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Šiame 
numeryje: 
Skautai ruošiasi 
stovykloms: Tautinės 
stovyklos programa; 
Jubiliejinės stovyklos 
darbotvarkė; 
„Vėtrungės" stovyklos 
vadovybė. 

2psl. 

Karo teisėtumas; 
pokalbis su Lietuvos 
prez. Rolandu Paksu. 

3 psl. 

Kas ver tas gerumo 
ženklo ir kiti 
komentarai , nuomonės 
laiškai; visgi 14 
šaukšteliu pipirų — 
per daug. 

4 psl. 

Graži mūsų Lietuva. 
5 psl. 

„Draugas" kviečia 
organizacijas jungtis 
\ jo vasaros šventę; 
PLC gegužinė; 
„Saulutei" vėl reikia 
talkos. 

6 psl. 

Sportas 
* Gra ik i jo je vyks tančio 

p a s a u l i o j a u n i ų (iki 19 metų) 
krepšinio čempionato antrojo 
rato pirmosiose rungtynėse E 
grupėje Lietuvos rinktinė pir
madienį nugalėjo Australijos 
krepšininkus 96:87, tačiau ant
radienį po atkaklios kovos nu
sileido JAV komandai 84:87. 

* Antrąj į sezoną Lietu
vos k r e p š i n i o lygos čempio
n o Kauno ..Žalgirio" gretose 
žaisiantis vidurio puolėjas ame
rikietis Tanoca Beard įsitiki
nęs, jog su legendiniu Arvydu 
Saboniu kauniečiai ULEB Eu-
rolygoje galintys daug pasiekti. 
T. Beard tvirtino apsidžiaugęs. 
kai „Žalgiris" jam pranešė, jog 
komandoje rungtyniauti nu
sprendęs ir A. Sabonis. Šiuo 
metu kauniečių komandos le
gionierius su žmona Kathy ir 
trimis vaikais atostogauja JAV 
rytinėje pakrantėje pas savo 
tėvus. Dar šią savaitę T. Beard 
su šeima grįš namo į Salt Lake 
City, ma t rugpjūčio viduryje 
Kathy turėtų gimdyti. Krepši
ninkas džiaugėsi, kad dėl vė
liau šiemet prasidedančio sezo
no nesikirs jo šeimos ir Kauno 
,.Žalgirio" tikslai. 

Naujausios 
žinios 

* „LUKoil Balti ja" atsir i
bo ja n u o Rusijos p lanų 
siurbti naftą Baltijoje. 

* Keičiasi Lietuvos ats
t o v a s J A V ginkluotųjų pajė
gų vadavietėje Floridoje. 

* K a r i a i kviečia žygei
v ius i t r ad ic in į pėsčiųjų žygį 
..Radvilų keliais". 

P r e z i d e n t a s d a r neat
sako , a r pa l a iko radijo ir tele
vizijos abonentinio mokesčio 
įvedima. 

' Pasau l io bankas skyrė 
SwS mln. doler ių Vilniaus šilu
mos ūkiui atnaujinti. 

' P r a d e d a m a s Mažeikiu 
elektrine*- privilt i / av imas . 

l i e t u v i š k o s še imos 
„ g a k a " dažniausiai vis dar 
vyras, rodo tyrimas 

Valstybės vadovams pristatytos pasaulio lietuvių 
veiklos gairės 

Vilnius, liepos 15 d. (BNS-
Elta) — Antradienį Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas 
priėmė naujosios ir senosios 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) valdybos narius. Vė
liau PLB delegacija susitiko su 
vyriausybės vadovu Algirdu 
Brazausku. 

Praėjusią savaitę Vilniuje 
posėdžiavęs PLB bendruome
nės Seimas išrinko naują val
dybą. Jos pirmininku tapo Gab
rielius Žemkalnis, nuo 1998 
metų pradžios dirbęs PLB ats
tovu Lietuvoje. J is pakeitė šia
me poste dirbusį JAV lietuvį 
Vytautą Kamantą. 

Kaip sakė po susitikimo su 
prezidentu G. Žemkalnis, PLB 
labiausiai ket ina rūpintis 
„naujakurių", t. y. naujųjų emi
grantų, integracija į lietuvių 
bendruomenę. 

Manoma, jog per 13 nepri
klausomybės metų iš Lietuvos 
išvyko apie 200,000 žmonių. 

Nors, pasak G. Žemkalnio. 
PLB vra už tai, kad kuo mažiau 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes atstovai su prezidentu Rolandu Paksu (trečias iš kairės) 
Sauliaus Venckaus f ELTA) nuolr. 

lietuvių paliktų tėvynę, tačiau 
atvykusius yra pasirengusi 
sutikti „išskėstomis rankomis". 
Tik integracija į lietuvių ben
druomenę, pasak G. Žemkalnio, 
neleidžia pamiršti, kad esi lietu
vis. 

Naujasis PLB valdybos pir
mininkas mano, kad reikėtų or
ganizuoti daugiau vasaros sto
vyklų, kuriose galėtų bendrai 
atostogauti Lietuvos, taip pat 
Rytų bei Vakarų valstybėse gy
venančių lietuviškų arba mišrių 

Jeimų vaikai. Pokalbiuose PLB 
aldybos nariai valstybės vado

vų prašė skirti stipendijas stu
dijuoti aukštosiose mokyklose 
ne Lietuvoje mokyklas baigu
siems moksleiviams. 

N u k e l t a \ 5 psl . 

Karą nusikaltėliams paskelbęs policijos vadovas 
susilaukė kritikos 

Vilnius, liepos 15 d. CįSHSi 
— Vidaus reikalų ministras Vir
gilijus Bulovas karą Kauno nu
sikaltėliams paskelbusį policijos 
generalinį komisarą Vytautą 
Grigaravičių apkaltino politi
kavimu. 

„Jeigu generalinis komisa
ras mažiau politikuotų. Proble
ma yra ta, kad generalinis ko
misaras turi užsiimti konkrečia 
veikla, nedaryti tokių pareiški
mų", antradienį po susitikimo 
su prezidentu Rolandu Paksu 
sakė ministras. 

Policijos vadovas praėjusį 
penktadienį išplatino kreipi
mąsi į Kauno gyventojus, prašy
damas nuo nusikaltėlių nuken
tėjusius asmenis pagalbos 
kreiptis į jį asmeniškai. 

Be to, jis paragino Kaune 
veikiančių nusikalstamų gru
puočių narius „kol ne vėlu" atsi
riboti nuo nusikalstamo pasau
lio. 

Ministras V. Bulovas teigė 
neigiamai vertinąs tai, kad ge
neralinis komisaras viešai pa
skelbė asmeninį telefono nume

rį ir „save sureikšmino" kovoje 
su nusikalstamumu. „Ši tas 
kreipimasis, kad 'aš padarysiu, 
aš padarysiu' , kartais kelia 
šiokių tokių abejonių, nes tai 
rodo, kad vadovas turėtų kitaip 
žiūrėti į savo pai eigas", sakė V. 
Bulovas. 

Ministro teigimu, kreipi
mąsi derėjo skelbti ne policijos 
vadovo, o visos policijos vardu, 
nes . anot V Bulovo, „nei gene
ralinis komisaras, nei ministras 
tiesiogiai akcijų nedaro". 

Nuke l t a į 5 ps l . 

J a p o n a i mėgausis 
l ietuviška „samane" 

Vilnius, liepos 15 d. (Elta) 
— Privatizuojama Lietuvos 
alkoholio bendrovė „Alita". 
siekdama stiprinti savo pozici
jas užsienyje, tikslinėmis eks
porto rinkomis pasirinko Balti
jos valstybes, Vokietiją. Didžią
ją Britaniją, Airiją bei Japoniją 
ir per pusmetį eksporto apimtis 
padidino beveik du kartus, iki 
1.8 mln. litų. 

Tikimasi, kad šių metų pa
baigoje įmonės produkcijos eks
porto apimtys sudarys apy
tiksliai 6 mln. litų. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Tarptautinė dviračių sporto sąjunga 
prašo griežtos bausmės R. Rumšui 
Vilnius , liepos 15 d. (Elta> 

— Tarptautinė dviračių sporto 
sąjunga (UCI), priimant spren
dimą dėl nuobaudos dopingo 
vartojimu kaltinamam Lietuvos 
dviratininkui Raimondui Rum
šui, Lietuvos dviračių sporto 
federacijos (LDSF) prašo griež
tai laikytis UCI reglamento 
130-ojo straipsnio antrosios 
dalies, kuri taikoma sportinin
kams, nusižengusiems ant rą 
kartą arba vartojusiems dopin
gą sąmoningai. 

Atsižvelgus į UCI prašymą, 

Itali jos komandai „Lampre" 
atstovavęs R Rumšas turi būti 
nubaus tas diskvalifikacija nuo 
4 metų iki suspendavimo visam 
gyvenimui. 

Pritaikius UCI reglamento 
124-ąjj ir 125-ąjį straipsnius, 31 
metų Lietuvos dviratininko dis
kvalifikacija gali būti sumažin
t a trim ketvirtadaliais, bet ji ne
galės būti trumpesnė negu vie
neri metai. R. Rumšui gresia ir 
2.000 Šveicarijos frankų (apie 
4,500 litų) bauda. 

Nuke l t a į 5 ps l . 

„Li tuanicos" 
skrydžio pasekė ja i 
Kanadoje sustojo 

a tokvėp io 
Vilnius , liepos 14 d. (BNS) 

— Legendinio „Lituanicos" 
skrydžio garbei įveikę Atlantą 
Kauno aeroklubo lakūnai Vik
toras Ramonas ir Gintautas 
Staniulis antradienį nusileido 
Kanadoje pakeliui atgal į Lie
tuvą. 

Kelionę atgal į namus pra
dėję pirmadienį iš Čikagos, 
antradienio vakarą Lietuvos 
laiku lakūnai kils iš Kanados 
kitam skrydžio tarpsniui iki 
Grenlandijos. 

Pasak Kauno aeroklubo 
direktoriaus Algimanto Žente
lio, per Atlanto vandenyną apie 
10 valandų skristi iki pat 
Islandijos būtų per daug su
dėtinga. 

Be to, neaišku, kokios Is
landijoje bus meteorologinės 
sąlygos. 

Grenlandijoje lakūnai buvo 
nutūpę ir per Atlanto vande
nyną skrisdami pirmą kartą — 
iš Islandijos į Kanadą. 

Skrydį per Atlanto vande
nyną į JAV ir atgal lakūnai ski
ria prieš 70 metų tragiškai pa
sibaigusiam legendiniam ,,Li-
tuanica" skrydžiui paminėti. 

Teroristų grasinimai neatbaidys 
Lietuvos taikdariu nuo Irako 
Vilnius , liepos 15 d. (BNS) 

— Lietuva nepaisys nežinomų 
irakiečių grupuočių perspėjimo 
nesiųsti karių į Iraką ir ta ip pri
sidėti prie tarptautines taikos 
palaikymo operacijos, pareiškė 
Krašto apsaugos 'ministerijos 
sekretorius Povilas Malakaus
kas. 

„Jei bijai grasinimų, geriau 
sėdėti namie", sakė P. Mala
kauskas apie Irake jau ta rnau
jančius Lietuvos karius. 

Dvi iki šiol negirdėtos ira
kiečių grupuotės ant radienį 
perspėjo valstybes nesiųsti ka
rių į Iraką, kur prieš JAV pajė
gas kasdien vykdomi išpuoliai, 
pranešė arabų televizijos. 

Nuo gegužės 1 dienos, kai 
JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė, jog karo veiks
mai Irake iš esmės baigti, per 
išpuolius šioje valstybėje žuvo 
daugiau kaip 70 sąjungininkų 
karių, iš jų daugiau kaip pusė 
— nuo priešiškos ugnies. 

Taikos palaikymo pajėgose 
dabar tarnauja įvairių pasaulio 
valstybių kariai , tarp jų ir 50 

Lietuvos taikdariu. 
Pasak P. Malakausko, ir 

anksčiau prieš įvairias tarptau
t ines operacijas būdavo pasklei
džiami įvairūs a ts i šaukimai , 
perspėj antys taikdarius nevykti 
į valstybę, nes, priešingu atve
ju , jie būsią naikinami. 

Pasak KAM sekretoriaus, 
Lie tuva dėl tokių grasinimų 
n iekada nekei tė sprendimo 
siųsti ta ikdarius į tarptaut ines 
misijas. 

„Visos taikos palaikymo 
operacijos, kuriose dalyvavo ša
lies kariai, yra susijusios su vie
nokia ar kitokia rizika", sakė P. 
Malakauskas. 

Šiuo metu Pietų Irake Di
džiosios Britanijos zonoje tar
nauja 43 Lietuvos kariai iš LDK 
Algirdo mechanizuotojo pėsti
ninkų bataliono bei 8 Lietuvos 
karo logistai. 

Rugpjūčio mėnesį į Lenkijos 
atsakomybės būrį I rake tarp 
Bagdado ir Basros išvyks dar 
maždaug 50 karių iš Kunigaikš
t ienės Birutės motorizuotojo 
pėstininkų bataliono. 

Kam moka pajamų mokesčius 
Lietuvos ambasadorė prie NATO? 

Viln ius , liepos 15 d. (LZ-
Elta) — Lietuvos misijos prie 
NATO vadovė ambasadorė Gin
te Damušytė mokesčius moka 
ne Lietuvai, bet JAV. 

Prieš savaitę Užsienio rei
kalų ministerijoje dėl to sudary
ta darbo grupė jau turi ta i pa
tvirt inančių duomenų, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

Tuo tarpu pati ambasadorė 
radijo stoties „M-l" informaci
jos tarnybą tikino mokanti mo
kesčius Lietuvai. „Man atrodo, 
kad čia yra pletkai. Aš moku 
mokesčius, daugiau nepasiruo
šusi komentuoti", sakė ambasa
dorė. 

Užsienio reikalų ministerija 

paragino ambasadorę prie 
NATO G. Damušytę kuo sku
biau deklaruoti savo pajamas. 
Dvigubą pilietybę turinti am
basadorė Briuselyje dirba nuo 
2001 metų. 

Pasak URM atstovės Vio
letos Motulaitės, tai , kad nėra 
ambasadorės pajamų deklaraci
jų pastebėta tik šių metų birže
lio 13 dieną. „G. Damušytė bu
vo įpareigota pristatyti doku
mentus apie pajamų mokesčio 
mokėjimą iki šių metų liepos 5 
dienos. Kadangi dokumentai 
ministerijos iki šiol nepasiekė, 
šiandien sudaryta darbo grupė, 
kuri atliks patikrinimą", aiški
no a t s t o y e : _ ^ ^ J u k e l t a j 5 p s l . 

Baltijos pajūris Karaliaučiaus 
srityje užterštas mazutu 

K l a i p ė d a , liepos 15 d. 
f BNS) — Nors kaimyninėje Ka
raliaučiaus srityje Baltijos jūros 
pakrantė gerokai užteršta ma
zutu, Lietuvos aplinkosauginin
kai tikina, kad Lietuvos paplū
dimiai yra švarūs. 

Jūros aplinkos apsaugos 
agentūros vedėjas Raimondas 
Ša tkauskas antradienį sakė , 
kad aplinkosaugininkai apžiū

rėjo Baltijos jūrą ties Nida ir 
jokių taršos požymių neaptiko. 
Pasak jo, apie jūros užteršimą 
mazutu Karal iaučiaus srityje 
informuoti pasieniečiai, Pajūrio 
regioninio parko specialistai, 
kurie stebės Baltijos jūrą. 

Karaliaučiaus jūros inspek
cijos duomenimis, teršalų pa
stebėta beveik visuose paplūdi
miuose N u k e l t a į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. Snse'ta*. ITAR-TASS. BNS 

Jsrtg agentoru pranešimais} 

EUROPA 
Paryž ius . Prancūzijos pre

zidentas Jacques Chirac antra
dienį pareiškė, kad, esant da
bartinėms sąlygoms, Paryžius 
nesvarstys prancūzų karių 
siuntimo į Iraką galimybės. Šis 
pareiškimas patvirtino užsienio 
reikalų ministro Dominique de 
Villepin praėjusį ketvirtadienį 
pasakytus žodžius, kad Pran
cūzija sutiktų prisijungti prie 
tarptautinių pajėgų tik gavusi 
Jungtinių Tautų pritarimą. 
Praėjusią savaitę JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
kreipėsi į Vokietiją ir Prancū
ziją su prašymu prisijungti prie 
stabilizavimo tarnybos Irake. 

Kopenhaga. Buvęs Jung
tinių Tautų <JT) vyriausiasis 
ginklų tikrintojas Hans Blix 
apkaltino Daniją, kad ši nepaisė 
jo patarimo, kai prieme spren
dimą paremti JAV vadovauja
mą karinę operaciją Irake H 

Blix interviu Danijos dienraš
čiui „Politiken" sakė griežtai 
įspėjęs J T Saugumo Tarybą ne
daryti skubotų išvadų, kad Ira
ko prezidentas Saddam Hus-
sein turi masinio naikinimo 
ginklų, nors j is nepateikė duo
menų apie daug draudžiamu 
ginklų ir medžiagų. Danijos už
sienio reikalų minis t ras Per 
Stig Moeller pirmadienį ėmėsi 
ginti vyriausybės sprendimą 
paremti karą Irake, kai opozici
ja paragino pradėti tyrimą ir iš
siaiškinti, ar jis nebuvo priim
tas remiantis klaidinga infor
macija. 

JAV 
V a š i n g t o n a s Del Irake vis 

didėjančios grėsmės saugumui 
JAV ginkluotųjų pajėgų vado
vybė nusprendė, kad šioje vals
tybėje dislokuoti kariai negrįš į 
JAV iki rugsėjo, kaip buvo pla
nuota, ir liks Irake neribotą lai
ką III pėstininkų divizija buvo 

pirmasis amerikiečių dalinys, 
įžengęs į Bagdadą. Irako karo 
metu Pentagonas dislokavo 
apie 16,500 III pėstininkų di
vizijos karių, o dar maždaug 
15.000 lieka Irake ir Kuwait'e. 
Per karą ir po jo. tiek nuo prie
šo ugnies, tiek nelaimingų atsi
tikimų metu, žuvo 37 šios divi
zijos kareiviai. Iš viso Irake dis
lokuota apie 150.000 JAV ka
rių. 

Vaš ing tonas . Šiaurės Ko
rėja jau turi pakankamai pluto
nio bent 6 branduoliniams už
taisams pagaminti, ir dabar ak
tyviai juos gamina, pareiškė 
aukšti JAV Valstybes departa
mento darbuotojai. Oficiali Va
šingtono nuomonė kol kas 
neaiški. Tačiau pirminiai oro 
mėginiai, paimti iš Šiaurės 
Korėjos Jongbjono atominės 
elektrinės apylinkių, rodo. kad 
branduolinis kuras iš tikrųjų 
ten perdirbamas. 

V a š i n g t o n a s Buvusio 
JAV prezidento Bill Clinton ad
ministracijoje gynybos sekreto 
mimi buvęs William Peny , ma
no, kad karas tarp JAV ir Šiau
rės Korėjos gali kilti dar šiais 

metais, antradienį rašo dien
raštis „The VV'ashington Post". 
Pasak W. Perry, didžiausią su
sirūpinimą kelia tai. kad Šiau
rės Korėja greičiausiai jau pra
dėjo perdirbinėti savo branduo
lius strypus „Manau, mes ne
begalime kontroliuoti padė
ties", sakė jis ir pridūrė, kad 
Pchenjanas artimiausiu laiku 
greičiausiai pradės kovinių 
galvučių bandymus ir jos taps 
prieinamos teroristams, kurie 
galės panaudoti šį ginklą prieš 
Jungtines Valstijas 

Vaš ing tonas . JAV federa
linio iždo banko pirmininkas 
Alan Greenspan antradienį pa
reiškė, jog palūkanų normos, 
jau sumažintos iki žemiausio 
per pastaruosius 45 metus ly
gio, gali būti sumažintos dar la
biau, jei to prireiks siekiant at
sikratyti defliacijos ir paspar
tinti didžiausio pasaulyje ūkio 
augimą Paskutinį kartą palū
kanų normos buvo sumažintos 
ketvirčiu punkto iki 1 proc , tai 
yra, iki žemiausio nuo 1958 me
tų lygio. Praėjus keliems mėne
siams po karo Irake, JAV ūkis 
vis dar nepajėgia sustiprėti . 

nes atsargiau besielgiantis ver
slas atsisako investuoti ar sam
dyti daugiau darbuotojų. 

N e w York . Vakarų Eu
ropoje gyvena daugiausia mili
jonierių pasaulyje, rodo naujau
sias finansų grupės „Merrill 
Lynch" užsakymu atl iktas tyri
mas Jo duomenimis, Europoje 
yra 2.6 mln. žmonių, kurių tur
tas, neįskaitant namo ar buto 
vertės, viršija 1 mln. dol. II 
vietoje šiame sąraše yra Šiau
rės Amerika, kurioje gyvena 2.2 
mln milijonierių Azijos ir Ra
miojo vandenyno regione yra 
1.8 mln. milijonierių. Lotynų 
Amerikoje ir Artimuosiuose Ry
tuose — po 300.000, o Afrikoje 
— tik 100.000 milijonierių. 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Dvi iki šiol ne

girdėtos irakiečių g rupuo tes 
antradieni perspėjo valstybes 
nesiųsti karių į Iraką, kur prieš 
dislokuotas JAV pajėgas kas
dien vykdomi išpuoliai, pranešė 
arabų televizijos Irako taikos 
palaikymo pajėgose t ikriausiai 
bus Ispanijos. Lenkijos, Ukrai
nos, Bulgarijos. Vengrijos, 

Rumunijos, Slovakijos ir Bal
tijos valstybių kanų; jose taip 
pat gali tarnaut i Filipinų, Thai-
lando. Mongolijos ir Fiji karei
viai. 

B a g d a d a s . Buvęs Irako 
diktatorius Saddam Hussein ir 
jo režimo aukščiausio rango pa
reigūnai bus teisiami naujaja
me Irako karo nusikal t imų 
teisme. 

H a d r a s . Irako šiauriniame 
Hadro rajone JAV ekspertų va
dovaujama komanda atkasė de
šimtis dviejose masinėse kapa
vietėse aptiktų kūnų. Dviejose 
kapavietėse, esančiose į pietus 
nuo Mosulo, netoli Sal Ataso ir 
prie Talamamo, buvo rasti 
maždaug 100 nuversto Saddam 
Hussein režimo k a n ų nužudytų 
žmonių kūnai Pasak vietos gy
ventojų, rasti kūnai yra kurdų. 
Tarp nužudytųjų yra nemažai 
moterų ir vaikų. Visus šiuos 
žmones Saddam Hussein kanai 
nužudė 1988 metais, baigiantis 
8 metus trukusiam Irano ir Ira
ko karui. Po Saddam Hussein 
režimo žlugimo visoje valstybė
je jau rastos kelios dešimtys 
masinių kapaviečių 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

IfOf^ Tel. 773-476-7089 

2003 LSS JUBILIEJINES STOVYKLOS DAINA 

Karaliaus Mindaugo sena Kernavė 
Pirma budėjo amžių glūdumoj. 
Ištikimybės pažadą mes davę, 
Budėsim žemėj, nors ir svetimoj 

Lietuviškasis žodis kad netiltų, 
Kad būtų meilė artimui gyva 
Ir metų metais į. padangę kiltų 
Žalioji mūsų skautų vėliava. 

Rankas, dainas ir šypsenas supynę, 
Keliaujam Dievo, artimo keliu. 
Teskamba sutartinė Jubiliejaus, 
Tėvų šalie, aš taip tave myliu! 

Žodžiai: Nijolės Jankutės-Užubalienės 

Čikagos s k a u t ų i r s k a u č i ų „ V ė t r u n g e s " s to
vyklos Rako pas tovyk l ių v i r š i n i n k a i . I š k.: 
s. A u d r a L i n t a k i e n e ir s k a u t a s vy t i s A r a s 
L i n t a k a s su d u k r e l e R ima . 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS BENDRA 
DIENOTVARKĖ 

Holcomb Valley Scout Ranch 
2003 m. rugpjūčio 6-16 d. 

Antradienis, 2003.08.05 

Vadovai suvažiuoja. 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų pakėlimas. 
Pusryčiai. 
Vadovų posėdžiai ir tvar

kymasis pagal reikalą. 
Pietūs. 
Vadovai tvarkosi pagal 

reikalą. 
Vėliavos nuleidžiamos. 
Vakarienė. 
Vadovų posėdis. 
Bendras laužas. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Trečiadienis, 2003.08.06 
Stovyklautojai suvažiuoja. 
Stovyklos pradžia. 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų pakėlimas. 
Pusryčiai. 
Stovyklautojai suvažiuoja. 
Pastovyklių įrengimas. 
Pietūs. 
Stovyklautojai suvažiuoja. 

Pastovyklių įrengimas. 
Stovyklos atidarymas 

prieš vakarienę. 
Vėliavos nuleidžiamos. 
Vakariene: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Pastovyklių laužai. 
Naktipiečiai. 
Vadovu posėdis pagal reikalą. 
Tyla 
Ketvirtadienis, 2003.08.07 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupes. 
Pastovyklių programa. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos 
Vakariene: dvi grupes. 

Laisvalaikis ir pasiruoši
mas laužui. 

Bendras susipažinimo lau
žas. 

Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Penktadienis, 2003.08.08 
Jaunos šeimos suvažiuoja. 
Keliamės, mankšta ir prau

siamės. Vėliavų, gairių pakėli
mas. 

Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vadovai lanko pastovykles. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir šokiai. 
Šokiai. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Šeštadienis, 2003.08.09 
Iškilmingas savaitgalis. 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Karaliaus Mindaugo die

nos programa. 
Vėliavų nuleidimas. 
Gairelės nuleidžiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Didysis laužas. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Sekmadienis, 2003.08.10 
Iškilmingas savaitgalis. 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių laikas. 
10 v.r. bendros šv. Mišios. 
Pietūs: dvi grupes. 

Pastovyklių laikas. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Šakų laužai. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Pirmadienis, 2003.08.11 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Pastovyklių laužas ir nak

tinė programa. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal reikalą. 
Tyla. 
Antradienis, 2003.08.12 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Bendras laužas. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal reikalą. 
Tyla. 
Trečiadienis, 2003.08.13 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Pastovyklių laužas ir nak

tinė programa. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal reikalą. 
Tyla. 
Ketvirtadienis, 2003.08.14 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir šokiai. 
Šokiai. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal rei

kalą. 
Tyla. 
Penktadienis, 2003.08.15 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairių pakėlimas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Pietūs: dvi grupės. 
Pastovyklių programa. 
Vadovai atsisveikina su 

pastovyklėmis. 
Vėliavos, gairelės nulei

džiamos. 
Vakarienė: dvi grupės. 
Laisvalaikis ir pasiruoši

mas laužui. 
Bendras atsisveikinimo 

laužas. 
Naktipiečiai. 
Vadovų posėdis pagal reikalą. 
Tyla. 
Sekmadienis, 2003.08.16 
Stovyklos pabaiga. 
Keliamės, mankšta ir 

prausiamės. 
Vėliavų, gairelių pakėli

mas. 
Pusryčiai: dvi grupės. 
Vėliavų nuleidimas ir 

atsisveikinimas prieš pietus. 
Pietūs: dvi grupes. 
Stovyklautojai išvažiuoja. 
V a d o v a i T i k r i n a r a j o n ą 
Vadovai išvažiuoja. 

ČIKAGOS SKAUTŲ „VĖTRUNGĖS* 
STOVYKLOS VADOVYBĖ 

Viršininkė - administra
torė — Dana Mikužienė, 620 
Edgebrook Drive, Shorewood, 
IL 60431. Tel. 815-725-8494. 
mikiiziB3@attbi.com 

Viršininkės pavaduotoja ir 
iškylų koordinatorė — Dalia 
Žygienė, 804 S. Waiola, La 
Grange, IL 60525. Tel. 708-
482-8393. 

dzygas@mail.enc.kl2.il.us 
Iždininkas — Vytas Buti-

kas, 4025 Linden, Western 
Springs, IL 60558. Tel. 708-
246-7416. vakrmk@aol.com 

Stovyklos sekretorė — 
Loretta Jučienė, 19530 Fiona, 
Mokena, IL 60448. Tel. 708-
478-8063. lrjucas@attbi.com 

Komendantas ir stovyklos 
muzika.— Justinas Andriušis, 
58 Romiga Lane, Palos Park, 
IL 60464, 

litiinnicakid@hotmail.com 
Vyriausias šeimininkas — 

Gražutis Matutis. 
Šeimininkės ir šeiminin

kas — Kristina Vaičikonienė, 
Petras Šalčiūnas ir Laura Vai
cekauskienė. 

Naktinė sargyba — Min
daugas Griauzdė, 216 Nuttall 
Rd., Riverside, IL 60546. Tel. 
708-442-0397, oreiah@aol.com 

Slaugių direktorė — 
Alicija Vodickienė, 

biciule@aol.com 
Vandens sargybos direkto

rius — Tomas Mikužis, 620 
Edgebrook Drive, Shorevvood. 
IL 60431. Tel. 815-725-8494, 
vballsetl@yahoo.com 

Vandens sargyba — Rasa 
Milo ir Audra Rupinskaitė. 

Stovyklos ūkis — Romas 
Cesas, 5 S 465 Arlington Ave., 
Naperville, IL 60540, tel. 630-
961-3896, laivas@rcn.com 

„Aušros Vartų7„Kerna-
vės" pastovykles viršininkė — 
Audra Lintakiene, 3509 Ro-
semaer, Brookfield, IL 60431. 
Tel. 708-387-9180, 

lintakas@aol.com 
„Nerijos" pastovykles 

viršininkė — Aldona VVier, 
553 59th Street, Lisle, IL 
60532. Tel. 630-964-9120, 

weirlia@msn.com 
„Lituanicos" pastovykles 

viršininkas —- Aras Lintakas, 
3509 Rosemear. Brookfield, II 
60513. Tel. 708-387-9180, 
aras.lintakas@exeloncorp.com 

Jūrų skautų pastovykles 
viršininkas — Robertas Joku-
bauskas, 319 E. 6th Street, 
Lockport, IL 60441. Tel. 815-
838-8136. 

ravijoli@attbi.com 
Jaunų šeimų pastovykles 

viršininkai: Linas Kelečius, 
117 S. Ashland Ave., La-
Grange, IL 60525. Tel. 708-
352-3025, 

kvany8@earthlink.net 
Julija Ward, 4727 Johnson 

Ave., Western Spring, IL 
60558. Tel. 708-246-6299. 
jward@wf8-inc.org 

Skautai, skautės ir tėvai, 
turintys klausimų, prašomi 
kreiptis į atitinkamus stovyk
los vadovybės narius. 

SUSIPAŽINKIME SU LIETUVOS SKAUTU 
TAUTINĖS STOVYKLOS PROGRAMA 

Stovykla vyks š.m. liepos 
mėn. 20-27 d. Plateliuose. 
Stovyklaujama bus 6-se pas-
tovyklėse. Stovyklos vyriau
sias viršininkas Žydrūnas 
Pilitauskas. Programa pa
skelbta internete. 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
PASTOVYKLES 

PROGRAMA 

Pastovykles guru (vado
vai): 

Sktn. Vyr. skautė fil. Gra
žina Kačergytė 

Tel. 8-687-32726, adr. A. 
Smetonos 8-1, Vilnius 2001 

Vilniaus skautų centras, 
grazyte@delfi.lt 

Sk. vytis Rapolas Vedric-
kas 

Tel. 8-682-45245, adr. A. 
Smetonos 8-1, Vilnius 2001 

Vilniaus skautų centras, 
rapolazz@one.lt 

Dalyviai — į jaunesniųjų 
skautų pastovyklę priimami 
11 metų bei davė įžodį jaunes
nieji skautai. Į pastovyklę 
bus priimami jaunesnieji 
skautai, tiek atvykę su vado
vais, tiek be vadovų, jei jie bus 
užsiregistravę pagal bendrus 
stovyklos reikalavimus. 

Gyvenimo sąlygos — jau
nesnieji skautai gyvens „ma
žųjų laukinukų" pastovyklėje 
ir dalyvaus programoje sto
vyklinėmis skiltimis (gau
jomis), kurios bus sudaromos 
8-10 vienos lyties narių. 
Kiekviena skiltis turės suau
gusį globėją, kuris gyvens ir 
dalyvaus su ja visur ir visą 
stovyklos laiką. Labai kvie
čiame atvykti jau suformuo
tomis skiltimis. Atvykę pa
vieniui ar pilnai nesuformuo
tomis skiltimis bus suskirs
tyti į stovyklinę skiltį. Jei va
dovas norėtų būti savo skil
ties globėju, labai prašytume 
pranešti apie tai gurui. 

Ką reikia atsivežti? 

Be įprastinio stovyklavi
mo inventoriaus (miegmai
šius, vaistų ir kt.). visi jaunes
niųjų skautų pastovykles 
dalyviai privalo atsivežti: šor
tus •''melvnus : r be inkiu •:'/ 
r a š ų m a r š k i n ė l i u s s e se s 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U5.) 
U ž s a k a n t į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s R imše l i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: admin i s t r ac i j a@draugas .o rg 

redakc i j a@draugas .o rg 
r a s t ine@draugas .o rg 
ske lb imai@draugas .o rg 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33 00 
$38 00 

$85.00 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LK30S - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 70&423-5155. 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

baltus, broliai —juodus, būti
nos kepuraitės nuo saulės. 

Jaunesniųjų skautų skil
tys (gaujos) turėtų, kaip 
įprasta atvykti su savo pala
pinėmis, kirviu'ais) ir pjūk-
lu(lais), peilis ir žibintuvėlis 
kiekvienam būtinas. Stovyk
loje negalima išsinuomoti ar 
gauti papildomų palapinių, 
todėl geriau atsivežti daugiau 
palapinių nei mažiau. 

Daugiau specifinių reika
lavimų nėra — atsižvelkite į 
stovyklos sąlygas ir tai, kad 
gali būti prastas oras. o pro
grama vyks bet kokiomis sąly
gomis. 

Pastovykles programos 
'tikslas — ugdyti skautiško 
gyvenimo būdo supratimą per 
pasaulio pažinimą. 

Pastovykles tema — Ap
link pasaulį. 

Pastovykles programa — 
ji susideda iš: bendrų stovyk
linės programos renginių — 
atidarymo-uždarymo; 

teminių dienų pastovyklė
je — kiekvieną dieną gyventi 
tam tikros šalies dvasia, visi 
simboliai, papročiai, (liaudies 
ir skautiškos), vėliava, rytinės 
mankštos klausimai, skau
tiškos tradicijos ir 1.1, yra apie 
tą šalį užsiėmimų skiltyse — 
dvi valandos per dieną yra 
skiriamos skautų individua
liems skilties ugdymo ir 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

,,pager" numeriu 708-644-0074. 

VlDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
/ DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

mokymo užsiėmimų, rytinės 
intelektualinės mankštos, 
gaujos kampelių (tarybos), 
dienos aptarimo, maldos laiko; 

iškylų skiltimis — Robin
zonų sala (kiekvieną dieną 
iškeliaus į iškylą ištvermei 
ugdyti su nakvyne palapinėje, 
laukiniais nuotykiais). 

SKAUTININKU 
PASTOVYKLES 

„SKAUTININKIJA — 
LIETUVOS ATEITIES 

KŪRĖJA" PROGRAMA 

Pastovykles vadovai 
Viršininkas — sktn. Me

čislovas Raštikis. 
Komendantas — pskt. Do

natas Bagdonas. 
Religinės programos vado

vė — pskt. Asta Ivanauskienė. 

Programa 
Antrą ir trečią stovyklos 

dienomis skautininkų pa
stovyklėje vyks konferencija 
„Skautininkijos vieta . ir 

reikšmė skautų judėjime". 
Sekmadienį, po šv. Mišių, 
savianalizės bei dvasinio tobu
lėjimo diena, pašnekesiai prie 
laužo. Naują savaitę skau
tininkai pradės nuo jūrinio 
skautamokslio žaidimų ant 
vandens, o naktį patrauks į 
vieną Platelių ežero salą. Ten 
ir pasiliks nakvoti. Liepos 22 
d. skautininkai sportuos, o 2.3 
d. — dirbs gerus darbus. 
Vakare aplankys jaunesniuo
sius skautus. 24 d. — konfe
rencija „Skautiškos vertybės", 
vakare — laužas su vyčiais. 25 
d. skautininkai keliaus aplink 
Platelių ežerą. Kadangi ke
lionė ilga, tai nakvoti teks sus
toti prie ežero. Po ilgų ir sun
kių kelionės d. skautininkai 
atsipūs — ekskursija į Že
maičių Kalvariją. Šarnele, 
Mosėdį, Orvydų sodybą. Va
kare — uždarymas. 27 d. — 
atsisveikinimas ir išvykimas. 

(Bus daugiau) 
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POKALBIS SU LR 
PREZIDENTU ROLANDU 

PAKSU 
— Pone Prezidente, Lietu

vos žmonės šiandien dar gyve
na šventine nuotaika, bet visa 
tai tik trumpas jų gyvenimo 
laiko tarpsnis. Norėčiau po
kalbį pradėti Jūsų dar nese
niai pasakytais žodžiais: 
„Siekti daugiau, negu įma
noma, ir padaryti daugiau, 
negu esame užsibrėžę". Ko 
siekiate, Pone Prezidente, ir 
ką esate užsibrėžę per savo 
kadenciją atlikti, kad page
rintumėte Lietuvos žmonių 
gerovę? 

— Iš tikrųjų Vilnius ir vi
sa Lietuva šiomis dienomis 
šurmuliavo įspūdinga šven
te ir data — 750 metų nuo 
mūsų valstybės įkūrimo, Min
daugo karūnavimo. Ne visos 
valstybės gali pasigirti tokia 
turtinga istorija. Šventės ren
giniai, koncertai. įvairių 
objektų atidarymas — visa 
tai yra labai smagu. Galime 
džiaugtis ir didžiuotis laisva. 
nepriklausoma, demokratiš
ka, garbingos istorijos vals
tybe. 

Į klausimą apie būsimą 
kadenciją atsakyčiau, kad 
mano, kaip valstybės vadovo, 
darbus diktuoja Lietuvos po
litiniai tikslai. Rinkimų kam
panijos metu keliavau po Lie
tuvą, susitikau su daugybe 
žmonių. Todėl Lietuvos gy
ventojų keliamos problemos 
man yra žinomos. Iš jų. o ne 
iš akademinių ar kabinetinių 
nuostatų, atsirado mano pro
grama. 

Įsivaizduoju, kad ateities 
Lietuva — tai turtinga, sau
gi, klestinti, demokratiją ir 
saugumą pasaulyje gerbianti 
valstybė. Tikiu, kad kitų me
tų gegužę mūsų šalis taps 
Europos Sąjungos nare. Ne 
už kalnų — ir narystes NATO. 

Džiugu, kad pamažu spren
džiamas ir toks svarbus už
sienio politikos uždavinys, 
kaip geri santykiai su kaimy
nais. Kaip pavyzdį nurody-
čiau santykių su Rusija ge
rėjimą. Nuo šio mėnesio pra
džios įsigaliojusi nauja tranzi
to per Lietuvą tvarka, mano 
nuomone. yra priimtina 
abiem šalim. Galų gale ratifi
kuota sienos su Rusija sutar
tis ir pasirašyta readmisijos 
sutartis. 

Mūsų diplomatinėms tar
nyboms pavedžiau suformuo
ti pirmumus ateičiai. Kokia 
Lietuva bus, įstojusi į ES ir 
NATO9 Kaip ginsime savo in
teresus? Kaip atstovausime, 
kaip būsime girdimi? Esu įsi
tikinęs, kad užsienio politikai 
turime skirti itin didelį dė
mesį, i 

LR prezidentas Rolandas Paksas . 

Be abejo, nemažai dar tu
rime ir valstybės vidaus prob
lemų. Turime pakelti žmonių 
gerovę, pagerinti verslo sąly
gas, grąžinti pasitikėjimą 
valdžia. Piktnaudžiavimai tar
nyba, korupcija — tai skaudu
liai ir negerovės, su kuriomis 
tikrai nesitaikstysiu. 

— Ar Jūs sutiksite su tuo, 
kad Prezidento institucija turi 
daugiau galių, negu žmonės 
įsivaizduoja? 

— Konstitucija labai aiš
kiai apibrėžia prezidento ga
lias. Tačiau valstybes vado
vas yra ir moralinis autorite
tas, ir būtent ši aplinkybė le
mia, kad prezidentas gali. o 
kartais ir privalo, spręsti 
problemas, kurios galbūt ne
priklausytų jam pagal Kons
tituciją. 

Manau, kad aktyvus ir 
energingas prezidentas gali 
padaryti labai daug. Jeigu 
valstybės vadovas iškelia 
konkrečią problemą, nema
nau, kad Seimo. Vyriausybės 
ar kitų institucijų pareigūnai 
nenorėtų jos spręsti. Galbūt 
reikėtų juos mobilizuoti, jų 
veiklą nukreipti tam tikra 
kryptimi. 

— Gal čia kaip tik ir būtų 
prezidento galios esencija, ką 
jūs sakote apie nukreipimą'.' 

— Galima įvardyti ir ši
taip. 

— Ar yra kokie planai iž 
arčiau susipažinti su išeivija, 
gal tiksliau pasakius — Lie
tuvos diaspora, nes ji iš.tiesų 
yra plati. Juk nemaža tautos 
dalis dabar gyvena užsienyje, 
o po integracijos į Europos 
Sąjungą dar daugiau Lietuvos 
piliečių išvyks iš savojo kraš
to. 

— Iš tikrųjų daugybė lie
tuvių gyvena svetur. Palygin
ti su gyvenančiais Lietuvoje 
tai — didelis skaičius. 

Tikėtina, kad, atsivėrus 
laisvo žmonių judėjimo gali
mybėms, pradiniame narystės 
ES tarpsnyje atsiras norinčių 
išvažiuoti iš Lietuvos. Todėl 
turime sudaryti sąlygas, kad 
ne iš Lietuvos važiuotų, o į ją 
norėtų sugrįžti anksčiau iš
važiavusieji. 

— Ar ekonomiškai šiuo 
metu visa tai yra įmanoma? O 
jeigu ne, tai gal yra kuriami 
planai? 

— Būtų galima pasakyti 
labai gražiai: jaunime, arba, 
Lietuvos žmonės, sugrįžkite. 
Tačiau to neužtenka. Reikia 
realių veiksmų ir didelių po
kyčių, kad žmonės galėtų tu
rėti darbą, kad už savo darbą 
galėtų normaliai pragyventi, 
išmaitinti šeimą,. išmokslinti 
ir išleisti į gyvenimą vaikus, 
kurie savo ruožtu galėtų čia 
gauti darbą, įsigyti būstą. 
Suprantama, jog šūkiais nie
ko nepasieksi. 

Prie prezidento institucijos 
įkūriau Jaunimo reikalų ta
rybą, nes būtent daugiausia 
išvažiuoja jaunų žmonių. Mes 
raginame juos kelti proble
mas ir visiems kartu ieškoti 
joms sprendimų. Manau, kad 
šitie dalykai jau yra pajudėję. 

Jkūriau ir Tautinių ben
drijų tarybą, kurioje dirba ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Garbrielius 
Žemkalnis. Manau, jog ši tary
ba daug dėmesio skirs išeivi
jos problemoms spręsti. 

— Labai daug rašoma apie 
Lietuvos kaimo ekonominį 
nuosmukį. Nesigilinant į pie
no, runkelių, ar kitas krizes, 
kurios turės būti išspręstos 
vyriausybiniu lygiu, ar yra 
ieškoma pajamų šaltinių kai
mo žmonėms? Vienas pavyz
dys būtų užsiimti turizmu? O 
gal yra ir kitokių galimybių? 

— Ačiū už klausimą apie 
kaimo problemas. Maloniau
sia kalbėti apie kaimo turiz
mą. Ne vien todėl, kad nese
niai paprašytas tapau Kaimo 
turizmo asociacijos globėju. Su 
šia veikla esu neblogai susipa
žinęs. Džiugu, kad pastarai
siais metais kaimo turizmas 
Lietuvoje išaugo keleriopai — 
nuo kelių sodybų iki daugybės 
jų. Jose galima priimti atos
togaujančius žmones vasarą ir 
žiemą, iš Lieutvos ir užsienio. 

Kaime gyvenantiems žmo
nėms yra ir daug kitokių gali
mybių imtis verslo. Raginu 
juos kurti perspektyvius eko
loginius ūkius, pritariu koope
racijai. Dažnai susitinku su 
žemės ūkio atstovais. Mano 
dėmesio centre bus ir ES ski
riamų lėšų panaudojimas. 
Manau. kad. sutelkę jėgas ir 
lėšas, kaime situaciją pakei
sime. 

— Rinkimų kampanijoje 
Jūs akcentavote vieną savo 
pirmumų —kovą su korupci

ja. Prieš penkerius metus gir
dėjau prezidentą Valdą Adam
kų jo inauguracinėje kalboje 
skelbiant „karą" korupcijai 
Lietuvoje. Neatrodo, kad labai 
daug kas pasikeitė. Skaitome 
ir toliau apie žemėtvarkininkų 
klanus, korumpuotus muiti
nės darbuotojus bei biudže
tinius stygius Lietuvos polici
joj... Kuo skirsis Jūsų kova? 

— Apie korumpuotus že
mėtvarkininkus, kurie atsi
kėlė sau žemę arba gražiau
siose Lietuvos vietose įsigijo 
ją, naudodamiesi tarnyba, dau
giausia taip plačiai ir. rašoma 
todėl, kad, kaip prezidentas, 
iškėliau šį klausimą. Pakvie
čiau ir visuomenę, ir teisėsau
gos institucijas tirti kiekvie
ną atvejį, nesitaikstyti su šia 
negerove. 

Lietuvoje taip pat skamba 
neteisėto miškų kirtimo tema. 
Mes reikalaujame, kad atitin
kamos žinybos pateiktų spren
dimus, būtinus situacijai pa
gerinti. Prieš savaitę Seimas 
pritarė mano pateiktai įstaty
mo pataisai, pagal kurią ne
sąžiningi valdininkai turi būti 
atleisti iš darbo, o, pasinaudo
jusieji tarnybine padėtimi, 
tam tikrą laiką netenka tei
sės dirbti valstybės įstaigose. 

— Čia tik kelios situacijos, 
į kurias jūs atkreipėte vi
suomenės dėmesį. Kokie 
ateities planai? 

— Vienas iš mūsų pirmi
nių uždavinių ir yra kova su 
biurokratizmu bei korupcija. 
Turime pakankamai informa
cijos ir rengiame veiksmų pla
ną. Kviečiu į šį darbą įsitrauk
ti kitas valstybės institucijas. 
Manau, kad pasieksime neblo
gų rezultatų. 

Visiškai neseniai įvyko su-
sitikimms su tarptautinės or
ganizacijos „Transparency In
ternational" atstovais. Mums 
yra svarbios jų išvados apie 
korupcijos mastą. Nelabai ga
lėčiau atvirai daug ką sakyti, 
bet noriu patikinti, kad ši te
ma nedings iš mano darbot
varkės. 

— Jeigu kartais Seimas 
nekooperuos su Prezidentūra, 
t.y., Jūsų siūlomomis patai
somis, ar ieškosite kitų kelių? 

— Būtų apmaudu, jeigu 
svarbiausios valstybės insti
tucijos — Seimas, Vyriausybė, 
prezidentas — neveiktų ben
dra, Lietuvos žmonėms reika
linga, kryptimi. Tikiu, kad pa
vyks rasti sąlyčio taškų su 
Seimo dauguma. 

— Skaitant Lietuvos spau
dą, galima susidaryti nuomo
nę, jog valstybės valdžios ga
lia, bent šiuo metu, yra prem
jero rankose. Ar taip yra iž 
tiesų? Gal galėtumėte paaiš
kinti Jūsų santykius su prem
jeru? 

— Mūsų darbo santykiai 
yra normalūs ir konstrukty

vūs. Dažnai susitinkame, ap
tariame būsimus sprendimus 
ir projektus. Įvedžiau tradici
ją, kad kiekvieną pirmadienį, 
11 valandą ryto Seimo pir
mininkas ir ministras pir
mininkas atvyksta pas mane 
ir kartu aptariame svarbiau
sius savaitės darbus, ką ir 
kaip turime padaryti. Noriu 
pabrėžti, kad daugeliu atvejų 
mes sprendimus suderiname. 

Kitas bendro darbo pavyz
dys yra atnaujinta Valstybės 
gynybos tarybos veikla. Jos 
posėdžiuose dalyvauja Seimo 
pirmininkas, ministras pirmi
ninkas, kariuomenės vadas, 
krašto apsaugos ministras ir 
kiti aukšti pareigūnai. Svar
biausiais klausimais pri
imame bendrus sprendimus. 

Kad kuo geriau būtų at
stovaujama Lietuvos intere
sams užienyje, • įsteigiau Už
sienio politikos koordinavimo 
tarybą. Ši taryba valstybės 
poziciją formuoja įvairiais 
užsienio politikos klausimais. 

— Ar galima tikėtis pa
keitimų teisėsaugoje? Juk 
kiekvieno žmogaus saugumas 
ir teisingumas yra vienas iš 
pilietinės gerovės pagrindų? 

— Esu sakęs, ir sakysiu, 
kad pagrindinis kriterijus, 
pagal kurį vertinu pareigūnų 
darbą, yra kompetencija ir 
profesionalumas, tarnavimas 
Lietuvos žmonėms ir valstybės 
interesams. Man nesvarbu jų 
partinė priklausomybė. Jeigu 
jie dirbs gerai, palinkėsiu 
jiems sėkmės. Tačiau jeigu 
viešąją tvarką, žmonių sau
gumą privalančių užtikrinti 
institucijų vadovai nesusi
tvarkys su pareigomis, juos 
pakeisime. 

— Šį rudenį dalyvausite 
JT asamblėjos posėdžiuose 
New Yorke. Gal ta proga ža
date lankytis ir lietuviškuose 
telkiniuose, pavyzdžiui, lietu
vių išeivijos sostinėje Čika
goje? 

— Visut vizitų, kiek per 4 
mėnesius jų turėjau, metu bū
tinai susitinku su ten gyve
nančiais lietuviais. Būdamas 
Jungtinėse Valstijose, tikrai 
nekeisiu tradicijos, juo labiau, 
kad ten Lietuvių Bendruo
menė yra ir didelė, ir aktyvi. 

— Pone Prezidente, ačiū 
už pokalbį, tikiuosi, kad atei
tyje ir vėl sutiksite paben
drauti su mūsų dienraščio 
skaitytojais. 

— Ačiū už' dėmesį, už 
korektiškus, ir sakyčiau, labai 
tikslius, aktualius klausimus. 
Linkiu Jums, jūsų kolektyvui 
sėkmės. Linkiu visiems skai
tytojams geros nuotaikos, 
sveikatos, ramybės ir tikėjimo. 

— Pone Prezidente, linki
me sėkmės Jūsų užsibrėžtuose 
tiksluose. 

Kalbėjosi 
Leonas Narbutas 
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Vytautas Bieliauskas 

Karo teisėtumas 
Sakoma, kad yra kelios 

didžiosios nelaimės, galinčios 
padaryti daugiausia žalos: 
badas, karas ir maras. Lie
tuvoje net maldose buvo įvesta 
speciali suplikacija: „nuo ba
do, maro, ugnies ir karo, gel
bėk mus, Viešpatie!" Karas 
yra būdas jėga spręsti tarp
tautinius ginčus, nors iš 
esmės nieko neišsprendžia, 
išskyrus tai, kad vieni pri
verčia kitus priimti jų reika
lavimus, sprendimus bei įsa
kymus. Karo metu viena 
grupė žmonių paskelbia kitus 
savo priešais ir, nors asme
niškai vieni kitų nepažįsta ir 
nėra vieni kitiems nusikaltę, 
vieni kitus žudo, skriaudžia, 
naikina aplinką. 

Be abejo, karai visuomet 
buvo laikomi blogiu, bet žmo
nijos istorija rodo, kad nebuvo 
nei vieno šimtmečio, kuriame 
nebūtų buvę karų. Praėjusio 
šimtmečio eigoje kilo net du 
pasaulinio masto karai, o po to 
— daug mažesnių konfliktų, 
kurių pasekmės buvo taip pat 
labai žalingos. Ir šio šimt
mečio pradžioje jau pergyve
name du karus, kurių tikslas 
buvo sustiprinti taiką ir 
saugumą. Kol kas nei vienas 
šių tikslų dar nėra pasiektas. 

Seniau primityvios žmo
nių bendruomenės karo reikš
mės net nesvarstė — jos tik 
kariavo, bet moderniaisiais 
laikais ieškoma priežasčių ka
ro reikalingumui ir jo patei
sinimui. Dabar daug kalbama 
apie „teisėtą karą". 

Karo teisėtumo diskusijų 
jau randame šv. Augustino 
raštuose, o visa ..teisėto karo" 
teorija buvo sukurta šv. Tomo 
Akviniečio. Savo „Summa 
Theologicall/11, Q. 40 'De 
Bello"" jis nu.-ako, kad teisė
tam karui yra reikalingos trys 
sąlygos: suverenus autorite
tas, teisinga priežastis ir sie
kimas teisingų tikslų. 

Bene aiškiausias pagrin
das karui yra savigyna arba 
pasipriešinimas užpuolikams. 
Nemažiau aiški teisė yra ap
ginti nuo priešų savo teritoriją 
arba ją iš užpuolikų atsiimti. 
Atrodytų, kad karas būtų tei
sus, jeigu tuo būdu galima 
apsaugoti savo kraštą nuo ga
limo pavojaus ar užpuolimo. 

Kai karas pradedamas, 
siekiant užimti kitų teritoriją, 
okupuoti kitą valstybę, atimti 
jos turtus arba žaliavas, jis 
negali būti teisėtas. Norint 
tokių neteisėtų karu išvengti, 
praėjusiame šimtmetyje su
kurtos tarptautinės organiza
cijos, kurių tikslas buvo gin
čus tarp valstybių spręsti dia
logu, bendru susitarimu. Po 

Pirmojo pasaulinio karo tokią 
taikinimo paskirtį turėjo Tau
tų Lyga. o po Antrojo — Jung
tines Tautos. Atrodo, kad su 
šių organizacijų pagalba buvo 
išvengta kai kurių tarptau
tinių konfliktų, bet. deja, jų 
veiksmingumas visgi buvo, ir 
yra. ribotas. 

Vakarų pasaulyje vis dėlto 
išlikusi „teisėto karo" sąvoka 
ir dabar kiekvienas, pasiruo
šęs pradėti karą. stengiasi ir 
sau, ir kitiems įrodyti, kad jo 
galvojimas yra teisingas, kad 
jo planuojamas karas yra tei
sėtas. Tokio teisėto karo idėja 
buvo paskelbta, kai JAV po 
2001 m. rugsėjo 11d. išsiuntė 
savo karines pajėgas į Afga
nistaną, kad sustabdytų tenai 
treniruojamus teroristus ir 
globą, teikiamą jų vadui Osa-
ma bin Laden. Taip pat šių 
metų pradžioje JAV vadovybė 
paskelbė, kad Irako diktato
rius Saddam Hussein turi 
paruošęs masiniam žmonijos 
naikinimui ginklus ir gali 
pulti fte tik savo kaimynus, 
pavyzdžiui, Izraelį, bet pasiek
ti net Jungtines Valstijas. 

Šitaip samprotaujant, nu
tarta reikalauti, kad Hussein 
pasitrauktų iš savo pareigų. 
Kitu atveju, jis būsiąs pašalin
tas jėga. Žinoma. Saddam 
Hussein nepasitraukė. Tad 
Amerika ir Didžioji Britanija 
nutarė jį jėga pašalinti, 
paskelbdamos karą Irakui. 

Taip buvo pradėtas vadi
namasis „prevencijos karas", į 
kurį, be JAV ir Didžiosios 
Britanijos, įsijungė keli kiti 
sąjungininkai. Tai buvo pir
mas kartas JAV istorijoje, kai 
ši valstybė išėjo į puolamąjį 
karą, nes ligi tol ji dalyvavo 
tik arba gynimosi, arba kitų 
gynimo karuose. 

Karas Irake buvo greitai 
laimėtas, bet jo pabaigos dar 
nematyti. Dabar liko nema
lonus, slegiantis klausimas 
dėl šio karo teisėtumo. Ligi 
šiol masinio žudymo ginklų 
Irake nerasta, o dėl kai kurių 
kitų JAV vyriausybės (ir 
prezidento) tvirtinimų tenka 
labai suabejoti. Reikia sutikti, 
kad Saddam Hussein buvo 
žiaurus diktatorius, skriaudė 
ir kankino savo žmones. Irako 
gyventojai dabar yra išlaisvin
ti, tauta galės atsigauti, bet ar 
tai buvo teisėtas pagrindas 
..prevenciniam karui", tik 
ateitis parodys. 

Kaip kiekvienas karas, 
taip ir šis, yra žmonijos nelai
mė. Deja. konfliktai jėga yra 
retai išsprendžiami. Tokių 
sunkumų nėra išvengęs ir 
Irako karas. 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Liepsnos nutvieksti 

2002 m. gegužę rajono 
laikraštyje išspausdintas gim
nazistės straipsniūkštis (I. 
Prapuolenytė, „Patriotams — 
neskaityti". JJarbas", 200105.05. 
Nr. 51, 7224, p. 4) sukrėtė jau
no žmogaus cinizmu. Apspjau-
džiusi motinos kalbą (.ja nie
kur, be Lietuvos nesusišnekė
siu!"), lietuvių literatūrą („kur 
mūsų bestseleriai'""*, muziką 
(„be necenzūrinių žodžių ne
galiu rašyti!"), gimtinės žmo
gų („gauja, dvokianti tvartu ir 
prakaitu"), moksleivė rėkte iš
rėkia pagrindinę nuostatą: 
„Man nusispjaut ant visos Lie
tuvos!" Ir pagrasina — iš
simokslinusi gyventi važiuos į 
užsienius! Štai ir viskas. Jau
nas medelis, išrautas iš tė
viškes dirvonų, nukapotom (o 
gal nusikapojęs?) šakom ir 

šaknimis. Prigis svetimoje dir
voje? Nudžius? 

Nenoriu spėlioti, ieškoti 
kaltų. Šį kartą noriu papa
sakoti apie tuos mokinius, 
kurie prieš trisdešimt metų 
lanke tą pačią mokyklą ir ku
riems net tada. sovietmečiu, 
Lietuvos vardas, kaip ir tėvų 
žemė. kalba, buvo šventos ir j 
nieką neiškeičiamos vertybės. 

Spalvos 
Tą 1972 metų gegužę 

pavasaris putojo žiedais pačia
me įsibėgėjime. Vakarai buvo 
tykūs ir ramūs, tačiau dienos 
virpėjo lyg (tempta styga. Nuo 
kaitros9 Nuo keisto jaudulio, 
laukimo? Galbūt. Juk mokslo 
metai ejo Į pabaigą, o ir egza
minų sesija buvo čia pat. 
Tačiau niekas turbūt ir nesap
navo, kad mokslo metų pabai
gos rūpesčiai greitai bus nu

stumti į antrąjį planą, o dėme
sio centre atsidurs visiškai kiti 
dalykai. 

Besiartinančių egzaminų 
jtampą užgožė netikėtai pa
dangę nušvietęs gyvas fakelas 
— Romas Kalanta. Tikriausiai 
dar labai jaunas žmogus, tik
riausiai vienas iš tų, kuriems 
jūra — tik iki kelių. Dar ir 
šiandien tebesiginčijama dėl jo 
aukos motyvų — jaunuoliškas 
maksimalizmas9 Bravūra? 
Sektantiški įsipareigojimai? O 
gal tiesiog nenoras gyventi 
sustingusioje visuomenėje? 
Kaip ten bebūtų, jo kūno lieps
na, jo priešmirtiniai šūksmai 
..Laisvę Lietuvai!" privertė 
krūptelėti žmones, privertė 
daugelį susimąstyta— kokioje 
gi visuomenėje mes gyvena
me? 

Dar ir šiandien, prabėgus 
trisdešimčiai metų, stebiuosi, 
kaip tąsyk mūsų moksleiviai 
drąsiai ir ryžtingai atsistojo 
šalia Romo Kalantos. Atsistojo 
nesvyruodami, nesvarstyda
mi, kuo ir kaip reikės ap
mokėti šitą žingsnį. 

Viskas prasidėjo nuo to, 
kai Egidijus Jatkauskas, ga
bus ir veiklus, turintis didelį 
autoritetą dešimtokas, mokyk
los mokinių komjaunimo orga
nizacijos sekretorius, ant džin
sų etiketės nusipieše trispalvę 
ir ėmė išdidžiai vaikščioti po 
mokyklą. Tokia buvo solidaru
mo su R. Kalantos žygdarbiu 
išraiška. Tyli ir rami, tačiau 
sudrebinusi mokyklos gyveni
mą iki pat pamatų. 

Ak, šitos trys spalvos! Ką 
jos bereiškia šiandienos moks
leiviui? Bijau, kad beveik nie
ko. O tuo metu apie jas žinoti, 
o juo labiau viešai demon
struoti, buvo didžiulis nusi
kaltimas, kur} aiškinti iškart 
griebėsi saugumiečiai. Tardy
mų metu sukę apsukę, jie vis 
gqždavo prie spalvų. Spalvų ir 
pavardžių. Ir nieko nuosta
baus. Tos trys spalvos — tai 
valstybė, kurios atminimą 
okupantai buvo užsimoję bet 
kokia kaina ištrinti iš istori
nės tautos atminties. Kaip 
Egidijaus klasės vadovė, aš 
turėjau dalyvauti tardyme ir 

iš arti mačiau savo auklėtinio 
dvikovą su saugumo viršinin
ku Ivaškevičiumi. Keistai at
rodė tardymo metodika. Sau
gumietis nukreipdavo kalbą į 
malonius dalykus — rengi
nius, pasilinksminimus, eks
kursijas, mergaites — tik stai
ga, be jokios pauzes viršininko 
kumštis visa jėga smogdavo į 
stalą ir griežtas balsas šaukdavo: 

— Kas pasakė tau. kad yra 
toks spalvų derinys?! Pavar
dės!!! Pavardes!!! 

Šokinėjo grafinas su van
deniu ant stalo, krūpčiojo Egi
dijaus pečiai, atrodė-kad kitą 
kartą tas didžiulis kumštis 
nusileis jau ant moksleivio 
galvos... Ir vis dėlto pavardės 
nebuvo įvardintos. Girdėjęs 
žmones dainuojant apie tris 
spalvas. Kas jie tokie9' Nepa
žįstąs. Draugų neturįs, su jo
kia mergaite nedraugaująs, 
todėl trispalvę piešęs vienas. 
Kodėl? Džinsus norėjęs pagrą
žinti. O kodėl'piešė būtent 
dabar, kai susidegino Romas 
Kalanta?' Tai tik paprasčiau
sias sutapimas. Maždaug 

tokie buvo Egidijaus atsaky
mai. Ar jie tenkino saugumo 
viršininką? Nemanau. Todėl ir 
stengėsi visaip užgaulioti ir 
žeminti moksleivį. Įsake net 
plaukus nusikirpti, beveik nu
siskusti, nors hipių dievinamų 
ilgų plaukų Egidijus niekada 
ir nenešiojo, grasino išmesti iš-
mokyklos, neleisti studijuoti. 

O mokykla tyliai ūžė, kaip 
sujudintas bičių avilys. Jeigu 
kas anksčiau ir nebuvo spėjęs 
išgirsti apie R. Kalantą, tai 
dabar žinojo visi. Atėjo eilė 
mokytojams Ar ne jie ruošė 
dirvą tokiam moksleivio poel
giui? Kaltų, aišku surado. 

Daugiausia pylos gavo istori
jos mokytojas Gintautas Ge-
lažauskas. pasirodo, ne tą ir 
ne taip kalbėjęs apie socializ
mo statybą Tarybų Sąjungoje. 
„Jie nori mano rankomis susi
doroti su mokytojais, bet jiems 
nepavyks!" — susijaudinęs 
guodėsi man Egidijus. Ir iš 
tikrųjų nepavyko. 

Atėjo paskutine mokslo 
'metų diena. Paprastai tą die
ną visa mokykla švęsdavo kar
tu: vykdavo įvairus sportiniai 
renginiai, varžybos, atrakcio
nai, klases atlikdavo savo pa
rengtas programėles. Šį kartą 
buvo kitaip. Bus daugiau 

LIETUVIŲ NAMAI SENOVĖJE 
LIBERTAS KLIMKA 

Tęsinys. Pradžia Nr. 130 
Išauga vaikai ir peržengia 

gimtųjų namų slenksti. Ši me
tafora reiškia, kad išeina jie 
savarankiško gyvenimo keliu. 

Daugybe tikėjimų ir tradi
cinių papročių tautos atminty

je susiformavo per tūkstan
čius metų. sėsliai gyvenant 
tėviškėje. Jie kalba apie labai 
sudvasinta pasaulėjautą, pa
dėjusią nugalėti nelengva kas
dieninę buitį. Pabaiga 
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KAS VERTAS GERUMO ŽENKLO? 
Kauno miesto meras 

Arvydas Garbaravičius pasi
šovęs tęsti Gerumo miesto sta
tybą ir prašo talkos, ieškant 
eilinių kauniečių, vertų 
skaidraus, kaip viešai kitų 
labui neatlygintinai daromi 
geri darbai, apdovanojimo — 
stiklinės gerumo plytos. 

Veik prieš dvejus metus 
Kaune užgimė išskirtinė', net 
už Atlanto palankaus vertini
mo susilaukusi, tradicija — 
Kalėdų išvakarėse viešai 
miesto rotušėje pagerbti vi
suomenei nežinomus, „neap
dainuotus" žmones už jų gra
žius poelgius ar darbus, ne
būtinai susijusius su profesine 
veikla. Iniciatorius buvo tuo
metinis meras Erikas Ta
mašauskas. Tarp pirmųjų, ku
rie įvertinti stikliniu gerumo 
simboliu, — karo metais 
dešimtis žydų vaikų nuo mir
ties išgelbėjusi gydytoja ir 
mūsų dienomis nepriteklių 
kamuojama nepažįstamų žmo
nių šeimą pastoviai remianti 
žurnalistė. Buvo vairuotojas, 
prie daugiaaukščių, plynėje, 
pasodinęs ąžuolų giraitę, 
apdovanota ir drąsi moteris, 

kuri, pati nemokėdama plauk
ti, puolė į upę gelbėti skęs
tančius vaikus. Tą kartą ap
dovanoti 25 kauniečiai, daran
tys gerus darbus žmonėms. 
Dar vienam apdovanojimas 
teko už pasiaukojantį rūpestį 
beglobiais gyvūnais. Visus 
kandidatus, kurie buvo per 
šešiasdešimt, pasiūlė visuo
meninės organizacijos ar kau
niečiai, skambinę į savivaldy
bę, rašę laiškus merui bei 
redakcijoms. 

„Žmogaus gerumas ir kil
numas, manau, neturi likti 
neįvertintas, — pastebi Kauno 
miesto meras Arvydas Gar
baravičius. — Gerumo supra
timas daugelį mūsų lydi nuo 
vaikystės. Tėvai mus auklėjo 
gerumo dvasia, dabar mes 
taip auklėjame savo vaikus, 
siekdami, kad jie jaustųsi 
laimingi, darydami gera ki
tiems. Norėtųsi kad gerumo 
plytos atitektų tiems, kurie 
savo gyvenimo būdu, gražiais 
poelgiais laužo poelgiais 
susvetimėjimo barjerus tarp 
žmonių, dalijasi savo gerumu, 
įrodydami paprastą tiesą: mes 
reikalingi vieni kitiems. Nes 

esame viena bendruomenė, 
kurią galime gerumu stip
rinti". 

Iš daugiau nei 380 tūks
tančių Kauno gyventojų, mero 
įsitikinimu, nesunku atrinkti 
25 stiklinės gerumo plytos ver
tus žmones. Tačiau daryti 
reikia pradėti jau dabar, kad 
neatsitiktų kaip pernai — per 
vėlai pradėjus, gerumo plytos, 
ne pagal apdovanojimo nuos
tatas, įteiktos politikams ar 
valdininkams, nes trūko kam 
jas duoti. 

Pagal nuostatas, kurių 
keisti meras A. Garbaravičius 
neketina, 10 vadinamųjų ge
rumo ambasadorių dera at
rinkti iš tų, kuriuos pasiūlo 
pavieniai kauniečiai. Dešimt 
— iš visuomeninių organizaci
jų siūlytų kandidatūrų. 
Penkis žmones apdovanojimui 
siūlo pats meras. Valstybės 
tarnautojai bei politikai į mero 
įteikiamą stikljnę gerumo ply
tą pretenduoti negali. Gerus 
darbus visuomenės labui at
likti jiems ir taip privalu. 
Atrinkti kandidatūras apdo
vanojimui gerumo plyta šį 
kartą padės visuomeniniai 
mero patarėjai — Lietuvoje 
gerai žinomi ir gerbiami 
žmonės. „Kviesdamas paste
bėti tuos, kurie tyliai daro 
gera artimui, meras iš tikrųjų 
kviečia kauniečius keisti, ką 
neigiama jie pastebi savo 
aplinkoje, — JAV laikraštyje 
išspausdintame straipsnyje 

„Statant Gerumo miestą iš 
stiklo plytų" teigia dr. Elona 
Vaišnienė. — Paprastai — ko 
ieškome, tą ir randame. Kai 
žmonės kasmet aplink save 
ras vis daugiau „gerumo 
plytų", ilgainiui, ko gero, Lie
tuvos centre, Nemuno ir Ne
ries santakoje išaugs Gerumo 
miestas". Laiškų merui dėžutė 
yra savivaldybės centrinio 
pastato vestibiulyje. Siūlymai 
priimami ir savivaldybės tele
fonais: 424379, 424570 ir 
424600. EI. paštas 

birutem@kaunas. sav. lt 
Birutė Mačienė 

Mero patarėja 

TIKRAI GERAS 
STRAIPSNIS 

Šių metų liepos 5 d. 
„Draugo" šeštadienio numery
je išspausdintas įdomiai pa
rašytas, pasikalbėjimo forma, 
straipsnis apie Danutę ir Vy
tautą Bindokus. Straipsnio 
autorę Audronę Škiudaitę ga
lima tik pagirti: rašo ji gerai ir 
įdomiai. Jokių tuščių panegy-
rikų čia nėra ir straipsnį 
skaityti buvo vienas malonu
mas. Tokie straipsniai yra 
daug mieliau skaitomi, negu 
visokios ten mūsų lietuviškų 
„politologų" politinės kroni
kos. Aš, atvirai kalbant, ne
turiu laiko tiems „gudruo
liams"... 

Red. D. Bindokienę pažįs
tu nuo 1993 metų. Tada, grįž

damas iš Toronto, sustojau 
Čikagoje porą dienų ir pada
riau jai trumpą vizitą. Tada 
dar buvau gana aktyvus „Tė
viškės žiburių" bendradarbis. 
Pažinojau daug redaktorių, 
bet su D. Bindokienę pokalbis 
užsimezgė iš karto, lyg bū
tume daugelį metų pažįsta
mi. Tai buvo labai natūrali 
moteris ir draugiška iš pirmo 
karto. Jokio- pasipūtimo ir 
jokios išdidybės. Dabar, tai 
jau bus 10 metų, neseniai te
ko pasikalbėti telefonu ir ne 
daugiau, kaip kokias 5 minu
tes. Tai tokia ta mano pažin
tis, bet tą moterį gerbiu. Ge
rai redaguoja, tik dėlto 
„Draugas" dar vis laikosi. 

Straipsnį perskaičius porą 
kartų, sutinki su jos gyvenimo 
filosofija; tai praktiška ir vi
siems suprantama. Jokių čia 
didelių tarptautinių žodžių ir 
skaitai, lyg tavo paties būtų 
parašyta. Didelė pagarba V. 
D. Bindokams, kad neišbėgo į 
visokius ten Lemontus ir 
Lockportus, kur net gero van
dens stiklinės negalima gauti 
atsigerti. Toje vadinamoje 
„pasaulio lietuvių sostinėje" 
gyveno ir mano sūnus kurį 
laiką, tad tą sostinę pažįstu 
neblogai. Gaila, kad daugu
ma puolę į paniką ir taip vis
kas, atsiprašau, nuėjo šuniui 
ant uodegos. Marąuette Par
kas, koks jis buvo prieš 30 me
tų, toks jau nebebus, bet tai 
mūsų pačių kaltė. 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l ė 

Visų pirma atitaisome... 
Praėjusios savaitės trečiadie
nio „Šeimininkių kertelėje" 
pasitaikė dvi klaidos — ir tai 
tame pačiame recepte. Tad 
pakartojame visą receptą, šį 
kartą jau be klaidų (beje, tur
būt nei viena šeimininkė 
nedėtų į bulvių ar kitokias 
salotas 14 šaukštelių maltų 
pipirų — turėjo būti 1/4 šaukš
teliui 

VOKIŠKOS BULVIŲ 
SALOTOS 

2 sv. nedidelių bulvių 
'geriausiai tinka raudonos) 

1/3 puod. canola aliejaus 
1/3 puod. acto 
3 šaukštai sukapoto svo

gūno 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipi

rų 
1/2 sv. rūkytų lašinukų 

'bacon) 
4 kietai virti kiaušiniai 

(galima vartoti du kiaušinius 
ir dviejų kiaušinių tik balty
mus). 

Bulves išvirti, nusunk
ti, nulupti ir supjaustyti 
plonomis rikelėmis arba 
nedideliais gabaliukais. 

Išvirti ir atvėsinti kiauši
nius. . Supjaustyti riekelėmis 
arba nedideliais gabaliukais, 
panašiai, kaip bulves. 

•Keptuvėje iškepti lašinu
kus, nusunkti taukus ir la
šinukus sutrupinti nedideliais 
gabaliukais. 

Dideliame dubenyje su
maišyti bulves, aliejų, druską, 
pipirus, actą, svogūnus (jei 
kas nemėgsta žalių svogūnų 
patiekaluose, gali juos pake
pinti aliejuje, kol bus permato
mi ir suminkštės, tik jokiu bū
du neparuduos; tuomet ir alie
jus turės keptų svogūnų skoni, 
tuo būdu paskanindamas salo
tas), lašinukus irkiaušinius. 

Salotas patiekti karštas 
arba šaltas. Papuošti šviežių 
krapų šakelėmis. 

*LaJnrakat galima iš

kepti mikrobangėje: nemažos 
lėkštės paviršių iškloti po
pieriniais rar šluostėliais, 
vienu sluoksniu ant .jų iš
dėstyti lašinukus, uždengti 
kitu popieriniu rankšluostėliu 
ir kepti apie 3 minutes (karš
tai). Po to pakeisti popierinius 
rankšluostėlius apačioje, nes 
jie bus prisigėrę taukų, ir 
kepti uždengus, kaip anks
čiau, dar apie 3-4 minutes, kol 
lašinukai bus iškepę. 

Antras variantas: kai kas 
lašinukus pakepina karštame 
aliejuje, o po to riebalus nupi
la, lašinukus „nuvarvinant" 
ant popierinių rankšluostėlių. 
Taip kepant, lašunukai ne
prikimba prie keptuvės dugno 
ir būna traškesni. 

BRAŠKIŲ IR RABARBARŲ 
SALDUSIS 

1 ir 1/4 puod. cukraus 
3 puod. supjaustytų rabar

barų trhubarb) 
2 šaukštai arba 1/4 puod. 

„instant tapioca" 
2 šaukštai vandens 
1 dėžutė šviežių braškių 

(pint) 
2 kiaušiniai 
Nuplautus rabarbarus su

pjaustyti maždaug 1/2 colio 
ilgio gabaliukais. Sudėti į 
puodą su tapioca ir 1 puoduku 
cukraus, Sumaišyti, įpilti van
denį ir virti 10 min., vis pa
maišant. 

Sudėti nuplautas, be ko-
tukų ir lapelių braškes, nu
imti nuo ugnies ir įmaišyti ge
rai išplaktus kiaušinių try
nius. Supilti į 8 colių ketvir
tainį kepimo indą ir kepti 350 
laipsnių F orkaitėje 10 mi
nučių. 

Išplakti kiaušinių balty
mus su likusiu cukrumi, kol 
pasidaro kietos putos ir uždėti 
ant braškių-rabarbaro vir
šaus. SugTąžinti į orkaitę ir 
kepti dar 15 minučių sumažin
tu iki 300 laipsnių F karščiu. 

Tinka valgyti šiltą arba 
šaltą. 

GREITAS IR LENGVAS 
UŽKEPAS 

2 sv. neriebios maltos jau
tienos 

2 mažos dėželės šaldytų, 
smulkiai supjaustytų bulvių 
(frozen hash brovvns), išleistų 

2 puod. tarkuoto „ched-
dar" sūrio 

1 dėžutė grybų sriubos 
(cream of mushroom soup), 
neatskiestos 

1 vidutinio dydžio sup
jaustytas svogūnas 

2 dėžutės džiovintų svo
gūno žiedų (Freftch onion 
rings) 

Karštoje keptuvėje pake
pinti mėsą, kol praranda 
rausvumą. Nupilti atsiradu
sius riebalus. Pakepintą mė
są, sūrį, bulves, grybų sriubą 
ir svogūnus gerai sumaišyti. 
Truputį pariebaluoti 13x9x2 
kepimo indą. Sudėti paruoštą 
masę ir kepti 350 laipsnių F 
įkaitintoje orkaitėje apie 30 
min. Išimti iš orkaitės ir ant 
viršaus išdėstyti 2 dėžutes 
džiovintų, į žiedus išdalintų, 
svogūnų. Sugrąžinti į orkaitę 
ir dar pakepinti 15 min., kol 
viršus bus parudavęs. 

MIEŽINIŲ KRUOPŲ 
UŽKEPAS 

1 šaukštas sviesto 
2 šaukštai aliejaus 
1 puod. nevirtų stambių 

miežinių kruopų (barley) 
1 mažas svogūnas, sup

jaustytas 
1/4 puod. smulkiai sup

jaustyto žaliojo pipiro 
3 puod. viščiuko sultinio 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pi

pirų 
Sudėti sviestą ir supilti 

aliejų į keptuvę. Kai sviestas 
išsileis ir aliejus įkais, sudėti 
svogūną, kruopas ir, vis mai
šant pakepinti, kol svogūnas 
suminkštės ir kruopos pradės 
ruduoti. 

Sudėti žalią pipirą ir pora 
minučių patroškinti. Supilti 
verdantį sultinį, druską (Je'gu 
sultinis sūdytas, druskos 
nereikia), pipirus. Uždengti ir 
ant lengvos ugnies virti 25 
min. (Galima kepti 350 laip
snių F orkaitėje, uždengtame 
inde apie 1 vai.) Patiekti, kaip 
antrą patiekalą prie mėsos. 

GREITAS TORTAS 

1 dėžutė paruoštų šokola-

Uogų ir prieskoninių augalų paroda -
suruošta dvyliktąjį kartą. 

dinio torto miltų (chocolate 
cake mix — 18.25 uncijų dy
džio) 

1/2 šaukštelio tarkuoto 
muskato riešuto (nutmeg) 

2 šaukšteliai cinamono 
1 dėžutė (2 oz.) „vvhipped 

topping mix" 
tarkuoto tamsiojo šokola

do papuošimui 
Torto miltus paruošti, 

kaip parašyta ant dėželės, pri
dedant į tešlą muskatą ir cina
moną, ištepti riebalais, apačią 
iškloti vaškuotu popieriumi ir 
jį pariebaluoti, du apskritus (8 
colių diametro) keptuvus. Pa
dalinti tešlą ir iškepti du 
„šokoladinius blynus". Išvers
ti ant grotelių ir atvėsinti. 

Paruošti „topping mix". 
kaip nurodyta ant dėžutes. 
Šiuo kremu pertepti pyragą, 
aptepti visus šonus ir viršų, 
papuošti tarkuotu šokoladu. 
Galima pertepti bet kokia 
rūgščia uogiene, o „topping" 
pavartoti tik šonams ir viršui. 

CUKINIJŲ DUONA 

1/3 puod. cukraus 
1/3 puod. aliejaus 
3 suplakti kiaušiniai (gali

ma vartoti ir kiaušinių pro
duktus, kurie neturi trynių, 
pvz., „egg beaters", better'n 
eggs" ar pan.) 

1 ir 1/2 šaukštelio tarkuo
tos apelsinų žievelės (tik pats 
oranžinis viršus) 

1/2 šaukštelio vanilijos 
2 ir 1/4 puod. miltų 
1/4 šaukštelio druskos 

V. D. Bindokams daug lai
mės ir viso geriausio ateityje, 
nepavargti stovint prie 
„Draugo" vairo, nes be D. 
Bindokienės jis greitai nu
skęstų. Duok Dieve, jai dar 
daug sveikatos. Vyt. Bindoko 
asmeniškai nepažįstu, bet ger
biu ir mėgstu. Sunku su
prasti? Nereikia būti dide
liam psichologui, kad pasaky
tum, jog yra savo vietoje: nesi-
afišuojantis ir labai retai kada 
matomas laikraštyje. O kiek 
turime tokių (vyrų ir mo
terų), kurių nuotraukas ma
tome beveik kas savaitę? Tai 
vis ne eiliniai, bet visokių ko
mitetų pirmininkai, liet. par
tijų — respublikonų vadai, o 
dar ne taip seniai atsirado ir 
net „karvedžių". Tos „gar
bės" vis maža ir maža... 

Aš ir žmona, Alytė Rač
kauskaitė, birželio 27 d. taip 
pat atšventėme savo vedybų 
50-tį. Buvo malonu ir graudu, 
savo buvusioje bažnyčioje 
Brighton Parke, su sūnum iš 
Kalifornijos ir dukra iš Či
kagos. Kiek mažai žmonių, o 
kiek jų čia būdavo prieš 30 
metų. Tikėkime, kad trečioji 
banga padėtį kiek atitaisys, 
bet senieji laikai jau nebegrįš. 

Leonas Baltušis — 
Baltušauskas 
De Forest, WI 

NE DIDŽIUOJAMĖS, 
O MENKINAME 

Mes lietuviai vis dar 
sergam menkavertiškumo 
lįga. Tarpkarinėje nepriklau
somoje Lietuvoje šventėme 
Vytauto, ne kaip viduramžių 

iuge Vilniuje, liepos pradžioje jau 
Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr 

1 šaukštelis kepimo sodos 
'baking soda) 

1 šaukštelis kilimo mil
telių (baking povvder) 

3 šaukšteliai (ne kupini) 
cinamono 

1/4 šaukštelio imbiero mil
telių (ginger povvder) 

2 puod. tarkuotų cukinijų 
(zucchini) 

1 ir 1/2 puod. kapotų 
riešutų (geriausiai tinka vval-
nuts) 

Įkaitinti orkaitę iki 375 
laipsnių F. Suplakti kiau
šinius, aliejų, cukrų, apelsinų 
žievelę ir vaniliją, kol gerai 
susimaišys. Pamažu sudėti 
visus sausus produktus ir 
cukinijas. įmaišyti riešutus. 

Pariebaluoti du kepalėlio 
dydžio keptuvus (medium-size 
loaf pans). padalinti į juos 
tešlą ir kepti apie 40 minučių, 
kol medinis dantų krapštukas, 
įkištas į pyrago vidurį, neap
limpa tešla. Atvėsusios duo
nos viršų galima apibarstyti 
maltu cukrumi. 

galingiausio Europos valdovo, 
o kaip nevainikuoto valdovo, -
šventę, nors kiti Europos (net 
ir Azijos) valdovai jį pripažino 
karaliumi ir jam net siuntė 
karūną. 

Kitiems, kaip ir pasidi
džiuodami, vis primename, kad 
Lietuva buvo paskutinė Eu
ropos valstybė, kuri priėmė 
krikščionybę, nors gerai ži
nome, kad Mindaugas ap
sikrikštijo kartu su šeima ir 
daug pasekėjų tryliktojo am
žiaus viduryje; kad Lietuvoje 
jau Mindaugo laikais gyveno 
vienuoliai ir buvo statomos 
bažnyčios bei vienuolynai; kad 
Lietuvos karalystės sudėtyje 
taip pat gyveno daug rytų 
apeigų krikščionių. Vytautas 
su Jogaila tik atnaujino tą 
krikštą. 

O dabar, užuot skelbę, kad 
iškilmingai minim pirmojo 
Lietuvos valdovo karūnavimo 
750-tas metines, visur šau
kiam, kad minim vienintelio 
Lietuvos valdovo karūnavimą. 
Ne kiekviena valstybė gali 
didžiuotis, kad jos pirmas ka
ralius buvo vainikuotas trylik
tame amžiuje. Kiek suprantu, 
nors lenkai prieme krikščiony
bę daug anksčiau negu lietu
viai, pirmas valdovas, kuris 
sujungė lenkus į vieną stiprią 
valstybę ir pirmas, kuriam 
popiežius atsiuntė karūną ir 
pavadino Rex Paloniae, buvo 
Vladislovas I. Tai įvyko 1320 
metais. Prieš tai įvairios lenkų 
žemės buvo valdomos atskirų 
kunigaikščių ir nevainikuotų 
karaliukų. 

Valentinas Ramonis 
Lemont. IL 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 20P3 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
-»- «• * 

Landmark __ 
properties M 

Bus. 773-229-6761 
Res. 708-425-7160 
MobH 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Gal jums sunku seniems, vienišiems 
gyventi. Gera šeima jus priim:., 

užjaus, paguos. Garantuojame gerą 
maistą ir visapusišką priežiūrą 

Pigiai Oak Lawn 
Tel. 773-590-3208. 

SIŪLO DARBĄ 

South Chicago Area Tank«ash is 
looking tor a full tune tank cleaner No 
expenence necessary. Mušt be able to 

speak Enghsh. Startmg pay $9 per hour 
with 100% paid health insurance Call 

Cathie at 877-326-8726. 

PASLAUCOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai: 
keramikos plyteles: ..sidings". 

„soffits". „decks". ..gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai: cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOMJO. NAVILj. S\F3KAT08 

K GYVYBFS M M H 
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mjr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581 -8654 

DĖMESIO? DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto. tačiau skefetk MkraJtyfe 
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jusu skeMma tispausdm 
nemokamai. TereSda paskambinti tel. 773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO 
admMstradįa adresu 4545 W. 63 St., Chicago. R- 60629. 



V a l s t y b ė s v a d o v a m s p r i s t a t y t o s p a s a u l i o l i e t u v i ų v e i k l o s g a i r ė s 
Atkelta iš 1 psl. 

Premjeras sutiko, kad Lie
tuvoje galėtų būti daugiau sto
vyklų, nes, pasak A. Brazausko, 
1,500 išeivių vaikų, per 13 metų 
pabuvojusių tokiose stovyklose, 
yra per mažai, stiprinant lietu
vybe. 

PLB taip pat ketina rūpin
tis lietuvių įvaizdžiu pasaulyje. 

Pasak G Žemkalnio, nerimą 
kelia neigiama informacija apie 
lietuvius, pasirodanti užsienio 
žiniasklaidoje, bei Lietuvos ži-
niasklaidos nesugebėjimas pa
stebėti teigiamų dalykų. 

G. Žemkalnio teigimu, susi
tikime su R. Paksu ieškota gali
mybių, kaip keisti po t ruput į už
sienyje įsivyraujantį lietuvių, 

kaip braškių rinkėjų ar nusikal
tėlių, įvaizdį, kaip kelti tautos 
didžiavimąsi savo lietuviška kil
me. 

Pasak PLB Valdybos vado
vo, iš viso užsienyje gyvena iki 
1.5 mln. lietuvių kilmės asme
nų, tačiau aktyviai bendruo
menių veikloje dalyvauja apie 
ketvirtį milijono. 

K a m m o k a p a j a m ų m o k e s č i u s L i e t u v o s a m b a s a d o r ė p r i e N A T O ? 
Atke l t a iš 1 psl. 

Kaip rašo „Lietuvos žinios", 
ambasadorė G. Damušytė 1956 
metais gimė JAV ir mokesčius ji 
moka valstybei, kurioje gimė. 

Nors aukšto rango diplo
matė jokių teisės normų nepa
žeidžia, tai — bene pirmas toks 
reiškinys Lietuvos diplomatinė

je tarnyboje. 
„M-l "informacijos tarnybos 

šaltinių teigimu, aukščiausi val
stybės vadovai iki šiol buvo lin
kę nepastebėti kai kurių diplo
matų prasižengimų. 

G. Damušytė priklauso tai 
grupei Lietuvos diplomatų, ku
rie skiriami iš vienos užsienio 

valstybės į kitą, nesugrįžta į 
Lietuvą. 

Tarp tokių ambasadorių yra 
tik šiemet iš Ispanijos atšaukia
mas Antanas Dambrava, am
basadorius Baltarusijoje Jonas 
Paslauskas, Vatikane - Kazys 
Lozoraitis. 

B a l t i j o s p a j ū r i s K a r a l i a u č i a u s s r i t y j e u ž t e r š t a s m a z u t u 
Atkelta iš 1 psl. 
Baltijske, Svetlogorske ir Kur
šių nerijos Rusijos dalyje. Ter
šalai pajūryje buvo pastebėti 
dar liepos 7 dieną, daugiausia jų 
į pakrantę išmesta praėjusį sa
vaitgalį. 

Karaliaučiaus srities aplin
kosaugininkai jau surinko apie 
1.5 tonos mazutu užteršto smė
lio. Apie 1,000 Baltijos laivyno 
kariškių su įvairia technika da
lyvauja plataus masto ekologi
nėje operacijoje. 

Laivynas nėra susijęs su 
pakrantės užteršimu naftos pro
duktais. Labiausiai t ikėt ina 
prielaida, kad juos srovė atnešė 
prie Karaliaučiaus iš tos vietos 
prie Bornholmo salos, kur gegu
žę nuskendo Kinijos tanklaivis. 

GRAŽI MŪSŲ LIETUVA (3) 
D R A U G A S , 2003 m. l iepos 16 d., t r eč iad ien is 

K a r ą n u s i k a l t ė l i a m s p a s k e l b ę s p o l i c i j o s v a d o v a s s u s i l a u k ė k r i t i k o s 

Atke l t a iš 1 psl . 
Paklaustas, kodėl į susitiki

mą su prezidentu nepakviestas 
policijos vadovas, minis t ras 
sakė, kad ne nuo jo priklausan
tis pasirinkimas. 

V. Bulovas pažymėjo šiuo 
metu nematąs kandidatūros, 
kuri pakeistų generalinio komi
saro poste V. Grigaravičių ir 
„staigiai viskas pasikeistų". 

Tuo tarpu prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas tikino, kad prezidento ir 
ministro susitikimo tikslas buvo 
atkreipti ministro ir visos vy
riausybės dėmesį į viešąją tvar
ką ir žmonių saugumą, nes pre
zidento susirūpinimą kelia įsi-

plieskiantys „įtampos židiniai" 
Raseiniuose, Palangoje, Širvin
tose, Telšiuose, n u m a n o m a s 
maniako siautėjimas Pietvaka
rių Lietuvos kaimuose. 

R. Gorbačiovo teigimu, 
„esmė — ne generalinio komi
saro personalija, prezidentui 
rūpi pokyčiai ir rezultatai , kad 
būtų užtikrintas visuomenės 
saugumas ir viešoji tvarka". 

Policijos generalinį komisa
rą vidaus reikalų ministro siū
lymu ir vyriausybės teikimu 5 
metų kadencijai skiria ir atlei
džia prezidentas. 

V. Grigaravičių 2001 metų 
vasarį į policijos vadovo parei
gas paskyrė tuometinis prezi

dentas Valdas Adamkus. 
Paklaustas, kaip preziden

tas vertina policijos vadovo krei
pimąsi į Kauno gyventojus, R. 
Gorbačiovas sakė, kad jis gali 
būti vertinamas kaip „naujų ko
vos su nusikalstamumu formų 
ieškojimas". 

Praėjusią savaitę pasklido 
gandai, esą prezidentas ruošiasi 
atstatydinti V. Grigaravičių. 
Tačiau R. Paksas priekaištų 
konkrečiai V. Grigaravičiui ne
pareiškė, pabrėždamas, kad at
sistatydinti privalės nekompe
tentingi pareigūnai. Vėliau Pre
zidentūra griežtai atsiribojo nuo 
gandų apie generalinio komisa
ro atstatydinimą. 

T a r p t a u t i n ė d v i r a č i ų s p o r t o s ą j u n g a p r a š o g r i e ž t o s b a u s m ė s R. R u m š u i 
Atke l t a iš 1 psl . 

UCI prašo LDSF atsižvelgti 
ir į dopingo skandalą, kilusį po 
praėjusių metų „Tour de Fran
ce" lenktynių, kai R. Rumšo 
žmonos vairuojamame automo
bilyje buvo rasta įvairių medi
kamentų. 

Pasak LDSF generalinio 
sekretoriaus Valentino Rut
kausko. R. Rumšui ketinta skir

ti švelniausią bausmę — pusės 
metų diskvalifikaciją. tačiau 
UCI tam nepritarė. 

LDSF Vykdomasis komite
tas , kurį sudaro aštuoni nariai, 
sprendimą dėl R. Rumšo priims 
trečiadienį. Posėdyje turėtų da
lyvauti ir pats dviratininkas. 

Kaip žinoma, draudžiamo 
preparato eritropoetino <EPO> 
ras ta R. Rumšo šlapimo mėgi

nyje, paimtame gegužės 16-ąją 
per prestižines daugiadienes 
lenktynes „Giro d'Italia", ku
riose lietuvis užėmė aukštą šeš
tą vietą. 

R. Rumšas dėl dopingo šie
met buvo t ikrintas net šešis 
kartus. Geriausio 2002 metų 
Lietuvos sportininko organizme 
draudžiamų preparatų aptikta 
pirmą kartą. 

J a p o n a i m ė g a u s i s l i e t u v i š k a „ s a m a n e ' 
Atke l t a iš 1 psl. 

J Baltijos valstybių rinkas 
bendrovė eina su kokteiliais 
,,Mix", Vokietiją — koncentruo
tais obuolių produktais, į Di
džiąją Britaniją bei Airiją — pu
tojančiais vynais, skirtais dau
giausiai ten gyvenantiems lietu

viams. 
Japonijos rinkoje sėkmės 

sulaukė neįprastas ten gėrimas 
— pramoniniu būdu gaminama 
„Samanė". 

„Galbūt nustebinome juos, 
nes pateikėme gėrimą, kuris nė
ra tradicinis, populiarus visame 

pasaulyje", antradienį sakė 
„Alitos" generalinis direktorius 
Vytautas Junevičius. 

-. Bendrove užsimezgančius 
verslo santykius su Japonija 
laiko kokybės ženklu, kurį gerai 
vertina kiti jos verslo bendri
ninkai. n Trumpai apie viską 

'Naudojanti* „Lietuvos ryto" (LR), ..LiPtuvos (imi." 
„Kauno dienos* <KD\ „Klaipėdos" iK> „Valstybes Jin-', 
ir Ritos informacijomis i 

•L?,- „Respublikos" '1 
VZ' AenraKnį. BNS 

* P raė jus i ą sava i tę aukš 
t i e m s V a l s t y b ė s s a u g u m o 
depar tamento pareigūnams 
prabilus apie tai, kad į politines 
organizacijas gali įstoti su nu
sikalstamomis s t ruktūromis 
susiję žmonės. „Kauno diena" 
tikrino, ar visi norintieji gali 
tapti politinių organizacijų na
riais. Paaiškėjo, kad į kai kurias 
politines organizacijas gali įsto
ti ir abejotinos reputacijos žmo
nės. Pri imant naujus narius, 
pasikliaujama tik stojančiųjų 
pateiktais anketiniais duomeni
mis ir deklaruojamais įsitikini
mais Žurnalistinio eksperimen
to metu paaiškėjo, kad reikliau
siai naujus narius atrenka Lie
tuvos socialdemokratų partija. 

(KD-Elta) 
* Šią savai tę vėl t u r ė t ų 

p r a d ė t i ve ik t i Lietuvos saugu
mo uždaryta čečėnų kovotojų 
interneto svetaine Ją aptar
naujanti stotis bus įkurta nebe 
privačioje firmoje, o Seimo nario 
Petro Gražulio bute parlamento 
viešbutyje Seimo narys tikisi, 
kad jo turimas neliečiamybes 
statusas apsaugos šią interneto 
svetainę nuo saugumiečių VSD 
direktoriaus pavaduotojas Ar

vydas Pocius paprašytas pako
mentuoti situaciją nustebęs tei
gė apie tai nieko nežinąs. 

iR-Elta) 
* A u k š t i e m s v a l s t y b ė s 

t a r n a u t o j a m s d e k l a r a v u s as
meninę nuosavybę paaiškėjo, 
kad bene labiausiai jie vertina 
nekilnojamąjį turtą ir kai kurių 
bendrovių akcijas. Vieni turtin
giausių pasirodė esantys minis
terijų sekretoriai, už valstybinį 
atlyginimą sugebėję įsigyti ir 
butus, ir žemės sklypus. 

(LŽ-Elta) 
* „ P a g r i n d i n ė p r e m j e r o 

mis i j a — n e l e i s t i sus i fo r 
m u o t i Vytauto Šustausko, pre
zidento ir dar kitų jėgų koalici
ja i prieš policijos generalinį 
komisarą", taip konservatorius 
Arvydas Vidžiūnas paragino Al
girdą Brazauską neleisti, kad 
būtų pakeistas policijos vado
vas. (KD-Elta) 

* Krovinių g a b e n i m u už
s i i m a n č i o s b e n d r o v ė s dar 
kartą primena Finansų minis
terijai, kad kelių mokestį moka 
du ar net kelis kartus. Vežėjai 
tikina, kad nei Vakaruose, nei 
Rytuose nebeliko valstybių, ku
riose vežėjai mokėtų kelių 

mokestį nuo apyvartos. Finan
sų ministerija neskuba pa
skelbti dienos, nuo kurios bus 
atsisakyta šios prievolės, ir 
laukia atsakymo, ar Lietuvos 
kelių mokestis prieštarauja ES 
mokesčių politikai. (VŽ-Elta) 

* Se imo ir v y r i a u s y b ė s 
a tos togų i š v a k a r ė s e stipriau
sios valstybes alkoholio gamy
bos įmonės „Stumbras" privati
zavimas kelia daug prieštarin
gų minčių. Susidaro klaidinan
tis įspūdis, kad privatizavimo 
konkurso laimėtojas jau žino
mas, nors Privatizavimo komi
sija „Stumbro" privatizavimo 
reikalų dar nesvarstė. Nuogąs
taujama, kad investuotojas sko
loms kompensuoti panaudos 
privatizuotos įmonės apyvarti
nes lėšas, o po to įmonę dar sykį 
parduos. (KD-Elta) 

* Praėjusį savaitgalį Pa
langoje pramogavo ir ilsėjosi 
visa Lietuva. Bent taip buvo 
galima spėti iš miestą užtvin
džiusių transporto priemonių 
registracijos numerių. Labiau
siai saulėti orai nudžiugino ver
slininkus. Visą birželį ir liepos 
pradžią jie skundėsi tuščiomis 
kavinėmis ir barais, neužpildy
tais viešbučiais bei poilsio 
namais Palygint su tuo pačiu 
2002 m laikotarpiu žmonių ku
rorte apsilankė trečdaliu ma
žiau. (R-Elta) 

Lietuva yra Lietuva. Stai
ga atšilo oras, bet ir l ietus ne
palieka. Ima dygti grybai. Pa
kelėse grybautojai j a u siūlo 
grybus ir saldžias žemuoges. 
Vietomis ištisai laukai mėly
nuoja lubinais, bet j ie j a u bai
gia nužydėti. 

Sostinėje verda skirt ingas 
gyvenimas nuo kaimo. Vilniu
j e a tnauj intame Gedimino 
prospekte šviečia trispalvės, 
gėlės, šviesų girliandos, kurios 
degs visą savaitę. Šviesos 
automatiškai įsijungia 9 v. v. 
ir užgesta 3 vai. nakties. Iškil
mingas Gedimino prospekto 
at idarymas įvyko liepos 1 d. 
Gatvės atidarymo juostą kirpo 
Vilniaus meras Artūras Zuo-
kas , premjeras Algirdas Bra
zauskas ir susisiekimo minist
ras Z. Balčytis. J ie neslėpė 
džiaugsmo, nes atidarymo pla
nas užbaigtas laiku. Kar tu 
džiaugėsi ir susirinkusi minia. 
Gyventojų nuotaikos pakiles
nės, ypač kuriems tenka kas
dien vaikščioti Gedimino 
prospektu. Istorikams prie
šingai, nebeliko senosios dva
sios, akmeninio grindinio. 

Visas prospektas papuoš
tas ne lietuviškai: liepaitės iš 
Vokietijos, kurios laistomos 
automatiškai; šviestuvai iš 
Italijos, o apšvietimo kons
trukcijas įtaisė prancūzų ben
drovė. Šviestuvai bus auto
matiškai įjungiami ir išjungia
mi. Anksčiau šviesas įjungti 
reikėjo septynių policininkų 
pagalbos. Gedimino prospektu 
negalės važiuoti automašinos, 
nes ši gatvė skirta tik pėstie
siems. 

Prospekte visada sukiojasi 
lietuviai turistai ne tik iš JAV, 
bet ir iš kitų kraštų: Vokie
tijos, Argentinos, Brazilijos, 
Punsko. Buvo malonu sutikti 
muzikus — Ritą Klįorienę iš 
Clevelando ir Darių Polikaitį 
iš Lemonto. 

Liepos 1 d. v a k a r e , įvyko 
labdaros renginys — lietuvių 
t au t in ių rūbų d e m o n s t r a v i 
mas . Tačiau šis r eng inys ne
sulaukė didesnio susidomėji
mo, nors buvo kviesti vyr iau
sybės atstovai ir a u k š t i sve
čiai. Garbingų svečių t a r p e 
buvo t ik p r ez iden to ž m o n a 
Laima. Visą rūbų kolekciją 
man teko stebėti te levizor iaus 
ekrane . Mums, l i e tuv iams iš 
užjūrio, tie rūba i nebuvo įp
ras t in ia i : ryšk ios r a u d o n o s 
spalvos, skaros , šilko l ieme
nės , baltos (ne aus to s ) pr i
juostės . Tai buvo l iaudies kul
tūros centro darbuotojų per 
pastarąjį deš imtmet į a t k u r t i , 
autent iški 86 t au t in i a i kost iu
mai . 

Daug renginių v y k s t a tuo 
pačiu metu, tad n e į m a n o m a 
viską pamaty t i ir ap lanky t i . 
Liepos 2 d., 2 vai. p .p . turėjo
me kvietimą į Austral i jos lie
tuvių šventę, kur i įvyko Vil
n iaus Rotušėje. E i n a n t į Rotu
šę prapliupo l ie tus . A u s t r a 
lams šventės l ietus n e s u t r u k 
dė, nes vyko patalpoje. Šven
tės pagr indinis a k c e n t a s — 
Austral i jos l i e tuvės , m e n o 
mokslų dak t a r ė s Genova i tės 
Kazokienės akademin io veika
lo „ L i t h u a n i a n A r t i s t in 
Aus t r a l i a 1950—1990" , p r i 
s ta tymas ir jos 300-tų Aus t r a 
lijos lietuvių da i l in inkų dova
na Lietuvai. Kalbėtojų buvo 
daug, prisidėjusių pr ie knygos 
išleidimo. Austra l i jo je gyve
n a n t i Genovai tė K a z o k i e n ė , 
kaip menotyr ininkė ir moks
lininkė, savo tyrinėjimus skyrė 
l ietuvių k u l t ū r a i . M a g i s t r o 
disertaciją ji skyrė Čiur l ioniui 
ir už tai 1982 m. JAV Kul tū ros 
taryba ją apdovanojo Kul tū ros 
darbuotojos premija . Dr . G. 
Kazokienė y r a t u r b ū t vienin
telė išeivijoje profes ional i 
menotyrininkė. Iš profesijos ji 
y ra dantų gydytoja. 

2003 m. birželio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 
aukojo: 

a.a. Romo Burne ik io atm.: sesuo Zita ir J u o z a s 
Petkai ($500), Linda Bushnell ir Gandis Mažeika, Mar i 
ja Kriaučiūnienė, Nelia Pau lauskas ir S tepas , Ignas Vai-
čeliūnas, Juozas ir Giedrė Končiai, Richard Šokas, dr . Bi
rutė ir Klaudijus Pumputis , Kęstutis ir Ona Pau l ika i , 
Jadvyga Skvarčienė, Josie ir Edward Chipas, P e t r a s Žan-
sitis, Albina Žemaitis, Ramunė Račkauskas , Sigi ta Pili-
pavičiūtė, Žygintas Januškevičius, Arūnas ir Eve l ina 
Karalius, Žydrūnė ir Vytenis Karveliai, Zita B a l t r a m o n a s 
ir Petras Mikalajūnas, Povilas Žumbakis, Lar isa ir Alek
sas Jankūnai , Deksnių šeima, Danguolė Ilginytė, Arvy
das ir Eglė Paulikai, Joan ir Peter Bielskus, Daiva Pe ter -
son, Dalia Azard, Antanas ir Viktorija Valavičiai, Sau
lius ir Roma Kupriai, Valerija Žadeikienė, Ju l ius ir I r ena 
Bružai, Klaudijus Sipavičius ir Loreta J a n k a u s k i e n ė , 
Paul ir Andrea Petkevičius, Anne ir Faus t Antana i t i s , Li
lija Jasas , Gediminas ir Roma Bielskai, I rena , J u o z a s ir 
Vytas (?), Vaclovas ir Margar i ta Momkai, Algis Genčius , 
Valentinas Genčius, Nijolė Užubalienė, Pe t r a s J adv i r š i s , 
Stepas Lukauskas, Arūnas Zabielskas, Bronius Pagojus , 
Bernardas ir Linda Mickevičiai, Vytas ir Stefa Pr ia lgaus-
kai, Stasys ir žmona Gasčiūnai, Albinas ir Regina Smo-
linskai, Antanas Tuskenis, A. ir N. Sk i rps tūna i , Alek
sandras ir Elena Janusa i , Algimantas ir Danu tė Liau
gaudai, Juozas ir Jurgi ta Sėdžiai, Rudolf ir Mary Waldu-
kaitis. Tom Rusnak, Birutė Sonta, Danu tė ir J u r g i s Vi
džiūnai, Laima Rizitiello, Providence/Health S y s t e m 
(Seattle, WA), Aldona Bunt inas , Shirley ir Sid Goldstein, 
Jill Siano, Nijolė ir Vidmantas Raišiai. Iš viso — $2 ,427; 

a.a. Antaninos J o n y n i e n ė s — mylimos mot inos 
atm.: Rimgailė Zotovienė — $25; 

a.a. Vidos J o n u š i e n ė s atm.: Margar i ta ir Vaclovas 
Momkai, Juzė Ivašauskienė — $100; 

a.a. Jono Žebrausko atm.: Juzė Žebrauskienė — 
$300; 

a.a. dr. Lilijos Igna ton ienės atm. (papi ld . ) : U.S. 
Nuclear Regulatory Commission Region II darbuotojai 
per Algį Ignatonį — $65. Iš viso — $485; 

a.a. Anne Whalen atm.: Kelly Ann ir Richard Rice 
- $ 2 0 ; 

a.a. Juozo Žygo atm.: John ir Josephine Viele — 
$10. 

Užjaučiame mirusiųjų ar t imuosius ir nuoširdžiai dė
kojame aukotojams. ^Lietuvos Vaikų viltis" padeda nega
luojantiems, tačiau tur int iems viltį ir gal int iems pasveik
ti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71st St., C h i c a -
go, IL 60629. 

Po oficialios dalies šoko 
tau t in ių šokių grupe iš Mel-
bourno i r da inavo b e n d r a s 
Australi jos lietuvių choras. Po 
meninės dal ies kitoje salėje 
vyko Austral i jos lietuvių dai
lės paroda, o svečiai buvo vai
š inami aus t ra l i šku vynu (taip 
buvo r a š y t a kvietime). Daly
vavo vilniečiai ir tautiečiai iš 
kitų k raš tų . 

Liepos 3 d. ry tas sau lė tas , 
be jokio debesėlio. Kad ir gra
žią dieną dažnas nešasi liet
sargius . Išskubėjau į Pasaul io 
l ietuvių da inų šventę „Mes 
2003" a t idarymą. Pas i šaukiau 
taks i . Vairuotojas j a u n a s ir 
gražiai , be akcento, a t sakė į 
mano pasveikinimą. Pasirodo, 
j is yra l ietuvis . Pasidžiaugiau, 
kad su l ie tuviu maloniau vyk
ti į Dainų šventę. Tačiau čia 
ir prasidėjo gražios dienos nu
s ivyl imas. Taksi vairuotojas 
a t sakė , k a d j a m nesvarbu su 
kuom d raugau t i . Svarbu, kad 
geras žmogus . J a m iš dalies 
p r i t a r i a u , pab rėždama , k a d 
mes, l ietuviai , tu r ime laikytis 
su savais i r būti ne tik k raš to 
piliečiai, be t ir kraš to patr io
tai . Kelionė iki Prezidentūros , 
Daukan to aikštės , su kraš to 
piliečiu užsibaigė ne ta ip ma
loniai. 

1 vai . p . p. Daukan to a ikš
tę už tv indė įvairaus amžiaus , 
įvairiais t au t in ia i s rūbais vil-
kį tau t ieč ia i ir svečiai. Širdys 
virpėjo, a š a r a s braukėm. Čia 
pas i ju tom, kad e same savo 
gražioje žemėje, tėvynėje. Čia 
Lietuva. J a u s m ą sunku nupa
sakoti . T ik dalyvis gali su
prast i . Su t r imi t avus iš Prezi
d e n t ū r o s pas i rodė garb ing i 
k r a š to vadova i . Pras idė jo 
šventės a t ida rymo ceremonija. 
Pirmoji kalbėtoja buvo Lie
tuvos Respublikos Kul tūros 
minis t rė Roma Žakait ienė. Po 
jos p rez iden tas Rolandas Pak
sas ir P L B valdybos pirmi
n inkas V y t a u t a s K a m a n t a s . 
Visi ka lbė to ja i dž i augės i ir 
sveikino 50,000 minią: šokė
jus , da in in inkus ir svečius iš 
visų k raš tų . „Mes esame vie
na Lietuva, nesvarbu k u r gy
vename". Visi kalbėtojai dėstė 
panaš ias min t i s . Buvo pakel ta 
šventės vėliava, kuri kabės 
per visą savai tę . Vėliavos pa
kėlimo me tu per garsiakalbį 
skambėjo moters dainininkės 
balsas. Negalėjome supras t i 
žodžių (vėliau susi t ikus su 

poetu J . Marc inkev ič iumi 
paaiškėjo, kad tai buvo jo pos
mai), o dainos garsai , muzika 
buvo ne lietuviška. Gal ji buvo 
s u k u r t a lietuvio muziko, bet 
svet ima lietuviškai širdžiai . 
Ta ip ir pas ibaigė oficialus 
šventės a t idarymas . Ne vie
nas svečias pasigedo h imno a r 
dainos „Lietuva brangi". Tiek 
a ikš tės dalyviai, t iek svečiai 
k a r t u galėjo sudrebint i visą 
Vilnių. Liūdnai nus i te ikę 
t r a u k ė m e į Sereikiškių par
ką, ku r vyko folkloro dainų 
diena. Čia chorai grupelėmis 
dainavo, šoko, muzikavo. Ten 
galėjome nus ip i rk t i įvairių 
suvenyrų iš skir t ingų Lietuvos 
regionų. Sereikiškių p a r k a s 
atgaivino dvasiškai . Daininin
kai kaimo žmonės. Kaip visais 
la ikais , t au t inę dvasią ir kalbą 
išlaikė ka imas . Sereikiškių 
pa rke l inksmybės vyko iki pa
ryčių. Čia da inavo ir šoko 
aukštaičiai , žemaičiai, dzūkai 
ir suvalk ieč ia i . N u o s t a b i a i 
skambėjo įvairių sričių tar
mės . Ne v i enas , a t v y k ę s į 
šventę , sakė žinąs t ik savo 
t a rmišką kalbą. Kitaip kalbė
ti būtų nuodėmė. Visi laikėsi 
savo senų tradicijų. 

4 vai . p.p. , A r k o s " galeri
joje, Aušros V a r t ų gatvėje , 
buvo a t idaryta Liaudies meno 
paroda. Parodoje daugiau kaip 
pusė t ūks t anč io e k s p o n a t ų , 
kur ie užėmė kelias galerijos 
sales per du a u k š t u s . Liau
dies dailės šakų darba i , su
kur t i per pas ta ruos ius devy
ner ius metus , nuo 1994 m. Čia 
buvo rodomas d a b a r t i n ė s 
kryždirbystės menas . Šis me
nas 2001 m. buvo į rašytas į 
U N E S C O paveldo šedevrų 
sąrašą. Buvo ir tapybos bei ke
letas grafikos darbų. Parodą 
a t i d a r ė Ku l tū ros m i n i s t r ė 
Roma Žakai t ienė. Ilgiau ne
užsibuvau, nes skubėjau į ki
tą parodą. Čia vėl d a u g svar
bių — tų pačių kalbėtojų. 
Dalyvavo apie 250 svečių, bet 
sėdimų vietų buvo gal 100. 
Visą valandą teko stovėti , tad 
kalbos ir t a s svarbus r a š t a s 
pas idarė j au ne toks svarbus . 
Tik lietuviai gali ta ip ilgai 
stovėti ir k lausyt is kalbų. Vi
sas čia suminė tas vie tas ap
lankiau pės tute . Teko eiti pir
myn ir atgal nuo 11 vai . ryto 
iki 7 vai. v. Tokios naš tos man 
užteks ilgam. 

Marija Reinienė 

PADĖKA 
Išlydėjus į amžinybę mūsų š imtametę motiną 

A t A 
KSAVERĄ VAICEKAUSKIENĘ 

(1898—2003) 
ir ba igus ja i audringą žemišką kelionę, visiems m u s 
už jau tus iems ar t imiesiems, giminėms, d raugams , ben
dražygiams , bičiuliams, paž įs tamiems Lietuvoje ir JAV, 
Lietuvos par t i zanams , jų LLKS vadovybei, pirm. J . 
Čeponiui , štabo virš ininkui V. Balsiui, apygardų va
d a m s , politinių kalinių ir t remt in ių sąjungos, bendrijos 
vadovams, a ts tovams A. Lukšai , N. Gudonytei, Lietu
vos 1941 m. Sukilėlių sąjungos pirm. A. Žaldokui, Lie
tuvos Viet inės Rinktinės sąjungos pirm. A. Paulavičiui , 
LPG fondo valdybai ir pirm. L. Maskal iūnui , M. Reinie
nei, B. Jasai t ienei , V. Gaižučiui, A. Paužuoliui, o t a ip 
pa t už mamytės pr is iminimą šv. Mišių aukoje, kun. K. 
Tr imakui , SJ , kun. K. Ambrasui , SJ, — reiškiame 
nuoširdžią padėką. 

N u l i ū d ę : d u k r a I r e n a ir s ū n u s P o v i l a s Vai
č e k a u s k a i . 

L i e t u v o s D u k t e r ų draugi ja i mirus iųjų a t m i n i m u i 
aukojo : 
A a . A l b e r t o Kere l io a t m . Zigmas ir Valentina Braziai 
$25 , J o n a s ir Joana Krutul ia i $25 , Sofija Jel ionienė $50; 
a.a. O n o s R a č i ū n a i t ė s a tm. Stasė ir Algis Didžiuliai 
$20; a.a. V a l e n t i n o s S a n d a u atm. Romaną Karlove 
$50. Reiškiame užuojautą ar t imiesiems ir dėkojame už 
aukas . 



DRAUGAS, 2003 liepos 16 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Penktadienį, liepos 18 d., 
2 vai. p.p., Lemonte, Bočių 
menėje, rodysime Ansamblių 
vakarą Kalnų parke. Tą pui
kią vaizdajuostę parūpino 
Lietuvių televizija. LB Le-
monto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius kviečia visuo
menę atvykti ir pajusti vieno 
iš karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 metų renginių 
nuotaiką Vilniuje. 

Lietuviškos šv. Mišios 
Beverly Shores, IN, ir apy
linkių lietuviams Sv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, 
vyks liepos 20 d. 1 vai. p.p. 
Mišias aukos kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ. 

Naujasis generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius kalbės šį sekma
dienį, liepos 20 d., Dariaus ir 
Girėno skrydžio 70-mečio mi
nėjime. Iškilmes rengia Ame
rikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. rytą vyks 
šv. Mišios Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje; prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo Marquette 
Parke bus padėtas vainikas, o 
parapijos salėje bus parody
tas videofilmas apie did
vyrius lakūnus. Informacija 
tel.: 773-436-7679; 630-852-
6406. 

Praleiskime vakarą po 
žvaigždėtu dangumi, klausy
damiesi geros muzikos. Visi 
kviečiami į koncertą trečia
dienį, liepos 23 d.. 7:00 vai. 
vak.. Marąuette Parke, prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
(67-ta ir California). Atsives
kite savo draugus ir kaimy
nus. 

Čikagos Venezuelos Lie
tuvių draugijos gegužinė ruo
šiama sekmadienį, liepos 29 
d., 12 vai.. Šaulių namuose 
2417 W 43 Str., Čikagoje. Visi 
maloniai kviečiami pasivai
šinti ir pasilinksminti. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 McCart-
hy Rd.. Lemonte. Visas pel
nas skiriamas stipendijoms. 
Kviečiame ir ne golfo entu
ziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos -
skambinti Edui Modestui -

"04-0500 

Lietuvių fondo golfo 
diena-žaidynės vyks rugsėjo 
28 d., sekmadienį, Old Coun-
ty club, Orland Park, IL. 
Norintys dalyvauti kviečiami 
registruotis iš anksto, kreip
tis \ Vytą ir Aldoną Vaitkus 
tel. 630-243-8178. 

„SAULUTĖ" VĖL 
KVIEČIA Į TALKĄ" 

„Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrelis vėl kviečia į 
talką. Siuntos į Lietuvą bus 
pakuojamos ketvirtadienį, 
liepos 17 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Renkamės 
prie „Lietuvių fondo" (sporto) 
salės PL centro rūsyje (įėji
mas iš žemutinės mašinų 
aikštelės) 7 v.v. Jei įmanoma, 
ateinantys padėti pakuoti 
prašomi atsivežti kartoninių 
dėžių, lipnios juostelės („pac-
kaging tapė"), žirkles. Dėl 
informacijos skambinti Indrei 
Tijūnėlienei 847-537-7949 
arba Ramintai Marchertienei 
630-243-9488. 

„Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrelio siuntiniai į 
Lietuvą iškeliaus (Lithua-
nian Mercy Lift dėka) anks
tyvą rudenį. Renkami ne tik 
rūbai, batai, invalidams 
ramentai, bet ir mokslui reik
menys ir žaislai. Ypatingai 
renkamos kūdikiams kėdutės 
važiuojant mašina, nes Lietu
voje jos brangios, o įstatymas 
reikalauja, kad maži vaikai 
sėdėtų kėdutėse. Dėl infor
macijos skambinti 847-537-
7949 arba 630-243-9488. 
Daiktus (su užrašu „Saulu
tei") galima palikti Pasaulio 
lietuvių centre, prie „Lietuvių 
fondo" sporto salės rūbinės. 

N U K E N T Ė J U S I U J U 
D Ė M E S I U I ! 

Norime pranešti, kad tie. 
kurie nukentėjo nuo „Trans-
pak" nelaimės, galės susi
rinkti 2003 m. liepos 17 d. 
3:30 v. p.p. United States 
Bankmptcy Court 227 W. 
Monroe Street, Room 3360. 
Chicago, IL. 60606. Bus tiria
ma, ar yra turto išmokėti nu
kentėjusiems. Visi, kas turi 
pretenzijų ar žino apie šią ne
laimę, turėtumėt dalyvauti. 
„Transpak" advokatas yra 
Neil P. Gantz. tel. 312-726-
4880. 

Šakiečių gegužinė vyks 
liepos 20 d., sekmadienį, 12 
vai., Šaulių namuose 2417 W 
43 Str., Čikagoje. Valdyba 
visus maloniai kviečia ir žada 
daug malonumų. 

Liepos 26 d. 8 vai. vakaro 
PLC banketinėje salėje vyks 
labdaringas vakaras naujo 
sporto komplekso statybai 
paremti. Vakaro metu susi
rinkusiuosius linksmins an
samblis ,.Kaukas", vaišins 
„Bravo" virtuvė. Programoje 
numatomi pramoginių šokių 
šokėjų pasirodymai, linksmi 
konkursai ir malonūs siur
prizai. Vakaro vedėja -
Virginija Dargis. Labdarin
gas vakaro mokestis 35 dol. 
Visos lėšos, gautos šio ren
ginio metu, bus skiriamos 
naujojo sporto komplekso sta
tybai. Dėl komandų regis
tracijos ir vietų rezerva
vimo maloniai kviečiame 
kreiptis tel: 708-243-7547, 
708-935-3136 arba 630-853-

KELIONĖ I 
KARMELITU 
ŠVENTOVE 

Rugpjūčio 16 dieną, šešta
dienį, ALRK Moterų sąjungos 
3 kuopa rengia kelionę į 
Karmelitų šventovę (Carme-
lite Shrine) Munster, India
noj. 

Šios kelionės tikslas yra • 
pagerbti Švč. M. Marijos į 
Dangų ėmimą, prašant jos 
ypatingos pagalbos mums 
patiems bei atslūgimo šių 
laikų neramumų ir negero
vių. 

Kviečiame visus susido
mėjusius prisijungti prie mū
sų ir pasinaudoti šia išvyka, 
kadangi šventovė yra graži, 
joje yra Aušros Vartų Mari
jos koplyčia, sode — Rūpin
tojėlis ir kitos įdomybės. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
mūsų intencija. Sukalbėsime 
rožančių. Išvažiuojame 8 v. 
ryto iš Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
Marąuette Parke ir grįžtame 
5 v. po pietų. Autobusas su
stos taip pat prie Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo bažnyčios, Brighton Par
ke, prie S. California Ave. ir 
44 gatvės. Autobusas — su 
patogumais. 

Vietas prašom užsisakyti 
iš anksto ir atsiliepti iki rug
pjūčio 10 dienos. Daugiau 
informacijos tel.: 773-582-
7452 Angelą Leščinskienė 
(vakarais); 773-737-7780 Re
gina Vaitkūnienė. 

„DRAUGO RĖMĖJAI" 

Donatas ir Marian Greb, 
gyvenantys Piedmont, CA, 
Draugo fondo garbės nariai, 
besibaigiant DF pavasario 
vajui atsiuntė 200 dolerių, 
pakeldami savo įnašus iki 
3.205 dolerių. Didiesiems 
Draugo fondo mecenatams už 
paramą labai dėkojame. 

• Žemaitiene, gvvenanti Riversid. užsisakydama 3 bilietus Į Violetos L'rmanos koncertą. Įvyksiantį 
L\ d Morton gimnazijos auditorijoje, pasakė „Negaliu išeiti iš šio pasaulio neišgirdusi tokios garsios 

ulvje III Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 71st Street , Chicago, IL 606291 tel. 
fax 773-436-6909. Kiekviena sekmadieni bilietai \ Violetos L'rmanos koncertą parduodami 

te Pasaulio Lietuvių centro vestibiulyje, po 9 ir 11 vai šv Mišių Del bilietu ir aukų koncertui surengti 
ptis i organizacinio komiteto narę Ireną Knauėehuniene tel 630-734-9626 Koncertą rengia .JAV LB 

>«. taryba 'pirm Marija Remiene1 Vytauto Jasinevičiaus nuotraukoje l emon te bilietus platina (iš 
kaires, Irena Galiniene. Vanda Gvildiene ir Irena KnauCelumiene 



Valentinas Krumplis kviečia „Draugo" gegužinėje ne tik dalyvauti, bet ir 
prisidėti prie šios šventės rengimo. 

Vėl vasara, vėl čikagiškių 
ir jų svečių, taip pat ir artimų 
bei tolimesnių apylinkių lietu
vių laukia „Draugo" gegužine. 
J i vyks rugpjūčio 10 d., sek
madienį, tradicinėje vietoje -
tėvų marijonų sodelyje 4545 
West 63rd Str. Čikagoje. Pir
mas is renginys prasidės 11 
vai . r. Tai šv. Mišios tėvų ma
rijonų koplyčioje. 

Kokia bus 2003-ujų 
„Draugo" gegužinė? Adminis
t ra tor ius Valentinas Krump
lis jau seniai planuoja: ji bus 
ir tokia pati, ir kitokia. „Bus 
medikai, - žada jis, - galima 
bus pasitikrinti sveikata. Ži
noma, bus skaniai pavalgyti ir 
a ts igaivint i . Planuojam me
ninę programą. Bus ir loterija, 
todėl visų prašome dovanoti 
loterijai laimikius". 

- O kokias gegužines Jūs 

PLC GEGUŽINĖ 

Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė, liepos 13 d. su
t raukus i nuolatinius centro 
lankytojus ir svečius, praėjo 
labai gerai — su saule, ska
niomis vaišėmis, su muzika ir 
dainomis. J gegužinę atsilan
kė Dariaus ir Girėno skrydį 
pakar to jan tys lakūnai iš 
Kauno Viktoras Ramonas ir 
Gintautas Staniulis. Sve
čiai, sveikindami gegužinės 
dalyvius, pagyrė Pasaulio lie
tuvių centrą — lietuvybės sa
lą toli nuo Lietuvos, kurioje 
j ie pasijuto kaip Kaune. Pir
madienį, 6 vai. rytą, lakūnai 
išskrido atgal į Kauną. 

Ziono Lietuvių evangelikų 
liuteronų ir ..Tėviškės" Lie
tuvių evangelikų liuteronų 
parapijos organizuoja 3-12 
m. amžiaus vaikams „Biblijos 
vasaros stovyklą", kuri vyks 
liepos 21-25 d. Ziono parapi
jos patalpose. Vaikai susi
pažins su pagrindinėmis 
Biblijos sąvokomis ir istori
jomis , bendraus, dainuos. 
k a r t u ruoš projektus. Už
siėmimai vyks nuo 9:30 v. r. 
iki 12:30 v. po pietų. Grupės 
sudaromos pagal amžių ir 
kalbą (lietuvių ir anglų). 
Registruotis reikia iki lie
pos 18 d. Telefonas: 
708-422-1433; adresas: 9000 
S. Monard Ave. Oak Lawn. IL 
60453: 

e-paštas: 
zionlithlutheran@aol .com 

Artėja „Draugo" vasaros 
šventė, kuri įvyks rugpjūčio 
10 d. t. marijonų sodelyje. 
Rengėjai tikisi, kad rėmėjai 
gausia i dovanos laimikius 
loterijai. Iš anksto dėkojame. 

p r i s imena t e iš vaikystės ir 
j a u n y s t ė s ? - k laus iame V. 
Krumplio. 

- Gegužinės t ada buvo 
kitokios. Viena iš didžiausių 
būdavo „Margučio" gegužinė 
Rivervievv Parke, ten, prisi
menu, jodinėdavome arkl iu
ka is , p laukiodavome laive
liais, važinėdavome mašino
mis, kur ias galėdavo vairuoti 
vaikai , supdavomės ka ruse 
lėse. Gegužines vykdavo va
dinamuose lietuvių daržuose: 
buvo Bučio daržas , Spaičio 
da ržas . Didžiuliai p ikn ika i 
vykdavo prie Lemonto. Wil-
low Spr ings . Ten l ie tuviai 
turėjo ūkius . Būdavo pasta to
mi tokie namukai su stogu ir 
medinėmis gr indimis , k u r 
būdavo galima šokti . Buvo 
speciali vieta orkestrui. Žmo
nės tuomet labai mėgo šokti. 

„Draugo" piknikas irgi vyko 
tuose ūkiuose. Mar ian Hil ls , 
IL, marijonai turėjo savo ūkį, 
t a i ten vykdavo d idž iu l i s 
piknikas. Būdavo vietų, pvz., 
netoli Tautinių kapinių , ku r 
p iknikai vykdavo k i ekv ieną 
savaitgalį, bet jie būdavo d a u g 
mažesn i . Daržuose v i s a d a 
šalia vienas kito vykdavo keli 
p ikn ika i . P r i s imenu , buvo 
našlių, Šv. Jurgio parapi jos , 
visų organizacijų p iknika i . J i e 
tęsdavosi visą vasarą . Buvo 
tokia tradicija - sekmadien į 
žmonės nuvažiuoja ap lanky t i 
kapinių , palais to gė les ir 
t r auk ia į pikniką. Mes, va ika i , 
mėgdavom tuos p iknikus , ten 
susirasdavom draugų ir dūk-
davom. 

- Kaip būdavo organizuo
j a m i „Draugo" piknikai? 

- Kaip jie būdavo organi
zuojami, aš, žinoma, než inau , 
bet kai p a v a r t a u s e n u s 
„Draugo" laikraščius, k r e n t a į 
akis tai, kad piknikus padėda
vo ruošti visos organizacijos, 
parapijos. Viena parapi ja pra
vesdavo, pavyzdžiui , ža idi 
mus vaikams, kita rūp inda 
vosi valgiais ir t.t. Sakyk im, 
„ D r a u g e " buvo s k e l b i a m a : 
„Savo staliuką turės Vyčiai iš 
Roseland" ir pan. Norėč iau ir 
š iemet pakviesti l i e tuv i škas 
organizacijas ir parapi jas pri
s idėt i prie „Draugo" gegu
žinės rengimo. Tuo pačiu jos 
galės pa rek lamuot i i r savo 
veiklą. Reikia, kad gr įž tų t as 
jungimosi į ratelį j a u s m a s . 
Suprantu , kad anksč iau lie
tuviai būdavo labiau izoliuoti 
nuo amerikietiško gyvenimo ir 
daugiau norėjo g laus t i s prie 
savų, jungtis . Gal d a b a r t a ip 
neaktualu , naujai a t vyks t an 
tys moka anglų kalbą ir gali 
lengvai įeiti į amerikiečių ben
d ruomenę , bet, k a i p t e n k a 
pastebėti , l ietuviška ap l inka 
ir j iems re ika l inga . Todėl 
kviečiu visų kar tų l ie tuvius , 
organizacijas, pa rap i j a s pr i
sidėti prie š iemetinės „Drau 
go" gegužinės rengimo, kiek
viena su savo r eng in iu , su 
staliuku ir t.t., kad bū tų kuo 
įdomiau pa t iems d a l y v a u t i . 

Laukiame naujų pasiūlymų, 
naujų idėjų. „Draugo" gegu
žinė dabar yra st ipri , bet se
niau ji būdavo st ipresnė bū
t en t todėl, kad prie jos rengi
mo prisidėdavo visi Čikagos ir 
apylinkių telkiniai . Reikia tik 
įsivaizduoti, ka ip „Draugas" 
buvo išsiplėtęs, kad net turėjo 
savo radiją, boksininkų klubą, 
turėjo savo čempionus, kurie 
kovodavo už „Draugą". Tai la
bai į t raukdavo žmones. 

Pabandėme patikrinti ad
minis t ra tor iaus žodžius ir pa
var tėme trečiojo dešimtmečio 
„Draugą". Šta i viename skel
bime sakoma: ,,West Sides visi 
vyrai t a r i a s i važiuoti į 
Spaudos draugi jos ( tu r imas 
mintyje Ka ta l i kų spaudos 
draugi ja , kuri leido „Drau
gą". Red.) pikniką Marijonų 
farmoje". K i t a m e skelbime 
rašo pati draugija: „Birželio 
28 d. išvažiavimas Marijonų 
farmon, Mar ian Hills, IL. Kas 
norite pama ty t i naują Tėvų 
marijonų vienuolyną, kas nori 
išgirsti p raka lbą dr. J. Poš
kos, kun. dr . Matulaičio, kvie
čiame..." 

„Iš kolonijų ateina links
mų žinių, kad visi karš ta i pri
t a r i a 'Draugo ' p iknikui ir 
skiria savo kolonijų darbinin
kus". 

A d m i n i s t r a t o r i u s V. 
Krumplis pasakoja ir Čikagos 
senbuviai, žinoma, prisimena, 
kad tarp ka ta l ik i škos pa
kraipos „Draugo" ir kairuo
liškų „Nau j i enų" vykdavo 
rungtynės - kas surengs di
desnį pikniką. Todėl ir vieni, 
ir kiti s tengdavosi pakviesti 
kuo geresnių, garsesnių kal
bėtojų, kad po to ilgai žmonės 
kalbėtų: va, „Draugo" pikni
ke girdėjau... 

Taigi , „ D r a u g a s " l auk ia 
Jūsų , mielieji esamieji ir bū
simieji skaitytojai , į gegužinę! 
Tegu ta i bus visų mūsų ir 
kelių l ie tuvių išeivių ka r tų 
gyvenimą stebėjusio bei visad 
j auno „Draugo" šventė. 

Audronė V. Škiudaitė 

ĮDOMIOJI SKILTIS 
MAGDALENA KARČIAUSKIENE 

„PRADINIO MOKYMO PATIRTIS 
LIETUVOJE 1918-1940" 

Leidimo sudarytoja tikisi , 
kad mokytojai šia knyga 
kūrybingai remsis, atsižvelg
dami į šių dienų sąlygas bei 
konkrečios mokyklos apl in
ką, žengdami t a u t i n ė s mo
kyklos a tga iv in imo ir to
lesnio tobulinimo ž ingsnius . 

Knygos kaina 15 dol., pri
dedant 8,75% mokestį užsi
sakant iems IL valstijoje. Vie
nos knygos pers iunt imo kai
n a 3.95 dol.. už kiekvieną pa
pildomą knygą - 1 dol. mokes
tis, įsigyti norimų knygų ga
lima „Draugo" knygynėlyje, 
adresu 4545 Wes t 63rd . 
S t ree t . Chicago. IL 60629. 
Teiraut is telefonu 773-585-
9500. 

Pa reng ia 
Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 

Atkur ian t ir tobul inant 
t a u t i n ę Lietuvos mokyklą. 
svarbus pradinis švietimas -
tolesnio sėkmingo vaiko mo
kymo, lavinimo ir auklėjimo 
pagrindas. Pradines mokyk
los uždavinys - nuosekliai , 
s i s temingai ugdyti t a u r i u s 
vaiko j a u s m u s , p ro t in ius 
gebėjimus, kalbą, tausoti ir 
s t ip r in t i sveikatą, žadint i 
mokslo troškimą, mokyti 
atsakingai elgtis. 

Šioje knygoje pa te ik iamas 
1918 - 1940 m. Lietuvos 
Respublikos pradines mo
kyklos ir pedagoginės min
ties apžvalga , spausd inami 
žymiausių to meto pedagogų 
M. Mačernio, P. Naujokaičio, 
J . Budzinskio, J. Geniušo. K. 
Augulio ir kitų s t ra ipsnia i , 
nagr inė jan tys tuos k laus i 
mus. 

• Rako s t o v y k l o s „Vėt
rungė" bagažo pakrov imas 
įvyks ketvirtadienį, 7/17, nuo 
7 v.v. iki 9 v.v. Pasaul io lietu
vių centre prie Bočių menės . 
Visą bagažą reikia sužymėt i 
skautų vardais ir sekančių 
spalvų kaspinėlius ' pririšti 
prie kiekvieno l agamino ar 
lovelės; Lituanica — raudona ; 
Nerija — mėlyna, AVK — gel
tona ir Jū rų skauta i — balta . 
Skautai ir skautės, kurie vyk-

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaile #2300 C Jucago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

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

E-mail: Gibaitis@aoI.com 
ToU free 24 hr. 888-7766742 

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

s ta į stovyklą autobusu, turi 
prisistatyt i PLC penktadienio 
•rytą punktua l ia i 7 v.r. Auto
busas yra užsakytas tam tik
ram laikui ir pavėlavusių ne
lauks. Visi y ra raginami pa
siimti sumušt in į ir ką atsiger
ti. Autobusas sustos ir bus 
progos visiems pavalgyti. Visi 
skauta i ir skau tės bus sugrą
žinti šeštadienį 7/26 į PLC 
tarp 4:30 ir 5 v.v. Rimtesniam 
reikalui e s an t stovyklos telefo
no numer ia i yra: Lituanica: 
231-757-2791. Nerija: 231-
757-3693. AVK: 231-757-3693. 

mailto:Gibaitis@aoI.com

