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Jaunų širdžių 
džiaugsmo ir gyveninio 
knyga. Atsisveikinimas 
su Mamunėle. Ką veikia 
„Verpsčių" būrelis. 
2ps l . 

Gavėnia geriausias 
laikas pradėt i artimo 
meilės akciją. Kaip 
laimėti r inkimus. 
Išlaisvinkime 
susikaupusią energiją. 
3ps l . 

Laikas atgaivinti 
Lietuvių žurnalistų 
sąjungą JAV. 
Skaitytojai apie 
Lietuvą, prezidentą ir 
įvairias problemas. 
Šeimininkių kertelė. 
4 psl. 

ČLM Užgavėnės. Veikli 
Lietuvių verslo taryba. 
Kalbės dr. V. Bartkus. 
JAV LB Kultūros 
tarybos pranešimas. 
Girdėsime sol. Nidą 
Grigalavičiūtę. 
6 psl. 

Sportas 
*Pirmadienį Elektrė

nuose ir Kaune prasidėjusio 
pasaulio jaunių (iki 18 metų) 
ledo ritulio II B grupės čempi
onato pirmosiose rungtynėse 
Lietuvos rinktinė nusileido 
Kroatijos bendraamžiams 1:4 
Mūsiškiai sėkmingai pradėjo 
rungtynes ir jau 3 min. pirmavo 
po Deivido Kazlausko įvarčio. 
Tačiau paskui iniciatyvą perė
mė varžovai ir pelnė tris įvar
čius 7, 16 ir 17 min. Antrajame 
kėlinyje įvarčių nebuvo, o 45 
min. kroatai pelnė ketvirtąjį 
įvartį ir nugalėjo 4:1. 

* Katare vykstančiame 
pasaul io stalo teniso ko
mandų čempionate grupės 
varžybų antrosiose rungtynėse 
Lietuvos rinktinė antradienį 
patyrė antrąją nesėkmę, nusi
leidusi iš kinių sudarytai Aus
tralijos komandai 2:3. Po tašką 
lietuvėms pelnė Rūta Garkaus-
kaitė-Būdienė ir Jolanta Prū-
sienė, o lemiamąjį penktąjį žai
dimą pralaimėjo Vilma Dau-
noravičiutė. 

* Penkiasdešimties pajė
giausių Europos vyrų krep
šinio klubų vertinimo lente
lėje, kurią kiekvieną savaite 
sudaro interneto svetainė 
www.eurobasket.com. Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempio
nas Kauno „Žalgiris" per sa
vaitę iš dvidešimt ketvirtosios 
vietos nukrito į dvidešimt šeš
tąją. Per paskutiniąsias penke
rias šio sezono savaites kaunie
čiai oficialiose rungtynėse iško
vojo 32 pergales ir patyrė 9 pra
laimėjimus. 

Naujausios 
žinios 

* Nušalintam valstybės 
vadovui siūloma atimti so
cialines garantijas ir preziden
to vardą. 

Vyriausybė svarstys 
t -u ro in tpgrac in ių Konstitu
cijos pataisų projektą 

Rusija suvokia rea lybę . 
jr>e Lietuva netrukus taps 
NATO nare, teigia aukšto 
rango Rusijos diplomatė. 

Į Prezidentūrą buvo nusidriekę tarptautines mafijos čiuptuvai 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 

Milijardines apyvartas turintys 
tarptautiniai kontrabandininkų 
tinklai per Rolando Pakso vado
vaujamą Prezidentūrą mėgino 
susidoroti su Lietuvos teisėsau
ga, sudavusia triuškinantį smū
gį neteisėtam verslui, teigia 
Valstybės saugumo depar ta
mento (VSD) vadovas Mečys 
Laurinkus. 

Tačiau premjeras Algirdas 
Brazauskas antradienį interviu 
Lietuvos valstybiniam radijui 
sklaidė nuogąstavimus dėl kon
trabandininkų įtakos valstybei. 

„Jokiu būdu nesutinku, kad 

Lietuva oficialiai 
pakviesta pasirašyti 

NATO sutartį 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 

Lietuvą pirmadienį pasiekė 
NATO Generalinio sekreto
riaus Jaap de Hoop Scheffer 
laiškas, oficialiai kviečiantis 
prisijungti prie Šiaurės Atlanto 
sutarties. 

Laiške pranešama, kad vi
sos 19 dabartinių NATO šalių 
narių jau pritarė Lietuvos ir 
dar šešių į Sąjungą pakviestų 
valstybių prisi jungimui prie 
1949 m. balandžio 4 d. Vašing
tone priimtos Šiaurės Atlanto 
sutarties ir JAV Valstybės de
partamente pasirašė tai pat
virtinančius protokolus. 

Sąjungos vadovas taip pa
kvietė septynias valstybes pra
dėti Šiaurės Atlanto sutarties 
pasirašymo ir patvirtinimo pro
cedūras. Sutar t į pa tv i r t inus 
Seimui, Lietuva galės oficialiai 
tapti NATO nare. 

kontrabandininkai galėjo turėti 
ir daryti kokią nors reikšmingą 
įtaką valstybės vidaus arba už
sienio politikai", sakė A. Bra
zauskas. 

Premjeras pabrėžė, kad 
kontrabanda buvo ir išlieka opi 
valstybės problema, vienas Vy
riausybės darbo svarbiausių tik
slų. A. Brazauskas vylėsi, kad 
paskyrus naują Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos vadovą 
Jurgį Jurgelį kovoje su kontra
bandininkais bus pasiekta pa
žangos. 

A. Brazauskas patvirtino, 
kad Vokietijos ir Didžiosios Bri

tanijos teisėsaugininkai padėjo 
užkirsti kelią gerai organizuotai 
tarptautinei kontrabandai per 
Lietuvą. 

Tuo tarpu Seimo vadovas 
Artūras Paulauskas antradienį 
žurnalistams patvirtino, jog bu
vo informuotas apie kontraban
dininkų siekius pakeisti aukš
tus valstybės pareigūnus. 

„Spalio mėnesio pabaigoje 
VSD vadovas pasidalino infor
macija, jog kontrabandininkai 
aktyviai veikė, stengdamiesi pa
rinkti ne tik vadovus, bet ir že
mesnio rango vadovus. VSD va
dovas matė didelį pavojų tarny

bai, jam išvykus iš Lietuvos", 
sakė A. Paulauskas. 

Pasak A. Paulausko, „kon
trabandininkų tikslas buvo vie
nas — pakeisti M. Laurinkų 
kaip vadovą, kurio niekaip ne
gali įveikti". 

„VSD persekiojimas ir pro
kuratūros tyrimai trukdo jiems 
gyventi ir daryti nusikaltimus", 
sakė jis. 

„Tai didžiuliai pinigai, ku
rie daromi iš nelegalios veiklos, 
bet koks jų pajudinimas susi
laukia reakcijos. Aš manau, jog 
jie bet kokiais būdais bando už
sitikrinti sau ramų gyvenimą", 

sakė A. Paulauskas. 
Pirmadienio vakarą VSD 

generalinis direktorius pavieši
no, jo teigimu, gilumines Prezi
dentūros skandalo priežastis. 

Anot M. Laurinkaus, prieš 
pusantrų-dvejus metus Lie
tuvoje kilo „nauja organizuoto 
nusikalstamumo banga", turinti 
ryšių su Rusijos organizuoto nu
sikals tamumo grupuotėmis, 
taip pat — ir su kontroversiškai 
vert inamo Rusijos verslininko 
Anzori Aksentjev-Kikališvili va
dovaujama „Associacija XXI 
vek". 

Nukelta j 5 psl. 
Mečislovas Laurinkus 

Sauliaus Venckaus 'ELTA) nuotr. 

Prezidento patarėjui teks stoti prieš 
teismą už Seimo pirmininko 

apšmeižimą 

Vilniuje apžvelgti pastarųjų metų teismų darbo rezultatai. Pažymėta, jog didelis atotrūkis tarp užregistruotų 
nusikalstamų veikų ir teismuose išnagrinėtų baudžiamųjų bylų liudija tai, kad Lietuvoje dar neveikia vienas 
pagrindinių principų — bausmės neišvengiamumo principas. Per praėjusius metus šalies teismai išnagrinėjo 
15,804 baudžiamąsias bylas, tuo tarpu nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų buvo užregistruota penkeriopai 
daugiau — 85.130. ..Tas. kas pateko į konfliktą su įstatymais, turėtų pagal įstatymus atsakyti. Šitie skaičiai rodo, 
kad taip nėra", — apžvelgdamas teismų darbo rezultatus žurnalistams antradienį sakė Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas. Teismų tarybos pirmininkas Vytautas Greičius. Anot jo. statistika rodo. kad dalis 
nusikaitimų liko neišaiškintu, dalis ikiteisminių tyrimų i»uvu nutraukta ;r pan 
Iš kairės: Aukščiausiojo Teismo (AT) baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J. Riepšas. AT pirmininkas V. 
Greičius ir AT Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Č. Jokūbauskas. Valdo Kopūsto ELTA nuotr 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos prokuratū
ra baigė tirti ir antradienį teis
mui perdavė baudžiamąją bylą 
dėl Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko apšmeižimo per ži-
niasklaidą. 

Dėl šio nusikaltimo įtarimai 
pateikti prezidento patarėjui 
jaunimo, socialinio aktyvumo ir 
nevyriausybinių organizacijų 
klausimais Gintarui Šurkui. 

Už apšmeižimą per visuo
menės informavimo priemones 
Baudžiamasis kodeksas numa
to baudą arba areštą, arba lais
vės atėmimą iki dvejų metų. , 

Gruodžio pabaigoje G. Šur-
kus interviu Lietuvos televizijos 
laidai „Savaitė" teigė, kad neva 
organizuotas sąmokslas prieš 
prezidentą Rolandą Paksą, ren
kami pinigai paveikti žinias-

klaidai, organizuotas š tabas. 
Seimo pirmininkas A. Paulaus
kas buvo nurodytas kaip šių 
procesų dalyvis. 

Antradienį kasetė su repor
tažu bei kita bylos medžiaga bu
vo perduota bylą nagrinėsian-
čiam Vilniaus miesto 2-osios 
apylinkės teismui. 

Į tariamajam jokia kardo
moji priemonė nepaskirta, pro
kurorams manant, kad tai yra 
netikslinga. 

„Aš pakartojau įvairiais pa
vyzdžiais ir faktais, kad, visų 
pirma, neįžeidžiau Seimo pir
mininko nei garbės, nei orumo, 
todėl, kad netinkamais ar žemi
nančiais žodžiais apie jį neatsi
liepiau, o tai, ką aš pasakiau, 
yra mano nuomone, kurią 
reikšti įteisina Konstitucija*', po 
apklausų yra sakęs G. Šurkus. 

Dėl ant isemit in ių tekstų dienraštyje — griežta 
reakcija Lietuvoje ir užsienyje 

Jeruzalė-Vi lnius , kovo 2 
d. (BNS) — Viename populia
riausių Lietuvos dienraščių iš
platinti antisemitinio pobūdžio 
tekstai sukėlė griežto pasipikti
nimo bangą tiek Lietuvoje, tiek 
tarp užsienio valstybių. 

Žinomas holokausto isto
rikas, Lietuvos ambasadorius 
Izraelyje Alfonsas Eidintas pir
madienį buvo iškviestas į Izra
elio užsienio reikalų ministeriją 
pasiaiškinti dėl Lietuvos dien
raštyje išspausdintų antisemiti
nio turinio tekstų. 

Tuo tarpu Lietuvos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas paprašė Valstybės saugumo 
depar tamentą ir General inę 
prokuratūrą ištirti visuomeni
nių organizacijų nusiskundimus 
dėl dienraščio „Respublika" vy
riausiojo redaktor iaus Vito 
Tomkaus straipsniuose esą kur
stomos tautinės, rasinės ir kito
kios nesantaikos. 

„Bet kokios rasinės, tauti

nės ar kitokios nesantaikos kur
s tymas yra nesuderinamas su 
laisvos demokratinės valstybės 
gyvenimo normomis, todėl vi
suomeninių organizacijų iškelti 
faktai tur i būti nedelsiant ištir
ti", pabrėžė Seimo pirmininkas. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos (URM) Informaci
jos ir viešųjų ryšių departamen
to direktorė Violeta Motulaitė 
sakė, jog ministerija „katego
riškai smerkia bet kokias religi
nės, antisemitinės, rasinės ir ki
t as netolerancijos apraiškas ir 
pabrėžia, kad tokie straipsniai 
menkina Lietuvos prestižą pa
saulyje". 

Jungtinių Valstijų ambasa
dos Lietuvoje atašė spaudai An-
thony Pahigian antradienį sakė, 
jog JAV ambasada ..su pasi
tenkinimu pastebi, kiek daug 
Lietuvos visuomenes atstovų 
sureagavo į jų pastebėtus anti
semit inius ir prieš gėjus nu
kre ip tus komentarus žinias-

2004- iej i paskelbt i Šv. 
Kazimiero jubil iej iniais metais 
Vilniaus arkivyskupas met

ropolitas, kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis paskelbė 2004-
uosius Šventojo Lietuvos globė
jo Kazimiero jubiliejiniais me
tais. 

Ganytojiškame laiške Šv. 
Kazimiero iškilmei kardinolas 
pažymi, kad šiemet sukanka 
400 metų nuo tų dienų, kai Lie
tuvos pasiuntinių iš Romos į 
Vilnių atgabentas popiežiaus 
nutarimas, leidęs karalaitį Ka
zimierą minėti su šventajam 
derama iškilme. 

1604-ųjų gegužę vilniškių ir 
sostines svečių džiaugsmas iš
siliejo į didelę šventinę eiseną 
Vilniaus gatvėmis dangiškojo 
užtarėjo garbei Tais pačiais 
metais pašventintas pirmosios 
šv. Kazimiero šventoves kerti
nis akmuo. (ELTA) 

*fe *• - a*-tu* 
Sv. Kazimiero paveikslas Vilniaus 
Arkikatedros Šv Kazimiero koply
čioje 

Algirdo Sabaliausko (ELTAI nuotr 

klaidoje". 
„Mes nemanome, kad bran

džioje visuomenėje, įsiliejančio
je į Europos Sąjungą, ar atsa
kingoje žiniasklaidoje yra vietos 
tokio pobūdžio straipsniams", 
sakė A. Pahigian. 

„Mes remiame žiniasklai-
dos laisvę ir manome, kad kon
kretūs priekaištai tur i būti 
adresuojami konkretiems as
menims, o ne socialinėms gru
pėms", sakė JAV diplomatas. 

Dienraščio „Jerusalem 
Post" pranešimu. Izraelio L'RM 
pareigūnas Mark Sofer išsikvie
tęs ambasadorių A. Eidintą jam 
pareiškė protestą, jog Lietuvos 
valdžia nepakankamai reaguoja 
į dienraštyje „Respublika" pas
kelbtą V. Tomkaus straipsnių 
ciklą „Kas valdo pasaulį", ku
riame esama antisemitinių tei
ginių. Dienraštis pastebi, kad 
straipsnius iliustruoja žydus ir 
gėjus vaizduojančios karikatū
ros. Nukelta į 5 psl. 

Meras padėkojo 
Lietuvos vaikus 
gydantiems JAV 

medikams 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS). 

Vilniaus rotušėje antradienį 
sostines meras Artūras Zuokas 
įteikė padėkos raš tus JAV 
medikams ir JAV lietuvių ben
druomenės organizacijos „Lie
tuvos vaikų viltis" atstovams, 
padedantiems sergantiems Lie
tuvos vaikams. 

Organizacijos „Lietuvos 
vaikų viltis" pastangomis Vil
niaus universiteto vaikų ligoni
nėje garsūs JAV gydytojai nuo 
1993 m. teikia pagalbą nudegu
siems bei ortopedinėmis ligo
mis sergantiems vaikams — 
juos konsultuoji, atlieka sudė
tingas operacijas. 

Pagalbos vaikams progra
ma padėjo Lietuvos vaikų gydy
tojams Nukelta i 5 psl. 

Premjeras Algirdas Brazauskas susitiko su Rusijos Federacijos užsienio 
reikalų ministro pirmąja pavaduotoja Eleonora Mitrofanova. Susitikime, 
be kitų klausimų, svarstytas dvišalių santykių paaštrėjimas po to, kai 
Lietuvai oficialiai pasiūlyta prisijungti prie NATO. o iš valstybes už šnipi
nėjimą išsiųsti trys Rusijos diplomatai. Vladimiro Gulevičiaus ELTAi nuotr. 

JAV palankiai vertina Lietuvos 
istorinio teisingumo komisijos veiklą 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
JAV palankiai vertina Tarp 
tautinės komisijos nacių ir so
vietų okupacinių režimų nusi
kaltimams Lietuvoje įvertinti 
veiklą ir jos vykdomas progra
mas. 

Tai rašoma Jungt inių 
Amerikos Valstijų Valstybės de
partamento demokratijos, žmo
gaus teisių ir darbo biuro atas
kaitoje apie žmogaus teises įvai
riose pasaulio valstybėse, pra
nešė Komisija. 

..2003 metais Komisija, su
daryta iš istorikų, žmogaus tei
sių gynėjų. Lietuvos ir užsienio 
teisininkų patvirtino dar 
penkias išvadas apie nacių ir 
sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimus. 

Komisija. įsteigta 1998 me
tais, nutarus, kad Lietuvai rei
kia pradėti pačiai tirti nacių ir 
sovietines okupacijų laikotarpį, 
apie kurį neturėta daug infor
macijos. 

Šiuo metu Komisijos tyri
mai artėja prie pabaigos, o jų 
rezultatai išleisti atskirais lei

diniais", rašoma JAV ataskaito
je. 

Be to, JAV Valstybės depar
tamento pranešime apie žmo
gaus teisių padėtį Lietuvoje taip 
pat pažymima, kad Komisija 
pasirašė bendradarbiavimo su
sitarimus su Yad Vashem ir ki
tomis organizacijomis. 

Kartu su ta rp taut in ia i s 
bendradarbiais yra įgyvendina
ma Komisijos pradėta, sukurta 
ir diegiama Švietimo apie totali
tarinių režimų nusikal t imus, 
nusikaltimų žmogiškumui ir 
pakantumo ugdymo programa. 

Komisija, remdamasi jos 
mokslininku atliktais ir atlieka
mais tyrimais, per įvairias vi
suomenės ir atskirų jos grupių 
švietimo programas siekia pri
sidėti prie vis dar gajų istorinių 
stereotipų naikinimo visuo
menėje. 

Pasak Komisijos vykdančio
jo direktoriaus Ronaldo 
Račinsko. palankus JAV įverti
nimas parodo, kokia aktualia 
šią temą laiko brandžios Vaka
rų demokratijos 

Milijonierius ir 
toliau nelanko 

parlamento 
posėdžių 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Seimo valdybos sprendimu už 
parlamento posėdžių nelanky-
mą sausio mėnesį trims parla
mentarams, tarp jų ir Seimo 
milijonieriui Viktorui Uspaski-
chui, bus sumažintas atlygini
mas. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija nustatė, jog parlamen
tarai Kęstutis Skamarakas , 
Valerijus Tretjakovas ir V. Us-
paskichas sausio mėnesį be 
pateisinamos priežasties pra
leido daugiau kaip ketvirtadalį 
Seimo posėdžių. 

Pagal Seimo narių darbo 
sąlygų įstatymą parlamenta
rui, praleidusiam per mėnesį be 
pateisinamos priežasties dau
giau kaip ketvirtadalį posėdžių, 
atlyginimas gali būti sumažin
tas trečdaliu. 

Valdas Adamkus 
nepritaria 

hidroelektr inės 
statymui 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Kadenciją baigęs prezidentas, 
praeityje žinomas JAV aplin
kosaugininkas Valdas Adam
kus nepritaria hidroelektrinės 
ant Nemuno ties Alytumi sta
tybai 

Tai jis žurnalistams sakė 
antradienį Seime, kur atvyko 
apžiūrėti Varėnos rajono moks
leivių piešinių ekologinėmis 
temomis parodos 

..Mintį apie hidroelektrines 
statybą atmetu, nes manau, 
kad Lietuvoje yra galimybių iš
siversti ir be labai ribotų mūsų 
gamtos išteklių panaudojimo", 
sake V. Adamkus. 

..Turime švarią pigią ato
mine energiją. Jei mes pasta
tysime trečią modernų reakto
rių, tos energijos užteks ne tik 
Lietuvai", sake V. Adamkus 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
http://www.eurobasket.com
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SKAUTYBES 
KELIAS 

R e d a k t o r ė j .v . s . I rena Regienė 
2652 W. 65 S t ree t 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

Jaunų veidų, jaunų 
širdžių ir 
gyvenimo 

džiaugsmo knyga 

Tai Lietuvių Skaučių 
Seserijos išeivijoje veiklos 
II tomas, apimantis 1970-

2003 m. Tai dienoraštis-albu-
mas įamžinęs trijų dešimčių 
našų ir džiugų lietuvaičių skau
čių gyvenimą šioje organizacijo
je už tėvynės ribų. 

Knyga monumentali, labai 
skoningai apipavidalinta, tokio 
pat formato, popieriaus, įriši
mo, kaip ir I tomas, tik du kar
tus storesnė. I tomui tuo metu 
trūko nuotraukų iš ankstyvųjų 
LSS dešimtmečių Lietuvoje, nes 
daug jų pražuvo karo ir emi
gracijos sumaištyje. 

Rūtos žalumo viršelis su 
sidabro raidėmis — „Lietuvių 
Skaučių Seserija II" — puikiai 
įsirikiuos į knygų lentynas ne 
tik skautiškose šeimose, bet ir 
pas bibliofilus ir pas istorikus, 
kaip svarbi medžiaga tyrinėjant 
lietuviškos išeivijos 60 metų 
svetur gyvenimą ir gyvybin
gumą. Mums, neatskiriamai su
rištiems su Lietuvių Skautų są
junga ar nuo vaikystės Lietu
voje, ar išvietintųjų stovyklose, 
ar gimusiems ir užaugusiems 
svečiose šalyse, ši knyga — įro
dymas, kad nepaisant didelių 
sukrėtimų, mažesnių ar dides
nių negandų, lietuviu galima iš
likti ir svetur, gyvenimu galima 
džiaugtis, jei esi jaunos širdies! 
Tad imkim šią žalios gyvas
tingumo spalvos knygą ir 
skaitykim, ir vartykim, ir ma-
tykim save, savo vaikus, anū
kus , draugus, nes tai mūsų 
didelės šeimos albumas! 

Knyga suskirstyta į 5 dalis: 
1) Informacinė apie Pasaulio 
Skautų Sąjūdį, apie Lietuvių 
Skautų Sąjūdį, Lietuvių Skau
čių Seseriją su Vyr. Skauti-
ninkių nuotraukomis nuo 1918 
iki 2002 metų, su dedikacija 
sesėms išėjusioms namo po ilgų 
skautavimo dešimtmečių išeivi
joje; 2) Ši dalis apima 1970— 
2002 LSS Pirmijas, Jubiliejines 
ir Tautines stovyklas su gau
sybe veidų, vardų ir vaizdų; 3) 
Ryšiai su jau vėl nepriklauso
mos Lietuvos skautais, Lie
tuviškos Skautybės fondas, 
„Skautų aidas", „Skautybės kelias", 
ASS archyvas; 4) Ši dalis — 
„Mūsų Didžioji Šeima" — apima 
visame pasaulyje pasklidusią 
LSS rajonais: Australijos, Eu
ropos, JAV, Kanados, Pietų Ame
rikos. Čia vėl begalė įdomių 
nuotraukų, įvairių tuntų bei 
vienetų veiklos aprašymų; 5) LSS 
„Gintaro" vadovių mokykla. 

Ši knyga-albumas negąsdi
na savo storiu ir svoriu, nes ją 
a tver tus užverst nesinori iki 
paskutinio puslapio* Jos pa
t rauklumas ne tik skoningas 
gausios medžiagos išdėstymas, 
trumpi, tikslūs įvairių vienetų 
veiklos aprašymai, bet ypač nuot
raukos, nuotraukos, nuotraukos 

Vyresnėms sesėms čia bus 
malonu save matyt tolimos pra
eities Tautinėse stovyklose, kai 
jos buvo dar paukštytės, o da
bar, štai jau skautininkės; 
jaunesnėms sesėms čia įamžinti 
linksmi prisiminimai iš tuntų 
stovyklų, draugininkių, kursų. 

iškylų, suvažiavimų. Nepai
sant, kad „LSS II" yra Seserijos 
istorija ir broliai skautai galės 
čia save surasti gausiose Tau
tinių, Jubiliejinių stovyklų ir 
bendrų švenčių nuotraukose, 
miela bus visiems, šią knygą 
vartantiems, prisimint tuntų, 
stovyklų dainas, žvilgterėt į jų 
autorių veidus; prisimint tun-
tininkes, vadoves ir daugelį bran
gių asmenų su kuriais praleista 
daug malonių dienų, su kuriais 
mus riša nenutraukiamos lietu
viškos skautybės gijos. 

Mintis antrąją Seserijos 
veiklos knygą išleisti nebuvo 
užmiršta pirmajam tomui išė
jus. Tačiau reikėjo 30 metų, kad 
susidarytų istorinis vaizdas, 
kad susikauptų kuo daugiau 
svarbios medžiagos. Pagrindinė 
antrojo tomo planuotoja-entuzi-
astė buvo v.s. Lilė Milukienė ir 
jos sudarytas kruopštus re
dakcinis kolektyvas: s. fil. Al
dona Marijošienė, v.s. Giedrė 
Stankūnienė, v.s. Vida Jan
kauskienė, vyr. sk. Vaiva Ulė-
naitė-Boertje. Su džiaugsmu 
Vyr. Skautininkės v.s. fil. Ritos 
Penčylienės (1997—2002 m. 
kadencija) pritarimu ir parama, 
užmojis pajudėjo. Nors jis nebu
vo lengvas, bet stebėtinai grei
tas. Nuo, maždaug 2000 metų, 
buvo pradėta rinkti vienetuose 
susikaupusi medžiaga, buvo pra
dėta ją skirstyt pagal dešimt
mečius skautiškųjų įvykių bei 
pasiekimų. Įtemptas, bet našus 
darbas greitai judėjo. Į re
dakcinį kolektyvą suplaukė vie
netų veiklos aprašymai ir nuo
traukos. Gausybę medžiagos 
nebuvo lengva tinkamai su-
skirstyt, įvertint, atrinkt. Be to, 
prasidėjo sunkiausias ir svarbiau
sias darbas — lėšų telkimas (šį 
komitetą sudarė: skautininkės 
Danutė Korzonienė, Albina 
Ramanauskienė, Aušrelė Saka-
laitė ir Nijolė Užubalienė) ir 
spaustuvė, spausdinimo gali
mybės. Bet dideli norai ir darbš
tumas gimdo galimybes, o ga
limybės sėkmę. Ir štai, sesės 
Milukienės pasiryžimo ir mi
nėtų sesių dėka — turime ne
eilinę istorinę knygą. 

Didelis skautiškas ačiū 
priklauso visiems šio leidinio 
rėmėjams. Jie išvardinti pasku
tiniuose knygos puslapiuose. 
Rėmėjai, kurie lėšas atsiuntė 
baigus knygą spausdinti, bus 
pažymėti atskirame lape. 

„LSS II" spaudai skoningai 
ir tiksliai paruošė Gina Bitinai-
tienė, puošniai atspausdino 
Ričardo Spitrio spaustuvė. 

„Lietuvių Skaučių Seserija IT 
2002 metai 
Tiražas 1,000 
Kaina $30 
Leidėjos ir platintojos Lie

tuvių Skaučių seserija 
Tiekimo skyrius: 
s. Aušrelė Sakalaitė, 
1388 Overton Dr. 
Lemont, IL 60439 
Tel. 630-243-6302 
e-mail: ausreles@attbi.com 

v.s. Nijolė Užubalienė 

Bostono paukštytės daro 
rankdarbius Kaziuko mugei. Iš 
kairės: Monika Leveckytė, Larą 
LaBlane, Gabrytė Grigonytė 
(stovi, Alisa Rasytė, vadovė 
Brigita Rasienė, Rėdutė 
Lemontaitė, draugininke s. 
Joana Šimkienė. Mugė vyks 
sekmadienį, kovo 14 d., South 
Boston Lietuvių piliečiu klubo 
patalpose. 

m Bostono skautai repetuoja 
Kaziuko mugei vaidinimą „Ali 
Baba ir 40 plėšikų". Režisuoja 
va d. Birutė Šležienė. 

Atsisveikinimas su brangiąja Mamunėle 
Sekmadienio rytą, 2004 m. 

sausio 25 d., beveik savaitę 
gulėjusi ligoninėje, eidama 97-
tus metus, Ona Siliūniene iške
liavo amžinam poilsiui. 

Šaltą trečiadienio vakarą 
Demaine laidotuvių namuose 
įvyko Vašingtono židiniečių 
atsisveikinimas su savo bran
giąja sese, v.s. Ona Siliūniene, 
dalyvaujant uniformuotiems 
skautų vyčių ir akademikų 
atstovams bei dideliam būriui 
dalyvių. Židinio vadovė sesė 
Meilė Mickienė pakvietė sesę 
Ireną Jankauskienę pasidalinti 
prisiminimais apie sesės Siliū-
nienės nueitą skautavimo kelią, 
kuris buvo ilgas, šakotas , 
įvairus, įdomus bei pasišventęs. 
Čikagoje daugelį metų ji buvo 
lyg ašis, apie kurią sukosi skau
tiška veikla. Atrodė, kad niekas 
nevyko be jos dalyvavimo, pa
galbos ar patarimų. Jos namų 
šiluma pritraukdavo seses ne 
tik posėdžiams, pasitarimams 
bei mergvakariams, bet ir pasi
dalinimui džiaugsmais, rūpes
čiais ir pasiekimais. Ji buvo 
ištikima stovyklautoja — kol 
jėgos leido, nepraleido nei vie
nos stovyklos. Buvo nuolatinė 
talkininkė kiekvieną pavasarį 
stovyklavietės valymo ir puoši
mo darbuose. O po stovyklų ji 

surinkdavo stovyklautojų už
mirštą aprangą, parsiveždavo 
namo, sutvarkydavo ir grąžin
davo. Ji mielai įsijungdavo į 
visus darbus bei į stovyklos 
smagią kasdieninę eigą. Ji buvo 
naujai pradedančioms stovyk
lauti paukštytėms stovyklos 
mama — jų mamunėle. Su 
mamunėle pasikalbėjus ir prie 
jos prisiglaudus, namų ilgesys 
atslūgdavo. Mamunėle paglobo
davo, pamyluodavo ir pralinks
mindavo jas visas. J au gyven
dama toli nuo jų Virginia valsti
joje, ji prisimindavo mažąsias 
stovyklautojas ir nusiųsdavo 
piniginę dovaną, kad jos būtų 
pavaišintos ledais. Už pasišven
tusį ir neįkainomają skautavi
mo idėjos įgyvendinimą bei nuo
latinį darbą jaunimo naudai, 
Skautų Sąjunga ją pagerbė ir 
suteikė aukščiausią įvertinimo 
ženklą — Geležinio Vilko 
ordiną. 

Toliau sesė Teresė Lands
bergienė perskaitė Čikagos ker-
naviečių atsiųstą atsisveikini
mą: „Brangi Mamunėle! Išly-
dėdamos Tave į Tikruosius na
mus, liekame našlaitės, nes Tu 
daugelį nepamirštamų metų 
buvai mums ne tik sesė, bet ir 
Mama. Tavo didelėn širdin 
sutilpom ir mes, Kernavės' 

tunto skautės, nuo paukštyčių 
iki skautininkių ir jų šeimų. 
Tavo namai buvo ir mūsų 
namai, kur į Tavo glėbį galėjom 
sunešti savo džiaugsmus ir 
liūdesius. Nepamiršim tų sto
vyklų, sueigų, švenčių su Ta
vim! Visur ir visada Tu turėjai 
mums paguodos, padrąsinimo, 
džiaugsmo žodį. Ilsėkis Vieš
patyje, pas kurį Tave veda Tavo 
Gerųjų darbelių takas. Tavęs 
ilgėsimės! Tavo sesės kerna-
vietės". 

Artėjant atsisveikinimo pa
baigai, sesė Meilė Mickienė 
pakvietė kun. Vaidotą Laba-
šauską pravesti atsisveikinimo 
maldas. 

Atsisveikinimą baigėme su 
„Ateina naktis". Nors ji buvo 
mūsų ratelyje, tačiau iš sesės 
Onos Siliūnienės lūpų jau nebe
sigirdėjo žinomų dainos žodžių 
ir jos rankos nebesusikabino su 
prie jos karsto stovinčiom sesėm 
židinietėm. Visos padėjome po 
raudoną rožę ant Mamunėlės 
rankų, o ji ilsėjosi tyli, pasi
puošusi skautiška uniforma ir 
Geležinio Vilko ordinu. (Jos 
palaikai bus perkeliami į Či
kagos Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.) 

Sesė J a n i n a Čikot ienė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays, legal Hoiidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Hoiidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid a t Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumerata nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valent inas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• 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: a d m i n i s t r a c i j a @ d r a u g a s . o r g 

redakcija<§>draugas.org 
r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 
s k e l b i m a i @ d r a u g a s . o r g 

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 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
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„Verpsčių" būre l io s e sė s 2 0 0 4 m . pradžioje . 

Ką veikia „Verpsčių" 
būrelis 

Iš a t s i sve ik in imo su a ' a O n a S i l i ū n i e n e < iš kaires), ps. fil. Pau l i u s Mickus, s. Aldona K m d u n e n e . ps. Daiva 
Oren t i enė . kun Vaidotas L a b a š a u s k a s , sos Ramutė Aidienė. v.s. fil. Meilė Mickiene, ps. Vida Čejauskieno . ps 
fil Tomas Dundzi la , s. Nijole G r i n i e n ė , ps Danute C u n n i n g h a m , se s . Teresė Landsberg iene , ses .Janina 
Čikot ienė . s I rena J a n k a u s k i e n ė . B r o n i a u s Č i k o t o n u o t r a u k a . 

Vasario 23 d. gaus ia i 
susirinkusios sesės „Verps

tės" linksmai šventė net dvi 
šventes — Vasario Šešioliktąją 
ir Susimąstymo dieną. 

Visų lietuvių dž iaugsmui 
jau nebereikia Vasario 16-tąją 
tik „minėti" kaip pra ras tą , 
atimtą, panaikintą (kaip buvom 
įpratę sovietų okupacijos me
tais!. Dabar ši šventė — ypatin
go, didelio džiaugsmo šventė! 
Todėl ir būrelio sueiga buvo 
labai smagi. Pr i s imindamos 
prez V Adamkaus žodžius, 
„turėkim drąsos būt laisvi!", 
sesės žvelgia ateitin su viltimi. 
Nepaisant nemalonių susi
priešinimo nuotaikų šių dienų 
Lietuvoje, nepamirškim pagrin
dinio fakto, kad Lietuva yra! 
Lietuva laisva' Lietuva bus! 

Pasaulio Skautų sąjūdyje 
Susimąstymo diena — vasario 

22-ji yra draugystės diena, kada 
prisimenami šios didelės šeimos 
sesės-broliai, su kuriais kiek
vieną mūsų riša skautybės ry
šiai. 

Šioje sueigoje „Verpsčių" 
būreliui buvo ypač lengva ir 
malonu prisimint mūsų lietu
viškos skautybės bendražygius, 
bevartant ką tik išspausdintą 
„Lietuvių Skaučių Seserijos" II 
tomą. Čia gausybėje įdomių 
nuotraukų visos surado ne tik 
savo vaikus, anūkus , pačios 
save, bet ir brangius ilgų metų 
skautavimo draugus; prisiminė 
nuotaikingas stovyklas, išvy
kas, kursus, suvažiavimus. 

Suplanavusios labai įdomią 
kitą sueigą, pasivaišinusios su
neštiniais skanumynais, sesės 
skirstėsi po tradicinės „Ateina 
naktis". 

Verpstė 
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Atsarga gėdos nedaro, tur
būt pagalvojo turtingiausias 
Seimo narys, milijonierius 
Viktoras Uspaskichas, nes ge
rai nežinodamas, kaip tai 
padaryti, pasisamdė mokytoją. 
Ne bet kokį, bet pasaulyje 
pagarsėjusį Joseph Napolitan, 
kuris buvo prezidento John 
Kennedy rinkimų komiteto 
patarėjas, padėjo rinkimus 
laimėti Venezueloje, Costa Ri-
coje, Filipinuose, paskiausius 
— Bolivijoje ir Gruzijoje. Nors 
praėjusiais metais Uspaskicho 
įsteigta Darbo partija, pagal 
apklausų duomenis, gerokai 
pralenkusi populiarius Algirdo 
Brazausko socialdemokratus, 
dabar pirmauja, o jis pats 
svyruoja tarp ketvirtos-penk-
tos vietos populiariausių poli
tikų kertelėje, matyt vien tik 
savo jėgomis per rudenį įvyk
siančius Seimo rinkimus arba 
nesitiki šioje aukštumoje išsi
laikyti, arba nori laimėti dau
gumą ir Lietuvos demokratijos 
tvirtovėje vyrauti. 

Užmačia, be abejo, didele, 
bet gal ir galima? Nuo jau 
keturius mėnesius užsitęsusio 
politinio triukšmo ir dabar
tinių seimūnų tarpusavio erze
lio pavargę, rinkėjai rudenį 
gali balsuoti už naujovę, nes ir 
praeity jie ne kartą yra taip 
padarę. Juk tik dėl to praėju
siuose rinkimuose ir Paulaus
ko „naujoji politika" išnešė jį į 
Seimo pirmininkus. Tiesa, 
Paulauskas ne vien soclibera-

MES IR LIETCIVA 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys j | ; 

Kaip laimėti rinkimus? 
lais rėmėsi, prie jų koaliciją 
būrė, todėl jam buvo lengviau. 
Tačiau tik per praėjusius rin
kimus į Seimą patekęs, 1985 
metais į Lietuvą atvykęs, lais
vėjimo laikotarpiu tur tus su
sikrovęs, piliečiu tapęs, rusas 
Viktoras Uspaskichas nė ko
kios koalicijos neturi ir, atrodo, 
jos nenori. Pats vienas savo pi
nigais partiją įkūręs ir iš kar to 
sulaukęs tokio netikėto pasi
sekimo, nutarė jų nepagailėti 
laiptams į politikos viršūnes. 
Nepasisekė žiniasklaidai suži
noti, kiek šis žymus pasaulyje 
mokytojas jam kainuos, tačiau 
60, kai kurie teigia — 160, mi
lijonų litų susikaupusiam poli
tikui keli milijonai šiai malo
niai šildančiai prekei pirkt i 
mažai reiškia. Ir nė kokiai 
teisėsaugai ar komisijai j am 
nereikės aiškintis, iš kur gauti 
pinigai. Nebent tik į viešumą 
iškiltų Lietuvoje visada kon
servatorių naudojamas kuris 
nors naujas Rusijos baubas , 
nes Joseph Napolitan su jais 
kažkokį ryšį turi. Nepavyko 

sužinoti, ar j is buvo ameri
kiečių profesionalų grupėje, 
Clinton nusiųstoje į Rusiją 
padėti smunkančiam Jelcin 
antrą laikotarpį laimėti, tačiau 
Uspaskicho mokytojas labai 
pagarbiai Maskvoje svečiavosi 
praėjusio rugsėjo 23-25, kai jis 
buvo pakviestas Rusijos viešojo 
politikos patarėjų centro Nik-
klol—M, beje, gerai žinomo ir 
Lietuvoje, direktoriaus Igor 
Mintusov į rusų kalbą išvers
tos savo knygos „Rinkimai, 
kaip juos laimėti" sutiktuves. 
Napolitan Darbo partijai pa
ruoš rinkimų eigos planus ir iš
mokys pirmininką Viktorą Us-
paskichą bei jo talkininkus jais 
naudotis. Ir atrodo, kad Uspas
kichas griebs juos nedelsda
mas. Jau dabar jis parašė laiš
ką Borisovui, liepdamas jam 
pritilti ir nekliudyti Seimui 
vykdyti prezidento apkaltos, o 
Seimui — kaip galima greičiau 
tą vyksmą baigti. 

Ką šis Uspaskicho vaid
muo reiškia? Ar jis nekelia da
bartinėms Seimo partijoms rū

pesčio? Ar tai negali būti reikš
minga ir apkaltos baigčiai? 
Tarkim, kad ir ši atomazga. 

Paksas nušalinamas. Kan
didatuoja Brazauskas, laimi 
rinkimus ir žengia į Preziden
tūrą vadovauti Lietuvai. 
Napolitan pamokyti, Uspas
kicho rinkimų vykdytojai ir 
įpykę Pakso rėmėjai jungti
nėmis pastangomis suteikia 
pakankamai balsų ir Seime 
užsitikrina daugumą. Paksas 
tampa Seimo pirmininku, 
Uspaskichas — premjeru. Abu 
Brazausko priešininkai. Kaip 
tada prezidentauti? O taip 
Brazauskui jau buvo. 

Kitas atvejis. Brazausko 
patariamų socialdemokratų 
balsais Paksas lieka. Laimingų 
Pakso šalininkų remiami, Sei
mo rinkimuose socialdemo
kratai, jeigu ir nepagerina, tai 
bent išlaiko dabar turimus 53 
atstovus. Pakso liberaldemo-
kratai laimi daugiau, spėkim 
apie 20-25 (dabar jie turi 15). 
Socialdemokratai- l iberalde-
mokratai Seime sudaro dau
gumą, kurią dar stiprina keli 
Prunskienės bei Bobelio parti
jų atstovai. Padėtis: Rolandas 
Paksas — prezidentas, Česlo
vas Juršėnas — Seimo pirmi
ninkas, Algirdas Brazauskas 
— premjeras. Ir visi draugai. 
Ar taip negeriau7 Ir jiems, ir 
Lietuvai? 

Įsiskaitykime Brazausko 
paskiausias užuominas: ar ne 
ta kryptimi jos veda? 
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Vasario 16 d. JAV Valstybės departa
mente VVashtngton, DC, buvo priimti 
ALTo bei kitų baltiečių atstovai 
pasitarimui Baltijos kraštų reikalais. 
Vienas tų reikalų — )AV pagalba, 
siekiant įvesti demokratija Baltarusijoje, 
kurios valstybinė siena ribojasi su 
Lietuva ir Latvija, jungtinis pabaltiečtų 
komitetas (jBANC, atstovaujantis 
Amerikos Estu tarybai, Amerikos Latvių 
sąjungai ir Amerikos Ltetuvšų tarybai) 
taip pat remia pastangas, kad šis klausi
mas būtų įteisintas atitinkamu įstatymu 
JAV Kongrese. 
Nuotraukoje ii kairės: Valstybės depar
tamento direktorius Ukrainos, Mol
dovos ir Baltarusijos reikalams Mark 
Tapfin; Valstybės departamento Pa
baltijo reikalu vedėja Maria Germano; 
JBANC vykdantysis direktorius Kari 
Altau; ALTo atstovas jBANC dr. Ra
mūnas Kondratas; jBANC projektu 
vadovas ir ALTo įgaliotinis Vid. ir Rytų 
Europos Koalicijoje Simonas Girdzi
jauskas; e-PINE koordinatorius ir Pa
baltijo reikalų ved. Robert Hilton; Šiau
rės ir Pabaltijo atstovybės dir. (udith 
Cefkin, jBANC pirm., Amerikos Latvių 
sąjungos atstovas Janis Bolsteins. 

Išlaisvinkime susikaupusią energiją 
Lietuvoje per menkai naudojami didžiuliai vadinamos „dešinės" ir 

„patriotinės" politinės energijos ištekliai 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Turint politinės patirties 
užsienyje ir stebint Lietuvos 
politinį bei visuomeninį gyveni
mą, akysna krenta viena mūsų 
valstybės negandų svarbiausių 
priežasčių: Lietuvoje per men
kai naudojami didžiuliai vadi
namos „dešinės* ir „patriotinės" 
politinės energijos ištekliai. O -
„ant palinkusio karklo visos 
ožkos lipa". 

Yra tūkstančiai buvusių trem
tinių, politinių kalinių, ginklu 
kovojusių karių savanorių, oku
panto aukų vaikų ir vaikaičių. 
J ų didesnė dalis pajudėjusi „pa
judintų žemę". Tikriausiai yra 
nemažai ir buvusių KGB spau
džiamų prisitaikėlių, kurie savo 
kaltei atpirkti prisidėtų prie 
veiklos. Net jau 1941 metų su
kilėlių tarpe butą buvusių kom
jaunuolių. Idėjinė veikla pa
drąsina ir patraukia 

Ta politinė energija būtų 
tolygi daugybei krašte paskli
dusių užtvankų ir užtvankėlių, 
kuriose butų sukaupta milžiniš
ka energija, bet nepanaudojama 
Tiesos malūno girnoms sukti. 

Prieš kiek laiko televizo
riuose šlykštaus „humoro" prie
dangoje matėme išjuoktą seną 
ir liguistą popiežių, kuris, ne
paisant visų negalių, atlieka sa
vo pareigą sudvasinti dviejų pa
saulinių karų ir dviejų šėto
niškų ideologijų nuniokotą pa
saulį. Jeigu bent prie pusės visų 
parapijų suktųsi Tiesos girnos, 
jei veiktų bent penketo politiniai 
atsakingų asmenų komitetai 
Katalikų Bažnyčiai ginti, žinia-
sklaidos ateizmo šliužai ne
drįstų išropoti iš nihilistinių 
dumblynų ir purvais apmėtyti 
popiežių bei vyskupus. Kodėl? 
Ogi todėl. kad. boikoto pavojų 
pajutę, verslininkai nut rauktų 
dumblinų TV laidų finansavi
mą. TV juodųjų žvaigždžių tuš
čios kišenės greit išmokytų juos 
padorumo, estetikos ir t ikro 
humoro Kodėl neišjuokiami žy
dų rabinai? Ogi todėl, kad žydai, 
nors jų kur kas mažiau, yra 
organizuoti ir nepaliktų rabinų 
vienų pačių gintis nuo išpuolių. 

2004 metų Vasario 16-sios 
proga Kauno įgulos bažnyčioje 
ir Karininkų Ramovėje buvo 
Vietines Rinktines kariai sava

noriai šventė jaunų drąsuolių 
susibūrimo Vietinėn rinktinėn 
garbingą 60 metų sukaktį Mi
nėjime dalyvavo įspūdingas iš 
visos Lietuvos sugužėjusių „ple-
chavičiukų" būr\ ' s Ko gero bent 
antra tiek Rinktinės veteranų 
tą sukaktį šventė namie. Tuo 
pačiu jie pagerbė ir Rinktinės 
steigėją legendinį Lietuvos did
vyrį generolą Povilą Plecha
vičių. Matyt ta proga buvo 
(pavėluotai!) apdovanotas po
mirtiniu Vyčio Kryžiaus ordino 
Didžiuoju Kryžiumi už nuopel
nus Lietuvai. įprastiniuose sluoks
niuose tai sukėlė šmeižtų vajų 
prieš generolą ir prieš jo karius. 

Daugiametė propagandinės 
kovos patirtis rodo. jog šmeižtai 
ir išpuoliai žiniasklaidojo garsiau
siai skamba tuštumoje. Atseit -
kai puolamoji pusė yra neveikli 
Nežinau, ar „plechavičiukų" ir 
kitų karių savanorių organizaci
jos yra sukūrusios kovos, dabar 
jau kitais ginklais, struktūrą? 
Jeigu ne. tai bent jau Vie-tines 
r inktines veteranai , šventę 
garbingą sukaktį, išpuolių prieš 
gen. Plechavičių ir juos pačius 
paskatinti, turi stiprų akstiną 

sudaryti visame krašte, kur jų 
bent keletą yra, veiklos ir kovos 
už tiesą bei u z didvyrių garbę 
branduolius. Poetas Ju-lius 
Janonis yra pasakęs jsidė-mėt-
iną tiesą: „Didesnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip vyk
dymas jų idealo". Į tuos bran
duolius įtraukdami ir kitus 
veiklai dirvos ieškančius ben
draminčius, vien jie žymiai 
paveiktų visuomenę. 

O kur dar kiti . matyt 
menkai naudojami, patriotinės 
politinės energijos šaltiniai, 
kaip buvę politiniai kaliniai, 
tremtiniai, rezistentai! Jeigu iš 
tokių žmonių susidarytų per 
visą Lietuvą nuolatinės patrioti
nės pilietines veiklas branduoli
ai, jeigu tokios tautinės energi
jos „vandens" užtvankos ir už-
tvankėlės. nelaukdamos ragini
mų ir nurodymų iš kokio nors 
centro, pastoviai (susirinkimė
liais! freniruotųsi ir bet kuriuo 
Lietuvai svarbiu klausimu pa
suktų Tiesos girnas, ir jų aplin
ka provincijoj<, ir Vilniaus val
džia pajustų kitokius vėjus 
pučiant 

Nukel ta i 5 ps l . 

DANUTE BINDOKIENE 

Pradėkime artimo meilės akciją 

Apie Kristaus kančios filmą buvo daug 
kalbėta, dar daugiau rašyta, t a ry tum 
norint išspaust i kiek galima daugiau 

reklamos, sudominti žmones, kad, filmui pa
galiau pasirodžius kino teatruose, prie jų kasų 
išsirikiuotų ilgos eilės. Ir taip iš tikrųjų atsitiko. 
Tačiau įvyko ir nenumaty tas (galbūt kai kam 
nelabai malonus) reiškinys: mačiusieji filmą, 
nepasipiktino jo ž iaurumu, o tik buvo giliai 
sukrėsti. Filmas vėl iššaukė diskusijas, bet j au 
kitokio pobūdžio. 

Prie kraujo marių, kankinimų, smurto, mir
ties filmuose jau esame daugmaž pripratę. Ne 
vien filmai, TV programos, spauda mus nuolat 
„bombarduoja" žiauriais vaizdais, bet ir gyve
nimas — karai , terorizmas, avarijos, smur tas 
kasdienybėje. Tų vaizdų negalime išvengti, nuo 
jų neįmanoma pasislėpti. Šiuolaikiniame pa
saulyje taip pat ne t rūks ta nekaltų smurto au
kų, tačiau Dievo Sūnaus kančia ir mirtis, pa
sirinkta laisva valia, paaukota už visą žmoniją, 
jau vertintina visai ki ta plotme. Tai kiekvieno 
krikščionio tikėjimo pagrindas, atsiliepiantis iš 
pačių pirmųjų katekizmo pamokų, iš anksčiau-
siojo Dievo meilės ir savo asmeniško vaidmens 
tos meilės šviesoje suvokimo. 

Prasminga, kad Mel Gibson filmas ka ip t ik 
pasiūlytas žiūrovams Gavėnios metu. Tai, be 
abejo, atneš daugiau naudos kaip kelių dienų 
susikaupimas — rekolekcijos — parapi jos 
bažnyčioje. įsi jautus į Dievo Sūnaus kančią ir 
mirtį, įsisąmoninus, kad kiekvieno mūsų nuo
dėmės yra prisidėjusios prie šios skaudžios ir 
garbingos Atpirkimo Aukos, padės labiau įver
tinti Velykų ryto stebuklą. 

Bet ar pakanka tik mąstymo, tik diskusijų? 
Galbūt reikia konkrestesnių ženklų, kad „ima
me savo kryžių ir sekame Kristų". Gavėnia — 
geras metas pasiryžti ar t imo meilės darbams. 
Amerikiečiai pripratę Gavėnios metu kažko atsi
žadėti: mėgstamo maisto, saldumynų, malonu
mų, rūkalų, alkoholio, pasilinksminimų ir pan. 
Nors tai truputį vaikiška, bet visgi paprotys 
remiasi pasiaukoj imu ir noru bent kiek 
prisidėti prie Atpirkimo Aukos, kad galėtume 
tapti Prisikėlimo džiaugsmo dalininkais. 

Vienoje lietuviškoje parapijoje kunigas jau 
antrą Gavėnią bažnyčioje paruošia „pasninko 
dėžutę". Tikintieji kviečiami į ją dėti savo 
aukas, kurios, Gavėniai pasibaigus, panaudo
jamos labdarai. Šis, rodos, labai paprastas 
veiksmas — kelių pinigėlių įmetimas į dėžutę 
— visgi akivaizdžiai primena, kad turime jausti 
atsakomybę už savo artimą. Jėzus Kristus tą 
atsakomybę pabrėžė savo kančia ir mirtimi. Iš 
mūsų niekas nereikalauja tokios aukos. Bet vis 
dėlto Dievo Sūnaus kančios esame įpareigoti 
atlikti ir savo dalį. Ne tik Gavėnios metu. 

Šiame krašte nuolat kalbama apie pokario 
(t.y. Antrajam pasauliniam karui pasibaigus ir 
kariams namo sugrįžus) kūdikių „derlių", čia 
populiariai vadinamą „baby boomers" karta, 
kuri jau sparčiai artėja prie pensijos amžiaus, 
senatvės ribos. Numatoma, kad tas laikotarpis 
ir žmonėms, ir valstybei atneš nemažai prob
lemų. 

Lietuvių visuomenė taip pat išgyvena pa
našų laikotarpį, tik dėl kitos priežasties. Po II 
pas. karo į Ameriką (ir kitus užjūrio kraštus) 
atvyko tūkstančiai mūsų tautiečių. J ie buvo 
daugiausia jauni , tvirti, išsilavinę, veiklūs ir 
energingi. Nepaisant įsikūrimo ir prisitaikymo 
prie naujų gyvenimo sąlygų vargų, jie visgi su
gebėjo rasti laiko ir jėgų visuomeninei, kul
tūrinei, švietėjiškai veiklai. Šiandien jų gretos 
gerokai praretėjusios, o nemažai tų, kurie dar 
veiklūs, iš dalies pasikeitę. Jų darbuose, žo
džiuose bei raštuose jaučiama įtampa, nusivyli
mas, nepasitenkinimas, net pyktis, kurio prie
žastis ir jie patys vargiai galėtų nurodyti. 
Suprantama, kad užleisti vietą kitiems neleng
va. Tas reikalauja ir aukos, ir artimo meilės. 
Tad Gavėnia suteikia gerą progą pažvelgti į 
lietuviškąją visuomenę kitu — atlaidesnių, 
meilesniu žvilgsniu, be kritikos ir pagiežos. 

Pradėkime tą artimo meilės akciją nuo sa
vosios bendruomenės. Ne saldumynų kąsnelio, 
o pikto žodžio atsisakykime; ne kokio menko 
malonumo, o kritikavimo, apkalbų. Daugiau 
atlaidumo, daugiau geros valios ir savo aplinko
je, ir tėvynei Lietuvai. Mums visiems Velykos 
tikrai dėl to bus prasmingesnės. 

Nr.5 

PARTIZANO DUKTĖ 
TERESĖ TUMĖNAITĖ-PABERAL1ENE 

Pirmoji dafis 

Tėvelis nuolat pr imena, kad laikas mokytis 
plaukti, žada įmesti į sietuvos vidurį, tuomet ne 
ką darysianti, turėsiant i plaukti! Dėl viso pikto 
laikausi atokiau tėvelio, ką gali žinoti... 

Kai grįžtame atsigaivinę vėsioje, šaltiniuotoje 
upėje, saulė jau paskendusi už ūkanotų šilų. 
Papieviais plaukia bal tas rūkas , galulaukėse 
graudžiai šūkalioja griežlė. Virš nutilusios žemės, 
virš snaudžiančių tamsių girių išplaukia mėnulio 
pilnatis ir greitai kopia dangumi aukš tyn . 
Vakaruose palengva blėsta sidabrinis saulėlydžių 
švytėjimas. Kokia ramybė! Tarp tėvelio ir mamos 
žengiu dideliais žingsniais, tvirtai įsikibusi jų 
rankų. Ne, aš n iekados jų nepaleisiu — tų 
patikimų, tvirtų ir gerų rankų, visuomet ta ip 
žengsime drauge!.. 

Malonus nuovargis merkia akis, lipdo blak
stienas. Savitarpio supra t imas ir meilė, jungianti 
tėvelius, maloniai apglėbia ir mano vaikiškus 
pečius. Kaip gera būti maža, mylima jų dukryte 
po vakarėjančiu dangaus skliautu su besižie-
biančiomis pirmosiomis žvaigždėmis! 

Ak, koks saldus rytmečio miegas! Blakstienos 
sulipę, akys atsimerkti nenori, o šilti patalai 
patys glaudžiasi! Trinu akis kumšteliais ir greitai 
šoku iš lovytės, painiodamasi ilguose naktiniuo
se. Blanki prieblanda dar tvyro kambaryje, bet už 
lango pro medžių šakas j au skaisčiai pražydus 
ryto aušra. Eisime grybaut i . Tėveliai j au 
apsirengę, ieškosi krepšių ir peilių grybams nu
pjauti Mane ragina paskubėti : visi baravykai 
atiteksią pirmiesiems grybautojams! Man patin
ka ankstyvi rytai, prieblandoje skęstantys, gaiva 
dvelkiantys eglynai, vėsa, drėgme, linksmi gry
bautojų šūkaliojimai tolumoje Pamačiusi pirmą 
baravyką, vos pras ika lus į pro spyglius ir 
samanas, puolu priėjo. 

— Baravyką radau ' — šaukiu, kiek balsas lei
džia 

Tėvelis, norėdamas mane paerzinti, bėga per 
samanas artyn, iškėlęs krepšį ir peilį Žinau, kad 
tik tyčiomis, tik juokauja, bet vis vien supykstu 

— Neliesk, teveli, tai mano baravykas' 

— Ak tu gobšuole, — juokiasi tėvelis — juk 
vis vien grybus į mano krepšį dėsi. savąjį tingi 
nešioti! 

Mama šypsosi. Ji niekuomet manęs neerzina, 
o eina šalia ir dedasi nepastebinti grybų, kad aš 
rasčiau juos pirmoji. Baravykų labai daug: po 
eglių šakomis jų pridygę gyva galybė, jie dar 
balti, saulės nerytėti. Tik miško aikštelėse jie 
rudagalviai, storakočiai ir labai gražūs. Renkame 
visi baravykus: kitus grybus rinksime kai baigsis 
baravykų dygimas. Baravykus mama marinuoja, 
kad būtų kuo patiems pasidžiaugti ir svečius 
pavaišinti. Marinuotus mamos baravykus labai 
mėgsta Aluntos daktaras Stnupas: jis dažnai pra
leidžia savaitgalius mūsų namuose. Paaugusius, 
jau gelstelėjusia apačia baravykus senelė džio
vina pečiuje: tai bus sriubai. įdarams ir daugeliui 
valgių pagardinti 

Grįžtame palengva, neskubėdami. Tėveliai 
tempia pilnus krepšius grybų. Tėvelis savąjį net 
ant pečių užsikėlęs! Aš laisvai keliauju, mosikuo
dama rankomis' Pastebėjusi pievoje šokuojančias 
varles, sumąstau, kaip tėveliui už „gobšuole" at
keršyti. Tėvelis baisiai bijo varlių Taigi, pri-
gaudysiu jų kokią dešimtį ir visą puokšte sume-
siu už apykaklės! Tai juoko bus' Nieko nelauk
dama, imu gaudyti varles ir jau selinu, slenku 
tėveliui už nugaros! Tėvelis staiga atsigręžia ir, 
metęs ant žemes krepšj su grybais, pasileidžia 
per pievą, kiek kojos įkabina' Bėgdamas jis kva
tojasi ir nė trupučio nepyksta, o mama. atrodo, 
visai nelinkusi pritarti mano išdaigoms. 

— Kam gyvulėlius kankini' — tyliai, bet su 
aiškiu priekaištu ištaria, ir aš kaipmat paleidžiu 
varles. 

Tokia jau mama: nei gėlių neskink — lai žydi, 
nei katino Pyliaus už uodegos netampyk — girdi, 
jam skauda' Mama tarsi Angelas sargas viskam, 
kas žemėje gyva, neleis nei žolytės, nei skruzdės 
nuskriausti ' Kaip ir senelis' 

Namo grįžtame draugiškai susikibę rankomis 
ir susitaikė. Iš kamino jau kyla kvapnus dūmelis: 
tai senelė gamina grybautojams gardžius pus
ryčius. 

Bus d a u g i a u 
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Lietuvių žurnalistų sąjungai JAV reikalingas 
„naujas kraujas" 

Maloniai pris imena prieš 
porą dešimtmečių gyvavusi 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
JAV veikla Čikagoje su spaudos 
pokyliais, su bendraraščiais , 
jungiančiais sąjungos nar ius , 
kai Čikagoje sudarytai sąjungos 
centro valdybai vadovavo Jur
gis Janušaitis. Ryšys ta rp cent
ro valdybos ir sąjungos skyrių 
bei pavienių narių neblogai lai
kėsi, centro valdybai nusikėlus į 
Kaliforniją, tačiau jis nutrūko 
centro valdybai nusikėlus į New 
Yorką ir vėliau persikėlus į Floridą. 

Centro valdybai stokojant 
administracinės iniciatyvos, 
kažkur dingo lietuvių telkiniuo
se buvusių skyrių veikla, nu
trūko nario mokesčio rinkimas, 
svarbus centro valdybos veiklos 
finansavimui, pasidarė neaiš
ku, ar reikalingas tas 5 dolerių 
nario mokestis, kaip po 3-4 mė
nesių negrįžta mokėtas čekis. 
Neteko girdėti ir apie c.v. iždi
ninko siunčiamus paraginimus 
nariams apsimokėti tą nario mo
kestį, kas anksčiau buvo prak
tikuojama. Nebėra ir anksčiau 
buvusio žiniaraščio. Neaišku ir 
kada baigiasi centro valdybos 
kadencija? Ar gal jau baigėsi? 

Pasirodo, kad Floridos saulė 
ne tik šildo, bet ir migdo. O atsi
busti tikrai reikia, kad nebūtų 
„palaidota" Lietuvos žurnalistų 
sąjungos JAV veikla. 

Skaitant išeivijos lietuvių 
spaudą, joje matome daugybę 
naujų bendradarbių iš antrosios 
ir trečiosios „bangų", kurie ne
priklauso Lietuvių žurnalistų 
sąjungai JAV ir net nežino, kad 

tokia yra. Dalis senųjų Lietuvių 
žurnalistų sąjungos JAV narių 
yra iškeliavę į amžinybę. Kiti, 
spaudžiami ligų ar metų naštos, 
jau nebepajėgūs rašyti , daly
vauti visuomeninėje veikloje. 
Juos pakeičia naujieji ateiviai iš 
Lietuvos, profesionalai a rba 
mėgėjai žurnalistai, iš kur ių ir 
susideda Lietuvių žurna l i s tų 
sąjunga JAV. J ie ne t ik rašo 
mūsų periodinėje spaudoje, bet 
eina redaktorių bei leidėjų pa
reigas. Argi ne laikas juos pa
kviesti į Lietuvių žurnalistų są
jungą JAV pagal narių kvieti-
mo-priėmimo taisykles? Argi ne 
laikas atgaivinti LŽS skyrius 
Čikagoje, kur yra daug naujų 
potencialių žurnal is tų, bei 
kitose vietovėse? 

Yra sakoma, kad žurnalis-
tai-solistai ir iš jų choro nepada
rysi. Tad kam reikalinga jų są
junga? O ar „solistams" bendra
vimas nereikalingas? Ar gi jiems 
nesvarbu, kad dainos skambėtų? 
Argi žurnal i s tams nesvarbu , 
kad mūsų spauda gyvuotų, kad 
ji būtų įdomi, kad jos leidyba 
nenutrūktų? J u k nuo jos gy
vastingumo priklauso lietuvy
bės išlaikymas ir mūsų pačių 
egzistencija išeivijoje. 

Galima drąsiai teigti, kad 
Čikagoje ir jos apylinkėse yra 
geriausias k l imatas Lietuvių 
žurnalistų sąjungos JAV centro 
valdybos sudarymui, skyr iaus 
ir visos sąjungos atgaivinimui. 
J u k nesunku dabartinei LŽS 
centro valdybai iš senbuvių Či
kagoje sudaryt i r inkimų ko
misiją arba pačiai p raves t i 

korespondencinius LŽS JAV 
centro valdybos rinkimus. Toli
mesnis „miegojimas" n iekam 
nėra naudingas. 

Bronius J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

Lietuva po 2004 
2004 metais vienaip ar kitaip 

bus i šspręs tas prez. Pakso 
klausimas. 

Deja, po 2004 metų Lietuva 
jau niekados nebus ta normali 
valstybė, kokia j i buvo 1990 — 
2003 metais. Po 2004 Lietuva 
bus sužalota, suskaldyta, su
priešinta ir ligota. Reikės naujo 
prezidento, naujo Seimo ir nau
jos Vyriausybės toms gilioms, 
žaizdoms užgydyti. 

2003 metais Lietuvoje susigrū-
mė Rytai ir Vakarai. Kurį laiką 
Lietuva stovėjo ant bedugnės 
krašto. 

Kaip jau minėta, tik kitas 
prezidentas, kitas Seimas ir 
ki ta Vyriausybė galės Lietuvą 
pamažu atgaivint ir sustiprinti . 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

Ar ilgai prezidentaus? 
Vilniuje tebevyksta R. Pak

so šalininkų viešieji mitingai, 
kurių organizatoriai, rėmėjai ir 
dalyviai yra pasiryžę ne skal
dyti ir griauti Lietuvą, bet joje 
įtvirtinti teisingumą ir demo
kratiją. 

Viename tokių mitingų kal
bėjo Vilniaus universiteto profe
sorius, Seimo Liberaldemo-
kratų frakcijos narys Rolandas 
Pavilionis šiais žodžiais: „Mums ne 
tas pats , kad jau ketvirtas mė
nuo mums mėgina plauti sme
genis ir melu įtikinti, kad visas 
mūsų gyvenimo blogis tik dėl 
naujojo prezidento, išdrįsusio 
pajudinti ir pradėti šalinti poli
tikų, žiniasklaidos ir krimina
lo maurus, o neįtikusio elitui pre
zidento kaltėms įrodyti prisi

dengiama Seimu, Konstituciniu 
Teismu, nešvariu politizuotu 
tyrimu ir politizuota teise". 

Šie R. Pavilionio žodžiai 
nepakeičia situacijos, kurioje 86 
Seimo nariai pasirašė apkaltin
ti R. Paksą net inkamu būti 
Lietuvos prezidentu. 

Paskutinėmis žiniomis, 
Seimo nariai apkaltino prez. R. 
Paksą visais šešiais punktais ir 
nutarė jį pašalinti iš Lietuvos 
Respublikos prezidento pareigu. 

Vy tau tas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

Ko skubėti? 
Kadangi dabartinė Lietuvos 

Respublikos Konstitucija ne
draudžia po apkaltos nušalin
tam prezidentui dar kartą siek
ti valstybės posto, Seime yra siū
loma pravesti naują įstatymą ir 
konstitucijos pataisą, pagal 
kuriuos nušalintam preziden
tui būtų draudžiama vėl daly
vauti rinkimuose. 

Gal tai būtų ir tikslinga, 
bet nesutinku su „Drauge" 
paskelbtos (vasario 24 d.) žinu
tės antrašte „Priesaiką sulau
žiusiam prezidentui siūloma 
uždrausti dalyvauti rinkimuo
se". Kad Paksas yra kaltinamas 
„šiurkščiu" Konstitucijos pažei
dimu ir priesaikos sulaužymu 
— visi apie tai skaitėme spau
doje. Tačiau ar ne tiksliau bū
tų palaukti, kol t as kaltinimas 
būtų įrodytas Seime apkaltos pro
ceso tvarka? J u k vienas pa
grindinių demokratijos principų, 
taip, kaip ir LR Konstitucijos 31 
straipsnis sako. kad „asmuo 
laikomas nekaltu, kol jo kaltu
mas neįrodytas įstatymo nus
tatyta tvarka i r pripažintas 
įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu". 

0 gal ir sužinosime kieno 
teisybė? Tad turėkime kantry
bės, ir neužbėkime teisei ir 
istorijai už akių. 

A l e k s a s Vitkus 
Palos Heights. IL 

Švara — Sveikata 

Visi girdime, kad čia bei ten 
žmonės apsirgo nuo bakteri
jomis ar virusais užkrėsto mais
to. Pasitaiko ir mirimų. O ką 
jau bekalbėti apie visokias gal
vijų kempinliges, naminių 
paukščių gripą ir dar kitas li
gas, kurios susargdina mūsų 
„maistą", o paskui ir tą „mais
tą" valgančius. 

Susirgimai — dažnas reiškinys 
Šiame krašte kasmet bent 

76 milijonai žmonių apsinuodija 
(suserga) nuo maisto. Dažniau
siai dėl to kaltinami restoranai 
(ypač greito patarnavimo), 
maisto paruošėjai pokyliams, 
vestuvėms, bet gera dalis apsi
nuodijimų atsitinka ir mūsų pa
čių virtuvėse, nors šeiminin
kėms — ir šeimininkams — 
labai nemalonu prisipažinti , 
kad šaldytuve, virtuvės kriauk
lėje ar ant viryklės gali tūnoti 
milijardai sveikatai pavojingų 
bakterijų. O vis dėlto taip yra. 

Tai, va, šiandien noriu šiek 
tiek apie šią problemą parašyti. 
Suprantu, kad visi jau esame 
susipažinę ir su apsinuodijimu, 
ir kaip jo išvengti, bet ateina šil
tos dienos ir šis pavojus dar 
sustiprės. Tad turėkite kantry
bes ir perskaitykite kelis 
naudingus patarimus. 

Kas tie kenkėjai? 
Labiausiai pažįstamos bak

terijos, atsirandančios maiste, 
yra Salmonella ir Escherichia 
coli. arba trumpai — E. coli. Bet 
ir virusais galima užsikrėsti per 
maistą. Gal skaitėte, kad nese
niai Pennsylvania valstijoje 
bent 600 žmonių susirgo hepa
titu (golthgo). o trys mirė. Su
sekta, kad šios pavojingos ligos 
virusu šaltinis buvo žali svogu-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

nų laiškai, importuoti iš Meksi
kos. Apskritai ne tik svogūnų 
laiškai, bet ir kitos lapinės dar
žovės, importuotos iš Pietų 
Amerikos ar Meksikos gali būti 
užkrėstos bakterijomis bei viru
sais, nes jos kartais laistomos 
nešvariu vandeniu arba žmo
nės, kurie jas surenka, nesilai
ko eilinių švaros taisyklių. To
dėl tokias žalias lapines dar
žoves ir svogūnų laiškus vi
suomet gerai nuplaukite. Tai 
vienas pagrindinių apsaugos 
būdų. Antras — karšt is . Kai 
daržovės ar kiti produktai ver
dami, kepami, aukšta tempera
tūra užmuša daugumą bakterijų. 

Jeigu apsinuodijote maistu 
Kaip žinoti, kad suvalgėte 

užkrėsto maisto? Dažniausiai 
pasireiškiantys simptomai yra 
palaidi viduriai, vėmimas, vi
durių skausmai. Jeigu pakyla 
temperatūra per 101? F, jei blo
ga savijauta nepranyksta ar ne
pagerėja per 48 valandas, būti
na kreiptis pas gydytoją. Taip 
pat reikia saugotis, kad orga- , 
nizmas per daug neišsausėtų, 
nes viduriavimas ir vėmimas iš
traukia iš kūno audinių skys
čius. Ypač tai pavojinga ma
žiems vaikams, silpnos sveika
tos ar vyresnio amžiaus žmo
nėms. Tad geriau nelaukti , ne
rizikuoti ir ieškoti medicininės 
pagalbos. 

Kad neparsineštume bakterijų 
Jeigu, perkant maistą, lai-

kytumėsi apdairumo ir atsargu
mo, išvengtume daug nemalo
numų. 

1. Niekad nepirkite konser
vuoto maisto, jeigu skardinukės 
sulankstytos, parūdijusios arba 
jų viršus „pasipūtęs". 

2. Stiklainiai turi būti tvir
tai uždaryti. Jeigu, paspaudus 
viršelio vidurį pirš tu, iššoka 

nedidelė „pūsliukė", stiklainyje 
maistas sugedęs. 

3. Atkreipkite dėmesį į da
tas an t pieno indų, sūrio, varš
kės, jogurto ir pan. Ar dar par
davimo laikas nepasibaigęs? 
Tai nereiškia, kad produktas 
automatiškai sugenda, vos pa
siekęs pažymėtą datą, bet — 
a tsarga gėdos nedaro. 

4. Kai perkate sušaldytus pro
duktus , pažiūrėkite ar daržovės 
„nesušokusios" į vieną kietą gu
mulą, ar yra dėžutėje (maišely
je) palaidos. Jeigu ne, ta i 
reiškia, kad buvo atsileidusios 
ir vėl sušalo. Taip pat atkreip
kite dėmesį ar tarp maisto (pvz., 
žuvies, krevečių) nėra daug le
do kristaliukų ar „sniego". Tas 
taip pat parodo, kad produktas 
galėjo būti atsi leidęs ir vėl 
sušaldytas. 

5. Perkant virtas krevetes 
nuo prekystalio po stiklu, pa
žiūrėkite, ar jos neišdėstytos ša
lia žalių žuvų, nuo kurių van
duo a r sultys gali užbėgti ant 
krevečių ir apkrėsti bakterijo
mis. Šviežia žuvis neturi „žu-
viško" kvapo, nepatamsėjusi , 
negliti. 

6. Parsinešus namo, mėsą, 
žuvį, pieną ir kitus greitai gen
dančius produktus nedelsiant 
padėkite į šaldytuvą arba šaldiklį. 

7. Visuomet gerai karš tu 
vandeniu ir muilu išplaukite 
indus, kriauklę, peilius — ir 
rankas — kai pjaustoma žalia 
paukštiena, žuvis, mėsa. 

8. Įsitaisykite dvi pjausty
mui lenteles: vieną skirtą žaliai 
mėsai, žuvims, o kitą daržovėms ir 
vaisiams pjaustyti, kapoti. 

9. Dabar indams plauti 
skysti muilai paprastai savo su
dėtyje turi dizenfekuojančių 
medžiagų, vadinamų „antibac-
terial". Nors šie skysčiai labai 
naudingi ir gerai veikia, bet ne
patar iama per daug jų naudoti 
dėl dviejų priežasčių: a. per 
daug pasit ikėdami muilais , 
tampame aplaidus; b. per daž
nai naudojant muilus, kovo
jančius su bakterijomis, skati
name atsiradimą vis atspares
niųjų rūšių, kurioms tokie mui

lai nekenkia. Iš esmės bet koks 
muilas ir karštas vanduo tiek 
pat veiksmingas, kaip brangūs 
„antibacterial" skysčiai. 

„LASAGNA" MAKARONŲ 
VYNIOTINIAI 

8 ilgi ir platūs „lasagna" 
makaronai, išvirt i pagal 
nurodymus ant dėžutės 

Įdaras 
1 sv. šviežių arba 1 dėžutė 

šaldytų špinatų 
2 šaukštai Parmesan sūrio, 

sutarkuoto 
1 puodelis sausos varškės 
1/4 šaukštelio tarkuoto 

muskato riešuto (nutmeg) 
1/8 šaukštelio druskos 

Padažas 
2 puod. pomidorų padažo 

(tomato sauce) 
2 susmulkintos česnako skiltelės 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1 šaukštas aliejaus 
1/2 šaukštelio džiovinto 

baziliko (basil) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
Jeigu naudojami švieži špi

natai: lapus gerai nuplauti, 
smulkiai sukapoti, į puodą įpilti 
1/2 puod. vandens, sudėti špina
tus, gerai uždengti ir pavirti ant 
lengvos liepsnos 7 min. Nuvar
vinti ir išspausti visą skystį. 
Jeigu špinatai šaldyti, atšildyti, 
pavirti 5 min., nuvarvinti, nus
pausti visą skystį. 

Sumaišyti špinatus su sū
riu, varške, muskatu, draska. 
Makaronus ištiesti ant lentelės 
ar kito paviršiaus. Ant kiekvie
no uždėti įdaro, išlyginti, kad 
visas makaronas juo būtų 
padengtas, tuomet suvynioti į 
ritiniuką ir išdėstyti ant šono 
riebaluotame kepimo inde, kad 
vienas su kitu nesusiliestų. 

Česnaką ir svogūnus pake
pinti karštame aliejuje, supilti 
pomidorų padažą, baziliką ir 
pipirus. Ant lengvos liepsnos 
pavirinti 15-20 minučių, po to 
padažu apipilti makaronų vy-
niotinius ir kepti įkaitintoje iki 
350" F orkaitėje 20 minučių 
Receptą galima padvigubinti 

Antroji ar trečioji 
respublika? 

Algimantas Zolubas teisin
gai pabrėžia, „... kad kiekviena 
tauta siekia sukurti savo vals
tybę, nes optimali jos būsena 
yra savoje nepriklausomoje 
valstybėje". („Lietuvos antroji 
respublika", „Draugas", 2004. 
02. 17 d.) Ir tikrai, Lietuvos val
stybė 1918 vasario 16 dienos 
nutarimu buvo atkurta lietuvių 
tautos valia kaip tautinė valsty
bė. Lietuvos Taryba tai įvykdė 
atstatytą valstybę atskirdama 
„... nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis". 

Lietuvos Taryba Vasario 16 
dienos aktu nepaskelbė Lietu
vos respubliką, bet „valstybės 
pamatus" paliko nustatyti Stei
giamajam Seimui. Lietuva 1918 
metų liepos — spalio mėn. 
buvo paskelbta karalyste, o kai 
metai po to Antanas Smetona 
buvo renkamas prezidentu, jis 
buvo vadinamas valstybės, ne 
respublikos prezidentu. Lietu
vos Respubliką paskelbė Stei
giamasis Seimas 1920 m. 
gegužės 15 dienos deklaracija. 

Tačiau, jei prisiminsim se
nąją Lietuvos valstybę, ji jau 
anksčiau, nuo Liublino unijos 
iki paskutinio padalinimo, buvo 
respublika. Jungtinės Lenkijos 
—Lietuvos bajoriškosios valsty
bės pavadinimas buvo: Lenki
jos Karūnos ir Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės Abiejų 
Tautų Respublika. Ji buvo ka
rūnuota, bet tikra respublika, 
nes valstybės galva — Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis — buvo bajorų 
renkamas, o jo galios buvo 

griežtai apribotos. Tad gal būtų 
tiksliau tą jungt inę valstybę 
vadinti pirmąja respublika 
(kaip ją vadina lenkai), 1920 — 
1940 metų respubliką — antrą
j a ir dabartinę — trečiąja. 

Panašiai ir su Lietuvos ne
priklausomybe. Juk Mindaugo, 
Gedimino, Algirdo ir kitų vidu
ramžių valdovų Lietuva buvo 
tikra nepriklausoma valstybė. 
Tad 1918 — 1940 metų vals
tybė buvo antroji ir 1990 metais 
atstatyta — trečioji nepriklau
soma Lietuvos valsybė. 

Nenurašykim mūsų tėvynės 
ilgos valstybingumo istorijos su 
jos vertinga patirtimi. 

A lg iman ta s G u r e c k a s 
Germantown, MD 

Kreipimasis 
Šiais metais sueina 60 me

tų nuo Lietuvos vietinės rinkti
nės (LVR) įkūrimo ir jos tra
gedijos. Ta proga netoli nuo Vil
niaus, Aukštuose Paneriuose, 
kur 1944 m. gegužį vokiečiai su
šaudė arti šimto VR karių, ne
sulaužiusių priesaikos ir nepa
norėjusių tarnauti Reichui, sta
tomas paminklas, kurį numa
tome atidengti š. m. gegužės 15 
d. Tačiau trūksta pinigų, ka
dangi, kairioji Lietuvos Vyriau
sybė atsisakė finansiškai pa
remti paminklo statybą. 

Mieli tautiečiai, prisidėkite 
prie VR įamžinimo. Pinigus siųs
kite bet kokia valiuta į specia
liai paminklui atidarytą šią 
sąskaitą.: 

Gavėjas: Lietuvos vietinės 
rinktinės karių sąjunga 

(Beneficiary) (Jūsų vardas, 
pavardė, adresas arba įmonės 
pavadinimas ir adresas) 

Bankas korespondentas: 

Šios savaitės pirmadienio vakare 
Čikagos United Center salėje 
įvyko „Chicago Bulis" ir 
„Cleveland Cavaiiers" komandų 
krepšinio rungtynės, kurias 
laimėjo „Bulis" 92-81 persvara. 
,,Cavaiiers" komandoje žaidė ir 
lietuvis krepšininkas Žydrūnas 
Hgauskas. 
Adomo Tautkaus nuotr. 

Deutsche Bank Trust Company 
Americas 

(Correspondent Bank) 
(Bankers Trust Co.), New York 

SWIFT: BKTR US 33 
FED/ABA:021001033 
Gavėjo bankas: AB bankas 

„Hansą — LTB", Savanorių 
19, Vilnius (Beneficiary's Bank) 
SWIFT: HABALT22 

Gavėjo sąskaitos numeris: 
10034309994/73000 (Beneficia
ry's Acc. No) (Jūsų sąskaitos 
numeris AB banke „Hansą — 
LTB") 

Lietuvos viet inės 
r ink t inės kar ių sąjungos 

t a ryba 

prct 
\ / , 

- Personai Bank 
/ \ 

Kviečiame visus į Lemonto 
įstaigos įkurtuves! 

Kur? 
12261 Archer Avenue 

(Archer Ave. ir 123-čios gatvės/McCarthy Rd. sankryžoje) 

Kada? 
• Penktadienį, kovo 5 d., nuo 3 vai. p.p. iki 6 vai. vak. 
• Šeštadienį, kovo 6 d. , nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 

Kodėl? 
• Laimėti kelione į Hoilyvvood'ą arba $3,000 
• Pasivaišinti įvairiais užkandžiais 
• Pasiklausyti „gyvos" muzikos 
• Nemokamai įsigyti v ietoje pieštą karikatūrinį por t re tą 
• Gaut i dovanų „Historic Lemont" paveikslo kopiją 
• Vaikučių džiaugsmui — klounas, veidų tatuiruotės, balionai, laimėjimai 
• Susipažinti su banko tarnautojais ir vadovybe 
• Gaut i dovanų, atsidarius naują sąskaitą 

Iki malonaus pasimatymo! 

Dėl platesnės in formaci jos, 
skambinki te Rūtai Staniul ienei : 630-257-1400 

• : 

Monber 
FD4C 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits'". ..decks". ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas. 

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

STATE FARM INSURANCE 
ALTDMOBI * i NMVHJ. SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRAIMVIASL 
A i centas 

Auksė S 
Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

DĖMCSK* DĖMESIO! Neseniai atvyfcofe 
tea«*e darbo ar buto, tsdau stcdbth 

lali i nityji. tu aliojai katnuofa? Ne 
HMfc DRAUGAS įtm **Mm Sspaus-
«*rw nemokamai Tereflda paskambinti 
td. 773-585-9500 ar užsukti i DRAUGO 
adminfetradbi adresu 4545 W. 63 St, 

CMcarja, R 60629. 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

CPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros spedalistaVestetikas 

Tel. 708-945-8051. tonie. 

Woodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Experienced CN'Aas Needed 
For pnvate Duty Lme-Fn (3-4 

daysAvk.) Mušt have valid soeial 
security card for work in US. 

Mušt spcak English and havc valic 
drivers lic. Excellcnt pay-sdpend 
for suburban travel Janet 312-
648-1565: fa\ 312-648-1569. 

SIŪLO KELIAUTI 

Discounted Airline tickets 
v . from Nievv York and Chicago 
' to Vilnius 
FREGATA TRAVEL: 250 West 

57 Street. New York. NY 10107. 
Tel. 212-541-5707. 

GREIT PARDUODA 
r S f ^ ^ l Landmark 
L ^ " ~ j properties 

Bus. 773-229-8761 
Res 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630 -314^330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
p;isk"!a 
• Pensininkams nuolaida 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Intertax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

LIUKSEMBURGAS. NATO, siek
dama sušvelninti paskut in iu 
metu padidėjusią įtampą , san
tykiuose su Rusija, ke t ina į 
birželį vyksiantį viršūnių susi
tikimą pakviesti jos prezidentą 
Vladimir Putin, pirmadienį pra
nešė organizacijos generalinis 
sekretorius J aap de Hoop 
Scheffe. Kvietimą nu ta r ta nu
siųsti tuo metu, kai kitą mėnesį 
NATO tikisi į savo gretas pri
imti septynias buvusias komu
nistines valstybes. Rusija t am 
ilgą laiką priešinosi ir visai ne
seniai pabrėžė, jog griežtai ne
pritaria, kad Sąjunga kai kurių 
narių teritorijoje įkurdintų 
savo karinius objektus. NATO 
ir Rusija per kelerius pastaruo
sius metus savo bendradarbia
vimą pakylėjo į naują lygmenį, 
tačiau paskutiniu metu jų san
tykiai tapo įtempti. Praėjusią 
savaitę Rusijos gynybos parei
gūnai apkaltino NATO per 
žvalgybos lėktuvų AWACS vi
zitą į Lietuvą ir Latviją šni-
pinėjus jos karinius objektus. 
NATO pareiškė, jog minėt i 
AWACS lėktuvai Baltijos ša
lyse atliko paprasčiausius paro
domuosius skrydžius, o Rusija 
buvo apie juos išsamiai infor
muota. < 

MASKVA. Teismo medicinos 
ekspertizė patvirtino, kad 
vasario 28 d. Dagestane nukau
tas vienas čečėnų lauko vadų 
Ruslan Gelajev. Dagestano 
prokuratūra atliko tyrimą, per 
kurį patvirtinta, kad tai iš 
tikrųjų R. Gelajev kūnas. Jį 
atpažino keturi sulaikyti kovo
tojai. Nuo 2000 m. buvo pa
skelbta R. Gelajev tarptaut inė 
paieška. Tačiau čečėnų separa
tistų internete tinklalapyje tei
giama, kad Gelaįev yra „gyvas 
ir toliau vadovauja jam patikė
tam čečėnų pasipriešinimo 
pietvakarių sektoriui". Pasta
raisiais metais ne kartą buvo 
skelbiama apie R. Gelajev mir
tį, tačiau iki šiol žinios nepa

sitvirtindavo. 1964 m. gimęs R. 
Gelajev dalyvavo kovos veiks
muose Čečėnijoje, kaudamasis 
separa t i s tų pusėje, taip pa t 
kariavo Abchazijoj. 1997 m. j is 
tapo vicepremjeru Aslan Mas-
chadov vyriausybėje, o 1998 m. 
sausį užėmė gynybos ministro 
postą. 

PARYŽIUS. Sėkmingai pakilęs 
iš Kuru kosmodromo Prancū
zijos Gajanoje, antradienį de
šimties metų misiją \ kometą 
pradėjo Europos kosminis lai
vas ,.Rosetta". Praėjus dviem 
valandoms ir 14 minučių po pa
leidimo, „Rose t ta" a ts iskyrė 
nuo paskutinės raketos „Aria-
ne 5" pakopos. Iš pradžių pa
leista raketa skriejo be papildo
mos galios, vėl iau dideliame 
aukštyje įsijungęs variklis ją 
papildomai pastūmėjo ir padėjo 
išskrieti iš Žemės atmosferos. 
2014 m. „Rosetta" turė tų priar
tėti prie Čuriumov-Gerasimen-
ka kometos, a n t kurios pavir
šiaus nusiųs nedidelę labora
toriją atlikti tyr imus. 

J A V 

iš šalies prieš jo valią. J.-B. 
Arist ide paneigė Vašingtono 
tvir t inimus, kad jis atsistatydi
no savo noru, pavadino tai „val
stybės perversmu" ir palygino 
savo „priverstinį" išvykimą su 
pagrobimu. Tuo tarpu gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld ir 
Š tabų vadų komiteto pirmi
n inkas oro pajėgų generolas 
Richard Myers kategoriškai 
paneigė, kad J.-B. Aristide buvo 
priverstas išvykti. Baltųjų rū
mų atstovas spaudai Scott Mc-
lellan šiuos kaltinimus pavadi
no „visiška nesąmone". Tačiau 
J.-B. Aristide tvirtina, kad jis 
tiesiogiai kalbėjosi su Amerikos 
ir Haičio „agentais", kurie jam 
„aiškiai ir tiesiai pasakė, jog 
j i ems pradėjus puolimą žus 
tūkstančiai žmonių", todėl jis 
privalėjęs „padaryti viską, ką 
gali, kad būtų išvengta to krau
jo liejimo". J.-B. Aristide nu
rodė 20 valandų praleidęs ame
rikiečių lėktuve nežinodamas, 
kur vyksta ir sakė, kad tai suži
nojo tik 20 minučių prieš lėktu
vo nusileidimą Centrinės 
Afrikos Respubl ikoje . J a m 
t a i p p a t esą nebuvo leista 
niekur paskambinti. 

Išlaisvinkime... 
DRAUGAS, 2004 m. kovo 3 d., trečiadienis 

Atkelta iš 3 psl. 

Kaip to pavyzdys, netikėtai 
spaudoje pasirodė atkirtis iš
puoliui prieš gen. Plechavičių ir 
Lietuvos istoriją. Kaip atrodo 
vienas iš tokių branduolių, 
pasivadinęs Lazdynų sąjūdžio 
klubu, paskelbė pareiškimą 
prieš šmeižtus, vos tik šmeiž
tams nuskambėjus. Tas pilieti
nis branduolys aiškiai nelaukė 
jokių raginimų iš jokio centro, 
nelaukė, kol kas nors kur nors 
priims kokią nors šmeižtą pas
merkiančią rezoliuciją, o tuoj 
pat darė tai, kas kiekvienam 
Lietuvos patriotui y ra aišku 
darytina. Tokie branduoliai ne 
būtinai tur i būti " partiniai, 
nepartiniai ar tarppartiniai, o 
tokie, kur pagal esamas sąlygas 
susidaro, ir gali nedelsiant išeiti 
viešumon, kaip šiuo atveju -
apginti tautos patrioto garbę. 

Turėtų būti aišku, jog, jei 

VAŠINGTONAS. Pagr indinis 
demokratų pre tendentas į JAV 
prezidentus John Kerry antra
dienį tikisi pirminių rinkimų 
pergalių, kurios priverstų pa
sitraukti jo varžovą John Ed-
wards, leistų j am tapt i oficialiu 
partijos kandidatu ir per rinki
mus varžyt is su dabar t in iu 
prezidentu George W. Bush. J . 
Kerry, kur is laimėjo Demo
kratų partijos pirminius rinki
mus 18-oje valstijų iš 20, kur 
tokie rinkimai j au įvyko, pagal 
populiarumą pirmauja visose 
10-yje valstijų, kur balsavimas 
įvyko vadinamąjį didįjį antra
dienį. Tačiau J . Edwards viliasi 
pristabdyti J . Kerry ir išsi
laikyti dar bent savaitę. 

VAŠINGTONAS. Buvęs Haičio 
prezidentas J ean -Be r t r and 
Aristide pirmadienį sakė, kad 
amerikiečiai jį privertė išvykti 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA, GAZOS RUOŽAS. Pales
tiniečių valdomame Gazos 
mieste antradienį buvo nušau
tas Yasser Arafat patarėjas, 
sakė liudininkai ir medikai. 
Pasak jų, nežinomi užpuolikai 
nušovė 59 m. Khalil ai Zebin, 
kuris patarinėjo palestiniečių 
prezidentui žmogaus teisių ir 
žiniasklaidos klausimais. Pata
rėjas, kuris taip pat leido Pa
lestinos savivaldos finansuo
jamą žurnalą, nužudytas prie 
savo darbovietės. Į Kh. ai Zebin 
buvo šau ta kelis kar tus ; j is 
mirė atvežtas į Gazos ligoninę. 
Kh. ai Zebin buvo senas Y. 
Arafat šalininkas, kurio kas 
mėnesį leidžiamame žurnale 
d a u g i a u s i a dėmes io b u v o 
s k i r i a m a Izrael io kalė j imuo
se la ikomų pales t in iečių te i 
s ė m s . 

Į Prezidentūrą buvo nusidriekę tarptautinės mafijos čiuptuvai 
Paksas dėl savo ryšių yra pažei
džiamas, ir tai kelia pavojų Lie
tuvos valstybiniam saugumui. 
A. Sakalo komisijos išvadas pa
tvirtino ir Seimo specialioji tyri
mo komisija, suformulavusi še
šis kaltinimus R. Paksui pažei
dus Konstituciją ir priesaiką. 

Antradienį Seime apsilan
kęs kadenciją baigęs preziden
tas Valdas Adamkus žurnalis
tams teigė jau prieš porą metų 
žinojęs apie kontrabandos mas
tus. 

„Šita medžiaga man buvo 
pristatyta jau beveik prieš du 
metus. Aš mačiau schemas, aš 
mačiau, kas dalyvauja, kokios 
valstybės dalyvauja. Aš skati
nau VSD slaptai dirbti su kito
mis užsienio valstybėmis, kad 
ta kontrabanda būtų sustabdy
ta ir sunaikinta", sakė V. 
Adamkus. 

Atke l t a iš 1 psl. 
Anot M. Laur inkaus , re

miantis vienos neįvardytos vals
tybės pateiktais duomenimis, 
cigarečių kontrabandos Europo
je apyvartos siekė 15 milijardų 
litų. Dalis kontrabandininkų 
pelno buvo skiriama tarptaut i
nio terorizmo finansavimui. 

M. Laurinkaus teigimu, 
kontrabandininkai, besivertę iš 
cigarečių tranzito per Lietuvą, 
„pradėjo kampaniją prieš VSD, 
nes jie patyrė milžiniškus nuos
tolius". 

Pasak VSD vadovo, smūgis 
nusikaltėliams pavyko dėl trijų 
priežasčių: kokybiškai atsinau
jino teisėsauga ir jos agentūri
nis tinklas, smarkiai pagerėjo 
teisėsaugininkų techninės gali
mybės, Lietuvos pareigūnai 
pradėjo bendradarbiauti ir keis
tis „labai rimta informacija" su 

NATO valstybių teisėsauginin
kais. 

„Šio smūgio (kontraban
dininkai) negalėjo atleisti , ir 
prasidėjo ieškojimas būdų, kaip 
nukreipti ugnį ne tik prieš VSD. 
bet ir prieš sustiprėjusią Lietu
vos teisėsaugą", sakė M. Lau
rinkus. 

„Buvo suras tas būdas, pa
sinaudojant po r inkimų nepa
tyrusią Prezidentūra, ir, matyt, 
daugeliu kitų aspektų, surasti 
kontaktą, daryti įtaką, sutruk
dyti teisėsaugos veiklai, ir, jeigu 
įmanoma, paša l in t i vadovus. 
Tai viskas yra patvir t inama, ir 
mes duomenis pateikėme Laiki
najai parlamentinei tyrimo ko
misijai, kuriai vadovavo Aloy
zas Sakalas", sakė M. Laurin
kus. 

Kaip žinoma, pernai gruodį 
ši komisija patvirt ino, jog R. 

Dėl antisemitinių tekstų dienraštyje — griežta reakcija Lietuvoje 
ir užsienyje 

Atkelta iš 1 psl. 
Izraelio URM dėl straipsnių 

pareiškė savo „gilų nusivylimą 
ir pasipiktinimą". 

„Mus ypač trikdo tai, kad 
užtruko savaitę, kol Lietuvos 
ministras pirmininkas kažką 
pasakė apie straipsnį, ir jis buvo 
vienintelis tai padaręs asmuo, 
visi kiti paprasčiausiai užsiėmė 
savo reikalais", „Je rusa lem 

Post" teigė diplomatinis šalti
nis. 

.Ambasadorius A. Eidintas 
dienraščiui teigė suprantąs Iz
raelio pasipiktinimą dėl straips
nių. 

„Mes gerinome Lietuvos ir 
Izraelio santykius, ir tokie da
lykai santykiams kenkia", sakė 
į ietuvos diplomatas. 

Jis priminė prezidento Ro-

Meras padėkojo Lietuvos vaikus gydantiems JAV medikams 
Atkel ta iš 1 psl. 
o r t o p e d a m s - t r a u m a t o l o g a m s 
įgauti pasaulinės patirties, ap
rūpino juos naujausiais instru
mentais, implantais. apara tūra 
ir įdiegė naujas operacijų tech
nologijas. 

Apsilankymų Vilniuje metu 
JAV gydvtfya! rlol ortopedini-.; 

ligų operavo 197 ir konsultavo 
1,430 vaikų. Sunkiausia ser
gantys vaikai galėjo nemokamai 
gydytis geriausiose JAV ligoni
nėse. „Lietuvos vaikų vilties" 
pastangomis JAV buvo operuo
ta 140 vaikų iš Lietuvos. 

1999-2003 m. organizacijos 

lando Pakso, premjero Algirdo 
Brazausko ir užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio kate
goriškus pasisakymus, smer
kiančius antisemitizmą. 

Pagarsėjęs nacių medžioto
jas, Simon VViesenthal centro 
Jeruzalėje vadovas, laiške A. Ei
dintui teigia, kad „nepagrįsti 
antisemitiniai gandai papras
čiausiai piktina". 

. L i > aiku viltis" rūpesčiu 

iš JAV buvo gauta medikamen
tų, vienkartinių priemonių, im-
plantų, ir įrangos už 1.64 mln 
litų. 

2003 m. šios organizacijos 
pirmininkė Gražina Liautaud 
asmeniškai padovanojo 596.2 00 
litų Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninės langams pakeisti. 

vietoje skundimosi tamsa, būtų 
uždegama daug žvakučių, vieto
je dejavus dėl padėties, būtų 
imamasi „branduolinės" veiklos 
savoje vietovėje, nei svetimos 
valstybės, nei vietinės „demo
kratiją" deklamuojančios mažu
mos nedrįstų apsijuokinti dik
tuojant tautos daugumai, ko
kias šventes ji gali ar negali 
švęsti, kokiems didvyriams ir 
kuriems kovotojams ir kuriuo 
būdu tauta gali pagarbą iš
reikšti. Tada ir raudonojo melo 
rašale užmarinuoti ir dar neat-
sidvokę istorikai nedrįstu dergti 
Lietuvos garbingą istoriją, ar 
bent negautų valstybinių tribū
nų valstybės istorijai niekinti. 

Tad aišku, kad Lietuvą bus 
lengviau branduolių pagalba 
pakelti iš apačios, negu iš vir
šaus aukštiems pareigūnams, 
ne kartą pamirštantiems kuriai 
valstybei ir kuriai tautai turi 
tarnauti. 

Mūsų mielam bendradarbiui 

A t A 
RIČARDUI PETERSONUI 

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdi užuojauta reiš
kiama velionio žmonai STASEI, sūnui VYTUI, 
dukrai DAIVAI ir kitiems šeimos artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų, 
centro valdyba ir taryba 

At A ~ ' 
IGNUI VAIČELIŪNUI 

mirus, jo dukras AUŠRELĘ, DANUTE ir 
JŪRATE bei jų visą šeimą, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Seattle skyrius 

l Amžinuosius Namus 

A t A 
mokyt. RIČARDUI PETERSONUI 
iškeliavus, užjaučiame mūsų mielą rašytoją 
STASĘ PETERSONIENĘ, Lietuvių Rašytojų 
draugijos pirmininkę, dukrą DAIVĄ ir sūnų VY
TAUTĄ. Nuoširdžiai guodžiame, liūdėdami kar
tu. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

AtA 
RIČARDUI PETERSONUI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
jo žmonai STASEI, Rašytojų draugijos pirminin
kei, buvusiai ilgametei PLI direktorei, dukrai 
DAIVAI ir sūnui VYTAUTUI. 

Zuzana Juškevičienė 
Jūratė ir Jonas Variakojai 

. dr. Renata ir dr. Vincas Staniškiai 
Gitana ir Jonas Variakojai 

Mylimam vyrui ir tėveliui 

AtA 
RIČARDUI PETERSONUI 

iškeliavus j Amžinuosius Namus, žmoną 
STASĘ, dukrą DAIVĄ ir sūnų VYTAUTĄ, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona Lukienė ir 
dukterys Rūta ir Virginija 

A t A 
THEODORA KUZAS 

STOČKUTĖ 
Mirė 2004 m. kovo 2 d., sulaukusi 92 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Julius R. Kuzas su žmona Hilde 

ir duktė Joan Jankauskas su vyru Fred; anūkai Robert 
Kuzas su žmona Maria, Richard Kuzas su žmona .dr. 
Jane, Marie Thielen, Tina Caroll su vyru Chris, Anthony 
Jankauskas su žmona Kimberlee ir Alex Jankauskas su 
žmona Melanie; proanūkai Edward, Katherine, Richard, 
Jr. , Olivia ir Jeims Kuzas, Jack ir Sarah Thielen bei Aa-
ron, Alissa ir Alec Carroll, Lauren ir Luke Jankauskas . 

A.a. Theodora buvo žmona a.a. Juliaus Kuzas. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, kovo 4 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 5 d. 9:30 v.r. Pet
kus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Theo
dora bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčią, kur 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome visus nuoširdžiai dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę a r t imiej i . 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ROMUALDAS MALĖLA 

Mirė 2004 m. vasario 29 d., sulaukęs 72 metų. 
Gimė 'Lietuvoje, Kaune. Gyveno Melrose Park, IL. 

Anksčiau gyveno Austrijoje, Vokietijoje, Argentinoje ir 
nuo 1958 m. Amerikoje. 

Giliame nuliūdime pasiliko: žmona Agnietė Štaraitė; 
sesuo Vladė Survilienė ir sūnėnas — krikšto sūnus Hekto
ras Survila, Argentinoje. Taip pat krikšto sūnus Gintas 
Mikučauskas, JAV ir daug draugų bei pažįstamų Ameri
koje ir Argentinoje. Lietuvoje liko giminaitė dr. Ramutė 
Regina Gasiūnienė su šeima ir kiti giminės. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 3 d. nuo 3 
vai. p.p. iki 9 vai. vak. Bormann laidojimo namų kop
lyčioje, 1600 W. Chicago Ave., Melrose Park. IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Širdies 
bažnyčią Melrose Park, IL (kampas 15 Ave ir Iowa St.), 
kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Velionio atminimui vietoj gėlių prašome aukoti šv. 
Mišioms arba „Saulutei". 

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

Nuliūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Richard M. Baczak. Tel. 708-344-0714 

A t A 
IRENA M. STANIULIS 

Mirė 2004 m. vasario 28 d. Gimė 1946 m. rugsėjo 15 d. 
Velionė buvo duktė a.a. Kazio ir Janinos Baltramonų. 
Liūdi: sūnus Steponas, sesuo Aldona ir vyras Edvar

das Jokubauskai, brolis Vytautas Baltramonas su žmona 
Merrie: pusseserės Zita Baltramonaitė, Asta Reitnerienė 
ir jos šeima; Virgis ir Ernesta Gudeikai, Aras ir Rūta Sta-
niuliai, Ričardo, Leono ir Roberto Jokubauskų šeimos. 

Velionės pageidavimu laidotuvės privačios. 

Nul iūdę ar t imiej i 

Garbingam mokslininkui 

A t A 
POVILUI MAŽEIKAI 

Lietuvoje mirus, kartu liūdime ir reiškiame 
užuojautą žmonai ELENUTEI, jų vaikams 
JŪRATEI, GEDIMINUI ir jų šeimom. 

Vidmantas ir Nijolė Raišiai 
Viktoras Raišys ir Rasa Raišys 

Paulius ir Birutė Gyliai 
Aleksandra Gylienė 

Antanas ir Aldona Minelgai 
Vytautas ir Donata Svagždžiai 

Zita Zvirgzdienė 
Vytautas Lapatinskas 

» 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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DĖMESIO LEMONTO IR apy
linkių tautiečiams! Bilietus į 
„Draugo" rengiamą „Kariūno" 
koncertą galima įsigyti kiek
vieną sekmadienį PLC nuo 9 
v.r. Kitomis dienomis skambin
ti Irenai Kriaučeliūnienei, tel. 
630-734-9626. Čikagoje bilietai 
gaunami „Seklyčioje" 2711 W. 
71st St. , tel. 773-476-2655, 
darbo dienomis nuo 9 VJ. iki 4 v.p.p. 
ir „Draugo" administracijoje. 
Koncertas įvyks kovo 28 d. 

KOVO 14 D., SEKMADIENĮ, Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
Detroit, MI, ruošiamas Kovo 11-
osios minėjimas. Šv. Mišias au
kos LSSI vyr. kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas 10:30 v.r. 
Mišių metu giedos parapijos 
choras vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Akade
minė programa vyks salėje 
12:15 v.p.p. Žodį tars Detroito 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Raminta 
Vilkienė. Meninėje dalyje muz. 
Stasys Sližys praves bendrą 
dainavimą. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Minėjimą ruošia 
Šv. Antano parapijiečiai. 

NIDA GRIGALAVIČIŪTĖ, Klaipė
dos operos solistė, dainavusi 
pagrindines soprano partijas ne 
tik Lietuvoje, 
bet ir kitose Eu
ropos valstybė
se, o pastaruoju 
metu ir Lietu
vių operos spek
takliuose, dai
nuos menines 
programos da
lyje Lietuvos 
nepriklausomy
bės - Kovo 11-osios ir litera
tūrinio konkurso premijų įteiki
me kovo 14 d., 3 v.p.p., Jaunimo 
centre. Kviečiami visi lietuviai. 
Vietas reikia užsisakyti iš 
anksto telefonu 773-776-3399. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, kovo 6 d., 9:30 
v.r. seselių motiniškame name, 
2601 West Marquette Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Jonas Merkelis, OSA, Formation 
Direktor. Prašome dalyvauti. 

MARYTĖ MEŠKAUSKAITĖ orga
nizuoja XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės atidarymą, kuris 
vyks Daley Plaza, birželio 30 d. 
Atidaryme dalyvaus Lietuvos 
Respublikos, JAV Lietuvių Bend
ruomenės ir Čikagos miesto 
atstovai, pasirodys kelios tau
tinių šokių grupės. Yra galimy
bė lietuviams menininkams ir 
verslininkams parodyti ir par
duoti savo kūrinius. Norintys 
dalyvauti, tur i kreipt is į M. 
Meškauskaite dėl dalyvavimo 
sąlygų ir taisyklių. Tel. 312-
226-5705. 

ŽIDINIO PAMALDOS SU ŠV. 
Mišių auka ir rožiniu vėl ruošia
mos kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį Jėzuitų koplyčioje 
prie Jaunimo centro, Čikagoje. 
Prisitaikant prie koplyčios nau
jos tvarkos, pamaldos prasidės 
6 v.v. Kovo 6 d., Sibiro kankinės 
Adelės Dirsytės suėmimo su
kaktyje, jungsimės į maldos 
vajų, prašydami palaimos Lie
tuvai, o taip pat, kad ji būtų pa
skelbta palaimintąja. Visi kvie
čiami maldose dalyvauti. 

„DRAUGO" 95 METŲ SUKAKTIES 
proga kovo 28 d., sekmadienį, 
Maria gimnazijos auditorijoje, 
Čikagoje, ruošiamas ypatingas 
koncertas, kurio programą 
atl iks gen. Juozo Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vyrų 
choro „Kariūnas" vokalinė gru
pė. Koncerto proga bus išleista 
speciali programa su sveikini
mais „Draugo" garbingos su
kak t i e s proga. Malonia i visi 
p r a šomi savo s v e i k i n i m u s 
s i ų s t i „ D r a u g o " a d m i n i s 
t r ac i j a i . Vieno p u s l a p i o 
k a i n a - 100 dol., p u s ė s pus
lapio - 50 dol. Šia is sveikin
imais paremsi te v ien in te l io 
už Lietuvos ribų le idž iamo 
l i e tuv i ško d i e n r a š č i o tol i 
mesnį gyvavimą. 

VYTAUTO DID. ŠAULIŲ rinktinė 
ir gen. Daukanto Jū rų šaulių 
kuopa ruošia šaulių org. įkūrėjo 
VI. Putvio minėjimą kovo 7 d. 
sekmadienį. Po šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, 12 v. Šaulių namų 
salėje bus akademinė ir meninė 
dalis, kavutė. Kalbės vienas iš 
lietuviško meninio filmo „Vie
nui vieni" kūrėjų - prodiuseris 
Vytautas Vilimas. Visi kviečia
mi. 

JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PRANEŠIMAS 

,-JA.V. UOTMl BBH&Joffi t i 
^ UULTORoS TARYBA 

Ateinantį rudenį, lapkričio 26-27-28 d. JAV LB Kultūros taryba 
organizuoja 11-ąjį teatro festivalį, kuris įvyks Čikagoje, Jaunimo cen
tre. Kultūros taryba kviečia JAV ir Kanados lietuvių teatro vienetus, 
sambūrius ar pavienius asmenis su mono spektakliais dalyvauti 
šiame kultūriniame savaitgalyje. Apie dalyvavimą prašoma pranešti 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei adresu: 2841 
Denton Ct., VVestchester, IL 60154; tel. 708-562-1448; 
e-paštas: mremiene@aol.com. 

Kiekvienas meno renginys turi savo prasme ir tikslą. Mėgėjų 
teatras taip pat turi savo tikslą. Išeivijos kultūrininkai gali parodyti 
savo pasiektus kūrybinius laimėjimus savųjų tautiečių tarpe. Tikimės, 
kad vienuoliktasis teatro festivalis atskleis įvairiopą mėgėjų teatro 
prasmę. 

JAV LB Kultūros tarybos info. 

Kino ekranuose 

VIENUI VIENI 
Istorinio filmo „Vienui vieni" premjera Lietuvos 
didžiuosiuose ekranuose vasario pabaigoje buvo 
labai sėkminga. Rodytas trijuose kino teatruose fi l
mas per pirmąsias dvi dienas susilaukė 3,675 

žiūrovų. Tai reiškia, kad Lietuvos žmonės pasiilgę nacionalinio kino 
ir nėra abejingi savo istorijai. Šiam fi lmui išvysti ekranus didele dali
mi padėjo išeivijos, tarp jų Amerikos, lietuviai. 

Kovo 21 d. „Vienui vieni" peržiūrą Vašingtone rengia Lietuvos 
Respublikos ambasada. 

Filmo režisienus Nacionalines premijos laureatas Jonas Vaitkus 
ir toliau neatitrūksta nuo svarbių ir skaudžių Lietuvos istorijos temų. 
Šiuo metu Tokijo „Dora" teatre Japonijoje jis stato pjese „Sakura 
vėjyje", kurioje pasakoiama apie lietuvių ir japonų tremtinius Sibire. 
Šiame spektaklyje, kurio premjera įvyks kovo pabaigoje, vaidins 
Lietuvos ir Japonijos aktoriai. 

Karilė Vaitkutė 

Dr. Viva Ona Bartkus skai
tys paskaitą tema: „NATO, 

Europos sąjunga ir 
Lietuva" Kovo 11-
osios minėjime š.m. 
kovo 7 d. Lemonte. 
Minėjimą ruošia Ame
rikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čika
gos skyrius. 

Viva Ona Bart
kus augo Indianoje, 
mokėsi Massachu-
setts Phillips akade
mijoje. Šią baigė kaip 
viena gabiausių mokinių aka
demijos 205 metų istorijoje ir 
jos vardas yra iškaltas mokyklos 
istorinėje marmuro lentoje. 

Toliau Yale universitetas -
ekonomikos mokosi 4 metus ir 
baigia summa cum laude ba
kalauro ir magistro laipsniais. 
Vieną vasarą, gavus Yale sti
pendiją, praleidžia Kinijoje, 
Beijing universitete dėstydama 
anglų kalbą, pati mokosi kinų 
kalbos. 

Po Yale, gavus Rhodes sti
pendiją, 4 metus studijuoja 
Oxforde, kur savo mokslą ap
vainikuoja magistro ir mokslo 
daktaro laipsniais..Čia aktyviai 
sportuoja irklavime ir išrenka

ma mergaičių irkluotojų prezi
dente. 

Su Rhodes stipen
dijos pagalba, ruošda
ma disertaciją aplanko 
Kiniją, Nepal, Tibet, 
Jugoslaviją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją, 
Burmą. Negavus rusų 
vizos įvažiuoti į Lie
tuvą, Viva su Oxfordo 
sportininkais vyksta į 
Maskvą ir iš ten, per 
Baltarusiją patenka į 
tuo metu blokados su

varžytą Lietuvą. 
Po Oxfordo, Dr. Viva Bart

kus 10 metų dirba McKinzie 
tarptautinėje konsultantų fir
moje. 

Praeitą rudenį Viva yra 
pakviečiama Notre Dame uni
versitete dėstyti tarptautinius 
ekonomikos mokslus su „Asso
c ia ted Professor" pare igo
mis . Tenka palikti McKinzie 
ir pradėt i profesorės kar
jerą. 

Viva 8 metus lankė litu
anistinę mokyklą Gary, Indiana 
ir Jaunimo centre, Čikagoje. Ją 
gerai pažįsta lietuvių skautės, 
kur Nerijos tunte ji yra davusi 
gintarės įžodį. 

Judri organizacija 
Prieš penkerius metus įsteig

ta Lietuvių verslo taryba — 
Lithuanian Business Council 
(LBC) — renkasi savo metiniam 
susirinkimui š.m. kovo 3 d., 
6:30 v.v., Willowbrook restora
ne pasižmonėti, pasikeisti ži
niomis ir informuotis apie gali
mus importus iš Lietuvos į JAV. 

Nors politiniai t rūkumai 
šiomis dienomis spaudžia mūsų 
tėvynę, jos ekonomika — 
atvirkščiai — sparčiai gerėja ir 
dabar yra pripažinta viena 
greičiausiai augančių šiuo metu 
Europoje. Pasiliko ten tačiau 
gerai apmokamų darbų trūku
mas ir tęsiasi smegenų bei 
energingos iniciatyvos žmonių 
nutekėjimas į užsienius. 

Kai kurie, Amerikoje apsi
gyvenę, įvairių kartų lietuviai 
domisi kas darosi Lietuvoje, ne 
tik kultūrinėje ar politinėje sri
tyje, be ir ekonominėje. Per 
LBC, kuri glaudžiai dirba su 
Lietuvos generaliniu konsulatu, 
stengiamasi padėti išjudinti lie
tuviškų gaminių importavimą į 
JAV. Reikia pripažinti, kad 
geriausios galimybės eksportui 
iš ten vis labiau atsiras Vakarų 
Europoje, ne Amerikoje. Tačiau 
atsiranda kartais atvejų, kada 
dėl vieno ar kito gaminio nusi
mato paklausa ir JAV. Kad iš
naudotume visas galimybes, 
reikia įtraukti kiek galint dau
giau lietuvių kilmės žmonių su 
gerais verslo bei pramonės ry
šiais, pasinaudoti kai kurių spe

cialistų patirtimi ir pasiekti, 
kiek galint daugiau užjūriečių, 
kurie apskritai domisi Lietuvos 
ekonomika. Ta veiklos kryptimi 
LBC ir eina. Ji turi savo Inter
nete svetainę (Website), nuolat 
plečia ryšių tinklą su galimais 
pirkėjais, su lietuvių kilmės 
specialistais ir asmenimis, ku
rie domisi importavimo galimy
bėmis iš Lietuvos. 

Ateinančio metinio susirin
kimo proga jo dalyviai galės ne 
tik išklausyti naujai koman
diruotos į Čikagą ekonomikos 
konsulės Dangiros West pra
nešimą apie Lietuvos dabartinę 
ekonominę padėtį, bet, gal svar
biausia, turės galimybę klausti 
klausimus apie importavimą iš 
Lietuvos: apie transportaciją, 
finansavimą, JAV rinką, tei
sines problemas, sutartis, iš
skirtines teises atstovauti, rin
kos tyrimus, pardavimo būdus, 
ar kaip gali Lietuvos konsulatas 
padėti. Pobūvio metu bus gali
ma visa tai išsiaiškinti su tikrai 
gilaus patyrimo įvairių sričių 
specialistais. 

LBC nariai, svečiai ir visi, 
kuriems įdomu informuotis apie 
Lietuvos ekonomiką, importavi
mo galimybes į JAV ar šiaip su
žinoti daugiau apie šią veiklos 
sritį, turės gerą progą gauti 
tikrų ir daug žinių. 

Kad pobūvyje vieta būtų 
užtikrinta, prašoma registruo
tis iš anksto tel. 708-839-1000. 

J . P . 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advoka tas 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

• L i thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos perinatalinei priežiū
rai kūdikiams Lietuvoje. 
Aukojo: $150 — Mary Oksas, 

i IL. $100 — Vytas ir 
1 Alexandrina Saulis, IL. $50 
, — Lincoln Center c/o Don W. 
i Adams, IL. $25 — Mary B. 
I Černius, IL; John ir Linda 

Žitkus. PA; Vai ir Nijolė 
| Kent, CA. Dėkojame už au

kas! Lithuanian Mercy lift, 
P. O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID #36-3810893. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

1.35S lASeJJe«2300Chk̂ ū. IL60SR 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastines Čikagoje ir 

VVoodridpp. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

UŽGAVĖNES 
f : • • : . : . : • : * > : • 

Iš kairės: darželio A mokytoja Laima Katar 
toja Jolanta Gudėnaitė. 

įuzikos mokytoja Jūratė Grabliauskienė ir darželio B moky-

Bėga jau žiema per pievą, 
Susikūprinus pro kiemą 
Bėga pamiškės taku 
Ir sutinka daug vaikų... 

Č
ikagos lituanistinėje mo
kykloje žiemos palydėji
mo šventė yra tradicinis 

renginys, kuris įvyko vasario 
21 dieną, Jaunimo centro kavi
nėje. Užgavėnes švęsti ir išvyti 
iš kiemo žiemą, susirinko mo
kyklos mažiausieji vaikai: kiš
kių ratelis, vaikų ratelis, darže
lis A ir B, pirmas, antras, trečias 
skyriai. Vaikus sunku buvo pa
žinti, visi atėjo su margomis 
kaukėmis ir ne bet kokiomis, o 
savo rankomis padarytomis, iš 
mažos širdelės gimusiomis. 
Kad vaikai turi lakią fantaziją, 
buvo pastebėta iš kaukių įvai
rovės: velniukai, čigonai ir ra
ganos, gaideliai, avinėliai ir 
ožiukai. Išradingumu neatsili
ko ir mokytojos, persirengusios 
piemenėlių, žydų, velnių, čigo
nių kaukėmis. Visi susirinko 
kartu pašokti, padainuot i , 
pasilinksminti, o svarbiausia, 
švęsti žiemos išleistuves. 

Renginio tikslas — svarbu, 
kad l i tuanist inės mokyklos 
vaikai puoselėtų ir švęstų lietu
vių liaudies folkloro šventes. 
Kad būtų paaiškinta simbolinė 

Vaikų ratelio mokytoja Laima 
Sineokijienė su savo auklėtine 
Gloria Kevlidūte. 

Užgavėnių šventimo papročių 
reikšmė. Liaudies šventės auk
lėja jaunąją kartą lietuvių 
kultūros dvasioje. 

Užgavėnės prasidėjo links
mai ir triukšmingai, nes be 
tokios pradžios, vargu a r žiema 
norės pasitraukti. Kiškių dar
želio mokytoja Silvija Eglynaitė 
priminė vaikams, kad žiemą 
miegalę, apsiklojusią baltais 
sniego patalais, reikia pažadin
ti ir išvaryti. Kitu atveju, pava
sar inė *saulė sutirpdys jos 
patalus ir iš žiemos nieko nebe
liks. Šokant šokius, dainuojant 
dainas , žiema įpratusi prie 
ramybės, ilgai netvers. Taigi, 
mokytojos pirmos pradėjo šokį 
„Senis", o kad linksmiau būtų, 
pakvietė ir ožį ilgaragį. 
Prisijungė ir vaikučiai, susiri
kiavo vorele, šoko ir dainavo 
„Šokam, šokam mes meškutę". 
Be tradicinių Užgavėnių šokių, 
dainelių, visi žaidė žaidimus: 
„Vedu, vedu avinėlius"', „Ožys 
ilgaragis". Tačiau, įspūdingiau
sia renginio dalis — „Žiema, 
žiema bėk iš kiemo", kuo grei
čiau buvo sakoma, tuo stiprėjo 
vaikų balsai , kuriuos turėjo 
išgirsti ne tik žiema, bet ir visi 
miške miegantys žvėreliai. Vai
kai šaukė pavasario lietų, kvie
tė a tskr is t i paukštelius, nes 
visi laukė pavasario ir pirmojo 
žiedelio. Vaikai dainavo sma
giai, nes visoms dainoms akom
panavo muzikos mokytoja 
Jū ra tė Grabliauskienė. 

Užgavėnių linksmybės 
tęsėsi pasirodžius persiren-
gėliams Lašininiui — kiškių 
darželio mokytoja Rasa Zaka
rauskienė ir Kanapiniui — 
darželio A mokytoja Laima Ka-
taržienė. Lašininis apsitaisęs 
storais kailiniais buvo pa
siruošęs kovai su plonai apsi
rėdžiusiu liesu ir aukštu, šiau
dine skrybėle, Kanapiniu. 
Kanapinis simbolizuoja atei
nantį pavasarį, o Lašininis — 
tingią, pabodusią žiemą bei 
sotumą, ir prisivalgymą per 
Užgavėnių dieną. Vaikai sten
gėsi padėti Kanapiniui, sakyda
mi: „Žiema, žiema, bėk iš kie
mo". Laimėjo Kanapinis, vadi
nasi, pasibaigė žiemos periodas 

Kiškiu darželio mokytoja Silvija 
Eglynaitė su savo auklėtiniu 
Andriumi Espinoza. 

ir ateina pavasario metų lai
kas. Lašininis, kad ir pralai
mėjęs mūšį, buvo vaišingas ir 
dosnus, visus susir inkusius 
pavaišino spurgomis ir blynais. 
Vaikai padėkodami padainavo 
dainelę „Blynai", kurie yra ne 
šiaip iškepti, bet visokių rūšių: 
mieliniai, bulviniai, obuoliniai, 
apvalūs ir širdelių formos. 

Užgavėnes šventė ir 
didesni mokiniai, p radedant 
nuo 1A ir baigiant 6 skyriaus 
mokiniais. Susirinkęs didelis 
būrys gražios šeimynos, žiemą 
išvijo skardžiomis dainomis bei 
linksmais šokiais. Žiemos kau
kė bemaž sutirpo, o jos rūbus sau
lės spinduliai skylėmis išakėjo. 

Renginio pabaigoje, kad 
niekam neliktų abejonių dėl 
išvarytos žiemos, vaikai pasi
dalino barškučiais, su kuriais 
dar vis buvo gąsdinama žiema, 
kad tik nepersigalvotų ir ne
grįžtų. O ji, susidėjusi į maišą 
visą sniegą, šaltį, tamsą, jau 
keliavo į kitas šalis. Netrukus 
ateis džiuginantis savo šiluma 
ir gaiva pavasaris, atskubės 
saulės taku, ir pasibels į 
kiekvieno namų duris. 

I nd rė B a r t a š i ū n i e n ė 
ČLM atstovė spaudai 

Darželio B vaikai, viduryje mokytoja Aurelija Griauslienė 

mailto:mremiene@aol.com
mailto:Gibaitis@aol.com



