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Šiame 
numeryje: 
Krepšinio turnyras 
Lietuvos ambasadoje; 
ŠALFASS ruošia 
krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso 
pirmenybes. 

2psl. 

Šis karas vyksta pagal 
kitokias taisykles; 
pasirengimas gynybai 
ir kova su terorizmu. 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Ar kuriame Amerikos 
imperija; daininga 
lietuvių išeivija; 
Nepriklausomybės 
šventė Omaha, NE. 

6 psl. 

Jaunimo centro narių 
metinis susirinkimas; 
posėdžiavo Cicero 
bendruomenininkai. 

8 psl. 

Sportas 
* Vaš ing tone v y k s t a n č i o 

pasau l io da i l io jo č i u o ž i m o 
čempionato solisčių kvalifikaci

jos varžybų B grupėje Lietuvos 
atstovė kaunietė Gintarė Vost-
recovaitė trečiadienį aplenkė 
keturias varžoves ir, užėmusi 
17-ają vietą, nepateko į pag
rindines varžybas. Pernai pa
saulio čempionate Japonijoje G. 
Vostrecovaitė tarp 40 dalyvių 
buvo 26-ta. 

* Kovo 26-ąją I span i jo je 
pras idė jus ių trečiųjų moterų 
dviračių lenktynių ..Vųelta 
Ciclista Castilla y Leon" pirma
jame rate geriausiai iš lietuvių 
pasirodė Edita Pučinskai tė . 
Italijos komandai „SC Michela 
Fanini" atstovaujanti 27 metų 
dviratininkė atvažiavo pagrin
dinėje grupėje ir užėmė i 5-ąją 
vieta. 

* K e t v i r t a d i e n i L i e t u v o s 
k repš in io federac i jos vykdo
mojo komiteto posėdyje Lietu
vos moterų krepšį;.10 rinktines 
treneriu patvirtintas 4.3 metų 
Algirdas Paulauskas. Asistentu 
jis norėtų matyti anksčiau mo
terų krepšinio rinktinę trenira
vusį, o dabar su Vilniaus „Lin-
tel 118" komanda dirbantį Va
lentina Kanapkį Nuo 1996 me
tų A. Paulauskas buvo Lietuvos 
moterų rinktinės trenerio Vydo 
Gedvilo asistentu ir 1997 m. iš
kovojo Europos čempionato 
auksą. Iš užimamų pareigų A. 
Paulauskas atsistatydino pra
šiusį rudenį, po pasaulio mote 
rų krepšinio čempionato Kini
joje-

Nauji jaustos 
žinios 

* ES i r Maskva m a t o ar
t ė j an t i p r o v e r ž į dėl Kara
liaučiaus tranzito. 

* Se imas s v a r s t y s , a r tik
slinga grąž in t i piniginį užsta
tą kandidatams į prezidentus. 

* Iš G a r a n t i n i o f o n d o 
b a n k r u t u o j a n č i ų ir bankru
tavusių įmonių darbuotojams 
skirta 1.26 mln. litų 

* V i l n i a u s v a l d ž i a — 
pr ieš p r e z i d e n t o p a t a r ė j ą . 

Baltijos juroje nuskendo Lietuvos Karinių jūrų 
pajėgų sraigtasparnis 

V i l n i u s , kovo 27 d. (BNS) 
— Trečiadienį vėlai vakare Bal
tijos jūroje nuskendus Karinių 
oro pajėgų (KOP) sraigtaspar
niui „Mi-8", žuvo du aviatoriai 
— įgulos vadas, majoras 32 me
tų Alvidas Brazlauskas ir 41 
metų borto technikas, viršila 
Edmantas Vizbaras. Jų kūnai iš 
nuskendusio sraigtasparnio bu
vo iškelti ketvirtadienį. 

Avarijos metu sraigtaspar
niu iš viso skrido šeši kariškiai, 
iš kurių keturi buvo išgelbėti. 

Gelbėjimo s ra ig tasparn i s 

„Mi-8" į jūrą nukr i to pe r gelbėji
mo pratybas, kuriose dalyvavo 
ka r tu su uosto paieškos ir gelbė
j imo laivu „Šakia i" . Sraigta
sparnis nuskendo maždaug už 9 
km nuo kranto į p ie tus nuo Pa
langos, t ies Nemirse tos gyven
viete, kurioje y r a dislokuotas 
Paieškos ir gelbėjimo darbų pos
tas . Nelaimė įvyko beveik ramiu 
oru, vakar vėjo s t ip rumas siekė 
tik 7 metrus per sekundę , pūtė 
nedidelis p ie tų vė jas , bangų 
aukšt is jūroje siekė apie 70 cen
timetrų. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius tikisi, kad, 
sraigtasparnį iškėlus iš Baltijos 
jūros ir iššifravus visus prietai
sų įrašus, bus nustatytos dvi gy
vybes nus inešus ios nelaimės 
priežastys. 

Ministras teigė, "jog karinės 
aviacijos skrydžiai nėra apribo
ti, bei pr idūrė, kad, Jeigu vėl 
būtų nelaimė, sraigtasparniai 
skristų gelbėti". 

L. Linkevičiaus teigimu, iš
gelbėti kariškiai „nėra patiki
mas informacijos šaltinis". „Tik

rai nepakanka, ką j ie sako, nes 
tas vyko labai greitai. Negalime 
daryti jokių išvadų iš to, ką jie 
sako", pabrėžė ministras. 

Ministro įsakymu sudaryta 
speciali komisija, kur i tiria ava
rijos priežastis ir aplinkybes. 

Žuvę karo lakūnai bus pa
laidoti už krašto apsaugos lėšas. 
Tarnybos metu žuvusių lakūnų 
šeimoms pagal Krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatymą bus išmokė
tos kompensacijos už 10 tarny
bos metų. N u k e l t a į 7 p s l . 

Į mokyklinius suolus nor ima sugrąžinti nesimokančius vaikus 

Prezidentūroje (iš kairės) vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis, prezidentas Rolandas Paksas, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos sekretorė Violeta Murauskaitė, prezidento patarėja socialinės politikos klausimais 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė bei švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Renato Neverbicko (Eltai nuotr. 

priežastys. 
Ministras sakė, kad, ieš

kant galimybių, kaip priversti 
šeimas atsakyti už savo vaikus, 
kartais tenka imtis policinių 
priemonių, skirti nuobaudas, 
kartais — paimti vaikus iš šei
mų, kuriose jais visai nesirūpi
nama, ir perkelti į internatines 
mokyklas. 

Pasak A. Monkevičiaus, 
lankyti mokyklą vaikus neretai 
skatina ten gaunamas maitini
mas, kuriam kasmet skiriama 
60 mln. litų. „Vaikai, netgi per 
šiuos šalčius, kuomet mokyklos 
nedirbdavo, ateidavo į mokyklą 
vien t ik pavalgyti", pažymėjo 
ministras. 

Jo teigimu, nuo 2000 metų į 
mokyklas sugrąžinta per 300 
vaikų. N u k e l t a \ 7 p s l . 

V i ln iu s , kovo 27 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
su vyriausybės nariais tarėsi , 
kaip į mokyklinius suolus su
grąžinti mokyklas nelankančius 
vaikus. 

Švietimo ir mokslo minist

r a s Algirdas Monkevičius po 
ketvirtadienį vykusio susitiki
mo su prezidentu žurnal i s tams 
sakė, kad 2001 meta is vykusio 
visuotinio gyventojo surašymo 
duomenimis, mokyklas nelanko 
apie 5,200 vaikų, tač iau minis-

terijos skaičiavimais, tokių vai
kų yra mažiau nei 600. A. Mon
kevičiaus teigimu, mokyklų vai
kai nelanko dėl daugelio prie
žasčių, t a rp kurių yra ekono
minės, socialinės, psichologinės, 
admin is t rac inės bei teisinės 

Lietuvos-Rusijos sienos sutartis 
gali būti patvirtinta liepos mėnesį 

Maskva , kovo 27 d. („Inter-
fax"-BNS) — Rusijos Valstybes 
Dūmos Tarptautinių reikalų ko
miteto vadovas Dmitrij Rogozin 
ketvirtadienį pareiškė, kad Ru
sijos ir Lietuvos sienos sutartis 
gali būti patvirtinta iki liepos 1 
dienos. 

Pasak jo, balandį Valstybės 
Dūmai turi būti pateikta ati
tinkama Karaliaučiaus srities 
dūmos išvada dėl šios sutarties 
ir tą patį mėnesį bus nustatytas 
šio dokumento tvirtinimo lai
kas. Tačiau, pabrėžė D. Rogo
zin, kuris taip pa t yra Rusijos 
prezidento specialusis atstovas 
Karaliaučiaus problemai spręs
ti, „kad ratifikavimas vyktų 
sėkmingai, abi valstybės turi 

pasirūpinti sukurti palankų po
litinį klimatą". 

D. Rogozin nuomone, Lietu
vos kaltinimai Rusijai, kad ji 
neva nenorinti vykdyti anks
čiau pasiektų susitarimų, yra 
nepagrįsti . „Problema gali būti 
efektyviai išspręsta, bet tam 
reikia nutraukt i propagandinį 
apšaudymą iš artilerijos ta rp 
Maskvos ir Vilniaus", sakė jis. 

Pareigūnas atkreipė dėmesį 
į tai, jog tuose susitarimuose, 
kuriais remiasi Lietuva (pasiek
tais pernai rudenį per Rusijos ir 
Europos Sąjungos vadovų susi
tikimą Briuselyje;, „nėra tiesio
ginio juridinio Rusijos įsipa
reigojimo ratifikuoti sienos su
tartį su Lietuva". 

Sulaikyta tarptautinė nusikalstama 
„sportininkų" grupuotė 

Pramonininkai, statybininkai ir 
vaistininkai nori prisidėti prie 

pokario atstatymo Irake 
Vi ln ius , kovo 27 d. (BNS) 

— Lietuvos pramonininkai, sta
tybininkai ir vaistininkai pa
reiškė norą prisidėti prie JAV 
skelbiamos programos I rakui 
po karo atstatyti . 

Apie tai ketvirtadienį kal
bėjosi JAV ambasadorius Lie
tuvoje John Tefft ir prezidento 
Rolando Pakso patarėjas užsie
nio politikos klausimais Alvy
das Medalinskas. Pasak jo, pa-

v-i dalyvauti pokario ats
tatyme boa pateikti Lietuvos 
pramnnir 'rų konfederacijai. 
Pramonės :. rekvbos rūmams 

bei asociacijai „Ta rp tau t in i a i 
prekybos rūmai Lietuva". 

Norą da lyvaut i a t s ta tymo 
darbuose yra pareiškusios Lie
tuvos įmonės, p r ik lausanč ios 
Statybos industri jos. Langų ir 
durų gamybos bei Lietuvos sta
tybininkų asociacijoms, kurios 
t iektų s t a tyb ines medžiagas , 
Lietuvos medienos asociacijai 
pr ik lausančios įmonės t iektu 
baldus , asociacijų „Lietuvos 
maisto pramonės". „Pieno cent
ras", „Mėsos perdirbėjų", „Grū
dų perdirbėjų" į l i i i l f I 

Moksleiviai 
referendume galės 

išreikšti savo nuomonę 
dėl narystės ES 

Balandžio 29 dieną vyk
siantis moksleivių referendu
mas dėl Lietuvos stojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) ne tik suda
rys 5-12 klasių moksleiviams 
sąlygas išreikšti savo nuomonę, 
s t iprins pi l ie t inę visuomenę, 
bet ir skat ins aktyvų piliečių 
dalyvavimą gegužės mėnesį 
vyksiančiame referendume, 
mano jo organizatoriai — Pi
lietinių iniciatyvų centras, Lie
tuvos moksleivių parlamentas. 
Lietuvos moksleivių sąjunga 
bei Švietimo ir mokslo minis-

N u k e l t a į 7 psl . I tei Nuke l t a į 7 psl . 

Vi ln ius , kovo 27 d. (BNS) 
— Teisėsaugos pareigūnai per 
slaptą operaciją sostinėje su
laikė 7 nusikalstamos „sporti
ninkų" grupuotės nar ius , įtaria
mus nelegalios migracijos orga
nizavimu, netikrų pinigų gamy
ba ir platininiu bei oficialių do
kumentų klastojimu. 

Antradienį Lietuvos krimi
nalinės policijos biuro Organi
zuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos ir Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato 
(VPK) Tardymo valdybos parei
gūnai po keletą mėnesių truku
sio tyrimo ir sekimo su įkalčiais 
sulaikė Aleksandrą Talajevą, 
Vladimirą Uljanovą, Ivaną Pav-
liukianecą, Leoną Andrijevskį, 
Sergejų Ostapenko ir anksčiau 
teistus Aleksandrą Grišiną bei 
Aleksandrą Princevą. 

„Sportininkų" grupuotės 
bendrininkai veikė Didžiojoje 

Britanijoje, Italijoje, Portugali
joje, Čekijoje, o pastaruoju me
tu ir JAV. 

Per kratas Vilniuje buvo ap
tikta, kaip įtariama, nelegaliai 
veikusi pogrindinė netikrų pi
nigų ir kitų klastočių gaminimo 
spaustuvė. Pogrindinė spaustu
vė buvo įrengta bute, viename 
iš Vilniaus mikrorajonų. 

Kriminalistai spaustuvėje 
aptiko daug įvairios technikos, 
skirtos netikriems JAV dole
riams ir, kaip įtariama, litams 
gaminti. Suras t a s ir iš imtas 
vienas iš pagrindinių netikrų 
pinigų gamybos elementų ir es
minių įkalčių — klišė JAV do
lerių padirbimui. Taip pat rasta 
suklastotų bankų pažymų apie 
turimas sąskaitas ir pinigines 
lėšas, įvairių aukštojo mokslo 
įstaigų baigimo diplomų, su
klastotų užsienio valstybių pa
sų. N u k e l t a į 7 psl . 

Į Lie tuvą 
a t s k r a i d i n t a s 

„Svain i jos" bylos 
į t a r i a m a s i s 

Lėktuvu iš Paryžiaus į Vil
nių trečiadienio popietę buvo 
a tskra id in tas ilgai slapstęsis 
„Svainijos" bylos į tariamasis 
Vidmantas Kirklys (g. 1959 
m.), kuris buvo ieškomas In-
terpol'o kanalais dėl turto prie
vartavimo iš Panevėžio „Svai
nijos" parduotuvės savininko 
Rimo Okuličiaus. 

1996 m. gruodžio 24 dieną 
keturi panevėžiečiai buvo nu
kauti. V. Kirklys, Audrius La
zauskas, Virginijus Rakauskas 
ir Kęstutis Vaitiekūnas buvo 
sužeisti. Pabėgę iš ligoninės, V. 
Kirklys, A. Lazauskas ir V. Ra
kauskas pasislėpė. 

1997 m. balandžio 17 d. V. 
Kirklys buvo pat rauktas kalti
namuoju baudžiamojoje byloje 
dėl tur to prievartavimo ir tyči
nio nužudymo N u k e l t a į 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
•.Remtar&s AFP. Reuters. AP. lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žirtti agerKGrų pranešimais) 

JAV J 
J u n g t i n ė s T a u t o s . Kol 

kas dar anksti tvirtinti, kad 
Irakas tur i cheminių arba bio
loginių ginklų, ketvir tadienį 
pareiškė vyriausiasis Jungtinių 
Tautų (JT) ginkluotės tikrinto
jas Hans Blix. J is sakė, kad „vi
siems palengvės", sužinojus, 
kad tokie ginklai nebuvo pa
naudoti per pirmąją JAV vado
vaujamo karo su Iraku savaitę. 
H. Blix pakartojo dar prieš ka
rą savo pasakytus žodžius, kad 
jeigu irakiečiai ir turėtų masi
nio naikinimo ginklų, jų nepa
naudotų. 

C a m p David , M a r y l a n d . 
JAV prezidentas George W. 
Bush ketvirtadienį po susitiki
mo su artimiausiu jo sąjungi
ninku, Britanijos premjeru To-
ny Blair paragino Jung t ines 
Tautas nedelsiant atnaujint i 
programą „nafta už maistą". 

kuri padėtų palengvint i huma
nitarinę padėtį ka ro siaubia
mame Irake. 

V a š i n g t o n a s . Je igu Mask
va nenu t rauks privačiu bend
rovių karinių įrenginių tiekimų 
į Iraką, Rusijos ir JAV tarpu
savio santykiuose iškils „dide
lių sunkumų", ant radienį pa
reiškė JAV vals tybės sekreto
rius Colin Povvell. J i s pabrėžė, 
kad JAV pateikė Maskvai in
formacijos apie n u m a n o m u s 
prieštankinių raketų , naktinio 
matymo prietaisų ir elektroni
nių slopintuvų pa rdav imus į 
Iraką. 

masinio naikinimo ginklus. Ka
ro vadai pripažino, kad radi
nys dar neliudija apie jokį puo
limą, tačiau leidžia manyti, kad 
Irako prez identas pasiruošęs 
panaudoti masinio naikinimo 
ginklas. 

L o n d o n a s . Pasibaigus ka
rui Irake, jo atstatymo darbą 
turi prižiūrėti Jungtinės Tau
tos, ke tv i r tadienj pareiškė 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Dominiąue de Ville-
pin. tuo išreikšdamas neprita
rimą JAV" požiūriui dėl Irako 
atstatvmo. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžioji Brita

nija ketvirtadienį pare iškė pa
dariusi reikšmingą atradimą, 
Pietų Irake su radus didelį kiekį 
apsaugos nuo cheminio ginklo 
kostiumų, kuris įrodo, jog Bag
dadas yra pasiruošęs panaudoti 

HONG KONGAS Į 
H o n g K o n g o mokslinin

kai ketvirtadienį paskelbė at
pažinę virusą, sukeliantį neti
pišką plaučių uždegimą, nuo 
kurio pasaulyje jau mirė dau
giau kaip 50 žmonių, o vietos 
valdžia uždare mokyklas. Hong 
Konge nuo vadinamojo ūmaus 
kvėpavimo t akų sindromo 
(SARS) mirė 11 žmonių, o dar 
daugiau kaip 300 užsikrėtė šia 
liga. Pasaulyje užsikrėtusiųjų 
yra apie 1,300. 

rių t rečiadienį , amerikiečių 
pajėgoms rengiantis atidaryti 
šiaurinį frontą įsiveržimui į 
Iraką, parašiutais nusileido 
kurdų kontroliuojamoje terito
rijoje Šiaurės Irake ir užėmė 
strateginį oro uostą. 

* Apie 40 JAV j ū r ų pės 
t in inku buvo suže i s t i Nasiri-
jos apylinkėse, kai juos apšau
dė sava kariuomenė. Trijų su
žeistųjų būklė kritiška, dar du 

kariai sužeisti sunkiai . Taip 
pat sugadintos šešios tf-rhnikos 
priemonės, tarp jų — trys šar
vuotieji transporteriai. 

* I r a k o s v e i k a t o s apsau
gos m i n i s t r a s Umeed Midhat 
Mubarak ketvirtadienį sako. 
kad nuo to laiko, kai amerik: 
čiai ir britai pradėjo karą. žuvo 
daugiau kaip 350 irakiečių. Jis 
nurodė, kad žuvusių ir sužeistu 
civilių gyventojų skaičius virsi 
ja 4,000. 

* JAV t r a n s p o r t i n i a i lėk
tuva i a n k s t i k e t v i r t a d i e n į 
tūpė rytinėje kurdų kontroliuo
jamo Šiaurės Irako dalyje, ne
toli kurdų teritorijos ribos, 
pasakojo liudininkai. 

VgjMttlJ 
*... si--' '>->->'• ag**---
-%«toyjiU** 

JAV kanai ..rikiuoja" Irako bei; 
vius 

* B a i g i a n t i s p i r m a j a i ka
r o o p e r a c i j o s prieš Iraką sa
vaitei, JAV ir Didžiosios Bri
tanijos pajėgos dar nerado jokių 
masinio naikinimo ginklų, ta
čiau tebėra įsitikinusios, jog šie 
ginklai egzistuoja ir bus su
rasti Nors sąjungininkų karei
viai kelis kar tus paskubomis 
dėjosi dujokaukes ir vilkosi ap
sauginius kostiumus nuo che
minių ginklų, pavojus kaskart 
pasirodydavo apgaulingas. Ta
čiau karininkai teigia esant ke
liančių nerimą požymių, jog 
Irakas t ikrai tur i Jungt in ių 
Tautų draudžiamų ginklų, ir 
reiškia*įsitikinimą, kad šie gin
klai bus surasti. 

* J A V gynybos p a r e i g ū 
nai N u k e l t a į 7 psl . 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS-OS KREPŠINIO IR TINKLINIO 
VARŽYBOS 

53-osios ŠALFASS-os Sporto 
žaidynės įvyks 2003 m. ge
gužės 9, 10 ir 11 d. Cleveland, 
Ohio. Vykdo — Cleveland Lie
tuvių sporto klubas „Žaibas". 

Žaidynių programoje vyks 
krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, šachmatų ir plaukimo 
2003 metų ŠALFASS-os pir
menybės. Šachmatų, stalo 
teniso ir plaukimo informaci
jos duodamos atskirais pra
nešimais. Šį kartą pateikiame 
krepšinio ir tinklinio tolimes
nes instrukcijas. 

Pagal preliminarinės re
gistracijos duomenis, krepši
nis bus vykdomas šiose kla
sėse: vyrų A, vyrų B, jaunių A 
(1984-1988 m. gimimo), mote
rų ir mergaičių A (1984-1986 
m. gimimo). Jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A — moterų. Jau
nesnio negu A klasės amžiaus 
jauniai ir mergaitės gali žaisti 
A klasėje. 

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti gegužės 9 d., 
penktadienį, galbūt apie 5 vai. 
p.p. Visų kitų klasių krepšinis 
vyks tik šeštadienį ir sekma
dienį. 

Galutinė krepšinio koman
dų registracija privalo būti 
atlikta iki 2003 m. balandžio 
12 d. imtinai, pas 53-ių žai
dynių vadovą ir krepšinio var
žybų koordinatorių Vidą Tata-

i runą, šiuo adresu: Vidas Tata-
rūnas, 8697 Harvest Home 
Dr., Mentor, OH 44060, USA, 
tel: 440-209-0440, faksas: 216-
481-6064. E-mail: 

tataruna8@ameritech.net 
LSK „Žaibo" vvebsite: 

www.zaibas.org 
Tinklinis bus vykdomas — 

vyrų, moterų ir mišrioms ko
mandoms. Mišrią komandą 
sudaro 6 žaidėjai-jos. Aikštėje 
turi būti ne mažiau, kaip 2 mo
terys (arba ne mažiau, kaip 2 
vyrai) visą laiką. Vyrų ir mo
terų tinklinis vyks gegužes 10 
d., šeštadienį, o mišrių ko
mandų — gegužės 11 d., sek
madienį. 'Moterys gali žaisti 
vyrų komandose, tačiau neat-
virkščiai. 

Galutinė tinklinio koman
dų registracija privalo būti 
atlikta iki 2003 m. balandžio 
12 d. imtinai, pas tinklinio 
varžybų koordinatorių, šiuo 
adresu: Petras Stungys, 8243 
Donald Dr., Mentor, OH 
44060, tel.: 440-974-9736, fak
sas: 216-481-6064. E-mail: 
pstungy9@hotmail.com 

Papildomas ryšys visoms 
varžyboms: Algirdas Bielskus, 
tel. 216-486-0889. 

Dalyvauti kviečiami visi Š. 
Amerikos lietuvių sporto vie
netai bei individai atlikę me
tinę ŠALFASS-os narių 2003 
metų registraciją. 

Visas informacijas gauna 
sporto klubai. Po galutinės da
lyvių registracijos bus pa
skelbta galutinis žaidynių for
matas ir kitos tolimesnės 
detalės. Visais žaidynių reika
lais kreipkitės į Vidą Tata-
rūną. 

ŠALFASS-os centro 
valdyba 

2003 M. Š. A LIETUVIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS 

2003 m. Š. A. Lietuvių sta
lo teniso pirmenybės įvyks 
2003 m. gegužės 10 d., šeštadienį, 
„Cleveland Table Tennis 
Association", 3615 Euclid Ave. 
(kampas Euclid Ave. ir East 
36th S U , Cleveland, Ohio. 
Tel. 216-391-2882. Varžybas 
rengia ŠALFASS-os Stalo te
niso komitetas, pirm. Pranas 
Gvildys. 

Programa: Vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų 
(neriboto amžiaus) vienetas, 
senjorų (50 m. ir vyresnių) vie
netas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas ir komandinės varžy
bos. Komandą sudaro 2 vyrai 
ir 1 moteris. Dvejetuose ir 
komandinėse varžybose — 
amžius neribotas. 

Varžybų pradžia 10 vai. 
ryto. Atvykimas ir registracija 
nuo 9 v.r. 

Galutinė programa bus 
nustatyta po dalyvių regis
tracijos. Esant pakankamai 
žaidėjų, programa gali būti 

praplėsta, įvedant jaunių bei 
vyresnių veteranų klases. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija iki balandžio 26 d. 
imtinai, šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid. OH 44117-2122, USA, 
tel. 216-486-0889. faksas: 216-
481-6064. e-paštas: 

Vytds@VPAcct.com 
Papildomi ryšiai: Ričardas 

Širvinskas, stalo teniso turny
ro vadovas, tel. 440-257-5033, 
e-paštas: 

ausrick@peoplepc.com 
Visi lietuvių kilmės žaidė

jai kviečiami dalyvauti. Daly
vių skaičius neapribotas. 
Smulkesnes informacijas gau
na ŠALFASS sporto klubai ir 
2001—2002 metų pirmenybių 
dalyviai. Nepriklausomi 
žaidėjai, prašom kreiptis į 
Algirdą Bielskų ar Ričardą 
Širvinską. 

ŠALFASS centro valdyba 

Čikagos „Žalgiris" — Lietuvos ambasados Vašingtone ruošto krepšinio turnyro nugalėtojas. 

KREPŠINIO TURNYRAS LIETUVOS AMBASADOS JAV 
TAUREI LAIMĖTI 

Šeštadienį, kovo 22 d. 
Lietuvos ambasada Vašing
tone pirmą kartą surengė 
vyrų krepšinio turnyrą 
Lietuvos Respublikos amba
sados JAV taurei laimėti. 

Turnyrą, kuriame dalyva
vo Amerikos lietuvių, JAV 
administracijos ir Ukrainos 
ambasados Vašingtone vyrų 
krepšinio komandos — viso 
12-a komandų — laimėjo 
Čikagos „Žalgiris", finale 
nugalėjęs „Naująją Angliją" 
rezultatu 54-39. 

Trečią vietą laimėjo Fi
ladelfijos „Aras I", kuris nu
galėjo Vašingtono „Vėjo"' ir 
Vašingtono-Baltimorės jauni
mo jungtinę komandą rezul
tatu 79-63. 

Nugalėtojams Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackaš įteikė Lietuvos Res
publikos ambasados JAV pe
reinamąją taurę bei dėžę 
„Kalnapilio7' alaus. 

Kiti turnyre pasižymėję 
dalyviai taip pat gavo prizus, 
kuriuos įsteigė Lietuvos krep
šinio žvaigždės Arvydas Sa
bonis, Žydrūnas Ilgauskas ir 
Šarūnas Marčiulionis. 

Rezultatyviausiu turnyro 
žaidėju tapo Laimonas Ci-
činas iš Filadelfijos „Aro II" 
(72 taškai). Jam Įteiktas ka
muolys su A. Sabonio auto
grafu. 

Geriausiu finalo žaidėju 
pripažintas Audrius Virbic
kas iš Čikagos „Žalgirio". Jis 
apdovanotas kamuoliu su Ž. 
llgausko autografu. 

Turnyre Vašingtone drau
giškas rungtynes taip pat 
sužaidė dvi iš įvairiuose Ame
rikos miestuose gyvenančių 
moterų sudarytos komandos. 
Geriausia moterų varžybų 
žaidėja'tapo Kristina Gineitis. 

Laimonas Činčinas 
Ušackas. 

rezultatyviausias žaidėjas ir LR amb. Vygaudas 

Ji apdovanota kamuoliu su Š. 
Marčiulionio autografu. 

Turnyre buvo išrinktas ir 
geriausias krepšininkas-dip-
lomatas. Juo tapo bei A. 
Sabonio sportiniais batais ir 
NEBL marškinėliais buvo 
apdovanotas JAV Valstybės 
departamento pareigūnas 
Conrad Tribble. 

Už ryžtą ir drąsą kovojant 
su lietuviais, Ukrainos am
basados Vašingtone bei jungtinė 
JAV administracijos komanda 
„Homeland Insecurity" gavo 
po dėžę „Kalnapilio" alaus. 

Turnyre varžėsi jungtinė 
Vašingtono „Vėjo" ir Vašing
tono-Baltimorės jaunimo, Fi
ladelfijos „Aro I", Filadelfijos 
„Aro IF , Niujorko „LAK", 
Niudžersio „Statybos", Niu-
džersio „Liepsnos", Konecticu-
to „Ąžuolų", Čikagos „Žal

girio", Baltimorės „Vilko", 
Naujosios Anglijos, JAV ad
ministracijos „Homland Inse
curity" bei Ukrainos ambasa
dos komandos. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas tikisi, 
kad šis turnyras taps tra
diciniu ir padės sustiprinti 
Lietuvos, kaip krepšinio ša
lies, vardą amerikiečių tarpe. 

Varžybos vyko Katali
kiško Amerikos universiteto 
sporto salėje. 

Tai ne pirmas kartas, kai 
Lietuvos ambasada JAV 
imasi „krepšinio diplomatijos" 
veiklos. 2001 metais ambasa
da surengė keletą krepšinio 
rungtynių tarp Lietuvos ir 
JAV diplomatų bei politikų, 
kuriose dalyvavo JAV Atstovų 
rūmų narys John Shimkus, 
JAV senatorius Gordon 
Smith, LR Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, Užsienio 
reikalų ministras Antanas 
Valionis, taip pat Šarūnas 
Marčiulionis ir kiti Lietuvos ir 
Amerikos pareigūnai. 

Rolandas Kačinskas 
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Rezultatyviausia moterų krepšinio žaidėja Kr i s t i na Gineit is ir LR 
ambasadorius. 

FUTBOLININKAI RUOŠIASI SEZONO PRADŽIAI 

Lietuvos ambasados JAV taurė ir Arvydo Sabonio, Žydrūno llgausko, 
Šarūno Marčiulionio įsteigti pnzai . 

Audrius Virbickas — geriausias finalo žaidėjas su LR ambasadoriumi V. 
Ušacku 

„Lituanicos"' futbolo klu
bo futbolininkai jau ruošiasi 
„Metroplitan" futbolo lygos 
2002-2003-jų metų pirmeny
bių antrajam (pavasario) ra
tui. Jo pradžia — balandžio 13 d. 

Lietuviai tą sekmadienį 
rungtyniaus namuose — aikš
tėje prie Pasaulio lietuvių cen
tro, jų varžovas — „Kickers" 
komanda, kuri pirmame rate 
sugebėjo pelnyti tik 2 taškus 
iš 9 rungtynių. .,Kickers" 
vyrai įstengė iškovoti dvi ly
giąsias, o 7 kartus turėjo pra

laimėti. Lietuvių sąskaitoje 
— 23 taškai — 7 pergalės ir 
dvi lygiosios. Tas jiems garan
tavo pirmąją vietą, net 6 taš
kais atsiplėšiant nuo antroje 
ir trečioje pozicijoje einančių 
„Eagie" ir „Lightnine" vienuo-
likių. 

Tačiau dar nereiškia, kad 
pergalė prieš ,,Kickers" vyrus 
užtikrinta. Kaip žinome, salės 
futbolo pirmenybėse nuo šios ko
mandos lietuviai gavo 4—1. Bet 
po vienos geros pamokos, reikia 
manyti, kad mūsų vyrai jau 

turės atsakomybės jausmą. 
Balandžio 13 d. rungtynių 

pradžia 3 vai. Nuo pirmos va
landos rungtyniaus rezervinės 
sudėtys. Iš viso pavasario ra
te „Lituanica" namuose turės 
tik 4 pirmenybinius susitiki
mus. Be jau minėtų balandžio 
13 d. rungtynių, mūsų vyrai 
gegužės 4 d. kovos prieš „Ma-
roons", birželio 1 d. prieš 
..Sockers" ir birželio 14 d. 
..Lightning". 

E.Š. 
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PASIRENGIMAS GYNYBAI IR KOVA SU TERORIZMU 
Lietuva didžiuojasi, gavu

si pakvietimą NATO Prahos 
viršūnių susitikime pradėti 
stojimo derybas drauge su 
šešiomis kitomis pasirengu
siomis kandidatėmis. Tai bu
vo svarbus politinis pasieki
mas mūsų kelyje link pilna
vertės narystės Šiaurės At
lanto sąjungoje. Prie šios per
galės prisidėjo Lietuvos žmo
nės ir nemažai draugų už
sienyje. Pasinaudodamas pro
ga, norėčiau padėkoti Baltijos 
šalių išeivijos bendruomenių 
Jungtinėse Valstijose na
riams ir ypač Jungtiniam 
Amerikos baltų komitetui už 
jų aktyvią paramą, kuri buvo 
labai svarbi tame procese, ku
ris vedė prie Prahos pakvieti
mo. 

Mes tikimės tolesnės Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos ben
druomenių šioje šalyje para
mos taip pat ir būsimajame 
Baltijos valstybių stojimo pro
tokolų ratifikavimo JAV Se
nate procese. 

Mūsų karių dalyvavimas 
NATO vadovaujamose taikos 
operacijose Bosnijoje ir Koso-
ve nuo — atitinkamai — 1996 
ir 1999 m., o taip pat JAV 
vadovaujamuose antiteroris-
tiniuose veiksmuose Afganis
tane, suvaidino svarbų vaid
menį, įtikinant NATO są
jungininkus mūsų, kaip būsi
mų narių, patikimumu. 

Mes taip pat didžiuojamės 
puikiu trišaliu bendradar
biavimu gynybos srityje tarp 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Jis, be jokios abejonės, padėjo 
mums pasiekti tą vietą, kurio
je mes esame šiandien tiek 
politine, tiek karine prasme. 
Visas Baltijos bataliono 
fBALTBAT), Baltijos karines 
jūros eskadros (BALTRON), 
Baltijos valstybių oro erdvės 
stebėjimo sistemos (BALT-
NET), Baltijos gynybos kole
gijos bei paramos Baltijos ša
lių saugumui koordinavimo 
grupės (BALTSEA) komplek
sai padėjo mums geriau orga
nizuoti, koordinuoti ir nu
kreipti tarptautinę paramą 
saugumo srityje ir geriau pa
sirengti su naryste susijusių 
karinių reikalavimų įgyven
dinimui. 

Mūsų nacionalinės gyny
bos planavimo harmonizavi
mas su NATO kolektyviniu 
planavimu daugiausiai vyks
ta nuo 1999 metų, laikantis 
narystės veiksmų plano. Gy
nybos ir išteklių skyriaus 
nuostatų. 

J nacionalinių pajėgumų 
vystymą mes žiūrime per 
NATO kolektyvinio planavi
mo bei per nacionalinės savi
gynos reikalavimo prizmę. 

Lietuvos Seimo NATO reikalų komisijos pirmininko Vaclovo 
Stankevičiaus tezės pasisakymai JBANC konferencijoje JSstija, Latvija 
bei Lietuva ir NATO: transatlantinio saugumo kūrimas" 

Svarbiausia ir sunkiausia šios 
užduoties dalis yra tinkamo 
balanso tarp šių dvejų elemen
tų suradimas. 

Maždaug prieš trejus me
tus tai lėmė plačios gynybos 
sektoriaus reformos pradžią 
Lietuvoje; reforma buvo glau
džiai koordinuojama su NATO 
vadovybe bei atskiromis są
jungininkėmis ir paremta 
nauju karinės grėsmės įverti
nimu bei po to buvusia kruopš
čia ir realistiška pajėgų struk
tūros peržiūra. 

Besitęsiančios gynybos sis
temos reformos įgyvendinimas 
užims svarbią vietą Lietuvos 
reformų įgyvendinimo tvarka
raščio, projekte, kurį Lietuva 
pristatė NATO. Pagal NATO 
nustatytą plėtros procedūrą, 
Lietuva politiškai įsipareigos 
vykdyti šį tvarkaraštį iki to 
laiko, kai ji šio mėnesio pa
baigoje pasirašys Vašingtono 
sutarties protokolą dėl savo 
stojimo. 

Mūsų gynybos reformos 
pastangų esmė yra, planuo
jant pajėgas, perkelti dėmesį 
nuo didžiulių mobilizuojamų 
rezervinių pajėgų prie sąlygi
nai mažų, tačiau puikiai ap
rūpintų ir profesionaliai pa
rengtų, pajėgų. Pastarosios tu
ri būti mobilios, lanksčios, ge
bančios išsilaikyti ir veiksmin
gai dalyvauti visame sąjungos 
operacijų spektre. Viena to 
priežasčių yra operatyviniai 
reikalavimai krizių valdyme ir 
kovoje prieš terorizmą. Kita — 
tai, kad, viską pasvėrus, to
kios pajėgos yra veiksminges
nės kaip valstybinė atgrasini
mo priemonė. Visa tai. savai
me suprantama, atitinka šiuo
laikines bendrąsias NATO 
pajėgų planavimo tendencijas. 

Tokiose pajėgose, suge
bančiose sąveikauti su NATO, 
iki 2008 metų pabaigos bus 
nuolatinės parengties brigada, 
kurios vienas batalionas, Da
nijos ir Lietuvos bendradar
biavimo pastangų dėka. buvo 
parengtas dar iki Prahos vir
šūnių susitikimo. 

Dėl to buvo žymiai suma
žinti karo meto pajėgumų 
skaičiai. Šis sumažinimas 
reiškė planavimo ambicijų su
mažinimą, siekiant planus 
padaryti realesniais, atsižvel
giant į turimus išteklius, ir ne
sumažinant esančių padalinių 
ir pajėgumų, išskyrus dalies 
rezervinio personalo atleidi
mą. 

Tarp kitų dabartinių gyny
bos reformos pirmumų yra: 

Lietuvos (ir bendrųjų Bal

tijos) oro erdvės stebėjimo pa
jėgumų sujungimas su NATO 
integruota priešlėktuvinės 
gynybos sistema; 

partnerių pastiprinimo 
priėmimo priemonės Lietuvoje 
galimam sąjungininkų pastip
rinimų priėmimui; bei 

karinio personalo parinki
mas ir parengimas toms parei
goms NATO integruotoje kari
nėje s t r u k t ū r o j e , ku r i a s 
Lietuva tu rės užpildyti , ja i 
įstojus. 

Gynybos reformos įgyven
dinimą smarkiai skatina Lie
tuvos parlamentinių partijų 
susitarimas dėl Lietuvos gyny
bos politikos 2001—2004 me
tams, sudarytas 2001 metų ge
gužės mėnesį. Jis dar kartą 
patvirtina tvirtą politinį su
tarimą dėl NATO narystės, 
kaip saugumo politikos tikslo, 
pritaria pagrindinėms refor
mos gairėms, įtvirtina įsipa
reigojimą tęsti Lietuvos daly
vavimą NATO vadovaujamose 
operacijose bei nustato politinį 
tikslą išleisti mažiausiai du 
procentus nuo BVP gynybai. 
Vyriausybė ragina partijų va
dovus Parlamente apsvarstyti 
galimybę peržiūrėti gynybos 
politikos susitarimą laiko
tarpiui po 2004 metų. Per savo 
pastarąjį apsilankymą Lietu
voje NATO generalinis sekre
torius taip pat paragino mus 
pratęsti šį susitarimą. 

JAV vadovaujama tarp
tautinės bendruomenės kova 
prieš terorizmą yra svarbus 
veiksnys mūsų svarstymuose 
apie ginkluotųjų pajėgų atei
ties vaidmenis ir pajėgumus. 
Tai lieka mūsų svarstymų da
limi nuo pat 2001 rugsėjo 11d. 
baisingųjų teroristinių išpuo
lių. Naujosios grėsmės, kurių 
aiškiu požymiu buvo rugsėjo 
11-oji, reikalauja, kad sąjunga 
kruopščiai peržiūrėtų savo 
misijas ir pajėgumus. Karinio 
planavimo srityje mes šiuo 
metu nagrinėjame Prahos 
sprendimus dėl NATO greito 
reagavimo pajėgų bei Prahos 
pajėgumų stiprinimo planą ir 
stengiamės įvertinti, kaip jie 
galėtų būti įtraukti į mūsų 
nacionalinį planavimą. 

Lietuva labai tvirtai remia 
JAV politiškai ir praktiškai 
kovoje prieš terorizmą. Mūsų 
pozicija buvo aiškiai išreikšta 
atskirai, drauge su kitomis 
Baltijos valstybėmis bei pla
tesniame NATO kandidačių 
rate („Vilniaus grupėje"). Mes 
atvėrėme savo oro erdvę ir oro 
uostus JAV kariniams lėktu
vams. Pereitų metų spalio-lap

kričio mėnesiais mūsų karo 
medikų grupė dalyvavo misijo
je Kabule Tarptautinių saugu
mo paramos pajėgų sudėtyje. 
Planuojame atnaujinti šią mi
siją balandžio mėnesį. Beveik 
40 specialiųjų pajėgų karių, 
drauge su amerikiečių kariais, 
Afganistano mieste Bagrame 
dalyvauja operacijoje „Tvirta 
taika". Operatyviam koordi
navimui užtikrinti Lietuva 
nusiuntė savo ryšio karininką 
į JAV CENTCOM centrinę 
vadavietę. 

Nors karinis atsakas į te
rorizmą yra svarbus, jis nėra 
vienintelis ir dažnai netgi ne 
pats svarbiausias. Ypač didelę 
svarbą turi keitimasis žvalgy
bos informacija, tarptautiniai 
ir vidaus teisiniai instrumen
tai bei jų taikymas, teroris
tinės veiklos finansavimo 
stabdymas bei socialinių te
rorizmo priežasčių išsiaiškini
mas ir šalinimas. Kova su te
rorizmu gali būti veiksminga 
tik tada, jei šios pastangos bus 
tikrai daugianacionalinės, 
daugiametės ir daugiainsti-
tucinės. Dėl tos priežasties 
Nacionalinėje kovos prieš te
rorizmą programoje (priimtoje 
pereitų metų sausio mėnesį) 
Lietuvos Parlamentas numatė 
platų spektrą priemonių, 
kurių tikslas neleisti, kad 
Lietuva taptų bet kokių tero
ristų taikiniu, tranzito korido
riumi ar veiklos baze. Prog
ramoje, kuri šiuo metu įgyven
dinama, numatoma fizinė ap
sauga, tarptautinis bendra
darbiavimas, policijos, ekono
minės, švietimo ir kitokios 
priemonės. 

NATO generalinis sekreto
rius, kuris viešėjo Lietuvoje 
2003 m. vasario 27 d., gyrė 
Lietuvos karinį dalyvavimą 
NATO vadovaujamose ir koa
licija besiremiančiose operaci
jose Bosnijoje, Kosove bei Af
ganistane. Jis paragino mus 
tęsti gynybos reformos įgyven
dinimą ir ginkluotųjų pajėgų 
modernizavimą. Jis puikiai 
įvertino politinių partijų susi
tarimą dėl gynybos politikos ir 
sprendimą skirti 2 procentus 
nuo BVP gynybai. Jis teigia
mai įvertino mūsų konstruk
tyvius santykius su Rusija ir 
mūsų proaktyvią politiką 
Ukrainos atžvilgiu. Jis pakvie
tė Lietuvą, kaip būsimą są
jungininkę, aktyviai prisidėti 
prie tebesitęsiančios NATO 
pertvarkos atsiliepiant į nau
jus saugumo iššūkius. Kovą su 
terorizmu, prieš masinio nai
kinimo ginklų plitimą bei 

NATO reformą ir jos karinių 
pajėgumų stiprinimą jis įvar
dijo kaip prioritetinius spręs
tinus sąjungos uždavinius. 

Atsiliepdami į šį kvietimą, 
mes žengiame į Šiaurės At
lanto aljansą su pasiryžimu 
ne tik naudotis jo teikiamomis 
saugumo garantijomis, bet ir 
prasmingai prisidėti prie 
sąjungininkių saugumo. Mū
sų indėlyje į NATO ateityje 
turėtų būti šie elementai: 

transatlantinių ryšių stip
rinimas. Siekdami šio tikslo 
mes ketiname pasinaudoti sa
vo strateginių santykių su 
JAV patirtimi pagal JAV-
Baltijos valstybių chartiją. 
Dabartiniai įvykiai, susiję su 
Irako krize rodo, kad šiam 
strateginiam ryšiui išlaikyti 
reikalingos aktyvios pastan
gos ir politiniai veiksmai, 
kurie būtų gerai apgalvoti ir 
deramai atsižvelgtų į istori
nius ir kultūrinius panašu
mus, o taip pat į Europos ir 
Amerikos tarpusavio svarbą; 

plėtros proceso tęstinu
mas. Mes prisidėsime prie 
šito, remdamiesi savo Vil
niaus proceso patirtimi, kuris 
apima visas 10 šalių, prisi
dėjusių įgyvendinti narystės 
veiksmų planą. Dalindamiesi 
savo patirtimi mes padėsime 
užtikrinti, kad ateities plėt
rose dalyvausiančių kandida
čių priėmimas sustiprins są
jungą; 

NATO ir Rusijos partne
rystės stiprinimas remiantis 
mūsų dvišalio ir regioninio 
dialogo ir bendradarbiavimo 
patirtimi su šia didele kai
myne; 

tolesnis aktyvus indėlis į 
sąjungininkų ir koalicijos ope
racijas, įskaitant kovą su 
terorizmu; bei 

saugumo ir stabilumo 
įtvirtinimas už mūsų regiono 
ribų, siekiant paremti sąjun
gos bendradarbiavimo strate
gijas kitose vietose, dalijantis 
su suinteresuotais partneriais 
savo patirtimi kuriant demo
kratines institucijas, pilietinę 
visuomenę, laisvos rinkos 
ekonomiką bei bendradarbia
vimą su tarptautiniais part
neriais ir organizacijomis. 

Žvelgiant iš pasirengimo 
gynybai požiūrio taško, kolek
tyvinės gynybos funkcija 
mums išliks šerdine NATO 
funkcija ir esminiu saugumo 
garantijos, kurią sąjunginin
kai teikia vieni kitiems, ele
mentu. Todėl mes sieksime, 
kad, keisdamasi ir adaptuo
damas! prie naujos saugumo 
tikrovės ir iššūkių, sąjunga iš
laikytų pilnus pajėgumus 
vykdyti 5 straipsnio operaci
jas. 
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Danutė Bindokienė 

Šis karas vyksta pagal 
kitokias taisykles 

Žiloje senovėje apie karo 
eigą — laimėjimus ir pralai
mėjimus — žmonės sužinoda
vo, jam jau pasibaigus. Mo
dernesniais laikais žinias 
stengdavosi pateikti spauda, 
iš kurios ne visuomet buvo ga
lima susidaryti tikslų vaizdą, 
nes kiekviena kariaujanti val
stybė stengdavosi jas parodyti 
savos propagandos veidrodyje. 

Elektroninio susižinojimo 
amžiuje viskas pasikeitė. Ypač 
dabar vykstančiame kare su 
Iraku. Nieko, atrodo, jau nėra 
paslėpta, viskas — kaip ant 
delno. Televizijos žinių laidų 
žiūrovai, gausių kompiuteri
nių svetainių lankytojai daly
vauja fronte kartu su kariais: 
mato jų nesėkmes ir pasise
kimus. Kartais tie vaizdai 
labai skaudūs — ir žiaurūs, 
bet visgi žiūrovų netrūksta. 

Į frontą kartu su kariais ir 
visa jų technika traukia žur
nalistai, išgyvendami tuos 
pačius pavojus, tas pačias 
nuotaikas ir baimę. Galbūt dėl 
to reportažai skamba kiek 
skirtingai, kaip buvome iš 
anksčiau įpratę. Tikrovė toli 
gražu ne tokia, kaip daugelis 
mėgsta įsivaizduoti. Juo la
biau, kad šį kartą į karo eigą 
yra tvirtai įsijungusi ir vietinė 
gamta. Nepratusiems prie dy
kumos sąlygų: vėjo sukeltų 
smėlio audrų, kai matomumas 
toks menkas, kad savojo kovos 
draugo neįmanoma atskirti 
nuo priešo, kai sausra, dulkės, 
begalinės lygumos, neteikian
čios jokios apsaugos nuo prie
šo ugnies ir vietinių gyventojų 
nuotaikos sunkiai atspėjamos. 
Čia už kiekvieną padarytą 
klaidą reikia skaudžiai už
mokėti, kartais net gyvybe. 

Kiekvienam pašaliniam 
tokių sąlygų bei karo eigos 
stebėtojui kyla tas pats klausi
mas: argi buvo verta, ar tikrai 
nerasta kitos išeities? Iš Va
šingtono girdimi vis tie patys 
prezidento Bush ar Gynybos 
sekretoriaus Rumsfeld tvirti
nimai, kad karas pradėtas 
kažkieno gerovei, skamba kas
kart neįtikinamiau. Karas ge
rovės dar niekuomet niekam 
neatnešė. Neatneš ir dabar. 
Jokia humanitarinė pagalba 
nesugrąžins žmonėms ramy
bės, neprikels iš kapų žu
vusių, nenušluostys motinų 
ašarų, nepanaikins tėvų rūs
tybės dėl prarastų vaikų, su
griauto gyvenimo. Jeigu kas 
mėgina tvirtinti kitaip, apgau
dinėja ir save, ir kitus. 

Vienas nemažas skirtu

mas labai ryškus dabartinio 
karo reportažuose: žurnalistai 
su vienoda užuojauta kalba ir 
apie savuosius, ir apie vadina
muosius priešus. Kai irakietis 
vaikas tiesia ranką, mėgin
damas jo kalbos nesuprantan
čiam amerikiečiui ar anglui 
kariui išaiškinti, kad jis labai 
alkanas; kai belaisvio akyse 
matome siaubą; kai sužeistas 
karys, žurnalisto pakalbintas, 
visų pirma prašo pasakyti 
mamai, kad jis dar gyvas; kai 
Irako sostinėje nuolat sprogs
ta bombos ir gaisro pašvaistės 
žioruoja visoje padangėje; kai. 
smėlio audrai siaučiant, ka
riai, nuvirtę čia pat dykumoje 
ant žemės, mėgina bent kiek 
nusnūsti... Tai dabartinio ka
ro vaizdai, kurie disonansu 
kertasi su į tarpus įspraudžia
momis reklamomis apie grei
tus automobilius, trankią mu
ziką ir menkavertiškus kas
dienybės reikmenis. 

Vyresnieji dar prisimena-
na Pirmąjį pasaulinį karą; vi
durinioji karta nėra pamiršusi 
II pas. karo metų, o jaunes
nieji galėtų papasakoti apie 
Korėją, Vietnamą, Persų įlan
ką, Afganistaną. Karų žmoni
ja niekad nestokojo. Nors 
kiekvienas jų turi kitas prie
žastis, kitus tikslus ir kitą 
pradžią, visų eiga panaši, visų 
pasekmės vienodos. Dar ne
žinia, kaip baigsis dabartinis. 
Viena aišku: karo eiga nenus
pėjama, visuomet atneša neti
kėtumų. Juo labiau šį kartą, 
kai amerikiečiai kariai susi
duria su jiems neįprastomis 
sąlygomis, kitų pažiūrų ir kul
tūros žmonėmis. Riba tarp 
draugų ir priešų šį kartą be
veik neįžvelgiama. Tas iškilo 
jau pačioje pradžioje, kai ame
rikiečiai su per dideliu pasi
tikėjimu stengėsi bendrauti su 
vietiniais gyventojais. Žmo
gus, sutiktą vakarietį karį 
apkabinęs, iš po savo plačių 
drabužių išsitraukė ginklą ir jį 
nužudė. Irako kariai moka 
pavaizduoti ir beginklius civi
lius, ir žunalistus, ir pasiduo
dančius nelaisvėn. Įsigiję pa
sitikėjimą, parodo tikrąjį vei
dą. Galbūt ilgainiui ir ame
rikiečiai išmoks atskirti, kuo 
pasitikėti galima, kuo ne. Čia 
taip pat reikia vaikščioti labai 
siaura riba, kad nepasirodytų 
agresoriai, o laisvintojai. Ir 
visa tai reikia atlikti, stebint 
visam pasauliui. Be abejonės, 
šis karas vykdomas pagal 
visai kitokias taisykles. 

Nr. 10 

„GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAITKIENĖ 

..Grandinėlė" Washington. DC. prez. Richard Nixon inauguracijoje 1972 
m sausio m Iš kairės: D. Bielinytė, A. čiuberkis, S. Gruzdytė, V. Čepas, 
D. Strimaitytė 

Priklausydama „Grandi
nėlei" keliavau po pasaulį, ap
lankiau Amerikos ir Kanados 
didžiuosius miestus. Jų šiaip 
nebūčiau aplankius. Už tai 
esu A. ir L. Sagiams dėkinga. 

Slėptuvės Stuttgarte 

Keliaudami po įvairius 
miestus, apsistodavome vieš
bučiuose pernakvoti. Kadangi 
mūsų buvo daug, kartais pasi
dalindavome per du viešbu
čius. Taip ir buvo atvykus į 
Stuttgartą. Pakeliui į ten, ne
kaip jaučiausi — galvą skau
dėjo, karštis mušė. Nelabai 
kreipiau dėmesį į kurį vieš
butį buvau paskirta. Mano lai
mei, patekau į „gerąjį" vieš
butį ir turėjau labai rūpestin
gas kambario drauges. Kaip 
įprasta pas vokiečius, pataly
nė buvo pūkinė. Draugės, su
girdžiusios man aspirino, pa
guldė į minkštutėlę lovą ir 
paskui pakaitom mane naktį 
slaugė. Kitą rytą juokėsi, kad 
aš, naktį kliedėdama, kažko
kias nesąmones kalbėjau. 

Jei man teko nakvoti „ge

rajame" viešbutyje, tai koks gi 
buvo antrasis viešbutis? Gal 
jis ir nebuvo toks „blogas", bet 
jis buvo po žeme! Nuėjus pas 
seserį į jos viešbutį, išvydau 
Antrojo pasaulinio karo slėp
tuvę! Vokiečiai, būdami tau
pūs ir išradingi, buvo pavertę 
karo laikų požeminę slėptuvę 
viešbučiu. Visi kambariai ir 
koridoriai buvo po žeme; kam
barių durys storos, sunkios, 
geležinės. Jas uždarant, dus
lus trenksmas aidėjo per visą 
koridorių, o jausmas tame po
žeminiame kambaryje be lan
gų tikrai buvo nejaukus. Jei 
nespėjai uždegti lempos prieš 
durims užsidarant, tai nors 
pirštu durk į tokią neapsa
komą tamsą. Džiaugiausi, tu
rėdama kambarį, kuriame ga
lėjau pro langą žiūrėti, ir, jį 
atidarius, šviežiu oru pakvė
puoti. 

Raudonos kurpeles 

Italijoje, Vatikane, daly
vavome audiencijoj su popie
žiumi Pauliumi VI. Buvome 
pasipuošę tautiniais rūbais, o 

mergaitės rankovėje turėjo 
įsikišusios „Blezdingėlės" bal
tą nosinaitę, kad galėtų po
piežiui pamojuoti. Turėjome 
geras vietas pačiame salės 
priekyje. Sėdime toje didžiulė
je salėje su tūkstančiais pili
grimų ir laukiame popiežiaus 

atvykstant. Nepamenu, kiek 
ilgai mums teko laukti, bet 
vienam popiežiaus šveicarų 
sargybiniui pasidarė per ilgai. 
Rimtai stovėdamas scenoje, 
vargšelis pradėjo svyruoti ir 
nusilpo. Jį greitai pakeitė 
kitas. 

Ir štai, salėje visi sujudo — 
atvyksta popiežius! Visi apsi
sukę žiūri į salės galą. Po
piežius sėdi soste, o sostas pri
tvirtintas ant platformos, ku
rią ant pečių neša šveicarų 
sargybiniai. 

Bus daugiau 

Cleveland meras Ralph J. Perk paskelbia 1972 m. spalio 3 d ..Grandinėle. Lithuanian Folk Dancer's Day" 
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ulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adoniui 

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei" 
arba P.O. Box 4102, V/heaton, IL 60189 Nr.78 ei. paštas: biciulyste@aol.com 

Prieš penkerius metus 
įkurtoje mokyklėlėje buvo dai
navimo, baleto, kanklių, spor
tinių šokių, fortepijono ir dai
lės skyriai. Dailės skyriaus 
pirmąja dėstytoja dirbo Ame
rikos lietuvaitė Daiva Karu-
žaitė. Po jos dirbo dailininkės 
Irena Šaparnienė, Eglė Brė-
dikienė, Ieva Narinkevičienė, 
Eugenijus Rupšys, Ina Čygai-

RINKIMAI 
Gegužės 3-11 d. JAV LB 

organizuoja 17-os JAV LB 
Tarybos rinkimus. Į tarybą 3 
metams bus renkama 60 ats
tovų. Balsuoti galėsite atei
dami į rinkimų apylinkes ge
gužės 3-4 ir 10-11 d. arba 
įprastiniu paštu. Norintys da
lyvauti rinkimuose paštu tu
rėtų užsiregistruoti. Rinkimų 
apylinkių komisijoms reikia 
žinoti Jūsų vardą, pavardę ir 
pašto adresą, kuriuo bus at
siųstas rinkimų biuletenis. Jei 
norite užsiregistruoti el-
paštu, turite užpildyti anketą 

http: www .j avlb. org/tary-
bosrinkimai2003aiiketa.htitil 
ir ją siųsti rinkimų komisijai 
adresu: 

tarybosrinkimai@com-
cast.net arba rinkimų apylin
kių komisijų pirmininkams. 
Jei norėtumėte aktyviau pri
sidėti prie lietuvybės išlaiky
mo JAV, tai esate kviečiami 
kandidatuoti į JAV LB tarybą. 
Plačiau apie rinkimus rasite: 

http ://www .j avlb. org/ta-
rybosrinkimai2003eng.htm 

Dalia Jakienė — Rinkimų 
komisijos pirmininkė. 

Netikėtai gavau pasiūly
mą kandidatuoti į JAV LB ta
rybą. Anketą atsiuntė. Susi
mąsčiau. Ar man to reikia, ar 
galiu būti naudinga? Pradėjau 
svarstyti. Organizacinį darbą 
kultūros srityje dirbau Lietu
voje — respublikinės šokių 
šventės, festivaliai, apžiūros, 
peržiūros ir t.t. Ilgametis dar
bas Lietuvos liaudies kul
tūros centre, kuris apėmė visą 
kraštą, suteikė man patirties. 
Ką gi nuveikiau lietuvybės la
bui Amerikoje? Apie septynetą 
metų dirbau su tautinių šokių 
„Lietuvos Vyčiai" (direktorius 
F. Zapolis) studentų grupe, 
kurią parengiau dviem išeivi
jos tautinių šokių šventėms 
(1996 m. ir 2000 m.), mano ini

ciatyva buvo surengti du temi
niai koncertai „Šalis ta 
Lietuva vadinas" (1996 m.) ir 
,Aguonėlė" (1997 m.). Penke
tą metų dirbau Čikagos litu
anistinėje mokykloje — mo
kiau tautinių šokių, dešimto
kus — lietuvių kalbos. Mano 
parengti jauniai dalyvavo 
1996 metų šokių šventėje. 
Buvau įkūrusi Šeimos klubą, 
veik dvejus metus veikusį Či
kagos Jaunimo centre. Su
kūriau sportinių šokių grupę 
„Svają", įkūriau Meno mokyk
lėlę, kurios pirmąjį penkmetį 
švęsime šių metų gegužes 11 
d. Meno mokyklėlė — mano 
svarbiausias kūdikis, gimęs 
Amerikoje, joje matau pačią 
didžiausią prasmę — išlaikyti 
lietuvybę nuo vaikystės. O 
forma yra pati prieinamiau
sią, įdomiausia — per dainą, 
šokį, muziką, dailę, žodį. Jau 
ketverius metus iš eilės talki
nu rengiant „Draugo" geguži
nes — organizuoju vaikų pie
šinių ant asfalto konkursus, 
meninę programą. Treti metai 
priklausau JAV LB Kultūros 
tarybai. Mano pasiūlymu, kar
tu su Meno mokyklėle su
rengėme du JAV lietuvių jau
nųjų atlikėjų festivalius. 
Rengsime ir šiais metais. Na, 
o antrasis kūdikis — „Bičiu
lystė", kuriai treti metai. 
Džiaugiuosi, kad nestokoja dė
mesio, kad temų ir laiškų pa
kanka. Daugelį tų darbų nu
dirbau visuomeniniais pagrin
dais, be užmokesčio, už kai 
kuriuos „zuikio ašaros" nu
byra... 

O dirbu todėl, kad visą gy
venimą buvau atidavusi save 
kultūrai, menui ir, matyt, ki
taip gyventi neišmoksiu. Galų 
gale, ne viskas gyvenime pi
nigu pasverta. 

Tai štai ir išdėliojau savo 
„nuopelnus", gal už juos ir bu-

Įgaliojimas 

Norint ką nors įgalioti 
tvarkyti jūsų reikalus Lietu
voje, reikalingas įgaliojimas, 
patvirtintas Lietuvos Gene
raliniame konsulate. Tai gali
ma padaryti patiems atvyks
tant į konsulatą arba galima 
atsiųsti dokumentą paštu. 
Ypač daug keblumų susidaro 
tiems, kurie neturi ar nevai
ruoja automobilio. Kelias yra 
daug paprastesnis. Pasirašy
kite reikiamą įgaliojimo teks
tą, amerikiečių notaro (įsikū
rusio arčiausiai jūsų namų) 
akivaizdoje pasirašykite, kad 
jis patvirtintų jūsų parašą. 
Pasidarykite Lietuvos Res
publikos piliečio paso pasku
tinio puslapio, kur yra asme
ninis kodas, paso numeris, 
nuotrauka, kopiją. Visa tai su
dekite į voką ir ' 'Hkite dar į 
vieną voką, kuriame būtų už
rašytas jūsų atgalinis adresas, 
užklijuotas pašto ženklas, pri
dėjęs mokestį: šeši doleriai (če
kio ar money order pavidalu). 

Balzekas Lietuvių muzie
juje įsikūręs konsulatas dirba 
dvi dienas per savaitę — 
antradieniais ir ketvirtadie
niais 8:30 v.r. — I v . p.p. 
Informacija tel. 773-582-5478. 

Miesto centre įsikūrusiose 
patalpose konsulatas dirba 
nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio 8:30 v.r. — I v . p.p.. o 
penktadieniais — 8:30 v.r. — 

tė. Šiuo metu dailės discipliną 
dėsto Eglė Brėdikienė. 

Meno mokyklėlės penke
rių metų jubiliejaus proga bus 
surengta moksleivių darbų 
paroda M. K. Čiurlionio me
no galerijoje. Tikimės surengti 
moksleivių darbų aukcioną, o 
gautas lėšas paaukoti Valdo
vų rūmų Vilniuje atstatymui. 
Šioje parodoje matysime ir 

iš Šiaulių „Saulėtekio" gim
nazijos specializuotos dailės 
klasės jau atsiųstus moks
leivių darbus. Šiuos mokslei
vius dailės paslapčių moko 
dail. Rasa Prišmontienė. 

Pats laikas užsisakyti 
vietas į penkmečio šventę. 
Būdami šio pokylio dalyviai, 
ne tik vaišinsitės, šoksite, dai
nuosite — aplankysite pa
rodą, matysite moksleivių 
koncertą, dalyvausite aukcio
ne. Pokylis rengiamas gegu
žės 11 d. Čikagos Jaunimo 
centre. Dėl vietų — skam
binti Eglei Kulbokienei tel.: 
312-816-2087 arba 708-598-
7054. ,. „ L.T. 

Dailės skyriaus dėstytoja Egle Brediki Ramoną Butkutė. 
!« 

vau prisiminta, kad sulaukiau 
pasiūlymo kandidatuoti. 

Kita vertus, didesnioji 
išeivijos dalis po truputį atsi
traukia, pavargsta, amžius 
daro savo. Aišku, ir aš ne pie
menė. Mano vaikai jau 
suaugę, tupinėti nebereikia. 
Nors dirbu nemažai, tačiau 
tas darbas daugiausiai ir su
kasi toje mūsų visų lietuviškų 
reikalų aplinkoje. Pasvars
čius, šeimoje aptarus (turiu 
prisipažinti, kad niekas dide
lio entuziazmo neparodė, bet 
ir nepriekaištavo), pagalvojau, 
kad dar parako pakanka ir 
gal galėčiau būti naudinga 
mūsų visų reikalui — lietuvy
bei. 

Mano nuomone, šiandien 
turėtų kandidatuoti daugiau 
iš trečiosios bangos lietuvių, 
kurie jau pasireiškė vienoje 
ar kitoje veikioje. Teneužsi-
gauna vyresnieji žmonės, jei 
norime, kad jūsų darbus tęstų 
jaunesni, juos reikia kviesti 
šiandien, nes ryt, gali daugelis 
ir nueiti, kaip kad nuėjo dau-

guma atvykusiųjų iš Vokieti
jos stovyklų. Jei sakoma, kad 
Čikagoje yra apie šimtas tūks
tančių lietuvių, tai kodėl tik 
gal 34 tūkstančiai (gal!) išei
vijos lietuvių dar sukasi ak
tyvesniame lietuviškame gy
venime — juk ne akli — ren
giniai viską parodo?! Jei šian
dien nepritrauksime veiklių, 
raštingų, išsilaviniusių žmo
nių, ryt reikės kurti viską iš 
naujo. Tik ar sukursime?! Tad 
geriau dabar — šiandien, rytoj 
dar padirbėti greta, pasita
riant vieniems su kitais, peri
mant sukauptą patirtį, atren
kant, kas mums labiau tinka, 
atmetant kas. paseno ar nebe
turi reikšmės, prasmės. 

Dešimtmetį gyvendama 
Amerikoje, pažinau ir dalį tre
čiosios bangos žmonių, kurie 
aktyvūs, kurių intelektas, 
raštingumas, organizuotumas 
gali būti naudingas. Visai ne
svarstydama būsiu išrinkta ar 
ne, drįstu siūlyti žmones, už 
kuriuos agituočiau balsuoti. 
Tai inžinierė Aurelija 

2 v. p.p., tel. pasiteiravimui: 
312-397-0382, faksas 312-397-
0385. Informaciją suteikė kon
sule Dalia Užpalienė. 

Lemonto PLC, įsikūrusia
me apylinkės socialinių rei
kalų skyriuje dirba pirmi
ninkas Gediminas Kazėnas. 
Čia galima dokumentus išversti į 
anglų kalbą, taip pat nota-
rizuoti. Tokie darbai atliekami 
Čikagos Jaunimo centre įsikū
rusiame Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre (tel.773-434-
4545). Vertimus atlieka ir 
ALTV— Amerikos lietuvių 
televizija (tel. 708-839-9022). 

Imigracija 

Kiekvienas, atvykęs į JAV, 
susiduria su imigracijos prob
lemomis. Kaip jas išspręsti, 
kaip susigaudyti sudėtingoje 
imigracijos įstatymdavystėje? 
Atsakymas labai paprastas — 
eiliniam mirtingajam be ad
vokatų, be specialistų profe
sionalų, o šiuo atveju imigraci
nes teises specialistų pagalbos 
išsiversti neįmanoma. 

Viena patikimesnių firmų 
(susikūrė 1991 metais), sėk
mingai dirbanti korporacijų, 
baudžiamųjų, civilinės ir ypač 
imigracines teises srityje, yra 
„Birg & Meltcer". Firmos imi
gracinės teisės skyriuje dir-

PATARIMAI 

bantys advokatai, Jur i Birg. 
Beth ir Meltcer —aukštos kla
sės specialistai, turintys di
delę patirtį šioje srityje, labai 
rimtai ir dėmesingai spren
džiantys kiekvieno kliento 
problemą. Firmos advokatai 
sėkmingai dirba ne tik su Či
kagoje ar jos apylinkėse gyve
nančiais, bet su visais klien
tais, nepriklausomai kur jie 
gyvena — JAV ar kitoje pa
saulio šalyje. 

Ši firma specializuojasi 
visais imigracijos klausimais 
nuo statuso pakeitimo, iki 
„Žalios kortelės" įgijimo, poli
tinio prieglobsčio ar depor
tacijos. Čia tvarkomi vizų do
kumentai studentams, darbo 
specialistams, sportininkams, 
muzikantams, aktoriams, taip 
pat darbo sertifikatai, vizos 
investuotojams ir užsienio fir
mų darbuotojams turintiems 
dukterines įmones JAV. Ve
damos bylos, susijusios su šei-
mynine imigracija — šeimų 
susijungimas, vedybos su JAV 
piliečiu, vizos jaunikiui ar 
nuotakai. Apiforminami doku
mentai nuolatiniam gyveni
mui („žalia kortelė") JAV arba 
įsidarbinimo, šeimyninių ry
šių pagrindu ar loterijos „Ža
lia kortele" laimėjimo pagrindu. 

Darbo sertifikatas arba 
darbo garantas — tai proce

sas su išskaičiavimu gauti 
pastovią gyvenamąją vietą per 
įsidarbinimą. Šis procesas 
vyksta trimis etapais: Darbo 
departamento darbo sertifika
to patvirtinimas, antrasis eta
pas — apiforminimas ir doku
mentų padavimas imigracijos 
peticijos patvirtinto sertifikato 
pagrindu ir trečias — apifor
minimas ir dokumentų paren
gimas pastoviam gyvenimui. 

Nuo 2002 m. liepos mėn., 
remiantis naujomis taisyk
lėmis, antras ir trečias proce
sas yra sujungti, kad su
trumpinti bendrą laiką doku
mentų peržiūrėjimui. Yra įvai
rūs variantai dokumentų per
žiūrėjimui, kurie užima nuo sep
tynių iki devynių mėnesių, 
kai kada ir trumpiau. Grei
tesnis kelias yra ekonomiš
kesnis laiko atžvilgiu ir suteikia 
pirmenybe kituose reikaluose. 

Darbo sertifikatu gali pa
sinaudoti kiekvienas, kuriam 
yra pasiūlyta dirbti JAV. Pro
fesija ir išsilavinimas neturi 
lemiamos reikšmės, ne taip, 
kaip dėl darbo vizos, kur 
aukštojo mokslo išsilavinimas 
yra viena iš pagrindinių są
lygų. Darbo sertifikatui svar
bu įrodymai to, kad siūlomoms 
pareigoms neatsirado darbuo
tojo tarp amerikiečiu. Svarbu 
nustatvto darbo rinka. Todd 

Meno mokyklėlės, Dailės skyriaus moksleivės. Iš kaires: Kamilė 
Kevličiūtė ir Milda Bartašiūnaitė. 

Dobrovolskienė (Čikaga) iš 
ALIAS, kurios a.a tėtis Šiau-
dikis priklausė šiai sąjungai. 
Istorikė Rūta Kuncienė (dirbo 
Lietuvos istorijos etnografijos 
muziejuje skyriaus vedėja, 
išleido knygą „Lietuvos pi
nigai"), ne vienerius metus 
mokytojavo Lemonto Maironio 
lituanistinėje mokykloje, pui
kiai parengė pranešimą Min
daugo 750 metinių minėjimo 
koncerte ir taip save pristatė 
daliai visuomenės, kuri iki tol 
laiko jos nepažino. Tremtinių 
dukra, architektūros daktarė 
Dalia Kairiūkštienė iš Phila-
delphia, kurios rašiniai visada 
yra aktualūs, keliamos temos 
svarbios, nors ir ne visiems 
įtinkančios. Labai gerbiu už 
tvirtą nuomonę. Jos parengti 
pasikalbėjimai su žmonėmis, 
rodo mokėjimą bendrauti ir 
prašnekinti, o svarbiausia, 
neieškojimas pigių klausimų 
dėl klausimų. Kartais pasi
taiko, kai, gal pavargusiam, 
nuo gyvenimo žmogui ir nesi
nori, kad būtų kalbama 
mums, trečiabangiams svar
bia šiandieninio gyvenimo Lie
tuvoje tema, tada piktinamasi 
ir rašoma į „Draugą", kad 
„viena kala, o kita zalatija". 
Malonu, kad pripažįstamas 
mūsų tarpusavio supratimas. 
Tačiau, kam jau kam, bet 
mums, ten gimusiems, užau
gusiems ir pragyvenusiems 
aktyviąją gyvenimo dalį, ge
riau žinoti kaip yra, nei pake-
liaut mėgstančiam turistui. 
Tai tiek apie Dalią. 

Be abejo, yra ir daugiau 
kitose valstijose ar čia pat 

puikių žmonių, kurie patys 
apsispręs kandidatuoti ar ne. 

Pabaigai vienas pamąsty
mas. Lietuvoje prof. Vyt. Lands
bergiui nepavyko įvykdyti 
liustracijos, todėl daugelis bu
vusių saugumiečių (nežinai, 
gal dar ir esamų) — kagėbistų 
(KGB) kaišiojo pagalius į ra
tus visur ir visiems — tokia 
profesija. Gal išeivijos žmonių 
dalis nė nesupranta, kokio 
šlykštumo buvo šios kategori
jos žmonės. Komunistas buvo aiš
kus, daugiausia dėl karjeros, 
dėl išsilaikymo poste. Ir visi 
žinojome komunistus. O sau
gumietis buvo toks kaip utėlė, 
kuri kanda ir nežinai kur. Jei 
žmonės ko bijojo ar vengė so
vietinėje Lietuvoje, tai būtent 
šitų saugumo agentų ar infor
matorių, kurie buvo visose 
įstaigose, kurie buvo saugumo 
akys ir ausys. Tiesa, Lietuvoje 
juos įvardija pelėmis, žiur
kėmis, kurie stengėsi pra
graužti grūdų maišą iš apa
čios, kad grūdai išbyrėtų. Tai 
skundikų tinklas. Kam neaiš
ku, paskaitykite kad ir Vido 
Spenglos knygą „Bažnyčia, 
kronika ir KGB voratinklis". 
Tai buvo ramūs, saldūs, malo
nūs, prisitaikantys, labai 
draugiški žmonės su atstaty
tomis ausimis, su skundiko 
arba Judo siela. Jie nedingo. 
Jų yra ir čia. Kai kurie net 
sugeba taip apsukti galvas 
naiviems išeivijos žmonėms, 
tokie malonūs, kad jų rašiniai 
nenueina iš laikraščių pus
lapių. Čia, Amerikoje. Lietu
voje jie nesispausdina, nes jų 
nespausdina... Jie ir čia dirba 

pelės darbą, įvairiais būdais 
graužia lietuvybės grūdo mai
šą, išeivijai gal dar neperpras-
ta forma, o mums, ten, šalia 
tokių gyvenusiems, net plika 
akimi pastebimi ir matomi. 
Kol kas dar neįvardijami. Bet 
jie veržiasi visur, jie lenda į 
visas įmanomas organizacijas 
ir, kaip nekeista, juos palaiko 
išeivija, nes jai taip malonus 
tas saldumas, kad ir netikras. 
Kodėl rašau ir ką siūlau. 
Visus, kurie bus išrinkti tre-
čiabangiai, visus iki vieno ofi
cialiai patikrinti ar nebuvo 
Judo — saugumo agentai, in
formatoriai. Tokių neturi būti 
nė jokioje išeivijos organizaci
joje. Dėl komunistų... J visus 
pasakymus, kad nieko negalė
jai pasiekti, jei nebuvau komu
nistu, yra atsakymas vienas 
— Z. Zinkevičius net akade
miku tapo savo sugebėjimais, 
žiniomis, darbais, o komunistu 
netapo! Taigi, pabaigai para
šysiu labai paprastą posakį: 
„Balsuokime už nepartinį blo
ką, nebalsuokime už skun
dikus (judas)". 

Kartais keistai praskam
ba kai kurie išeivijos veikėjų 
svarstymai, kad vakarykščiai 
saugumiečiai (o kas pasakė, 
kad jie „vakarykšiai"?! Juk 
būti informatoriumi, skundiku 
ar intrigantu — gyvenimo 
principas, gyvenimo būdas!), 
jei šiandien nieko blogo, tai... 
Tokiu būdu reiktų, kad ir Vie-
sentalio centras nustotų ieš
koti tų, kurie tik užvakar darė 
blogį, o šiandien — nieko... 

Ligija Tautkuvienė 

darbo siūlytojas turi surengti 
darbo vietos reklaminę kam
paniją, patalpinti vietiniame 
laikraštyje, žurnale, internete 
ar kitose masinės informacijos 
priemonėse. Iš gautų pasiū
lymų galima nustatyti kaip 
sėkminga bus byla. Verta at
siminti, kad dauguma priklau
sys nuo darbo rinkos ir nuo 
ekonomikos, taip pat ir nuo 
reklaminės kampanijos kvali
fikacijos, griežtai prisilaikant 
Darbo departamento reikalavimų. 

Šiuo metu Darbo sertifi
katams gauti situacija gana 
palanki. Tačiau, netolimoje 
ateityje įstatymdavystė Darbo 
sertifikatų atžvilgiu keisis, ir 
visas procesas taps sudė
tingesnis. Todėl visi, kuriems 
tai rūpi. neturėtų atidėlioti sa
vo reikalų tolimesniam laikui. 

Šiuo metu galima gauti 
Darbo sertifikatus marketingo 
specialistams, įvairių sporto 
šakų treneriams, medicininių 
įstaigų vadybininkams (mana-
ger), dėstytojams, vertėjams, 
tarptautinės teisės, juridi
niams konsultantams, kom
piuterinės informacijos tech
nologijos specialistams, staty
binių bendrovių darbinin
kams, inžinieriams, buhalte
riams ir kt. Kiekvienas Darbo 
sertifikatas yra atskiras ėji
mas ir atskiras sprendimas. 

priklausantis nuo įvairių fak
torių. 

Yra du Darbo sertifikatų 
peržiūrėjimo tipai. Eilinis ar
ba paprastasis, trunka iki ket
verių metų, pagreitintas — nuo 
septynių iki devynių mėne
sių, o kai kada ir trumpiau. Rei
kia nepamiršti, kad Darbo ser
tifikatas nesuteikia teisės būti 
legaliu JAV. Reikia išsaugoti 
jūsų padėtį legalia - tęsiant 
vizą ar keičiant statusą iki 
pilno reikalų susitvarkymo. 

Tikėtina, kad galima sut
varkyti Darbo sertifikato rei
kalus ir giminaičiams, kurie 
yra už JAV ribų. Tereikia 
surasti bendrovę, kuri sutiktų 
įdarbinti jūsų giminaitį. Tad 
beliks tik sutvarkyti doku
mentus. Yra ir kiti būdai, nors 
jų nėra daug. Daugelis atvyks
ta su turistine viza. Tam gali 
pasitarnauti oficialus iškvie
timas ir finansinės paramos 
dokumentas (Affidavit ofSup-
port). Norintys mokytis, gali 
apiforminti studentišką vizą. 
Kaip taisyklė, įgiję bakalauro 
ar magistro laipsnius, jauni 
žmonės susiranda darbą. Tam 
tikslui pasitarnauja darbo vi
za, vėliau galinti tapti darbo 
sertifikatu. 

Tie, kurie neseniai gavo 
pilietybę, turi teisę paduoti 
prašymą (Pettition) šeimos su
sijungimui. Tokios peticijos 
patvirtinimas trunka iki metų 
laiko. Jei jūsų tėvai jau yra 

JAV, bet dėl tam tikrų prie
žasčių tapo nelegaliais, JAV 
pilietis gali tarpininkauti Imi
gracijos ir natūralizacijos tar
nybai. Nelegalo statusas nesu
trukdys jiems suteikti nuolati
nę gyvenamąją vietą. 

Tie, kurie vedė ar ištekėjo 
už JAV piliečio, gali atsivežti 
ar iškviesti vaikus į JAV. Šia
me procese vaikus pastovaus 
gyventojo statusus galima 
atsivežti iškart po interviu 
Amerikos ambasadoje. 

Į ką reikia atkreipti dė
mesį atvykusiems — stenkitės 
neprarasti vizos — tęskite, 
keiskite statusą, sekite kas 
nauja imigracijos įstatymuo
se, kurie pasipildo naujomis 
taisyklėmis. 

Imigracija buvo ir bus. Ji 
reikalinga JAV kaip ekono
miniam taip ir socialiniam 
augimui. 

Firmos klientų tarpe fizi
niai ir juridiniai asmenys to
kiose šalyse, kaip Didžioji Bri
tanija, Vokietija, Kanada, Pie
tų Afrika ir kitos. Labai glau
dūs ryšiai, bendradarbiavimas 
su buvusiomis SSRS valsty
bėmis. 

Visais šiais reikalais galite 
kreiptis į advokatų firmą ,J3irg 
& Meltcer" įsikūrusią šiauri
nėje miesto dalyje, kur susi
kalbėsite rusų, anglų kalbo
mis, tel. 847-444-9000. 

Parengė 
Ligija Tautkuvienė 

mailto:biciulyste@aol.com
http://cast.net
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
Gerbiamas drauge 

Mano vardas Eimutis. 
Esu 12 metų berniukas. Gy
venu Lietuvoje, mažame Jur
barko miestelyje. 

Norėčiau susirašinėti su 
savo bendraamžiu berniuku. 
Jis turėtų mėgti žaisti kom
piuterinius žaidimus, mėgti 
muzikų. Norėčiau sužinoti 
apie gyvenimą užsienyje. Įdo
mu būtų sužinoti apie jūsų 
mokyklas, gamtovaizdį įvai
riais metų laikais. Žinoma, 
apie tai parašysiu tau ir aš. 
Laukiu žinios apie tave. At
siliepk man. 

Mano adresas: 

Eimutis Kiltinavičius 
Jurbarko raj. 
Rotulių km. 
RotuliųlO 
Lietuva 

Kaip miela, kad vaikučiai 
iš Lietuvos gauna „Draugo" 
dienraštį, skaito ir rašo mums 
laiškelius. Labai norėčiau, 
kad Eimutis iš Lietuvos susi
rastų gerą draugą iš šiapus 
Atlanto. 

Jei norite susipažinti su 
vaikais iš Lietuvos, draugau
ti, keistis informacija, rašy
kite į redakciją laiškučius, 
nurodydami savo adresą, me
tus, pomėgius. Mes juos spaus
dinsime ir kas žino, gal tai 
bus jūsų geriausias draugas. 

t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

GALVOSŪKIAI MAŽIESIEMS MOKSLIUKAMS 

Labas mano 
nepažįstami draugai 

Labai džiaugiuosi gavusi 
jūsų adresą iš draugo. Aš la
bai norėčiau susirašinėti su 
vaikais iš Amerikos. Dabar 
parašysiu apie save. 

Mano vardas Rasa. Esu 
11 metų, lankau 4 klasę. Taip 
pat lankau Antano Sodeikos 
muzikos mokyklą, groju for
tepijonu 2 klasėje. Man sekasi 
gerai, ruošiuosi koncertams. 
Mokykloje mokausi anglų kal
bos, tačiau susirašinėti no
rėčiau lietuviškai. Dar po pa
mokų lankau šokių būrelį. Aš 
labai norėčiau susirašinėti su 
11-12 metų mergaitėmis ir 
berniukais. 

Mano adresas: 

Rasa Grygelaitytė 
Rotulių kaimas 
Jurbarko paštas 
Jurbarkas 4430 
Lietuva 

Labai lauksiu jūsų laiškų! 

LIETUVOS VALSTYBE 
XII a. buvo žinomos 10 

didelių baltų žemių: Saulės, 
Karšuvos, Medininkų, Keklio. 
Knituvos (žemaičių). Deltu
vos, Nalšios, Lietuvos, Upytės 
(aukštaičių). Jas valdė kuni
gaikščiai. 

Baltams reikėjo vienytis. 
Juos puldinėjo vikingai ir Ki
jevo Rusia, lenkai. 

Kunigaikštis Mindaugas 
(apie 1236-1263) ėmėsi jungti 
kunigaikštystes. Apie 1236-
1240 m. susikūrė Lietuvos vals
tybė. Ji stiprėjo, o Mindaugas 
dar prijungė Juodąją Rusią. 
Bet Lietuvą puldinėjo vokiečių 
riteriai, prisidengdami noru ją 
apkrikštyti. 

Vengdamas nukariavimo. 
Mindaugas 1251 m. apsi
krikštija, pastato mūrinę ka
tedrą Vilniuje. Lietuvą ima 
globoti popiežius. 

Sutikus popiežiui. 1253 
m. Mindaugas karūnuojamas 
karaliumi. Lietuva tapo lygia
teisė tarp Europos krikščio
niškų valstybių. Nepatenkinti 
Mindaugo krikštu ir siekdami 
valdžios. Treniota su Dau
mantu nužudė Mindaugą ir 
sūnus Ruklį bei Rupeikį. 
Prasidėjo kovos dėl sosto. 

1236 m. prie Saulės (ma
noma netoli Šiaulių), o prie 
Durbės ežero (netoli Liepojos) 
žemaičiai riterius sutriuškino. 
Kalavijuočiai po Saulės mūšio 
jau neatsigavo. Po Durbės mū
šio sukilo pavergti prūsai ir 
vakariniai lietuviai. Herkaus 
Manto vadovaujamas sukili
mas vyko 1260-1274 m. Prūsai 
net 14 metų laikė kryžiuočių 
antpuolius. Per tą laiką 
Lietuva sustiprėjo. 

Valdoma Vytenio (1295-
1316*. Lietuva pasistatė pilių 
Panemunėje. Vytenis gyveno 
ir pirmojoje Lietuvos sostinėje 
- Kernavėje. 

Po Vytenio mirties valdyti 
ima jo brolis Gediminas (1316-
1341). Jis buvo geras poli
tikas: sudarydamas sutartis, 
paliaubas, pasiekė, kad Lie
tuva net 10 metų nekariavo. 
Gediminas prijungė didelius 
rusų žemių plotus. Lietuva 
tapo didžiule valstybe, ją 
pradėjo vadinti Didžiąja 
Kunigaikštyste. 

Žodynėlis: 
Vikingai - danų, norvegų 

protėviai, VIII - XI a. nusiaub
davę didelę dalį Europos. 

Kai buvau maža mergaitė, 
labai mėgdavau spręsti įvai
riausius galvosūkius. Jums, 
vaikai, turbūt irgi labai patin
ka minklės pinklės, kuomet 
reikia „galvą pasukti"? Spręs
dami neskubėkite, nes jų tiks
las - lavinti mąstymą. Juk ge
ras sportininkas stengiasi per 
treniruotę kuo tiksliau atlikti 

skirtus pratimus ir neskuba 
kuo greičiau baigti treniruotę. 
Bet jei nuspręsite, kad be pa
galbos galvosūkio neįveiksite, 
klauskite tėvelių. Sėkmės! 

Šį sykį galvosūkiai moks
liukams, tiksliųjų mokslų mė
gėjams: 

1. Spėkite, kiek čia nubraižyta trikampių? 

b) c) 

2. Kaip šiose keturiose tiesėse pažymėti 20 taškų, 
kad kiekvienoje iš jų būtų 6 taškai? 

3. Nubraižykite šias figūras neatitraukdami pieštuko 
ir jokios figūros nekartodami. 

a) b) c) 

PAMOKA 
ŠEŠTADIENINĖJE 

Pro Kėdainius teka upė. 
Kas - Nevėžis ar Šešupė? 
O pro Kauną, ar žinai? 
Kas banguoja amžinai? 

Kas prie marių nuo senovės, 
Su kryžiuočių ordom kovės. 
Mindė Žalgirio laukus, 
Vijo riterių pulkus? 

Kas padangėn pasikėlę, 
Išgarsino tėviškėlę, 
Žuvę Soldino šile. 
Po svyrūne pušele? 

Kas už laisvę pirmas krito. 
Nesulaukęs naujo ryto? 
Gerbk, Vyteni. mūs karius, 
Savo žygiais nemarius. 

Jonas Minelga 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

/ dėžutę ant lentynos 
Įrankius sudėsiu, 
Į lietuvišką mokyklą, 
Į ansambli bėgsiu. 

Patiems mažiausiems, 
kaip visuomet, užduotis iš
mokti naują raidelę, kartu su 
Danutės Lipčiūtės-Augienės 
ketureiliu. 

MAŽIEJI SKAITOVAI 

Sesuo M. Perpetua-Gudaitė 

Vaikų rašytoja, išeivijos 
lietuviškosios kultūros veikė
ja, pedagogė, bibliotekininkė, 
Kazimieriečių vienuolyno Či
kagoje vienuolė. 

Kurdama vaikams autorė 
taiko pačių mažiausių vaikų 
lingvistinio žaidimo princi
pus. Pagaudama netikėčiau
sias gamtos vibracijas, garsa-
žodžius, jaustukus, pavienius 
žodžius ar sakinių intonacijas, 
autorė imituoja pirmapradę 
vaikų kalbą, su vaiku žaidžia 
kalbos raiškos galimybėmis. 

Mėgdžiodama vaiko polin
kį žaisti žodžiais, jų sąskam
biais, kartoja retesnius žodžius, jų 
formų kaitą. Tekstuose apstu 
jaustukų, ištiktukų, įvairių 
minties šokinėjimo niuansų. 

Autorė parengė elemen
torių „Tėvų knygelė" (1949 
m.), sukūrė skaitinių knygą 
„Tėvų dovanėlė" (1951 m.). 

„Tėvų dovanėlė" pasižymi 
subtiliu pačių mažiausių vai
kų psichologijos pažinimu. 
Rašytoja laikytina viena iš 
specifinės lietuvių lingvis
tinės prozos pradininkių. 

Zuzas 
- Zzz, - zirzė didelė bitė. -

Zzz. 
- Simo šuo bijo. Šuo bijo bites. 
-Ššš, - tildė vaikai bitę. - Ššš! 
- Zzz, - zirzė bitė. - Zzz, zzz. 
- Au au au, - lojo Simo 

šuo Zuzas. 
- Ššš, didele bite' Ššš, bite' 
- Zzz! - zirzė bitė. - Zzz -

bitė zirzė. 
- Au au au! Au au au! -

lojo Zuzas. 
- Nebijo Zuzas, nebijo! 

Zuzas bitės nebijo! 

VAIKU KŪRYBA 

Mano gimimo diena 
Jei aš galėčiau suplanuoti 

savo gimimo dieną, aš su ma
ma išsikepčiau gražų didelį 
tortą, namus papuosčiau ba
lionais ir kaspinais... 

Apsirengčiau pačią gra
žiausią suknelę. Pasikvies
čiau daug draugų, labai no
rėčiau pasikviesti draugų iš 
Lietuvos. Mano gimtadienis 
vasarą, birželio 15 dieną. 

Namuose sugalvočiau dau
gybę žaidimų, kuriuos su 
draugais žaistume. Taip pat 
per savo gimtadienį norėčiau 
valgyti didelę picą, daug ledų 
ir saldainių. Dovanų norėčiau 
gauti knygutę ir laikrodėlį. O 
kai gimtadienis eitų į pabai
gą, ir visi ruoštųsi namo, aš 
paruoščiau jiems po mažą do
vanėlę. Tą dieną aš būčiau pa
ti linksmiausia ir laimingiau
sia mergaitė. Tai čia yra mano 
planai. 

Greta Karvelytė, 3 ak, 
Čikagos lituanistinė mokykla 

Mano draugė 
Aš turiu labai gerą drau

gę, jos vardas Petrą. Petrą gy
vena Suomijoje. Ji kiekvie
nais metais atvažiuoja manęs 
aplankyti. Mes su ja kartu ap
lankome daug muziejų. Man 
patinka žaisti su ja, nes ji la
bai draugiška. Aš dažnai einu 
su Petrą į parką, mes važinė
jame dviračiais ir žaidžiame 
gaudynių. Aš labai laukiu vėl 
atvažiuojant Petros, kadangi 
mes kartu važiuosime į „Dis
ney World". 

Kamilė Kevlitiatė, 3 sk.. 
Čikagos lituanistinė mokykla 

Aš ir mano augintinis 
Aš turiu šunį, kalytę. Jos 

vardas - Brileta. Ji turėjo tą 
vardą, kai ją pirkome Lie
tuvoje. Tuomet ji buvo tik 
dvejų savaičių amžiaus. Da
bar jai du metai. 

Lietuvoje aš turėjau tris 
šunis. Pirmas šuo buvo tak
sas, vardu Trepsė. Ją par
trenkė mašina. Antrasis buvo 
aviganis, vardu Bardas. Aš 
nežinau, kas jam nutiko. O 
paskutinis buvo vilkšunis, vardu 
Smakas. Jį turėjome atiduoti, kai 
skridome į Ameriką. 

Balys, 3 sk., Čikagos 
lituanistinė mokykla 

SKELBIAMI ŽAIDIMO 
NUGALĖTOJAI 

Praeitą savaitę buvo skelb
tas žaidimas „Sujunk, nus
palvink ir laimėk". Pirmieji 
atsakymus atsiuntė: 

Diana Juzėnaitė. Hictory 
Hills 

Kajus Kavaliauskas, Lemont 
Viltė Batinskaitė, Santa 

Rosa,CA 
Kaip buvo žadėta, akty

viausi vaikai apdovanoti pri
zais. Dianai ir Kajui „Draugo" 
lietuviukai įteikia piniginį -
25 dol. vertės prizą. 

Sveikiname nugalėtojus! 

JAZZ'AS VAIKAMS 

Šeštadienį, kovo 29 d. 11 
v. r. ir 1 v. p. p. vyks legendi
nis Lincoln Center Jazz Or
chestra pasirodymas su Wy-
ton Marsalis. 

Wyton Marsalis groja vai
kams ir įkvepia meilę vienam 
iš populiariausių Amerikos 
muzikos stiliui, originaliai 
meno sričiai - Jazz'o muzikai. 
Jo energija ir entuziazmas ne
įtikėtini. Visiems vaikučiams 
ir tėveliams, mėgstantiems 
muziką, siūlome apsilankyti. 

Adresas: 
Chicago Symphony Orchestra. 

220 S Mich.ean Avp 

Piešinėliai Kovo 11-osios lituanistine:- mokyklos mokinių. 

Kiškis Piškis 
jaučia žiemą. 
Rauna kopūstus 
po vieną... 

Mantas Kugauda, 1 kl. 

Saulutė užsimerkė 
ir šildyti nustojo. 
šiaurinis, piktas vejas 
po kiemą vaikštinėja. 

Sa imantas Žagas, 3 kl. 



DRAUGAS, 2003 m. kovo 28 d., penktadienis 

AR KURIAME AMERIKOS 
IMPERIJĄ 

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ 

Kovo 13 d., 6 v.v. „Fair-
mont" viešbutyje Čikagoje pa
skaitą skaitė Strobe Talbott, 
„The Brookings Institution" 
pirmininkas. Tema — „Ameri
kos jėgos atsakomybė ir rizika". 

Kilęs iš Dayton, Ohio, Tal
bott studijas baigė Yale (1968) 
ir Oxford (1971) universite
tuose. Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų pagerbtas ordi
nais. Jo ekspertizė apima Eu
ropą, NATO, Rusiją, buv. Ta
rybų Sąjungą, Pietinę Aziją ir 
JAV užsienio politiką. 

Strobe Talbott eitos parei
gos — „Deputy Secretary of 
State" (1994—2001), Ambas-
sador-at-Large and Special 
Advisor to the Secretary of 
State on the New Indepen-
dent States (1993-1994). 

Nuo 1971 m. iki 1992 m. 
dirbo žurnalistu, redaktorium. 
Buvo Washington Bureau 
Chief, Diplomatic Correspon-
dent, White House Correspon-
dent, State Department 
Correspondent, Eastern Eu-
rope Correspondent. J i s pa
rašęs keletą knygų, pra
dedant „Krushchchev Re-
members" (1970) iki „The 
Russia Hand: A Memoir of 
Presidential Diplomacy" (2002 
ra). Viena žymiausių — „At 
the Highest Levels: The 
Inside Story of the End of the 
Cold War", rašyta drauge su 
istoriku Michael Beschloss. 

Jo daug straipsnių taip 
pat politinėmis temomis, o 
mums gali būti ypatingai įdo
mus „From Prague to Bagdad: 
NATO at Risk", „Foreign 
Affairs" žurnale 2002 m. lap
kričio/gruodžio mėn. 

Gausiai susirinkusiems į 
„The Chicago Council on 
Foreign Relations" ruošiamą 
paskaitą Strobe Talbott teigė, 
jog manąs, kad beliko tik 
kelios dienos iki karo pra
džios. Jis mano, kad, norint 
išvengti pralaimėjimo, kita 
Rezoliucija nebebus pateikia
ma balsavimui Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybai. 

P-ezidentas George W. 
Bush yra teisus, įvertindamas 
Hussein kaip didelę grėsmę. 
Tačiau su tokiu reikia dorotis 
griežtomis diplomatinėmis 
priemonėmis. Bet prez. Bush 
žiauriai klysta, laiko atžvilgiu 
įsisprausdamas į tokią ne
lanksčią padėtį. Taip po Da
moklo kardu atsiranda ne tik 

Strobe Talbott. 

Hussein, bet ir JAV, NATO, 
svarbūs tarptautiniai ryšiai 
bei Amerikos interesai. 

Tokia politika į pavojų 
stato tarptautinių derybų pro
cesą. Rizikuojama, kad Ame
rikos ypatingai teigiama pozi
cija pasaulyje apsivers į ypa
tingai nepalankią. Didelė pa
saulio dalis nusistatys prieš 
Ameriką. Anglijos Tony Blair 
gali prarasti savo pareigas. Jo 
vietą perimtų Gordon Brown. 

Atrodo, kad prezidentas 
jau apsisprendęs. Jis užsis
pyręs žmogus, jis jau per
žengė Rubikoną. Yra ir kiti du 
užsispyrę prezidentai — 
Prancūzijos ir Irako. Kelių sa
vaičių laikotarpyje gali įvykti 
trijų traukinių susidūrimas. 
Nėra abejonės, kas labiausiai 
nukentės — pirmiausiai Ira
kas, Prancūzija, o Amerika 
pati tiesiogiai nenukentės, bet 
tarptautinė sistema bus su
žalota. 

Žalos dydis priklausys 
nuo karo ilgumo ir teritorinės 
apimties ribotumo. Geriausiu 
atveju, karas bus trumpas ir 
neišsiplės. Žus daug nekaltų 
civilių. Po to bus daug atstaty
mo darbų, Irako rekonstrukci
ja. 

Blogiausiu atveju, Hus
sein į karą įvels Izraelį. Tada 
rikiuosis arabai prieš Izraelį. 
Hussein gali padegti savo naf
tos laukus, atnešant didžiulę 
ekonominę ir ekologinę žalą. 
(...„vvreak havoc economically 
and environmentally".) 

Šis karas kelia rūpestį 
kiekvienam gyventojui Indi

joje. Jei karas plėsis į Pa
kistaną, gali būti nuverstas 
dabartinis Pakistano prezi
dentas ir pakeistas aršesniu. 

Per ateinančias dvi savai
tes prez. Bush rizikai išstato 
savo prezidentūrą, „Naująją 
pasaulinę tvarką" („New 
Vv'orld Order") ir „Senąją pa
saulinę tvarką" („Old World 
Order"). 

Penkiasdešimt metų JAV 
buvo kūrėjas struktūrų, kurių 
pagrindą sudarė teisėtvarkos 
įstatymų laikymasis ir atsi
žvelgimas į bendrus interesus, 
susitarimas su sąjungininkais 
teisėtos jėgos panaudojimui. 

Irakas suteikia George W. 
Bush galimybę išbandyti 
Amerikos nacionalizmą, pa
keičiant Amerikos rolę pa
saulyje. Vadovaujantis princi
pas bus Amerikos jėga ir įsi
tikinimas, kad Amerikos pa
saulėžiūra yra teisingoji. 
'„The ordering principai of the 
vvorld is and should be the pre-
eminance of American power 
and American moral clarity".) 
Amerika nustatys kas yra 
teisu ir Amerika bus teisėjas 
tarp gėrio ir blogio. Iškils 
nauja galimybė kurti Ame
rikos imperiją. 

Imperializmas ir imperija 
būdavo negatyvi, susijusi su 
blogio sąvoka. Šiais laikais 
JAV vyriausybėje tas žodis 
naudojamas pozityvia, pa'gei-
dautina prasme. 

Visuomenėje terminas 
„American unilateralism" yra 
nepageidautina sąvoka. Prez. 
Bill Clinton valdžia manė 
esanti „multilateral", bet buvo 
kaltinama, kad esanti „unila-
teral". Dabar viskas vyksta at
virkščiai. Amerika vis stovi 
viena. 

Amerika ne tik sulaužė, 
bet visiškai atmetė daug tarp
tautinių sutarčių. Atmestoms 
sutartims nebuvo pasiūlyti 
kiti variantai. Pasaulis stebi, 
kad Amerika prieštarauja tei
sėtai tarptautinei tvarkai. Ir 
tai yra blogas pavyzdys ki
toms valstybėms. JAV tapo 
izoliuota. Pasaulis pasišalino, 
kaip parodo Kyoto sutartis. 
Balsavime vienintelis prieši
ninkas (178—1) buvo JAV. 

Drauge vyksta diploma
tinių derybų žlugimas, nepa
sitikėjimas diplomatiniu pro
cesu išlaikyti taiką. Amerika 
pasitraukė nuo „Middle East 
Peace Process". nutraukė de
rybas su Šiaurės Korėja. Išim
tis Amerikos vadovybėje yra 
Colin Powell, kuris palaiko 
Jungtinių Tautų procesą. 

Rugsėjo 11-oji politikų są
monėje sujungė dvi sąvokas — 
Amerikos sužeidžiamumą ir 

TARP MŪSŲ KALBANT 

BALSINGA IR DAININGA MŪSŲ IŠEIVIJA 
Ankstyvesnioji lietuvių 

išeivija ir jos palikuonys gali 
pagrįstai didžiuotis didžiųjų 
operų scenose išskirtinu bal-
singumu pasireiškusiais dai
nininkais: Darlys, Kaska, 
Stoška, Brazis, Korsak, Voke-
taitis, Vytei, Vaness, Shaules 
irkt . 

O, štai dar viena anks
tyvesniųjų lietuvių ateivių 
dukraitė, kurios vardas Bar
bara, o pavardė Shirvis. Ji ne
daug kam iš mūsų žinoma, 
nedaug kam girdėta. Čia 
rašančiajam neseniai teko su 
ja susitikti ir artimiau susi
pažinti. Koncertų recenzentai 
yra ją pavadinę „Magnificent 
soprano". 

Sol. Barbara Shirvis įsigijo 
bakalauro laipsnį „University 
of South Florida", o magistro 
laipsnį — „Manhattan School 
of Music". 1988 m. baigusi 
studijas, pradėjo dainuoti New 
York City operos pagalbinia
me chore. Netrukus ji buvo pa
kviesta į pagrindinį chorą. 
Taipgi buvo jai patikėti ma
žesni solo vaidmenys. Nuo 
1995 metų, atliekant pagrin

dinius vaidmenis, jai teko 
dainuoti įvairių operų ir ope
rečių pastatymuose. „New 
York Times" dienraščio recen
zentas, aprašydamas „Car-
men" operos spektaklyje atlik
tą Micaelos vaidmenį, parašė: 
„Radiant. Brought gleaming 
sound and tenderness to her 
portrayal..." 

Sol. Barbara Shirvis yra 
dainavusi ne vien New York 
City, bet ir San Diego, Rio de 
Janeiro (Brazilija), Milvvau-
kee, Bardovan (Poughkeepsie, 
NY), Edmonton (Kanada) ir 
kitų miestų operos teatrų 
scenose. Taipgi jai teko dai
nuoti, palydint New Mexico, 
Hudson Valley, Colorado, 
Jacksonville simfoniniams or
kestrams. Be to dainavo su 
Pacific, National, Youngstovvn 
ir kitais orkestrais. Dainavo 
Carnegie Hali, Avery Fisher 
Hali, Weill Recital Hali ir 
kitose žymiose koncertų sa
lėse. 

Ji buvo pagerbta „Sullivan 
Foundation", „Liederkranz 
Foundation", „Syracuse Ope
ra" ir kitų institucijų žy

menimis. 
Jos senelis Pranas Širvins-

kis gimė Lietuvos šiaurinėje 
dalyje. Jis. vengdamas nuož
mios caro karinės tarnybos, 
1910 m. iš Bremenhaven (Vo
kietijos) uostamiesčio išplaukė 
į JAV. Jo būsimoji žmona 
Uršulė Kartanaitė 1913 m. 
atvyko į JAV. Abu sukūrė 
šeimą, gyveno Čikagoje, o vė
liau (apie 1945 m.) įsikūrė 
Largo, FL. Ten jiedu įsigijo 10 
akrų žemės sklypą ir gyvena
muosius namus. Beje, Pranas 
Širvinskis ilgainiui pakeitė 
savo vardą, pavardę ir buvo 
žinomas kaip Frank Shirvis. 
Tokia pat pavarde vadinosi ir 
jų trys sūnūs. Barbaros tėvas 
Raymond Arthur Shirvis gimė 
1928 m. Čikagoje. Jos motina 
Mary Rosemond, gimusi 1933 
m. Nevvton, yra kitatautė. 

Barbara Shirvis, vaikystė
je pamėgusi dainas ir muziką, 
užaugo Largo, FL apylinkėje. 
Vėliau, gyvendama New Yor-
ko mieste, baigusi aukštuosius 
muzikos mokslus, įsijungė į 
New York City operą. Joje dai
navo beveik ištisus 12 metų. 

Amerikos nenugalimumą. 
Saugumas sutapatinamas su 
asmeniniu saugumu. 

Dėl rugsėjo 11-osios Ame
rika nugalėjo Talibaną. JAV 
valdžia labai stengėsi sujungti 
9-11 su Iraku. Talibanas su
siejęs su „ai Qaeda". Sunaiki-
nom Talibaną. Hussein turi 
ryšius su „ai Qaeda". Reikia 
sunaikinti Hussein, pakei
čiant Irako vadovybę. 

Tokia logika šlubuoja. Nė
ra jokių konkrečių įrodymų, 
kad Irakas rišasi su 9-11. Po 
9-11 buvo pateisintina, kad 
Amerika veikė viena. Irako 
atžvilgiu tai nepasiteisina. 
Irako aukos esame ne mes, o 
žmonės kituose kraštuose. Tie 
kraštai yra arčiau Irako ir turi 
turėti teisę pasisakyti. 

JT Amerikos balsas sva
rus. Prieš metus su puse pran
cūzai labai simpatizavo ir už
jautė Ameriką. Po Afganis
tano pradėjo kilti abejonės. 
Vokietijos Schroeder ir Pran
cūzijos Chirac formuoja naują, 
Amerikai priešišką, Europą. 

Diek Cheney ir Colin Po-
well nuomonės skiriasi. Po-
well įtikino Bush veikti per 
JT. Rezoliucija 1441 buvo 
Amerikos atsakas Hussein. 
Bet negaunant pritarimo atsi
durta spąstuose, iš kurių ad
ministracija stengsis išsiva
duoti nepateikiant JT kitos re
zoliucijos. 

Rezultatas — Jungtinės 
Tautos ir NATO susilpnės, 
JAV vadovaujanti rolė ir įtaka 
bus palaužta. 

Jei karas bus greitas ir 
sėkmingas, yra pavojus, kad 
Amerika supras, kad nie
kuomet nebereikia savo veiks
mus derinti su kitais, o vis dėl 
to, prezidentas visuomet turi 
būti nusiteikęs ieškoti diplo
matinio sprendimo. 

Po paskaitos Strobe Tal
bott apgailestavo, kad naujai 
įstojančios valstybės gali rasti 
kitokį NATO negu šiandieni
nį, o pasirašydamas mano at
neštą knygą „At the Highest 
Levels", Strobe Talbott pasi
teiravo apie buv. LR prez. Val
dą Adamkų. Sužinojęs, kad 
prez. Adamkus kalba pokylyje 
netolimame „University Club 
of Chicago" pastate, išsiėmė 
savo vizitinę kortelę, parašė 
jam sveikinimus ir prašė, kad 
perduočiau prez. Adamkui. 
Strobe Talbott apgailestavo, 
kad dėl kitų įsipareigojimų 
negalėjo su manimi nuvykti ir 
asmeniškai padaryti prez. 
Valdui Adamkui malonią 
staigmeną Karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 m. ju
biliejaus pokylio proga. 

Operos sol. Barbara Shirvis. 

Lietuvių kilmės sol. Bar
bara Shirvis dažnai koncer
tuoja įvairiose vietovėse. Ne
seniai, drauge su savo vyru 
Stephen Powell (baritonu), 
koncertavo Northeastern Illi
nois University rečitalių salė
je. 

Sol. Barbara Shirvis labai 
domisi savo lietuviška kilme, 
o taip pat JAV lietuvių, ypač 
jų muzikine veikla. Dabar ji 
susipažįsta su lietuvių liau
dies dainų ir lietuvių kompo
zitorių kūrinių gaidomis. Ka
da nors, ko gero, ją išgirsime 
dainuojant mūsų telkiniuose. 

Petras Petrutis 

Mažieji Omaha, NE, telkinio lietuviukai neša t r i spa lve Lietuvos Nepriklausomybes šventės Mišių metu. 
Algio Praičio nuotrauka. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS OMAHOJE 
Niekada ši svarbi šventė 

nebuvo pas mus pamiršta. 
Visada pilna salė svečių, paki
li nuotaika. Šiais metais buvo 
kitaip, nes turime paminėti ir 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo 750 metų sukaktį. Juk 
Lietuva nepriklausoma. Turi
me džiaugtis ir didžiuotis savo 
pasiekimais, ir būti budrūs, 
kad niekada ši nepriklausomybė 
neišsprūstų iš mūsų rankų. 
Tikėkim, kad ji amžina. 

Šventinės Mišios vyko va-' 
sario 16 dieną. Per iškilmin
gas Mišias kartu su kunigu 
per bažnyčią ėjo tautiniais 
rūbais pasipuošę vaikučiai. 
Mišių metu giedojo choras ir 
solistė Kristina Jonykaitė. 
Kun. Peter Stravinskas savo 
pamokslą pritaikė Lietuves 
Nepriklausomybės šventei. 

Vasario 22 d. vyko Baltijos 
šalių dizainerių sąjungos na
res Onutės Kojelienės ir teks
tilininkės dizainerės prof. Zi-
naidos Irutės Dargienės darbų 
parodos Omahos Sv. Antano 
parapijos salėje. Labai malo
nus toks renginys, norisi pa
matyti Lietuvos dizainerių dar
bus, tik nelabai patogus buvo 
laikas, nes reikėjo ruoštis Ne
priklausomybės švenčių mi
nėjimui. Onutė Kujelienė pra
sėjai tik suteikti patalpą. Mū
sų bendruomenė maža. todėl 
jokio honoraro nežadėjome. 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba paskyrė Arvydą Urbo
navičių rūpintis ir padėti ren
giant parodą. Gaila, kad jos 
parodos darbų dalis buvo Či
kagoje, o dalis kartu su ja — 
Des Moines. Arvydas pasi
rūpino, kad visi darbai būtų 
persiųsti čia, o Aušrelei Saka-
laitei esame dėkingi, už per
siuntimą ir paslaugą. Mūsų 
jaunimas Raminta ir Arvydas 
Urbonavičiai, ir Virginija su 
Artūru Bereišos pašventė pusę 
dienos parodos eksponatų iš
dėstymui. Paveikslai gražiai 
buvo sukabinti, kiti darbai bu
vo išdėstyti ant stalų, tik gai
la, kad parodos organizatorė 
Onutė Kujelienė, rengusi tiek 
daug parodų, nepasirūpino, 
kad kiekvienas eksponatas 
turėtų savo pavadinimą ir au
toriaus pavardę. Tai autoriaus 
pareiga, nes mes tokių duo
menų žinoti negalime. 

Bendruomenės valdyba 
pasirūpino, kad lankytojai ga
lėtų ne tik stebėti parodą, bet 
ir išgerti kavos, šalto gėrimo 

a r pasivaišinti įvairiais su
muštiniais. Parodos lankytojai 
gėrėjosi taikomosios ir deko
ratyvinės dailės darbais. Dau
giausia lankytojų domino di
zainerės rūbai, juos matavosi, 
demonstravo salėje ir pirko. 
Raminta Urbonavičienė pa
kvietė ir pristatė eilę dizaine
rių, kad galėtų pasidalinti pa
tirtimi. Buvo atvykusi visos 
Amerikos audėju asociacijos 
prezidentė Layna Bentley, skiau
tinių darbų organizacijos 
oirmininkė Pat Sears ir dai
lininkė dizainerė Teresa 
Haws, kurios domėjosi ne tik 
pateiktais darbais, bet ir 
atlikimo technika. Kartu su 
Onute Kujelienė bediskutuo-
damos, praleido beveik visą 
vakarą. Paroda baigėsi, no
rėjome nuimti šiuos ekspona
tus, bet autorė norėjo, kad ant 
sienų kabantieji eksponatai 
liktų ir minėjimo metu. 

Iškilmingas minėjimas vyko 
vasario 23 dieną. Ant sienų 
puikavosi mūsų gerbiamų Lie
tuvos dizainerių darbai. Atvy
kę į minėjimą, žmonės jais gė
rėjosi, salė švytėjo kitomis 
spalvomis. 

Salė pilna žmonių. Tradi
ciškai vėliavų įnešimui visada 
vadovauja skautai. Vyriausieji 
skautai, kurių visas gyveni
mas susipynęs su skautine 
veikla, tai skautų organizaci
jos vadovė Irena Lileikienė ir 
Jonas Lileikis, įneša Amerikos 
ir Lietuvos tautines vėliavas. 
Aidi Amerikos himnas. Ku
nigas skaito invokaciją. Mi
nėjimą a t idarė Omahos LB 
pirmininkė Danguolė Anta-
nėlytė-Hanson ir tarė įžanginį 
žodį. Sveikino latvių bendruo
menės atstovas, negailėdamas 
gerų žodžių lietuviams. Svei
kino ukrainiečių atstovė Daria 
Blazauskas. J i daug ką turi 
prisiminti bendra, nes nueitas 
bendras gyvenimo kelias su 
mūsų gerbiamu bendruo
menės nariu Ričardu Blažaus-
ku suartino visus. Ji dalyvavo 
visuose mūsų renginiuose, 
dainavo „Rambyno" chore, 
skanavome jos kepinius, lietu
viškas dešras mūsų renginiuo
se. Kažin, ar ji daugiau yra 
gero padariusi ukrainiečių, ar 
mūsų bendruomenei, tai dar rei
kėtų pasverti. Malonu girdėti 
jos šiltus sveikinimus lietuviams. 

Lietuva gražėja, keliasi, 
kuriasi, daugėja mokslo įstai
gų. Ne kiekvienas gali ten nu

važiuoti, pamatyti savo aki
mis. Mūsų pirmininkė pa
sikvietė socialinių studijų pa
tirties pasikeitimo programos 
vadovę Sonja Stejskal. kuri 
lankėsi Lietuvoje, nagrinėjo 
dabartinę mokyklų padėtį ir 
darbą. Jos paskaita rėmėsi 
skaidrėmis. Pažymėjo darbo ir 
buitines sąlygas mokyklose. 
Tai kai kam buvo įdomu išgirsti. 
Galime tik pasidžiaugti, kad 
ten nėra blogai. Ji grįžo pa
tenkinta, su maloniais prisi
minimais apie Lietuvą. 

Pagrindinį pranešimą pa
darė advokatas Povilas Žum-
bakis. Jis trumpai peržvelgė 
pagrindinius mūsų Nepriklau
somybės kovų momentus, 
Lietuvos dabartinę padėtį po 
nepriklausomybės atstatymo. 
J i s į viską žiūri teisininko 
akimis ir kartais akcentuoja 
tai, ko eilinė žmogaus akis gal 
ir ne visada pastebi. 

Sugiedojus Lietuvos him
ną ir įnešus vėliavas, buvo 
trumpa programa, kurią atli
ko lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami Danutės 
Šulskienės, ir tautinių šokių 
grupės šokėjai, vadovaujami 
Ramintos Urbonavičienės. 
Vaikai suvaidino inscenizuotą 
vaizdelį „Karaliaus Mindaugo 
karūnavimas", o jaunieji šokė
jai pašoko „Meškos šoki". 

Antroje programos dalyje 
dainavo „Rambyno" choras, 
vadovaujamas Algimanto 
Totilo. Be vadovo, dvi dainas 
dirigavo Kęstutis Vedeckis. 
vieną — Jurgita Tučkutė. Tai 
mūsų buvę studentai. Visi 
svečiai buvo skaniai pavaišin
ti, maloniai pabendravo. 

Šventę organizavo ir visur 
vadovavo mūsų LB pirminin
kė Danguolė Antanėlytė-Han-
son, padedant valdybos na
riams. Už parodos ir salės pa
ruošimą reikia padėkoti Ra
mintai ir Arvydui Urbonavi
čiams, bei Virginijai ir Artūrui 
Bereišoms. Birutės Reškevi-
čiūtės-Lake rūpesčiu mūsų 
gerosios šeimininkės prikepė 
daugybę skanių pyragų. Ypač 
turime padėkoti mūsų pir
mininkei ir jos motinai Laimai 
Antaneiienei, kurios savo na
muose skaniai pagamino visą 
maistą, o man su Rama Arienc 
ir Birute Reškevičiūte-Lake 
beliko patiekti į stalą. 

Dėkojame visiems, kurie 
padėjo ruošiant šią šventę. 

Rūta Talžūnienė 

MARINUS Į KARĄ LYDI 
BALANDŽIAI 

Nepaisant, kad Irake JAV 
marinai turi pačią naujausią, 
moderniausią kompiuterinę ir 
kitokią techniką, galinčią be
matant pranešti, jeigu priešas 
panaudotų cheminius ginklus, 
visgi neatsisakoma ir ..seno
viškų" priemonių. Prieš prade
dant žygį per Irako sieną, 
marinų daliniams buvo išda
linti keli tuzinai balandžių. 
Nors kai kas iš tokių ,,primi
tyvių apsaugos priemonių" 

pasišaipė, bet, kaip sakoma, 
atsarga gėdos nedaro. 

Balandžiai yra jautresni 
nervų ar kitų cheminių me
džiagų dujoms kaip žmonės. 
J iems ta ip pat reikia daug 
mažesnės dozės, kad prarastų 
gyvybę, tad kariai gali nedel
siant pastebėti, kad kažkas 
negerai, ir apsisaugoti. Anks
čiau kasyklose buvo laikomos 
kanarėlės, kurios perspėdavo 
angliakasius, jeigu atsirasda
vo pavojingų dujų. Manoma, 
kad balandžiai pas i tarnaus 
tam pačiam reikalui ir padės 

išgelbėti karių gyvybes (iš 
pradžių norėta šiam tikslui 
panaudoti vištas, bet jos „ne
išlaikė tolimos kelionės į Ira
ką").. ..Kai kuri aparatūra kai
nuoja 12.000 dolerių, o kiek
vienas balandis tik apie 60 
dol., bet aš vienodai pasitikiu 
ir ta brangia technika, ir 
paukščiu, juo labiau, kad me
chaninis daiktas gali greičiau 
sugesti", — pasakė vieno bū
rio vadas. Kiekvienas paukštis 
į karą keliauja savo priva
čiame ^narvelyje ir yra aprū
pintas sėklomis. OhTr 



Karas Irake. 
Įvykiai ir faktai 

Atkel ta iš 1 psl 
ketvirtadienį pareiškė, jog 

Irakas galėjo nužudyti ameri
kiečius karo belaisvius, tačiau 
pridūrė, jog šią galimybę pa
tvirtinantys įrodymai kol kas 
yra renkami. 

* I r ako į ne la i svę pa imt i 
vyra i , parodyti per televiziją 
„Al Jazeera", yra vairuotojai, 
kuriuos Britanijos kariuomenė 
pasamdė gabenti humanitarinę 
pagalbą karo belaisviams ira
kiečiams, ketvirtadienį paskel
bė D. Britanijos Gynybos minis
terija. 

* Dešimtys JAV sraigta
s p a r n i ų „Apache" ir „Black 
Hawk" ketvirtadienį skrido į 
šiaurę, koalicijos pajėgoms artė
jant prie Irako sostinės Bag
dado. Anksčiau prie 3-osios pės
tininkų divizijos prijungtas 
aviacijos pulkas buvo priverstas 
nutraukti žygį į šiaurę dėl smė
lio audrų bei blogo matomumo 
ir sustoti prie Pietų Irako Na-
sirijos miesto. Tačiau ketvirta
dienį dangus buvo giedras, ir 
skrydžius buvo galima atnau
jinti. 

* Kurdų s u k a r i n t a for
muo tė ke tv i r t ad ien į užėmė 
i rakieč ių pozicijas, saugančias 
prieigas prie Kirkuko miesto. 

* Didž ios ios Br i t an i jos 
g y n y b o s s e k r e t o r i u s Geoff 
Hoon ketvirtadienį pareiškė, 
kad už mažiausiai 14-os žmonių 
žūtį Bagdado darbininkų gyve
namame rajone gali būti atsa
kingos Irako pajėgos. „Nors šis 
tragiškas (trečiadienio) įvykis 
toliau tiriamas, jį galėjo sukelti 
nukrypusi režimo priešlėktuvi
nės gynybos ugnis arba taikinio 
nepasiekusi režimo raketa", 
sakė jis. Bagdadas dėl šios tra
gedijos kaltina sąjungininkių 
pajėgas. Londonas su Vašing
tonu ir Bagdadas kaltina vienas 
kitą dėl šio įvykio Bagdado 
„žmonių miestu"' vadinamame 
gyvenamajame rajone, kur į 
daugiabučių namų pastatyną 
pataikė dvi raketos. 

* Didž ios ios Br i t an i jos 
k a r i n ė s pa j ėgos , dalyvau
jančios mūšiuose dėl teisės kon
troliuoti antrąjį pagal dydį Ira
ko miestą — Basrą, užėmė vie
tos radijo ir televizijos stotis. 
JAB ir Britanijos daliniai keletą 
dienų įnirtingai grūmėsi su Ira
ko kariškiais daugiau kaip mili
joną gyventojų turinčios Basros 
apylinkėse. 

* I r ako p r e z i d e n t a s Sad-
d a m Husse in ke tv i r tad ien į 
sus i t iko su aukštais gynybos 
pareigūnais ir vyriausybės na
riais, pranešė valstybinė tele
vizija. Ji taip pat paskelbė, jog 
Saddam susitikime su valdan
čiosios partijos „Baath" atsto
vais pažadėjo „priešui padaryti 
maksimalių materialinių bei 
žmogiškųjų nuostolių". 

* N e p a i s a n t gal imų 
J u n g t i n i ų T a u t ų r ag in imų 
paskelbti paliaubas. JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-
feld ketvirtadienį pareiškė, kad 
ugnies nutraukimo JAV vado

vaujamame kare su Iraku ne
bus, kol jį valdys prezidentas 
Saddam Hussein. 

* Qa ta r ' e ve ik ian t i s paly
dov inės televizijos k a n a l a s 
„Al-Jazeera" parodė numuštą 
JAV sraigtasparnį ir per atstu
mą valdomą žvalgybinį lėktuvą, 
kurį, pasak pranešimo, ketvir
tadienį numušė Irako pajėgos. 
Televizija parodė filmuotą me
džiagą, kurioje matyti , kaip 
aplink JAV kariuomenės simbo
lika pažymėtą sraigtasparnį su
stoję irakiečiai mojuoja auto
matais. 

* I r a k o pajėgos pa le ido 
apie 50 r ake tų į parašiutais 
kurdų kontroliuojamoje teritori
joje Irako šiaurėje besileidžian
čius JAV karius, ketvirtadienį 
pranešė kariuomenės atstovas 
spaudai. 

* P i rmoj i k a r o I r a k e sa
vai tė į t ik inamai p a r o d ė pa
saul iu i , kad jis tęsis dar dau
gelį savaičių, ketvirtadienį rašė 
Europos laikraščiai. „Ši opera
cija bus ne septyndienė. Vienos 
savaitės užteko parodyti, kad 
Saddam Hussein nuvert imas 
yra ne iškyla, o kruvinas ka
ras", rašė Ispanijos Barcelonos 
mieste leidžiamas dienraštis 
„La Vanguardia". 

* Madr ido l a i k r a š t i s „EI 
M u n d o " r a šė : „Didžiausi 
būgštavimai per septynias die
nas virto tikrove — humanitari
nė katastrofa, okupacija, o ne 
išlaisvinimas; saugumo suma
žėjimas pasaulyje". 

* „ į k l i m p ę " — s k e l b ė 
P r a n c ū z i j o s d i e n r a š č i o 
„France-Soir" antraštė, įverti
nanti JAV vadovaujamų pajėgų 
padėtį. Tuo tarpu kitas Pary
žiaus laikraštis „Le Figaro" pri
ėjo išvadą, kad „lošimas, žadė
jęs nuversti Saddam Hussein 
režimą kaip kortų kaladę, ne
skuba baigtis". 

* Gra ik i jos d i e n r a š t i s 
„Ta N e a " rašė: „Septynios die
nos ir šimtai žuvusiųjų. Net ir 
didžiausi optimistai dabar tu
rėtų pamiršti tuščias iliuzijas 
apie karo prigimtį". 

* P o p u l i a r u s Tu rk i j o s 
d i en ra š t i s „Sabah" rašė , kad 
į pagalbą Saddam Hussein atėjo 
du nauji generolai — „genero
las Dykuma ir generolas Vasa
ra". 

* Rusijos l a ik rašč ia i at
spindi šioje valstybėje augantį 
nepritarimą JAV. „Nezavisima-
ja gazeta" rašė, kad dabar Ru
sijos „antikarinės retorikos ly
gis pranoksta net Prancūzijos ir 
Vokietijos". 

* Vokie t i jos l a i k r a š t i s 
„ B e r l i n e r Z e i t u n g " spė jo , 
kad Jungtinėse Tautose kils 
naujas diplomatinis karas dėl 
būsimojo Irako statuso. „Poli
tinis mūšis dėl karo išdavų jau 
vyksta", rašė laikraštis. 

* Por tuga l i jos l a ik raš t i s 
„24 H o r a s " rašė , jog „sunkiau
sią pasekmę šis karas jau at
nešė — sugriuvo tarptautinė 
sistema, sukurta laisvei pasau
lyje išsaugoti". 

NAUJA LIGA IŠ AZIJOS 

Gydytojai su s i rūp inę nau
ja, pavojinga, p a n a š i a į plau
čių uždegimą liga, susargdi
nus ia š imtus žmonių Viet
name, Hong Konge, Kinijoje, 
j au pasireiškusią Kanadoje ir 
net JAV-se. Pasau l inė sveika
tos organizuoja perspėjo ke
liaujančius į Azijos šalis, nes li
ga labai užkrečiama, kai su
sirgęs čiaudi a r p radeda ko
sėti. Kol kas d a r ne iš t i r ta , ar 
ligą sukelia v i rusa i , a r kaž
kokios bakterijos. Gydytojai 
tač iau s u t a r i a , k a d reikia 
imtis visų į m a n o m ų prie
monių šiai naujai sveikatos 
problemai spręs t i . Š i s „ne
įprastas plaučių uždegimas" 
paprastai tur i gripo simpto
mus: skauda galvą, gerklę, 
visus raumenis , t r ū k s t a oro ir 
ypač pakyla t e m p e r a t ū r a . Iš
tyrus ir a t r adus , kas ligą su
kelia, bus t ikimasi su j a veiks
mingai kovoti ir nugalė t i . NYT 

EGIPTAS NEPRIPAŽĮSTA 
HOMOSEKSUALŲ 

Daugiau ka ip 20 vyrų Cai-
ro teismo nu te i s t as trejiems 
metams kalėjimo už nemoralų 
elgesį: mat , sužinota , kad jie 
yra homoseksualai . D a r apie 
30 kitų buvo iš te is inta . Žmo
gaus teisių organizacijos pro
testuoja prieš šį te i smo spren
dimą, nes tuo pažeidžiama 
šių asmenų „pas i r i nk imo 
laisvė". NYT 

Sulaikyta tarptautinė nusikalstama „sportininkų* 
grupuotė 

Atkel ta iš 1 psl . 
Pareigūnų manymu, klasto

tės buvo gaminamos dideliais 
kiekiais — po kelis tūkstančius, 
įtariama, kad išaiškintoje po
grindinėje spaustuvėje galėjo 
būti spausdinami ir šiuo metu 
ypač plačiai automobilių vagys
čių organizatorių naudojami su
klastoti automobilių registraci
jos dokumentai. 

Policija tikrina, kas galėjo 
būti tokių klastočių užsakovai, 
bendrininkai bei nustatinėjami 
numanomo plataus tarpininkų 
ir klastočių platinimo tinklo na
riai. Po tyrimo paaiškės, ar 
anksčiau iš apyvartos išimti su
klastoti dokumentai ir pinigai 
galėjo būti atspausdinti išaiš
kintoje pogrindinėje spaustuvė
je 

(VAIRUS 

* 2 moterys ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ir gyventi 
kartu. Gali ir pakeisti. Siūlyti įvair
ius variantus. Tel. 708-237-1203 
ir 773-294-4855 palikti žinutes. 
* 50 m. moteris, turinti žalią kor
telę, vairuojanti automobili, ieško 
(perka) darbo prižiūrėti pagy
venusius ar ligonius.Gali gyventi 
kartu. Tel. 847-681-0987. 
* Vyras nori išsinuomoti kambarį 
ar "basemenf. Gali gyventi ir 
kartu su kuo nors. Tel. 773-931-
5743. 
* 42 m. vyras ieško darbo pri
žiūrėti pagyvenusius žmones. 
Gali pakeisti savaitgaliais arba 
kelioms dienoms. Tel. 815-505-
6483. 
* 54 m. moteris ieško darbo su 
gyvenimu pas pagyvenusius žmo
nes. Kalba rusų, vokiečių ir anglų 
kalbomis. Tel. 773-424-5406. 
* 41 m. med. sesuo, kalbanti 
angliškai, turinti labai geras 
rekomendacijas, automobilį, ieš
ko darbo nuo balandžio 9 d. Siū
lyti įvairius variantus. Tel. 708-
424-0546 arba 708-334-9418. 

SIŪLO DARBA 

PARDUODA D R A U G A S , 2 0 0 3 m . kovo 2 8 d.., p e n k t a d i e n i s 

Vaikams reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

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

Tel. 630-443-8764. Marina. 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Drivefs licence helpful. 

Call Home Care @262-657-8467. 

Baltijos jūroje nuskendo Lietuvos Karinių jurų 
pajėgų sraigtasparnis 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Reikšdamas užuojautą dėl 

karių žūties, Lietuvos kariuo
menės vadas, generolas majo
ras Jonas Kronkaitis sakė, kad 
„sraigtasparnio pilotai žuvo, to
bulindami savo profesinius įgū
džius, kad, reikalui esant, galė

tų gelbėti į nelaimę patekusius 
žmones". 

Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius sakė, kad „kariš
kio profesija yra pavojinga, ne
svarbu, kur jam tektų tarnauti 
— padidintos rizikos vietoje ar 
dalyvauti pratybose". 

Į mokyklinius suolus norima sugrąžinti 
nesimokančius vaikus 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Susitikimo dalyviai pasi

džiaugė, kad nuo praėjusių me
tų 360,000 vaikų iki 16 metų, 
kurie pagal Konstituciją turi 
lankyti mokyklą, buvo suteikti 
asmens kodai. 

Asmens kodų suteikimas 
padės suskaičiuoti, kiek moks
leivių nelanko mokyklos, savi
valdybėms palengvintų sociali
nių klausimų sprendimą. 

Kaip sakė vidaus reikalų 
ministras Juozas Bernatonis, 
prievartiniais metodais siekiant 
sugrąžinti vaikus į mokyklas 
rezultatų neįmanoma pasiekti, 

reikia skatinti, kad vaikai atei
tų į mokyklą, sudaryti jiems ge
resnes sąlygas negu jie turi šei
mose. 

Prezidento patarėja socia
liniais klausimais Dalia Kut
raitė-Giedrait ienė sakė, kad 
prezidento nuomone, kiek be
skaičiuojant, šiuo metu vaikų, 
nelankančių mokyklos, yra per 
daug. 

Jos teigimu, prezidentas 
paprašė sutelkti visą dėmesį ir 
kitų ministerijų pastangas 
spręsti šią problemą, kad šie 
metai būtų vaikų sugrąžinimo į 
mokyklą metai. 

Pramonininkai , statybininkai ir vaistininkai 
nori prisidėti prie pokario atstatymo Irake 

Atke l t a iš 1 ps l . 
t iektų maisto produktus, 

keliu statyboje galėtų dalyvauti 
asociacijos „Lietuvos keliai" 
įmonės. 

Lietuvos aprangos ir tek
stilės įmonių asociacijos įmonės 
galės tiekti rūbus, Mašinų ir 
prietaisų įmonių asociacijos — 
metalo ir elektrotechnikos 
gaminius, medikamentus — 

Farmacijos įmonių asociacija. 
Ambasadorius J. Tefft pažy

mėjo, kad Lietuva, kaip ir kitos 
koalicijos dalyvės, šioje Irako 
atstatymo programoje dalyvau
tų kaip lygiavertė bendrininkė. 

Prieš kelerius metus Lie
tuvos statybininkai ir kelinin
kai nesėkmingai ieškojo galimy
bių prisidėti prie Kosovo ir Ser
bijos atstatymo darbų. 

Moksleiviai referendume galės išreikšti savo 
nuomonę dėl narystės ES 

Teisėsaugininkai turi duo
menų, jog sulaikytoji gauja or
ganizavo nelegalių migrantų iš 
Kinijos gabenimą į užsienio val
stybes, organizavo ir vykdė ne
teisėtą Lietuvos piliečių sienos 
kirtimą, neteisėtą vežimą nele
galiems darbams į Vakarų Eu
ropos valstybes — Didžiąją Bri
taniją, P6rtugaliją, Italiją, Šve
diją. Čekiją. 

Manoma, kad „sportinin
kai" veikė prisidengdami aso
cialių asmenų bei fiktyvių įmo
nių vardais. Pirminiais skaičia
vimais ši nusikalstama grupuo
tė per mėnesį iš Lietuvos netei
sėtai išgabendavo maždaug 50 
žmonių. 

Pareigūnai jau apklause 
daugiau kaip 20 nuo gaujos nu
kentėjusių asmenų. 

Atke l t a iš 1 psl. 
Europos komiteto generali

nis direktorius Petras Auštre-
vičius sakė, jog ši idėja, siekiant 
pabrėžti gegužes 10-11 d. vyk
siančio referendumo dėl stojimo 
į ES svarbą valstybės istorijai ir 
jos ateičiai, labai reikalinga. Jis 
vylėsi, jog moksleiviai parodys 
pavyzdį ir suaugusiems. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos valstybės sekretorius Dai
nius Numgaudis tvirtino, jog to
kiomis idėjomis moksleivių pi
lietinis ugdymas bus paremtas 
ne tik teoriniais, bet ir prakti
niais įgūdžiais. Pasak jo, lietu
viai turi suvokti, kad referendu
me balsuos ne dėl savęs, o dėl 
vaikų ir anūkų ateities. <BNS> 

Į Lietuvą atskraidintas „Svainijos" bylos 
įtariamasis 

Atke l t a iš 1 psl . 
sunkinančiomis aplinkybė

mis. 1997 m. balandžio 18 d. Pa
nevėžio miesto apylinkės teis
mas V. Kirkliui paskyrė kardo
mąją priemonę — kardomąjį 
kalinimą (suėmimą) ir paskelbė 
jo paiešką. 

2002 m. sausio 12 dieną V. 

Parduodu automobili 
HONDA CIVIC 2000 m. 

15.000 mylių, CD, centrinis 
užraktas, gerame stovvje. 

Kaina $6,500. 
Tel. 224-628-2002. 

Bankai skelbia didelį automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10,500. 
01 Chevi Trail Blazer — $9,800. 
01 Toyota Camry — $9.600. 
00 Chrysler 300 M — $8.500 
00 Chrysler Concorde — $5,800 

Tel. 312-446-2515. 

Kirklys buvo sulaikytas Pran
cūzijos sostinėje Paryžiuje už 
vagystę. 

Kitas įtariamasis — A. La
zauskas Lietuvos prašymu yra 
suimtas Ispanijoje, kurios teis
mas yra nusprendęs išduoti Lie
tuvai A. Lazauską, tačiau jo 
skundas dar neišnagrinėtas. 

IŠNUOMOJA 

2 bedroom nevvly remodel. 
$650 plūs security deposits. 

No pets, no smoking. 44 th & 
California. Tel. 773-704-7402.. 

Išnuomoju vieną kambarį VVoodridge 
rajone daugiabučiame pastate. 

Salia 355 greitkelis, prie Woodward ir 75 
St. Yra baseinas. Kaina $350. 
Tel. 630-624-7397, Kristina. 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment". Archer Ave. ir Pulaski 

apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

VVoodridge išnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

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

arba 708-423-4761. 

PASLAUGOS 

Atlieku dažymo darbus iš lauko 
ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. 

Tel. 708-420-6790. 
Algirdas. 

Auravfofflja NAMŲ SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRALTJiVlAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Otf. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai-. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

A £r C 24HRS.7DAYS 
< • ! • • • • 775631-1833 
•TSSSESo 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A. t A. 
EDVARDUI LAPUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums RAI
MUNDUI ir TOMUI su šeimomis, broliui HA
RIUI, sesutei STASEI SEMĖNIENEI bei visoms 
giminėms. 

Halina Daugirdienė 
Nijolė ir Tomas Daugirdai 

Ona ir Jonas Daugirdai 

A . t A . 
AGOTAI BRAZAITIENEI 

mirus, dukrą ELEONORĄ LAURUVIENE su 
šeima, sūnų DARIJŲ BRAZAITĮ su šeima ir gi
mines, užjaučiame bei kar tu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių, parapijos choras 
ir vadovas Detroite 

GREIT PARDUODA 
flSB Landmark 

properties 

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

m^n 
Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe.Mafc 7733547820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Dėl 
d r a u d i m o 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3 2 0 8 1/2 West 9 5 t h 
S t r e e t 

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
n Insurance Companies • Home Offices: Bloomington. Illinois 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9S Metus. 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Su i t e 207 

Hickory Hil ls , LL 60457 

Phone : 708-430-7272 
80O462-2584 

E-mail : 
gtichicago@yahoo. com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 

• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (customi kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptaut inia i , iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlvmai ir užsakymai 
• KALĖDINIŲ MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Austrijoje — GRUODŽIO 6 d. 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASARIO 29 d., 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

lIKCTv ASTA 
•&OW»< 



DRAUGAS, 2003 m. kovo 28 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šį šeštadienį, kovo 29 d.. 
Ateitininkų namuose bus pri
simintas Lietuvoje miręs a+a 
dr. Adolfas Darnusis. Jadvyga 
ir Adolfas Damušiai buvo 
veiklūs Čikagos lietuvių vi
suomenės nariai. Nors ir gyven
dami Lietuvoje nuo 1997 m., 
jie niekad mūsų nepamiršo, 
todėl ir mes negalime pa
miršti ata Adolfo ar jo liū
dinčios žmonos Jadvygos. Či
kagos ateitininkai ir lietuvių 
fronto bičiuliai kviečia visą 
Čikagos bei apylinkių lietu
višką visuomenę dalyvauti 
šiame dr. A. Damušio pami
nėjime. 11 vai. r. bus aukoja
mos Mišios, po to trumpi pri
siminimai apie dr. Adolfą 
Damušį ir rodoma vaizda
juostė iš jo paskutinės že
miškos kelionės Kaune, Vy
tauto bažnyčioje, ir Petra
šiūnų kapinėse. 

Dailininkų tėvo i r sū
naus — Leonardo ir Tado 
Gutauskų meno paroda ati
daroma Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte balandžio 5 
d., šeštadienį. 

Zarasiškių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas šau
kiamas š.m. balandžio 3 d., 1 
vai. p.p., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str.. Chicago. 
Visus narius ir svečius malo
niai kviečiame dalyvauti. 

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

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

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

Kay Masiliūnas. Oak 
Lawn, IL. su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. au
ką. Dėkojame! 

Liudas Šlenys, Lemont. 
IL. siųsdamas prenumeratos 
mokestį, pareme ..Draugą" 50 
dol. auka. Labai ačiū. 

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

Po s ėkmingo Šiaulių uni
versiteto studentų muzikos 
ansamblio „Saulė" pasirody
mo kovo 23 d. Beverly Shores 
Lietuvių klubas toliau tęsia 
savo veiklą. Balandžio 6 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., klubo 
susirinkimas įvyks Fortune 
House restorane, Michigan 
City, IN. Kalbėtoju pakviestas 
žymus politologas prof. dr. Ju
lius Šmulkštys, ilgametis bu
vusio LR prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas. Visus 
kviečiame dalyvauti. Klubo 
valdybą sudaro: pirm. Jonas 
Vaznelis, vicepirm. Vytautas 
Šimkus, ižd. Juozas Noreika, 
sekr. Laima Novickienė, narys 
ryšių reikalams Kęstutis Po
cius. 

„Kaukių b a l i a u s " premje
ra diena už dienos artėja. O 
kaip su bilietais, ar jau ap
sirūpinote? Operos spektaklis 
įvyks Morton gimnazijos audi
torijoje, Cicero, sekmadienį, 
balandžio .27 d„ 3 vai. p.p. Sa
vaitei praėjus to premjeros. 
Lietuvių opera rengia atsisvei
kinimo su svečiais solistais iš 
Lietuvos koncertą, kuris bus 
sekmadienį, gegužės 4 d„ 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Bi
lietus į abu renginius galima 
įsigyti „Seklyčioje", 2711 W. 
71st Str., Chicago, darbo die
nomis nuo 9 v.r. iki 4 v. po
piet, šeštadieniais, nuo 10 v. r. 
iki 2 v. popiet. Bilietus galima 
užsisakyti paštu, rašant: Lith-
uanian Opera Co„ Inc., 3222 
W. 66th Place, Chicago. IL 
60629. Užsisakant paštu, 
pridėkite sau adresuotą voką 
su pašto ženklu. Daugiau in
formacijos suteiks operos val
dybos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

„Nuoši rdžia i dėkoju vyr. 
r edak tore i ir 'Draugo' dien
raščiui už mano žmonelės 
Joanos Patarokaitės-Valai-
tienės mirties metinių proga 
paskelbtus straipsnius", rašo 
dr. Jonas Valaitis, prie 
padėkos pridėdamas 250 
dol. auką. Už tokį dosnumą 
nuoširdžiai jam dėkojame. 

Kovo 29 d., šeš tadienį , 12 
vai.. Pedagoginiame lituanis
tikos institute poetė ir rašytoja 
Eglė J u o d v a l k ė kalbės apie 
savo kūrybą ir naujausią poe
zijos rinkinį „Veidrodis ir tuš
tuma". Kviečiami visi. besido
mintys literatūra ir poezija. 

Šį sekmadienį , kovo 30 
d.. 3 vai. popiet, Jaunimo cen
tro scenoje matysime Los An
geles Dramos sambūrio at
vežtą linksmo pobūdžio vei
kalą „Ledi Makbet iš Ak
menės". Štai siužeto ištrau
kėlė: Meno akademijoje (ži
noma, Lietuvoje) teatrinio fa
kulteto rūbinėje verkia Zita 
dėl nelaimingai pasibaigusių 
stojamųjų egzaminų. Iš rūbi
ninko ji sužino, kad tos ne
sėkmės kaltininkai yra egza
minų komisijos nariai — re
žisierius Narcizas ir docentė 
Petronėlė. Netikėtai sužino
jusi jų intymaus gyvenimo 
paslaptis. Zita nusprendžia 
tuo pasinaudoti ir jiems „at
silyginti"... Na ir atsilygina! 
Bet juk čia ne tragedija, o ko
medija, tad ir „kerštas" kiek 
kitokio pobūdžio. O kaip tas 
vyksta, pamatysite sekmadie
nį. Ateikite! 

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

R i c h a r d Klementavičius , 
Pensacola Beach, FL, atsiuntė 
50 dol. auką „Draugui". Ačiū! 

St. Pe te r sburg , FL, lietu
viai p r i t r ūko gražių žodžių, 
besistengdami apibūdinti 
„Trijų panterų" koncertą, ten 
vykusį kovo 26 d. Visi buvo 
tiek sužavėti, kad tiesiog mal
dauja dainininkes vėl atsi
kviesti. Čikagos ir apylinkių 
lietuviai šį koncertą galės 
išgirsti balandžio 6 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., Maria gim
nazijos auditorijoje. Rengia 
„Draugas" ir kviečia visus at
silankyti. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" ir „Draugo" ad
ministracijoje. 

Marija Pranskevičienė, 
gyv. Chicago, IL, Draugo fon
do garbės n a r ė , pavasario 
vajui atsiuntė 1,000 dolerių, 
padvigubindama savo įnašus 
Draugo fonde. Už didelę pa
ramą nuoširdžiai dėkojame. 

Paska i ta rūpimiausiais 
imigracijos k laus imais Bal
zeko* Lietuvių kultūros muzie
juje ruošiama balandžio 11 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Paskaita vyks lietuvių kalba. 
Daugiau informacijos sutei
kiama tel. 773-582-6500 (tei
rautis Sigitos). 

Valė Aus t ras , Melrose, 
MA, atnaujindama dienraščio 
prenumeratą, padovanojo 
„Draugo" leidybai paremti 50 
dol. Esame dėkingi. 

Veikliosios LB Cicero apylinkės valdybos narės (iš kairės): G. Januškevičienė, N. Sodeikiene, M. Bikulčier 
O. Venclovienė. E. Šulaičio nuotr. 

POSĖDŽIAVO CICERO BENDRUOMENININKAI 
Kovo 16 d. Šv. Antane para

pijos buvusios mokyklos pas
tato didžiojoje salėje buvo pra
vestas j au 51-sis Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylin
kės narių metinis susirinki
mas. 

Jį atidarė veiklusis valdybos 
pirm. Mindaugas Baukus, ku
ris padarė ir gana platų valdy
bos nuveiktų darbų prista
tymą. Pirmininkas paminėjo, 

JAUNIMO CENTRO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS 
Vasario 23 d. į metinį susi

rinkimą Čiurlionio galerijoje 
atvyko centro nariai ir rė
mėjai. Atvyko ir tolimesnių 
priemiesčių gyventojai, žo
džiu, visi kam svarbus šis lie
tuvybės centras. 

Susirinkime buvo išklausyta 
centro vadovybės pranešimai, 
finansinė 2002 m. apyskaita a 
ateities planai. 

Metinį JC narių susirinkimą 
pradėjo ilgametis Tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, 
kuris pasveikino visus daly
vius ir paprašė tylos minute 
pagerbti mirusius centro na
rius, rėmėjus ir darbuotojus. 

Toliau sekretorė Pranė Ma-
silionienė perskaitė praėjusių 
metų susirinkimo protokolą, 
kasininkas Liudas Ramanaus
kas metinę apyskaitą. Čia pa
žymima svarbiausia, kad pa
jamų buvo gauta 121,925.95 
dol., o išlaidų buvo 112,501.25 
dol. Likęs pelnas 9,424.70 dol. 
buvo panaudotas įvairiems 
pastato pataisymams. Revizi
jos komisijos pirmininkas An
tanas Valavičius pranešė, kad 

komisija patikrino sąskaitybą 
ir knygos vedamos pasigėrė
tinai. 

Valdybos pirmininkė Milda 
Šatienė kalbėjo apie centre at
liktus darbus 2002 m., tai 
priekinės pastato dalies plytų 
sutvirtinimas („Tuck poin-
ting"), koncertinio fortepijono 
visapusiškas perdirbimas, ko
ridorių išdažymas ir smulkes
ni darbai. JC valdyba organi
zuoja muges, centro metinį po
kylį ir kt. Pirmininkė dėkojo 
Lietuvių fondui už svarbią fi
nansinę paramą, įgalinančią 
atlikti stambius pataisymus. 
Ji dėkojo Tarybos pirm. Vaclo
vui Momkui už nuolatinę pa
ramą ir JC valdybai — už 
darbą, atliekamą be jokio už
mokesčio, o Moterų klubui — 
už įvairius centre suruoštus 
renginius. Pirmininkė džiau
gėsi, kad dabartinis adminis
tratorius Juozas Marganavi-
čius su žmona Milda gražiai 
prižiūri centro patalpas ir 
aplinką. Tada kalbėjo Moterų 
klubo pirmininkė Anelė Po
cienė ir pabrėžė, kad visos 

klubo narės dirba pasiauko 
jančiai tikslu, kuo daugiau su
kaupti lėšų centro išlaikymui. 

Toliau vyko perrinkimai į 
JC Tarybą ir Kontrolės komi
tetą. Į tarybą trejiems metams 
buvo perrinkti: pirm. Vaclovas 
Momkus, Viktoras Jautokas, 
Antanas Paužuolis, Jonas Ta-
mulaitis. Į kontrolės komitetą 
trejiems metams buvo per
rinkti: Feliksas Lukauskas, 
Jonas Spurgis, Antanas Vala
vičius. Vėliau vyko diskusijos 
ir apie centro dabartį ir ateitį. 
Klausimų uždavė Jonas Gra-
dinskas, dr. Petras Kisielius, 
Elena Slabokienė, Jonas Ta-
mulaitis ir kiti. 

Kalbant apie JC ateitį, tai 
Tėvų Jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis yra 
užtikrinęs, kad, kol centras 
bus reikalingas lietuvių visuo
menei, jo ateitis užtikrinta. 

JC narių metinis susirinki
mas buvo užbaigtas Lietuvos 
himnu, ir pirm. Vaclovas 
Momkus pakvietė visus daly
vius pasivaišinti. 

Antanas Paužuolis 

Jaunimo centro vaidyba Iš kairės: Stasys Žilevičius, Viktoras Jautokas, Antanas Paužuolis. Algis Čepėnas, Jo
nas Gradinskas, Jonas Tamulaitis, Milda Šatienė, Vaclovas Momkus, Pranė Masilionienė, Aleksas Lauraitis, 
dr. Petras Kisielius Zigmo Degučio nuotrauka. 

kad metų laikotarpyje valdyba 
turėjo 6 darbo posėdžius. Dar 
4 posėdžiai turėti kartu su 
ALTo Cicero skyriaus atsto
vais, nes kai kurie renginiai 
buvo suruošti kartu su šia or
ganizacija. 

Buvo suorganizuoti 5 šeimy
niško pobūdžio pabendravimai 
su vaišėmis. Vieno jų pelnas 
buvo skirtas „Draugo" para
mai, kito — Šv. Antano para
pijos reikalams, trečio — 
pačios valdybos iždui papildyti. 

Metų laikotarpiu buvo su
ruošti trys didelės apimties 
renginiai: Tragiškojo birželio 
minėjimas (kalbėjo žurn. Aud
ronė Škiudaitė), Tautos šventė 
(paskaitą skaitė Lietuvos gen. 
konsulato Čikagoje atašė Ra
mūnas Astrauskas) ir Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 85-sios metinės (kalbė
toju buvo Lietuvos ambasa
dorius JAV ir Meksikai Vy-
gaudas Ušackas. 

Beje, šio paskutiniojo rengi
nio metu dalyvavo Cicero 
miesto prezidentas Ramiro 
Gonzales (jis įteikė ir 50 dol. 
auką) bei Cicero policijos nau
jasis vadas Wayne Johnson, o 
taip pat ir kiti aukšti miesto 
pareigūnai, kurie domėjosi 
mūsų tautiečių veikla. 

Pirmininkas M. Baukus iš
skaičiavo savo bei kitų valdy
bos narių pasireiškimus LB 
Vid. Vakarų apygardos suva
žiavime, tos pat apygardos su
ruoštoje gegužinėje, atstovavi
me prof. Vytauto Landsbergio 
pagerbime bei kitur. 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė valdybos sekre
torė Ona Venclovienė, o iždi
ninkas Bronius Bikulčius pa
darė pranešimą, apie valdybos 
kasos stovį. Jis pažymėjo, kad 
metų laikotarpyje turėta 6,504 
dol. pajamų ir 5,991 dol. išlai
dų. Tad kasoje yra apie 
pusė tūkstančio dolerių. Tai 
patvirtino ir revizijos komisi
jos pranešimą padaręs dr. Jur
gis Januškevičius. 

Dėl šių pranešimų ilgesnių 
diskusijų nebuvo, nee daugu
mas valdybos veikla bei finan
sine atskaitomybe buvo paten
kinti. Buvo išreikšta padėka 
valdybos nariams už jų pas
tangas ir įdėtą laiką bend
ruomeniniams reikalams vys
tyti. 

Kadangi valdybos nariai dir
bo gerai, tai nutarta tuos pa
čius palikti ir ateinantiems 

Mindaugas Baukus, Cicero LB apy
linkės pirmininkas. 

metams. Tad dar vienerius 
metus darbuosis šie žmonės: 
Mindaugas Baukus, Ona 
Venclovienė, Bronius Bikul
čius, Michalina Bikulčienė, 
Natalija Sodeikiene, Gintarė 
Januškevičienė, Kastytis Žen
telis, Algis Kirka, Regina Nor-
kuvienė. 

Revizijos komisija irgi palik
ta ta pati: dr. Jurgis Januš
kevičius, Algirdas Didžiulis, 
Aleksas Šatas. 

Taip pat buvo numatyti at
stovai į Vid. Vakarų apygar
dos suvažiavimą. Čia pateko 
visi valdybos nariai ir du Lie
tuvių Bendruomenės tarybai 
priklausantieji asmenys — dr. 
Petras Kisielius bei Marija 
Remienė, o taip pat ir Eleono
ra Radvilienė. 

Reikia pažymėti, kad pats 
susirinkimas praėjo sklan
džiai ir gana greitai. Prieš jį 
susirinkusieji buvo pavaišinti 
skaniu kugeliu, pyragais bei 
kava. Todėl pasistiprinimas, mū
sų tautiečiai buvo darbinges-
nėje nuotaikoje ir sugebėjo su
maniai pravesti susirinkimą. 

E. Šulaitis 

SKELBIMAI 

• Amer ikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S .Franc i sco , Chicago, IL 
60632. 

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

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

„Trimis panteromis" 
D ; : r . r :, ,-,-^^n gaunami „Drauge" , „Seklyčioje 2711 VVest 71 Str., Chicago, ir prieš koncertą prie įėjimo. 


