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Diplomatai raginami siekti 
Lietuvos stojimo į ES sutarties 

patvirtinimo 
Šiame 
numeryje: 

_J 

T o r o n t o s k a u t ų k ū č i o s ; 
i š „ K u n i g a i k š t i e n ė s 
G r a ž i n o s " b ū r e l i o 
v e i k l o s ; darbą b a i g i a n t . 

2psl. 

B r o n i u s N a i n y s — 
p r a l a i m ė j u s i ų š o k i s ; 
p e r s i g r u p u o j a L i e t u v o s 
p o l i t i n ė s part i jos; d a r 
v i s su p a l a p i n e \ š i a u r ę . 

3 psl. 

S k a i t y t o j a i r a š o a p i e 
n e u ž b a i g t ą m i n ė j i m ą , 
a r G e d i m i n ą v a d i n t i 
k a r a l i u m i , a p i e s p a l v a s 
i r a n t a u s i u s ; p a t a r i m a i 
š e i m i n i n k ė m s . 

4 psl. 

I š l i k i m a s p r i k l a u s o t i k 
n u o m ū s ų pač ių ; AJLTo 
p o s ė d i s Čikagoje; 2 0 0 3 
m. M o k s l o ir k ū r y b o s 
s i m p o z i u m o n a u j i e n o s ; 
l i e t u v i s žais „ S u p e r 
B o w l " r u n g t y n ė s e ; 
l i e t u v i š k a m u z i k a -JAV 
„roko" s o s t i n ė j e . 

6 psl. 

Sportas 
* 18-metė Lietuvos sli

dininke Irina Terentjeva 
Italijoje vykstančios žiemos 
universiados 1.5 km sprinto 
rungtyje pirmadienį užėmė 7-
tą vietą. 

* Kauno vagys pasisavi
no Kauno „Žalgirio" vidurio 
puolėjo Gintaro Einikio 1998 
m. automobilį ..Audi A6", sto
vėjusį prie krepšininko namų 
Kauno senamiestyje. Automo
bilyje buvo įrengta signaliza
cija. Nors krepšininkas vagys
tės naktį buvo namie, tačiau 
teigia nieko negirdėjęs. G. Ei
nikis sakė. kad vagystė jį stip
riai sukrėtė, ir patvirtino, jog 
tai lėmė jo apsisprendimą 
žaisti ar ne rinktinėje, šią sa
vaitę vyksiančiose Europos 
čempionato atrankos rungty
nėse. ..Susinervinau. Neži
nau, ar tai būtų naudinga 
rinktinei. Nemanau, kad šiuo 
metu galėčiau komandai pa
dėti", sakė krepšininkas. 

* JAV NBA Clevelendo 
„Cavaliers" klubo, kuriame 
rungtyniauja Žydrūnas II-
gauskas, vadovai iš komandos 
vyriausiojo trenerio pareigų 
atleido 49 metų" John Lucas ir 
jo asistentą Jerry Eaves. 

Naujausios 
žinios 

* l NATO pakviesta Lie
tuva mažins savanorių ir 
šauktinių skaičių, sako krašto 
apsaugos ministras. 

* Lietuvos ir JAV san
tykiai turi plėstis ir tvir
tėti, teigia išrinktasis prezi
dentas Rolandas Paksas. 

* Vyriausioji rinkimų 
komisija nusprendė nu
traukti Seimo nario įgalioji
mus išrinktajam prezidentui. 

Rusija per Lietuvą 
nori gabenti 1,200 tonų tok
siško raketinio kuro. 

s Vyriausybė svarstys, 
ar padidinti prezidento atly
ginimą. 

* Premjeras siūlo keisti 
referendumo dėl narystės 
ES sąlygas. 

NATO Lietuvai rekomenduoja pertvarkyti 
ginkluotąsias pajėgas 

Vilnius, sausio 21 d. 
(BNS) — Briuselyje pirmadie
nį Krašto apsaugos ministeri
jos delegacija, vadovaujama 
ministerijos sekretoriaus Po
vilo Malakausko, baigė pirmą
jį karinių konsultacijų ratą su 
NATO atstovais dėl Lietuvos 
kariuomenės ir gynybos refor
mų tolesnės eigos. NATO ats
tovai Krašto apsaugos minis
terijos delegacijai įteikė 
rekomendacijas dėl pertvarkos 
karinėje bei gynybos srityje. 

Pagal tai iki vasario pabaigos 
turi būti parengtas reformų 
tvarkaraštis. 

Pasak sekretoriaus P. 
Malakausko, Lietuvai reko
menduota toliau kurti moder
nias, gerai ginkluotas, greitai 
perdislokuojamas ir keičiamas 
pajėgas. Kartu pažymėta, kad 
Lietuva dar turi gerokai su
mažinti esamų ginkluotųjų pa
jėgų, ypač teritorinių, struktū
ras. 

Lietuvai pasiūlyta iki 2004 

m. pabaigos turėti galutinai 
parengtą batalioną su būtina 
aprūpinimo įranga ir valsty
bės išlaikomą tarptautinėse 
operacijose už valstybės ribų. 
Taip pat buvo rekomenduota, 
kad priėmimo į sąjungą metu 
Lietuva parengtų karininkų 
darbui įvairaus lygio tarptau
tiniuose ir kariniuose štabuo
se. 

P. Malakausko teigimu, 
atkreiptas dėmesys, kad teisi
nėje srityje neturėtų būti apri

bojimų dalyvauti kolektyvinės 
gynybos ir atsako į krizes ope
racijose. Lietuvai rekomen
duota ir ateityje laikytis įsipa
reigojimo gynybos išlaidoms 
skirti 2 procentus nuo bendro
jo vidaus produkto. 

Briuselyje kar inės kon
sultacijos vyksta paraleliai su 
Lietuvos stojimo į NATO dele
gacijos derybomis. Konsulta
cijos bus tęsiamos vasario mė
nesį, kai NATO specialistai at
vyks į Vilnių. 

Vilnius , sausio 21 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis pa
prašė Lietuvoje akredituotų 
Europos Sąjungos (ES) valsty
bių narių ambasadorių pri
minti savo vyriausybėms ir 
parlamentams sklandaus Lie
tuvos stojimo į ES sutarties 
patvirtinimo būtinybę. 

Antradienį Vilniuje įvyku
siame Graikijos pirmininkavi
mo ES tikslų pristatyme Lie
tuvos valdžios atstovams ir 

Lietuvoje atskleista su 
teroristais susijusi 

nusikalstama grupuotė 
Vilnius, sausio 21 d. 

(BNS) — Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnai sulaikė tarptau
tinio nusikalstamo susivieniji
mo vadovus ir narius, sieja
mus su teroristinėmis organi
zacijomis. 

Pasak Valstybės saugumo 
departamento (VSD), šis susi
vienijimas, vykdydamas itin 
didelio masto kontrabandą, 
prisidėjo prie užsienyje vei
kiančių tarptautinių teroristi
nių organizacijų finansavimo, 
užsiėmė ..pinigų plovimu", ko
rupcija ir vykdė kitus nusikal
timus. Grupuotė veikė keletą 
metų. 

VSD direktorius Mečys 
Laurinkus sakė negalįs at
skleisti, su kokiose valstybėse 
veikusiomis ir kokiomis tero
ristinėmis organizacijomis 
grupuotė palaikė ryšius, nes 
tai padaryti neleidžia tarptau
tinė praktika, įpareigojanti 
neįvardinti tų valstybių. 

Tai — viena pirmųjų tokio 
masto VSD operacijų. VSD 
teigia ir anksčiau sulaikiusi 
asmenų. įtariamų sąsajomis 

su teroristais, tačiau 
grupuotės turėjo mažiau narių 
ir buvo mažesnio masto. 

Šių metų pradžioje surink
ta operatyvinė informacija lei
do VSD, Generalinės prokura
tūros ir Muitinės kriminalinės 
tarnybos pareigūnams sulai
kyti nusikalstamo susivieniji
mo vadovus: vilnietį Vilių Ka
ralių, raseiniškį Saulių Kara
lių, Kelmės rajono gyventoją 
Vytautą Petravičių, taip pat 
aktyvius grupuotės narius uk
mergiškius Artūrą Paūnovą 
bei Alvidą Zyką. 

Teismas šiems asmenims 
skyrė kardomąjį suėmimą. 
Generalinėje prokuratūroje 
atliekamas parengtinis bylos 
tyrimas. 

VSD, vykdydamas jam pa
vestas kovos su tarptautiniu 
terorizmu užduotis bei tirda
mas asmenų veikas, kelian
čias grėsmę valstybės saugu
mui, jos ekonominiams ir stra
teginiams interesams, bend
radarbiaujant su užsienio vals
tybių specialiosiomis tarny
bomis. 2001 m. pradėjo tyrimą 

Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas, susitikęs su te i s ingumo ministerijos pareigūnais , paprašė daugiau in
formacijos apie ministerijos vykdomą antstolių inst i tucinę reformą, apie ŽIV užkardymą įkalinimo įstaigose, do
mėjosi darbo vietų kūrimu kalintiems nuteistiesiems. 

Nuotr.: (Iš kairės) teisingumo ministras Vytautas Markevičius , ministerijos valstybės sekretorius Paul ius Ko-
verovas ir išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr. 

dėl ašmenų, priklausančių 
tarptautiniam nusikalstamam 
susivienijimui. 

Nuo 2002 m. balandžio, 
bendradarbiaujant su Muiti
nės kriminalinės tarnybos pa
reigūnais, buvo naudojamasi 
VSD operatyvine informacija, 
užkardant nusikalstamo susi
vienijimo veiklą. Siekdamas 

nustatyti tikslesnę nusikalti 
mų sistemą, korupcinius ry
šius bei tikruosius užsakovus, 
departamentas neskelbė apie 
savo dalyvavimą operacijose. 

Nuo 2002 m. specialiųjų 
operacijų metu įvairiuose pa
sienio postuose buvo sulaikyta 
10 vilkikų, gabenusių per 100 
mln. cigarečių, iškelta 10 bau

džiamųjų bylų dėl hontrabars' 
dos. Bendra konfiskuotų kont
rabandinių prekių vertė virši
ja 11 mln. litų. 

Be to, 2002 m. liepos 3 d. 
specialios operacijos metu su
laikyta 140,000 Didžiosios Bri
tanijos svarų sterlingų, kurie 
buvo gauti pardavus kontra
bandines cigaretes. 

ES valstybių narių bei kandi
dačių diplomatams A. Valio
nis sakė, kad, siekiant pagrei
tinti tvirtinimo procesą, pla
nuojami keli aukšto lygio vi
zitai į ES valstybes-nares pa
vasarį-

Lietuva kartu su dar de
vyniomis Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybėmis stojimo de
rybas su ES baigė pernai 
gruodį Kopenhagoje. 

Tikimasi, kad stojimo su
tartys bus pasirašytos balan
džio 16 d. Atėnuose. 

Išrinktąjį prezidentą 
pasveikino 

JAV vadovas 
Išrinktasis prezidentas 

Rolandas Paksas gavo Jungti
nių Amerikos Valstijų vadovo 
George W. Bush sveikinimą. 

Kaip laiške pažymi JAV 
vadovas, „R. Paksui tenka di
delė atsakomybė, Lietuvai 
rengiantis tapti visateise 
NATO ir Europos Sąjungos 
(ES) nare". „Tai svarbus jūsų 
valstybei metas", rašo G. W. 
Bush. 

Sveikinime jis prisimena 
pernai lapkritį vykusį savo 
vizitą Lietuvoje ir „šiltą Lie
tuvos pareigūnų bei žmonių 
svetingumą". 

„Mūsų valstybes sieja ar
timi ryšiai ir aš laukiu bend
radarbiavimo ateityje", teigia
ma sveikinime, prie kurio pri
sijungė ir G. W. Bush žmona 
Laura. 

Sausio pradžioje preziden
tu išrinktas R. Paksas savo 
pareigas pradės eiti po vasa
rio 26 d. rengiamos inaugura
cijos. Jis pakeis 5 metų ka
denciją baigusį Valdą Adam
kų. (BNS i 

Prezidento rinkimų rezultatai neturi įtakos vizų režimui su JAV 
Vilnius, sausio 21 d. 

sBNS> — Seimo narys, buvęs 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas antradienį 
Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje paragino prezi
dentą Valdą Adamkų paneigti 
spaudoje paskelbtas žinias, jog 
V. Adamkaus pergalės prezi
dento rinkimuose atveju Jung
tinės Amerikos Valstijos būtų 
įvedusios Lietuvai bevizį reži
mą. 

..Respublir* - prezidentas. 

manau, turėtų paneigti faktus 
ir spekuliacijas, kurios buvo 
pateiktos", teigė A. Saudargas, 
turėdamas galvoje straipsnį 
viename Lietuvos dienraščių. 

Remdamasis neįvardytu 
Užsienio reikalų ministerijos 
specialistu, A. Saudargas tei
gė, jog .jokių galimybių gauti 
bevizį režimą su JAV nebuvo". 

Informacija, jog V. Adam
kaus pergalės prezidento rin
kimuose atveju JAV būtų ga
lėjusios įvesti Lietuvai bevizį 

režimą buvo paskelbta dien
raščio ..Lietuvos rytas" ko
mentarų skiltyje. 

Sausio pradžioje antraja
me prezidento rinkimų rate V. 
Adamkų įveikė Liberalų de
mokratų partijos vadovas. Sei
mo narys Rolandas Paksas. 

A. Saudargas taip pat ragi
no nedramatizuoti išrinktojo 
prezidento R. Pakso pasisaky
mų, jog daugiau dėmesio bus 
skiriama santykiams su Ry
tais. „Europos ir NATO šalims 

mes toliau būsime įdomūs dėl 
savo Rytų politikos. Manau, 
kad ją turėtume tęsti", teigė 
parlamentaras. 

Jis taip pat teigė, jog svei
kintinos būtų pastangos didin
ti lietuviškų prekių, pirmiau
sia žemės ūkio produkcijos, 
eksportą į Rytų rinkas. 

A. Saudargo nuomone, 
svarbiausia išrinktajam prezi
dentui ir jo komandai yra už
tikrinti Rytų politikos skaid
rumą. 

Prezidentui žmonės rašė apie 
problemas, pinigus ir meilę 

Prezidentas Valdas Adam- prezidentu, iki 2002 m. pabai
gos gauti 56.938 laiškai ir te
legramos. 

Daugiausiai laiškų gauta 
1999 m. — 13,210. Kitais me
tais korespondencijos kiekis 
svyruodavo nuo 10,000 iki 
11,000. 

Per 5 metus įvairios visuo
meninės organizacijos parašė 
3,054. įstaigos ir įmonės — 
24,911. o pavieniai piliečiai ir 
jų grupės Nukelta į 5 psl. 

kus per 5 metų kadenciją gavo 
tūkstančius Lietuvos gyvento
jų laiškų, kuriuose rašyta apie 
stringantį žemės grąžinimą, 
skriaudžiamus vaikus ir mei-
lę. 

Kaip rodo prezidento pri
imamojo sudaryta prezidento 
gautos korespondencijos ata
skaita, nuo 1998 m. vasario 26 
dienos, kuomet V. Adamkus 
buvo inauguruotas Lietuvos 

Pasaulio naujienos 
;Remlantis AFP. Reuters, AP. Imerfasi fTAR-TASS. 8NS 

JWų agentorų pranešimais! 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush antra
dienį pareiškė, kad jam aiš
ku, jog Irako vadovas Saddam 
Hussein nesilaiko JT rezoliu
cijų, raginančių jį nusigink
luoti. „Jis atidėlioja. Jis ap
gaudinėja. Jis eina su tikrin
tojais slėpynių", sakė G. W. 
Bush. „Dabar man aišku, kad 
jis nenusiginkluoja... Jam bu
vo duotos marios laiko nusi
ginkluoti. Laikas eina į pabai
gą", sakė G. W. Bush. Į klau
simą, kiek laiko skirta Sad
dam Hussein paklusti -IT rei
kalavimams ir nusiginkluoti, 
kad išvengtų galimų karinių 
veiksmų. G. W. Bush atsako: 
„atėjus laikui, aš jums pasa
kysiu". 

Jungtinių Tautu gink
luotės tikrintojų vadovas Mo-
hamed ElBaradei antradienį 
Atėnuose pareiškė, jog Irako 

masinio naikinimo ginklų pa
ieškoms užbaigti prireiks ..tik 
kelių" mėnesių. Sausio 27 d. 
M. ElBaradei ir JT ginkluotės 
tikrintojų komisijos vadovas 
Hans Blix pateiks JT Saugu
mo Tarybai ataskaitą apie 
Irake atliktas cheminių, bio
loginių ir branduolinių ginklų 
paieškas. Manoma, kad ši 
ataskaita turės didelę įtaką 
JAV sprendimui dėl galimos 
karo operacijos prieš Iraką. 

Vašingtonas. Baltųjų rū
mų atstovas spaudai Ari Flei-
scher pareiškė, kad bendra
darbiauja su Kuwait'o valdžia 
ir bando išsiaiškinti, kas su
rengė pasalą netoli JAV karo 
bazes, kurioje rengiamasi ga
limam karui su Iraku, ir nu
žudė vieną amerikietį, o kitą 
sunkiai sužeidė jų pačių auto
mobilyje. JAV ambasada pa
smerkė šį įvykį, kurį pavadino 
teroristiniu išpuoliu. Tai jau 
trečias kartas nuo spalio mė

nesio, kai Kuvvait'e sužeidžia
mi arba nužudomi amerikie
čiai. 

Vašingtonas. Laikraštis 
„The Washington Post" antra
dienį aprašo, kaip 2001 m. 
lapkritį teroristų organizaci
jos „ai Qaeda" vadas Osama 
bin Laden pabėgo iš slėptuvės 
Afganistano kalnuose. Tai pa
pasakojo tardytojams jo as
mens sargybinis marokietis, 
kuris šiuo metu yra laikomas 
amerikiečių Guantanamo ba
zėje Kuboje. 43 metų Abda-
llah Tabarak pranešė nuolat 
kalbėjęs O. bin Laden telefo
nu, kol jis iš Afganistano Tora 
Borą kalnyno perėjo į kaimy
ninį Pakistaną ir rado saugų 
prieglobstį. A. Tabarak vis 
naudojosi telefonu, mėginda
mas nukreipti amerikiečių dė
mesį nuo bin Laden ir leisti 
jam pasislėpti. 

EUROPA 

Londonas. Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair antradienį sake manąs, 
kad Irakas stengiasi atkurti 

savo branduolinius pajėgu
mus ir paneigė Bagdado teigi
nius, kad Irakas nebeturi ma
sinio naikinimo ginklų. „Jie 
vykdė visapusišką branduoli
nę programą, kurios (egzista
vimą), beje, neigė ne vienerius 
metus, kol buvo priversti ją 
pripažinti", pridūrė jis. T. 
Blair sakė, kad teroristų orga
nizacijos tikriausiai mėgins 
rengti išpuolius prieš Didžiąją 
Britaniją. 

Londonas, šį savaitgalį 
iš Londono į Iraką išvyks pir
moji savanorių, daugiausia 
vakariečių, grupė, kuri taps 
„gyvuoju skydu", saugančiu 
pagrindinius Irako objektus ir 
miestus nuo galimo JAV puo
limo. „Galimybe, kad baltųjų 
vakariečių kūnų dalys skrai
dys kartu su irakiečių dali
mis, turėtų priversti juos dar 
kartą pagalvoti apie šį impe
rialistinį naftos karą", sakė 
organizatorius Ken Nichols, 
buvęs JAV jūrų pėstininkas, 
dalyvavęs 1991 metų Persijos 
įlankos kare. Jo vadovaujama 
organizacija „We the Peoplė" 
išsiųs pirmąją 50 žmonių 

grupę. Iš viso šiuose veiks
muose dalyvaus šimtai, gal
būt — tūkstančiai, savanorių, 
sako organizatoriai. 

Varšuva. Lenkija yra pa
siruošusi paremti JAV kare 
su Iraku, antradienį pareiškė 
užsienio reikalų ministras 
Vvlodzimierz Cimoszewicz. Jis 
pabrėžė, jog Lenkija rems 
JAV net ir tuo atveju, jeigu 
Vašingtonas kariniams veiks
mams negaus JT Saugumo 
Tarybos įgaliojimo. 

Palermo, Italija. Žymus 
italų mafijos persimetelis An-
tonino Giuffre teismo papasa
kojo, kad dabartinis Italijos 
premjeras Silvio Berlusconi 8-
ajame dešimtmetyje ne kartą 
priėmė vieną mafijos vadeivą 
savo namuose, tačiau S. Ber
lusconi advokatas vertino šį 
pareiškimą kaip absurdišką. 
Tai buvo naujausias iš prane
šimų apie galimus ryšius tarp 
mafijos šeimos „Cosa Nostra" 
ir aukšto rango politikų. 

kusi į Seulą aukšto lygio Šiau
rės Korėjos delegacija paskel
bė pareiškimą, apeliuojantį į 
korėjiečių vienybę. Pareiški
mas buvo paskelbtas prieš de
rybas, kurias Pietų Korėja ke
tina panaudoti, kad įtikintų 
komunistinę Šiaurės Korėją 
atsisakyti siekio įgyti bran
duolinius ginklus. 

KUBA 

PIETŲ KORĖJA : 

Seulas. Antradienį atvy-

Havana. Komunistinė 
Kuba paskelbė, jog revoliucija 
ir socializmas nugalėjo sek
madienį įvykusiuose vienpar
tiniuose visuotiniuose rinki
muose, kuriuose dalyvavo net 
97.6 proc. rinkėjų. „Balsavo 
daugiau kaip 8 mln. žmonių 
— tai nepaneigiamas liaudies 
paramos valstybei, revoliuci
jai ir socializmui įrodymas", 
skelbė Komunistų dienraštis. 
Tuo tarpu Kubos disidentai, 
kuriuos vyriausybė laiko JAV 

tarnaujančia „penktąja Kolo
na", vertino šiuos rinkimus 
kaip farsą. Anksčiau jie pa
ragino kubiečius boikotuoti 
rinkimus arba sugadinti bal
savimo biuletenius. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 o 0 ė * 

DARBĄ BAIGIANT 
Dirbome, stengėmės darbą 

atlikti kuo geriau, tačiau, iš 
gautų komentarų, atrodo, kad 
nevisados buvome sėkmingi. 
Darbo niekados nebūčiau at
likęs, jei nebūčiau turėjęs darb
ščių talkininkų: ypač esu 
dėkingas Mandatų komisijos 
pirmininkui, v.s. fil. Liudui 
Ramanauskui; Nutarimų ko
misijos pirmininkei, v.s. Ma
rytei Utz ir sekretorei Juditai 
Stanislovaitienei. Negaliu 
praleisti ir dažnų talkininkų: 
v.s. Albinos Ramanauskienės, 
s.fil. Dailos Liubinskienės, v.s. 
fil. Juozo Liubinsko, j.v.s. fil. 
Justino Kirvelaičio, v.s. Ge
dimino Deveikio, v.s. fil. Kęs
tučio Ječiaus ir s.v. Viktoro 
Kizlaičio. 

Nuoširdus ačiū mano žmo
nai, ps. Ritai, kuri ne tik tal
kininkavo, taisė gramatines 
klaidas, bet ir moraliai mane 
rėmė. Skautiškas ačiū šakų 
iždininkams be kurių koope
racijos darbas būtų buvęs neį
manomas. Negaliu praleisti 
„Aušros"-„Kernavės" tunti-
ninkės, Rasos Conklin, kuri 
pora savaičių nemiegojo, kol 
pristatė tunto sąrašus. Vi
siems dar sykį ačiū. 

Biuletenis Nr. 3 

Šis biuletenis yra siunčia
mas tik tiems vadovams, kurie 
balsuodami parodė susidomė
jimą mūsų veikla, ir rūpinosi, 
kad išrinktume pačius geriau
sius vadovus. Susirūpinusių 
vadovų buvo tik 40 proc. (342 
iš 887 turinčių teisę). 

Pasiūlymai ateičiai: 

1. Iždininkai turi pri

statyti skautus tik 18 metų ir 
vyresnius, kurie susimokėję 
nario mokestį bent už viene
rius metus. Rinkimų prezidiu
mas neturėtų priimti metinės 
registracijos duomenų. Pri
statytuose sąrašuose turi būti 
aiškiai pažymėta ar skautas 
yra naujai įstojęs ir, jei nau
jas, kada jis įstojo. 

2. Seserija veda registra
ciją pagal vienetus ir vadovė 
yra kartais net trijose ar dau
giau vienetuose. 

Pristatytuose sąrašuose 
skautė privalo būti įrašyta tik 
vieną kartą. 

3. Gavęs sąrašus, Rinkimų 
prezidiumas turė tų išsiųsti 
registracijos lapus. Tai: 

a. Patikrintų skautų adre
są; 

b. Nustatytų balsavimo ša
kas ar šaką; 

c. Ir, svarbiausia, sužinotų 
ar skautas,-ė nori dalyvauti ir 
ar dalyvaus rinkimuose. Už 
tris biuletenius, LSS vien už 
pašto išlaidas sumoka už 
kiekvieną skautą: Amerikon ir 
Kanadon — 5 dol.; Lietuvon, 
Australijon ir Anglijon — 
11.40 dol.; Brazilijon — 10 dol. 
Rinkimų prezidiumas tris kar
tus išsiuntė apie 850 egzemp
liorių biuletenio. 

4. Reikia žiūrėti, ar įma
noma vartoti e-paštą? Ame
rikoje ir Kanadoje pasiek
tume apie 10 procentų skautų. 
Žinau, kad Lietuvoje gavęs e-
paštą turi mokėti. Nėra aišku, 
ar Europa, Australija, Brazi
lija reikalauja mokesčio. 

v.s. Romas Fabijonas 
LSS Vadovybės Rinkimo 
prezidiumo pirmininkas 

Los Angeles, CA. „Kunigaikštienes Gražinos" būrelio sesės po vyr. skautės įžodžio 2002 m. liepos 6 d. Xewhall, 
CA. Sėdi iš kairės: Mirga Pažemėnienė, Irena Vilkienė, Stasė Korienė, Vanda Zeleniene — globėja, Valerija 
Rėk la i ty te -Ha le — naujoji vyr. s k a u t ė , Zita Rahbar — būrelio vadovė; stovi: Onu tė Keblienė, Rūta 
Aneliauskienė, Aldona Venckūnienė, Birutė Viskantienė, Aldona Kudirkienė, Dalia Sodeikienė, Dana Scola, 
Daiva Griežė, Violeta Gedgaudienė. 

TORONTO SKAUTŲ KŪČIOSE 
Malonios buvo Toronto 

„Rambyno" skautų ir „Šatri
jos" skaučių tuntų suruoštos 
tradicinės Kūčios. Programą 
sklandžiai vedė ir Kūčių sim
bolius ir papročius įdomiai 
apibūdino vyr. skaučių „Vai
dilučių" būrelio sesės: Vaida 
Simonavičiūtė, Audra Rusi-
naitė, Livija Jonaitytė, Te-
resytė Saplytė, Loreta Bražiu-
kaitė, Vilija Pečiulytė ir Alek
sandra Valaitytė. 

Pirmiausiai scenoje pasi
rodė liepsnelės ir giliukai. Po 
jų — paukštytės ir vilkiukai. 
Abi draugovės buvo labai 
gerai pasiruošusios. 'Paskui 
visi dalyviai sugiedojo „Links
mą giesmę". Tada scenoje 
pasirodęs gausus skaučių bū
rys gražiai padainavo, o skau
tai, vadovaujant draugininkui 
Sungailai suvaidino stovyk
linį vaizdelį. 

Dengiant stalus, po stal
tiesėmis buvo klojamas šie
nas. Vadovė pasiūlė visiems iš 
po staltiesės ištraukti po šiau
delį, o, visiems paklausus, 
paaiškino, ką reiškia ilgas ar 
t rumpas šiaudas. Dalyviai 
lygino savo ištrauktąjį su 
greta sėdėjusiais, komentavo. 

..Kunigaikštienes Gražinos" būrelio kalėdinės sueigos metu . keičiantis vadovėms, perduodama? būrelio „valdžios 
plaktukas". Išeinanti vadovė, sesė Zita Rahbar (kairėje) tą „valdžios simbolį" perduoda sesei Inai Petokienei 
'dešinėje) Viduryje Nijolė ir Jack Singleton. kur ių namuose vyko kalėdinė sueiga. 

„KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS" BŪRELIS 
KALIFORNIJOJE 

Po trisdešimt devynerių 
metų gyvavimo būrelis vis dar 
auga narių skaičiumi ir nau
jais sumanymais. Ateina se
sės, savo laiku atitrūkusios 
nuo skautiškos veiklos, ir su
grįžta vėl į aktyvų skau-
tavimą. Būrelio veikla vis dar 
patraukli, nes per ilgesnį laiką 
ji yra atvira naujoms tradici
joms, naujo patyrimo sieki
mams. 

Būrelio vadoves renkamės 
kasmet iš savo tarpo. Kai 
kurios vadovės pasilieka ir 
antriems metams, o paskutinė 
mūsų vadovė, sese v.s. fil. Zita 

Rahbar, išbuvo net trejus. 
Sesė Zita vedė būrelį skautiš
kuoju keliu taktiškai, suma
niai suburdama seses sudėtin
giems darbams mūsų rajono 
ribose. 

Mūsų tradicinės sueigos 
prieš kiekvienas Kalėdas yra 
ypač visų laukiamos. Į jas 
sueinam su savo sutuoktiniais 
ir pakviestais rajono vienetų 
vadovais. Šios sueigos metu 
vyksta būrelio vadovių pasi
keitimas, perduodant valdžios 
simbolinį ženklą — plaktuką 
naujajai vadovei. 

Paskutines kalėdinės suei

gos metu, įvykusios 2002 m. 
gruodžio 7 d. gražioje sesės Ni
jolės ir Jack Singleton reziden
cijoje, naujos vadovės pareigas 
prisiėmė sesė s.fil. Ina Peto-
kienė. Visa buvusi vadovybė: 
būrelio sekretorė ps. Aldona 
Venckūnienė, iždininkė s. Jū
ra Koklienė, programų vedėja 
ps. fil. Aldona Kudirkienė, 
narė soc. reikalams v.s. fil. 
Irena Vilkienė ir naujai išrink
ta ps. Laima Balčienė mielai 
pasiliko savo pareigose dar 
vieneriems metams. 

Būrelyje yra arti keturias
dešimt sesių, jų tarpe turime 

Smagų šurmulį nutraukė 
pasiūlymas sugiedoti „Gul 
šiandieną jau ant šieno". Gies
mei smagiai nuskambėjus, 
prityrusios skautės ir jų kan
didatės suvaidino budėjimą 
stovykloje ir gražiai padaina
vo. Prityrę skautai pavaizdavo 
kelionę į „Romuvą", o jūros 
skautai ir skautės programą 
baigdami parodė plaukiojimo 
mandrybes. 

Baigus pasirodymų pro
gramas, sesė Jonaitytė papa
sakojo kaip žmonės Lietuvoje 
ruošdavosi Kalėdoms, taip pat 
apie žmonių įvairius ateities 
spėjimų būdus, burtus ir prie
tarus. Po to, šventiškam 
nusiteikimui visi' kviečiami 
sugiedoti „Tyliąją naktį". 

Palinkėjusi visiems links
mų Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų metų, vadovė paprašo vi
sus atsistoti ir susikaupti mal
dai. O pirmą kartą Toronto 
skautų Kūčiose dalyvaujantį 
vyskupą Paulių Baltakį, OFM, 
pakviečia sukalbėti maldą ir 
palaiminti Kūčių valgius. Po 
maldos visi dalinosi kalėdai
čiais ir reiškė šventiškus lin
kėjimus. Buvo tikrai šventiš
ka nuotaika. Paskui visi sėdo 
prie stalų ir stengėsi nors pa
ragauti visus tuos 12-ka ska
niai paruoštų valgių, kuriuos 
pagamino mamytės ir skauti-
ninkės. 

Šiose Kūčiose dalyvavo 

daug garbingų svečių: seselės, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Vilniaus kun. Algirdas Mala
kauskas, OFM, Prisikėlimo 
parapijos klebonas — skautų,-
čių dvasios vadovas s. Augus
tinas Simonavičius, OFM. 
L.S.S. Evangelikų skautų,-čių 
dvasios vadovas v.s. kun. A. 
Žilinskas. K.L.B-nės pirm. v.s. 
fil. Rūta Žilinskienė, LSS bro
lijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Romas Otto. Toronto LB 
apyl. pirm. D. Garbaliaus-
kienė, v.s. Česlovas Senkevi
čius ir daug kitų svečių bei 
tėvelių. Baigiant, tuntininkė 
ps. Rūta Baltaduonytė-Zemon 
ir s. M. Rusinąs visiems rengė
jams, kūčių maisto ruošėjams 
ir kitaip prie šventės prisi
dėjusiems visiems svečiams už 
gausų dalyvavimą padėkojo. 

Atvyko ir Kalėdų senelis 
su maišu dovanėlių. Užlipęs ant 
scenos dalino vaikams dova
nas, kai kurių paklausdamas, 
ar turi tėvelius ir ar myli juos. 
Kitų klausė ar moka eilėraš
čių. Visi vaikai džiaugėsi, o 
Senelis, išdalinęs dovanas, atsi
sveikinęs iškeliavo su tuščiu 
maišu. 

Pasilikę dar kurį laiką 
pabendravo, paskui susibūrę į 
didelį ratą ir sugiedoję „Atei
na naktis" skirstėsi linkėdami 
linksmų švenčių ir iki greito 
pasimatymo. 

v.s. Feliksas Mockus 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vyyifl«x»rtericxsurgeryaret!fBasltiea»ix;oiTi 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valančios kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai.' 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. iL 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chhst 
ligoninėms. 

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

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

630-941-2609 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
HARDOJOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzię Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2INAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

vieną iš būrelio pradininkių, 
tai s. Leokadiją Vilimienę. Ši 
sesė nuo pat būrelio įsteigimo 
(1964.1.5 d.) daug pasidarbavo 
būrelio pradiniam tikslui — 
padėti jaunoms skautukėms 
skautiškoje veikloje. 

Visų kalėdinių sueigų me
tu pagarbiai prisimenam į 
Amžinybę iškeliavusias jau 
septynias seses, o keturioms, 
paskutiniu metu labai nega
luojančioms, pasiunčiam visų 
sesių sueigoje pasirašytas 
sveikinimo korteles. 

Būrelyje draugiškai dar
buojasi įvairaus amžiaus se
sės, savo laiku tunte bei ra
jone vykdžiusios įvairias pa
reigas. Jauniausios narės turi 
tamprius ryšius su vienetais, 
stovyklų metu padėdamos vir
tuvėje, pirmosios pagalbos 
kambary, tvarkydamos sto
vyklų finansus, mokydamos 
įvairius rankų darbus ir kt. 

Rajone yra žinoma, kad 
Kaziuko mugės metu graži-
niečių išlaikomoje valgykloje 
skaniai papietaus; iš rankdar
bių stalo tautodailė&vdarbų 
įsigys; rudenį „Lietuvių die
nų" proga skanių namie keptų 
pyragų nusipirks. Tokiu būdu 
būrelio uždirbtais pinigais yra 
dosniai remiama skautiškoji 
veikla. 

Per paskutiniuosius trejus 
sesės Zitos vadovavimo metus 
buvo bandyta sueigoms rink
tis numatytų restoranų kam
bariuose, bet visos pajuto, kad 
renkantis privačiuose namuo

se sueigos smagiausios. Pas 
sesę s. Stasę Korienę, jai 
vadovaujant, mokėmės ginta
ro dirbinių meno; kitą kartą 
ten pat turėjome retą progą 
pasikalbėti gyvenimo einamai
siais doros reikalais su į su
eigą atsilankiusiu parapijos 
naujuoju klebonu kun. Sta
nislovu Anužiu. Pas sesę Da
riją Žaliūnaitę-Francesco mo
kėmės stilingų puokščių ga
minimo, naudojant įvairias gė
les, spalvingas šakeles, smil
gas, lapelius ir net smulkias 
daržoves. Visų netikėtumui, 
sesė Darija vieton mūsų atsi
neštų vazelių, pasiūlė naudoti 
spalvingus moliūgus, kurių tu
rėjo paruošusi pakankamai. 
Taip pat buvo paruošta kibi-
riukuose primerktų gausybė 
įvairiausių gėlių bei augaliu-

kų. Visko užteko į sueigą atvy
kusioms 20-čiai gražiniečių. 
kurios savo kūrybas išsinešė na
mo, žadėdamos jomis papuoš
ti savo Padėkos dienos stalus. 

Dar viena atmintina suei
ga buvo 2002 metų vasarą, 
liepos mėnesį pas skauti
ninkus Violetą ir Mindaugą 
Gedgaudus. Jų puiki reziden
cija už miesto, apsupta didelio 
ploto augalijos. Ideali vieta 
vyr. skautės įžodžio prave-
dimui. Būrelio naujoji narė, po 
ilgos skautavimo pertraukos 
— sugrįžo! Sesė Valerija 
Rėklaitytė-Hale jau kelet.ą 
vasarų stovykloje buvo virėja. 
Dabar po atlikto kandidatavi
mo būrelio sesių tarpe jai buvo 
užrištas mėlynas kaklaraištis. 
Iškilmes labai įspūdingai 
pravedė būrelio vadovė sesė 

Zita. Tą vakarą susirinkusios 
buvom laimingos savo ben
draminčių tarpe, ir išsis
kirstėm sustiprėjusios sese
riškai skautiškoje dvasioje. 

J būrelio sueigas susirenka 
mūsų daugiau kaip pusė, bet 
kai yra vykdomas didesnis 
projektas — visos atsiliepia 
šimtaprocentiniai. 

Nuoširdžiai dėkojam sesei 
Zitai už puikų trijų metų 
vadovavimą, ir linkime jai 
sėkmės naujose atsakingose 
ASS pirmininkės pareigose. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
sesei Inai už sutikimą mūsų 
būreliui vadovauti. Tebūna 
tas „valdžios plaktukas" sim
boliu mūsų būrelio sesių 
susiklausymo ir nuolankumo 
skautybės gerovei. 

v.s. Vanda Zeleniene 

Bendroje Detroito skautų ir skauėių sueigoje dalis 
Karveliene 

i bijos" tunto sesių. Dešinėje prie vėlia imtininkė Rasa 
•Jono Urbono nuotr 

> 
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LIETUVOS POLITINĖS PARTIJOS 
PERSIGRUPUOJA 

Po pastarųjų prezidento 
rinkimų politikos komentato
riai visuotinai nusprendė Ro
lando Pakso pergalę reiškiant, 
kad partijos nebeturi įtakos 
tautai, kadangi visos (bent jau 
didžiosios), agitavo už jo 
priešininką Valdą Adamkų. 
Viskas būtų taip, jeigu Pakso 
laimėjimas būtų sąžiningas, 
bet prieš rinkimus beveik visi, 
o po rinkimų tik kai kurie (ma
tyt, nepragmatikai), įtarinėja, 
kad šis veikėjas, norėdamas 
laimėti, naudojo juodąs i a s 
technologijas", nes praktiškai 
per keletą dienų — tarp pir
mojo ir antrojo rinkimų rato 
perėmė daug procentų balsų. 
Legaliomis priemonėmis to ne
buvo galima padaryti. O pa
daryti perversmą natūraliai 
besivystančioje įvykių raidoje, 
t.y., sugriauti natūralią eigą, 
nėra jau taip sunku. Tai rodo 
prieš trejetą metų panašus at
vejis Lietuvos krikščionių 
demokratų partijoje. 

Tuo metu partijos valdy-
bon palaipsniui buvo iškilusi 
(užaugusi) jaunoji politikų 
karta.-Su tuo nenorėjo taiks
tytis v i tnas partijos kūrėjų. 
Nors pats gana jaunas, bet ego
centriška? ir nepakenčiantis 
inteligentų bei turintis panašų 
į Šustausko charakterį, Petras 
Gražulis padarė perversmą: 
operatyviai pervažiavo per 
skyrius ir susimedžiojo ne
planuotų apie 30 balsų. Nors 
delegatų suvažiavime buvo gal 
pora šimtų, bet tų netikėtų 
balsų užteko iš partijos valdy
bos pašalinti visus naujosios 
krikščioniškosios demokrati
jos šalininkus, išsilavinusius 
jaunus veikėjus, kurie jau šį tą 
reiškė ir Lietuvos politikoje. 
Poto perversmo prasidėjo 
Krikščionių demokratų parti
jos griūtis: P. Gražulis iškėlė 
akad. Z. Zinkevičių; labai grei
tai jį numetęs, pasigavo dr. K. 
Bobelį, kur is dabar, pralai
mėjęs prezidento rinkimus, 
taip pat ketina pasitraukti iš 
partijos pirmininko. Į žinia-
sklaidos rinką Petras Gražulis 
išmetė buvusio kandidato į 
prezidentus — Petraičio, kaip 
galimo krikščionių demokratų 
vado, pavardę. Gražulis pa
siekė savo: iš partijos pašalino 
intelektualus ir tuo sustabdė 
partijos vystymąsi. Net ir tų 
galvotesnių politikų, kurie iš 
partijos neišėjo, balso nebe
girdėti. 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Galima kaltinti jaunuosius 
krikščionis demokratus, kad 
jie dar kartą nepamėgino kau
tis dėl dominavimo partijoje, 
bet kova vyko jau ne vieneri 
metai ir jie matė, kad, kol par
tijoje bus veikiantis be taisyk
lių Petras Gražulis, praktiškai 
vairuojantis partijos laivą, 
niekas nepasikeis ir nieko be 
pačios kovos dėl valdžios ne
bus galima nuveikti. Jie išėjo 
iš partijos ir sukūrė Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungą. 

Lyginant šiuos du pervers
mus, krinta į akis tai, kad abu 
jo veikėjai, pakeitę natūraliai 
besivystančios politikos raidą, 
turėjo pinigų. Demokratijos 
požiūriu, atrodytų, tai nor
malu, nes ir Amerikoje prezi
dento rinkimus laimi tie, kurie 
į rinkimų kampaniją išmeta 
daugiau lėšų, bet jeigu ieškoti 
teisybės, tokie laimėjimai ne
išplaukia iš visos valstybės gy
venimo raidos, bent jau Lie
tuvoje. Iš kur čia atsirasti di
deliems neįvardintiems pini
gams (pvz., kai kas jau suskai
čiuoja, kad Pakso rinkimų 
kampanijai išleista 10 mln. 
Lt)? Tokiu būdu kyla įtarimai, 
kad perversmai yra inspiruo
jami ne Lietuvos jėgų, arba 
bent jau ne legalių pinigų, 
kurie vėlgi gali būti susiję tik 
su Rusija ir KGB. Bet negali
ma atmesti prielaidos, kad 
perversmai galimi tik tada. 
kai nėra ryškiai dominuojan
čios daugumos. Sąjūdžio lai
kais jie nebuvo įmanomi. O 
bandymų buvo. 

Bet kaip ten bebūtų, fak
tas įvykęs, ir partijos sureaga
vo į naują situaciją. Pirmosios 
persigrupavimus pradėjo cen
tro—dešinės partijos. Praėjusią 
savaitę vienas iš labiausiai 
svarstomų klausimų buvo li
beralų, centristų ir modernių
jų krikščionių demokratų par
tijų susijungimas. Liberalams 
užmynė ant mozolio buvusio 
jų partijos vado Pakso laimėji
mas; ne ką geriau pasijuto ir 
centristų vadas dr. K. Glavec
kas, prezidento rinkimuose 
gavęs tik keletą proc. balsų. 
Moderniesiems krikščionims 
demokratams jau nuo pat pra
džių nebuvo kitos išeities — 
krikščioniškasis elektoratas 
yra paprasti, dažniausiai kai
mo žmonės ir aukšto lygio po
litikavimu jų nepatrauksi. Jie 
bevelija labiau tikėti rėksmin

gu sukčium, nes jis kalba jų 
kalba. 

Liberalų sparne susijungi
mas, atrodo, priimamas visuo
tinai gerai, nes, kaip įvardija 
žiniasklaida, šis susivieniji
mas bus liberalios krypties. 
Tai liberalams naudinga —jie 
išplečia savo ribas. Bet užtat 
buvęs centristų vadas Ro
mualdas Ozolas pasisako prieš 
ir žada suburti nepritarian
čius jungtis. Iš jo komentaro 
praėjusią savaitę sklido niū
rus skepticizmas. Jo nuomone, 
E. Gentvilas ir K Glaveckas 
tai daro asmeniniais sumeti
mais, nes nori išlikti politiko
je. Tiesą pasakius, norėti išlik
ti pats savaime nėra blogas 
dalykas, bet kad čia nelabai 
galima to įžiūrėti —juk dviese 
vienos susivienijusios partijos 
kėdės neužsėsi. Vienam jų vis 
tiek reikėtų nusileisti iki pa
vaduotojo. R. Ozolas su sar
kazmu kolegų atžvilgiu pasa
kė, kad auga jaunas liberalas, 
turintis pretenzijų į preziden
to kėdę, ir šiuos du vadus bū
simuosiuose prezidento rinki
muose po 5 metų nustums. 

Žiniasklaidininkai iš karto 
suprato, kad Ozolas turi galvo
je Vilniaus merą liberalą Ar
tūrą Zuoką, bet šis neigia Ozo
lo įtarinėjimus, kad sąjun
gininkų vadai susijungimą 
organizuoja dėl savo postų. 
„Mes jau išaugom iš to am
žiaus", — sako Zuokas ir tei
gia, kad jungiamasi, galvojant 
apie valstybės interesus. 

Taigi, jeigu liberalų-cen-
tristų sąjungoje „senieji" nesi
vaikys postų, iš tiesų kituose 
prezidento rinkimuose Zuokas 
gali būti vienas stipriausių 
kandidatų. Tai dar sustiprintų 
savivaldybėse, ypač didžiųjų 
miestų, neblogai pasirodžiusių 
liberalų pozicijas. Štai Vil
niuje Zuoko koalicija su mo
derniaisiais krikščionimis de
mokratais tiesiog šluote su
sišlavė trečdalį (18 iš 54) savi
valdybės tarybos vietų. O be 
kitako, Zuokui simpatizuoja 
Valdas Adamkus ir galima 
įtarti, kad jis Zuoką būsimojo
je jungtinėje partijoje galėjo 
rekomenduoti vietoj savęs. 
Mat buvo įtariama, kad nu
sprendę vienytis liberalai ir 
centristai vado postą patikės 
Valdui Adamkui, nes iš karto 
nuėjo su juo dėl to pasitarti. O 
kai jis atsisakė vadovauti šiai 
sąjungai, galėjo ką nors reko

menduoti. Kadangi pasišiaušė 
centristas Ozolas, išeitų, kad 
galėjo rekomenduoti ne cen
tristą. 

Komentatoriai jau svarsto, 
kad būsimoji jungtinė partija 
sudarys koaliciją su konserva
toriais, ir prieš būsimuosius 
Seimo rinkimus centro-dešinė 
užims stiprias pozicijas. Tai 
labai tikėtina, nes įvykių eiga 
rodo, kad ir konservatoriai 
pradeda atsigauti: jie surinko 
daugiausia po socialdemo
kratų balsų savivaldybėse; be 
to, rinkimų kampanijos pa
baigoje iš konservatorių sto
vyklos nutekėjo informacija, 
kad prof. Vytautas Landsber
gis kovo mėnesį vyksiančiame 
Tėvynės sąjungos/Lietuvos 
konservatorių suvažiavime 
pagaliau perleis vadovo postą 
Andriui Kubiliui. Nors tai 
gerokai pavėluotas žingsnis, 
bet, kaip sakoma, geriau vėli
au negu niekad. Pastaraisiais 
metais šioje stovykloje rei
kalai stovėje mirties taške: V. 
Landsbergis jau nieko nebe
darė, o padorusis inteligentas 
Andrius Kubilius nenorėjo ką 
nors daryti per savo patrono 
galvą. Konservatoriai gerokai 
prarado ne tik laiko, bet ir 
„dūšių". Senųjų jų balsuotojų 
per tą laiką daug natūraliai 
išmirė, o naujų nebuvo kam 
agituoti ir potencialius jų 
rėmėjus galėjo pasiimti R. 
Paksas, o Vilniuie susišluoti 
liberalas A. Zuozas. Konser
vatoriai, stiprindami pozicijas, 
ketina susijungti su Trem
tinių ir politkalinių sąjunga, 
bet tai nedaug padidins jų uži
mamą plotą, nes tremtiniai ir 
politkaliniai ir taip balsuoda
vo už konservatorius. Taigi 
profesorius liks kaltas, jeigu 
būsimasis prezidentinis kan
didatas Andrius Kubilius bus 
priverstas užleisti postą ko
kiam nors Artūrui Zuokui. 
Kaip dabar dėl blogo pasirody
mo prezidento rinkimuose 
prof. P. Gylys, buvęs LDDP 
veikėjas, apkaltino A. Bra
zauską, nes jis tik prieš 2 mėn. 
iki prezidento rinkimų pa
reiškė nekandidatuosiąs. Jei
gu būtų tai pasakęs prieš me
tus, per tą laiką so
cialdemokratai būtų išrinkę 
populiariausią socialdemok
ratą ir užkirte kelią populistui 
R. Paksui išlįsti į antrąjį ratą. 

Jeigu išdegtų konserva
torių ir centro-liberalų-mod-
erniųjų krikščionių demo
kratų koalicija, galima prog
nozuoti naują bangą politinia
me lauke. Juo labiau, kad 
kairiųjų sparne gerų naujienų 
nenusimato: A. Brazauskas 
sensta ir nelinkęs daugiau 

užimti postų, o kito auto
ritetingo vadovo ten kol kas 
nėra. V. Andriukaitis nėra re
miamas net visų partiečių. Tai 
parodė prezidento rinkimai. 
Buvo pasklidęs gandas, kad 
prieš pat rinkimus kviečia
mame socialdemokratų valdy
bos posėdyje jam galėjo būti 
siūloma iš viso atsisakyti kan
didatuoti ir socialdemokratų 
balsus atiduoti už Adamkų. 
Bet Andriukaitis nesiteikė 
dalyvauti posėdyje — jis iš
važiavo į susitikimą su rinkė
jais, tad tik gudravimu jis liko 
kandidatu. Triukšmo nenorėję 
socialdemokratai vangiai agi
tuojant už savo kandidatą. Tik 
paskutinėmis dienomis pasi
girdo A. Brazausko balsas už 
V. Andriukaitį. Todėl, kai 
pagaliau A. Brazauskas 
nutars likusį gyvenimą 
paskirti naujajai žmonai, dėl 
partijos vadovo kėdės bus 
daug kraujo, taip išsireiškė 
vienas komentatorius. Gali 
būti, nes savo valandos vis dar 
laukia „pilkasis kardinolas" — 
Česlovas Juršėnas. O svars
tant užuominas apie sociallib
eralų prisijungimą prie 
socialdemokratų, šiame spar
ne atsiranda dar ir trečias 
kandidatas — Artūras Pau
lauskas, kuris, šiuose rin
kimuose nublankęs, neturi 
kitos išeities, kaip tik prie ko 
nors prijungti savo partiją. 
Bet nei vienas, nei antras, nei 
trečias neatstos A. Brazausko 
autoriteto, todėl galima prog
nozuoti, kad, kaip dabar gerą 
gabalą laiko ant atsarginių 
suolelio sėdėjo konservatoriai, 
tas pats laukia ir kairiųjų. Jų 
manevras sujungiant LDDP ir 
socialdemokratų partijas ne
padėjo pasiekti ilgalaikės 
persvaros, nes neatsirado Bra
zausko įpėdinio. 

Kai kas prognozuoja, kad 
iškils R. Pakso partija. Bet A. 
Paulausko pavyzdys rodo, kad 
tai ginčytinas dalykas. Social
liberalai, taip pat kažkieno 
vienam kartui pakelti, labai 
greitai subliūško, žydėje tik 
vieną kadenciją. Taip gali 
atsitikti ir su Pakso partija. 
Nors prezidento palankumas 
gali masinti mėgstančius 
pasišildyti prie valdžios, bet 
šis kontingentas nėra 
užtikrintas. Kitam vėjui pūs
telėjus arba gavus „finansa
vimą" iš kito pono, jis gali per
simesti į priešingą pusę. Taigi, 
tikėtina, kad jeigu natūralioje 
partijų raidoje nebus suorga
nizuotas dar koks nors per
versmas, ateinančiuose Seimo 
ir prezidento rinkimuose pozi
cijas turėtų susigrąžinti cent-
ro-dešiniosios jėgos. 
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Bronius Nainys 

Pralaimėjusiųjų šokis 
Netikėtas laimėjimas prieš 

Lietuvos įsitvirtinusius poli
tikus yra sveikas, rašo Lon
done leidžiamas kairiosios 
krypties politinis žurnalas 
„The Economist" (2003.01.11). 
Buvo laikas, kai iš komunizmo 
išsivadavusiam šiam kraštui 
reikėjo gerai angliškai kal
bančio vadovo, kuris padėtų 
įsijungti į tarptautinius klu
bus, samprotauja žurnalas, 
bet po Lietuvos pakvietimo į 
NATO bei ES, jo reikšmė 
sumažėjo, todėl ir ateivio Val
do Adamkaus pralaimėjimas 
prieš namuose augintą var
žovą, populistą Rolandą Pak-
są Lietuvos užsienio politikai 
daug nepakenks, teigia žur
nalas. Pagal žurnalą, pralai
mėjimą lėmė svaresnės prie
žastys: „Adamkus buvo nepa
veikus krašto viduje, atrodė 
pavargęs, dažnai sirgo, jo ko
manda buvo silpna, o jo pa
skirtas pareigūnas kovai su ko
rupcija buvo nesusipratimas". 

Sveikas ar nesveikas buvo 
šis, pagal „The Economist" 
„įsitvirtinusių politikų" — nu
galėjimas, suvoksim gal tik po 
poros ar daugiau metų, bet 
pralaimėjusių kasdien vis la
biau ryškėjantis šokinėjimas 
dideliu sveikumu visgi nepa
sižymi. Net ir pats Adamkus, 
labai santūriai vakarietišku 
įpročiu priėmęs pralaimėjimą, 
po poros dienų pradėjo slidi
nėti ant šešėlinės vyriausybės, 
siūlydamas dešiniesiems ją 
sudaryti. Taip pat jis siūlo 
sudaryti bendrą dešiniųjų 
opoziciją ir išrinkti jos vadovą. 

Pirmiausia — siūlymai jau 
ne kartą girdėti, ir niekada to
liau už jų nebuvo nueita. Ant
ra — kas dabar tie dešinieji? 
Ar ką tik sutartį pasirašiusių 
— Vytauto Bogušio. Euge
nijaus Gentvilo. Kęstučio Gla
vecko — įsteigtas klubas, ar 
Landsbergio-Kubiliaus vado
vaujami konservatoriai, ar 
visų jų telkinys, ar dar kas 
nors kartu su tautininkais ir 
Buškevičiaus jaunalietuviais? 
O kaip su Bobelio krikščioni
mis demokratais, save senai
siais dešiniaisiais laikančiais? 
Argi Adamkus dar nepasi
mokė iš savo Naujosios poli
tikos telkinio, sužlugusio dar 
net kūrimosi eigai nepasibaigus? 

Aiškus ir suprantamas 
pralaimėjusiųjų skausmas. 
Suprantamas ir jų noras tą 
skausmą kaip galima greičiau 
užslopinti, bet tokie skubūs 
šokinėjimai vietoje norimo ge

ro, gali daugiau blogo padary
ti. Pirmiausia, ar galimas tik
roviškas centristų, liberalų, 
moderniųjų krikščionių demo
kratų susijungimas, nors jų 
vadovai jungties sutartį jau ir 
pasirašė? Vargu, nes labai ne
lygios jėgos: Seime liberalai 
turi 23 atstovus, o jų abu są
jungininkai — tik po tris. Ša
lia to, vadovų sutartis be par
tijų narių pritarimo nereiškia 
nieko. Jų sutartį turės patvir
tinti atskiri partijų susirinki
mai, o paskui jau gal ir ben
dras suvažiavimas, kuriame 
penkis kartus gausesni libera
lai centristus ir modernistus 
pro langus išpūs. Tikroviškiau 
būtų menkesnėms grupėms 
įsijungti į liberalus, bet kas 
tada atsitiks su tų men-
kesniųjų vadais? O jų noras 
per daug aiškus: sujungtų tri
jų partijų vadovu pakvieskim 
Adamkų, ir Seimo rinkimuose 
bent jau 5 nuošimčių kartelės 
peršokimas užtikrintas. Parti
jos rinkiminiame sąraše visi 
vadai pirmajame šešetuke ir 
vėl sėdi Seime. O jeigu į tą 
jungtį įeina ir konservatoriai, 
žinoma, su savo reikalavimais, 
kietais ir gausiais, žymiai per
rikiuojančiais jungtinio sąrašo 
eilę, menkesniųjų partnerių 
išrinkimas jau nebe toks 
tikras. Ar sutartį pasirašiusi 
trijulė su tokia padėtimi su
tiks? Kažin? Į Adamkaus 
skvernus tik jie vieni nori kib
tis. Šalia to, ar tokie tvirti liks 
ir Adamkaus skvernai? Po 
sausio penktosios ir jam pa
čiam apie tai vertėtų pagal
voti. Kažin kiek toli partijas 
gali vesti taip užtikrintai pra
laimėjusių vadų karavanas, 
nors ir Adamkui vadovaujant? 
Ar tai priėmę dėmesin, partijų 
nariai suvažiavime neužsi
manys naujų vadų paieškoti? 
Ar Adamkui neverta ir apie 
tokį atvejį pagalvoti, užuot 
visokių koalicijų, sąjungų bei 
šešėlinių vyriausybių siūly
mais kartu su nevykusiais 
pralaimėtojais ieškoti atsi-
griebimo, net taip anksti pa
iešką pradedant. 

Ar neišmintingiau Adam
kui būtų iš tokio šokio rato 
visiškai išsijungti, užuot lei
dus „The Economist" ar ku
riam nors kitam Vakarų žinia-
sklaidininkui dar kartą pasis
maginti „sveiku" pralaimė
jimu. Kaip pagal ano kaimie
čio logiką: tėvas sūnų baudė 
ne dėl to, kad kortom prasi
lošė, bet kad bandė atsilošti. 
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Vakare „prisikasėm" iki 
Saskatoon. Čia stovyklavietė 
labai smagi, graži, jauki. 
Krautuvėlėje teko nusipirkti 
Saskatoon uogienės be cuk
raus. Saskatoon uogos pana
šios į mėlynes, tik saldesnės, 
tamsesnės ir didesnės. Su pi
nigais nekaip sekasi, nes 
mums duoda 30 centų prie do
lerio, tuo tarpu bankas duotų 
50 centų. Reikės laukti ryto
jaus ir pinigus išsikeisto ban
ke. Nenumatėme, kad savait
galį, čia atvykdami be ka-
nadiškų pinigų, prarasime va
liutos,- nes bankai uždaryti — 
reikėjo Amerikoje tuo pasi
rūpinti. 

Šiandien pirmadienis, bū
tinai važiuosime į banką pi
nigų „pasidaryti". Romas nu
matė pora vietų pakeliui su
stoti. Man labai rūpėjo sustoti 
Edmonton prekybiniame cen
tre. Tai didžiausias prekybos 
centras visame pasaulyje. 
Prieš penkerius metus bu
vome Hawaii tokiame cont e. 
Tada j is buvo laikomas di

džiausias pasaulyje. Po to bu
vo pastatytas „Mali of Ame
rica" ir Hawaii centrą nustū
mė į trečią vietą. Taigi, bus 
įdomu pamatyti pirmenybę. 

šį vakarą apsistojome Ne-
pawa. Tai mažas miestelis, bet 
turi istorinių paminklų pasi
vaikščiojimo turą per miestelį 
ir jau kelintą kartą išrinktas, 
kaip (žemiau 5,000 gyventojų) 
vienas iš dešimties gražiausių 
miestelių Kanadoje. Čia tie
siog akinančiai labai labai 
švaru, šiukšlių niekur nema
tyti, krūmai, žolė labai tvar
kingai apkarpyta. Šiame 
miestelyje gimė ir gyveno 
Margaret Lawrence, pasauli
nio garso rašytoja, kurios 
raštų per daug nepažįstu, ta
čiau ji yra parašiusi 5 knygų 
seriją apie šį miestelį. Knygos 
vadinasi: „The stone Angel", 
The Fire dvvellers", „A bird in 
the House" ir dar pora. Man 
pažįstama tik pirma knyga, 
kurią senokai skaičiau. Gai
liuosi, šių knygų nenusi
pirkau, tad toliau skaitau, ką 

turiu. 
Iš Manitoba į Saskat-

chevvan pervažiavom ties 
Edinburg; labai gražus ir šva
rus miestelis. Daugiausia te
nai gyvena vokiečių pali
kuonys, atsikraustę 20-to 
šimtmečio pradžioje. 

Pirmadienis, birželio 25 d. 
Važiuojame į Edmonton. Pra
džioje buvo labai gražu, saulė
ta. Vėliau, kai sustojom pake
liui pavalgyti mažame mieste
lyje, juodi debesys mus pasivi
jo su lietum ir taip ilgesnį 
laiką važiavome. Pakeliui, jau 
netoli Edmonton, sustojome 
Vegreville miestelyje. Čia yra 
didžiausia ukrainiečių koloni
ja Kanadoje ir jie 1976 metais 
čia pastatė milžinišką margutį 
— „Pysanka" — atšvęsti Ka
nados policijos 100 metų įkūri
mo jubiliejų. „Pysanka" labai 
didelis, sukasi kaip vėjo ro
dyklė, 25.7 pėdos ilgumo, 18 
pėdų platumo, 33 pėdų aukš
tumo. Iš viso ši „Pysanka'' su
sideda iš 524 žvaigždės formos 
plytelių, 2,208 trikampinių 
plytelių, 3,512 spalvotų 
plytelių (facets), 46,780 varžtų 
ir 177 vidinių spyrių. Spalvos 
yra: bronzinė, balta ir auksinė 
— simbolizuojančios gerovę. 
Bronzinė -— tiksliau tamsiai 

ruda — spalva, reiškia derlin
gą žemę. 

Margutyje atsispindi pen
ki simboliai: 1. auksinės 
žvaigždės reiškia gyvenimą ir 
laimę; 2. sidabrinės trikampės 
žvaigždės simbolizuoja Šv. 
Trejybę, tai atspindi ateivių 
stiprų tikėjimą; 3. sidabrinis 
lankas apie kiaušinį — be 
pradžios bei pabaigos — tai 
amžinybė; 4. šeši malūnai — 
turtingas derlius; 5. sidabri
niai trikampiai, išdėti lanku, 
lyg vilkų dantys, simbolizuoja 
policijos suteikiamą apsaugą 
šiems pionieriams. 

Netoliese, prieš įvažiuo
jant į miestą, yra „Lady of the 
Highway Shrine" (pastatyta 
Kolumbo Vyčių pastangomis) 
šventovė, kurioje iš Carrara 
marmuro yra 7 pėdų Marijos 
statulą. Ši vietovė sukurta 
pasimelsti Marijai, prašyti 
saugios kelionės greitkeliuose 
bei savo gyvenimo kelyje. Už 
statulos, prie tujų, skulptuo-
tos stacijos. 

Toliau pavažiavus susto
jome benzino Mondare. Šiame 
mažame miestelyje yra vienuolių 
bazilijonų muziejus ir semi
narija. Kadangi laiko stigo, 
apsidairėme pravažiuodami ir 
sustojome tik prie Edmonton 

Bizonas draustinyje prie Great Slave Lake, Northwest Territories. 

aplankyti ukrainiečių centrą 
— lauko muziejų, pastatytą 
panašiai kaip Rumšiškės. Čia 
surinkti pastatai byloja, kaip 
atvykę ukrainiečiai įsikūrė, 
gyveno 1890 m. ir vėliau. Jie 
buvo kviečiami čia atvykti ir 
uki-ninkauti, tai pastatai par
odo, kaip jie vertėsi. Gidai, 
apsi-rengę tų laikų rūbais, 
aiškina apie senovišką gyven
imą, lyg tai šiandien vyksta. 
Kadangi atvykome tik 
valandą prieš muziejui užsi
darant, nebuvo laiko visko 
apžiūrėti. Tačiau pakalbėjome 
su vienu „verslininku", kuris 
turėjo maisto ir šaltkalvystės 
parduotuvę. Paaiškino: mano 

tėvas čia gyvena. Už parduo
tuvės kambario, gyvenamasis 
kambarys su lova. Metai — 
1939. Toliau — aplankėme 
1927 metų mokyklą. Čia 
„mokytojas", apsirengęs tų 
metų rūbais, paaiškino, kokios 
problemos buvo su valdžia, 
bandant išlaikyti savo kul
tūrą. Ant rašomos lentos 
užrašyta labai aiškiai „kalbėk 
tik angliškai". Virš šios lentos 
kabo Anglijos karalių paveik
slai, nes čia buvo bandoma 
įgyvendinti mintį, kad visi 
esame kanadiečiai, tai tik šia 
kalba ir kalbama. Tomis 
dienomis mokytojų dauguma 
buvo vyrai, nes jų buvo nepa

stovus darbas, dažnai 
kraustydavosi į kitą vietą, 
nebuvo progos sukurti šeimą, 
vaikams buvo draudžiama 
ukrainietiškai kalbėti net ir 
miestelyje, už mokyklos ribų. 
Turėjo visi tapti gerais 
kanadiečiais. Papasakojo at
vejį, kada jaunas ukrainietis 
gatvėje buvo išgirstas kalbąs 
savo tėvų kalba ir už tai buvo 
valdininko nubaustas. Tačiau 
pats mokytojas turėjo ukrai-
nietiškų knygelių vaikams 
mokytis ir jas mums parodė, 
paaiškindamas, kad, kurie 
norėjo išmokti savo tėvų 
kalbą, galėjo su jo pagalba 
mokytis namuose, kad pro
tėvių kalba bei kultūra ned
ingtų. Su šiuo mokytoju be
kalbant, vaizdžiai prisiminė ir 
mano pirmi metai Amerikoje. 
Pirmiausia reikėjo atsisakyti 
savo vardo, nes buvo pago
niškas. Toliau visi turi kalbėti 
angliškai, juk esate Ameri
koje, ir 1.1. Net ir po dešimties 
metų. kai dirbau vienoje įmo
nėje, bendradarbė pasipikti
no, išgirdusi kitus raštinės 
darbininkus, einant užkąsti, 
tarpusavyje kalbant svetima 
kalba. 

Bus daugiau 
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NEUŽBAIGTAS MINĖJIMAS KAPITOLIUJE 
Š.m. lapkričio 16-tos 

„Draugo"' Nr. 222 išspausdin
tas Audronės V. Škiudaitės 
išsamus įdomus straipsnis 
apie a.a. dr. Leoną Kriauče-
liūną, minint jo mirties sukak
tį-

Rašinio apžvalgoje išvar
dinta eilė Kriaučeliūno nu
veiktų reikšmingų darbų, jų 
tarpe sakinys: „...1981 m. 
Kriaučeliūnas Vašingtone su
rengė 'Amerikos balso' lietu
vių skyriaus 30 metų sukak
ties minėjimą, kuriame kal
bėjo ... JAV sen. Charles 
Percy". 

Kaip buvusio VOA lietuvių 
skyriaus vedėjas (1976—1986) 
bei vienas to minėjimo da
lyvių, aš norėčiau šia proga 
praplėsti žurn. Škiudaitės sa
kinį apie dr. Kriaučeliūną ke
liomis mano pastabomis. 

Minėjimą sumanė ir rengė 
VOA lietuvių tarnybos dar
buotojai, pasikvietę talkon 
ALTą (Amerikos Lietuvių ta
rybą), kuri jautėsi esanti lyg 
krikštatėvis, kai 1951 m. 
steigėsi lietuviškų laidų VOA 
tarnyba New Yorke — 1981 m. 
Leonas Kriaučeliūnas sutiko 
rūpintis technišku minėjimo 
ruošimu, bei pažadėjo pa
dengti visas išlaidas; minėji
mo pravedimui buvo paprašy
tas tuometinis EPA agentūros 
vieno regiono direktorius 
Valdas Adamkus. Viso šio 
minėjimo garbės pirnininku 
sutiko būti JAV Senato 
užsienio komiteto pirm. sen. 
Charles Percy, kuris taip pat 

- dalyvavo minėjime ir pasakė 
sveikinimo žodį. Gal svarbiau
sia, sen. Percy minėjimui 
nemokamai Kapitoliuje užlei
do savo posėdžių erdvią salę. 
Taigi visas sukaktuvinis ren
ginys vyko Kongreso rūmuose, 
dalyvaujant apie 80 kviestinių 
aukštų svečių — Baltųjų 
rūmų, Senato, Atstovo rūmų 
narių, lietuvių ir kitataučių 
visuomenės veikėjų. 

Ant priešpiečių stalo 
puikavosi lietuviškas raguolis, 
užsakytas Reginos Petru-
tienės iš Clevelando, bei šilti 

užkandžiai. 
Gerai pavykusiu VOA 

lietuvių tarnybos 30 metų 
sukakties minėjimu džiau
giamės ne tik mes, štabo na
riai, bet ir mūsų VOA 
amerikiečiai vadovai. Kai ku
rios VOA stambesnių kalbų 
tarnybos, atrodė, pavydėjo 
mums garbės už tokį drąsų 
lietuvių tarnybos šuolį iš radi
jo studijų į Kapitolių. 

Grįždamas prie minėjimo 
programos, noriu paminėti 
vieną momentą, kuris įstrigo 
mano ir mano bendradarbių 
atmintin. 

ALTo atstovas savo žodyje, 
įvertinęs VOA lietuvių tarny
bos darbą per tuos 30 metų, 
pasikvietė mane prie pulto ir 
įteikė man didelį voką. 
Bandžiau voką tuoj atidaryti, 
tačiau staiga kažkas pašnabž
dėjo — „Dabar neatidaryk!" 

Tą, žinoma, padariau vė
liau, tik, mano nustebimui, 
radau voką tuščią. Po visų iš
kilmių ALTas atsiprašė 
manęs, kadangi esą voko tu
rinys pamirštas Čikagoje... 
Pažadėjo tą „garbes diplomą" 
atsiųsti man vėliau. Taip ir 
nesulaukiau. 

Tuo tarpu VOA latvių ir 
estų tarnybos Vašingtone savo 
darbo kambariuose didžiavosi 
jų bendruomenių atsiųstais 30 
m. sukakties diplomais. 

1986 m. balandžio mėn. 
pagaliau oficialiai baigiau tar
nybą „Amerikos balse" ir išė
jau į pensiją. 

Tada, besitvarkydamas 
savo atsiskyrimo dokumentus, 
staiga gaunu iš -Amerikos 
balso" direktoriaus „nepaauk
suotą" diplomą, kurį paprastai 
gauna tarnautojai, bet oficialų 
raštą, kuriame parašyta, jog 
už mano ilgalaikę tarnybą 
man skiriama 500 dol. premi
ja! Tas įvykis ne tik pakėlė 
mano moralę, bet kartu pa
stūmėjo mano algą, tuo pačiu 
ir pensijos sumą aukštyn. 

Seni žmonės sako, kad 
juokiasi tas, kas juokiasi 
paskutinis... 

Alfonsas Petrutds 

JAV Kongreso rūmuose po „Voice of America" lietuvių skyriaus minėjimo 
1981 m. Iš kaires: sen. Charles Percy su programos vedėju Valdu 
Adamkumi. A. Petručio nuotr. 

AR ATSIGAUS 
KATALIKAI JAV? 

Apie 10 proc. visų katalikų 
kunigų (iš 44,000) žiauriai 
nusikalto įstatymams; prie
vartaudami vaikus. Jie visi 
turėtų būti nubausti kalėjimu. 
Ir, žinoma, išmesti iš kunigys
tės. 

Bet to nebus gana, jeigu 
Katalikų Bažnyčia nori pa
sitaisyti, nes tai rodo, kad tie 
4,000 kunigų netiki Dievą, 
netiki ir nuodėme. 

Už tai yra, be abejo, at
sakingi visi JAV katalikų vys
kupai, nes jie tuos baisius nu
sikaltėlius slėpė.' 

Vienintelis kelias pasitai
syti: visi vyskupijas valdantys 
JAV vyskupai turėtų atsi
statydinti ir eiti atgailauti 
(pvz., tapti kapelionais kalė
jimuose...). O visas JAV vys
kupijas turėtų perimti kiti, 
rimti, niekur niekad nesu
sitepę kunigai/vyskupai. 

Kitaip JAV katalikai nebe-
atsigaus. 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

GEDIMINAS, KARALIUS 
AR DIDYSIS 

KUNIGAIKŠTIS? 

„Bičiulystėj" buvo svars
toma, kaip įvardinti Gediminą 
(„Draugas", 2002.12.13, „Bi
čiulystė", Nr. 63). Dauguma 

mūsų istorikų jį vadina Lie
tuvos Didžiuoju kunigaikščiu, 
nors paprastai istorines as
menybes vadiname tais titu
lais, kuriais jie patys vadinosi. 
Juk Napoleoną I vadiname 
Prancūzų imperatorium, ne 
generolu Bonapartu, mongolų 
vadą Temudžiną — Čingis
chanu, atseit Didžiuoju chanu. 
Tik viduramžių pagoniškajai 
Lietuvai išimtis — jos valdo
vus, Vytenį, Gediminą, Jogai
lą, kurie vadinosi karaliais, 
vadiname idžiaisiais kuni
gaikščiais. Sakoma — popie
žius jų nepakėlė karaliais. Bet 
juk ir viduramžiais, ir dabar 
buvo ir yra žinomi pagonių, 
musulmonų, budistų karaliai. 

Jei mes laikome dabartinę 
Lietuvos Respubliką senosios 
valstybės įpėdine, jos teisių ir 
tradicijų paveldėtoja, tai 
mums privalu pripažinti seno
sios valstybės teisę ir jos val
dovų titulus, O ne žiūrėti krikš
čioniškosios Europos teisės ir 
papročių, kurie pagoniškoje 
Lietuvoje negaliojo, nes krikš
čioniškoji Europa tuo metu 
buvo Lietuvos mirtinas prie
šas. Lietuvos valdovus turė
tume vadinti tais titulais, ku
riais jie patys vadinosi sutar
tyse, laiškuose, antspauduose, 
piniguose. Titulai yra teisinis 
klausimas. Istorikas ir teisi
ninkas kun. dr. Kazys Gečys 
(1904—1986) savo knygoje 
„Katalikiškoji Lietuva" Gedi

miną visur nuosekliai vadino 
karaliumi, nes jam buvo aiš
ku, jog teisinė logika reikalau
ja laikytis valdovo vartoto ti
tulo, o ne primesti jam kokį 
kitą. 

Algimantas Gureckas 
Germantovvn, MD 

KAS, KĄ, KUR, KADA, 
KAD? m KODĖL? 

Praleidus didesnę gyveni
mo dalį muzikinėje aplinkoje, 
sudomino „Draugo" gruodžio 
18 d. laidoje P. Šlutienės laiš
kas užvardintas „Pasirašyta 
— Kazys Skaisgirys". Pra
džioje nudžiugau, manyda
mas, kad rašoma apie naują 
Kazio Skaisgirio operą (?!?). 
Bet net kelis kartus perskai
čius tą laišką, liko neaišku, 
apie kokią operą čia kalbama? 
Ir kuom čia dėtas K. Skais
girys? Minimas kažkoks „mu
zikos žmogus iš Vilniaus". 
Kiek žinau, K. Skaisgirys gy
vena ne Vilniuje, o Čikagos ap
linkoje. 

Pavydžiu laiško autorei, 
net 40 sykių mačiusiai operą 
„La Traviata". Tikra operos 
sirgalė. Aš tuom pasigirti nega
liu. Tiesa, esu grojęs tos ope
ros pastatymų orkestruose ne 
ką mažiau. Jos minimą iš 3-os 
eilės matytą Mozart „Don Gio-
vanni" taip pat teko groti. Bet 
orkestre, dažniausiai sėdint 
nugara į sceną, matymas ne
koks. Bet, sėdint taip arti sce
nos, klausyti daininink x, ku
ria kalba jie dainuoja, nėra 
sunkumų. Todėl P. Šlutienės 
teigimas, jog ji girdėjo šią 
operą originalo — prancūzų 
kalba (sic), prašosi siūlymo jai 
į būsimą tos operos spektaklį 
prašyti bilieto pirmoje eilėje. 
Gal tuomet paaiškės, kad ope
ros originalo kalba yra italų, o 
ne prancūzų. Iš visų 24 Mo
zart kūrinių scenai prancū
ziškas yra tik vienintelis „Les 
Petits Riens" baletas, ku
riame, aišku, tik šokama, bet 
ne dainuojama. 

„Draugo" puslapiuose ne
retai pasitaiko straipsnių (ir 
laiškų), kuriuose užmirštami 
žurnalistikos pagrindai — in
formuoti skaitytojus, nuro-

, dant esminius faktus ir juos 
liečiančias aplinkybes — kas, 
ką, kur, kada, kaip ir kodėl 
(mano pabr. — V.S.). Tai pri
siminti vertėtų ir kitų skyrių 
redaktoriams, kur korespon

dencijose ir žinutėse dažnai 
pasigendama nuorodų — kas, 
ką, kur ir t.t. 

Vytautas Strolia 
Fair Lawn, NJ 

APIE SPALVAS IR 
ANTAUSIUS 

Spalvos ne visiems atro
do vienodai. Straipsnyje ,An
tausį reikia priimti" ( Dr. — 
03.01.11) Bronius Nainys pa
mini „prieš penkerius metus 
suburta visuomenininkų gru
pė", kuri „piešė Adamkų tik 
šviesiomis spalvomis, kurių 
niekam nebuvo galima liesti 
nė menkiausiu pilku brūkš
neliu". Esu to grupės narys ir 
ši citata saisto ir mane. Esu 
bandęs ne sykį atkreipti skai
tytojų dėmesį, kai tie pilki 
brūkšneliai mano akyse vai
denosi, kaip pajuodavę brūkš
niai, arba kai turinys neatrodė 
pakankamai įtikinantis, kaip 
pavyzdžiui: straipsnyje „Švil
pėjai" (Dr. — 01.03.24) B. Nai
nys apgailestauja, kad Lie
tuvos politikai nepaiso jo pa
tarimų, apkaltina LR prezi
dentą dėl Lietuvos gyventojų 
trūkumų. Į tai atsakiau (Dr. 
— 01.04.03), kad prezidento 
kompetencija yra užsienio po
litika, o tos blogybės priklau
so nuo nesėkmingų įstatymų, 
prie kurių patobulinimo prezi
dentas neprileidžiamas. Už 
trijų dienų (Dr. — 01,04.06) B. 
Nainys atsako: „Kas ir kaip 
gali neprileisti vyriausio šalies 
vadovo prie įstatymų tobuli
nimo, jeigu jis juos pasirašo?" 

Po kelių savaičių „Draugo" 
redakcijai fak«u pranešiau, 
kad savo teigimus neišlaužiau 
iš piršto, o paėmiau iš B. Nai
nio „konservatoriai nesuskil-
kit" straipsnio (Dr. — 99.0858), 
kuriame rašė apie LR Seimo 
galią, apie jų rankose laiko
mas kortas. Šias mintis pa
tvirtina Kęstas Kriaučiūnas 
laiške „Prezidentas, Seimas ir 
jo pirmininkas" (Dr. — 99.190. 
12), teigdamas, kad šis B. 
Nainio straipsnis „įgalins 
kiekvieną skaitytoją vaiz
džiai suprasti, kieno rankose 
jėga,... nes prezidentas įsta
tymų neleidžia ir jokių mo
kesčių, pensijų, privilegijų ir 
biudžeto nenustato". 

Tai buvo tada, o dabar, la
kūnui Seimo nariui Rolandui 
Paksui laimėjus prezidento 
postą, B. Nainys jaučiasi ga-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

CUKINIJŲ APKEPAS 

2 šaukštai alyvuogių alie
jaus (truputis papildomo alie
jaus, kai reikės apšlakstyti ap
kepą, prieš dedant į orkaitę) 

4 vidutinio dydžio cukini
jos, supjaustytos ketvirtai-
niukais 

1/2 šaukštelis druskos 
1/4 (arba mažiau, pagal 

skonį) šaukštelio maltų pipirų 
1 vidutinio dydžio svogū

nas, smulkiai supjaustytas 
1 skiltelė česnako, smul

kiai sukapota 
1 puod. mažų (chenry) po

midorų, perpjautų per pusę 
1/2 puod. pamesan sūrio 
•1/4 puod. duonos džiūvė

sėlių • 
Įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Kepimo indą pa-
riebaluoti. Pakaitinti aliejų di
delėje keptuvėje, sudėti cu
kinijas, druską ir pipirus. 
Maišant pakepinti apie 4 min. 
Sudėti svogūnus ir česnaką, 
pakepinti apie 2 minutes, kol 
įkais. Nuimti nuo viryklės. Į 
cukinijas sudėti pomidorus, 
ryžius ir 1/4 puod. sūrio, 
sumaišyti ir supilti i paruoštą 
kepimo indą. Sumaišyti likusį 

1/4 puod. sūrio su duonos 
džiūvėsėliais, užbarstyti ant 
viršaus, užlašinti alyvuogių 
aliejumi (tik ne per daug) ir 
kepti orkaitėje, kol viršus 
paruduos — apie 45 minutes. 

Patiekalas gali būti valgo
mas tuoj pat arba atvėsintas ir 
per naktį palaikytas šaldy
tuve: skonis dar geresnis. Šil
dyti neuždengtą 350 laipsnių 
F orkaitėje apie 30-40 minu
čių. 

GELTONOSIOS 
CUKINIJOS 

Pastaba: tiek žaliosios, 
tiek geltonosios cukinijos yra 
„vasarinė daržovė" (nors 
šiame krašte jų galima gauti 
ir žiemą); jų žievė yra minkš
ta, valgoma. Daugiausia jos ski
riasi tik savo išviršine spalva 
ir pavadinimu. Žaliosios ang
liškai vadinasi „zucchini", o 
geltonosios — „squash". Yra ir 
vadinamųjų žieminių ,.squash", 
kurių žievė labai kieta — juos 
būtina lupti. Žieminių 
„sąuash" skonis yra aštresnis, 
jie miltingesni (primena mo
liūgą arba net bulves). Įvai
riuose patiekaluose, kai reikia 
cukinijų, ir „zucchini", ir 

„sąuash" galima sukeisti vie
ną su kitu. Rezultatai — tie 
patys. Čia receptas, kur pa
naudojamos abi „cukinijos". 

1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
1 mažas svogūnas, suka

potas (apie 1/2 puod.) 
2 česnako skiltelės, smul

kiai sukapotos 
1 geltonoji cukinija, su

pjaustyta mažais gabaliukais 
1 žalioji cukinija, supjaus

tyta tokiais pat gabaliukais 
1 raudonasis pipiras (red 

pepper), supjaustytas siaurais 
ruoželiais 

1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai balto vyno arba 

vandens 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1 šaukštas džiovinto ore-

gano 
2 šaukšteliai tarkuotos cit

rinos žievelės (tik geltonoji da
lis) 

Didelėje keptuvėje įkaitin
ti aliejų, sudėti svogūnus ir 
česnaką, pakepinti, kol tru
putį pageltonuos — apie 3 
min. Sudėti cukinijas, raud. 
pipirą, druską ir maltus 
pipirus. Pavirinti 2 min. Su
pilti vyną, citrinos sultis, citri
nos žievelę ir oreganą. Ret
karčiais pamaišant, virti, kol 
daržovės bus apkepusios, apie 
4-5 minutes. 

KIMŠTI OBUOLIAI 

4 rūgštūs obuoliai (vienodo 
dvdžio) 

1 šaukštelis citrinos sulčių 
1 puod. virtos ar keptos 

liesos vištienos mėsos (geriau
siai tinka krūtinėlės) 

2 salierų kotai, smulkiai su
pjaustyti 

1/2 puod. sumažinto riebu
mo majonezo 

1 šaukštas alyvuogių alie
jaus 

Obuolius nulupti, išgręžti 
vidurį, aplaistyti citrinos sul
timis, kad neparuduotų. Sa
lierus pakepinti aliejuje, kol 
suminkštės — apie 3-4 min. 
Vištieną sumaišyti su majo
nezu ir salierais. Prikimšti 
obuolius, viršų papuošti kapo
tomis petražolėmis ir mažųjų 
pomidorų (cherry tomato) 
puselėmis. Patiekti šaltus. 

„Taupioji virėja", 
Brocton, 1951 

LAŠIŠA SU RYŽIAIS 

1/4 puod. alyvuogių aliejaus 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1 dėželė be trynių kiau

šinių produkto („Better'n 
Eggs" arba „Eggbeaters") 

1 dėžutė (16 uncijų arba 1 
sv.) konservuotos lašišos (sal-
mon) 

1 svogūnas, smulkiai su
kapotas 

3 puod. virtų ryžių 
1 šaukštas kapotų petražo

lių arba šviežių kapotų krapų 
druskos ir maltų pipirų 

pagal skonį, bet iš esmės drus
kos nereikia, nes konservuota 
lašiša yra sūdyta 

vęs antausį, nes buvo „galvą 
paguldęs už Adamkų". Mane 
stebina, kad taip sunkiai iš
gyveno, nes per rinkimus bū
simasis prezidentas prižadėjo 
daug, ko B. Nainys pasigedo 
iki šiol. 

Tikiuosi, kad išsisklaidys 
tie liberalų demokratijos par
tijos ereliai, kurie prof. Vy
tautui Landsbergiui primena, 
jo žodžiais, reichmaršalo Ge
ringo erelius. O išrinktojo pre
zidento Rolando Pakso atžvil
giu, norėtųsi, kad, beskrai
dant jaustųsi lyg tas galingas 
erelis, pajėgus grumtis su 
bejausmiais valdininkais, dėl 
ypač provincijos gyventojų 
palankesnių gyvenimo sąlygų, 
nes tai pažadėjo. Jei taip, tai 
mūsų norai išsipildys ir todėl 
pritariu Broniui Nainiui ženg
ti pas išrinktąjį prezidentą 
„teigiamu žingsniu". 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

•MARGUMYNAI* 
_! 

DOVANOJO MffiTTES 
BAUSME 

Illinois valstijos guberna
torius George Ryan, prieš 
baigdamas savo kadenciją, 
sausio 11 d., 164-iems nu
sikaltėliams, nuteistiems mir
ties bausme, tą bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos, be teisės ūti pa
leistiems į laisvę. Tarp tų 
kalinių yra keturi"* moterys. 
Gub. Ryan 2000 n i t a i s laiki
nai sustabdė mirties bausmės 
valstijoje vykdymą, nes at
rasta, kad 13 nusikaltėlių mir
tininkų sąraše nebuvo mirties 
bausmės verti. Prieš palik
damas savo pareigas, guber
natorius apeliaciniam valsti
jos teismui įsakė dar kartą 
peržiūrėti visų, mirties baus
me nubaustųjų, bylas. Pagal 
atrastus trūkumus ar kitus 
neaiškumus, sausio 10 d. gub. 
Ryan keturiems kaliniams 
visiškai bausmę dovanojo — 
jie buvo paleisti laisvėn, o 
rytojaus dieną visiems mir
tininkams bausmė pakeista 
kalėjimu. 

Mirties bausmės oponen
tai giria gubernatoriaus 
sprendimą, nors nusikaltėlių 
aukų artimieji jaučiasi įžeisti 
ir iš naujo išgyvena buvusį 
skausmą. 

ChTr 

Sumaišyti petražoles (arba 
krapus), svogūną, citrinos sul
tis ir aliejų. Sumaišyti kiau
šinių pakaitalą, ryžius ir la
šišą, sudėti į riebalais išteptą 
indą, viršų lygiu sluoksniu 
padengti paruoštu aliejaus 
-svogūnų ir kitų prieskonių 
padažu. Kepti įkaitintoje iki 
350 laipsnių F orkaitėje 30 
min. 

Atsiuntė teta Viktorija 

KOPŪSTAI PRIE MĖSOS 

1 sv. raugintų kopūstų, 
nusunkus skystį ir nuplovus 
šaltu vandeniu 

1 rūgštus obuolys 
1 sukapotas svogūnas 
3 puod. sultinio arba vandens 
2 šaukštai aliejaus 
1/4 sv. rūkytų lašinukų 
Svogūną pakepinti alieju

je. Nuplautus kopūstus sudėti 
į puodą, užpilti sultiniu arba 
vandeniu, sudėti pakepintą 
svogūną, pavirti apie 2 vai., 
kol kopūstai bus minkšti. Bai
giant virti, sutarkuoti obuolį 
stambia tarka, sudėti į kopūs
tus, įdėti lašinukus ir dar pa
virti apie 15-20 min. 

Pastaba: jeigu nenorima 
vartoti lašinukų, galima į bai
giančius virti kopūstus įlašin
ti 3-5 lašus „liąuid smoke" 
prieskonio — bus jaučiamas 
rūkytos mėsos kvapas, be cho
lesterolio ir papildomų rie
balų. 

Pagal „Taupioji virėja" kny
gą (truputį pataisytas receptas 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ALTOvlOB^NAM^SVĮKATCSR 
GYVYBES DR\U*viAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

..sofftts".,.decks"...gutters'",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

GREIT PARDUODA 
ša Landmark 

! Jaaat: properties gg| 
Bus. 77322^8761 
Ftee. 708-425-7160 
Mot* 77359OO205 
Pscer 630-314-4330 

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

ELEKTROS 
PVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SIŪLO DARBA 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki S 1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

IŠNUOMOJA 

W estmont išnuomojamas 2 
mieg. apšildomas butas. 
Kaina $850 + „security 

deposit". Tel. 630-512-0725 
arba 630-205-4933. 

Masažo salonui reikalingi 
masažistai. Truputį kalbėti 

angliškai. Pravedami masažo 
kursai. Tel. 847-691-7348. 

SIŪLO KELIAUTI 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel 
250 VYest 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707. 
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P r e z i d e n t u i ž m o n ė s r a š ė a p i e 
p r o b l e m a s , p i n i g u s ir m e i l ę 

Atkelta iš 1 psl. — 28,973 
laiškus ir telegramas. 

Daugiausiai prezidentui 
ouvo rašoma apie Lietuvos 
bendradarbiavimą su užsienio 
valstybėmis, prašoma malo
nės, kreipiamasi teisės ir tei
sėtvarkos klausimais. Be to, 
neretai V. Adamkaus gerbėjai 
prašė atsiųsti prezidento nuo
trauką ar autografą. 

Kaip sakė prezidento pri
imamojo vedėja Violeta Sivile-
vičienė, pirmaisiais preziden
to kadencijos metais preziden
to neretai buvo prašoma su
teikti konkrečią materialinę 
pagalbą ar peržiūrėti pensijų 
dydį. Piliečiai taip pat skųsda
vosi, kad nesprendžiamos ne
kilnojamojo turto ar žemės 
grąžinimo, kompensacijų mo
kėjimo problemos. Dažnai 
laiškuose buvo skundžiamasi 
ir dėl neginamų vaikų teisių, 
valdininkų neveiklumo. 

Gauta ir kelios dešimtys 
laiškų, kuriuose buvo grasinta 
prezidentui. Šie laiškai buvo 
perduoti specialiosioms tarny
boms, kurios turėdavo patik
rinti tų grasinimų pagrįstu
mą. 

V. Sivilevičienė pasidžiau

gė, kad nei vienas grasinimas 
nepasitvirtino. 

Beje, Prezidentūra buvo 
gavusi ir voką su vadinamai
siais „baltaisiais" milteliais, 
kurie po rugsėjo 11-osios įvy
kių JAV sėjo nerimą dėl gali
mo juodligės užkrato. Tačiau 
įtartiname voke specialistai 
jokių pavojingų medžiagų ne
rado. 

Paprastai iš priimamojo 
laiškai patekdavo patarėjams, 
kurie priimdavo arba galu
tinius sprendimus dėl kokių 
nors problemų, arba pateikda
vo jas spręsti specialiai prezi
dento sudarytoms darbo gru
pėms. 

V. Sivilevičienės teigimu, 
prezidentas be išimties skaitė 
visus jam vaikų atsiųstus laiš
kus, kuriuos, kaip spėja Prezi
dentūros pareigūnė, vaikai ne
retai rašydavo ir be tėvų ži
nios. Juose pasitaikydavo ra
šybos ar gramatikos klaidų, o 
ant voko vietoj adreso buvo 
nurodoma tiesiog „Lietuvos 
prezidentui". 

Vasarį švenčiamos įsimy
lėjėlių — Valentino — dienos 
proga prezidentas taip pat yra 
gavęs keletą laiškų. IBNS. 

* Europos Sąjunga per 
vieną savo struktūrą — 
„Baltijos euroregioną" pasiren
gusi skirti 3 mln. eurų Lietu
vos apskrities aplinkosaugai. 
Tačiau šias lėšas dar reikia 
gauti pedantiškiems Vakarų 
europiečiams įrodžius, jog šie 
pinigai bus skirti ekologijai 
gerinti. Klaipėdoje ekologijos 
specialistai įsteigė darbo gru
pę, kuri rengs projekto „Jūrų 
žuvėdra" dokumentus. Pagal 
projektą ekologai turi supa
žindinti švedus su Lietuvos 
vandens išteklių valdymo tei
sine baze, surinkti duomenis 
apie problemines upes ir van
dens telkinius, taršos židinius. 

* Pasaul io bankas (PB) 
Lietuvoje da r žada prižiū
rėti vykdomas programas bent 
kelerius metus, tačiau nesle
piama, jog netrukus ši institu
cija paliks iš ekonominių sun
kumų besivaduojančią Lietu
vą. Ekspertai neslepia, jog PB 
veiklos Lietuvoje nereikia per
vertinti ir siūlo į ją žvelgti kri
tiškai. Nepriklausoma ekono
mikos ekspertė Margarita 
Starkevičiūtė pastebėjo, jog 
PB aktyviai skatintas valsty
binių įmonių privatizavimas 
ne visada išėjo į naudą Lietu
vai. „Privatizacija nepadeda 
spręsti ilgalaikių šalies finan
sinių problemų. Valstybė to
kiu atveju praranda įmonės 
ateities pajamas", pastebėjo ji. 
M. Starkevičiūtė įsitikinusi, 
jog užsienio investuotojai per
ka tik geriausias įmones, o 
problematiškesnės* bendrovės 
gula ant valstybės pečių. 

Premjeras Algirdas 
Brazauskas ir universitetų 
rektoriai pasiūlė grįžti prie to. 
kad aukštosiose mokyklose vėl 
atsirastų kelių rūšių besimo
kantieji — vieniems studijų iš
laidas padengtų valstybė, o ki
ti už studijas mokėtų patys. 
Tam prieštarauja Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros ko
miteto pirmininkas prof. Ro
landas Pavilionis. Jis teigia 
nematąs jokių svarių argu
mentų, dėl ko reikėtų keisti 
Aukštojo mokslo įstatymo 
nuostatas. Daug nepritarian
čiųjų yra ir tarp studentų. 

' Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas, lydi
mas žmonos Laimos, susitiko 
su Kauno arkivyskupu Sigitu 
Tamkovičiumi. Prezidento ats
tovas spaudai Aidas Petrošius 
nekomentavo, apie ką buvo 
kalbėta susitikime. „Tai pri

vatus vizitas", teigė jis. Tai ne
buvo pirmasis R. Pakso susi
tikimas su Katalikų Bažnyčios 
vadovais. Praėjusią savaitę 
išrinktasis prezidentas buvo 
susitikęs su kardinolu Audriu 
Juozu Bačkiu. KD. Eita> 

* Panevėžys jau pajuto 
poli t iku sp rend imą išbrauk
ti jį iš Lietuvos didžiųjų mies
tų sąrašo. Dėl to Panevėžio vi
suomenė nebuvo pakviesta da
lyvauti viešoje vaizdo konfe
rencijoje ..Lietuvos ateitis Eu
ropos Sąjungoje", kurią suren
gė Seimo Europos informacijos 
centras. Panevėžio politikai ir 
šiame mieste išrinkti parla
mentarai puolė taisyti padėtį 
po to, kai Aplinkos ministeri
jos užsakymu parengtame Lie
tuvos teritorijos bendrajame 
plane iš didžiųjų miestų sąra
šo penktasis valstybės miestas 
jau buvo išbrauktas. J prašy
mą grąžinti Panevėžiui turėtą 
statusą atsiliepė Aplinkos mi
nisterijos sekretorius Julius 
Laiconas — jis tvirtina, kad 
miestas tampa centru-vedliu, 
kuris paskui save temps Ute
nos bei L'kmergės rajonus ir 
taps Aukštaitijos regiono cent
ru. (LŽ. Eltai 

* Keturi opozicinės Sei
mo Tėvynės sąjungos (kon
servatorių) frakcijos nariai pa
prašė Valstybės saugumo de
partamento, Specialiųjų tyri
mų tarnybos ir Generalinės 
prokuratūros ištirti, ar „lig
šiolinėje Rolando Pakso veik
loje nėra politinės korupcijos 
požymių". Konservatoriams 
pirmiausia užkliuvo išrinktojo 
prezidento finansiniai rėmėjai 
Parlamentarai taip pat prašo 
specialiųjų tarnybų ištirti R. 
Pakso veiklą, kai jis du kartus 
vadovavo vyriausybei. <LŽ. Eitai 

* Išrinktojo prezidento 
Rolando Pakso bendražygė 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė ti
kina, jog nei būsimasis vals
tybės vadovas, nei jo komanda 
nepamiršo ir nepamirš rin
kimų programos. Ji teigė, jog 
visi per rinkimus duoti pa
žadai bus nuosekliai įgyven
dinti. (R, Elta) 

* Vilniaus miesto vyriau
siasis policijos komisaras 
Erikas Kaliaučius vėl atsidūrė 
Vidaus tyrimų tarnybos akira
tyje. Prieš dvejus metus komi
sarui jau teko aiškintis, kodėl 
jam pavaldūs net 5 gimi
naičiai. Šį kartą Vilniaus po
licijoje vienas po kito darbą 
gauna naujosios komisaro gy
venimo draugės Danutos Ja-
nuškevič artimieji. (R, Elta) 

* Dar netapęs tikru vals
tybės vadovu, Rolandas Pak
sas jau spėjo duoti ir pirmą 
viešą pavedimą Marijampolės 
apskrities viršininkui Albinui 
Mitrulevičiui. Jam teks išsi
aiškinti, kaip bus šiemet fi
nansuojama Marijampolės 
vaiko dienos centro veikla. 
Mat šios visuomeniniais pa
grindais vaikus globojančios 
įstaigos darbuotojos skundėsi, 
kad dabar gyvuoja tik rėmėjų 
dėka, o už ką toliau reikės 
maitinti socialiai remtinų 
šeimų vaikus nebežino. 

* „Laima Paksienė nenori 
daug permainų. Ji sieks su
derinti namų ūkio reikalus su 
šalies vadovo žmonos pareigo
mis visuomenėje. Ji taip pat 
stengsis, kad viešumas ir nau
jasis jos statusas nepakeistų 
vaikų gyvenimo", teigė viešųjų 
ryšių firmos darbuotoja Erika 
Umbrasaitė. (LR, Elta) 

* Kauno rajono apylin
kės te i smas dar 9 mėnesiams 
atidėjo civilinės bylos, iškeltos 
pagal Seimo nario Vytauto 
Landsbergio pareiškimą, nag
rinėjimą. V. Landsbergis jau 
beveik 2 metus siekia savo 
vardu įteisinti prieš karą jo 
motinos Onos Landsbergienės 
įsigytą turtą — gyvenamąjį 
namą ir tvartą, esančius Kau
no rajone, Gaižėnėlių kaime, 

kurie šiuo metu priklauso čia 
gyvenančiai Reginai Dar-
gužienei. Teismo procesas už
sitęsė po to, kai politikas žemę 
po ginčytinais pastatais par
davė Australijoje gyvenan
čiam savo giminaičiui Konstan
tinui Algimantui Karazijai. 
Teismui jau nebe pirmą kartą 
nepavyksta įteikti jam šauki
mo. (KD, R, Eltai 

* Šių metų Prezidentūros 
biudžete nenumatytos lėšos 
kadenciją baigiančio preziden
to Valdo Adamkaus komandos 
išeitinėms kompensacijoms ir 
naujojo valstybės vadovo inau
guracijos iškilmėms. Rolandui 
Paksui skirtoms iškilmėms pi
nigų Prezidentūra bandys 
gauti iš valstybės rezervo fon
do. (LŽ, Elta) 

* Praėjusią savaitę pa
saulio biržose aukso kaina 
pasiekė rekordines aukštu
mas, investuotojai karštligiš
kai metėsi prie šio tauriojo 
metalo. Lietuvoje šio proceso 
atgarsių beveik nebuvo jau
čiama. Specialistai tvirtina, 
kad apie galimybes investuoti 
į auksą Lietuvoje nedaug kas 
žino, be to, Lietuvos rinka ne 
taip jautriai reaguoja į pasau
lio įvykius. Lietuvos komerci
niai bankai turi leidimą atlikti 
operacijas su auksu. Tačiau 
gyventojai, siekiantys apsau
goti savo santaupas nuo nu
vertėjimo ir paversti jas auksu 
renkasi paprastesnį būdą — per
ka aukso dirbinius. 

* Marijampolės versli
ninkų grupė bando iš mir
ties taško pajudinti prieš ke
lerius metus parengtą gele
žinkelio rekonstrukcijos pro
jektą JRail Baltica". Šis pro
jektas yra Baltijos valstybių 
kuriamo bendro transporto 
„koridoriaus" dalis. Projekto 
perspektyvoms aptarti Mari
jampolėje surengta konferen
cija, kurioje dalyvavo ir Lenki
jos pareigūnai. Pasak apskri
ties viršininko Albino Mitrule-
vičiaus, šio projekto įgyven
dinimas reiškia ne tik naujo 
geležinkelio atsiradimą, bet ir 
skatintų Suvalkijos regiono 
verslo plėtrą. (LŽ, R, Elta) 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" 
SPAUSTUVĖS PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, 
savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moder
nesnės spaustuvės visoje Amerikoje. „Draugo" 
spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 
laikraščius, programas, pakvietimus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, pasirink
tais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio 
„Draugas" spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" 
spaustuvei, yra parama dienraščiui. ..Draugas" turi 
atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų 
vadovus bei kitų lietuviškų draugijų vadovybę pasi
naudoti „Draugo" spaustuvės patarnavimu. Atvykite 
bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaus
tuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių 
kultūrinį gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos dar
bus „Draugo" spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi 
aprašyti visus renginius ir organizacijas, todėl nėra 
kito tokio išeiviją jungiančio veiksnio kaip 
„Draugas". 

Visais darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

* Nors daugelis žmonių 
dar nelabai nori patikėti 
gyvenimo lygio Lietuvoje kili
mu, ekonomistai teigia, kad 
padėtis po truputį gerėja. Ge
rėjanti „Sodros" finansinė 
padėtis leido pernai pirmą 
kartą po ilgo laiko net du kar
tus didinti pagrindinę pensiją 
— nuo 138 iki 147 Lt. (R, Elta) 

* Daugiau kaip metus ne
veikiantis Kauno popie
riaus fabrikas gali būti at
gaivintas. Įmonių bankroto 
administravirno ir teisinių 
paslaugų biuro direktorius 
Aurimas Valaitis patvirtino, 
jog atsirado pirkėjas, įsigijęs 
visus fabriko įrengimus bei 
pagrindinius pastatus. Popie
riaus gamybos įranga parduo
ta už 1.5 mln. litų, o pastatai 
— už 6 mln. litų. Praėjusių 
metų gegužę, kai fabrikui 
buvo iškelta bankroto byla, 
įmonės ilgalaikis turtas buvo 
vertinamas beveik 18 mln. 
litų. Skolos, be 2.25 mln. li
tų neišmokėtų atlyginimų, dar 
50-čiai kreditorių siekė 10.9 
mln. litų. (KD, Elta) 

* Sausio 18 d. Kauno 
rotušėje buvo surengtas 
tradicinis keturių miesto val
džių pokylis. Tačiau šventėje 
nepanoro dalyvauti nei meras, 
nei vicemerai. Miesto savival
dybėje sklandė kalbos, kad 
pokylis rengiamas nesilaikant 
ceremonijų protokolo: neva iš
kilmių globėju negali būti libe
ralas Erikas Tamašauskas, 
kuris dabar tėra tik paprastas 
miesto tarybos narys. (KD, Elta) 

* Po sutrikimų, kurie 
dėl susikaupusio ižo buvo 
praėjusią savaitę, Klaipėdos 
valstybinis jūrų uostas dirba 
normaliu režimu. Uosto kapi
tono Viktoro Lukoševičiaus 
teigimu, pasikeitęs vėjas ir 
srovės išnešė didžiąją dalį uos
to akvatoriją dengusio ledo. 
Akvatorijoje likęs ižas laivybai 
beveik netrukdė. Kiek dau
giau ledų susikaupė už uosto 
vartų. Tačiau ir šį apie 0.5 jūr
mylės (beveik 1 kilometrą) be
sitęsiantį plotą laivai lengvai 
įveikia. Per paskutinę parą iš 
Klaipėdos uosto išplaukė 23, 
atplaukė 12 laivų. Pirmadienį 
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Lietuvos Part izanų šalpai aukojo: 

$1,500 Joseph L. Materas, Oak Park, C A (viso 
$10,915.24). 

$1,000 Adelė ir Julius Balsiai, Los Angeles, CA (viso 
$4,000). 

$400 Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda" per Juozą Mikulį, 
Westchester, IL (viso $3,200). 

$240 Gediminas Balanda, Warren, MI (viso $1,040). 
$100 Bruno Andriukaitis, Forest Park (IL (viso $450); 

Vincent Butvydas, Palm Beach Garden, FL; Lilė 
ir Valentinas Ramoniai, Lemont, IL (viso $700); 
Melrose Park LB apylinkė per John Rugelį, IL 
(viso $300). 

$50 Maksimas Karaška, Fredericksbrg, VA (viso 
$500); Eduard A. Laukys, Fort Salonga, NY (viso 
$150); Valdemarą Rašytinis, Chicago, IL (viso 
$290). 

$25 Sofija Bražionienė, Oak Lawn, IL (viso $125); Jo
seph ir Helen Janiūnas, Stratford, CT (viso $100); 
Aldona Jesmantas, Riverside, IL (viso $75); Rai
mundas Kiršteinas, Rochester, NY (viso $75); Al
dona ir Alvydas Kudirkai, La Crescenta, CA (viso 
$70); Regina B. Petrauskas, Clarks Summit, PA 
(viso $175). 

$10 Zigmas Dabrila, Worcester, MA; Dr. Peter Jokub-
ka, St. Petersburg, FL (viso $50); Augustinas ir 
Dalia Orentai, Palos Heights, IL (viso $30). 

Pagerbdami mirusiųjų atminimą, partizanų globai 
aukojo: 

a.a. Stepo Leveckio atm. Pelagija Leveckiene, Dayto-
na Beach, FL $100. 

a.a. Šiurilų ir Adomaičių šeimų mirusius: Ona Ado
maitienė, Sunny Hills, FL $100 (viso $700). 

a.a. Norberto Tarulio atm.: Halina Bagdonas, Oak 
Lawn, IL $200 (viso $1,400). 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba širdingai 
dėkoja aukotojams už gausias aukas. 

Mirusiųjų šeimoms ir artimiesiems reiškiame širdingą 
užuojautą. 

Norintieji savo aukomis prisidėti prie buvusių parti
zanų šalpos, ypač sergančių, prašome siųsti šiuo adresu: 
L.P.G. FUND, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 
60629. Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių (Tax I.D. 
#36-3163350). 

prie „Klaipėdos naftos" kran
tinių jau stovėjo du kraunami 
tanklaiviai. i K. Eita i 

* Moteriškų drabužių ga
mintoja UAB „Fedora" ren
giasi didelių darbo sąnaudų 
reikalaujančios gamybos iškė
limui į pigesnės darbo rinkos 
valstybes. Iki šiol siuvimo pas
laugas pirkusi iš smulkių Lie
tuvos įmonių, „Fedora" jau 
įsteigė siuvimo įmonę Lvove 
(Ukraina). Šiuo metu ten dir
ba apie 140 žmonių, investici
jos sudaro 1.5 mln. litų. Įmo
nės vadovai dairosi galimybių 
dalį gamybos iškelti ir į Viet
namą. (VŽ, Elta) 

* Vienintelė Lietuvos 
degtukų gamintoja, Kauno 
bendrovė „Liepsna" atrado 
rinkos terpę Afrikoje. Netru

kus produkcija bus pradėta 
eksportuoti į Nigeriją, o prieš 
metus kauniečių pagamintus 
degtukus pradėjo naudoti 
Pietų Afrikos respublikos gy
ventojai. J3u pirkėjais iš Nige
rijos dėl kainos iš esmės jau 
susitarėme. Netrukus turime 
sulaukti jų atstovo, kad šis 
įsitikintų, jog esame patikimi 
gamintojai. Esame pasiruošę 
užmegzti glaudesnius verslo 
santykius", teigė įmonės rin-
kodaros direktorius Tomas 
Deltuva. 

* Seimo narys konserva
torius Jurgis Razma su
kėlė triukšmą dėl drausti
nio, kuriame yra vadinamasis 
Europos geografinis centras, 
likimo. Parlamentaras įtaria, 
kad vietoj draustinio gali atsi
rasti golfo laukai. (R Eita) 

Aukos „Dainavos" jaunimo stovyklai 
2002.05.01 iki 2002.12.31 

$6,787 prel. Prauskis Juozas ($35,137). 
$4,098 a.a. Marijos Petrulienės atminimui suaukotos 

draugų ir artimųjų per Vytą Petrulį ($5,623). 
$2,535 a.a. Stasės Laniauskienės atminimui suaukotos 

draugų ir artimųjų. 
$1,525 a.a. Vyto Polteraičio atminimui suaukotos drau

gų ir artimųjų per Ritą Polteraitienę ($1,625). 
$1,000 Momgaudas Regina ($2,350); Siliūnas Rimas ir 

Viktorija ($4,830). 
$300 Laucis Augustinas ($3,305); Pranckevičius Pra

nas ir Žibutė ($400). 
$270 a.a. Rimo ir Tauro Gaižučių ir a.a. Martyno Meš

kausko atminimui suaukotos draugų ir artimųjų 
per Mariją Meškauskaite ($470). 

$250 Jankus Paulius ir Alma ($1,000); Kaunas Ferdi
nandas ir Vanda ($1,000). 

$200 „Ateities" klubas Klevelande ($1,975); Balanda 
Gediminas ($2,300); Norkūnas Benediktas 
($2,410); Paškonytė Teresė; Razgaitis Kazys ir 
Violeta ($400). 

$164 Polikaitis Juozas ir Irena ($5,000). 
$150 Žlioba Petras ir Laima ($300). 
$130 Underys Vitas ir Taura ($500). 
$110 Neverauskas Benediktas ir Vita ($1,000). 
$100 Adomavičius Jonas ($500); Ambrozaitis Kazys ir 

Marija ($2,700); kun. Babonas Alfonsas ($300); 
Baršketienė Eugenija ($300); kun. Čyvas Matas 
($2,300); Darnusis Adolfas ir Jadvyga ($2,200); 
Dauper Ruth ($200); Gaška Gintautas ir Rūta 
($500); Jeneckas Elena ($330); Juozevičienė Al
dona ($1,105); Kapačinskas Juozas ir Dana 
($300); Kazickas Juozas ir Aleksandra ($2,040); 
Kliorys Petras ir Jadvyga ($1,700); Kriaučiūnas 
Romualdas ir Gražina ($5,250); Lapkus Domas ir 
Rasa ($200); Lietuvių Kredito Draugija „Taupa" 
Klevelande; Lietuvninkas Vytenis ir Elzytė 
($200); Lingienė Albina ($2,000); Majauskas Vy
tautas ir Vanda ($1,533); Nakas Jonas ir Kristi
na ($1,400); Polikaitis Darius ir Lidija ($900); 
Sadauskas Linas ir Dalia ($1,300); Sidrys Linas 
ir Rima ($7,400); Stepaitis Algirdas ir Laima 
($1,000); Sutkus Ada ($500); Sventickas Edvar
das ir Alma ($1,050); Širvaitis Algis ir Dalia 
($450); Šiurkienė Vladislava ($380); Valavičius 
Antanas ir Viktorija ($1,600); Valiulis Šarūnas ir 
Ramoną ($400); Žumbakis Povilas ir Giedrė 
($375). 

$75 Lelis Vacius ir Ada ($l,40O). 

$50 Barzdukas Arvydas ir Daiva ($650); Bauža Ta
das ir Genovaitė ($400); Bublys Algimantas ir 
Birutė ($510); Erlingis Stasys ir Marija ($350); 
Gruodienė Jadvyga ($665); Kriaučiūnas Kazys ir 
Eugenija ($303); Kutkus Leonardas ir Emilija 
($500); Ražauskas Kazys ir Rožė ($1,240); Šom-
kaitė Rožė ($1,488); Vaisnys Rimas ir Elona 
($380). 

$45 Valaitienė Agota ($2,000). 
$35 Kulbis Tadas ir Rūta ($200). 
$30 Garimas Albinas ir Ona ($380); Keblys Kęstutis 

ir Vitalija ($1,230); Navasaitis Kazys ir Dalia 
($300). 

$25 Aleksa Petras ir Laima ($235); Augienė Danutė 
($335); Babickienė Aušra ($636); Baužys Juozas 
ir Ona ($975); Dambriūnienė Elena ($175); Do-
veinis Juozas ir Danutė ($480); Giedraitienė Ani
ceta ($460); Giedraitis Juozas ir Leonidą ($600); 
Hallal Richard ir Iris; Musonis Vytautas ir Ge
novaitė ($1,225); Pikūnas Justinas ir Regina 
($1,025); Sabaliūnas Leonas ir Ona ($200); 
Staškus Vladas ($365); Udrys Narimantas ir Ja
nina ($300); Žilionis Egidijus ir Roma ($445). 

$20 Anužienė Danutė ($150); Balbatas Jonas 
($1,400); Čižauskienė Elena ($585); Sadauskas 
Albinas ($250). 

$10 Arštikienė Marija ($135); Briedis Juozas ir Anna 
($1,335); Gruzdys Vitoldas ir Vanda ($230); Var-
dienė Nijolė ($310). 

„Dainavos" stovyklos vadovybė nuoširdžiai dėkoja visiems 
už aukas. 



DRAUGAS, 2003 m. sausio 22 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO 
ŠAUKLYS 

Šiuo kviečiame dalyvauti, 
pristatant mokslinį-kūrybinį 
pranešimą 2003 m. Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, kuris 
įvyks 2003 m. gegužės 21-25 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, Illinois. 

Numatytos sekcijos ir temos: 
1. Lituanistika (literatūra, 

kalbotyra, tautosaka, ir t.t.); 
2. Istorija; 
3. Griežtieji mokslai (fizika, 

chemija, biologija, biotechnolo
gija, biochemija, neurologija, 
ir U.); 

4. Teisė; 
5. Inžinerija, architektūra; 
6. Medicinos mokslai; 
7. Informatika; 
8. Vadyba; 
9. Ekonomika; 
10. Sociologija; 
11. Politiniai mokslai; 
12. Aplinkosauga; 
13. Kompiuteriniai mokslai; 
14. Lietuvių mokslininkų 

produktyvumas, mokslo popu
liarinimas visuomenėje, jau
nosios kūrėjų kartos veiklos 
globalizacija ir grįžtamasis 
ryšys su Lietuva. 

Pranešimo tematika yra pa
liekama pranešėjo nuožiūrai, 
bet ji turi atspindėti autoriaus 
profesinės srities įgūdžius ir 
būti surišta su pasirinktos se
sijos kryptimi. Paskiriems pra
nešimams skiriama 20 min., 
bet neilgiau, kaip 25 min. 
Tarpe 5 ir 10 min. paliekama 
klausimams ir komentarams. 
Pageidaujantieji padaryti pra
nešimus, prašomi užsiregis
truoti per intemetą (http:// 
mks.lms.lt) ir pristatyti tezr 

abstrakto forma (neilgesnis 
kaip 150 žodžių, „Word for
mate") ir autorių biografiją, 
pagal nurodymus lietuvių ir 
anglų kalba. Taip pat pra
šoma siųsti pasiūlymo ko
piją žemiau nurodytiems sek
cijų organizatoriams. Ištisi 
pranešimai pageidaujami lie
tuvių kalba, bet išimtinais at
vejais bus leidžiami pristatyti 
ir anglų kalba. Visų rašytinių 
pranešimų nereikia pateikti. 

Kiekvienai sesijai duodama 
tarp dviejų ir trijų vai. laiko. 
Sesijų vadovai, pagal galimy
bę bandys suderinti paskiras 
temas į surištą tėkmę. 

Pranešimų pasiūlymus pra
šome atsiųsti ne vėliau kaip 
iki 2003 m. vasario 1 d. šiems 
asmenims: 

JAV ir kitur, išskyrus 
Lietuvą. 

Marius Naris (MKS organi
zatorius (mnaris@att.net) — 
visomis temomis, išskyrus in
žineriją ir architektūrą. 

Stasys Bačkaitis (bsta-
sys@ail.com) — inžineriją. 

Vytenis Gureckas (Vgu-
reckas@cua.eud). — archi
tektūrą. 

Lietuvoje. 
Vygintas Gontis (gon-

tis@ktl.mii.it) — visomis temo
mis, išskyrus inžineriją ir ar
chitektūrą. 

Rimutis Bansevičius — 
(bansevicius@cr.ktu.lt) inži
neriją ir architektūrą. 

MKS rengėjai nepadengia 
nei kelionės, nei apsistojimo 
išlaidų. 

Info. 

Lietuviškoji v i suomenė 
ir organizacijos kviečiamos j 
Maironio mokyklos 2002 metų 
abiturientų pagerbimo vaka
rą, pavadintą ..Žvaigždžių va
karo" vardu. -Jis įvyks Pasau
lio lietuvių centre vasario 1 d., 
šeštadienį. 6:30 vai. vak. 
tas užsisakyti salima tei., 
skambinant Reginai Šaulienei 
708-424-8605. 

Los Angeles Dramos sam
būris atvyksta į Čikagą kovo 
30 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. 
ir vaidins linksmą Jono Mac-
konio komediją „Lady Makbet 
iš Akmenės". Veikalo premje
ra įvyko š.m. sausio 12 d. Los 
Angeles. ("A. ir buvo labai pa
lankiai žiūrovų įvertinta. Šį 
renginį sambūris skiria 
„Draugui". 

.•• Irena Kri iene ir Agutė Tiškuvienė. 
V y t a u t o .Jasinevič iaus nuotr 

LIETUVIS — FUTBOLO 
ŽVAIGŽDĖ 

Cleveland. OH, gimęs lietu
vis Joe Jurevičius šį sekmadie
nį, sausio 26 d., žais ameri
kietiško futbolo NFL „Super 
Bovvl" baigminėse rungtynėse. 
Jurevičius žaidžia Tampa Bay 
„Buccaneers" komandoje. Tai 
bus J. Jurevičiaus antrasis 
pasirodymas „Super Bowl" — 
prieš kelerius metus jis žaidė 
su Xew York „Giants". 

Joe Jurevičius yra Cleve
land lietuvių sporto klubo 
„Žaibas" narys, priklauso ir 
„Litts Angler" — lietuvių 
žuvautųjų klubui. 

LIETUVOS „POP" 
GRUPĖS MUZIKA 

Lietuvos Radiocentro apdo
vanotoji laimėtojų grupė bus 
girdima radijo bangomis 
..Pasaulio roko muzikos sos
tinėje", Cleveland, OH, kuria
me yra „Rock-n-Roll Hali of 
Fame & Muzeum". šeštadienį, 
vasario 1 d„ tarp 3 ir 4 vai. po
piet per Cleveland radijo stotį 
WERE 1300 AM, kurioje bus 
transliuojama speciali laida: 
„Who Won Lithuania's 2002 
Raciocentre Music Awards". 
Laida bus pravesta anglų kal
ba. Laidą praves Linas Johan-
sonas. Populiariausia Lietu
vos „pop" muzikos grupė (ar 
atskiras dainininkas) bus iš
rinkta sausio 31 d. Tarp popu
liariųjų šiuo metu yra Andrius 
Mamontovas, „Skamp" ir Vy
tautas Kernagis, „G&G", 
„Sindikatas"; „ŽAS"; „Biplan"; 
Gintarė; „Delfinai", Tigrą; 
„Mango" ir dar kelios kitos. 

Prel. Ignas Urbonas, Le
mont, IL, „Draugui" padova
nojo 100 dol„ kad būtų su
mažintos dienraščio leidybos 
išlaidos, širdingai dėkojame. 

Karaliaus Mindaugo 750 
metu jubiliejaus paminėjimas 
bus kovo 2 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Prog
ramoje: istorikės Ritos Kun-
čienės paskaita: aktorius Egi
dijus Stancikas ir muzikas 
Raigardas Tautkus. Ruošia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Emilija Kielienė, gyve
nanti Willow Springs, IL, Sta
sio Džiugo knygų fondui dova
nojo vertingų knygų ir kitų 
leidinių, išleistų ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje. E. Kielienė anks
čiau buvo veikli lietuviškų or
ganizacijų narė ir Lietuvos 
Dukterų draugijos valdybos 
pirmininkė. 

Filatelistų draugija „Lie
tuva" šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sekmadienį, sau
sio 26 d., 12:30 vai. popiet, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro" salėje. Po 
susirinkimo — vaišės ir pa
bendravimas. Bus padaryta 
visų susirinkimo dalyvių nuo
trauka draugijos spaudai. 
Kviečiami draugijos nariai bei 
visi asmenys, kurie domisi 
Lietuvos filatelija. 

Vaikai i prat inas i padėti a r i m u i . Kai reikėjo , talpilltuvus krauti ..Saulutes" siuntas vargstantiems 
. buvo ir daug suaugusių talkininkui. 

Indrės Ti jūnė l ienės nuotrauka 

http://
http://mks.lms.lt
mailto:mnaris@att.net
mailto:sys@ail.com
mailto:reckas@cua.eud
mailto:tis@ktl.mii.it
mailto:bansevicius@cr.ktu.lt


AR IŠLIKSIME- PRIKLAUSO NUO MUS1 

Dr. P. Kisielius, V. Krumplis ir Cicero LB pirm. M. Baukus. 
x J. Kuprio nuotrauka 

L-oienj: 
kiene. 

Gabalienė, 0 Bau-
Kuprio nuotrauka 

Šių metų, sausio 19 d. įvyko 
Cicero apylinkės LB valdybos 
surengtas, lietuvių bendruo
menės susitikimas. Po šv. 
Mišių, parapijos salėn 
sugužėjo bene visas š imtas 
žmonių. Ypatinga proga susi
rinkę žmonės, ragavo lietu
viško kugelio su spirgučiais, 
kurio kvapas tik įėjus į para
pijos salę maloniai kuteno 
nosį. 

Pagrindinis renginio t ikslas 
- sutelkti lėšų „Draugo" dien
raščio leidybai paremti. Su pa
garba ir nuolankumu sklaidau 
istorijos puslapius ir žaviuosi. 
Kokia vieninga, susitelkusi 
ryžte išsaugoti lietuvišką žodį, 
tau ta mūsų buvo. Pirmasis 
„Draugo" numeris pasirodė 
prieš 93 metus - 1909 m. lie
pos 12 d. VVilkes Bare, PA. 
Pirmasis redaktorius, kun. 
Antanas Kaupas , kartu su ki
tais bendraminčiais, siekė vi
sapusiškai atspindėti ir atsk
leisti lietuvių tautos gyveni
mą, pabrėždamas, kad lietu
vių tauta ir jos ugdymas turi 
būti išskirtinio dėmesio cen
tre. Tokia graži idėja, deja lyg 
ir prasilenkia su tautine nū
dienos ideologija. Ar ji atitin
ka dabartinį laiką, dabartinės 
žmonių kar tos poreikius, ar ji 
nėra tiesiog sustingusi? Vy
resnės kar tos žmonės, ideali
zuodami praeitį, savo laikų 
dvasines vertybes dažnai laiko 
vienintelėmis teisingomis, ne
keistinomis ir neliestinomis. 
{domiausia, kad ta pati tau
tinė idėja, yra draskoma kartų 
prieštaravimų, kurios kelio 
pabaiga - neišvengiamas nu
tautėjimas. Būtent todėl tu
rime išsaugoti „Draugą", 
pirmąjį ir vienintelį lietuvišką 
dienraštį išeivijoje. Dienraščio 
redaktoriai ir administracija 
nusprendė laikraštį populia

rinti išeivijos vaikų, mažųjų 
lietuviukų tarpe. Laikraštyje 
atgaivintas „Draugo" lietu
viukų skyrelis, kur iame tau
t iškumo esmę ir meilę lietu
viškam žodžiui pradedama 
skiepyti nuo pa t vaikystės, 
prieinama ir sup ran t ama vai
kams kalba. Štai tokią misiją 
norėtų atlikti „Draugo" lietu
viukų redaktorė, nuoširdžiai 
t ikėdama dienraščio ateit imi. 
Dienraščio, padėsiančio su
telkti lietuvius išeivius, su
glausti savo gre tas išsaugo
j a n t mūsų visų „Draugą". 
Bendruomenės pasitikėjimas 
ir tikėjimas, kad naujai atva
žiavę lietuviai tęs jų pradėtus 
darbus , įkvėpė naujų jėgų ir 
idėjų. 

Dr. Petras Kisielius - vienas 
seniausių Cicero telkinio 
narių, pritarė „Draugo" lietu
viukų sumanymui ir pažy
mėjo, jog parama ir pagalba 
dienraščiui - kilnus kiekvieno 
lietuvio poelgis. 

Dienraščio adminis t ra tor ius . 
Valentinas Krumplis, papasa
kojo susirinkusiems apie pla
nuojamus pakei t imus ir atei
ties perspektyvas. 

Kiekvienas atvykęs galėjo 
išbandyti laimę loterijoje, ku
riai prizus dosniai paaukojo: 
Naujalienė, Olšauskienė, Ru
gelis, Rugelienė, Radvilienė. 
Gabalienė, Kisieliai. Razma. 
Binkevičienė. Venclovienė. Ci
cero LB, Marija Remienė, Ku-
prienė. Didžiuliai. Barškie-
tienė, Šabrinskienė. Metinę 
„Draugo" dienraščio prenu
meratą laimėjo Mikutė Bi-
kulčienė. 

Didelė padėka laikraščio 
vardu visiems, kurie ne
gailėdami laiko, susirinko 
pabūti kartu ir paremti mūsų 
visų dienraštį „Draugą". 

Vitalija P u l o k i e n ė 

POSĖDIS SAUSIO 13 KRUVINIEMS 
ĮVYKIAMS PAMINĖTI 

Prieš atidarant specialų 
ALTo posėdį, pirmininkaujant 
E. Oželienei, jos pakviestas, 
prelegentas P. Narutis padarė 
įdomų pranešimą. 

Jis visų pirma priminė 
žiaurius įvykius 1991 metais 
sausio 13, kai sovietinė okupa
cinė armija Vilniuje šaudė be
ginklius demonstrantus, kurie 
reikalavo laisvės Lietuvai. 
Tuo metu buvo nušauta 14 de
monstrantų ir daug sužeista, 
tačiau kova, su Dievo pagalba, 
buvo laimėta. 

P. Narutis pagrįstai, isto
riškai paminėjo visus klausi
mus apie lietuvių tautos kovą 
už egzistenciją ir nepriklau
somybę. Savo pranešime jis 
minėjo Stalino ir Hitlerio suo
kalbį prieš Pabaltįjį ir Len
kiją, išryškindamas Molotovo 
bei Ribbentropo slaptus proto
kolus 1939 metais. Taip pat 
lietuvių tautos kovą pokario 
metais, lietuvių partizanų pa
sipriešinimą, trukusį nuo 
1944 iki 1954 metų. Pami
nėtos buvo Lietuvos ir lietu
vybės problemos iki šiol gyvos 
Seinų-Suvalkų trikampy, o 
taip pat Baltarusijoje. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 

etnines žemes, valdomas da
bartines Lenkijos, pranešėjas 
taikliai pastebėjo specifinį 
faktą, surištą su vyskupo A. 
Baranausko minėjimu Seinų 
— Suvalkų trikampy, kur vys
kupas Norvilas aukojo Mišias 
ne lietuviškai, bet lenkiškai, 
kai dauguma gyventojų ten 
yra lietuviai. P. Narutis publi
kos paklausė, kodėl? 

Prelegentas kalbėjo ir apie 
Karaliaučiaus kraštą, vis dar 
nelegaliai valdomą rusų. Jis 
priminė klausytojams apie 
Stalino, Churchill, Roosevelt 
imperialistinį derybų pobūdį 
dėl Prūsijos likvidavimo, taip 
lengvai atiduodant Prūsiją so
vietų globon 50 metų, kur 
buvo įvykdytas pats žvėriš
kiausias genocidas prieš prū
sus ir vietinius gyventojus. P. 
Narutis taip pat paminėjo ir 
ALTo kovą už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, 
net jo delegatai buvo pasiųsti į 
Maskvą. Aktyviai tame rei
kale dalyvavo ir VLIKas, ku
ris, Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, savo laisvinimo 
funkcijas atidavė naujos Lie
tuvos Seimui. Baigiamoje pra
nešimo dalyje P. Narutis pa-

Linksmosios loterijos a 
kiene ir dr. P. Kisielius 

kų redaktorė V. Pulo-
J. Kuprio nuotrauka 

.Draugo" adm. V. Krumplis įteikia metinę prenumeratą M. Bikuičienei. 
J. Kuprio nuotrauka 

minėjo, kad ALTo kova už Lie
tuvos tolimesnį rėmimą neturi 
būti sustabdyta, kad Rusija, 
įvykdžiusi genocidą prieš Lie
tuvą, turi sumokėti kompen
saciją. 

Po P. Naručio įdomaus ir la
bai vertingo pranešimo, E. 
Oželienė pasiūlė šiuo klausi
mu pasisakyti dalyviams. 
Tarp pasisakiusių buvo naujai 
įsijungęs į ALTo eiles, per
sikėlęs gyventi į Čikagą, poe
tas, epigramistas Vytautas 
Laugalis, kuris paskaitė ke
lias eilutes iš savo politinės 
epigramos, skirtos Lietuvos 
emigrantams, laikinai ar pas
toviai gyvenantiems Ameri
koje. ALTo korespondentas, 
atsakingas už jo spaudą, V. L. 
citavo savo eiles, du posme
lius, kurie iš tikrųjų priminė 
visiems klausytojams, kad Ru
sijos nelegaliai valdoma Prūsi
ja turi būti restauruota ir su
jungta su dabartine laisva 
Lietuva. 

V. L. 
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