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Lietuvos prezidentas tęsia vizitą 
Amerikoje

Vilnius-Čikaga, sausio 22 
d. (BNS) — Jungtinėse Valsti
jose viešintis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus susi
tiko su aktyviu Lietuvos 
narystės NATO rėmėju sena
toriumi Richard Durbin ir 
bendravo su Čikagos žinia- 
sklaidos atstovais.

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, pirmadienį 
Čikagoje vykusios vakarienės 
metu V. Adamkus Illinois 
valstijose išrinktą R. Durbin 
supažindino su Lietuvos 
veiksmais siekiant narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje, 
Lietuvoje vykdomomis refor
momis.

Senatorius R. Durbin prisi
minė savo vizitus Lietuvoje ir 
pažymėjo, kad per pastarąjį 
dešimtmetį šalis padarė didelę 
pažangą.

Susitikimo dalyviai pasi
keitė nuomonėmis apie poli
tinę padėtį pasaulyje,1 Lietu
vos perspektyvas įsijungiant į 
euroatlantines struktūras ir 
pritraukiant investicijas. Taip 
pat kalbėta apie lietuvių ben
druomenės JAV veiklą.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas padėkojo 
senatoriui R. Durbin už nuola
tinę paramą Lietuvos sie

Rolandas Paksas savo naujajai 
partijai numato puikią ateiti

Rolandas Paksas
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 

— Buvęs premjeras Rolandas 
Paksas, kartu su savo šali
ninkais nutaręs įkurti naują 
Liberalų demokratų partiją, 
tikisi, kad iki vasaros pradžios 
ji jau vienys apie 1,000 narių.

Iš Liberalų sąjungos paša
lintas buvęs jos vadovas R. 
Paksas bei jo šalininkai stei
giamąjį naujos partįjos suva
žiavimą ketina surengti iki 
gegužės mėnesio. Iki suvažia
vimo jiems reikia surinkti 400 
partijos steigėjų parašų.

Pagrindiniu naujosios orga
nizacijos branduoliu turėtų 
tapti pasiskelbusi, bet Libe
ralų sąjungoje neįregistruota 
Liberalių reformų frakcija. Į ją 
susibūrę apie 80. R. Pakso 
rėmėjų, daugiausiai iš Šiaulių, 
Klaipėdos ir Kauno rąjono.

Seime R. Paksas su bendra
minčiais įregistravo Nepri
klausomą frakciją, turinčią 10 
narių. Liberalų frakcijoje, pa
sitraukus R. Pakso šalinin
kams, liko 23 nariai.

Kaip teigė R. Paksas, Libe
ralų demokratų partija bus 
centro dešinės pakraipos, o jos 
programinės nuostatos išliks 
liberalios. Pasak jo, naujoji 
partija didesnį dėmesį ketina 
skirti valstybės valdymui, so
cialinei politikai, kaimo reika
lams, regioninei politikai bei 
smulkiam ir vidutiniam vers

kiams kelyje į NATO.
57 metų lietuvių kilmės de

mokratas R. Durbin vadovau
ja Baltijos sambūriui Senate. 
Sambūrio veikloje dalyvauja 
visi Baltijos valstybių narystę 
NATO remiantys senatoriai. 
Už nuopelnus Lietuvai R. 
Durbin yra apdovanotas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino II laipsnio ordinu.

Pirmadienio popietę prezi
dentas V. Adamkus savo neti
kėtu apsilankymu maloniai 
nustebino „Draugo” darbuoto
jus. Trumpo pašnekesio metu 
Lietuvos vadovas pasidžiaugė 
dienraščio redakcijos darbu, 
nušviečiant įvykius Lietuvoje, 
išlaikant lietuvybę bei tautie
čių ryšį su tėvyne.

Pirmadienį Lietuvos vado
vas susitiko su didžiausio 
Čikagos dienraščio „Chicago 
Tribūne” redakcine taryba. 
Pokalbyje V. Adamkus papa
sakojo apie praėjusią savaitę 
įvykusį vizitą Vašingtone, su
sitikimą su JAV prezidentu.

V. Adamkus taip pat atsakė 
į klausimus apie Lietuvos in
tegraciją į NATO ir ES, ekono
minę ir socialinę valstybės 
padėtį, politinę situaciją pa
saulyje.

lui.
Prezidento rinkimuose šį ru

denį ketinantis dalyvauti R. 
Paksas, paklaustas, kaip įsi
vaizduoja naujosios partįjos 
ateitį, jei jų nelaimėtų, sakė, 
kad „prognozavimas, kaip ir 
meteorologįja, nėra dėkingas 
menas”. „Aš manau, kad poli
tiniai oponentai vartos daug 
argumentų, kad ši partija ne
turi perspektyvos ir ateities. 
Aš manau priešingai — ji turi 
puikią ateitį”, kalbėjo jis.

Linkėdamas sėkmės Libe
ralų sąjungai, jis pažymė
jo, kad, kurdamas naują par- 
tįją, jis neketina kenkti savo 
buvusiems bendražygiams. 
„Didžiuojuosi, kad daugiau 
kaip 2 metus buvau Liberalų 
sąjungoje. Tai buvo puikus lai
kotarpis, deja, dėl įvairių 
priežasčių mūsų keliai šiek 
tiek išsiskyrė. Aš nenoriu 
kalbėti apie išsiskyrimo prie
žastis ir ši tema man yra baig
ta”, sakė jis.

R. Paksas kartu su grupe 
savo šalininkų į Lietuvos li
beralų sąjungą atėjo 1999 m. 
pabaigoje, pasitraukęs iš Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) partįjos bei vyriau
sybės vadovo posto, atsisakęs 
pasirašyti „Mažeikių naftos” 
privatizavimo sutartį su JAV 
bendrove „Williams Interna
tional”. Tuometinis LLS vado
vas Eugenįjus Gentvilas suti
ko taikiai perduoti partįjos 
vairą populiaresniam buvu
siam konservatorių premjerui. 
Šis žingsnis gerokai pakėlė 
LLS populiarumą ir padėjo 
laimėti 2000 m. vykusius savi
valdybių tarybų ir Seimo rin
kimus.

Tačiau birželį žlugus val
dančiąja! Naujosios politikos 
koalicįjai ir liberalams pasi
traukus į opozicįją, R. Pakso 
„santuoka” su liberalais ėmė 
griūti. Rugsėjį daugumos LLS 
tarybos narių valia jis buvo 
priverstas atsistatydinti iš 
partįjos pirmininkų, o spalį 
pralaimėjo pirmininko rinki
mus E. Gentvilui.

Valdančioji 
dauguma kaltinama
sovietiniu mąstymu

Vilnius, sausio 22 d. (Elta)
— Nusikaltimu, galinčiu turė
ti negrįžtamų padarinių, Sei
mo konservatorių frakcija pa
vadino valdančiosios daugu
mos priimtas Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įstaty
mo pataisas.

Frakcijos pareiškime, pa
skelbtame Seimo daugumai 
atsisakius kreiptis dėl pataisų 
konstitucingumo į Konstitu
cinį teismą, pabrėžiama, kad 
tokiais teisės aktais „kėsina
masi į nuosavybės pagrindus, 
atimama teisėta žmonių nuo
savybė”. „Pasikėsinimas į nuo
savybės pagrindus yra prece
dento Nepriklausomos Lietu
vos valstybėje neturintis at
vejis. Sovietiniai mąstymo re
cidyvai — atimti ir padalinti
— 12-taisiais lemiamais me
tais po Kovo 11-osios gali tu
rėti negrįžtamų pasekmių”, 
rašoma frakcijos pareiškime. 
„Atsakomybė už šį nusikalti
mą, atimant jau grąžintą Lie
tuvos piliečiams nuosavybę, 
visų pirma tenka valdančiųjų 
partijų lyderiams Algirdui 
Brazauskui ir Artūrui Pau
lauskui”, rašoma pareiškime.

Su „Gazprom” turi 
tartis premjeras

Vilnius, sausio 22 d. (BNS)
— Privatizuojamos bendrovės 
„Lietuvos dujos” vadovas siūlo 
vyriausybei pačiai derėtis su 
Rusijos dųjų bendrovės „Gaz
prom” vadovais dėl dujų tran
zito per Lietuvą išplėtimo. Pa
sak laikinai bendrovės genera
linio direktoriaus pareigas ei
nančio Vidmanto Čepukonio, 
„Gazprom” iki šių metų pabai
gos ketina apsispręsti, kur bus 
nutiestas naujas dujotiekis, 
per kurį bus tiekiamos dujos į 
Karaliaučiaus sritį, o iš ten — 
į Vokietijoje statomą naują ši
luminę elektrinę. „Gazprom” 
svarsto ir galimybę aplenkti 
Lietuvą bei tiesti dujotiekį 
Baltijos jūros dugnu arba per 
Lenkiją.

V. Čepukonio teigimu, nau
jąja dujotiekio atšaka kasmet 
būtų tiekiama 25 mlrd. kubi
nių metrų dųjų, tai duotų apie 
160 mln. litų kasmetinių pa
pildomų pajamų Lietuvos biu
džetui.

* Ūkio ministerija ne
trukus tikisi suderinti su 
„Mažeikių naftos” valdytoja 
JAV bendrove „Williams In
ternational” „Mažeikių naftos” 
veiksmų planą, kuriame gali
mi vyriausybės įsipareigojimai 
įmonei — nuo 25 iki 40 mln. 
litų. (LR, Elta)

* Susivienijimas „Mažei
kių nafta” beveik už 50 
mln. litų skolų bei kitų finan
sinių įsipareigojimų perima 85 
proc. mažmeninės kuro preky
bos įmonės „Uotas” akcįjų. 
„Uotas” užsiima naftos pro
duktų prekyba, o 22 jam pri
klausančias degalines, išnuo
mavo savo dukterinei įmonei 
„Ventus-Nafta”, kuriai dabar 
priklauso 29 degalinių tinklas.

• Seimo visuotinius posė
džius nedrausmingai lan
kančiam Seimo nariui Ramū
nui Karbauskiui Etikos ir 
procedūrų komisįjos nutarimu 
ir vėl bus sumažintas atlygini
mas. Buvęs Valstiečių partįjos 
vadovas praėjusių metų gruo
dį be pateisinamos priežasties 
praleido daugiau kaip ketvir
tadalį posėdžių. (LR, Elta)

Kandidatės į NATO — Lietuva ir Slovakija, palyginti su kitomis valsty
bėmis, turi daugiausiai panašumų ir eina ta pačia kryptimi. Tiek Lietuva, 
tiek Slovakija pertvarko savo karines struktūras, kurdamos nedideles, 
bet gerai parengtas karines pajėgas, gebančias dalyauti tarptautiniuose 
junginiuose. Tokios mintys buvo išsakytos antradienį Krašto apsaugos 
ministerijoje įvykusiame Lietuvos krašto apsaugos ministro Lino Linkevi
čiaus ir Slovakijos gynybos ministro Josef Stank susitikime.

Nuotr.: Ministrai J. Stank (kairėje) ir L. Linkevičius pasirašė Slovaki
jos ir Lietuvos bendradarbiavimo sutartį. Gedimino Žilinsko IEltai nuotr

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimas patvirtino Lie

tuvos ir JAV ekstradicįjos 
(nusikaltėlių išdavimo) sutar
tį, kuriją pasirašiusias valsty
bes įpareigoja išduoti asme
nis, kad jiems būtų taikoma 
baudžiamoji atsakomybė arba 
įvykdytas nuosprendis. Tai — 
pirmoji Lietuvos tarptautinė 
sutartis, kuri leis išduoti jos 
piliečius kitai valstybei. Su
tartyje, kurią dar turės patvir
tinti ir JAV Kongresas, numa
toma, jog asmenys galėtų būti 
išduoti už veikas, už kurias 
numatyta daugiau kaip 1 me
tų laisvės atėmimo bausmė. 
Sutartyje numatyta galimybė 
neišduoti asmens, kuriam gali 
grėsti mirties bausmė. Lietu
voje mirties bausmė yra pa
naikinta, JAV ji tebetaikoma.

* Lietuvos karo medikai
laukia Krašto apsaugos mi
nisterijos ir Čekijos karinės 
vadovybės nurodymų dėl bu
simosios tarnybos Azijoje, 
sakė Karo medicinos tarnybos 
vadas, pulkininkas leitenan
tas Leonardas Bakaitis. Gruo
dį Seimas pritarė 12 Lietuvos 
karo medikų siuntimui daly
vauti JAV vadovaujamos anti- 
teroristinės koalicijos „Opera- 
tion Enduring Freedom". Nu
tarime pritarta karo medikų 
siuntimui į Vidurio ir Pietų 
Azijos regioną, kadangi tiksli 
jų dislokacįjos vieta dar 
nežinoma. Lietuvos karo me
dikai veiktų NATO narės 
čekįjos karo ligoninės sudė
tyje. (BNS)

* Seimas priėmė Asmens 
duomenų teisinės apsau
gos įstatymo pataisas, kurios, 
pasak jų rengėjų, leis koky
biškai dirbti teisėsaugos insti- 
tucįjoms ir užtikrins žmogaus 
teisių apsaugą. Nuo šiol žmo
gus turi teisę gauti apie save 
informacįją bet kurioje vals
tybės institucijoje. (bns>

* Teisėsaugos instituci
joms prireikė 8 metų pa
skelbti liūdnai pagarsėjusios 
„Investicinės Kauno holdingo 
kompanijos” bankrotą, tačiau 
nebeliko iš ko sugrąžinti kre
ditoriams daugiau kaip 122 
mln. litų. (kd. eiu)

* „Lietuvos aido” vyriau
siojo redaktoriaus pirmuoju 
pavaduotoju pradėjo dirbti 
poetas Sigitas Geda. <la, e,ui

'"^BidtŲoT'šalii^gynybos
ministerijos svarsto NATO 
sąjungininkų pasiūlymą nu
siųsti į Kirgiziją bendrą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos karių 
dalinį, kuris talkininkautų 
tarptautinei saugumo Afga
nistane užtikrinimo operaci
jai. Kaip sakė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, šiuo metu ministeri
ja svarsto Danijos pasiūlymą 
kiekvienai Baltijos valstybei 
pasiųsti misijai į Kirgiziją po 
10 savo karių. Galimybės deri
namos su Latvijos ir Estijos 
kolegomis. <bns)

* Lietuvai panaikinus lei
dimus dirbti Europos Są
jungos valstybių piliečiams ir 
jų šeimos nariams, vyriausy
bei siūloma sumažinti užsie
niečių įdarbinimo kvotą nuo 
1,300 asmenų pernai iki 1,000 
asmenų šiemet. Metų pra
džioje įsigaliojusi įstatymo 
„Dėl užsieniečių teisės pa
dėties” pataisa numato, jog ES 
valstybių piliečiams leidimų 
dirbti įgyti nereikės ir jiems 
įdarbinimo kvota nebus taiko
ma. (EIU)

* Atskleista Lietuvoje dar 
negirdėta suktybė — su
klastojus dokumentus, par
duotas mirusio žmogaus bu
tas. Įtariama, kad tokiuose 
sandėriuose dalyvauja ne tik 
nusikalstamo pasaulio atsto
vai, bet ir notarai, Žemės ir 
kito nekilnojamojo turto ka
dastro ir registro įmonės dar
buotojai bei kiti pareigūnai.

* Seimas priėmė Admi
nistracinių teisės pažeidi
mų kodekso pataisas, kurio
mis griežtinamos bausmės už 
alkoholinių gėrimų nupirkimą 
nepilnamečiams ar kitokį per
davimą nepilnamečiui vartoti, 
taip pat nepilnamečio nugir- 
dymą. Už tai gresia 100-250 
litų bauda. <bnsi

* Per 2001 metus dėl va
gysčių bendrovės „Lietuvos 
energįja” tinklai patyrė 3.5 
mln. litų nuostolį. Vagysčių 
kasmet daugėja, pavagiama 
šimtai tonų aliuminio laidų, iš 
transformatorių išsiurbiami 
milžiniški kiekiai alyvos. 
Energetikų įsitikinimu, va
gystės nesiliauja dėl liberalios 
metalų supirkimo tvarkos ir 
neveiksmingos supirktuvių 
darbo kontrolės. <r, eiu>

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

žinių agentūrų pranetimals)

Gaza. Radikalus palestiniečių judėjimas „Hamas” pareiškė, 
kad antradienį Izraelio pajėgų surengtas puolimas, per kurį žuvo 
4 šios grupuotės nariai, tapo „žiauraus karo su Izraeliu pradžia". 
„Šios žudynės plačiai atvėrė duris baisiam karui, per kurį bus vi
sais įmanomais būdais susidorota su sionistų grupuotėmis, kur jos 
bebūtų”, sakoma „Hamas” pareiškime. Anksčiau, kai po kruvinų 
sprogdinimų bangos gruodžio 16 d. palestiniečių prezidentas Yas-ė 
ser Arafat paragino „Hamas” nutraukti atakas, šis judėjimas pra
nešė sustabdąs savižudžių išpuolius Izraelyje, tačiau išpuoliai Va
karų Krante ir Gazos ruože nesiliovė.

Jeruzalė. Ginkluotas palestinietis antradienį Jeruzalės centre, 
judrioje miesto gatvėje, pradėjo šaudyti į praeivius ir sužeidė apie 
30 žmonių, mažiausiai 5 sužeistųjų būklė sunki. Nusikaltėlis šau
dė iš automatinio šautuvo „M-16 A-l”. Šiais ginklais ginkluota Iz
raelio kariuomenė.

Jeruzalė. Izraelis keršys už antradienį Jeruzalės centre įvyk
dytą išpuolį. „Izraelis atsakys taip, kad mūsų žmonės ateityje bus 
apsaugoti nuo tos nuolatinės grėsmės”, sakė premjero Ariel Sha- 
ron patarėjas Dore Gold. „Palestiniečiai yra pasiryžę ir toliau ata
kuoti Izraelio civilius gyventojus mūsų miestų centruose”, sakė jis.

Ramala, Vakarų Krantas-Beirutas. Su palestiniečių vado 
Yasser Arafat organizacija „Fatah” siejama radikali grupuotė „Al- 
Aqsa Martyrs Brigades” paskelbė prisiimanti atsakomybę už ant
radienį Jeruzalėje įvykdytą išpuolį. „Tai yra atsakas į Izraelio 
atakas ir žudymus”, Reuters sakė telefonu paskambinęs anoni
mas.

Tokyo. Tarptautiniai rėmėjai Afganistanui atstatyti pažadėjo 
daugiau kaip 4.5 mlrd. JAV dolerių ir paskelbė, kad lėšų rinkimas 
buvo sėkmingas, tačiau dar liko neišspręstų klausimų dėl pinigų 
pervedimo terminų bei finansavimo objektų. Pirmaisiais lemtin
gais metais, kai Afganistanui reikės atsigauti po 23 metus truku
sio karo, valstybei bus pervesta daugiau kaip 1.8 mlrd. JAV dol. 
Pareiškime nurodoma, kad svarbiausi tikslai yra vyriausybės dar
bo gerinimas, švietimas, ypač — moterų ir mergaičių, sveikatos 
apsauga ir sanitarinių sąlygų gerinimas, ekonominės ir pinigų sis
temos atgaivinimas, žemės ūkio plėtra ir vietos bendruomenės.

Vašingtonas. Su JAV karinėje bazėje Kuboje laikomais Taliba
no ir „ai Qaeda” belaisviais iš Afganistano elgiamasi humaniškai, 
o bet kokie priešingi tvirtinimai yra „tik prasimanymas”, antra
dienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. Kubos 
Guantanamo įlankoje esančioje JAV karo laivyno bazėje laikomi 
158 suimtieji, dar 275 — Afganistane. D. Rumsfeld pakartojo, kad 
visi sulaikytieji yra pavojingi. „Koks bebūtų galutinis sprendimas 
dėl sulaikytųjų teisinio statuso, Gynybos departamento požiūriu, 
svarbu tai, kad su kaliniais būtų elgiamasi humaniškai”, pabrėžė 
D. Rumsfeld

Maskva. Rusijoje antradienį staiga išjungus paskutinį visai val
stybei rodžiusį nepriklausomą televizijos kanalą, pirmą kartą nuo 
sovietų žlugimo Kremlius vėl turi TV monopolį. Maskva yra pa
reiškusi, kad kanalo likimas yra tik verslo klausimas, tačiau tarp
tautinė bendrija susirūpino tiek dėl prezidento Vladimir Putin pa
kantumo kitaminčiams, tiek dėl teismų nepriklausomybės. Va
šingtono nuomone, teismai tikriausiai veikė vadovaudamiesi poli
tiniais nurodymais. Išjungdama TV-6, Rusijos valdžia nutildė vie
ną iš nedaugelio televizijų, kritikuojančių Maskvos kariškių takti
ką Čečėnijoje ir atkreipiančių visuomenės dėmesį į korupcijos 
skandalus Kremliuje.

Deli. Po antradienio išpuolio prieš JAV informacijos įstaigą In
dijoje didžiausia policijos parengtis paskelbta sostinėje — amba
sadų rajone ir prie JAV misijų. Du nenustatyti užpuolikai, pradėję 
šaudyti prie JAV informacijos įstaigos Kalkutoje Indijos rytuose, 
nušovė 4 policininkus ir sužeidė dar mažiausiai 14 žmonių. Atsa
komybės už šį išpuolį kol kas niekas neprisiėmė; policija mano, 
kad jis buvo nukreiptas prieš Ameriką.

Islamabadas. Pakistanas pasmerkė išpuolį prieš JAV informa
cijos įstaigą Kalkutoje ir pareiškė, jog Indijos išsakyti įtarimai 
apie galimą Islamabado sąsają su ataka yra „visiškai nepagrįsti”.

Talinas. Naujuoju Estijos ministru pirmininku parlamentas 
antradienį patvirtino Reformų partijos vadovą ir buvusį finansų 
ministrą 53 metų Siim Kali.

Viena. Beveik šeštadalis Austrijos rinkėjų (915,220) pasirašė 
peticiją, reikalaujančią užkirsti kelią Čekijos narystei Europos 
Sąjungoje (ES), jeigu ši valstybė neuždarys dažnai gendančios ato
minės elektrinės. Ši peticija nėra teisiškai įpareigojanti, tačiau ją 
gavęs, parlamentas turės aptarti klausimą dėl Čekijos Temelino 
AE. Tuo tarpu Prahos atstovai pareiškė, kad ši peticija neturės jo
kios įtakos jos deryboms dėl ES narystės. Praha tvirtina, jog už 60 
km nuo Austruos sienos esanti Temelino elektrinė yra saugi, ir 
kad minėta peticija siekiama neleisti Čekijai įstoti 1 ES.

Goma, Congo Demokratinė Respublika. Išsiveržusio ugnikal
nio lavos nuniokotame Gomos mieste buvo nukauta mažiausiai 13

sigundyti plėšti namus ar parduotuves, per radiją buvo iš ankst 
įspėti, jog nesitikėtų pasigailėjimo. Kai kurie iš nukautųjų buv 
sučiupti mėginant apiplėšti Jungtinių Tautų (JT) stebėtojų misijn 
įstaigas ir JT pasaulinės maisto programos sandėlį.

Varšuva. Nors žiema dar tik įpusėjo, nuo spalio Lenkijoje mirti 
nai sušalo net 270 žmonių. Tai rekordinis žiemos aukų skaičių 
per pastaruosius 10 metų.Dauguma šią žiemą nuo šalčio mirusi: 
žmonių buvo maždaug 40 metų amžiaus, beveik pusė buvo girti, 
trečdalis — benamiai.

Milanas. Afganistano laiki
nąjį prezidentą Hamid Karzai 
Gucci aukštosios mados namų 
vyriausiasis modeliuotojas Tom 
Ford pavadino „vienu elegan
tiškiausių pasaulio vyrų".

KALENDORIUS
Sausio 23 d.: Algimantan, Gailige- 

das, Gailys, Gundė, Idefonsas, Rai
mundas.

Sausio 24 d.: Artūras, Felicya, 
Gaivilė, Mažvydas, Pranciškus. Rai
nis, Šarūnas, Vilgaudas.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS Ramiojo Vandenyno rajone lietuviško 
skautavimo auksinę sukaktį švenčiant

Mieli Broliai ir Sesės,

Sveikinu džiugią sukaktį švenčiant. Dėkoju už kvietimą kartu 
• švęsti ir džiaugtis. Deja,sąlygos neleidžia, o širdis tiesiog veržte 

veržiasi pas Jus. Linkiu ne vien linksmos šventės, bet ir pa
siryžimo šios veiklos paveldą tęsti ir įtaigoti ateinančias kartas 
lietuvišką skautavimą puoselėti, juo džiaugtis ir rūpintis, kad
jis gyvuotų dar ilgus, ilgus metus.

Linkiu visiems ištvermės. Mano mintys ir jausmai visuomet 
su Jumis. Budėkime!

Jūsų sesė j.v.s. Irena Regienė
(sesė Truškauskaitė-Regienė, pirmojo skaučių vieneto Los An

geles 1951 m. įsteigėja ir\jadovė)

* * *

Ramiojo vandenyno rajono „Palangos” tunto tuntininkė ps. fil Danutė 
Mažeikienė ir „Kalniškių” tunto tuntininkas s. fil, Vytenis Vilkas, 2001 
m. lapkričio 18 d. lietuviškos skautiškos veiklos Los Angeles mieste 50 
metų sukaktį švenčiant, tolimesnei veiklai „surišti” LSS Seserijos vyriau
sios skautininkės dovanota juosta. Nuotr. ps. Inos Petokienės

50-TIES METŲ LOS ANGELES 
SKAUTAVIMO SUKAKTIS!

LSS TARYBA PRANEŠA DRAUGAS

50 metų sukakties proga, sveikinu Los Angeles skautus, skau
tes ir jų vadovus, linkėdamas jiems sėkmės bei ištvermės lietu
viško skautavimo kelyje.

Ta proga tenka džiaugtis ir sveikinti jaunesniąją kartą, perė
musią ir išlaikiusią mūsų prieš 50 metų iškeltą Skautavimo 
gairelę.

j.v.s. Stepas Makarevičius
(„Žalgirio” tunto tuntininkas 1955-1957 m. ir pirmasis jūrų 

skautų vieneto Los Angeles vadas 1952 m.)

* * *

Mieli Broliai ir Sesės!

Nėra paprasta suburti žmones į vieną būrį ir veikti kartu. Bet 
dar sunkiau tą būrį išsaugoti, laikui bėgant vis pritraukti nau
jų narių... Jums tai pavyko!

Štai jau penkiasdešimt metų Jūs esate drauge ir sėkmingai 
gyvuojate. Mes džiaugiamės kartu su Jumis ir norime palin
kėti:

Paverskime svajones į tvirtybės tiltą,
Te Penkiasdešimt švyti su aušra,
Neleiskite likimui kryžkelėj apvilti,
Bet likite vieningi ir visad drauge!

Budėkime Skautybėje,
Vilniaus krašto skautai (J. Kašalynienė)

Tai pusė šimtmečio! Gali bū
ti ir visas vieno žmogaus gy
venimas. Tiems, kurie čia dar 
esame, tai buvo gražiausios 
mūsų vaikystės, jaunystės, ar 
brandaus amžiaus dienos.

Kiek daug širdies, meilės, ir 
darbo įdėta per tuos 50 metų! 
Kiek gražių atsiminimų iš su
eigų, iškylų, mugių ir stovyk
lų. Ypač iš stovyklų.

Prieš 20 metų su sesėmis va
saros stovykloje bandėme spė
ti ateitį: ar dar bus mūsų 
skautybė gyva naujame tūks
tantmetyje? Kai kurių nuomo
nės buvo gan pesimistiškos: 
jei Lietuva išsivaduos, tai tik 
pasaulinio atominio karo dė
ka. Po karo nieko ten neliks. 
Mes čia ištirpsime Amerikos 
masėse...

Bet kaip džiugu, kad visa tai 
neišsipildė: be karo Lietuva

' tapo laisva, demokratiška 
valstybė, sunkiai, bet nuosek
liai kopianti iš vargo. Mūsų 
skaičiai čia nemažėja, Los An
geles lietuviško telkinio gy
venimas yra pilnas mūsų jau
nimo dainų, šokių ir juoko. 
Trečioji banga iš Lietuvos įlie
ja naujo kraujo į mūsų veiklą. 
Galime tik džiaugtis ir di
džiuotis.

Lenkiame galvas mūsų va
dovams ir draugams, kurie iš
keliavo į Amžinuosius namus. 
Mes jų niekada neturime už
miršti, bet sekti jų pavyzdžiu 
ir dirbti taip, kad ir po kitų 50 
metų Los Angeles skautai ir 
skautės galėtų švęsti kitą gar
bingą jubiliejų.

v.s. Birutė Prasauskienė,
Ramiojo vandenyno rajono 

vadė

Lietuvių Skautų sąjunga 
Geležinio Vilko ordinu apdo
vanoja Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Ordino įteikimas š.m. kovo 5 
d. vyks Prezidentūroje, Lietu
voje.

Ordino įteikimo proga orga
nizuojama kelionė į Lietuvą 
š.m. vasario 28 iki kovo 9 d. 
Norintieji jungtis prie šios ke
lionės, prašomi kreiptis į sesę 
Ritą Penčylienę, American 
Travel Service, tel. 1- 773-581- 
1843. Artimu laiku pranešime 
kelionės darbotvarkę.

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

2003 Jubiliejinė stovykla:

2001 m. balandžio 21 d. LSS 
Tarybos akivaizdinis suvažia
vimas nutarė, kad 2003 m. Ju
biliejinė stovykla vyks Kalifor
nijoje. Stovyklos data yra: 
2003 m. rugpjūčio 4-16 d. St. 
Bernardino „Big Bear” kal
nuose, BSA stovyklavietėje, už 
Los Angeles. Stovykla vadin
sis „Auksiniai kalnai”, šūkis 
„Auksinis rytojus švinta aukso 
kalnuos(e)”.

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė
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LOS ANGELES LIETUVIŲ SKAUTŲ 
50-JI JUBILIEJINIAI METAI

* * *

Mano mieli skautai ir skautės,

Nuoširdžiai sveikinu jūsų organizacijos 50 metų Jubiliejaus 
proga. Džiaugsmas, kad mano pastangos padėti skautams ne
nuėjo niekais.

San Bernardino kalnų 8,000 pėdų viršūnėje, parapijos pado
vanotas lietuviškas kryžius, tebūnie viso mūsų telkinio skautų 
veiklos pasididžiavimo ir džiaugsmo simbolis.

Iš visos širdies linkiu mieliems skdutams sėkmingų veiklos 
metų, sulaukti Deimantinio Jubiliejaus.

Su meile ir malda
Prel. J. Kučingis

LSS apdovanotas Už Nuopelnus ir Padėkos ordinais

LOS ANGELES SKAUTAI 
ŠVENTĖ SAVO VEIKLOS 

50-METĮ

l/is Angeles lietuviškos skautiškos veiklos 50 metų sukaktuvinėje 
šventėje. 2001 m lapkričio 18 d , LSS Seaerijoa vyriausia skautininke v s 
fil Rita Penčylienė dovanėles įteikė jauniausiems — paukštytei Danutei 
Scola ir vilkiukui Mykolui Marcinkevičiui, linkėdama, kad kitą jubiliejų 
švenčiant jie butų I.SS vyriausi skautininkai Kairėje matoma v s fil 
Zita Rahbar, dešinėje s Danutė Balčienė Nuotr ps. Inos Petokienėn

2001-siais metais Los Ange
les lietuviai skautai ir skau
tės šventė ypatingą jubilie
jų — 50 metų lietuviško skau
tavimo. Šį jubiliejų šventėme 
ir vasaros stovykloje, ir Los 
Angeles Lietuvių dienose ir 
iškilminga sueiga 2001 m. 
lapkričio 18 d. Šv. Kazimiero 
parapijoje.

Tą dieną visų LSS šakų 
uniformuoti broliai ir sesės 
prieš Mišias rinkomės para
pijos kieme. Visi organizuo
tai, su vėliavomis ir šypseno
mis, žygiavome bažnyčion. Šv. 
Mišios buvo Jūratės Venckie
nės gražiai suplanuotos. 
Kun. Stanislovas Anužis svei
kino plačiąją Los Angeles 
skautišką šeimą, švenčiančią 
tokią garbingą šventę. Auko
jimui skautai nešė knygas, 
gyvus medelius ir kitas do
vanas, reikšdami savo orga
nizacijos tikslus — tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Po Mišių visi nuėjome į pa
rapijos salę iškilmingai su
eigai. Salė buvo taip pripildy
ta skautų, jų šeimų narių ir 
kitų svečių, kad atžygiavu
siems skautams beveik nebu
vo vietos kur išsirikiuoti iš
kilmingai sueigai. Bet juk 
skautas niekad nenusimena 
ir nenustoja vilties. Tad ir 
mes susiorganizavome ir pra- 
vedėme savo iškilmingą suei
gą, nors ir labai susispaudę.

Šioje sueigoje buvo perskai
tyti vadovybės įsakymai, pra
vesti apdovanojimai garbės 
žymenimis ir pakėlimai į 
aukštesnius laipsnius. Ordi
nas Už Nuopelnus buvo įteik
tas Antanui Maceikai. Vi
siems vadovams ir vadovėms

buvo išreikšta padėka už jų 
darbus ir nuopelnus skautijai. 
Garbės svečias poetas Bernar
das Brazdžionis mūsų paukš
tyčių, vilkiukų, liepsnelių ir 
giliukų draugovėms įteikė po 
„Meškiuko Rudnosiuko” kny
gą-

Iš toli atvykę LSS Seserijos 
ir Brolijos vyriausi skautinin
kai v. s. fil. Rita Penčylienė 
ir v.s. Romas Otto tarė svei
kinimo žodžius ir įteikė dova
nėles ilgiausiai Čia skautavu- 
siems ir patiems jauniausiems 
vilkiukui ir paukštytei — sim
boliškai atstovaujantiems at
eities vadovams ir vadovėms. 
Po sueigos visi susėdome kar
tu su šventėje dalyvavusiais 
svečiais kartu tęsti minėjimo 
programą.

Programa buvo padalinta į 
veiklos dešimtmečius. Kiek-

Kaip greitai prabėgo tie 50 
metų nuo to laiko, kai į Ramio
jo vandenyno pakrantę atke
liavę lietuviai skautai atkūrė 
savo organizaciją. Ilga am
žiaus našta šiandien sunkiai 
slegia tų kelių gyvų esančių 
pirmapradininkų pečius. Ta
čiau jie su dideliu džiaugsmu 
ir su dar didesniu pasitenkini
mo šypsniu žiūri į šių dienų 
Los Angeles lietuvišką jauni
mą, kuris toliau sėkmingai 
eina jų giliai pramintomis pė
domis, puoselėdamas gražius 
skautybės idealus — būti nau
dingais Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

Skautybė yra praktiškas gy
venimo principų pritaikymas. 
Ji kilo kaip augančio jaunimo 
sąjūdis. Tokia ji išliko iki šių 
dienų. Mums tai ypatingai 
svarbu prisiminti, nes skau
tybė šią lietuvišką pakrantę 
pasiekė per mūsų tėvus ir se

nelius iš Lietuvos. Ji turi lie
tuvišką atspalvį. Už tai mes 
turime ir moralinę atsakomy
bę, kad tas atspalvis niekuo
met neišnyktų, kad dvasiniai 
ir etniniai ryšiai su mūsų kil
mės kraštu liktų stiprūs, ir 
kad lietuviui skautui tikroji 
tėvynė visuomet būtų Lietuva.

Sveikinu Jus skautiškasis 
jaunime, sveikinu Jus vadovai 
ir tėveliai šios gražios šventės 
proga. Jūsų visų bendromis 
pastangomis lietuviška skau
tybė jau 50 metų klesti šioje 
padangėje. Linkiu Jums ir to
liau sėkmingai tęsti šį darbą, 
kad skautiškoji gairelė eitų iš 
kartų į kartas nuolat prime
nant, kad jos šaknys siekia 
Baltijos pakrantę — gintaro 
— Lietuvą.

Vytautas Čekanauskas
LR Garbės generalinis 

konsulas

vienas dešimtmetis buvo api
būdintas pašnekesiu, paryš
kintas vaizdingomis skaidrė
mis. Girdėjome pasakojimus 
apie stovyklavietės įkūrimą, 
ypatingus svečius (Simą Ku
dirką, Vytautą Landsbergį ir 
kt.), stovyklų prisiminimus. 
Apibūdinant kiekvieną de
šimtmetį, buvo kviečiami at
sistoti visi tą dešimtmetį 
skautąvę. Nuostabu kiek at
sistojo skautavusių kiekvieną 
dešimtmetį. Net iš 1950-jų 
metų. Žiūrėdami skaidres visi 
kartu dainavome skautiškas 
dainas. Baigiant programą

sesė Liana Bandžiulytė gra
žiai padeklamavo eilėraštį 
šiam jubiliejui sukurtą nese
niai mirusios 102 metų su
laukusios poetės Danutės Mit
kienės.

Po programos buvo pietūs, 
kurių metu kalbėjome, ben
dravome ir džiaugėmės mūsų 
gausia ir gražia skautiška 
šeima, kiekvieneriais metais 
vis pasipildančia naujais na
riais ir tęsiančią jos pirmta
kų Los Angeles įdiegtą skaū- 
tavimą.

sesė Tara Barauskaitė

IjO« Angeles LSS „Palangos" skaučių tunto vyr. skautės 2001 m kalėdinėje sueigoje. Iš k.: I eil. — Onutė Keblie- 
nė, Aukse Stočkutė, Tina Underienė, Dana Jasiukonytė, Teresytė Giedraitytė, Andrytė Giedraitytė, Gailė Rad- 
venytė ir Angele Hale II eil. — Lina Wallace, Karina Balchaitė, Viktorija Balchaitė, Daina Mattytė, Daina 
Žemaitaitytė, Sigita Newsom, Lidija Davidson, Laima Baipšienė, Aušra Mulokaitė, Audra Griciūtė, Vilija Sekai- 
tė, Simona Gajauskaitė, Gina Ho ir Nida Variakojienė. Nuotr Taros Barauskaitės

------ Dr. Rimas Novicfiš
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VlZlNAS. M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valkų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

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

lietuviškai 815-744-8230 
www centerforsurgeryandbrMithMlth.com

Tai - Jūsų laikraštis
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BAIME YRA TIK BAIME

VYTAUTAS VOLERTAS
Baimė yra tarsi insultas, ku

ris paralyžiuoja užpultą ne
laimingąjį. Baimė neleidžia 
tinkamai sutikti pavojus, 
trukdo juos nustumti šalin ir 
jų išvengti. Todėl gudrieji 
stengiasi priešus pirma išgąs
dinti ir tik tada juos užpulti. 
Ir Lietuvos valstybingumo 
priešai šį taktinį metodą ži
no. Štai kodėl Lietuvoje daž
nai pasitaiko erzinančių, py
kinančių ir gal net gąsdinan
čių reiškinių. Juos sukuria 
buvę sėkmingieji ir laimin
gieji, o šiandien tik sėkmingi 
įvairiose aukštose pareigose, 
bet nelaimingi.

Čia pasitarsime dėl kelių 
atvejų, neseniai vykusių Lie
tuvoje ir kėlusių nerimą.

Visiems yra gerai žinomas, 
tėtušio įspūdį sudarąs, Algir
das Brazauskas. Malonaus vei
do, nieko neįpykinąs, mokąs 
žmones suprasti ir jiems pri
tarti, nors nebūtinai pagelbė
ti. Jis nepergyveno trėmimų, 
nematė tardomųjų kančios, 
nebraidžiojo po Sibire šalčio 
išbaltintus kaulus. Jis yra 
„nekaltas” administratorius. 
Kaip mes ilgesingai prisime
name tetą, kuri vaikystėje 
mus pavaišino skaniu pyragu, 
taip A. Brazauskas ilgesingai 
prisimena Sovietų Sąjungą, 
jam taip pat pyragėlio pakai- 
šiojusią. Kaip jis pats retkar
čiais išsitaria — jis esąs pat
riotas! A. Brazauskas nesau
gojo išvežamųjų vagonuose, 
netardė suimtųjų, jis tik Lie
tuvos (okupuotos!) industriją 
tvarkė, į kolūkius suvarytųjų 
žemes prižiūrėjo ir Kremliui 
palankius žodelius sakinėjo. 
A. Brazausko ilgesys tik ilge
siu ir išliks: ir amžius, ir pa- 
tingusi išmintis, ir visa pa
saulio aplinka Ivano prie Lie
tuvos gyvybės vamzdžio (ne 
vien prie naftos vamzdžio!) ne
atveš. Ir A. Brazausko patarė
jas A. Juozaitis daug nepa
kenks, tiek mazgų savo filo
sofijoje prinarpliojęs. Nau
jiems užrišti jau stinga filo
sofinės virvės, o senuosius vi
suomenė jau spėjo peržegnoti.

Politinių brakonierių, kaip
J. Veselkos, M. Pronckaus E.
Dmitrijevo, V. Orlekovo, me
džioklės po Lukašenkos Bal- 
tarusįją taip pat ilgai nesitęs, 
nes baigsis ir šių vyrukų pa
rakas. Žinoma, socialdemok
ratai galėtų jiems to parako 
kiek naujai parūpinti, jei ne
reikėtų privengti socialdemok
ratų internacionalo, kuris juk 
nėra Maskvos glėbyje.

Lietuvai pavojingesni yra
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kia. Bet Lietuvos problema 
yra ta, kad jai trūksta tiek 
vieno, tiek kito. Tačiau, reikia 
pastebėti, kad net finansinis 
kapitalas nėra patikimas ga
rantas sėkmei. Vienintelis iš
liekantis, negalimas sužlug
dyti ir be rizikos, tautos turtas 
yra žmonių kokybė. Todėl, pa
renkant valstybės remiamus 
pirmumus, pirmiausiai turėtų 
būti kreipiamas dėmesys į gy
ventojų kokybės gerinimą. O 
aukštojo mokslo paskirtis yra 
remti daugiau aukštos kvali
fikacijos žmonių paruošimą ir 
jų kokybės nuolatinį gerinimą. 
Sis parinkimas turėtų būti 
pagrįstas objektyviais kriteri
jais, bet pripažįstant, jog sun
ku išsilaisvinti iš subjektyvių 
sprendimų.

Visų pirmiausia reikia atsa

ekstremistai pasaulio perėjū
nai kaip E. ZurofT. Jie, drįsta 
uždarinėti „valstybės krome- 
lius”, būdami tos valstybės 
svečiai, panašėja į teroristus. 
Bičiulystė su jais yra pavojin
ga. Pasitikėjimo nustoja ir tie 
malonūs žmonės, kurie juos 
glosto, globoja.

Mažiausią pavojų Lietuvai 
sudaro Antanas Sniečkus, sa
vo žiaurų vaidmenį jau seno
kai užbaigęs. Tai buvęs su
rakintos psichikos inkvizito
rius, nužudęs ir prikankinęs 
labai daug savų žmonių — gi
minių, kaimynų, pažįstamų, 
nepažįstamų, visą gyvenimą 
buvęs nepriklausomos Lietu
vos priešas, komunistų parti
jos narys nuo savo septynio
likos metų amžiaus. Jau 1921 
m. areštuotas Lietuvoje už 
priešvalstybinę veiklą, o 1931 
m. nuteistas 15 metų kalėti. 
1933 m., Lietuvai su SSSR 
keičiantis kaliniais, už vysk. 
Matulionį ir kelis kunigus iš 
kalėjimo išleistas ir atiduotas 
Sovietų Sąjungai. Ar A. Snieč
kus buvo užsispyręs ideologas, 
tapęs žudiku? Kodėl jis 1940 
m. virto Lietuvą okupavusios 
valstybės įgaliotu agentu — 
prižiūrėtoju? Kodėl gerai ži
nodamas, kas laukia ištrem
tųjų, pasirašė masinio trėmi
mo operacijos įsakymą? Iš
tremtųjų, nuteistųjų, įkalintų
jų ir per tai ankstyvai žuvusių 
vargai bei mirtys — šimtai 
tūkstančių! — įrašyti A. 
Sniečkaus sąskaitoje.

Ar galima kalbėti apie jo, 
išdaviko ir inkvizitoriaus, tei
giamą vaidmenį? Juk tai Sta
lino ir Berijos artimas ben
dradarbis, o Stalino ir Berijos 
teigiamų vaidmenų net Ru
sijoje niekas neieško ir niekas 
negirdėjo, kad jie kur nors 
būtų teigiamai minimi. Tik 
mūsų buvę kai kurie komunis
tai, tarsi savo partijos pasi
klydėliai, stengiasi nusikaltė
lius švariu vandenėliu nuplau
ti. Bet ar galima istorijos 
skriaudą nuvalyti? A. Snieč
kus Lietuvoje antrukart jau 
kokio nors kipšo kaily neįsi
kūnys ir pavojaus nesudaro.

Pavojaus nesudaro ir visi 
nuo raudono istorijos skliau
to nukritę atbrizgimai. Čia 
kalbama ne apie buvusius 
formalius ir tuščiavidurius 
komunistus, o tik nepagydo
mai sovietų sistemos raugu 
apsinuodijusius. Jie, partijos 
nariai, prienariai ir neparti
niai, liks nepagydomai suža
loti ir verkaus senų laikų.

Neatrodo, kad šiuo metu

kyti į klausimą, kokio pobū
džio mokslą turėtų valstybė 
remti? Mano nuomone, turėtų 
būti remtinas mokslas, pare
miantis perėjimą į rinkos ekono
miką, fundamentiniai moks
lai, mokslai, kur visuomenės 
interesai yra tolimi ir ne visų 
suvokiami, ir mokslo infrast
ruktūros. Universitetų ir 
mokslinių institutų rėmimas, 
jeigu jie neatitinka pirmąjai 
kategorįjai, turėtų didele dali
mi priklausyti, kiek jie pare
mia verslą, čia vyriausybė tu
rėtų sukurti sąlygas, kad vers
lininkai naudotųsi šalyje ku
riamu mokslu.

Tolimesnės mokslo institu- 
cįjų reformos ir jų liktinumas 
turėtų būti lemiamas pagal 
tam tikrus požymius: 1. cituo
jamų darbų skaičių tarptauti
niuose mokslo žurnaluose; 2.
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UCESM ASAMBLĖJOJE DALYVAVO 
DELEGATĖS IŠ LIETUVOS

2001 m. lapkričio 26-gruo- 
džio 2 d. Zalcburge, Austrijoje, 
vykusioje UCESM (Europos 
vienuolijų aukštesniųjų vyres
niųjų konferencįjų sąjunga) 
10-ojoje generalinėje asamblė
joje dalyvavo Lietuvos moterų 
vienuolįjų aukštesniųjų vyres
niųjų konferencijos pirminin
kė sės. Aldona Dalgėdaitė ir 
šios konferencijos pavaduotoja 
sės. Ignė Marįjošiūtė. Lietuvos 
moterų vienuolijų aukštesnių
jų vyresniųjų konferencija yra 
UCESM narė jau dveji su pu
se metų. UCESM priklauso 24 
šalių nacionalinės konferenci
jos.

Anot sės. Ignės Marįjošiū- 
tės, 10-ojoje generalinėje 
asamblėjoje išsamiai pristaty
tas vienuolinis gyvenimas 
kiekviename atstovaujamame 
krašte, priimta UCESM dvejų 
metų veiklos ataskaita. Pag
rindinė šios asamblėjos tema

Lietuvai gresia pavojus iš Ru
sijos šalto šono. Erzulių yra, 
bet tarp nuolatinių erzintojų 
randame labai daug nelietu
viškomis pavardėmis išsigra- 
žinusių. Miško žvėrys į mišką 
žiūri? Pavardė žmogaus nenu
sako, bei kai pavardė ir žmo
gaus mintys vienodai skam
ba, tokie miško žvėrys nėra 
draugiški.

Lietuvos saugumu privalo
me rūpintis, tačiau šis rūpes
tis turėtų būti be baimės ir 
protingas rūpestis. Juk kuo 
mažiau baimės, tuo mažiau 
regime šmėklinių pavojų. Lie
tuva yra naujo gyvenimo ke
ly ir jokie girgždėjimai, gąs
dinimai, šūkavimai jos pake- 
lėn neišstums. Pagaliau ir 
girgždantieji nėra amžini, o 
politines nesąmones vaikai re
tai paveldi.

dalyvavimą su įnašais tarp
tautinėse mokslo organizaci
jose ir 3. finansavimo pritrau
kimas.

Tačiau patirtis parodė, jog 
šių kriterįjų neužtenka. Čia 
paminėtini keli tolimesni po
žymiai, pagal kuriuos būtų 
nustatomas institutų reikalin
gumas:

1. žinių ir informacinės vi
suomenės kūrimas, intelekto 
ir sugebėjimų ugdymas;

2. Lietuvos istorįjos ir kultū
ros paveldo ugdymas;

3. Lietuvos ūkio pažanga bei 
plėtra, ypatingai atkreipiant 
dėmesį tarptautinių interesų 
plėtrai paremti;

4. socialinė pažanga ir gy
ventojų kokybės užtikrinimas;

5. racionalūs gamtos išteklių 
tyrimai bei gamtos apsauga, 
kuriuos tik valstybė gali ir yra 
suinteresuota paremti;

6. energetinių išteklių nau
dojimas, vystymas, tyrimai, 
kuriuos privatūs šaltiniai ne
turi intereso remti.

Dr. Vaišnienė čia pastebėjo, 
jog nepaminėtas dar vienas 
svarbus gyventojų kokybei ir 
gerovei užtikrinti elementas, 
tai visuomeninis kapitalas,

— „Tiltas į kitą pusę”. Sesuo 
Mary Johnson, SND, sociolo
gė, asamblėjos dalyviams pri
statė studįją apie nūdienos 
jaunimą — kokie bruožai bū
dingi šiai kartai, kaip jį at
pažinti ir suprasti, kaip šian
dienė karta kviečiama į šven
tumą. Konferencįjos dalyviai 
bendrai dirbdami atskleidė 10 
galimybių, kaip pasiekti šiuo
laikinį jaunimą. Tyloje ir mal
doje subrandintas baigiamasis 
asamblėjos dokumentas, ku
riame nustatytos kaip svar
biausios šios veikimo kryptys: 
kviesti jaunuolius melstis 
drauge ir patirti vienuolinį 
dvasingumą veikiau kaip visą 
gyvenimą persmelkiančią cha
rizmą nei kaip griežtą struk
tūrą, taip atsiliepiant į jų dva
singumo troškimą; regimu bū
du paliudyti bendruomeninio 
gyvenimo vertę; atrasti naują
būdą, kaip išreikšti ir parodyti 
jaunimui vienuoliškojo gyveni- 
jno tapatybę.
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* Europos komitetas skel
bia europietiškiausio lietu
vio rinkimus. Visi norintys in
ternete arba telefonu gali 
balsuoti už labiausiai euro
piečio vardo vertą asmenį — 
kultūros, meno, politikos, 
akademinės, verslo ar kitos 
srities veikėją. Europos komi
teto vadovas, vyriausiasis eu- 
roderybininkas Petras Auš- 
trevičius teigia, jog šiais rinki
mais siekiama parodyti, kad 
jau esame europiečiai ne tik 
dėl geografinės Lietuvos pa
dėties, bet ir dėl savo kul
tūros, mąstymo, gyvenimo 
būdo, esame pasiruošę priim
ti geriausias europines tradici
jas ir suteikti Europai lietu
viškos dvasios. (BNS)

ugdantis pasitikėjimą žmonių 
santykiuose (trust).

Ištraukos iš dr. Vyginto 
Gončio, Lietuvos Moksli
ninkų prezidento, praneši
mo.

Didžiuliai socialiniai, politi
niai ir ekonominiai pokyčiai 
daugelyje Centrinės ir Rytų 
Europos šalių tapo rimtu iš
bandymu tų valstybių moksli
ninkams. Ilgalaikėmis pro
gramomis, gilia ir siaura spe- 
cializacįja, ilgametėmis tradi
cijomis bei mokyklomis besire
miančios mokslo bendruome
nės, veikiamos labai sparčių 
visuomeninių pokyčių, patyrė 
didelių nuostolių ir rimtų iš
bandymų.

Tiksliu, kiekybinis Lietu
voje vykusių pokyčių aprašy
mas yra pakankamai sudėtin
gas uždavinys, kadangi per
mainos keitė veiklos teisinius 
pagrindus, institucinę struk
tūrą, finansavimo šaltinius ir 
net piniginių vienetų vertę. 
Pvz., mokslininkų skaičiai yra 
žymiai kintantys. Jų sumažėjo 
nuo 3,170 1990 m. iki 1,578 
2001 m. Tokio spartaus vals
tybinio mokslo sektoriaus ma
žėjimo priežasčių yra keletas.

* Ne tik itin jautrios šir
dies miestiečiai, bet ir visi, 
kuriems nesvetimos humaniz
mo idėjos, dabar gali ramiau 
atsidusti: Klaipėda šią žiemą 
turi kur priglausti savo bena
mius. Buvusios areštinės pa
talpos tapo benamių nakvynės 
namais. Per pastarąsias sa
vaites kasnakt čia nakvoja 50- 
57 žmonės. Patalpose budi, jas 
valo, prižiūri vidaus tvarką ir 
verda valgį 6-7 žmonės. Dau
guma čia nakvojančių yra vy
rai. Įvairaus amžiaus, bedar
biai, neturintys gyvenamosios 
vietos, grįžę iš įkalinimo įstai
gų. (K, Elta)

* Sausio 9 d. darbą pra
dėjo nauja Kauno regioninė 
televizija „Pūko TV”, nors ofi
cialus leidimas transliuoti dar 
nėra patvirtintas. Kol kas TV 
laidas mato Kauno ir jo prie
miesčių gyventojai. Kaip sakė 
jos savininkas Kęstutis Pūkas, 
po pusmečio jis žada įsigyti 
galingesnį siųstuvą ir pastaty
ti jį Juragiuose. „Tada mus 
matys ir Marijampolės, Aly
taus, Kėdainių bei Jonavos 
žiūrovai”, teigė jis. „Tai bus 
kultūringa, be jokio smurto 
televizija”, tvirtino K. Pūkas. 
Jam taip pat priklauso radijo 
stotis „Pūkas”, grojanti tik lie
tuvišką, jo leidybos įmonės lei
džiamą muziką. <bns>

* Pernai 5.1 mln. tonų 
naftos produktų eksporta
vusi „Klaipėdos nafta” nepa
siekė planuotos krovos apim
ties. Kai kurie specialistai 
„Klaipėdos naftai” numato 
„Lietuvos kuro” likimą — į 
bankrotą nuvarytos uosta
miesčio įmonės skolas užsie
nio bankams tada perimtų 
valstybė ir kažkam atsivertų 
puiki galimybė ją pusvelčiui 
privatizuoti. (lr, eiu)

Didžiausi pokyčiai įvyko, nu
trūkus užsakymams iš Rytų, 
ypač karinio pobūdžio, ir dėl 
finansavimo stokos, perorga
nizavus arba privatizavus dalį 
stambių mokslinių technologi
nių valstybinių įstaigų. Dabar 
mokslininkų skaičiumi tūks
tančiui gyventojų Lietuva len
kia tik savo kaimynę Latvįją 
ir atsilieka nuo kitų Europos 
kraštų.

Lietuvoje pereinamuoju lai
kotarpiu ne tik mažėjo moksli
ninkų skaičius, bet ir sparčiai 
didėjo jų vidutinis amžius. 
Daugiau kaip pusė mokslinin
kų jau yra vyresni kaip 60 
metų. Vadinasi, aktyviai dir
bančių mokslinį darbą moksli
ninkų skaičius ir toliau ma
žės, jei artimiausiu metu ne
bus padidintas jų rengimas. 
Vien tam, kad būtų palaiko
mas šiuo metu turimas moks
lininkų skaičius, reikia rengti 
apie 300 mokslininkų per me
tus. O paskutiniais metais jų 
buvo paruošiama tik apie 170. 
Nors nuo 1997 m. pastebėtas 
didėjantis mokslininkų paruo
šimas, jis gali vėl žymiai su
mažėti dėl griežtinamų reika
lavimų ir daktaro disertacįjos
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Bronius Nainys

Putin akibrokštas
lenkams

Beveik toks pat kaip ir 
mums. Sausio 16-17 d., lanky
damasis Lenkijoje kaip oficia
lus valstybės svečias, Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin, 
nors mandagiai ir diploma
tiškai, to tarptautinio amato 
jis jau gerokai pramoko, bet 
aiškiai pasisakė nepripažįstąs 
jokių okupacijos nuostolių, nė 
vienu žodeliu neapgailestavo 
Stalino išžudytų 15,000 lenkų 
karininkų, kitų kankinimų, 
areštų bei trėmimų. Žurnalis
tams priminus, kad Vokietija 
už padarytus nuostolius su
mokėjo Lenkijai milijardą do
lerių, teigė, kad sovietinis lai
kotarpis Lenkijoje buvo tik 
Kremliaus vyravimas, bet ne 
okupacija ir jokių nuostolių 
nepadarė. Tad Vokietijos oku
pacijos su sovietiniu laikotar
piu lyginti negalima. Tačiau 
tokie Putin pareiškimai ne
kliudė jam siekti geros kaimy
nystės ryšių, kviesti Varšuvą 
bendradarbiauti su Maskva, 
lyg praeities niekada nebūtų 
buvę.

Lenkai sunkiai priėmė tokį 
vadovaujančio ruso nusiteiki
mą, dėl to Lenkijos preziden
tas Kwasniewski, turbūt iš 
anksto tai nujausdamas, buvo 
atsargus ir savo svečią viešai 
nedaug kur rodė. Nors Putin 
bandė būti ir geras. Padėjo 
vainiką prie 1945 m. Varšuvos 
užėmimui prisiminti pamink
lo, tačiau nelankė 1944 m. 
lenkų sukilimą Varšuvoje pri
menančio paminklo. Nepato
gu būtų buvę, jeigu kuris nors 
laikraštininkas būtų paklau
sęs, kodėl rusai, stovėdami ki
toje Vyslos pusėje, lenkams 
nepadėjo. Bet, grįždamas į 
Maskvą, Putin sustojo prie 
1956 metų demonstracijoms 
prisiminti pastatyto pamink
lo, puikiai žinodamas, .kad tai 
buvo pirmas Rytų Europos 
pasipriešinimas sovietų oku
pacijai, per kurį žuvo apie 50 
lenkų. Tačiau tie mostai padė
ties nepataisė. Lenkai suspėjo 
pajusti, kad rytų kaimynas 
toks pat, koks visą laiką buvo.

Bet ką reikia daryti? Rusija 
arti ir ne bet kokia, bet didelė 
ir gamtos gėrybėmis turtinga 
valstybė. Ryšių ir bendradar
biavimo reikia, tačiau ir sau
gumo. Lenkams tai užtikrina 
NATO, bent iš dalies, nors dėl 
to jie ir abejoja. Jaltos jie nie
kad neužmirš. „Praeitį laiky- 
kim praeitim” — kalba ketu
riasdešimtmečiai verslinin-

gynimo procedūrinių pakeitimų.
Mokslo ir technologinė plėt- 

’ ra Lietuvoje yra tiesiogiai su- 
sįjusi su jo finansavimu. Svar
biausiu šaltiniu per visą nag
rinėjamą laikotarpį išlieka 
valstybės biudžetas, kurio fi
nansinis indėlis į mokslą svy
ruoja tarp 60 ir 80 procentų. 
Prie kitų finansinių šaltinių 
yra priskiriamos lėšos, gauna
mos per įvairias tarptautines 
programas ir projektus. Jų in
dėlis nuolat auga ir 2000 me
tais pasiekė net 30 procentų. 
Vietinių užsakovų indėlis gali 
reikšmingai padidėti, tik nuo
sekliai įgyvendinant mokslo ir 
verslo sąveikos skatinimo poli
tiką bei aktyviau plėtojant 
tarptautinį bendradarbiavi
mą.

Pagal straipsnių skaičių 
tarptautiniuose mokslo leidi
niuose dar smarkiai atsilieka
me nuo daugelio kitų valsty
bių, nors reikia atkreipti dė
mesį, kad Lietuva pati leidžia 
apie 90 periodinių mokslo lei
dinių. Jų leidyba ir sudaro 
pagrindinę mokslinės produk- 
cįjos dalį. Tarptautinio bend
ravimo plėtra ir skatinimas 
ženkliai didina ir Lietuvos

kai, technokratai, liberalesne 
inteligentija, siūlydami bent 
ūkišką bendradarbiavimą 
Verslas su rusais rizikingas, 
sako Kwasniewski, prisiminęs 
4.5 milijardo dol. Varšuvos 
skolą Maskvai — daugiausia 
už dujas. Bet neneigia, kad 
Lenkijos gaminiams Rusijos 
rinka tinka. Daug ką užmir
šom ir atleidom vokiečiams, 
kodėl turim būti kitokie ru
sams, samprotauja daugelis 
lenkų, nors iš pastarųjų ir di
desnį pavojų jaučia.

Ar ne panaši ir Lietuvos pa
dėtis? Kol kas net blogesnė, 
nes Lietuva dar ne NATO na
rė. Vilniuje lankydamasis, 
Jevgenyj Primakov iš naujo 
priminė, kad Rusija Lietuvai 
jokių okupacijos skolų ne
mokės. Taip pat neatsiprašys 
nė už sovietmečio žiaurumus 
Dar daugiau — Kremlius 
sieks Lietuvą užgožti ekono
miškai: nafta, dujomis, elekt
ros energija. O kaimynė tokia 
pati, jos irgi reikia. Ir rinka 
gali būti nebloga. Tačiau ar 
mes jau ir turim atsiklaupti 
ant kelių? Tokia politika būtų 
bloga. Nors Rusija ir nemokės 
okupacijos nuostolių, nors ir 
neatsiprašys už skriaudas, bet 
jų pamiršti mes negalim. Tik 
reikia rasti vietą ir laiką 
Kremliui tai pateikti. Reikia 
sugalvoti kokią nors naują po
litiką. Lenkijos pavyzdys ro
do, kad turim ir daugiau 
draugų, ne tik Estiją ir Lat
viją. Kažin ar visiems, taip 
nukentėjusiems, nevertėtų 
burtis krūvon, sukurti kokį 
nors bendrą darinį ir veikti 
kartu. Juk Maskva nuostolių 
pridarė ir kitiems, satelitais 
vadinamiems, bet praktiškai 
jos okupuotiems, kraštams. 
Kas galėtų tokiam siekiui pa
dėti? Įstojimas į NATO sustip
rins saugumo jausmą, bet to
kių klausimų neišspręs. Ta
čiau jiems nagrinėti kelio irgi 
neužkirs. Čia juk ne karinis 
reikalas. Neblogas kelias ga
lėtų būti per Europos Sąjun
gą, bet ji dar toli ir neaiški. 
Tad kol kas nuo sovietų oku
pacijos nukentėjusiems burtis 
kliūčių lyg ir nėra. Vilniuje 
susikūrė devyniukė į NATO. 
Kodėl jame negali susikurti ir 
okupacijos nuostolių atlygini
mo siekianti grupė — irgi de
vynios valstybės. Ar preziden
tų Adamkaus-Kwasniewski 
draugystė negalėtų pradėti to 
rato sukti?

mokslininkų straipsnių spaus 
dinimą tarptautiniuose leidi 
niuose. SCI (Science Citation 
Index) duomenimis, tokių 
straipsnių skaičius išaugo 2.5 
karto nuo 1993 iki 1998 metų, 
nors mokslo finansavimo ro
diklis nukrito į vieną žemiau
sių Europoje.

Taigi, aptariamu pereina
muoju laikotarpiu, 1991-2000 
metais, Lietuvos mokslo po
tencialas pastebimai traukėsi, 
jo finansavimo apimtys išliko 
vienos žemiausių tarp Centri
nės ir Rytų Europos valstybių, 
o vidutinis mokslininkų am
žius grėsmingai didėjo. To ne
paisant, Lietuvos mokslinė 
produkcija nemažėjo, o tarp
tautinis bendradarbiavimas 
sparčiai plėtėsi. Tolimesnė ša
lies mokslo plėtra yra sunkiai 
įsivaizduojama be žymiai di
desnio jaunųjų mokslininkų 
rengimo, mokslo ir pramonės 
sąveikos gerinimo bei tarptau
tinio bendradarbiavimo skati
nimo. šių uždavinių sprendi
mas ir mokslo vaidmens vi
sose gyvenimo srityse didini
mas yra sunkiai įsivaizduoja
mas be papildomų valstybės 
investicijų į šią sritį. (B d )



4 DRAUGAS, 2002 m. sausio 23 d., trečiadienis

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

IR ŠEIMININKĖMS,
IR ŠEIMININKAMS

Daug kartų mūsų skaityto
jai yra pareiškę pageidavimą, 
kad būtų neblogai „Drauge” 
vėl reguliariai spausdinti val
gių gaminimo receptų, pata
rimų ir kitokių straipsneliukų 
skyrelį; tinkantį ir labiau įgu
dusioms, ir neseniai pradė
jusioms šeimininkauti šeimi-

(apie 2 dideli vaisiai), nuimti 
plėveles ir išimti sėklas 

2 šaukštai medaus 
2 šaukštai „lime” sulčių 
1 vidutinio didumo avoka

da, nulupta ir supjaustyta 
Dideliame dubenyje su

maišykite pirmąsias keturias 
recepto dalis, uždenkite ir 
atšaldykite. Sudėkite greip
frutų į indelį ir atšaldykite 
šaldytuve. Sumaišykite medų

ninkėms. Žinoma, būtų ne pro su , jime” suitimis, uždenkite,
„Marceliukės klėtis”" — restoranas Vilniuje. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

S K E
Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS

32081/2 Weet 95th Street . 
Tfll. (708) 424-8654

(773) 581-8654

STASYS' CONSTRUCTION

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bue. 773-229-8781 Rm. 708-425-7160 
Mobl 723-580-0206 
Peger 630-314-4330

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

Siuto išnuomoti

šalį ir mėgstantiems \ mūvėję 
apie viryklę ar orkaitę pasisu
kinėti vyrams...

Kaip sakoma, skaitytojų pa
geidavimas, redakcijai įsaky
mas, tad ir pradedame tokį 
skyrelį, pavadintą „Šeiminin
kių kertelė”. Jis bus spausdi
namas trečiadieniais. Skyrelį 
tuo tarpu į savo globą sutiko 
paimti gerai žinoma šeimi- 
ninkė-kulinarė Adelė Lietuv- 
ninkienė (pasirašanti kukliai 
— Adelė). Tačiau nuoširdžiai 
kviečiame visas skaitytojas ir 
skaitytojus pasidalinti savo 
patirtimi virtuvėje, receptais 
(tik gerai išmėgintais ir tiks
liais) bei kitais patarimais. 
Juos siųskite redakcijos adre
su, pažymint, kad tai šiam 
skyreliui.

Tad — visiems gero apetito 
ir malonaus pasimatymo „šei
mininkių kertelėje”!

Danutė Bindokienė

padėkite į šaldytuvą, kad 
atšaltų.

Prieš paduodant į stalą, 
sudėkite į salotas greipfrutą 
ir avokadą. Apvarvinkite me
daus mišiniu ir atsargiai su
maišykite.

Elzytės Lietuvninkienės
receptas

ARBATA IŠ KALĖDŲ SENELIO 
PUODUKO

Sultingos ir minkštos 
viščiuko krūtinėlės

Vartojant viščiuko krūtinė
les, nulupti odą, išimti saus
gysles, apipjaustyti visus ma
tomus riebalus, jei jų yra. Tarp 
dviejų vaškuoto popieriaus 
lakštų kūjeliu padaužyti, kad 
suminkštėtų. Jei krūtinėlės 
didelės, pasidarys gan dideli 
gabalai, tad galima perpjauti 
pusiau — išilgai arba skersai.

Pabarstyti mėsą druska (ne 
per daug), prieskoniais, pvz., 
Lavvrey’s seasoned salt ar 
kita, galima ir su česnaku 
maišyta. Pavolioti į miltus ir 
įkaitintoje keptuvėje, į kurią 
įpilta 2-3 šaukštai aliejaus, 
greitai apkepti, apverčiant, 
kad apkeptų visi šonai.

Krūtinėles sudėti į kepimo 
indą (suglaudžiant vieną su 
kita); galima užvarvinti tru
putį tirpyto sviesto ar marga
rino (nebūtinai), kepti įkai
tintoje orkaitėje — 350 laip
snių — neuždengus apie pusę 
valandos. Prieš dedant į or
kaitę, galima pabarstyti „Ve- 
geta” milteliais, tačiau tuo at
veju iš viso nereikia mėsos 
apibarstyti druska, nes šie 
milteliai gan sūrūs.

Prie taip paruoštų vištos 
krūtinėlių tinka ir padažai. 
Pvz.: smulkiai sukapojus svo
gūną, pakepinti svieste (arba 
aliejuje), kol pasidarys perma
tomas, įdėti porą šaukštų 
miltų, įpilti pieno, smulkiai 
sukapotų petražolių ir pagal 
skonį įtarkuoti „parmasan” ar 
„romano” sūrio.

Avokados ir greipfrutų 
salotos

2 puodeliai suplėšytų ,,ro- 
maine” salotų lapų

2 puod. „radicchio”
1/2 nedidelio raudono svo

gūno, supjaustyto žiedeliais 
2 puod. greipfruto -skiltelių

NORS NEPOPULIARI, 
BET VERTINGA

Beveik 200 metų Belgijos 
šeimininkės žino gardžią, 
maistingą daržovę — Briuse
lio kopūstus. Jie čia buvo išau
ginti pirmą kartą ir vėliau pa
plito po kitus kraštus.

Briuselio kopūstai — vitami
no C, A, B, magnio, fosforo, 
vertingų baltymų šaltinis. Ši 
daržovė nesunkiai virškina
ma, ne tik gardi, bet ir soti. 
Tad tikrai sunku suprasti, ko
dėl tokia vertinga daržovė ne
populiari pas mus. Tuo tarpu 
kitų šalių kulinarijos knygose 
nestinga receptų, kur nemažai 
vietos skirta Briuselio kopūs
tams. Iš jų verdamos sriubos, 
gaminamos salotos, troškiniai. 
Daugelio patiekalų pagrindas 
— pasūdytame vandenyje 20- 
25 minutes virti Briuselio ko
pūstai. Jei juos pertrinsime 
per sietelį ar mikseriu, užpil
sime sultiniu ar nuoviru, galė
sime paragauti maistingos 
sriubos, pagardinti šaukštu 
grietinės, krapais, petražolėm. 
Apvirtas Briuselio kopūstų 
galvutes galima išmaišyti su 
kiaušiniu, ant viršaus pabars
tyti tarkuoto sūrio ir neilgai 
kepti orkaitėje. Skalsos!

SENOS BULVĖS — 
NAUJAS PATIEKALAS

1 kg bulvių išvirti, sumalti, 
sumaišyti su aliejuje pakep
tais svogūnais. Įmušti du ža
lius kiaušinius, pasūdyti, įber- 
ti prieskonių ir gerai išmin
kyti. Po to suformuoti kotle
tus, apvolioti juos miltuose ar 
džiuvėsėliuose ir iškepti.

Dabar viskas priklauso nuo 
šeimininkės sumanumo, nes 
prie bulvių kotletų būtini kuo 
įvairesni, aromatingesni pada
žai. Jie turi būti gardūs. Tad 
tinka pakepinti 100 g supjaus
tytų pievagrybių ar kitų gry
bų, pagardinti juos keliais 
šaukštais pieno, grietinės, sul
tiniu, truputį pavirti. Kad ir 
koks gardus būtų padažas, 
prie bulvių kotletų labai tinka 
ir įvairiausios mišrainės.

Daugiau nei 60 Vilnijos vai
kų dabar kas rytą geria ar
batą iš gražaus puodelio, kurį 
kartu su saldainiais, sausai
niais ir kitais gardumynais 
bei žaislais ir drabužėliais ra
do kalėdiniame dovanų mai
še. Jį atnešė ir po eglute pa
liko Kalėdų senelis gruodžio 
30 dieną apsilankęs Vytauto 
Landsbergio fondo ir Čikagos 
Lietuvos našlaičių globos ko
miteto surengtoje Kalėdų 
šventėje. Šventę „priglaudė” 
Kompozitorių sąjungos namai 
A. Mickevičiaus g. 29, kur 
įsikūrė ir Našlaičių globos ko
miteto padalinys.

Komiteto remiami vaikučiai 
atėjo su savo globėjais, taigi 
svečių būrys buvo nemažas. 
Šeimininkai buvo taip pat ne 
eiliniai — vaikus pasitiko Vy
tautas Landsbergis ir Graži
na Landsbergienė. Šventės 
nuotaika buvo puiki — vi
siems pažįstamas melodijas 
grojo Muzikos akademijos 
studentas — akordeonistas, 
žaidimus ir ratelius vedė ak
torė Eugenija Jankutė. Pui
kiai išmananti vaikų pomė
gius ir jų psichologiją, ji suge
bėjo visus įtraukti į bendrą 
sūkurį- Vaikai jautėsi drąsūs 
ir laimingi. Savotiško iškil
mingumo šiam linksmam 
sambūrui suteikė jo „koncer
tinė" dalis, kai keturios Naš
laičių globos komiteto remia
mos sesutės Daunytės pagro
jo arfa, fleita, fortepijonu ir

Prof. Vytautas Landsbergis.

Siųskite; 

Vardas, pavardė

kartu padainavo. Visi, aišku, 
laukė ir Kalėdų senelio su 
dovanų maišu. Jis labai gud
riai sumanė išdalinti dovanė
les, palikęs dovanų maišus, 
adresuotus kiekvienam vai
kui, kitame kambaryje po eg
lute, o pats vaikams tik pa
mojavo ranka per didelius sa
lės langus ir nubrido tolumon, 
klimpdamas didžiulėse pus
nyse, kurių Lietuvoje šiais 
metais ne mažiau kaip Alias
koje.

Taigi tuose dovanų maiše
liuose, kuriuos mums padėjo 
dosni aukotoja iš Amerikos 
Genutė Dorr, buvo ir tie mi
nėtieji puodeliai. Jie ir dabar, 
prabėgus kone dviem savai
tėms po šventės, dar primena

Gražina Landsbergienė.

malonų, Vytauto Landsbergio 
fondo ir Čikagos Našlaičių 
globos komiteto surengtą žie
mos švenčių pasibuvimą.

Irma Juraitė

NEW YORKO ATLETŲ KLUBO VEIKLA

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo (LAK) metinis susirin
kimas įvyko sausio 18 d. Ap
reiškimo parapįjos salėje, 
Brooklyne. Pagrindinės pokal
bių ir pranešimų temos buvo 
LAK 100-sios metinės ir LAK 
iškelta byla pranciškonams 
dėl jų uždaryto Kultūros židi
nio.

LAK — seniausia pasaulyje 
lietuvių sportinė organizacija. 
Jai 2003 metais sukanka 100 
metų. Nutarta tą sukaktį 
iškilmingai paminėti. Siūlyta 
minėjimą rengti 2003 m. pir
mąjį birželio savaitgalį. Prog
ramoje būtų specialaus leidi
nio paruošimas, regioninė ar 
platesnės apimties sporto 
šventė, gal net kviečiant krep
šinio komandą iš Lietuvos, ke
lionė laivu aplink Manhattan, 
akademinė dalis ir pasilinks
minimas jaunimui. Naujai iš
rinkta valdyba turės apsčiai 
darbo šį projektą įgyvendinti. 
Į valdybą buvo išrinkti; Pra
nas Gvildys, pirm., nariai: Al
dona Augylienė, Danguolė 
Gintautienė, Sonata Petra
vičiūtė, Teresė Ivaškienė, Do
nas Augylius, Vytautas Mar
čiulionis, Juozas Milukas, To

mas Lora ir Petras Ševalko- 
vas. Į kontrolės komisiją iš
rinkti Vladas Sidas ir Romas 
Kezys.

Advokatai Jonas Janušas 
nupasakojo bylos stovį prieš 
pranciškonus dėl Kultūros 
židinio. Pagrindiniai LAK tei
giniai prieš pranciškonus yra 
„wrongfiil eviction’ — LAK-ui 
neteisėtai nutraukta galimybė 
naudotis Kultūros židiniu, ir 
„unjust enrichment” — ne
teisėtas pranciškonų pratur
tėjimas. LAK siekia atgauti 
teisę naudotis Kultūros židi
niu, o pardavimo atveju, iš 
pranciškonų reikalauja vieno
milijono dolerių. Advokatas 
tvirtino, kad LAK turi pakan
kamai dokumentų, užtikri
nančių šios bylos laimėjimą. 
Jis numato, kad byla tęsis 
dar vienerius metus. Iki šiol byla 
LAK-ui kainavo 10,000 dol. 
Susidarė vaizdas, kad byla yra 
gerose rankose, ir dalyviams 
pasiliko optimistiškas įspūdis.

Pranas Gvildys pranešė apie 
sportinę veiklą. Šie metai bu
vo sunkūs. Pranciškonų nusa
vintas Kultūros židinys buvo 
didelis smūgis klubui. Gyve
nome ir veikėme taip — kal

bėjo Gvildys — tarsi Kultūros 
židinys buvo mūsų namai, ir 
staiga — per dvi savaites tu
rėjome išsikraustyti. Dabar 
sportinė veikla vyksta nuomo
tose salėse. Šiaurės Amerikos 
sportinėse varžybose dalyva
vome negausiai, tačiau rajo
ninės sporto šventės buvo la
bai sėkmingos. Trūksta vado
vų ir trenerių. P. Gvildys pra
šė pagalbos. Sportininkų da
bar yra apie 60 jaunių ir apie 
70 suaugusių.

Juozas Milukas davė finan
sinį pranešimą. Dėl netikėtų 
išlaidų kovojant dėl Kultūros 
židinio šie metai buvo baigti 
su 10,500 dol. nuostolių. Nuos
tolius sumažinti buvo gauta 
apie 1,000 dol. aukų. Dabar 
kasoje yra 6,300 dol.

Aldona Augylienė pranešė 
apie labai aktyvią klubo veik
lą, šalia sportinės veiklos — 
Kalėdų eglutė, t.v. „blusų tur
gus”, diskotekos, Naujųjų me
tų sutikimo pokylis.

Prano Gvildžio siūlymu, bro
liai Keziai — Algis, Ričardas, 
Vytis, Rimas ir -Edvardas, bu
vo pakelti į LAK garbės na
rius. Susirinkimui pirminin
kavo Romas Kezys, sekretoria
vo Sonata Petravičiūtė. Po su
sirinkimo buvo vaišės.

N. Y. Kiškis

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

“soffits", “decks”, ■gutters”, plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. S.Benefis.
, tel. 630-241-1912.____ i

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

darbus. Variklio kompiuteriais 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuvilkai.

I

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 7345 S. Kedzie Avė. 

Apmoku už dujas (apšildymo ir 
virimo). Kaina $480 per mėn. + 

„security". Gyvulėlių laikyti
negalima. Tel. 773-254-4322.

Siūlo darbu

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. TeL 615-554-3161.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and ivrite 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Rožė tau...
Valentino dienos proga, 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jųvardu.

Adresas --------------------

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė-----------

Adresas ---------------------

Miestas, valstija, zip code

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

. I

.JI

* Kauno miesto valdžia 
neatsisako ketinimų statyti 
krematoriumą. Kauno miesto 
savivaldybėje sudaryta komi
sija, kuriai vadovauja viceme
ras Arvydas Garbaravičius, 
jau numatė kelias vietas, kur 
galėtų būti statomas kremato
riumas. Kol kas apžiūrėti ke
turi žemės sklypai miesto pa
kraštyje bei Kauno rąjone. Ar
chitektai, higienos specialistai 
bei kitų miesto žinybų atsto
vai turėtų išrinkti labiausiai, 
jų nuomone, krematoriumui 
tinkamą vietą. Vėliau Šis plo
tas bus pateiktas ir visuome
nei svarstyti. Vicemeras vilia
si, kad šios kadencijos Taryba 
išrinks krematoriumo vietą, o 
lėšas — apie 10 mln. litų — 
greičiausiai turės surasti 
būsimoji miesto valdžia. <hu)

• Kol Kaunas dairosi nau
jo ploto miestiečių kapams, 
ketinama 0.6 hektaro plotą Ei
gulių kapinėse išparduoti 
šeimos kapams. 1,600 litų su
mokėję mirusiojo giminaičiai 
galėtų savo artimąjį laidoti 
puikiai sutvarkytame, rinkti

niais žalumynais apsodintame 
kvartale. Būsimąjį elitinį ka
pinių plotą nuo paminklų 
vagių galbūt netgi saugotų 
atskiras sargas. <kd, eiu>

* Iki vasario mėnesio Lie
tuvoje uždrausta medžioklė 
su šunimis. Tokį įsakymą pa
sirašė aplinkos ministras, at
sižvelgdamas į išskirtinai sun
kias šios žiemos sąlygas, kai 
storo sniego sluoksnio pavir
šiuje susidariusi pluta labai 
apsunkino laukiniams gyvū
nams maitinimosi natūraliais 
pašarais ir judėjimo sąlygas. 
Tuo siekiama, kad medžioja
mieji gyvūnai būtų mažiau 
trikdomi ir medžioklių metu 
mažiau išbaidomi iš jiems įp
rastų buveinių. ibnsi

* Didžiausia Latvijos kos
metikos ir parfumerijos ga
mintoja, bendrovė „Dzintars” 
vasarį žada atidaryti pirmą
sias savo parduotuves Lietu
voje. Iki metų pabaigos tiki
masi Lietuvoje įkurti 30 
„Dzintars” parduotuvių ir apy
vartą padidinti 60 proc.

(UtBfca)



R*i . POLITIKA IR POVANDENINES
SROVES

U

praėjusių metų pabaigoje 
„Draugo” spaustuvėje buvo iš
spausdintas 35-asis „Varpo” 
numeris (redaktorius Antanas 
Kučys). Gausiai šiame Varpi
ninkų filisterių drauguos lei
džiamame žurnalo numeryje 
spausdinama: prof. Vytautas 
Landsbergis interviu reiškia 
susirūpinimą dėl abejingumo 
laisvės idealams; Kovo 11- 
osios Akto signataras dr. Leo
nas Milčius nemato aiškių su
tarimo ženklų Lietuvos deši
niųjų partijų sparne; dr. Ka
zys Karvelis kelia klausimą, 
ar po okupacijų atsikūrusi 
tautinė valstybė Lietuva išliks 
lietuviška; Tėvynės sąjungos/ 
Lietuvos konservatorių, krikš
čionių demokratų ir kitų de
šiniųjų ištakose rausiasi Juo
zas Kojelis; Primas Noreika 
nerimauja, ar bus duota, kas 
rinkimuose pažadėta; Antanas 
Kučys, prisiminęs JAV sociolo
go C. Wright Mills kritikuotą 
šūkį „Galas ideologijai”, sako, 
kad Lietuvoje ideologinės par
tijos iš valstybės valdymo bu
vo išstumtos, o tos, kurios li
ko, tapo apgenėtos ir neteko 
pagrindinių elementų savo ta
patybei, nes įsigaliojo koman
dinis valdymo stilius. Politika
vimu galima laikyti ir dar 
vieną dr. Kazio • Karvelio 
straipsnį, kur jis šaržuodamas, 
o kai kur netgi prieštarauda
mas sau, kalba apie politikų 
— Seimo narių žmogiškąsias 
ydas ir žmogiškųjų ydų įtaką 
bendram Seimo darbui.

Apie šiandieninės Lietuvos 
politikos povandenines sroves 
samprotaujama Jono Petraičio 
straipsnyje „Išdegintos žemės 
politika”. Čia liečiama kažko
dėl lietuviškoje spaudoje neke
liama tema, „ar mums taip pa
prastai' pavyko ištrūkti iš 
KGB sistemos gniaužtų. Juk 
tuo metu, kai kūrėsi Sąjūdis, 
šis baisūnas buvo pačiame jė
gų žydėjime... 'Partijos auksas’ 
išvarytas į Vakarus. Kam jis 
dirba?”

Atsakydamas į šį klausimą, 
autorius remiasi kai kuriais 
faktais iš vieno televizįjos fil
mo. Ten buvo sakoma, kad 
šiuo metu Lietuvoje gyvena 
keliolika buvusių KGB smo
gikų, o įvairioje spaudoje kart
kartėmis blyksteli užuomina, 
kad buvę KGB karininkai ta
po įvairių firmų apsauginiais, 
kurie pagal pareigas turi teisę 
treniruotis su ginklu ir jį ne

Žiemos sukaustytas lietuviškas kaimas. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

šioti. Daroma išvada, kad 
praktiškai liko veikti KGB 
struktūra, tik kita forma. Ei
damas toliau, straipsnio auto
rius svarsto, kaip galėtų reikš
tis išlikusios sovietinės jėgos 
struktūros, kurios, galima pri
leisti, yra susijusios su Rusija, 
nes ten yra išvežtos buvusių 
agentų bylos. Iš ten buvę 
agentai gali būti šantažuojami 
ir tampomi už virvučių, įtai- 
gojant juos vykdyti tam tikras 
komandas. „Tai nereiškia, kad 
visi jie dirba prieš Lietuvą są
moningai. Jeigu kada nors kas 
nors įkliuvo į tas pinkles per 
jaunatvišką kvailumą, neat
sargumą, patekęs į bėdą ar 
net iš ekonominių paskatų, 
šiandien jis tiesiog neturi ki
tos išeities. Jam gali būti su
teiktos tik dvi galimybės: jo, o 
greičiausiai jo artimųjų, vaikų 
gyvybė, arba paklusnus tar
navimas (gal už pinigus, gal ir 
dykai). Jeigu taip būtų, tokių 
žmonių paprasčiausiai reiktų 
gailėtis, kaip gailimasi ser
gančio vėžiu. Kai žinai, kad 
tavo vaiko galvelė yra snaipe
rio su duslintuvu taikiklyje, ar 
gali šaltai svarstyti?”

Toliau straipsnyje išdėstomi 
galimi sovietinių struktūrų ki
šimosi į mūsų valstybės gyve
nimą, o ypač politiką, pavyz
džiai ir vardijami žmonės, ku
rie gali būti įpainioti. Logiškai 
nepateisinamas grupės veiklių 
žmonių įstojimas į Komunistų 
partiją, jau kuriantis Sąjū
džiui. Jauni gabūs žmonės 
galėjo būti pajungti perestroi- 
kos laikais, įtikinus juos, kad 
reikia tobulinti socializmą, vė
liau, ateidami į Sąjūdį, čionai 
jie turėjo atsinešti ir savo pri
klausomybę nuo pogrindin (še
šėlin?) pasitraukusių jėgų. 
Kad Sąjūdis galėjo būti kuria
mas kažkokių jėgų iš šalies, 
kažkada privačiame pokalbyje 
yra išsitaręs vyskupas A. Vai
čius, motyvuodamas, kodėl jis 
nerėmęs Sąjūdžio. Jis juo ne
pasitikėjęs, o nepasitikėjimui 
turėjęs pagrindo. Kartą Sąjū
džio kūrimosi Telšiuose dieno
mis pas jį atėjęs kažkas iš pa
žįstamų žmonių ir džiaugs
mingai pasiūlęs kurti Sąjūdį 
ir Telšiuose: ką tik iš par
tįjos komiteto — ten leido”, sa
ko žmogelis. Vyskupas komen
tuoja: „Jeigu partijos komite
tas leido, vadinasi, jis jo ir 
buvo kuriamas”.

„Niekaip negalima neat

„Spindulio” tautinių šokių šokėjai atlieka meninę programą Tilžės Akto paminėjime Šaulių namuose 2001 m. 
gruodžio 2 d. Romo Eidukevičiaus nuotrauka.

kreipti dėmesio, kad kažkas 
nuolat vis bando Lietuvos poli
tiką vairuoti, netgi 'kaldinti' 
pirmuosius asmenis, — rašo
ma straipsnyje. — Štai daug 
metų populiarumo viršūnėje bu
vo Egidijus Bičkauskas, nors nie
ko nedarė, į tribūnas nelipo, į 
televizijų ekranus nelindo. 
Kai šis nusigėrė ir nepateisino 
lūkesčių (o gal žmogui tai bu
vo vienintelė galimybė pabėgti 
nuo sąžinės sąskaitos), nau
juoju arkliuku pasirinktas Ar
tūras Paulauskas. Brazauskas 
paskyrė jį savo įpėdiniu. Po to, 
kai pralaimėjo V. Adamkui, o 
paskui susidėjo su liberalais, o 
ne su LDDP, kuri dėl to nega
vo valdžios, ir jis, atrodo, buvo 
nurašytas. Dabar keistus da
lykus reitinguotojai išdarinėja 
su Kazio Bobelio pavarde. Vi
sada buvęs kažkur priekyje 
(atsarginis?), vienu metu stai
ga šoktelėjo į pirmųjų gretas, 
šalia Brazausko. Galima pa
galvoti, kad nuo atsarginių 
suolelio kažkokių jėgų kelia
mas dar vienas pretendentas į 
prezidentus, priedo įteikiama 
dar ir visa partija". Primena
ma, kad vienos iš visuomenės 
nuomonės tyrimų agentūros 
vadovė nepriklausomybės pra
džioje „Lietuvos aido” dienraš
tyje, „Voratinklio” skyrelyje 
buvo įvardinta kaip buvusi 
KGB agentė ir turėjusi slapy
vardį.

Autorius mato keistus suta
pimus, kai ir Latvijoje, ir Lie
tuvoje vienu metu susikūrė 
Naujosios partijos (vienai va
dovavo sovietinio Kremliaus 
kompozitorius Raimondas 
Paulas, o kitai — griūvančios 
perestroikos didvyris prokuro
ras Artūras Paulauskas), Ka
zimiera Prunskienė savo Mo
terų partiją pervadino Nau
jąja demokratija, o begims- 
tančio Naujosios bangos fondo 
viena kūrėjų tapo buvusios so
vietinės Aukščiausiosios tary
bos pirmininko Astrausko 
dukra L. Astra ir t.t. Keistą 
autorius mato ir krikščionių 
demokratų bei konservatorių 
koalicijos subyrėjimą, o vėliau 
krikščionių demokratų vado 
atsistatydinimą per vieną 
naktį, paskui akad. Z. Zinke
vičiaus iškilimą ir griuvimą... 
Visa tai jis įvardija kaip po
vandeninių srovių judėjimo 
padarinius.

„Varpo” žurnalo 35 nr. prisi
menamas šviesus kun. marijo
no Vytauto Bagdanavičiaus, 
buvusio „Draugo” moderato
riaus, atminimas; išsami stu- 
dija skirta iškiliam išeivijos 
pedagogui Juozui Masilioniui, 
įvertinama jo pedagoginė veik
la, vadovėlių autoriaus indė
lis, publicisto žodis, pastangos 
perleisti istorinį „Varpą”. La
bai gražiai į šių dienų pro
blematiką įsikomponuoja pri
siminimų žanras; dr. Ignas 
Urbonas atgamina 1940 m. 
gegužės 23 d. slaptos konfe
rencijos Kaune pokalbius. 
Tuomet keletas aukštų Lietu
vos valstybės pareigūnų ap
tarinėjo aplink Lietuvą susi
dariusią padėtį. Leonas Bildu- 
šas įtaigiai pasakoja Čikagos 
operos gimimo istoriją. Pasku
tinis skyrelis skirtas kudir- 
kaičių, kurių centras įsikūręs 
Kaune, veiklai. Spausdinama

VARŠUVOS-MASKVOS
SANTYKIAI
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Trumpai Maskvoje viešėjo 
Lenkijos prez. A. Kwasniews- 
ki. Parvykęs į namus, jis spau
dos atstovams pareiškęs, kad 
jo išvyka buvusi labai sėkmin
ga. Ir lenkai džiaugėsi, nes 
paskutiniais metais Varšu- 
vos-Maskvos santykiai buvę 
labai šalti. Mat Maskva matė 
Varšuvos dviveidę politiką, 
kadangi Lenkija keitė savo 
padėtį, persimesdama į Vaka
rų pusę bei įsijungdama į 
transatlantinę organizaciją.

Vokiška žiniasklaida savo 
komentaruose pažymėjo, kad
A. Kwasniewski ir V. Putin 
pokalbiai taip pat buvo apie 
dujoms vamzdžių pravedimą į 
Vakarų Europą. Lenkijos pre
zidentas norėjo, kad vamz
džiai eitų į Lenkiją per Ukrai
ną ir lenkai į rusišką Gazprom 
galėtų investuoti ir savo kapi
talą.

Atrodo, kad? Maskva su tuo 
nesutinka. Kaip šis klausimas 
bus išspręstas-’— parodys atei- 
tis.

Žymiai plačiau A. Kwas- 
niewski viešnagę Maskvoje 
aprašė Miuncheno „SZ” kores
pondentas Varšuvoje Tomas 
Urban. Jis pažymėjo, kad tarp 
Maskvos ir Varšuvos jokių 
nesusipratimų nėra ir jau 
2002 m. sausio mėn. į Lenki
jos sostinę atvyks V. Putin. 
Paskutinė Rusįjos prez. B. Jel
cin viešnagė Varšuvoje buvo 
1993 m. Po to — įtempti san
tykiai, ypač įjungus Lenkiją į 
ŠAS-gą.

Spaudos atstovams A. 
Kwasniewski pareiškęs, kad 
jis ir toliau rems antrą ŠAS- 
gos kandidatų grupę, nors 
Maskva labai priešinasi Lietu
vos, Latvijos, Estijos įjungi
mui. Atrodo, kad Maskvos-Va
šingtono bendradarbiavimas 
kovoje su terorizmu gali atves
ti Rusiją į ŠAS narystę.

Krokuvoje veikia Čečėnijos 
informacinė raštinė. Rusai 
griežtai protestuoja, tad atro
do, kad Varšuva ją uždarys. 
Tai pasekmė Lenkijos saugu
mo tarybos pirm. M. Siviec po
kalbio su V. Rušailo. Nepai
sant, kad kai kurie Lietuvos ir 
Lenkijos politikai nori šiauri
nę Rytprūsių dalį atiduoti 
tarptautinei kontrolei, tačiau 
A. Kwasniewski ir toliau pa
laiko dabartinę Karaliaučiaus 
padėtį.

Vokietijoje didelė nuodingų 
miltelių baimė. Šposininkai 
beria miltus ant šaligatvių, 
prie įstaigų, siunčia laiškuose, 
net kanclerio įstaigai, pašto 
centrui. Tuoj pat šaukiama 
policįja, gaisrininkai, uždaro
ma visa gatvė, visa pašto

šios jaunimo organizacijos 
įkūrėjos ir ilgametės vadovės 
keletas straipsnių.

Turiningas 35-asis „Varpo” 
numeris gražiai išleistas, jo 
kaina 7 dol. Administratorius 
Grožvydas Lazauskas; 208 W. 
Natoma Avė., Addison, IL 
60101.

Audronė V. Škiudaitė

įstaiga. Šiandieną, spalio 17 
d., buvo uždaryta pagrindinė 
mano artimo miesto Mann- 
heim pašto įstaiga, kadangi 
laiškuose rasti milteliai ir tai 
be siuntėjo adreso. Gaisrinin
kai, apsirengę specialiais rū
bais, vokus tyrimui išvežė į 
Heidelbergą. Pasekmės: mies
to ir miestelių laiškanešiai 
ilsėjosi namuose.

Viena senutė iš JAV gavo 
didelį voką su užrašu ant jo 
„Gift” (vokiškai — nuodai). Se
nutė išsigando, pašaukė poli
ciją, ši iššaukė gaisrininkus, 
kriminalinę policiją. Tuoj pat 
buvo uždaryta gatvė. Vienas 
kriminalinės policijos atstovas 
moka anglų kalbą, tad išaiš
kino, kad žodis „Gift” reiškia 
dovaną. Atidarius voką, jame 
buvo įdėta maža JAV vėliavė
lė.

Bavarijos CSU partijos 
(Christlich Soziale Union — 
Krikščioniška Socialinė Sąjun
ga) įsteigėjas dr. J. Miuler yra 
pasakęs: „Mums reikalinga 
bendra europinė valiuta, ka
dangi tautos, turėdamos tą 
patį pinigą, nekariaus tarp sa
vęs”.

Ar vokiečio žodžiai išsipildys 
— parodys ateitis, nes jau 
2002 m. sausio 1 d. dalyje Eu
ropos Sąjungos valstybių kur
suos naujas pinigas euro, ku
rio vertė spalio 17 d. buvo 0,90 
JAV dol. Anglija, Danija, Airi
ja kol kas susilaiko. Be to, pa
keitimui priešinasi gyventojai. 
Greičiausiai įvyks balsavimai.

Į mano miestelį turistine vi
za atvykęs lietuvis mėgino 
pavogti brangų dviratį. Prie 
lango stovėjęs savininkas pa
stebėjo tautietį ir kitų vyrų 
pagalba jį sulaikė, pašaukė 
policiją. Skaudu, nes vietos 
dienraščio kronikoje jis buvo 
pažymėtas kaip „Litauer”. Ma
no miestelis tik 10 km nuo lie
tuvių gimnazijos, o lietuviai 
vokiečių tarpe turi labai gerą 
vardą, vietos krepšinio ko
mandoje žaidžia du Vasario 
16-sios gimnazijos mokiniai. 
Deja, vienas asmuo gali daug 
pakenkti visai tautai.

* Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos lankytojai 
mažiausiai domisi lietuvių 
kompozitoriais bei aukšto pro
fesinio lygio, tačiau užsienyje 
dar nelabai žinomais at
likėjais. Apžvelgęs praėjusį 
pusmetį, Filharmonįjos gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Arūnas Simaška sakė, 
kad Vilniaus publika dėl di
delės renginių sostinėje pa
siūlos ir įvairovės tampa 
išranki — vis dažniau bene 
svarbiausiu faktoriumi tampa 
atlikėjo ar kolektyvo tarptau
tinis pripažinimas bei skam
būs vardai. Per 2001 metus 
Filharmonįjos Didžiojoje salė
je apsilankė apie 30,000 klau
sytojų, kuriems Filharmonįja 
pasiūlė 97 koncertus. Iš viso 
Lietuvos miestuose Filharmo
nįja pernai surengė 507 kon
certus. (BNS)

DRAUGAS, 2002 m. sausio 23 d., trečiadienis

A. f A.
VIDA KEBLINSKIENĖ 

KRIŠČIŪNAITĖ
Paliko šį pasaulį 2002 m. sausio 19 d., savo namuose, 

St. Pete Beach, FL.
Gimė Vilniuje, užaugo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje 

Subrendo, baigė medicinos technologijos mokslus ir sukūre 
šeimą Čikagoje. Gyvendama daug metų dirbo vyio 
darbovietėse Panamoje, Peru, Hondūre, EI Salvadore ir 
Venezueloje. Pagrindinį šeimos lizdą sukūrė Hinsdale, IL.

Liūdintys liko;vyras Algirdas, sūnus Darius su žmona 
Claudia, sūnus Julius su žmona Lisa, anūkai Veronika ir 
Julius, sesuo Danutė Putrienė su šeima.

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukotos sausio 22 d 
Tėvų Pranciškonų misijos koplyčioje, St. Pete Beach, FL.

A.a. Vidos atminimo paminėjimui velionės šeima priims 
gimines, draugus ir pažįstamus su maldomis sausio 26 d. 
nuo 5 v.v. iki 7 v.v. Elliston Funeral Home, 60 South Grant 
St., Hinsdale, IL.

Pildydami velionės pageidavimą, prašome nesiųsti 
gėlių, o labdarai aukoti kuria nors kita, asmeniškai 
pasirinkta, proga.

Liūdintis vyras ir sūnūs

10 METŲ BE KĘSTUČIO 
VALIŪNO

Jau dešimtmetis, kai 1992 
m. sausio 25 d. savo namuose 
Southamptone, Long Island, 
New York, mirė dr. Kęstutis 
Juozas Valiūnas, ekonomis
tas, visuomenininkas, ilgame
tis Vyriausio Išlaisvinimo ko
miteto pirmininkas.

Kęstutis Valiūnas gimė 
Kaune 1923 m. rugpjūčio 6 d. 
Augo Jonavoje,kur tėvas Do
minykas buvo valsčiaus vir
šaitis, o motina Marija (Pečiu
lytė) — mokytoja. Be Kęs
tučio, šeimoje augo dar du sū
nūs: Algirdas, vėliau medici
nos daktaras ir Vytautas, eko
nomistas ir JAV karo aviacijos 
pulkininkas.

Kęstutis mokėsi Kauno jė
zuitų gimnazijoje, buvo skau
tas ir 1941 m. baigė VIII gim
naziją Kaune. 1994 m. pasi
traukęs į Vakarus, studijavo 
ekonomiką Grąžo, Prahos, 
Wuerzburgo universitetuose, o 
1947 m. Tuebingeno universi
tete gavo ekonomikos daktaro 
laipsnį, magna eum Įaudė 
laijSfeniu apgynęs disertaciją 
apie Lietuvos ir Vokietijos už
sienio prekybą. 1951 m. atvy
ko į JAV ir pradėjo sėkmingai 
reikštis ekonominiame gyve
nime. Su dr. Juozu Kazicku 
įkūrė bendrovę „Neris Inter
national”, buvo direktorius ir 
dalininkas kituose tarptauti
niuose prekybos telkiniuose.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo komiteto pirmininku 
išrinktas 1966 m. gruodyje. 
Šiose pareigose išbuvo keturis 
terminus, iš viso 12 metų. 
1978 m. sušauktoji VLIKo 
konferencija buvo jo pasku
tinė. 1979 m sausio 28 d. Kęs
tutis Valiūnas pakeltas į VLI
Ko garbės pirmininkus, o 1979 
m. kovo 24 d. pirmininko pa
reigas perdavė naujai iš
rinktajam vadovui dr. Kaziui 
Bobeliui.

Prekybos reikalais dažnai 
važinėjo po pasaulį ir visur 
nepraleido progos kelti Lietu
vos bylos reikalus: Europoje, 
Pietų Amerikoje, Azijoje ir 
Australįjoje. Buvo itin akty
vus Helsinkio dokumentų pa-

5

Dr Kęstutis .J Valiūnas

sirašymo įvykiuose Bendra 
darbiavo lietuvių, vokiečių 
spaudoje. 1988 m. New Yorke 
išleido anglų kalba knygą 
„Serving Lithuania” (286 psl.), 
kur aprašė saVo veiklą.

Jam pirmininkaujant VLI 
Kui, jūreivis Simas Kudirka 
iššoko iš sovietinio laivo. Tas 
įvykis nuskambėjo pasaulyje 
Kudirka, kuris buvo suimtas 
ir kalinamas, buvo išvaduotas 
ir čia daug pasidarbavo Va
liūno vadovaujamas VLIKas.

1979 m. vasarą į Valiūnų 
namus New Rochella, New 
York, įsibrovė plėšikai, sumu
šė savininką geležiniu vamz
džiu ir, tik pabūgę policijos si
renų, paspruko. Sužeistas Va
liūnas buvo nuvežtas į ligoni
nę, po to įvykio nebematė vie
na akimis, turėjo sunkumų su 
vaikščiojimu — nuo negalavi
mų neatsigavo, sumenko ir 
užgeso.

Kęstutis Valiūnas buvo ve
dęs dr. Domo Jasaičio dukterį 
Eleną, išaugino keturis sūnus 
(trys ekonomistai, vienas dai
lininkas).

Dr. Kęstučio Valiūno veikla 
Lietuvos laisvei atgauti buvo 
itin reikšminga — jis tam 
skyrė daug pastangų ir, veik
damas tarptautinėje plotmėje, 
daug pasiekė Lietuvos labui.

K. Čk.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Amerikos lietuvių Tary
bos pirmininko advokato 
Sauliaus Kuprio laiškas
NATO plėtros klausimu buvo 
išspausdintas 2002 m. sausio 
22 d. „Chicago Tribūne” laik
raštyje. Atsiliepdamas į vyres
niojo korespondento Howard 
Witt straipsnį, ALTo pirmi
ninkas savo laiške nurodo, 
kad Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų įsijungimas į NATO 
yra ne tik naudingas tiems 
kraštams, bet ir Europai bei 
Amerikai, užtikrinant politinį 
pastovumą ir ekonominę gero
vę.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, Marąuette Parke, 
vasario 3 d., sekmadienį, po 8, 
9 ir 10:30 val.r. šv. Mišių ruo
šiami blynų pusryčiai, į ku
riuos kviečiami atvykti visi 
apylinkės lietuviai ir svečiai.

Antanas Juodvalkis, gyve
nantis Burbank, IL, atsily
gindamas už kalendorių ir at
virutes, mūsų laikraštį remia 
50 dol. auka. Esame labai dė
kingi!

Skelbimai
•Ieškau išsinuomoti butą

Vilniuje šiais metais balandžio 
ir gegužės mėnesiais. Esu tvar
kinga ir neseniai baigusi uni
versitetą. Skambinkite tel. 440- 
423-0830 arba degesyte@aol.com.

• „Sietyno” nario a.a. 
Juozo Paliulio atminimui
Dayton Beacb, FL, „Sietynas” 
aukoja „Saulutei” $50. Ačiū 
„Sietynui”. Paliulių šeimai 
mūsų užuojauta.

J. Daugėlienė aukoja $25
a.a. Orentienės metinėms pa
minėti. „Saulutė” dėkoja 
D .B., FL.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-287-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

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

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

..Saulute", Lietuvos Vaikų globos būrelis, nuoširdžiai dėkoja visiems susirinkusiems šeštadienį, sausio 5 d , rytą 
padėti krauti „Saulutes" narių ir savanorių supakuotus siuntinius (beveik 700) į Lietuvą Daugiau informacijos 
apie „Saulutes" siuntas galite gauti kreipdamiesi j Ramintą Marchertien ei 630-243-9488 (nuotraukoje ji — 
pirmos eiles viduryje) Indrės Tijūnėlienės nuotr.

GIEDRE SVAJOJA 
PASVEIKTI

Praėjo jau 2 mėnesiai nuo 
skaudžios automobilio nelai
mės, įvykusios Čikagoje, Ei- 
senhower greitkelyje, ir nusi- 
nešusios trijų lietuvaičių gy
vybes. Tik 21 metų merginai 
Giedrei Danasaitei likimas 
buvo švelnesnis, ji liko sunkiai 
sužeista.

Loyola ligoninės medikų dė
ka Giedrei pavyko išsigelbėti 
nuo mirties, tačiau buvo su
laužyti dubens kaulai, kairė 
koja, raktikaulis, šonkauliai, 
buvo daugybė sumušimų.

Mergina jau sugeba mamai 
padedant atsisėsti į invalidų 
vežimėlį. Kada Giedrė galės 
žengti pirmus žingsnius, dar 
nežino, gydytojai tai pasakys, 
kai bus praėję 3 mėnesiai po 
sunkios operacijos.

Giedrė nepraranda vilties 
pasveikti, ji šypsosi, norėdama 
kuo greičiau įveikti patirtas 
traumas ir tuo pačiu paleng
vinti savo mamai buvimą ša
lia savęs. Didžiausia Giedrės 
svajonė kuo greičiau savomis 
kojomis pradėti vaikščioti, bet 
reikės nemažai laiko, jėgų ir 
kantrybės iki svajonių išsipil
dymo.

Giedrė su mama Danute Da- 
nasiene dėkoja visiems geros 
valios žmonėms, kurie padė
jo, padeda ir rūpinasi jomis to
kioje sunkioje padėtyje. Iš 
sunkios ligos besivaduojančiai 
Giedrei vis dar reikia pagal
bos, paramos. Čikagos ir apy
linkių lietuviai, norėdami pa
gelbėti 21-metei lietuvaitei, 
galėtų prisidėti savo auka, 
siųsdami ją į šią sąskaitą TCF 
banke: 587 563 9958.

Čikagos meras Richard
M. Daley neseniai vykusioje 
spaudos konferencijoje prane
šė, jog Čikagos miestas paruo
šė naują apsaugos sistemą - 
„Emergency Alert System”, 
kuri per radiją ir televiziją 
ypač greitai perspėtų miestą 
įvairių stichinių nelaimių, ne
laimingų atsitikimų ar teroriz
mo atvejais. Meras R. Daley 
taip pat pažymėjo, jog 2002 
metų biudžete numatyti pridė
tiniai 76 mln. dolerių, skirti 
gyventojų sveikatai ir saugu
mui užtikrinti. Ypatingų atve
jų telefonų - 911 ir 311 - tar
nyba dabar turės 17 aperato- 
rių daugiau. Čikagos gaisri
ninkai įsigijo naują dvigubo 
galingumo „Bell” malūnspar
nį, prietaisus, tiriančius įtar
tinas medžiagas, 22 naujas 
pompas, 18 gaisrinių mašinų, 
specialius nuo cheminių nelai
mių apsaugančius audeklus. 
Kiekvienam gaisrininkui taip 
pat nupirkta nauja dujokaukė. 
Gaisrininkų departamente per 
visas 24 valandas dabar budės 
viena tarnautojų brigada dau
giau.

„Lietuvos avialinijų” atstovybės Čikagoje vadovas Sanipath Jayasekar ir 
atstovė Ramutė Lukošiūtė.

„LIETUVOS AVIALINIJŲ” 
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Pačioje Čikagos širdyje, 401
N. Michigan Avė., įsikūrusi 
„Lietuvos avialinijų” atstovy
bė. Pro aštunto aukšto langą 
matyti gražuolis Michigan 
ežeras, mums, lietuviams, pri
menantis Baltijos jūrą.

Keleiviams dabar yra pato
gu perpatvirtinti savo kelio
nę, pakeisti kelionės datą, nes 
čia galima susikalbėti ne tik 
anglų, bet ir lietuvių bei rusų 
kalba. Klientų aptarnavimas 
gimtąja kalba yra labai svar
bus užsienio šalyse. Čikago
je, kurioje gyvena didelė lietu
vių bendruomenė ir kurios ne 
visi nariai gali lengvai susi
kalbėti anglų kalba, tai yra 
didelis patogumas.

Atstovybėje dirba keturi 
žmonės. Atstovybei vadovauja 
Sampath Jayasekar, indų 
tautybės amerikietis. Jis labai 
maloniai atsiliepia apie lietu
vius, kurie yra šilti, šnekūs 
žmonės, apie skambią lietuvių 
kalbą, kuri turi daug pana
šumų su senąja indų kalba — 
sanskritu. Pats Šamas (taip 
Sampath vadina kolegos) jau 
išmoko pasisveikinti gražia 
lietuvių kalba. Na, o lietuviš
kai atsiliepia ir kontaktuoja 
su keleiviais čia dirbanti lietu
vaitė Ramutė Lukošiūtė. Ji 
Lietuvoje dirbo kelionių 
agentūros „Baltic Clipper” 
Klaipėdos skyriuje, o dabar 
jau kelinti metai gyvena Ame
rikoje ir dirba „Lietuvos avia
linijų” atstovybėje nuo pat jos 
įsikūrimo.

Apsilankėme atstovybėje ir 
pakalbinome atstovybės va
dovą, kad papasakotų apie 
naujoves „Lietuvos avialini
jose”. Gal „avialinijos” jau tu
ri tiesioginį skrydį?

Atstovybės vadovas S. Jay
asekar apgailestavo, kad, de
ja, tokio skrydžio dar nėra, bet 
keleivius iš Lietuvos į Ame
riką padeda atskraidinti už
sienio šalių oro linijos, su ku
riomis „Lietuvos avialinijos” 
turi pasirašiusios bendradar
biavimo sutartis. Tai — „Air 
France”, „Virgin Airlines”,

MONSINJORAS ALFONSAS 
SVARINSKAS AMERIKOJE

Štai jis, gerokai žilstelėjęs, — 12 milijonų. Kai kurie mū-

„Delta”, „US Air”, „Finnair”. 
Šiuo metu pats patogiausias 
skrydis į Čikagą yra per Pa
ryžių su „Lietuvos avialinijo
mis” ir „Air France”. Paklaus
tas apie bilietų kainas, vado
vas atsakė, kad galbūt „Lie
tuvos avialinijos” bilietai yra 
šiek tiek brangesni, bet jie 
turi kitų privalumų — galioja 
metus laiko, vienas datos kei
timas yra nemokamas. Taigi 
lietuviams, kurie planuoja 
Amerikoje pasisvečiuoti ilgiau 
nei mėnuo ar pusę metų, labai 
tinka „Lietuvos avialinijų” 
bilietai. „Lietuvos avialinijos” 
turi mylių programą „Amber 
miles”, kuri teikia tam tikrų 
lengvatų ir privilegijų nuola
tiniams keleiviams.

Paklaustas, kaip „Lietuvos 
avialinijas” paveikė skaudūs 
rugsėjo 11 d. įvykiai Ameri
koje, S. Jayasekar atsakė, kad 
didelio paveikio, tokio, kaip 
„American Airlines” ar 
„United Airlines”, nepatyrė- 
lietuviai yra drąsūs žmonės ir 
jeigu reikia skristi, jie skren 
da.

Paklaustas apie lietuvių ke
lionių agentūras Čikagoje, at
stovybės vadovas atsakė, kad 
su tokiomis lietuvių kelionių 
agentūromis, kaip „GT Inter
national”, „Jurgita Travels”, 
„American Travels”, yra užsi
mezgę gražūs santykiai. Šios 
kelionių agentūros, parduoda
mos aviakompanijos bilietus, 
padeda užpildyti „Lietuvos 
avialinijų” lėktuvus. Taigi ke
leiviai gali kontaktuoti su sa
vo kelionių agentais arba pa 
skambinti „Lietuvos avialini
joms” tel. 312-822-0269.

Paklaustas apie naujoves 
pačioje aviakompanijoje, S 
Jayasekar atsakė, kad „Lie
tuvos avialinįjos” laukia priva
tizavimo, kad spalio mėnesį 
baigėsi konkursas ir privatiza
vimo konsultantu buvo išrink 
ta Vokietijos kompanija „In- 
decon Consulting GmbH' 
Spalio mėnesį „Lietuvos avia
linijos” pasirašė dar vieną su
tartį su aviakompanįja „Ibe- 
ria” ir dabar dar vienas Eu 
ropos miestas Madridas bus 
LAL tvarkaraščiuose. Pašne
kovas priminė, kad nuo šių 
metų balandžio 9 d. AB avia
kompanijos „Lietuvos aviali 

» nijos” generaliniu direktoriu
mi paskirtas Stasys Jarma
lavičius. Taip pat priminė, 
kad praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį „Lietuvos avialinįjos' 
šventė savo dešimtmetį. Atsi 
sveikinant „Lietuvos aviali
nijų” atstovybės Čikagoje va
dovas S. Jayasekar pasiūlė 
laikraščio skaitytojams daly- 
bauti konkurse ir laimėti pri 
zą. Anketą norintys gali gau
ti šiuo adresu: „Lithuanian 
Airlines”, 401 N. Michigan Avė 
# 865, Chicago IL, 60611.

Paruošė R. Strauka

dairydamasis į šalis, ką tik iš
lipo iš lėktuvo, o dabar jau 
sėdi greta automobilyje, rie
dančiame judriomis Čikagos 
didmiesčio gatvėmis. Su juo 
ir kalbamės:

— Kokia Jūsų, monsin
jore, nuomonė apie prezi
dentus?

- Laikas nesulaikomai bė
ga, tarsi vanduo Nemune. 
Gimsta ir auga naujos kartos 
ir nauji prezidentai. Visa tai 
verčia kai ką prisiminti. 1989 
m. lankiausi JAV. Daugelis 
mano pažįstamų jau pas Vieš
patį. Susitinku visai naujus 
žmones ir naujas pažiūras. 
Esu paskirtas į Ukmergės 
Šv. Petro ir Pauliaus bažny
čią. Mane paskyrė rezidentu. 
Šis titulas neįpareigoja manęs 
nuolat gyventi prie šios baž
nyčios. Pakanka kartas nuo 
karto tiktai pasirodyti. Anks
čiau žmonės tokių paskyrimų 
negirdėjo. Todėl ukmergiškiai 
prašė paaiškinti, ką reiškia 
toks žodis. Juokais jiems at
sakydavau, kad rezidentas 
maždaug kaip prezidentas. 
Žinoma, ne visos Lietuvos, o 
tik Ukmergės. Todėl mane 
vadinkite Ukmergės preziden
tu.

— Kur Jūs gyvenate Vil
niuje?

— Gyvenu Vilniuje, netoli 
Prezidentūros. Kartais atei
na nedora mintis pakliūti ir 
į pačią Prezidentūrą. Tik bė
da, kad norinčių daug, o vie
ta vis tik viena. Kai pasisa
kau, jog taikausi į Prezidentū
rą, žmonės ploja ir žada palai
kyti. Matydamas mūsų prezi
dentų silpnumą, bankų va
gystes, vakarykščių sauvalę, 
praradau apetitą į aukštą 
postą.

— Kokį prezidentą Jūs 
norėtumėte matyti Lietu
voje?

— Dar mes neturime popu
liaraus kandidato. Tiesa, 
konservatoriai pasiūlė Andrių 
Kubilių. Kai kas galvoja apie 
mūsų kariuomenės vadą ge
nerolą mąjorą J. Kronkaitį, 
tik jis dar neatleistas iš pa
reigų. Todėl ir negalima apie 
jį kalbėti. Gal reikės balsuoti 
už V. Adamkų.

— Iš tikrųjų, ką galvojate 
apie Lietuvbs dešiniuo
sius?

— Dešinieji yra suskaldyti, 
o kairieji su Maskva — vienin
gi. Dar 1990 m. paskutinis 
KGB šefas gen. Eismuntas pa
sakė: „Aš juos visus suskal
dysiu”. Ir į visas partijas ir 
judėjimus įspraudė savo šni
pus. Pirmiausia tie sunaikino 
konservatorius ir krikščionis 
demokratus. O visi kiti jiems 
nepavojingi, nes yra iš seno, 
supuvusio komunizmo kelmo 
išaugusios atžalos.

— Kaip jaučiatės dabar 
lietuviškų vėjų pagairėje?

— Bolševikai mane šmeižė 
visą gyvenimą. Paskutinis tu
rėjo būti pats skausmingiau
sias: esu lefevristas. Laimė, 
kad mano gerieji draugai ma
ne gynė ir velionis vysk. An
tanas Deksnys, pas kurį gyve
nau dvejus metus, ir prel. Ig
nas Urbonas. Neseniai žur
nalas „Sandora” išspausdino 
interviu su tėvu Stanislovu. 
Nors mano pavardės nepara
šė, bet visi suprato, kad ak
muo į mano daržą mestas.

— Kokia, monsiųjore, Jū
sų akimis žiūrint, dabar 
Lietuvoje ekonominė pa
dėtis?

— Ekonominė padėtis iš 
tikrųjų gerėja, tik bėda, kad 
turtai plaukia į mafijozų ir 
nomenklatūros rankas. Sako
ma, kad Lietuvoje daugiau 
nei 800 milįjonierių. Seime — 
„Gariūnų berniukai”. Gariū
nai — tai Vilniaus turgavie
tė. Vienas jų deklaravo savo 
turtą 64 milijonais, o žmona

Halina Žitkus, gyvenanti 
Saint Pete Beach, FL, prasi
tęsdama „Draugo” prenume 
ratą, mums aukoja 50 dol. 
Tariame didelį ačiū!

sų senukai džiaugiasi, kad 
gali parduoti žemę po 600- 
1,000 litų už hektarą, kad 
turės pinigų karstui nusipirk
ti ir laidotuvėms gal užteks. 
Anoniminiai žmonės tą žemę 
superka ir palieka dirvonuoti, 
viešai nepažymėdami net sa
vo valdų. Taigi, atėjus laikui, 
ten išdygs dvarai ar ūkiai. 
Visa Lietuva, bus kažkieno 
nuosavybė. O mums, lietu
viams, liks tiktai šaligatviai. 
Ekonominė vergįja eina spar
čiu žingsniu. Ji bus kur kas 
skaudesnė už politinę ar net 
ideologinę. Sako, kad „Lu- 
koil” nupirko Vilniaus autobu
sų stotį. Taigi dabartiniai ko
munistai parduos viską sve
timiesiems, kas dar liko neiš
vogta.

Vienintelė išeitis — NATO. 
Europos Sąjunga, mano su
pratimu, — dabar antrąjame 
plane. Bet girdėjau, kad 
Maskva galvoja priešingai. 
Prieš akis dar daug bėdų. La
bai gaila, kad inteligentija ne
šviečia mūsų liaudies. Jie pa
syvūs ir nesikiša į politiką, 
laikosi nuošaliai. Įvairūs po
litikai ir kandidatai į Seimą 
su liaudimi susitinka tik prieš 
3-4 savaites iki rinkimų. Man 
regis, po kiekvienų rinkimų 
reikia rengtis naujiesiems.

— Kokios pozicijos šiuo 
atžvilgiu laikosi Bažnyčia?

— Bažnyčia nuo politikos 
buvo nusišalinusi. Komunis
tams tatai buvo žalia šviesa. 
Kai kurie kunigai ragino 
balsuoti už Paksą arba Pau
lauską. Vienas klebonas atsi
dūrė socialistų sąraše ir pa
dėjo jiems laimėti rinkimus. 
Jis šitaip pasiteisino: „Jie 
man davė pinigų bažnyčios 
remontui”. Bažnyčios vadovy
bė nebarė kun. R. Mikutavi
čiaus, prel. K. Vasiliausko nei 
t. • Stanislovo. O kliūdavo 
tiems, kurie stengėsi tarnau
ti Lietuvai. Vienas diakonas, 
padėjęs Paulausko rinkimų 
kampanijai, buvo pašalintas 
ar pats pasitraukė iš semina
rijos, o dabar, girdžiu, jau įš
ventintas kunigu.

„Medaus mėnuo” praėjo. Da
bar kasdien stiprėja nuotai
kos prieš bažnyčią ir laisvės 
kovotojus. Ko nusipelnėme, tą 
ir turime. Kunigams, nors jie 
ir Lietuvos piliečiai, ir dauge
lis nusipelnę tautai, pensijų 
nebeduos. Argumentas: jie ir 
taip gerai įmitę. Bažnyčia va-

Kalba monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas. Jono Urbono nuotr.

dovavo laisvės kovai. Vysk. V. 
Borisevičius buvo sušaudy
tas, arkiv. M. Reinys mirė 
Vladimiro kalėjime, vyskupai 
Teofilis Matulionis ir Pran
ciškus Ramanauskas po ilgų 
lagerio kančių mirė vidaus 
tremtyje.

— Ką galėtumėte pasa
kyti apie mokslą ir švie
timą?

— Turėjome tiktai vieną ge
rą švietimo ministrą — aka
demiką prof. Z. Zinkevičių, 
palikusį gerus pėdsakus Vil
nijos krašte. Jo nebegynė net 
prezidentas. O Z. Zinkevičius 
kartu su Vilniaus apskr. vir
šininku Aliu Vidūnu įkūrė 
39 mokyklas, kurios jau duoda 
gražių vaisių. Bet savieji ir 
LKDD vadovai jį išgrūdo ir 
dar tebegadina jam nervus. 
Neturime tinkamo ministeri
jos vadovo. Mokyklose ir aps
kritai švietimo įstaigose — 
seni kagėbistai, partiniai di
rektoriai. Kartą Č. Juršėnas 
gyrėsi, kad drįstąs tvirtinti, 
jog visi direktoriai yra LDDP 
šalininkai — „mūsų žmonės”. 
Gal ir ne visi. Tiktai baimė iš 
naujo kai kuriuos sukaustė. 
Didžiuma bijo netekti darbo. 
Tad apie patriotinį jaunimo 
auklėjimą nėra nė kalbos. Va
karykščiai propagandistai ply- 
šojasi, kad mokyklos negali 
būti politizuotos. Trūksta ide
alistų, tokių, kaip Eretas, 
Dovydaitis, Šalkauskis ir t.t. 
Jaunimas nemato gero pavyz
džio. Buvęs Vilniaus univer
siteto rektorius R. Povilionis 
norėjęs tapti prezidentu, lei
do studentams ir studentėms 
gyventi kartu viename kam
baryje.

— Monsinjorui dėkojame 
už tiesius ir konkrečius at
sakymus. Kalbėjosi

kun. K. A. Ambrasas, SJ

GYDYKITE AKIS 
NATŪRALIOMIS PRIEMONĖMIS

Sutikome Naujuosius 2002 ruoti, skaityti, žiūrėti televizo-
metus. Noriu priminti, kad 
sausis yra Amerikos nacionali
nis akių priežiūros mėnuo.

Gera naujiena yra ta, kad 
daugelis akių susirgimų sėk
mingai gydomi, jeigu laiku 
diagnozuojami, tad būtinai 
pasitikrinkite akis 1 kartą per 
1 ar 2 metus, o jeigu sergate 
cukriniu diabetu arba šeimoje 
yra sirgusių akių ligomis, tik- 
rinkitės akis kiekvienais me
tais. Skubiai kreipkitės į gydy
tąją, jei pradėjote prasčiau 
matyti, skauda akis, regite 
dvigubą vaizdą, jaučiate akių 
patinimą, akys paraudusios, 
jei jūs 50-ties ir jums pa
blogėjo regėjimas, sunku vai-

rių.
Čikagoje metų bėgyje turime 

daug saulėtų dienų. Noriu pri
minti, kad UV spindulių efek
tai, kaupdamiesi per ilgą lai
ką, gali padidinti galimybę su
sirgti katarakta, todėl turėtu
me nešioti kokybinius akinius, 
apsaugančius nuo saulės spin
dulių poveikio (t.y. UV-A ir 
UV-B radiacijos) bei skrybė
les.

Natūralioji medicina siūlo 
specialius akis treniruojančius 
akinius kaip priemonę, kad 
pavargusios akys pailsėtų bei 
tuo pačiu taip treniruotų akis, 
ir stiprintų regėjimą natūra
liu būdu (užtenka jais naudo
tis 15-30 min per dieną).

Turintiems regėjimo sutriki
mų, rekomenduojame specia
lius produktus, kurių sudėti
nės dalys stiprina akių tink
lainę, gerina matymą tamsiu 
paros metu. Paminėsiu „OCU- 
MAX”. Sergantiems cukriniu 
diabetu rekomenduojame 
„PANCRESAN, kurio veikimo 
esmė — kasos ląstelių rege
neracijos (atsinaujinimo) ska
tinimas.

Laima Lukauskienė
Natūraliosios medicinos 

gydytoja
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