarkuotu mozza
rella sūriu, krevetėmis, jas 
pirma nusunkus ir nuplovus, 
sukapotais svogūnais ir pomi
dorais. Patiekti į stalą su įvai
riais sausainiais ar traškučiais. 

KRIAUŠIŲ IR JOGURTO 
SALOTOS 

1 dėžutė <3 uncijos) Jell-0 
abrikosų skonio želatinos 

1 puod. verdančio vandens 
1 indelis (8 unicijos) pa

prasto, be prieskonių jogurto 
1 ir 1/3 puod. smulkiai su

pjaustytų kriaušių* 
1/4 puod. smulkiai su

pjaustyto saliero koto 
* Galima panaudoti ir iš 

skardinukės kriaušes, nusun
kus skystį. 

Ištirpinti želatiną verdan
čiame vandenyje, įmaišyti jo
gurtą ir palaikyti, kol visai 
atvės ir pradės stingti. Įmai

šyti kriaušes, supilti į trijų 
puod. talpos formą ir atšaldyti 
bent 3 vai. Sustingusį patie
kalą išversti ant lėkštės, 
papuošti šviežiomis petražolė
mis. Atsiuntė 

Vida Brakauskienė 

BAKLAŽANŲ UŽKANDA 
1 baklažanas (egg plant) 
4-5 pomidorai 
3 skiltelės česnako 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio šviežiai 

maltų pipirų 
Baklažaną ir pomidorus 

supjaustyti plonomis riekelė
mis, įkaitinti aliejų keptuvėje 
ir iš abiejų pusių apkepti dar
žoves. Apkepusias daržovių 
riekeles sluoksniais sudėti į 
dubenį, apibarstyti susmul
kintais česnakais. Prieš pa
tiekiant, papuošti petražo
lėmis arba šviežiais krapais. 

MIELINĖS BANDELES SU 
UOGOMIS 

4 puod. miltų 
1/3 puod. cukraus 
1 lazdelė sviesto 
1 pakelis mielių 
3 kiaušinio tryniai (gali

ma panaudoti ir 3 baltymus) 

ALTOMOBg JO, NAMŲ, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUMvIAS 

Asentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

IŠNUOMOJA 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 
Reikalingi darbuotojai parduo

tuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
S 1.500 iki $1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

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

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

1 puod. lieso pieno 
1 šaukštas tarkuotos citri

nos žievelės (tik geltonoji dalis) 
1/4 šaukštelio druskos 
1 kiaušinio baltymas (ap-

tepimui) 
įvairių uogų 
Sumaišyti visus produk

tus, skirtus tešlai ir padėti šil
tai, kad pakiltų. Po to pa
kilusią tešlą iškočioti, išs
pausti (stikline arba specialia 
forma) apskritimus, išdėstyti 
ant panebaluotos skardos, 
kad vienas kito neliestų. 
Apskritimų viršų patepti su 1 
šaukštu vandens paplaktu 
kiaušinio baltymu, \ kiek
vieno vidurį įspausti įdubimą 
ir įdėti uogų — mėlynių. 

aviečių, braškių arba kitokių. 
Padėti paruoštas bandeles šil
tai ir leisti pakilti. Kepti 350 
laipsnių F orkaitėje, kol gra
žiai paruduos, apie 25-30 
min. Iškeptas pabarstyti mal
tu cukrumi. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Wil!owbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Re:kalingas ..security deposit". 

Tel. 708-289-8577. 708-423-4761. 

, Draugo" skelbimu skyrius 

Tel. 1-77J-SS5-9S00 

P A R D U O D A 

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

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Parduodu automobilį 
'96 m. Mercury Grand Marquis 
Raudonas. 8 cilindrai. 4 durys, 
geras variklis. Kaina $7,500. 
Tel. 708-476-1155, Vladas. 

F I V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER a u t o m o b i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 mėty garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istorija pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 



Tebetvyrant į tampai dėl Irako, Balt ijos va l s tyb ių 
užs ien io re ikalų ministrai žve lg ia į ES ate i t į 

sitarimą, kuris būtų parodęs, 
kad su jomis krizės metu el
giamasi kaip su lygiomis. Vie
toje viršūnių susitikimo kan
didatėms buvo pasiūlyta daly-

Atkelta iš 1 psl. 
Didžioji Britanija ir Ispa

nija, kurios vadovauja pro-
amerikietiškai ES stovyklai, 
reikalavo, kad kandidatės bū
tų pakviestos į pirmadienio 
ES viršūnių susitikimą Briu
selyje, tačiau šiuo metu ES 
pirmininkaujanti Graikija at
sisakė pakviesti 10 valstybių, 
kurios į ES turi būti priimtos 
2004 metais, ir dar tris narys
tės tebesiekiančias valstybes. 

Būsimosios ES narės, ku
rios stojimo sutartis turi pa
sirašyti balandžio 16 dieną, ti
kėjosi kvietimo į viršūnių pa-

vauti antradienio susitikime, 
kurio metu jos bus informuo
tos apie viršūnių susitikimo 
rezultatus. 

Pirmadienį ES vadovai pa
skelbė bendrą įspėjimą Irakui, 
kad jėga gali būti panaudota 
kaip paskutinė priemonė. ES 
vis dėlto nepavyko rasti ben
dros nuostatos dėl svarbiausio 
klausimo — kiek dar laiko rei
kėtų skirti Bagdadui. 

Prancūzi jos prez idento kr i t ika n e s u k l i u d y s 
ES plėtra i 

Kitu žvilgsniu... 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 19 d., trečiadienis 

APIE ŽMONIŲ DRESIRAVIMĄ 

Atkelta iš 1 psl. 
kurios taip pat pasirašė 

laišką dėl paramos Vašingto
no nuostatai, Prancūzijos pre
zidentas atsakė: „Kai gyveni 
šeimoje, ...turi daugiau teisių, 
nei tada, kai prašaisi priima
mas ir beldiesi į duris". 

JAV nuostatą dėl Irako 
remiančius laiškus, kurių vie
ną kartu su ES narėmis Di
džiąja Britanija, Ispanija, Ita
lija, Danija ir Portugalija pa
sirašė Lenkija, Vengrija ir Ce-

,.Vilniaus dešimtukas", J. 
Chirac pavadino „vaikiškais" 
ir „pavojingais". 

„Jos praleido gerą progą 
patylėti", sakė Prancūzijos 
prezidentas. 

Lietuvos diplomato teigi
mu, J. Chirac pasisakymas — 
„tai dalis šeimyninių santy
kių". 

„Nebūčiau linkęs tikėti, 
kad pastarosiomis savaitėmis 
tvyranti įtampa turėtų įtakos 
naujų narių įstojimui į ES", 
sakė R. Martikonis. kija, o kitą — vadinamasis 

Lietuvos gyventojai mano, kad I rakas 
pasaul iui 

grėsmė 

Atkelta iš 1 psl. 
Kad Lietuva galėtų prisi

jungti prie taikdariškų opera
cijų Irake pasibaigus galimam 
konfliktui mano 26.7 proc. ap
klaustųjų. 26.5 proc. nurodė, 
kad Lietuva neturėtų suteikti 
JAV jokios pagalbos. 

Tyrimas parodė, kad dis
kusijose dėl galimų karo 
veiksmų Irake Lietuvos 
gyventojai labiausiai pasitiki 

Jungtinėmis Tautomis (28.7 
proc), NATO (18.4 proc.) ir 
Europos Sąjunga (15 proc.), 
mažiausiai — Iraku (0.5 proc.) 
ir Rusija (5.7 proc.). 

Gyventojų apklausą, kurią 
užsakė\ Užsienio reikalų mi
nisterija, „Vilmorus" atliko 
vasario 6-9 dienomis 18 mies
tų ir 56 kaimuose. Apklausti 
1.068 suaugę Lietuvos pilie
čiai. lElta) 

Konservatoriai k u r i a „draust inį" 
kr ikšč ioniškos ios demokrat i jos pasekė jams 

Atkelta iš 1 psl. 
Jo nuomone, jungtinėje 

centristų, liberalų ir moder
niųjų krikščionių demokratų 
partijoje jis neturėtų tokios 
galimybės. A. Vazbys neigė, 
jog MKDS skyla. 

,.MKDS paprasčiausiai 
pasinaikina kaip organizacija. 
Kai organizacija pasinaikina, 
nėra prasmės kalbėti apie jos 

skilimą", sakė jis. 
MKDS pirmininkas Vy

tautas Bogušis teigė, jog jo ap
sisprendimą jungtis prie libe
ralų ir centristų nulėmė parti
jos valdybos ir tarybos nuo
monė. V. Bogušio teigimu, 
rengiamame jungtinės parti
jos statuto projekte taip pat 
numatoma galimybė turėti 
partines frakcijas. 

Po v i e š o skandalo s a u g u m i e č i a i nubaus t i 
ir bus a tes tuojami 

Atkelta iš 1 psl. 
..Norėčiau atsiprašyti už 

darbuotojo veiksmus, kurie 
padarė moralinę žalą departa
mentui. Dėl to tenka kaltės 
dalis ir man pačiam", pripaži
no jis. 

Dienraštis ..Respublika" 
paskelbė, kad VSD darbuoto
jas Valerijus Saveljevas bandė 
verbuoti buvusį dienraščio 
žurnalistą, šiuo metu televizi
jos kanalu TV3 rodomos laidos 
„Abipus sienos" autorių Vir
ginijų Gaivenį, prašydamas 
kompromituojančių duomenų 
apie dienraštį ir bulvarinį lei
dinį „Vakaro žinios". 

Per TV buvo parodytas 
žurnalisto ir VSD darbuotojo 
susitikimo įrašas, kuriame 
girdėti, kad VSD darbuotojas 
prašo informacijos apie „Va

karo žinias" ir jų leidėjus bei 
teigia, esą tokius nurodymus 
departamentas gavęs iš Pre
zidentūros. 

M. Laurinkus pripažino, 
kad buvo nurodęs atitinkamų 
VSD padalinių vadovams tirti 
aplinkybes, kuriomis per „Va
karo žinias" buvo paskleisti 
gandai apie tariamą Vilniaus 
banko krizę. Tačiau jis neigė 
davęs nurodymą rinkti komp
romituojančią informaciją 
apie laikraščio leidėjus. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė, kad įtarinėjimai 
pasikėsinimu į spaudos laisvę 
yra absurdiški ir įžeidžia jį 
asmeniškai. 

Po tarnybinio patikrinimo 
Valstybinio saugumo departa
mento darbuotojas V. Savelje
vas buvo atleistas iš darbo. 

Japonai įvert ino l i e tuv i šką 
gintarą, liną, lazer ius ir. . . b l y n u s 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak V. Mačiulio, japo

nams siekta parodyti, kad 
Lietuva yra tinkama verslo ry
šiams. 

Vilniaus vicemeras domė
josi, kaip snieguotame Sappo-
ro mieste kovojama su sniegu 
gatvėse. Pasirodo, efektyviau
sia japonams šildyti gatves — 
centrinėje Sapporo dalyje yra 
63 km šildomų gatvių, 300,000 
šildomų šaligatvių. Sniegui ir 
ledui tirpdyti japonai naudoja 
ir kanalizacijos vandens šilu
mą. 

Sostinės „Marceliukės klė
ties" direktorius Vytenis Urba 
Japonijoje buvo ir kulinaras. 

ir akylas žvalgas. Pasak jo. 
sniego festivalyje vos spėta 
kepti bulvinius ir miltinius 
blynus, japonai mielai vaišino
si „Žemaitijos pieno" sūriais, 
„Švyturio-Utenos alaus" pro
dukcija ir trauktine „Trejos 
devynerios". 

V. Urbos pastebėjimu, 
japonai valgo labai mažai bul
vių, todėl jiems egzotiškai at
rodė bulvių tarkavimo maši
nos. 

Sapporo miesto Ricumei-
kano gimnazijos, draugaujan
čios su dviem Vilniaus mokyk
lomis, moksleiviai ir jų tėvai 
buvo mokomi gaminti cepeli
nus ir virti barščius. 

Šiuo pavadinimu, ginkdie, 
nenorima pasakyti, kad visi 
žmonės yra kokie žvėrys arba 
gyvuliai ir juos reikia dre
siruoti. Tačiau panašumų tarp 
žvėrelių ir žmonių galime rasti 
nemažai — juk dauguma prin
cipų, veikiančių gamtoje, 
tinka tiek vieniems, tiek ki
tiems. Juk visi gimsta, valgo, 
mylisi, serga ir miršta. Pagrin
dinis požymis, kuo skiriasi 
žmogus nuo gyvulio, lyg ir bū
tų protas, tačiau, ar turėdami 
dieviškąjį protą, esame iš
mintingesni už žvėris — dar 
neaišku... Žvėrys, tarkim, ne
kuria atominių bombų, ne
dievina turto, nepaleistuvau
ja, nemeluoja, neleidžia bul
varinių laikraščių ir daugelio 
kitų dalykų nedaro, kuriuos su 
malonumu atliekame mes. 

Bet grįžkime prie dresira
vimo. Jeigu žmogus nori, kad 
koks nors žvėrelis jam ištiki
mai tarnautų, tai pirmiausia 
išmoko, ką daryti yra gražu, o 
ką ne. Jeigu pabandytume 
šias paprastas dvi taisykles 
pritaikyti žmogui, tai pamaty-
tumėm, kad daugelį mūsų taip 
pat ne pro šalį būtų truputį 
padresiruoti — ar neteršiam 
mes savo Lietuvos negražiais 
darbais ir žodžiais? Ar nekan
dame pavydo dantimis kitaip 
galvojančiam kaimynui į koją? 

Analogiją tarp žmonių ir 
žvėrelių dresiravimo galima 
būtų pratęsti ir toliau... Jei 
cirko dresiruotojas nori, kad 
meška išmoktų važiuoti dvi
račiu, jis jai pažada cukraus, o 
paskui, kai meška atlieka 
dresiruotojo užduotį, dresiruo
tojas cukraus gabalėlį jai ir 
sušeria. Taip ir žmonių 
pasaulyje —jeigu kandidatas į 
prezidentus arba į Seimo na
rius nori, kad rinkėjai jį 
išrinktų, jis irgi jiems pažada 
cukraus (padidinti pensijas, 
pažaboti mafiją ir 1.1.). Skir
tumas gal tik tas, kad cirko 
dresiruotojas stengiasi savo 
pažadus įvykdyti, nes dviračiu 
važinėjanti meška yra jo mai
tintoja. Be to. supykus meška 
gali suėsti ir patį dresiruotoją. 
O politikas dažnai užmiršta, 
kad rinkėjas yra jo maitintojas 
ir visą cukrų suvalgo pats. 

Taigi — gyvulėlių dresira
vimas yra savotiškas švieti
mas, kuris atliekamas, norint 
suteikti dieviškąjį protą jo 
neturinčiam sutvėrimui. Ta
čiau, norint ką nors dresiruoti, 
visų pirma tą žvėrelį reikia 
pamilti ir prisijaukinti — tai 
taisyklė, kurią, regis, kartais 
užmiršta kai kurie politikai. 
Su žvėreliu reikia dažnai kal
bėtis, maitinti jį iš rankos, eiti 
kartu su juo miegoti, vedžiotis 
jį į medžioklę ar žvejybą... Ar 
prisimenate nuostabų mažojo 
princo pokalbį su lape? 

— Eik šen, pažaisime, — 
pasiūlė mažasis princas. — 
Man labai liūdna... 

— Aš negaliu su tavim 
žaisti, — tarė lapė. — Aš ne
prijaukinta. 

— A, atsiprašau, — tarė 
mažasis princas, bet pagalvo
jęs pridūrė. — o kas yra pri
jaukinti? 

— Tai toks dalykas, kuris 
pernelyg dažnai pamirštamas, 
— tarė lapė. — Tai reiškia 
„užmegzti ryšius..." 

— Užmegzti ryšius? 
— Žinoma, — tarė lapė. — 

Tu man dar esi berniukas, pa
našus į šimtą tūkstančių kitų 
berniukų. Ir tu man nerei
kalingas. Ir aš tau nereikalin
ga. Aš tau esu lapė. panaši į 
šimtą tūkstančių lapių. Bet 
jeigu tu mane prijaukinsi, 
mudu būsime vienas kitam 
reikalingi. Tu man tada būsi 
vienintelis pasaulyje. Aš tau 
būsiu vienintelė pasaulyje". 

(Ištrauka iš Antuano de 

Sent-Egziuperi knygos „Maža
sis princas") 

Tai išties puikus prijau-
kinimo pavyzdys. O jei iš miš
ko parvestą žvėrelį iškart pra
dėsite barti ir auklėti, sakyda
mi, pavyzdžiui — koks tu 
bjaurus, šunie, ko čia urzgi, 
kandžiojiesi ir t.t. — jis tikrai 
nepradės jūsų mylėti. Toliau 
urgs ir bandys įkąsti. Arba 
nusitrauks nuo grandinės ir 
pabėgs valkatauti į kaimy
ninius kaimus, tikėdamasis, 
kad ten jį priglaus koks nors 
geresnis šeimininkas. (Tokio 
reiškinio analogija mūsų gy
venime būtų masinis jaunų 
žmonių emigravimas iš Lie
tuvos). 

Jeigu jau susitariame, kad 
pagrindinis dalykas dresūroje 
(arba prijaukinime) yra nuo
širdi meilė, tai dar susitar
kime dėl paties termino — kas 
yra tai meilė? Meilė tai toks 
malonių santykių būdas, kai 
partneris mylimas tuo būdu, 
kuris šiam labiausiai patinka. 
Jei šuo mėgsta kaulus, jam 
nereikia nešti žolės ir aiškinti 
apie vegetarizmo naudą. Jeigu 
šį palyginimą vėlgi perkel
tume į žmonių gyvenimą, tai 
būtų akivaizdu, kad rinkėjus 
reikia patenkinti tuo būdu, 
kuriuo jie nori būti patenkinti. 
Ką daryti su rinkėjais? Ką da
ryti su visais Lietuvos žmo
nėmis, net su tais, kurie išvis 
neina į rinkimus? Visų pirma 
— neteisti. Neteisk ir nebūsi 
teisiamas — juk pasakyta. 
Rinkėjus reikia stengtis su
prasti, pamilti, pažinti jų gy
venimo būdą ir to būdo jokiu 
būdu nesmerkti. Juk negalima 
smerkti vilko už tai, kad jis 
pjauna avis, o šeško už tai, 
kad dvokia. Netgi ligonio ne
gali smerkti už tai, kad jis ne
sveikas. Dievas, matyt, turėjo 
savo planų, kad tokį ar kitokį 
žmogų sukūrė. Netgi Hitlerį 
kažkodėl sukūrė. Vagis ir 
visokius nusikaltėlius sukūrė 
— jie kaip gamtoje uodai, bim
balai, hienos ar kiti miško 
sanitarai, kandžiojantys tuos, 
kas nusipelnė būti apkandžio
ti bei sugraužti. Geras gam
tininkas yra tas, kuris myli 
visus — ir uodus, ir bimbalus, 
ir vilkus. Taip pat ir geras 
politikas yra tas, kuris yra 
„užmezgęs ryšius" su visokiau
sių rūšių rinkėjais, neišski
riant nei kokio nors prasigėru
siu valkatėlės, nes ką gali 
žinoti — gal po to menka 
išvaizda slepiasi koks nors 
žmonijos išgelbėtojas? Many
čiau, kad tik būdamas arti pa
čių paprasčiausių žmogelių, 
Rolandas Paksas ir sugebėjo 
aplenkti dvaro rūmuose šiek 
tiek užsibuvusį Valdą Adamkų. 

Aišku, kad rinkimai irgi 
yra savotiška dresūra — 
rinkėjams tenka pažadėti 
daug cukraus ir kaulų, jei jie 
bus geri, balsuos už daug 
žadantį kandidatą. Tai nor
malus reiškinys visame pa
saulyje — politikoje tai vadi
nama populizmu. Beje, daž
niausiai rinkimų metu priža
dami tokie cukraus ir kaulų 
kalnai, kiek joks politikas 
duoti negali. Ir jeigu dabarti
nis išrinktasis prezidentas 
Rolandas Paksas iš tikrųjų 
įvykdys bent dalį savo rinki
minių pažadų, tai jis labai 
stipriai pagerins Lietuvos gy
venimą. Jei ne — tai kituose 
rinkimuose rinkimų meška jį 
suės ir bus amen... Aišku, jis 
dar gali tikėtis, kad meška per 
tuos penkerius metus daug ką 
užmirš. 

Tačiau yra ir kitas, daug 
svarbesnis momentas — dre
siruodamas koki nors žvėrelį, 
dresiruotojas jį padaro prik
lausomu nuo savęs, nuo pa
žadėtojo cukraus gabalėlio. 

Toks gyvulėlis dažnai net ir 
užmiršta, kad jis gyvena už 
grotų ir nebebėgioja laisvas 
miškuose, kaip daugelis jo 
tėvynainių. Turbūt daugeliui 
yra tekę matyti ir graudžių 
kadrų televizoriuje per kokį 
nors kanalą, kai žvėrys — bu
vę cirko artistai ar kiti ne
laisvėje užauginti sutvėrimai, 
vežami atgal į Afrikos džiung
les ir kaip sunkiai jie paskui 
ten mokosi vėl patys pasigauti 
maisto bei savimi pasirūpinti... 

Tik laisvas žmogus ir žvė
relis gali būti laimingas, nes 
Dievas sukūrė mus laisvus. 
Nelaisvėn mus paimti bando 
nebent tik šėtonas. Tačiau, 
paimtam nelaisvėn ir prijaukin
tam vergui dažnai atrodo, kad 
jis irgi yra laimingas, nes jam 
nebereikia rūpintis dėl duonos 
kąsnio — cukraus gabalėlis 
arba koks nors kaulas visada 
bus pakištas. Šėtonas moka 
grynais... Neveltui Mozė 
pavergtus žydus išvedė į dy
kumą ir klaidžiojo ten su jais 
40 metų, kol išmirė vergai. Jis 
norėjo, kad žydai taptų laisvi. 

Ką daryti, norint, kad 
lietuviai taptų laisvi — laukti 
40 metų, kol išmirs soviet
mečio karta ir užaugs laisvi 
žmonės? O gal galima tą laiką 
pagreitinti? Tikriausiai gali
ma būtų, jei dresiruotojas 
žinotų tikslą, kurio siekia savo 
tautai — pvz„ dieviška laisvė. 
Tada jis juos po truputį, su 
meile atpratintų nuo cukraus 
ir kaulų, išmokytų medžioti, 
dirbti, uogas rinkti. Paskui 
išvežtų atgal į miškus ir 
paleistų laisvėn. 

Visokių esama dresiruoto-
jų. Blogas tas, kuris savo 
gyvulėlius cukrumi peršeria ir 
laisvuosius jų instinktus 
užmigdo. Bet ne geresnis ir 
tas, kuris prie rinkėjo eina su 
botagu rankoje, kuris per
pykęs auklėja ir vanoja jiems 
šonus, liepdamas visiems 
labai gražiai gyventi. Mat — 
kaip prijaukinant (prieš rin
kimus), taip ir atjaukinant (po 
rinkimų) reikalinga begalinė 
meilė ir kantrybė... O idealas 
būtų toks taikus laisvų, nea
gresyvių sutvėrimų sugyveni
mas, kai liūtas gulės šalia 
ėriuko — juk taip apie pra
sidedančius geruosius laikus 
išpranašauta Evangelijoje. Ar 
tai įmanoma? Skaitant knygas 
apie Sibiro atsiskyrėlę Anas
taziją, kurios sūnelį auginti 
padeda vilkai ir meškos, su
prantu, kad viskas įmanoma, 
kai nėra agresijos ir noro 
valdyti. Arba prisiminkime 
žynį Lizdeiką, kurį, anot le
gendos, lizde užaugino ir iš
maitino erelė ir kuris vėliau 
kunigaikščiui Gediminui išaiš
kino jo stebuklingąjį sapną 
apie geležinį vilką. 

Beje. dar nekalbėjome apie 
elgesį su pasiutusiais gyvū
nais. Ar įmanoma ir juos pri
jaukinti. Pasirodo, kad taip. 
Žymus psichologas Wayne W. 
Dyer savo knygoje „Nuo su
maišties ramybės link" teigia, 
kad susilaikius nuo žalos 
darymo kitiems, visos šalia 
esančios gyvos būtybes liau
jasi skleidusios priešiškumą: 

„Sykį, viešėdamas Egipte, 
ankstų rytmetį susirengiau 
pabėgioti gryname ore. Neti
kėtai prie manęs ėmė artintis 
agresyvi gauja benamių šunų. 
Tuoj pat sustojau ir 'išvaliau' 
sąmonę nuo baimės ir prievar
tos minčių. Šunys tapo ramūs 
ir draugiški..." 

Taigi — jeigu mes irgi no
rėtume, kad Lietuvoje visi 
žmonės taptų ramūs ir drau
giški, tai neauklekime jų su 
lazdomis, o pasikeiskime pa
tys, išvalykime savo sąmonę 
nuo baimės ir prievartos — ir 
agresijos aplinkoje nebeliks... 

A. t A. 
JONAS RE JERIS 

Mirė 2003 m. vasario 18 d., sulaukęs 89 metų. Gy
veno Oak Lawn, IL. 

Gimė Lietuvoje, Šventojoje. Amerikoje išgyveno 52 
metus. 

Nuliūdę liko: mylima žmona Antanina, su kuria 
išgyveno 61 vedybinius gyvenimo metus; du jį mylintys 
sūnūs, Jonas ir Antanas; Kanadoje liko vienintelis bro
lis Mikelis; brolio sūnus Raimondas ir jo šeima, dvi 
žmonos seserys: Eugenija Blinstrubienė su šeima ir Bi
rutė Sekmakienė su šeima. Taip pat liko daug giminių 
Lietuvoje, Latvijoje ir Kanadoje. 

Jis buvo mūsų gerbiamas ir mylimas tėvas ir vyras. 
Dabar atiduodame Jį į gailestingo ir maloningo Viešpa
ties globą, kurį Jis mylėjo. 

Laidotuvės a. a. Jono bus privačios. 
Petkus, son Funeral Directors Lemont 12401 S. 

Archer Ave. (Derby Road). Ali Phones Chicago 1-773-
476-2345. Nationwide toli Face nemokamai tel. 1-800-
994-7600. 

A. t A. 
ELENA BRAZYTĖ 

SNIEGAITIENĖ 
Po ilgos ligos mirė 2003 m. vasario mėn. 7 d. Juno 

Beach, Florida. Gimė 1923 m. gegužės 20 d. Lietuvoje, 
Tauragės apskr., Skaudvilės valsčiuje, Varlaukio km. 

Buvo palaidota West Palm Beach, Florida. 

Liko nuliūdusi sesuo Stefa ir jos sūnaus Jur
gio šeima. 

Su dideliu liūdesiu pranešama, kad 2003 m. vasario 
14 d. po sunkios ir ilgos ligos Bloomfield Hills, MI mirė 
mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė irUošvienė 

A. t A. 
VANDA BANYTĖ 

VAITIENĖ 
Velionė gyveno Bloomfield Township, MI. Gimė 

1931 m. vasario mėn. 24 d„ Kaune. Į JAV atvyko 1950 
m. •» 

Giliam liūdesyje liko: sūnūs dr. Algirdas Vaitas 
DDM, marti Valerie, vaikaitės Catherine, Natalie ir 
Madeline; dr. Rimantas Vaitas, DDS, marti Linda ir 
vaikaitis Kyle; brolis Algirdas Banys, svainis Viliman-
tas Vaitas su žmona Virginia bei kiti giminės. 

Gedulingos šv. Mišios už velionės vėlę buvo atna
šautos š.m. vasario mėn. 17 d., Dievo Apvaizdos baž
nyčioj. Palaidota Holy Sepulchre kapinėse, šalia savo 
vyro a.a. dr. Otono Vaito. Rožinis ir atsisveikinimas 
įvyko vasario mėn. 16 d. Harris laidotuvių namuose Li-
vonia, Michigan. 

Velionė buvusi Šilainės tautinių šokių, Zuzanos 
Mikšienės dramos ir muz. Stasio Sližio vokalinio an
samblio narė. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Yolanda M.Zaparackienė. 
Te!. 313-554-1275. 

RUSIJOS PILIEČIŲ TRANZITAS 
Atkelta iš 3 psl. 
kiek tai netrukdys Lietuvos 

siekiui patekti į Šengeno erdvę: 
„Mūsų pasiūlyta schema, 

tikrai, yra paremta ir mūsų 
poreikiais ir. svarbiausia, kad, 
mūsų galva, tai yra schema, 
kuri ati t inka formaliuosius 
Šengeno reikalavimus." Vis dėlto 
būtina pažymėti, jog dėl visos 
šios tranzito tvarkos dar reiks 
susitarti su Rusija ir gauti Eu
ropos Komisijos pritarimą. Nors 
mūsų politikų teigimu, su Ru
sija iš esmės jau viskas suderėta. 

Tačiau tai nereiškia, kad su 
kaimynais neturime problemų. 
Rusai vangiai vykdo kitus savo įsi
pareigojimus, kurie tiesiogiai yra 
susiję su Kaliningrado tranzito 
problemos sprendimu. Anot 
Seimo užsienio reikalų ko
miteto nario Jono Čekuolio: 

„Rusijos pusė prisiėmė dėl 
Lietuvos Rusijos readmisijos 
sutarties, del Lietuvos Rusijos 
sienos sutarties ratifikavimo, 
dėl leidimo steigti Lietuvos 
konsulatą Sovietske, dėl pa
lankių Lietuvos piliečiams ke
lionių režimo į Rusiją, tai dar 
yra daug daug svarstytinų 
klausimų ir panašu į tai, kad 
turime... Lietuvos pusė. ta ini
ciatyvioji pusė. kuri ragintų 
derybų pokalbio partnerius 
vykdyti laiku ir tinkamai savo 
prisiimtus įsipareigojimus". 

Be to. Rusijoje nuolat vyksta 
įvairūs protesto veiksmai 
prieš griežtėjančią Kalinin
grado tranzito tvarką. Nese
niai Maskvoje buvo įvykdytas 
tikras vandalizmo aktas — į 
Lietuvos ambasados pastatą 
buvo mesti penki buteliai su 
skysčiu, kuris aptaškė pastato 
sienas, mūsų valstybės vė
liavą ir herbą. Štai trumpas 
Dariaus Jurgelevičiaus komen
taras: „Paskutiniu metu pa
dažnėjo piketai ir kitokios pro
testo akcijos prieš tranzito 
tvarką, mūsų suverenią teisę 
nustatyti tą tvarką, kurią vals
tybė skaito reikalinga tranzitu 
vykti piliečiams, kokios vals
tybės jie bebūtų. Ir mes tikė-
tumėmės, kad Rusijos Fede
racijos oficialios institucijos 
imsis būtinų priemonių tam. 
kad šitokie visokie vandaliz
mo aktai nebūtų priežastimi, 
nebūtų pagrindu mūsų ge
riems kaimyniniams santy
kiams pablogėti arba šiek tiek 
pasikeisti į blogąją pusę". 

Lietuvos ambasada įteikė 
notą Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijai, prašydama užtik
rinti diplomatų ir jų šeimų 
narių saugumą. 

Rimgaudas Geleževitius 
laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui" iš Vilniaus 

', : 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija Marąuette Parke ir 
klebonas kun. Jonas Kuzins-
kas nuoširdžiai dėkoja 'Drau
gui' už visuomet mielai 
spausdinamas žinutes apie 
mūsų parapiją ir jos renginius 
Linkime Dievo palaimos ir 
siunčiame 100 dol. auką leidy
bos išlaidomis sumažinti", — 
tokio turinio laiškelis su auka 
pasiekė ..Draugą" iš šios lietu
viškos parapijos Čikagoje. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už 
mūsų prisiminimą ir paramą. 
..Draugas" stengiasi pasitar
nauti lietuviškai religinei ir 
nereliginei visuomenei, gar
sindamas renginius, spaus
dindamas žinutes ir straips
nius — tai dienraščio paskir
tis, kurią visuomet vykdome. 

Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinė ruošia šaunų Už
gavėnių pobūvį šį sekmadienį, 
vasario 23 d., 12 vai. Šaulių 
namuose. Čikagoje. Bus vai
šių, laimėjimų ir visokių links
mybių. Šokiams gros ir dai
nomis džiugins Algimantas 
Barniškis. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. 

Pasaulio lietuvių dai
nos šventėje Vilniuje iš už
sienio užsiregistravę dalyvau
ti 18 dainos vienetų (du vai
kų chorai) su 245 dainininkais 
ir 13 tautinių šokių grupių su 
292 šokėjais, praneša Darius 
Polikaitis. Šventės renginiai 
prasidės birželio 30 dieną su 
Kultūros savaitės renginiais ir 
užsibaigs liepos 6 dieną iškil
mingu karaliaus Mindaugo 
paminėjimu. (Dainų klubas 
Liaudies kultūros centre veiks 
jau nuo birželio 29 dienos). 
Įvairūs renginiai vyks didžia
jame Vingio parke, kuriame 
telpa ne tik tūkstančiai žiūro
vų, bet ir daugiau nei tūks
tantis dainininkų scenoje, na
tūraliame kalnų parko amfi
teatre, Žalgirio stadione, teat
rų ir koncertų salėse, įvairiose 
aikštėse, senamiesčio kiemuo
se, galerijose ir plačiuose par
kuose. O per Gedimino pros
pektą, pro Tauro iki Vingio 
parko, žygiuos dainuodamas 
visų dalyvių paradas. Kiek 
gražių lietuvaičių, kiek spal
vingų tautinių rūbų, kokia 
linksma nuotaika palydima 
muzikos! Džiaugsitės atsilan
kę. 

Čikagos lituanistinėje 
mokykloje. Jaunimo cent
re, kovo 22 d., šeštadienį, 
vyks dabar mokyklą lankan
čiųjų mokinių, jų brolių, sese
rų registracija 2003-2004 m. 
Registracija vyks nuo 9 — iki 
11 vai. r. Nauji mokiniai bus 
registruojami tik balandžio 26 
d. 

Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubas kovo 9 d., sek
madienį, ruošia Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios minė
jimą tuoj po 1 vai. p.p. Mišių 
Šv. Onos bažnyčioje. Mišias 
aukos kun. Rimvydas Adoma
vičius, vargonuos Vytautas 
Gutauskas. Garbės konsule 
Ohio ir Kentucky valstijoms 
Ingrida Bublienė . šia iškil
minga proga tars žodį. Visus 
minėjime dalyvauti kviečia 
Union Pier. ML Lietuvių 
draugijos valdyba. 

Jaunimo centras kviečia 
visus narius ir rėmėjus į me
tinį JC susirinkimą vasario 23 
d., sekmadienį, 11 vai. ryte, 
Čiurlionio galerijoje. Bus ren
kami keturi tarybos nariai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
sidalinti mintimis apie šio 
centro išlaikymą. Ypač kvie
čiami neseniai į Čikagą atvy
kę tautiečiai. 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje ruošia 
užgavėninį ,,Šiupinį" kovo 1 
d., šeštadienį, 6 vai. vak.. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus ,Gintaro" salėje. Meninę 
programą atliks, muz. Da
riaus Polikaičio vadovauja
mas, „Dainavos" vyrų ansamb
lis, bus vakarienė ir šokiai. 
Stalus galima iš anksto užsi
sakyti pas R. Buntiną 630-
969-1316. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos v isuot in is narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 
23 d., 12 vai.. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos atvykti. 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija rengia 
..Gamės—Bingo" popietę kovo 
9 d.. 2 vai. p.p., Maria 
aukštesniosios mokyklos pa
talpose, 67-toji ir California 
Are. Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. Bus galima nusi
pirkti kugelio, dešrelių, pyra
go ir kavos. Bus parduodami 
skanūs, namie kepti pyragai 
ir duona. Seselės ir rėmėjos 
kviečia apsilankyti, laimėti 
dovanų, linksmai praleisti lai
ką ir tuo pačiu paremti Šv. 
Kazimiero seselių vienuolyną. 
Pasižymėkite datą. Lauksime! 

Kovo 1 d., šeštadienį, 7 
vai. vak., visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kaukių balių Jau
nimo centre. Originaliausios 
kaukes, šokių konkurso nu
galėtojai ir kiti bus vertinami 
prizais. Žadama gera muzika 
(brolių Švabųi. švediškas sta
las... Bilietus galima įsigyti 
„Atlantoje". „Transpak", Jau
nimo centre veikiančioje par
duotuvėje „Lietuvėlė". 

Jaunimo centre įsikūrusioje 
Čiurlionio galerijoje šaltą 
šeštadienio vakarą rinkosi 
žmonės... Susimąstę klaidžiojo 
po sales, akino į paveikslus, 
svarstė, diskutavo. 

Dairausi į publiką... Kas vie
nija čia besirenkančius? 

Menas! Tas magiškas žodis, 
gyvybės syvai, kurių galioje 
Dievų kalba išreikšti daiktai 
įgauna prasmes ir gyvybę. 

Menininkai tik įrankiai, ku
rių dėka, panaudojus savitą 
interpretaciją, galime matyti, 
apčiuopti, bandyti įsigilinti ir 
suvokti. Kaip yra pasakęs dai
lininkas A. Steponavičius: 
„Mes, būdami neamžini, ku
riame amžinas tiesas, kurios 
nėra tuščia fantazija". 

Čiurlionio meno galerijoje, 
trijose salėse, pakibo trys savi
ti pasaulio suvokimai. Trys 
Gutauskai, trys likimai ir vie
na jungtis - menas. Parodoje 
savo, tėvo ir brolio darbus 
pristatė Tadas Gutauskas. 

Leonardas Gutauskas, tėvas 
- gerai žinomas rašytojas ir 
dailininkas. Pirmąją poezijos 

• knygą išleido 1961 m. Be 
eilėraščių dar yra parašęs ro
maną „Vilko dantų karoliai", 
daugybę eilėraščių ir pasakų 
vaikams, kurias pats iliustra
vo. 

Tik sidabrinės kuosų galvos 
Žalioj laukų ugny, 
Tik dvi, o Dieve, tavo spal

vos, 
Kada iš žemės išeini... 

L. Gutauskas 
Simas Gutauskas - vit-

ražistas ir dailininkas, įkū
nijęs savo darbus 1998 m. 
Truskavos bažnyčioje, Kali
ningrado Evangelikų liute
ronų bažnyčioje 1999 m. 

Tadas Gutauskas, jaunas 
dailininkas ir skulptorius, yra 
surengęs daugybę individua
lių ir grupinių parodų. 2002 
metais dalyvavo novatoriškoje 
sniego meno parodoje, žiemos 
bienalėje, vykusioje Švedijoje 
kartu su lietuviu skulptoriumi 
Audriumi Gažiu. 

Žiūrint į atvežtus paveiks
lus, kyla įvairūs palyginimai 
ir jų inspiruojami pamąsty
mai. Tikra kūrybos ekstazė, 
kai ranka padaro tai. ko 
neįstengia protas. Tarp Tado 
Gutausko piešinių, gali už
čiuopti ir kai kurių jo skulp
tūrų pranašus. 

Atvykusį menininką paro
dos atidarymo proga pasveiki
no Lietuvos generalinis kon

sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, paminėjęs lietuviams 
reikšmingas datas — Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimą ir karaliaus Min
daugo karūnavimo 750-ąsias 
metines. Rašytoja Julija Šva-
baitė skaitė Leonardo Gutaus
ko eiles ir trumpai supažin
dino su menininko kūryba bei 
gyvenimu. Fotografas Algi
mantas Kezys kalbino Tadą 
Gutauską apie jo tapybos sim
boliką: 

- Tadai, viena menotyri
ninkė yra pasakiusi apie tavo 
darbus maždaug taip: „Tadas 
piešia taip, tarsi neturėtų da
bartinės' patirties, paveiks
luose aiškiai matyti ikipatir-
tis...". Žodyne nėra paaiški
nimo. Gal tu pasakysi, ką tai 
reiškia - ikipatirtis? 

- Tai ne mano žodžiai, gal 
menotyrininkė žino geriau, ką 
tai reiškia. Bet iš tiesų ji 
kalbėjo apie mano vieną ciklą, 
pavadintą „Užmiršti ženklai". 
Ten vaizduojami primityvūs ' 
vaizdiniai, iš pasąmonės iškilę 
ir uždėti ant baltos drobės. 

- Bet kas toji patirtis be pa
tirties? Aš taip suprantu, kad 
toji patirtis, tai pasąmonės 
sritis, kuri iškyla tau dar ne
turint patirties. Manau, kad 
tavo kūrybą galima apibūdinti 
vienu žodžiu — simboliai. Ką 
jie reiškia? 

- Vieni jų reiškia gyvybę, ar
chaiškus sutvėrimus, kurie 
gyveno nuo labai senų laikų, 
kuomet dar nebuvo dango
raižių... O kiti ženklai - kom
pozicijos dalis. 

- Kitaip sakant esi simbolis
tas su prasme ir be prasmės! 
Tavo paveiksluose, Tadai, gali 
jausti spontaniškumą. Ar ta
pai apgalvojęs spalvas ir lini
jas, ar tai gimsta pačiame ta
pymo procese? 

- Niekada negalvoju. Gyve
nime yra daug sričių, kur rei
kia galvoti, skaičiuoti, dėlio
ti... Taryba — ne matematika, 
tai — kūryba. Spontaniškumas 
reiškia emocionalumą, tai 
neatsiejama nuo kūrybos! 

Simboliai, detalės, ženklai, 
susimąstymas, įsiklausymas 
ir pajutimas - tarpininkai 
tarp žmonių ir angelų, ekspo
nuojami šioje parodoje. Pasi
žiūrėti ir įsigyti patikusį pa
veikslą galėsite atvykę į Čiur
lionio meno galeriją. Nuošir
džiai patariu aplankyti. 

Vitalija Pulokienė 

VASARIO 16 ŠVENTE LEMONTE 
Kaip ir ankstyvesniais me

tais Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kur veikia JAV LB apylinkės, 
buvo švenčiama Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
Vasario 16 šventė. JAV LB 
Krašto valdyba iš anksto 
spaudoje paskelbė, kad Vasa
rio 16 šventės minėjimai bus 
ruošiami 54-se lietuvių telki
niuose, kur yra JAV LB apy
linkės, kur yra lietuviškos 
parapijos, ar prie parapijų lie
tuviškos pamaldos. 

Viena labai lietuviškų vieto
vių yra Pal. Matulaičio misija 
Pasaulio lietuvių centre, kuri 
su gausia JAV LB Lemonto 
apylinke sudaro vieną iš di
džiausių lietuvybės tvirtovių 
visoje mūsų išeivijoje. Norint 
tuo įsitikinti, reikia tik aplan
kyti Pasaulio lietuvių centre 
veikiančią Maironio lituanisti
nę šeštadienio mokyklą su 450 
mokinių ir 50 mokytojų. 

Nijole Nausėdienė. 

D dol . lit mokyklos direktore] 
.'.!«>> ruoštame V.i>;inn 

15. Kronipnės nnotr 

Pokylis šventės 
išvakarėse 

Džiaugsmo išreiškimui, kad 
Lietuva vėl laisva ir nepri
klausoma, kartu minint ir Ko
vo 11 dieną, Lemonto apylin
kės valdyba Vasario 16 dienos 
išvakarėse suruošė pokylį 
centro didžiojoje salėje, kuri 
talpina iki 400 svečių. Poky
lyje dalyvavo Lietuvos amba
sadorius Vygaudas Ušackas. 

Ramūnas Astrauskas ir gar
bės konsulai Stanley Balzekas 
bei Vaclovas Kleiza. Meninę 
programą atliko sol. Genė Bi-
genytė, o šokiams grojo šauni 
Broniaus Mūro kapela. Poky
lyje buvo 120 svečių. Toks da
lyvių skaičius rodo, kad Vasa
rio 16 šventė mums labiau 
priimtina, kaip susikaupimo 
ir susitelkimo šventė, su vi
suomeniniu paminėjimu. 

Pagrindinis minėjimas 
Pagrindinis Vasario 16 

šventės minėjimas sekmadienį 
prasidėjo vėliavų pakėlimu so-



Parodos atidaryme: rašytoja Julija Švabaite. menininkas Algimantas Kezys, Čiurlionio meno galerijos direkto
rius Algis Janusas, konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir dailininkas Tadas Gutauskas. 
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Muzikinis trio - vakaro siela. Nuotraukos Vitalijos Pulokienės 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Vėl a r t i n a s i Gavėnia — šven tas laikotarpis, sk i r tas mal

dai , K r i s t a u s Kančios apmąs tymui ir atgailai . Nek. Pr. 
Marijos seserų vienuolyne P u t n a m e šią Gavėnią bus dve
jos rekolekcijos l ie tuviams; 

1) S a v a i t g a l i o ty l i o s r e k o l e k c i j o s k o v o 14-16 d. — 
p ras idės penktadienį 7 v.v. ir baigsis sekmadienį pietumis. 
Mokest i s $90.00. 

2) V i e n o s d i e n o s r e k o l e k c i j o s š e š tad ien į , b a l a n d ž i o 
5 d. — pras idės registracija 9 v.r. ir baigsis vakar iene . Mo
kes t i s $30.00. 

Abi rekolekcijas praves nau jas vienuolyno kapelionas iš 
Lie tuvos — kunigas Vy tau ta s Gedvainis. 

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą p r a n e š t i sa
v a i t ę p r i e š p a s i r i n k t ą d a t ą , ka r tu su $25 įmokėjimu sa
vai tgal io rekolekcijoms, už t ik r inan t rezervuotą vietą, nes 
vietos nakvynei ribotos. Siųst i : 

Immacu la t e Conception Convent — Retrea t 
600 Liberty Highvvay 
PUTNAM CT 06260-2503. 
(Tel. 860-928-7955) 

T a u t i n i ų šok ių grupės 
„Grandis" sukaktuvinis po
kylis ruoš iamas penktadienį, 
vasario 28 d., 7:30 vai. vak.. 
Will(>wbrook salės ^Bunkery
je". Vietas užsisakyti tei. 708-
839-9844. 

delyje i r šv. Mišiomis bažny
čioje. Reikšmingą pamokslą 
pa sakė prel . dr . Ignas Urbo
nas , i ške ldamas laisvės reikš
mę. Dėl la isvės kovoja pavie
nis žmogus , t au tos ir valsty
bės. La isvės iš la ikymas reika
l ingas visos t au tos vieningų 
p a s t a n g ų ir pavienio a smens 
pas iaukoj imo visų gerovei. 

Šven tė s minėj imas buvo tę
s i a m a s didžiojoje salėje, daly
vau jan t apie 400 asmenų. 
Šventės minėjimą pradėjo ir 
visus pasveik ino JAV LB Le-
monto apyl inkės pirm. Nijolė 
Nausėd i enė . Skambėjo JAV ir 
Lietuvos himnai, bei tylos minu
te buvo pagerbt i žuvusieji. 
Maironio l i tuanis t inės mokyk
los abso lventė Skais tė Jagela-
vičiūtė pe r ska i t ė Vasario 16 
dienos aktą . Vėliau ji šaunia i 
dek lamavo savo ir ki tų auto
rių s a k m ę apie laisvės angelą 
šių d ienų Lietuvoje, k u r da r 
n e s a m e visi už vieną ir vienas 
už v isus . 

Lie tuvos vals tybės epopėja, 
nuo k a r a l i a u s Mindaugo laikų 
iki Vasa r io 16 nepriklauso
mybės paskelbimo, jos pra ra 
dimą i r vėl a t s t a tymą Kovo 11 
dienos a k t u , to akto įgyvendi
nimą iki šių dienų — apsa
kymą ska i t ė Nijolė Nausėdie
nė. 

Vyko J A V LB Švietimo tary

bos atstovo Juozo Polikaičio 
žodi? p r i s t a tan t Jul ių Širką, 
buvusį Kristijono Donelaičio 
'lituanistinių mokyklų direkto
rių, apdovanotą geriausia li
tuanis t inės mokyklos mokyto
jo 1,000 dol. 2002 metų premi
ja , kur ią skyrė Lietuvių fon
das, ir Švietimo tarybos pla
kėte. 

— Esu labai dėkingas JAV 
LB švietimo tarybai ir komisi
ja i , — dėkojo J . Širka, išvar
d indamas komisijos nar ius . 

Šventės proga Lietuvių fon
do tarybos pirm. dr. Antanas 
Razma įteikė 15,000 dol. para
mą Maironio lit. mokyklai, 
2,500 dol. Montessori mokyk
lai ir 800 dol. „Pipirų" mo
kyklėlei. 

Meninėje programoje misijos 
choras padainavo ketur ias 
dainas , Kankl in inkių-skudu-
t ininkų ansambl is „Gabija", 
vadovaujamas Genės Razu-
mienės, pagrojo ke tu r ias melo
dijas, Meno mokyklėlės ma
žosios šokėjos pašoko ir padai
navo, vadovaujant Ligijai 
Tautkuvienei , o mažosios ba
lerinos, vadovaujant Dianai 
Gudavičiūtei, smagiai pašoko. 
Šventę pasveikino ir Cook 
County iždininkė Marija Pap-
pas. Šventė užbaigėm su „Lie
tuva brangi" posmeliu. 

Br. J u o d e l i s 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7766742 

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

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalle #2309 Chicago, IL 60606 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

ADVOKATAS 
Cenadij GOLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUt 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. Uvvfer Ave.. Surtc 100, 

Skokie, R. 60077 

mailto:Gibaitis@aol.com

