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Lietuvos skautų 
tautinė stovykla; 
Jubiliejinė stovykla 
JAV-se; skautiškų 
dainų konkursas. 

2 psl. • 

Kaip adata šieno 
vežime; viena ar dvi 
Lietuvos; atkarpoje — 
lietuvių namai 
senovėje. 

3 psl. 

Skaitytojai pasisako 
apie J. Masiulio 
knygas, V. Jautoko 
straipsnius, žmones iš 
Rockford, IL ir daug 
daugiau; šeimininkių 
kertelė. 

4 psl. 

Prisimenamas a^a 
Vladas Garsys. 

5 psl. 

Svajoja dalyvauti 
olimpiadoje; rengiamas 
Dariaus ir Girėno 
skrydžio paminėjimas. 

6 psl. 

Sportas 

* 2003 metų pasaul io 
baidarių ir kanojų irklavimo 
varžybų taurės savininku tapo 
Alvydas Duonėla (nuotr. deši
nėje). Savaitgalį Zagrebe (Kroa
tija) vykusiame baigiamajame 
varžybų rate lietuvis nedalyva
vo, tačiau pergalei pasiekti 
užteko ankstesniuose keturiuo
se ratuose iškovotų 205 įskaiti
nių taškų. III vietą užėmė A. 
Duonėlos bendrininkas dvivie
tėje baidarėje (kairėje) Egidijus 
Balčiūnas (152 tšk.). 

* JAV valstybinio „For-
mula-Dodge" č e m p i o n a t o 
penktojo rato pirmajame važia
vime Lietuvos atstovas vilnietis 
Žilvinas Oškutis užėmė 6-tąją 
vietą. 

* Per Europos valstybių 
sos t ines b ė g a n t i s Petras 
Silkinas pirmadienį pasiekė 
Varšuvą. P. Silkinas planuoja 
aplankyti 44 Europos valstybių 
sostines ir nubėgti per 16.000 
kilometrų. 

Naujausios 
žinios 

* Tarnybos sovietų ka
riuomenėje negal ima laikyti 
priverstiniu darbu, mano teis
mas. 

* Vyriausybė ir sostinės 
valdžia nepelnytai prisiėmė 
visus laurus dėl Karaliaus 
Mindaugo tilto pastatymo. 

N o r i n t i e m s įstoti į 
Liberalų ir centro sąjungą 
teks pereiti „reputacijos filtrą". 

Siūloma nuo rugsėjo 
minimalią mėnes io algą pa
didinti iki 450 litų. 

* Kaune bus at idengtas 
paminklas poetui Bernardui 
Brazdžioniui. 

* Kaimo sodybose šiemet 
apsi lankė 18.6 proc . dau
giau poilsiautojų 

Karaliaus Mindaugo idėja ir šiandien vienija 
pasaulio lietuvius 

Vilnius, liepos 8 d. (Elta) — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) vėliavos pakėlimo ce
remonija Nepriklausomybės 
aikštėje an t rad ien į . Vilniuje 
prasidėjo PLB 11-tasis Seimas. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
trečiųjų rūmų salėje susirinku
sias lietuvių bendruomenių de
legacijas iš 35 pasaulio valsty
bių ir ki tus šios garbingos suei
gos dalyvius pasveikino PLB 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas. Invokaciją perskaitė vysku
pas lietuvių išeivijai Paulius 
Baltakis. 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas savo sveikinimo kalboje pa
brėžė, kad didžiulį įspūdį daro 
vien tik sąrašas valstybių, iš 
kurių atvyko delegacijos į PLB 
vienuoliktąjį Seimą. „Kaip pla
čiai pasklido mūsų tauta po pa
saulį. Kiek sudėtingų likimų ir 
dramų. Kiek kančių ir sunkių 
kovų už vietą po saule buvo 
skirta išgyventi lietuvių tautos 
vaikams per pastarųjų porą am
žių" kalbėjo valstybės vadovas. 

..Simboliška ir prasminga, 
kad Pasaulio Lietuviu Bendruo-

rnenės Seimas pradeda dirbti 
dar nenutilus Lietuvos valsty
bės — karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo — 750 metų jubilie
jaus šventiniams aidams. Ši su
eiga, sukvietusi lietuvių atsto
vus iš viso pasaulio, įkūnija 
Mindaugo vienijimosi, sutelktu
mo idėją. Manau, kad ji šian
dien itin aktuali ir dėl naujos si
tuacijos, kurią atveria artėjanti 
Lietuvos narystė NATO bei Eu
ropos Sąjungoje, ir dėl to, kad 
Lietuva iki šiol yra daug skolin
ga svetur likimo nublokštiems, 
tačiau uoliai jai tarnavusiems 
savo vaikams", sakė preziden
tas . 

„Okupacijos dešimtmečiais 
sovietų propagandos žeminami 
ir šmeižiami Jūs pasiaukojamai 
dirbote, kad Lietuvos byla pra
muštų izoliacijos, nutylėjimo, 
pasaulio galingųjų abejingumo 
ledus. Jūs triūsėte negailėdami 
nei laiko, nei sveikatos, nei sun
kiai uždirbtų dolerių. Jūs ne
laukėte kitokio atlygio, kaip 
jaust i pulsuojančią viltį, kad 
Lietuva sulauks laisvės valan
dos. Jūs buvote toji terpė, kurio-

Prezidentas Rolandas Paksas (viduryje) su PLB 1 I-tojo Seimo dalyviais. Sauliaus Venckaus (Eita) nuotr. 

Latvi ja padovanojo 
L i e tuva i Mindaugo 
i r Ged imino laikų 

d o k u m e n t ų kopi jas 
Vilnius-Ryga, liepos 8 d. 

(BNS) — Latvijos archyvarai 
padovanojo Lietuvos archyvų 
depar tamentui Mindaugo bei 
Gedimino valdymą liudijančių 
istorinių dokumentų kopijas, 
kurios palengvins šiuos laikus 
tyrinėjančių istorikų darbą. 

Dokumentų kopijas depar
tamento atstovams antradienį 
perdavė Latvijos ambasadorė 
Lietuvoje Maira Morą. Doku
mentų kopijas Latvija Lietuvai 
padovanojo karaliaus Mindau
go karūnavimo 750-ojo jubilie
jaus proga. 

Kaip sakė Lietuvos archyvų 
departamento generalinis di
rektorius Vidas Grigoraitis, 
ambasadorė perdavė Latvijos 
valstybinio istorijos muziejaus 
archyve saugomos 1253 metų 
karaliaus Mindaugo privilegi
jos Rygos prekeiviams. 13 am
žiaus pabaigos Mindaugo krikš
tą mininčio dokumento bei 
1323 metų Gedimino taikos su 
Livonijos ordinu sutarties 

Nukelta į 5 psl . 

je gyvastį išlaikė idealizmas. 
Jūs buvote savo pavergtos Tė
vynės ambasadoriai plačiame 
pasaulyje, nuolat kartoję jam 
Lietuvos vardą", sakė R. Pak
sas. 

„Prieš 54 metus priimta 
Lietuvių Charta iškėlė tautos 
vienybės idealą. Pasaulio Lietu
vių Bendruomene nematomo-
mis gijomis jungė išsibarsčiusių 

po įvair ius žemynus l ietuvių 
dvasią. Lemtingaisiais 1990-ai-
siais padėjote sugrąžinti laisvę 
ir valstybingumą, beldėtės į pa
saulio sąžinę sovietų agresijos 
akivaizdoje 1991-ųjų sausį. Per 
a tku r to s Nepriklausomybės 
laikotarpį Lietuva sulaukė vi
sokeriopos svetur gyvenančių 
lietuvių pagalbos — politinės ir 
finansinės, human i t a r inės ir 

mokslinės", kalbėjo R. Paksas. 
J is pripažino, kad kol kas 

nesugebėta sudaryti palankių 
sąlygų išeivijai aktyviau daly
vauti Lietuvos gyvenime, jaus
tis reikalingais Tėvynei, paža
dėjo negailėti pastangų, kad bū
tų sudarytos sąlygos tautie
čiams grįžti į Tėvynę, kuriai tik
rai reikia jų patirties, žinių, in-
vesticijų. Nukel ta į 5 psl. 

Atlantą perskridę lietuviai lakūnai Čikagoje 
ruošiasi skrydžiui į Lietuvą 

Vilnius, liepos 8 d (BNS) 
— Lengvu prieš 30 metų pa
gamintu dvimotoriu lėktuvu At
lantą perskridę Kauno aeroklu
bo lakūnai Viktoras Ramonas ir 
Gintautas Staniulis iš New 
York'o atskrido į Čikagą, kur 
keletą dienų pailsėję, susitikę 
su vietiniais lietuviais ir atlikę 
lėktuvo patikrinimą, pradės ke
lionę į Lietuvą. 

49 metų V. Ramonas ir pora 
metų jaunesnis G. Staniulis 
planuoja grįžti į Lietuvą pa

našiu maršrutu kaip skrido į 
priekį — per Kanadą, Grenlan
diją, Islandiją, Norvegiją, tik 
neketina leistis New York'e. 
Skrydis į Lietuvą numatytas 
pirmadienį. 

Kelionė atgal, Kauno aero
klubo direktoriaus nuomone, tu
rėtų užtrukti trumpiau, nebent 
vėl sutrukdytų orai. 

Lakūnai 7,500 kilometrų 
atstumą nuo Kauno iki New 
York'o tikėjosi įveikti per 35-37 
valandų skrydį. Dėl nepalankių 

oro sąlygų ir techninių proble
mų (Norvegijoje, Bergene, sulū
žo lėktuvo sraigtas) skrydis t ru
ko 16 parų. 

Birželio 20 dieną prasidėju
sį skrydį per Atlanto vandenyną 
į JAV ir atgal kauniečiai lakū
nai skiria prieš 70 metų tragiš
kai pasibaigusiam legendiniam 
„Lituanica" skrydžiui. 

Pavykus V. Ramono ir G. 
Staniulio sumanymui, tai būtų 
pirmasis skrydis iš Lietuvos per 
Atlantą ir atgal lengvu lėktuvu. 

Ukra inos d ip lomatas 
Vilniuje sužeidė 

policininką 
Vilniaus centre Ukrainos 

ambasados Konsulinio skyriaus 
vadovas jį sudrausminti mėgi
nusiam policijos pareigūnui 
pervažiavo koją. 

Nesusiprat imas tarp Uk
rainos ambasadai priklausantį 
automobilį ,,VW Borą" vairavu
sio Oleksandr Šendrikov ir poli
cijos pareigūnų kilo antradienio 
popietę. 

Nukelta į 5 psl. 

Seimo narys V. Šustauskas į ta r iamas 
ryšiais su Kauno nusikal tėl iais 

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) 
— Ryšiais su nusikalstamu 
pasauliu įtartas parlamentaras 
Vytautas Šustauskas perėjo į 
„kontrpuolimą", reikalaudamas 
išsiaiškinti, ar iš tikrųjų buvo 
sekamas operatyvinių tarnybų 
ir nubausti kaltininkus. 

„Noriu pareikšti, kad aš ne-
sikišau į Enriko Daktaro palei
dimą, o E. Daktarui kardomąją 
priemonę pakeitė teismas, o ne 
Seimo narys V. Šustauskas. Su 

kardomąją priemonę pakeitusiu 
teisėju aš nekalbėjau, jo nepa
žįstu ir jam jokios įtakos dėl E. 
Daktaro paleidimo padaryti ne
galėjau. Tačiau mano persekio
jimą vykdančios instancijos nori 
bet kokiomis priemonėmis ap
juodinti mane, Seimo narį, nes 
aš pajudinau aukščiausią kont
rabandos 'stogą' ", rašoma ant
radienį paskelbtame Seimo na
rio pareiškime. 

Nukel ta į 5 psl . 

Diplomatijos 
vadovas pabrėžia 
išeivijos svarbą 

puoselėjant 
tautines vertybes 

Vilnius , liepos 7 d. (Elta) 
— Sustiprėjus Lietuvos tarp
taut inėms pozicijoms, išeivijos 
svarba nesusilpnėjo. Tai už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis pabrėžė pirmadie
nio popietę vykusiame susitiki
me su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos nariais bei 
užsienio valstybėse veikiančių 
lietuvių bendruomenių pirmi
ninkais. 

Svarbiausiomis išeivijos 
bendruomenės tolesnės veiklos 
sritimis ministras laiko tauti
nių vertybių puoselėjimą užsie
nyje gyvenančiose lietuvių šei
mose bei išeivijos indėlį įjun
giant Lietuvos verslą į pasaulio 
rinkas. 

Ministras atkreipė dėmesį į 
poreikį įkurti Lietuvos vyriau
sybėje išeivijos veiklai vado
vauti skirtą savarankišką insti
tuciją. 

Susi t ik ime buvo aptar t i 
šiuolaikinės emigracijos rūpes
čiai. A. Valionis apgailestavo, 
kad užsienyje nelegaliai gyve
nančių Nukelta į 5 psl . 

Lietuva tarp išsivysčiusių 
pasaulio valstybių — 45-toji 

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) 
— Lietuva pagal socialinę žmo
gaus raidą Jungtinių Tautų ty
rime pateko į aukšto išsivysty
mo lygio valstybių grupę ir už
ima 45 vietą ta rp 175 pasaulio 
valstybių. 

Praėjusiais metais Lietuva 
pagal žmogaus socialinės raidos 
indeksą buvo 49-oii, 2001 m. — 

47-oji, 2000 m. — 52-oji, 1999 
metais — 62-oji. 

Kasmetinį pranešimą apie 
žmogaus socialinę raidą antra
dienį paskelbė Jungtinių Tautų 
Vystymo programa (JTVP). 

Žmogaus socialinės raidos 
indeksas — suvestinis žmogaus 
socialinės raidos matas, kuriuo 
atsižvelgiama Nukelta į 5 psl . 

Jungtinių Tautų vystymo programos įgaliotoji atstovė Cihan Sultanoglu ir 
užsienio reikalų viceministras Vincas Paleckis. 

Sauliaus Venckaus tELTA* nuotr 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters, AP. fruerta*. iTAR-TASS. BNS 

JSrtų agentorų cranesiroais) 

EUROPA 
Londonas. Už savo politinį 

autoritetą kovojantis Didžiosios 
Britanijos premjeras Tony 
Blair antradienį atmetė teigi
nius, esą jis prieš Irako karą 
klaidino britų visuomenę dėl 
šios valstybės masinio naikini
mo ginklų grėsmės. ,,Mano 
nuomone, mes teisingai pasiel
gėme dėl Irako To laikausi 100 
procentų ir manau, kad mūsų 
žvalgybos tarnybos tada patei
kė mums tikslią žvalgybinę 
informaciją", pridūrė jis. Atsa
kydamas į parlamento komite
to .narių klausimus T. Blair pa
neigė kaltinimus, kad Britanija 
kartu su JAV jau iš anksto bu
vo apsisprendusios pradėti ka
rą. 

Varšuva Žinomas čečėnų 
politikas Ruslan Chasbulatov 
mano, kad, tęsdama karą Če
čėnijoje, Rusija gali prarasti ne 
tik šią savo pietinę respubliką. 

bet ir visą Kaukazą. Interviu 
Lenkijos dienraščiui ..Gazeta 
Wyborcza" buvęs Rusijos Dū
mos pirmininkas sakė, kad te
besitęsiantis „etninis valymas, 
kuriuo siekiama sunaikinti vi
są čečėnų tautą, yra šiurkščiau
sias karinis nusikaltimas". 
„Niekaip negaliu suprasti, ko
dėl Vakaruose, kurie taip jaut
riai reagavo į bosnių, albanų ar 
irakiečių likimą, neatsirado nė 
vieno autoritetingo žmogaus, 
kuris Rusijai pasakytų — pa
kaks", pažymėjo R. Chasbula
tov. Jis įsitikinęs, kad „čečėnai 
niekada nesutiks esamomis są
lygomis būti Rusijos pavaldi
niais" ..Niekas neklaus Rusijos 
sutikimo, kaip Maskvos sutiki
mo neklausė ir Lietuva, skelb
dama savo nepriklausomybę", 
sake jis. 

Dublinas-Talinas. Airijos 
teisėsaugininkai tiria informa
ciją, kad trys anglų kalbos mo-
kvmo mokyklos buvo naudo

jamos kaip priedanga moterų iš 
Rytų Europos kontrabandai, 
kurios organizatoriai yra nusi
kaltėliai iš Latvijos ir Estijos, 
pranešė pirmadienį Britanijos 
laikraštis „The Observer". Po
licija mano, jog per mokyklas 
buvo gaunami leidimai mokytis 
moterims, kurios po to buvo 
siunčiamos į Airiją dirbti pros
titutėmis. Trys mokyklos pate
ko į policijos akiratį, po to pra
sidėjo operacija „Paieška", per 
kurią striptizo klubuose buvo 
sulaikytos maždaug 100 mote
rų iš Rytų Europos valstybių. 

JAV 
Vašingtonas. Baltieji rū

mai pripažino, jog prezidentas 
George W. Bush suklydo, teig
damas, kad Irakas ketino įsigy
ti urano Afrikoje, rašo antra
dienį JAV dienraštis „The Wa-
shington Post". Tai G W. Bush 
pareiškė sausio 28 dieną, skai
tydamas Kongrese pranešimą 
apie padėtį valstybėje šių metų 
sausį. Šiais teigimais buvo re
miamasi vėliau pradedant karą 
su Saddam Husscin režimu 

Vašingtonas . Sadam 

Husse in balsas , kurio įrašą 
praėjusį penktadienį paskelbė 
Qatar 'o palydovinis televizijos 
kana las „Al Jazeera", „labai 
galimas dalykas", iš tikrųjų ga
li būti nuverstojo Irako prezi
dento. Tai, remdamasi nenuro
dytais Amerikos žvalgybos ats
tovais, pirmadienį pranešė in
formacijos agentūra EFE. Ši 
nuomonė buvo pare ikš ta po 
CIA ir kitų Amerikos žvalgybos 
t a rnybų specialistų a t l ik tos 
ekspertizės. Tačiau šių išvadų 
negal ima laikyti galut inėmis 
del prastos įrašo kokybės. 

Los Ange les . Specialistai, 
t i r iantys JAV erdvėlaivio „Co-
lumbia" žūtį, eksper imenta is 
patvirtino, kad nelaimė įvyko 
dėl atplyšusios termoizoliacinės 
plokšteles, kuri kliudė sparną 
per pakilimą. 

Meridian. Mississippi val
stijoje netoli Meridiano miesto 
esančioje aviacijos bendrovės 
„ I /xkheed Martin" gamykloje 
antradienį ginkluotas vyras nu
šovė penkis žmones ir vėliau 
nusišovė pats . Kaip pranešė 
Lauderdale apygardos šerifas 
Billy Sollio. dar aštuoni per šį 

išpuolį nukentėję žmonės buvo 
nuvežti į vietos ligoninę. Tele
vizijos MSNBC pranešimu, at
rodo, kad užpuolikas šaudė 
padrikai ir nesitaikė į konkre
čius gamyklos darbininkus. 

^ 
Į IRAKAS •"] 

Bagdadas. Irake dislokuo
tos koalicijos pajėgos antradie
nį paskelbė skirsiančios atlygį 
nuo 2,500 dolerių tiems asme
nims, kurie suteiks vertingos 
informacijos apie JAV karių ir 
irakiečių policijos užpuolikus. 
Žmonės prašomi paskambinti 
dviem palydovinio telefono nu
meriais, kurie pateikiami laik
raštyje. 

derybų strategijai, kuri reiškia
ma palestiniečių prezidento 
Yasser Arafat politiniame 
judėjime „Fatah". M. Abbas, 
kuris š iame judėjime užima 
aukštą postą, dalyvauja JAV 
remiamame taikos su izraelie
čiais procese. 

IRANAS 

ARTIMIEJI RYTAI 
Ramala, Vakarų Kran

tas. Palestiniečių premjeras 
Mahmoud Abbas del vidaus 
krizės a t šaukė trečiadieniui 
numatytą susitikimą su Izrae
lio vyriausybės vadovu Anei 
Sharon, kurio metu abu vado
vai turėjo aptarti žingsnius tai
kai įgyvendinti Krize yra susi
jusi su nepritarimu M Abbas 

Teheranas . Iraną antra
dienį sukrėtė žinia apie Siamo 
dvynių, kunoms Singapūre bu
vo atlikta labai rizikinga atsky
rimo operacija, mirt). 29 metų 
seserų Laleh ir Ladan Bijani, 
kurios buvo suaugusios galvo
mis, kančios ir drąsa sujaudino 
visą valstybę. Irano televizija 
nutraukė savo transliaciją, kad 
praneštų apie dvynių mirtį. At
viriau kalbėdavusi sesuo La
dan. netekusi daug kraujo mirė 
pirmoji Netrukus užgeso ir La
leh gyvybė. 28 gydytojai ir 100 
asistentų dvi paras dirbo, kad 
a tskir tų dvynių smegenis ir 
kraujagysles Irano prezidentas 
Mohammad Khatami pirmadie
nį pažadėjo apmokėti operaciją, 
kuri kainavo maždaug 300.000 
JAV dolerių. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . I rena Regienė 
' 2652 W. 65 Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 Oot* 

KVIESLYS 
Lietuvių skautų sąjunga kviečia 

skautininkus ir skautininkes į kara l iaus Mindaugo 
jubiliejinės stovyklos bendrijos pastovyklę 

2003 m. rugpjūčio mėn. 6-16 dienomis. 

• Ši ypatinga stovykla su
teikia mums puikią'progą su
sitikti, atnaujinti pažintis, pa
sikalbėti skautiškais reikalais 
ir prasmingai prisidėti prie 
stovyklos pasisekimo. Atsi
žvelgdami į skautininkų/ių 
pasisakymus, esame numatę 
gan intensyvią programą Ben
drijos pastovyklėje, norėdami 
išnaudoti progą pasikalbėti su 
mūsų labiausiai prityrusia 
grupe skautų. 

Stovyklos darbotvarkė nu
mato bent 15 programos sesijų 
visiems stovyklautojams, taigi 
panašiai ir Bendrijos pasto-
vyklei. Sk. Danutė Mažeikienė 
apsiėmė Bendrijos pastovyk-
lės vadovės pareigas ir praves 
šias numatytas diskusijas: 

1. Teigiami/neigiami paty
rimai vadovaujant jaunimui; 

2. Kokios programos ge
riausiai pavyko ir kodėl; 

3. Nuomonės apie išeivijos 
skautijos išlikimą; 

4. Kokie būtų geri bendros 
skautijos projektai ateičiai; 

5. Nuomonės apie dabar
tinę LSS struktūrą; 

6. Siūlymai nuostatų tobu
linimui; 

7. Nuomonės apie stojimą į 
BSA ir WOSM; 

8. Nuomonės apie ben
dradarbiavimą su Lietuvos 

skautija ir kokiu pagrindu; 
9. JAV skautijos ryšiai su 

Australija, Anglija, Brazilija; 
10. Kaip reaguojame į 

anglų kalbos įtraukimą mūsų 
kasdieninėje veikloje; 

11. Patarimai vadovų lavi
nimui; 

12. Ką darome su mūsų 
mažėjančia skautiška spauda. 

Jau esame kelis kartus 
suminėję, kad savo tarpe tu
rime nepakeičiamo patyrimo 
šaltinį, kuriuo retai tinkamai 
pasinaudojame platiosios skau
tijos naudai. Taigi čia puiki 
proga tai pasiekti. Tikimės, 
kad tai neliks tik gražios kal
bos miške, bet kad iš Jūsų 
ateis gražių minčių ir pa
tarimų, kurie padės mūsų 
naujai LSS vadovybei numa
tyti ateities planus ir skau
tiško jaunimo veiklos programą. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus mūsų skautininkus ir 
skautininkes dalyvauti šioje 
ypatingoje stovykloje, pasi
džiaugti gražia Kalifornijos 
kalnų gamta ir vėl pajusti tą 
ypatingą skautišką dvasią, 
kurią tik šitokia stovykla gali 
mumyse sužadinti. 

Budėkime! 
v.s. fil. Rimantas Griškelis 

L.S.S. tarybos 
pirmininkas 

Vašingtono skautės židinietės po skautininkių įžodžio. Iš kairės: I. Jankauskienė, vadovė M. Meilienė, įžodį 
davusi ps. V. Čejauskienė, 0. Siliūnienė, N. Grinienė; II eil.: A. Pakštienė, Daiva Orentienė, R. Galinaitienė, T. 
Landsbergienė, D. Cunningham, A. Simanavičiene, J . Čikotienė, G. Skučienė, R. Aidienė, D. Lukienė. 

LIETUVOS SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA 
2003 m. liepos 20-27 d. ruoš iama Plateliuose. 

Stovyklos organizatoriai 
Žydrūnas Pilitauskas — 

Stovyklos vadovas: 
Telefonai: 8-448 70400 d. 

55598 n., 8-682 56996 mob., 
faksas: 8-448 71012. 

Informacija: 
Lietuvos skautuos nacio

nalinis biuras 
Adr. Trakų g. 18 
LT-3000 Kaunas 
Telefonai: 8-37 422 002, 

8-614 79 464 
faksas: 8-37 422 002 
EI. paštas: info@skautai.lt 
Vilniaus skautų centras 
Adr. A. Smetonos g. 8-1 
LT-2001 Vilnius 
TelVfaksas: 8-5 26 11 252 
EI. paštas: vsc@skautai.lt 

KAS TA TAUTINĖ? 

Viena iš skautų ugdymo 
dalių yra įgyvendinama su 
vaikais ir jaunimu dirbant 
gamtoje. Palapinių stovykla 
tam ypač tinka. Pirmoji 
skautų stovykla įvyko 1907 
m. Vėliau pasaulio skautai, 

Vaizdelis iš 1973-iųjų metų Jubiliejinės stovyklos, vykusios Rock Creek, OH. Kiek tų dalyvių stovyklaus šiemet 
Kalifornijoje ruošiamoje Jubiliejinėje stovykloje? Vlado Bacevičiaus nuotr. 

DŽIAUGIASI GALĖDAMAS PADĖTI 
Savo vėliausiame laiške 

„Skautybės keliui" v.s. fil. 
Kęstutis Ječius rašo: „Siunčiu 
šiek tiek medžiagos iš Lietu
vos. Daugiausia tai informaci
ja apie Lietuvos skautijos 
tautinę stovyklą. Tai spaus-
diniai iš interneto. 

Ir šiais metais prašomas 

pagalbos prisidėjau prie tos 
stovyklos rengimo. v Buvau 
paprašytas pasirūpinti stovyk
los skydeliais. Su skauto vyčio 
Dariaus Povilaičio pagalba 
juos pagaminome ir jau išsiun
tėme. Skydelių pagaminimą 
finansavo Lietuvių fondas. 
Džiaugiuosi galėdamas padėti 

kur galiu". 
Atsiųsdamas žinias apie 

Lietuvos skautų veiklą, ypač 
apie jų artėjančią Tautinę 
stovyklą, pradžiugino ir mus. 
Nuoširdžiai dėkojame broliui 
Kęstui! 

Redaktorė 

SKAUTTJ DAINŲ KONKURSAS 
Š.m. sausio mėn. 25 d. 

Kaune. Mato Šalčiaus mokyk
loje, vyko skautų dainų 
konkursas „Gražių dainelių 
daug girdėjau 2003". 

Jau ketvirtus metus iš ei
lės vykstantis konkursas su
kvietė apie 300 skautų iš visos 
Lietuvos. Šiame konkurse da

lyvavo net 197 dainorėliai. 
pusė tiek atvyko pažiūrėti ir 
pasigrožėti skautiška daina. 
Renginyje dalyvavo geriausi 
kolektyvai ir atlikėjai. Prieš 
tai jie tapo atrankinių turų 
regionuose laureatais. 

Kasmet vis didėja skautų 
dainavimo profesionalumas. 

Jeigu pirmajame konkurse 
(1999 m.) skautai dažniausiai 
grojo gitaromis, tai šiame buvo 
galima pamatyti skautų, gro
jančių ir kanklėmis, ir akor
deonu, ir įvairiomis dūdelėmis 
ar pačių sugalvotais instru
mentais. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUANtAN ffOKtO WIDE OAIIY 

kas keli metai, rinkosi į ben
dras stovyklas — Jamboree. 
Kiekviena pasaulio šalis, ku
rioje yra skautų organizacija, 
rengia savo nacionalinius 
Jamboree. Lietuvoje tokios 
stovyklos pradėtos rengti nuo 
1928 metų. Jos vadinamos 
Tautinėm (Jubiliejinėmis) 
stovyklomis. Lietuvos skauti
ja tęsia šią tradiciją ir 1993 m. 
suorganizavo Tautinę stovyk
lą Palangoje. 

Nacionalinės stovyklos or
ganizuojamos kas penkeri 
metai. Todėl 1998 m. liepą LS 
surengė Tautinę stovyklą 
„Nemunaitis ?98". J stovyklą 
susirinko apie 2,000 skautų iš 
visos Lietuvos ir pasaulio. 
Stovykla pretendavo į „Lietu
vos rekordų" knygą. 

Renginio rėmėjai 

© 2003, Lietuvos SKAU
TUOS nacionalinis biuras. 
Lietuva. 

http://www.skautai.lt/ 
stovykla/ 
Internete pateikta labai 

išsamiai paruošta Tautinės 
stovyklos informacija ir įdo
mi, kūrybinga stovyklos pro
grama. Bus stovyklaujama še
šiose pastovyklėse. Prie kiek
vienos pastovyklės programos 
pateikiama ir specifinė, jai ir 
jos dalyviams būdinga infor
macija. Čia pateiksime tik 
suskirstymą pastovyklėmis ir 
kas joms vadovaus. 

Jaunesnių skautų pas
tovyklės programos tema — 
„Aplink pasaulį". Į pastovyklę 
priimami 11 metų, davę įžodį 
jaunesnieji skautai. Pasto
vyklės vadovai: Sktn. vyr. 
skautė fil Gražina Kacergytė 
ir skautas vytis Rapolas Ved-
rickas. Adr. — Vilniaus skau
tų centras, A. Smetonos 8-1. 
Vilnius 2001. 

Skautų pastovyklėje, „Cit
rinų sodas" gali gyventi visi 
geltonus kaklaraiščius turin
tys skautai ir jų vadovai, tu
rintys „Stovyklavimo keliala
pį". Vadovai: Valdas Rakutis 
ir Benita Mincevičiūtė. 

Patyrusių skautų pa-
stovyklė „Vyšnių miestas". 

Pastovyklėn kviečiami paty
rusių skautų įžodį davę skau
tai iš Lietuvos ir užsienio. 
Skautai iki 18 metų atvyksta 
su vienetų vadovais arba tė
vais. Pastovyklės vadovai: 
Živilė Poteliunaitė ir Dainius 
Urbanavičius. 

Vyr. skaučių ir kandi
dačių, sk. vyčių ir kandidatų, 
gintarių ir kandidačių, jūros 
budžių ir kandidatų bendras 
pastovyklės pavadinimas „Te 
visad šviečia saulė ir dangus 
būna melsvas". Ši pastovyklę 
suskirstyta į dvi atskiras da
lis: vyčių pastovyklę „Rover-
tentas —2003" ir vyr. skaučių 
— „Mėlynos svajonės". Šioms 
pastovyklėms vadovauja: 
„Mėlynoms svajonėms" Jolita 
Buzaitytė-Kašalynienė, o „Ro-
vertentu?—Vygantas Kulkys. 

Jūrų skautų uosto ir pa
stovyklės programoje bent 
pusdienį turės praleisti visų 
pastovyklių dalyviai. Visi 
turės galimybę susipažinti su 
jūriniu skautavimu. jo tradici
jomis ir užsiėmimais. Jūrų 
skautai ir skautės dalyvaus 
bendroje stovyklos programo
je su savo broliais ir sesėmis, 
tačiau jūrų pastovyklėje turės 
ryto ir vakaro tradicinę pro
gramą. Vadovai: uosto kapi
tonas Jonas Dragūnas ir jūrų 
skautų pastovyklės komen-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

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

Draugo prenumera ta yra mokama iš anksto 

JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTZINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTTU 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. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

dantė Jolanta Lazda. 
Skautininkų pastovyklės 

..Skautija — Lietuvos ateities 
kūrėja" vadovai: S. Mečislo
vas Raštikis, komendantas 
ps. Donatas Bagdonas. Nu
matyta įdomi ir įvairi progra
ma, apie kurią plačiau — atei
nančią savaitę. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

2003 m. Kaziuko mugėje, Washington, DC. Iš kairės: Akademikų vadovas ps. fil. Paulius Mickus, s.v. P. Lukas, 
Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, Židinio vadovė vs. fil. Meilė Mickienė, ps. fil. T. Dundzila, 
skautų vyčių vadovas s.v. Tomas Skučas. 

ACIU SESEI JUSTINAI 
Su įdomumu perskaičiau 

Jūsų rašinius „Kai buvau 
skautė". Jūsų rašiniai buvu
sius ir dar esančius vyres
niuosius skautus nukėlė į tuos 
laikus, kada praradę tėvynę 
atsidūrėme svetimoje žemėje. 
Tėvynėje buvę skautai pradėjo 
vėl burtis į skautiškus viene
tus, susidurdami su gausybe 
kliūčių. Pirmieji organizaci
niai darbai pareikalavo daug 
pasišventimo, užsispyrimo pa
silikti prie skautiškų idealų 
„Dievui, Tėvynei ir Artimui". 
Šie kilnūs žodžiai patraukė ne 
vieną jaunuolį, jaunuolę, kurie 
gal neturėjo Tėvynėje galimy
bės įsijungti į šią organizaciją. 

Tuo metu mums Dievas ir 
Tėvynė buvo svarbiausi šulai. 
Prie šių dviejų šulų pridėjome 

trečiąjį — pagalbą Artimui, 
nors mes patys buvome 
neturtingi — kaip bitės lauke. 

Jūsų aprašyti stovyklų 
papuošimai, įsirengimai tuo 
metu visas — visus skautus 
nukėlė į Tėvynėje turėtus 
gelių darželius ir tikrąjį skau
tišką gyvenimą, kurį išgyven
davome Tėvynės laukuose. 
Išsklidę po svetimus laukus ir 
būdami skautai, be savo 
miškų, stengėmės atkurti ką 
praradome. Tai buvo įdomūs 
laikai, kuriuos dar tebetęsiam. 

Ačiū sesei Justinai už pri
minimą jaunystės dienų veik
los; organizuojant skautiškus 
Vienetus, stovyklaujant ir ta
riantis susirinkimuose. Dabar, 
sulaukus vvresnio amžiaus ir 

perėjus visus skautiško gyve
nimo tarpsnius, pastebi, kad 
kažko trūksta šių dienų skau-
tavime. Dievas tapo sunkiau 
pasiekiamas, trūksta dvasios 
vadovų skautiškuose viene
tuose, tėvynė laisva ir yra įsi
jungusi į pasaulines organi
zacijas, kaip NATO ir Europos 
Sąjungą. Lietuvos valdytojai, 
nors yra lietuviai, bet daugiau 
žiūri tik savęs. Jaunimas, nors 
bendrauja su tėvynėje liku
siais, bet nebeturi tokio prisi
rišimo prie gimtosios žemės, 
kurį mes turėjome. Ji buvo 
mums didvyrių žemė. Gyve
nant visokių galimybių kraš
tuose ir neblogai įsikūrus, 
pagalba artimui tapo sunkiau 
pasiekiama skautų vienetams. 
Gerojo darbelio atlikimas vie

netuose ir pačiuose skautuose 
yra sumažėjęs. 

Nors sesei nebeteko skau-
tauti išvykus į tolimus kraš
tus, bet Jūsų skautiška širdis 
yra gyva. Jus riša skautų 
įžodis ir vyresnės skautės 
pasižadėjimas bei dainos žo
džiai „Daug kelių į tamsą, 
daug gūdžių vilionių, bet 
vyresnė skautė žmogumi pa
liks". 

Būtų įdomu, kad ir kiti 
skautai/tės, dirbę prie skau
tiškų vienetų organizavimo, 
parašytų savo įspūdžius ir 
pasiųstų skautų spaudai bei į 
skautų archyvą. 

vs. fil. Antanas Paužuolis 

mailto:info@skautai.lt
mailto:vsc@skautai.lt
http://www.skautai.lt/
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


VIENA AR DVI LIETUVOS? 
ANDRIUS NAVICKAS 

Kartais margaspalvis poli
tinis karnavalas vadinamas 
kitos Lietuvos, nesugebančios 
prisitaikyti prie gyvenimo 
laisvoje Lietuvoje, maištu. 
Ypač po prezidento bei savi
valdos rinkimų pagausėjo tvir
tinimų, kad yra ne viena, 
bet bent dvi Lietuvos, labai 
skirtingos ir nesusikalbančios. 
Iš tiesų turtinė Lietuvos žmo
nių diferenciacija nepaprastai 
didelė ir vis didėja, provinci
jos ir didmiesčių interesai ge
rokai skiriasi, taip pat vis ryš
kiau skiriasi ir politinės pre
ferencijos. Pakankamai ryški 
visuomenės poliarizacija verti
nant sovietinę praeitį, parti
nėje sistemoje tenka konsta
tuoti esant įtampą tarp tra
dicinių politinių ideologijų ir 
naujai suburtų „politinių gau
jų". Šioje situacijoje ypač di
delė pagunda pasitelkti dvie
jų valstybių vienoje mitą. Eg
zistuoja bent dvi jo interpre
tacijos. 

Viena vertus, tvirtinama, 
kad šiandien visuomenė griež
tai pasidalinusi į tuos, kurie 
yra pilietiški, iniciatyvūs, de
mokratiški bei kuria modernią 
ir vakarietišką Lietuvos vals
tybę, bei tuos, kurie yra pri
pratę prie totalios valstybės 
globos, nesugeba prisitaikyti 
prie gyvenimo laisvėje, jaučia 
nostalgiją sovietinei praeičiai 
bei ilgisi „stiprios rankos", 
kuriai džiugiai deleguotų visą 
atsakomybę už visuomenės 
gerovę ir ateitį. Tokios inter
pretacijos šalininkai paprastai 
įsitikinę, kad svarbiausias 
šiandienos uždavinys — kiek 
įmanoma šviesti „reaktyviąją" 
Lietuvos dalį, diegti jai va
karietiškus įpročius bei jau
kinti ją prie vakarietiškos de
mokratijos, dalijant pažadus 
apie duonos ir žaidimų kupiną 
ateitį. Mano įsitikinimu, bū
tent tokia interpretacija šian
dien vadovaujasi didžioji dalis 
agitatorių už Lietuvos stojimą 
į Europos Sąjungą. Daugiau
sia orientuojamasi į „antrą
ją" Lietuvą, apipilant paža
dais, jog ES yra pažadėtoji že
mė, kurioje būsime atidžiai 
globojami įvairių struktūrinių 
fondų, mūsų ekonomika vys
tysis tigro šuoliais ir nebebus 
nelaimingų ir vargšų. Labai 
retai kaįbama apie atsakomy
bę, vertybes, svarstoma, kokią 
Europą norėtume kurti. Vyrauja 
pažadai, kokias materialines 
geroves gausime iš fondų.-

Nors tokią agitacijos stra
tegiją galima suprasti, tačiau 
ji yra labai pavojinga. Dalinti 
realius ir nelabai realius pa
žadus, dirginti materialinius 
žmonių lūkesčius — tai tas 
pats, kas diabetu sergantį 
žmogų maitinti saldainiais. 
Ligonis patenkintas, bet jo 

būklė vis blogėja, liga progre
suoja ir pagerinti situaciją vis 
sunkiau. 

Tai, kad dabartinėje situa
cijoje labai sustiprėjo „mes/įie" 
priešstata, neturėtų stebinti. 
Politiniam diskursui įprastas 
mąstymas binarinėmis kate
gorijomis. Kai kuriais atve
jais priešstatų įvedimas yra 
konstruktyvus. Pavyzdžiui, 
dešinės — kairės priešstata 
padeda struktūruoti politinius 
procesus, o pozicijos ir opozici
jos skirtis leidžia lengviau su
vokti oficialios politinės dar
botvarkės formavimo ypaty
bes. Deja, ne visada priešsta
tų įvedimas nuskaidrina padė
tį. Kartais jis trukdo įžvelgti 
svarbius pustonius bei neleis
tinai suprimityvina situacijos 
interpretaciją. Būtent taip nu
tinka, kai į dabartinę situa
ciją žvelgiame pro „dviejų 
Lietuvų" mito lęšius. 

Kalbos apie valstybę, pasi
dalinusią į „geruosius" ir „blo
guosius", nėra originalios. Ma
nau, daugelis esate skaitę 
puikų George Orvvello kūrinį 
„Gyvulių ūkis" ir žinote, kad,. 
jei nesiseka kurti žadėtos ge
resnės visuomenės, geriausia 
prabilti apie , juos" — slaptus 
priešus, kenkėjus, kuriuos 
nugalėti yra daug svarbiau nei 
kurti klestinčią ir teisingą vi
suomenę. Tokia schema pui
kiai veikė sovietmečiu. Niekur 
ji nedingo ir Atgimimo tarps
niu bei atkūrus nepriklauso
mybę. Nuoširdžiai tikėta, kad 
svarbu demontuoti okupaci
nės sistemos institucijas, iš
gaudyti jos agentus — ir kles
tėjimas garantuotas. Deja, vis 
„paaiškėdavo" naujų priešų, 
tekdavo valyti partijas, keisti 
vyriausybes. Galų gale teko 
konstatuoti, kad visa valstybe 
suskilo į „mes" ir .juos". 

Aišku, būtų naivu tvirtin
ti, kad šiandien Lietuva ne
beturi išorinių grėsmių. Kas 
galėtų paneigti, kad kai ku
rie politinio bei ekonominio 
gyvenimo procesai nėra reži
suojami į rytus nuo mūsų val
stybės sienos. Noriu pabrėžti 
ką kita — tiek įsijautėme į 
„geriečių" bei ..teisiųjų" vaid
menį, jog nepastebime, kad 
mums patiems būdingos dau
gelis silpnybių, kurias įžvelgė
me „kitoje", esą reaktyvioje 
visuomenės dalyje. 

Po prezidento rinkimų at
likti sociologiniai tyrimai ro
do, kad Rolando Pakso popu
listinė retorika įtaigi pasirodė 
ne vien tik marginalams, ne 
vien tik neišsilavinusiai bei 
skurstančiai Lietuvos visuo
menės daliai, kuri. natūralu, 
trokšta bet kokių permainų. 
Turime pripažinti, kad „vi
durinysis sluoksnis", papras
tai tarnaujantis pilietinės vi-
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Dar vienas nežinomasis, 
arba adata šieno vežime 

Liepos 8 d. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje buvo pakelta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliava ir 
prasidėjo XI PLB seimas, kuriame dalyvauja LB delegacijos iš 35 pasaulio šalių. Prie vėliavos kalba PLB atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis. Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr. 

suomenės stuburu, šį kartą 
netapo ištikimu Valdo Adam
kaus puoselėtos aktyvių pi
liečių visuomenės vizijos rė
mėju ir net labiau parėmė Ro
landą Paksą ir jo „gerovės ' 
valstybės" variantą. Tai lei
džia spėti, jog smulkus ir vi
dutinis verslas Lietuvoje vis 
dar veikiau laukia valdžios 
malonių nei pasitiki laisva 
iniciatyva. Įdomu ir tai, kad 
už Rolandą Paksą entuzias
tingai balsavo visos amžiaus 
grupės, o atsargiausiai jo radi
kalumą įvertino šešiasdešimt 
metų perkopę žmonės, t.y. tie, 
kuriems prisitaikyti prie nau
jos situacijos tarsi sunkiausia. 

Daugelis politikos apžval
gininkų šiandien konstatuoja 
Lietuvos partinės sistemos 
krizę. Tai, kad absoliuti visuo
menės dauguma nepasitiki po
litinėmis partijomis, žinojome 
ir anksčiau. Pavyzdžiui. 2002 
m. gruodį ..Vilmorus" atliktų 
sociologinių tyrimų duomeni
mis, partijomis pasitiki tik 6 
nuošimčiai Lietuvos gyvento
jų, kitai visuomenės daliai žo
dis „partija" yra keiksmažo
dis, visų socialinių bėdų šalti
nis. Tačiau prezidento rinki
mai pranoko net skeptiškai 
Lietuvos partinę sistemą ver
tinančių politologų nuogąsta
vimus. Atsiskleidė absoliutus 
partijų ir jų vadovų nesuge
bėjimas veikti politinius pro
cesus, žmonių nuostatas. Per 
rinkimus kandidato sąsaja su 
partija buvo suvokiama kaip 
savotiška yda, o vieninga poli
tinių partijų parama V. Adam
kui prieš antrąjį rinkimų turą 
virto skaudžia „meškos pa
slauga". Rolandas Paksas, savo 
ruožtu, atvirai keikė Lietuvos 
partinę sistemą ir demonstra
vo, kad jį iškėlusi liberal-
demokratų organizacija tėra jo 
kovos placdarmas, rėmėjų 
grupė, o ne rėmus jo veiklai 
suteikianti politinė struktūra. 

Partijų krizė — populiari 

tema ne tik Lietuvoje, bet ir 
solidžią demokratinio valdymo 
istoriją turinčiose valstybėse. 
2001 m. Londono „Sage" lei
dyklos išleistoje knygoje „New 
Media and Politics" socialinių 
ir politinių mokslų specialistai 
choru tvirtina, kad naujų ži-
niasklaidos technologijų plėt
ra lemia esminę politinio gy
venimo transformaciją. Vienas 
iš šios transformacijos lygme
nų — partijų krizė. Žiniasklai-
dos kuriamų įvaizdžių kauty
nėse partijoms reikalingi vis 
didesni finansiniai ištekliai. 
Tai, savo ruožtu, lemia tur
tingų rėmėjų, turinčių didelę 
įtaką partijos sprendimams, 
atsiradimą. Kita vertus, nau
joji žiniasklaida įtvirtina vaiz
do pirmenybę politinės žinios 
turinio atžvilgiu. Todėl poli
tiniai vadovai, simboliai, ki
tos vizualinės priemonės už
gožia politines programas, 
tradiciškai padėjusias identi
fikuoti partijas. 

Žiniasklaidos teikiamomis 
galimybėmis puikiai pasinau
dota ir Lietuvoje R. Pakso 
rinkimų kompanijos metu. Ki
ta vertus, mūsų neturėtų ap
gauti išorinis Vakarų valsty
bėse pastebimo tradicinių par
tijų aižėjimo ir to, kas vyksta 
Lietuvoje, panašumas. Lietu
voje normali partinė sistema 
dar nėra susiformavusi ir la
bai sunku pasakyti, ar arti
miausiu metu susiformuos. 
Turime politinius darinius, 
kurie įvardija save kaip parti
jas, kurie išoriniais atributais 
netgi primena partijas, tačiau 
visiškai neatlieka svarbiausių 
partijų funkcijų: struktūruoti 
politinį procesą, artikuliuoti 
politines vertybes, formuoti 
žmonių politinę valią, išaiš
kinti ilgalaikius konkrečios 
politinės strategijos padari
nius. V. Radžvilas yra taikliai 
pažymėjęs, kad dauguma dar
bų, kuriuose nagrinėjama 
Lietuvos partinė sistema, 

grindžiami abejotina prielai
da, kad Lietuvoje vyksta „na
tūralus" Vakarų politinių par
tijų formavimasis, o jam pasi
baigus neišvengiamai atsiras 
visavertė, liberalios demok
ratijos standartus atitinkanti 
ir sklandžiai funkcionuojanti 
daugiapartinė sistema. Ta
čiau prezidento rinkimai pa
demonstravo, kad „proginės 
politinės gaujos", sukurtos 
konkretiems rinkimams, pa
traukia žmones lengviau nei 
ne vienerius metus savo 
struktūras auginusios tradici
nės politinės partijos. Įprasta 
kaltinti rinkėjus, kad jie ne
sugeba pripažinti tradicinių 
politinių partijų svarbos, tačiau 
kiek šioms partijoms sekasi 
pateisinti su jų pavadinimu 
sietinus lūkesčius? Palankios 
perspektyvos „proginiams" po
litiniams dariniams atsiveria 
iš dalies todėl, kad tradicinės 
politinės partijos nesugeba pa
siūlyti jiems tikrai gyvybingos 
alternatyvos. 

Ar per prezidento rinki
mus gautas antausis paska
tins Lietuvos politinių partijų 
užuomazgas greičiau subręsti? 
Labai sunku pasakyti. Įžvel
giu grėsmę, kad užliūliuotos 
kalbų apie tik duonos ir žai
dimų ilgesiu gyvenančią pro
vinciją partijos gali pasukti ne 
brendimo, bet visiškos degra
dacijos keliu. Džiugu, kad 
skaidrėja politinė vidurio de
šinė, bandoma formuoti plačią 
liberalią koaliciją. Kita ver
tus, kai kurių šios koalicijos 
vadovų kalbos, esą mes gyve
name XXI amžiuje, kai ideo
loginės perskyros yra neteku
sios prasmės, tad naujas poli
tinis darinys bus pragmatiš
kas, bei patirtis, jog Lietuvoje 
liberalizmas kažkodėl dažnai 
susiaurinamas iki pataikavi
mo kapitalui, verčia abejoti 
lietuviškojo liberalizmo gyvy
bingumu ir ateityje. 

Nukelta \ 5 psl. 

Buvo ankstyvas pavasaris, 
kai JAV ir kai kurių jų sąjun
gininkų karinės pajėgos švilp
te nušvilpė per Iraką. Ameri
kiečiai, stebėdami karo veiks
mus televizijos žinių laidose, 
džiaugėsi, kaip gerai viskas 
suplanuota, kiek nedaug savo 
karių gyvybių reikėjo užmo
kėti už Irako diktatoriaus 
pašalinimą ir naftos šaltinių 
nuo sabotažo apsaugojimą. Vi
sa operacija buvo atlikta kaž
kaip „švariai", nors kiekvie
nas galėjo matyti miestų griu
vėsius (Vašingtonas žadėjo 
nedelsiant ir negailint mili
jardų dolerių viską atstatyti) 
ir ligoninėse dejuojančius ci
vilius gyventojus. Kiek jų žu
vo, retai buvo užsimenama. 
Atrodo, kad tai neįėjo į „sėk
mingo karo" planą. 

Praėjus kelioms savai
tėms, JAV prezidentas su pa
sitenkinimu savo tautai (iš es
mės — visam pasauliui) pa
skelbė, kad karas Irake pasi
baigė! Tereikia atstatyti vals
tybės santvarką „ant.demok
ratijos pamatų", ir didžiausia 
mūsų planetos terorizo peryk
la bus panaikinta. 

Nors prez. George W. Bush 
garsiai to nepasakė, bet šiame 
gražiame ateities vizijos tven
kinyje, lyg apipuvęs rąstas, te
beplūduriavo pavojingas klau
simas: kur gi tie draudžiamieji 
ginklai, dėl kurių karas su 
Iraku pradėtas; kur Saddam 
Hussein? 

Irako diktatoriaus — ir jo 
sūnų — baisių darbų žymės 
buvo nuolat randamos: ir ma
siniai kapai, ir šiurpios kalė
jimų kameros, ir suimtųjų 
kankinimo įrankiai. Mums vi
sa tai priminė KGB rūmų rū
sius, lietuvių tautos kančias ir 
dar kartą sustiprino įsitiki
nimą, kad kiekviena diktatū
ra, kiekvienas totalitarinis re
žimas, nepaisant kokioje šaly
je įsigalėjęs, iš esmės nesiski
ria. Siekiant sunaikinti „prie
šus", nesiskaitoma su priemo
nėmis. Visgi diktatoriai istori
jos būvyje dar neįsitikino, kad 
nėra sunku suluošinti ar su
naikinti žmogaus kūną, bet 
daug rečiau pavyksta nužu
dyti dvasines vertybes — įsiti
kinimus, laisvės ir tėvynės 
meilę, tikėjimą, ištikimybę 
savo idealams. 

Paskelbus karo pabaigą, 
JAV vadovybė, ypač prez. 
Bush, daug kartų stengėsi 
pasiaiškinti dėl tų „neatran
damų" cheminių, biologinių ar 
branduolinių ginklų, tačiau 
Europos valstybės kiekviena 
proga primena, kad prez. 
Bush pasiskubinimas pradėti 

karą su Iraku turėjo visai ki
tus tikslus, kad Vašingtonas 
gerai žinojo tokių ginklų ne
rasiąs... Tai galėjo ilgainiui 
patvirtinti ir Jungtinių Tautų 
inspektoriai, jeigu jiems būtų 
leista ilgiau pasinaršyti po 
Irako „slaptąsias vietas". 

Jeigu ginklų ir nerasta, tai 
visgi iš Bagdado pašalintas 
pats didžiausias šių laikų nu
sikaltėlis, kurio nusikaltimų 
liudininkai — ir gyvieji, ir nu
žudytieji — nepalieka jokios 
abejonės apie šio karo teisė
tumą ir prasmingumą. 

Tik, deja, pokario įvykiai 
Irake nesivysto pagal iš anks
to paruoštus planus (apie juos 
ne kartą Vašingtonas kalbėjo 
prieškario ir karo metu). Irake 
neramu. Kasdien išpuoliai, de
monstracijos, sabotažas. Kas
dien paskelbiama, kad vėl žu
vo Amerikos karys — ar net 
keli. Iš truputį daugiau kaip 
200 Irake žuvusių amerikiečių 
karių, 71 žuvo jau po to, kaip 
JAV prezidentas paskelbė 
„karo pabaigą". 

Karinių pajėgų vadovybė 
tvirtina, kad išpuoliai prieš 
sąjungininkų karius ne tik pa
dažnėjo, bet iš esmės pasi
keitė: jie geriau organizuoti, 
pasinaudojama stipresniais, 
pavojingesniais ginklais. Ki
taip sakant — Irake jau išsi
vystė partizaninis karas, ku
ris daug pavojingesnis už atvi
rus susirėmimus mūšio lauke. 
Apsisaugoti nuo pasalūnų sun
ku, nežinant, kas yra draugas, 
o kas priešas. Kažkas suma
niai pradėjo diriguoti visam 
tam, mirtį sėjančiam orkest
rui, pasiryžusiam iš Irako iš
vyti okupantus amerikiečius, 
anglus ir visus kitus jų są
jungininkus; pasiryžusiam žūt 
būt sukliudyti demokratinės 
santvarkos įtvirtinimą. 

Pati didžiausia Vašingto
no dilema? Negalėjimas įrody
ti, kad Saddam Hussein žu
vęs. Jo likimas, kaip ir Osama 
bin Laden, yra tas didysis 
„nežinomasis", įspraudęs pa
galį į gražiai riedančius „Ira
ko atstatymo" planų ratus. 
Nepaisant milijonų dolerių, 
paskirtų už informaciją apie 
Hussein likimą, niekas negali 
duoti tikslaus atsakymo. Kol 
to atsakymo Amerika neatras, 
tikrosios taikos Irake neverta 
tikėtis, nes vietiniai gyvento
jai bijo kooperuoti su „oku
pantais", kad, grįžus į valdžią 
buvusiam diktatoriui, ir jie 
neatsidurtų kalėjimų pože
miuose arba masiniuose ka
puose. Bet. kaip ir bin Laden 
atveju, Hussein kol kas lieka 
„nežinomuoju". 

LIETUVIŲ NAMAI SENOVĖJE 
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Prieš pradedant darbą, 

pasirinkta vieta liepos karnų 
šluotele pašlakstoma per Sek
mines šventintu vandeniu. O 
toji, kur bus statomas kluonas 
ar jauja, net apsėjama javais. 
Ir darbas pradedamas, jiems 
sudygus; na, jau tada kasmet 
čia bus pilni aruodai derliaus. 

Namo statybos pradžia 

Statybą pradėdavo kokią 
porinę dieną, jokiais būdais ne 
pirmadienį, — ilgai užtruks, 
atsiras visokių kliūčių. Bū
davo atsižvelgiama ir į Mė
nulio fazę: gyvenamąjį namą, 
patariama statyti pilnatyje, 
ūkinius pastatus — delčioje. Ir 
dar gerai pradžią pataikyti, 
pučiant šiauriniam vėjui — 
peles kluonuose nesiveis. Dzū
kuose, nuo jų gindamiesi, da

rydavo tokį burtą: per kairi 
petį mesdavo kuokštą sama
nų. O kad žmonės naujame 
name nesirgtų, po pamatais 
užkasdavo pelyno šakelę, čes
nako skiltelę arba angliukų iš 
velykinio ugniakuro. Dar į 
rentinio kampus namų laimei 
pažerdavo po saują grūdų. Ir 
ne bet kokių, o „žolinių" — per 
Žolinės atlaidus bažnyčioje 
pašventintų avižų ir kviečių 
varpų. O kad vaišingi namai 
būtų. žinia, ir turtingi, paber
davo kampuose ir po žiupsnelį 
aguonų. 

Kai meistrai sunerdavo 
pirmąjį vainiką, viename iš 
kampų, kur bus krikštasuole, 
tarp rąstų iškirsdavo kryželį. 
Šeimininkas ten įdėdavo grau
dulinės žvakes gabalėlį, šven
tinių žolelių, velykines verbos 
spygliukų, rūtos šakelę, sidab
ro pinigėli. Žvakė saugos, nuo 

gaisro, žolelės nuo ligų ir 
nelaimių, kadugys — links
mumą neš namams, sidabras 
gins nuo „blogos akies". Ir ap
skritai, tada „velnias kerčioj 
nesėdės". 

Pradėtą statybą žemaičiai 
laimindavo tokia apeiga: pa
imdavo atžagaria ranka dvyli
ka metų augusį šermukšnį ir 
vilkdavo jį septynis kartus 
aplink rentinį. Seniausias šei
mos narys, atėjęs į statybvietę, 
tardavo: „Padėk, Diev, kad ant 
veitos supūtų!" Po to suduoda
vo kirviu į pirmąjį vainiką. 
Statybos meistrai, nusiėmę 
kepures, persižegnodavo ir — 
prie darbo. 

Ant rentinio poilsiui neva
lia sėdinėti, — tingulys už
puls, ilgai statyba nesibaigs. Ir 
be reikalo nereikia per jį žirg-
lioti, — dar kokia pikta dvasia 
į namus įsimes. 

Tvartą statant, kad „gyvu
liai rankon eitų", pamatų 
kampuose užkasdavo po tru
putį kiaulės šerių, arklio uode
gos ašutų, avies vilnos, vištos 

plunksnų, dar ir ožio ragą. O 
kad pelės neįsiveistų, po kiek
viena sąspara paberdavo pe
lenų. Žemaičiai turėjo paprotį 
po pamatiniais akmenimis 
arba po slenksčiu paslėpti kokį 
metalinį daiktą — arklio 
pasagą, monetą. „Tada aitva
rai nieko iš podėlių neišneš, 
laumės kūtes vidun neįsmuks 
pieno atimti". 

Minėtus papročius etnolo
gai apibendrintai vadina mi
tine atodaira. Mūsuose ji gausi 
ir įvairi, bylojanti, kad labai 
stengtasi įsigilinti į gamtos 
reiškinius, ieškoti jų tarpu
savio sąsajų ir priklausomybių. 

Statybos pabaigtuvės 

Šiuose papročiuose mažiau 
mitinių sureikšminimų, dau
giau žaismės ir linksmybių. 
Ženklas, kad gegnes jau su
remtos — iškeltas vainikas. 
Nemuno žemupyje ji vadinda
vo bėringiu. Biržų krašte — 
kruoniu. Tačiau tuodu skiriasi 
nuo vainiko, nes iškeliami hori

zontaliai, tarsi kokia namo 
karūna. Iš eglišakių, karklo ar 
lazdyno vytelių padaromas 
karkasas, kuris prikaišomas 
ąžuolo, klevo, beržo šakelių, 
įtarpuojant ir lauko bei darže
lio gėlių. Čia tinka ir bijūno 
žiedas, ir jurginas. Vėlų rude
nį užbaigus darbus, tenka vai
niką pinti iš pušų ir eglių ša
kelių. O vasarą papuošdavo jį 
net rugių varpomis. Bet ypač 
dažni vainikai iš ąžuolo la
pų.— manyta, kad tuo sutei
kiama statiniui tvirtybės. Že
maitijoje meistrai į vainiko vi
durį įkabindavo iš medžio len
telės išpjautus sūrį ir butelį, 
— tokią laukiamų vaišių užuo
miną. Kitur dar kabindavo sa
vo profesijos ženklą — medi
nius pjūklą, kirvuką, reples, kam-
painį. skriesiuvą. Tokius pa
baigtuvių vainikus galima pama
tyti I ."žnemunoje bei Dzūkijoje. 

Įdomus paprotys \ bonngį 
įdėti dovanų meistrui, staty
bos vadovui. Pavyzdžiui, ba
tus, pirštines, marškinius. 
austinį rankšluostį. Ir išimti 

tuos daiktus turėdavo pats 
meistras. Kabarokis gegnėmis 
aukštyn! O čia darbininkai 
kokiais rakandais tarškina, 
„maršą groja", visokius juokus 
laido... Sėkmingai nusikabi
nusį dovanas, meistrą paran
kiniai pakilodavo, tada daina 
pasveikindavo šeimininką. O 
šeimininkė ant stalo jau deda 
dideliausią dubenį šutinio, 
keptuvę „stačiokės". Pabaigtu
vių vaišės turi savo pavadini
mą, bet vėlgi skirtingą įvai
riuose Lietuvos regionuose. 
Aukštaitijoje — „šelmenų ba
lius", jos šiaurės vakarų dalyje 
— „kruonio nugeri mas", Ma
žojoje Lietuvoje — „bėringės", 
Žemaitijoje — „kazilinės", Už
nemunėje — „sparinės". Pa
keldamas pirmąją taurelę, 
meistras tradiciškai linki, kad 
trobesys visus pergyventų, 
kad jo vejas nesugriautų, žai
bas nenutrenktų, kad jis pil
nas geros nuotaikos būtų. 

Po kazilinių dar daug likę 
statybinių darbų: stogą už
dengti, grindis sudėti, langus 

ir duris įstatyti, krosnį su
krėsti. Bet „akys baisininkės, 
rankos — darbininkes"... 

Krosnis namų jaukumui 

Krosnį statydavo su kai
mynų talka. Pirmiausia ant 
medinių kojų suplūkdavo padą 
ar laistą, dažniausiai gero 
sieksnio ilgio ir bemaž tokio 
pat pločio, — kad tilptų šeši di-
deliausi duonos kepalai. Pado 
padarymą būtinai „aplaistyda-
vo" — pasivaišindavo alumi. 
Tada ręsdavo medinį karkasą 
skliautui formuoti. Vadindavo 
jį „kiaule". Prieš angą padary
davo prieždą — vietą pele
nams ir žarijoms iššluoti, puo
dams su gaminamu valgiu 
pastatyti. Krosnies viršų išly
gindavo, truputį įduobdavo, 
kad senoliai ir vaikai galėtų 
šaltuoju metų laiku ten pato
giai miegoti, kokius kailinu
kus pasimetę. Dar ten ir grū
dus prieš maldami girnomis 
padžiovindavo. 

Bus daugiau 
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TIKSLUMAS 

Teisingai P. Algis Rauli-
naitis savo straipsnyje „Lie
tuva — karalystė ar kuni
gaikštystė" nurodo, kad dau
gelis mūsų istorikų nekritiš
kai laikosi Lietuvos pagoniš
kiems valdovams Jan Dlugosz 
primestų kunigaikščių titulų 
(„Draugas", š.m. birželio 6 d.). 
Neseniai valdovų titulų klau
simu išsamų straipsnį „Drau
go" atkarpoj paskelbė Violeta 
Rutkauskienė („Lietuvos ka
ralius atvyks per Kalėdas", 
š.m. balandžio 5—15 d.). Abe
juose straipsniuose daug pa
vyzdžių, kur Lietuvos pago
niškieji valdovai save vadino 
karaliais ir juos taip vadino 
popiežiai, vokiečių kryžiuočių 
ordinas bei kiti vakariniai 
kaimynai. 

Gediminas savo laiškuose 
vadinasi „Dievo malone lietu
vių ir rusų karalius, Žemgalos 

kunigaikštis ir valdovas", 
Jogaila savo antspaude prieš 
krikštą: „Jogaila, Dievo ma
lone karalius Lietuvoj", tad 
kokią teisę turime tuos val
dovus vadinti didžiaisiais 
kunigaikščiais? Ar istorikai jų 
titulus žino geriau, negu pats 
Gediminas ir Jogaila, kad 
mano, jog turi juos taisyti? 
Aišku, jie nebuvo krikščionys 
ir nebuvo krikščioniškos Eu
ropos papročiais karūnuoti, 
bet, kaip P. A. Raulinaitis 
nurodo, juk yra imperatorių ir 
karalių, negavusių karūnų iš 
popiežių. Ir viduramžiais buvo 
žinomi musulmonų karaliai ir 
nekrikščionis Kinijos impera
torius Kublai Chanas. Niekas 
jų didžiaisiais kunigaikščiais 
nevadino. 

Istorikai mums aiškina, 
kokia Lietuvos istoriografijos 
tradicija. Keistas Lietuvos 
istorijos mokslas, jei jam 
tradicija svarbiau už tiks
lumą. Titulai yra teisinis 

klausimas. Pagal senosios 
Lietuvos valstybės teisę, jos 
valdovus turėtume vadinti 
tais titulais, kuriais jie patys 
vadinos sutartyse, laiškuose, 
antspauduose, piniguose. 

Algimantas Gureckas 
Germantovm, MD 

APIE J. MASIULIO 
KNYGYNUS 

Algimantas A. Naujokai
tis, apžvelgdamas Poezijos 
šventę Lietuvoje, pastebi, kad 
J. Masiulio vardo knygynai 
^veikia ne tik Vilniuje, bet ir 
Panevėžyje" (D, 115 nr.). 

Kaip senas kaunietis, ku
ris į savo miestą kasmet grįžta 
vienam mėnesiui, turiu patiks
linti: vieną J. Masiulio kny
gyną, vardu „Knygų alėja", 
randame Kauno viduryje — 
Laisvės ai. 29. 

J. Masiulio knygų centras 
yra Panevėžyje, kur veikia dvi 
parduotuvės. Viena, su rašti
nės produktų skyriumi, Res
publikos g. 21, kita, vardu „Li
na", su užsienio knygų skyriu
mi, yra Vilniaus g. 14. Be to, 
du knygynus randame Vil
niuje: „Prie halės", Pylimo g. 

53/2 ir „Prancūziškos knygos", 
Didžioji g. 1. 

Kęstutis Cerkeliunas 
Queens Village, NY 

ĮDOMŪS VIKTORO 
JAUTOKO STRAIPSNIAI 

Įdomūs ir labai aktualūs 
Viktoro Jautoko straipsniai 
„Draugo" laikraštyje pratur
tina skaitytojų žinyną. 

Literatūros, meno rašinių 
yra gana daug ir visur, bet to
kių moksliškų aprašymų, nau
jausių fizikos-gamtos teorijų 
yra retai. Tokių žinių reikėtų 
ieškoti didelių bibliotekų, 
mokslinėje literatūroje, o tas 
nėra kiekvienam prieinama. 

Tad, inžinieriau Viktorai, 
Jums daug ištvermės, rašyki
te daugiau tokių įdomių 
straipsnių. Daugelis skaityto
jų tai labai vertina, ir vienas iš 
jų esu aš. 

Origenas Rovinskas 
La Grange Pk, IL 

ŽMONĖS IŠ 
ROCKFORDO 

Nutolęs nuo Čikagos į 
šiaurės pietus yra gražus 

Rockfordo miestelis, kuriame 
gyvena nemažai ir mūsų tau
tiečių. Seniai čia gyvenantis 
lietuvis, turbūt daug kam 
pažįs tamas — Stasys Su-
rentas. Jo straipsniai dažnai 
pasirodydavo „Draugo" pus
lapiuose. Netoliese nuo jo 
Lakeside gatvėje, prie gražaus 
ežero, gyvena ir jo sūnėnas Ro
mualdas Surentas su šeima. 
Ten j ie įkūrė „įdarbinimo 
agentūrą". Šie žmonės ne tik 
padeda įsidarbinti, bet ir su
teikia gyvenamą plotą atva
žiavusiems iš kitur, kol gaus 
darbą, o neturintiems pinigų 
ir maistą duoda, o svarbiausia 
— už tai neima jokio atlygio, 
kas Amerikoje nebūdinga. 

J ie nuoširdžiai bendrauja 
su naujai į šį kraštą atvyku
siais. Žmona Odeta, kuri yra 
pedagogė, padeda pramokti 
anglų kalbos žmonėms, prade
dantiems čia darbą. 

Aišku, ne visus pasiseka 
kartais įdarbinti ir žmonės, 
negavę darbo, vietoj padėkos 
už pragyventą laiką dar sklei
džia visokias apkalbas. 

Nors Čikagoje ir Rockforde 
yra nemažai „įdarbinimo 
agencijų", bet tokių, kaip Su-

PASAULIO-
LIETIMU 

mmmmmi 
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenes XI seimą sveikino LR Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas. Iš kairės: PLB pirm. Vytautas 
Kamantas ir Artūras Paulauskas. 

rentų šeimoje, tikrai nėra. To
kiems žmonėms turime būti 
visi dėkingi. 

Todėl daugelio žmonių 
vardu noriu padėkoti už 

nuoširdumą ir šiltą lietuvišką 
prieglobstį ir rūpestį. 

Albina Birgiolienė 
Rockford, IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l ė 

SKANAUS 
Šiuo metu Venecijos tur

guose daugiausia prekiauja
ma baklažanais. kopūstais, ar-
tišokais — vienos daržovės — 
atvežtos iš žemyno, kitos — 
užaugintos salose, tai yra vie
tinės. Dažniausiai vietinės Ve
necijos įlankos daržovės yra 
mažesnės ir ne tokios išvaiz
dos, bet pirkėjai jas išperka 
greičiau, nei atvežtines, nors 
jos yra dar ir brangesnės. 

Venecijiečiai sako, kad vie
tinės daržovės skanesnės ir 
skundžiasi, kad jų užaugina
ma vis mažiau. 

Toks požiūris būdingas ne 
vien rafinuotam italų gurma
nui, bet daugumai, ir ne tik 
italams, bet ir visiems euro
piečiam';, turtingiems ar turin
tiems plonesnes pinigines. 
Galbūt tai paaiškina, kodėl 
Amerikos prezidentas George 
W. Bush, girdamas genetiškai 
pakeista Amerikos maistą, pa
vyzdžiui, milžiniškus Nebras-
kos moliūgus ar kukurūzus, 
atsparius pesticidams, kurie 
užmuštų dramblį, niekada ne
užsimena apie jų skonio savy
bes, pastebi Amerikos dien
raščio ,.Washington Post" ap
žvalgininkas. Už tai prieš ke
letą dienų prez. Bush bandė 
sulošti badaujančios Afrikos 
korta, ragindamas Europos 
vyriausybes panaikinti drau
dimus genetiškai pakeistam 
maistui. .,Europa turėtų pri
sijungti, o ne stabdyti bendra 
uždavinį — užkertant kelią 
Afrikos badui", sakė Ameri
kos prezidentas. Europos Są
jungos prekybos įgaliotinis 
Lamy tai pavadino nesąžinin
gu žaidimu, teigdamas, kad kal
tinti Europą trečiojo pasaulio 
marinimu badu yra per daug. 

Europiečiai oficialiai ne
pritaria genetiškai pakeistam 
maistui, kurį dažnai vadina 
..genetiškai pakeistais orga
nizmais", nes mano, kad tokie 
produktai kenkia sveikatai, 
nors tai nėra įrodyta. Bet Ita
lijoje sveikatingumo argumen
tas, atrodo, nėra pagrindinis, 
nors italai didžiuojasi sveika 
itališka virtuve. Pavyzdžiui, ita
liška pasta turi būti neper
virta, nes ji tada lengviau virš
kinama. 

Šiaip j a u i t a l a i l i nkę pa
e k s p e r i m e n t u o t i su gamta. 
Neseniai i ta lų m o k s l i n i n k a i 
šalif-s siauroje pas igyrė sukū

rę genetiškai pakeistą bakla-
žaną, kuris užauga didesnis, 
be to, vienodai gerai auga lau
ke ir šiltnamyje, ir jokių pro
testų nebuvo. Neseniai Mode-
noje atlikta apklausa parodė, 
kad italai mielai pirktų ge
netiškai pakeistą maistą, jei 
jis būtų užaugintas naudojant 
mažiau pesticidų. 

Kaip ten bebūtų, bet Itali
joje maistas yra tiesiog religi
ja, rašo WP apžvalgininkas: 
kur sekmadieniais per televi
ziją bent penkios programos 
yra apie maisto gaminimą ir 
italai visą laiką gali ginčytis, 
pavyzdžiui, ar į pešto reikia 
dėti česnako, ar ne? 

Italai šiaipjau nėra itin 
smarkiai nusistatę prieš 
..Frankenšteino maistą", kaip 
genetiškai pakeistą maistą va
dina spauda, jiems gerokai 
labiau nepatinka produkto 
vienodumas, nes vienodumas 
ant italų stalo laikomas tie
siog yda, beje, kaip ir dauge
lyje kitų Europos šalių. To
dėl europiečiai tiesiog bijo, 
kad našių amerikiečių ūkių 
užauginti produktai neišstum
tų vietinės virtuvės įvairovės. 
Italai ypač vertina savo vir
tuvę, kuri yra tokia įvairi, 
kiek yra sričių ar net miestų ir 
kaimų. Dauguma miestų turi 
savo firminį produktą — kaip 
Neapolio pica, Sicilijos buca-
tini su riešutų padažu ir 1.1. 

Bet kokio produkto „at
gaivinimas" Italijoje tampa di
dele istorija. „Lėtos mitybos" 
organizacija, propaguojanti 
tradicinę virtuvę, siunčia sa
vus „šnipus" ieškoti ir atgaivinti 
tradicinius produktus ir senus 
gyvulininkystės ūkius. Taip, 
pavyzdžiui, buvo išsaugota juo
dai balta Toskanos kiaulių 
veislė, kurią po Antrojo pasau
linio karo buvo beveik išstū
mę iš ūkių stambiosios ame
rikietiškos kiaulės. 

Todėl nenuostabu, kad 
greitos mitybos tinklai tampa 
gurmanų taikiniu Italijoje, 
bet ir jie nepasiduoda. Nese
niai McDonald padavė į teis
mą vieną kritiką, kuris resto
raną pavadino skonio kultū
ros išniekinimo simboliu, ir 
reikalauja 20 mln. dolerių 
kompensacijos. 

Parengė 
Aušra Juraitė 

„Laisvosios Europos" radijas 

DĖKOJAME IR 
KVIEČIAME 

„Šeimininkių kertelė", 
spausdinama kiekvieną tre
čiadienį, susilaukė didelio 
skaitytojų dėmesio. Girdime 
apie ją daug gražių žodžių 
(pasitaiko ir nelabai gražių, 
kai recepte įsivelia klaida), 
todėl esame tikrai dėkingi už 
visas pastabas. Tuo pačiu 
kviečiame pasidalinti savo 
mėgstamiausiais išbandytais 
receptais. Mielai juos spaus
dinsime (jeigu kas nenorės 
skelbti savo pavardės, priža
dame neskelbti). Tik prašome: 
atsiųskite tikslius receptus, 
kad ir kiti galėtų jais sėkmin
gai pasinaudoti. 

VIŠČIUKAS SU SŪRIU 

6 be kaulų ir odos viščiuko 
krūtinėlių pusės 

3 šaukštai aliejaus 
1 šaukštelis raudonėlio 

(oregano) 
1/2 šaukštelio česnakų 

miltelių (garlic povvder) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 vidutinio dydžio svogū

nas, smulkiai sukapotas 
2 puod. supjaustytų švie

žių grybų 
2 puod. pomidorų padažo 

(tomato sauce) 
3 šaukštai raudono nesal

daus vyno 
4 uncijos be riebalų Mozza-

rella sūrio, supjaustyto plono
mis riekutėmis 

Apibarstyti mėsą priesko
niais — raudonėliu, druska, 
pipirais, česnakų milteliais, 
įkaitinti keptuvėje aliejų ir 
apkepti viščiuką iš visų pusių. 
Sudėti svogūną ir pakepinti 

' dar 3 minutes, kol svogūnas 
suminkštės. Sudėti grybus ir 
pomidorų padaržą, uždengti ir 
ant lengvos liepsnos pakepinti 
apie 15 min„ kol mėsa bus 
minkšta. 

Jmaišyti vyną ir dar pake
pinti 5 minutes, kol skystis 
keptuvėje kiek sutirštės. Visą 
padažą iš keptuvės supilti į 
pariebaluotą lėkštą kepimo 
indą, ant viršaus išdėlioti 
viščiuko krūtinėles, ant kiek
vienos uždėti po riekutę Moz-
zarella sūrio ir atidengtą pa
kepinti 450 laipsnių F orkaitė
je apie 5 minutes, arba kol 
sūris išsileis. 

kARBONADAI SU ALUM 

6 maždaug 1 colio storumo 
karbonadai(su kaulu) 

1/2 puod. baltos duonos 
džiūvėsėlių 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 kiaušinio baltymas 
1/2 puod lieso pieno (arba 

vandens) 
2 šaukštai aliejaus 
1 skardinukė „cream of 

mushroom" sriubos 
1 butelis arba skardinukė 

alaus 
Suplakti kiaušinio bal

tymą su pienu ir maltais pipi
rais, į mišinį pavilgyti mėsą, 
po to pa volioti į džiūvėsėlius. 

Karbonadus iš abiejų pu
sių apkepti įkaitintame alieju
je, kol gražiai paruduos (ap
versti atsargiai, kad nenu
birtų džiūvėsėliai). Kai kar
bonadai apkeps, išdėlioti juos 
pariebaluotame kepimo inde; 
alų sumaišyti su grybų sriuba 
ir užpilti ant mėsos. Keptuvą 
tvirtai uždengti folija ir kepti 
275 laipsnių F orkaitėje apie 1 
vai. ir 15 min. 

DARŽOVEENĖ 

1 baklažanas (eggplant) 
3 nedidelės cukinijos (zu-

cchini) 
1 nedidelis svogūnas 
1 žaliasis pipiras 
3 skardinukės konservuo

tų pomidorų* 
3 morkos 
2 šaukštai aliejaus 
Prieskoniai pasirinktinai 

— bazilikas (basil), raudonėlis 
(oregano), „cayenne" pipirai, 
čiobreliai (thyme), česnakas ar 
kurie kiti — pagal skonį (visi 
tinka) — vartoti po maždaug 
1/2 šaukštelio, o jeigu vartoja
mas česnakas — 2 skilteles 

Visas daržoves supjaustyti 
nedideliais gabaliukais. Pipirą 
ir svogūną pakepinti, kol 
truputį suminkštės. Supilti 
pomidorus, sudėti priesko
nius, gerai sumaišant. Sudėti 
baklažaną, cukinijas ir mor
kas. Pavirinti apie 30 min., kol 
visos daržovės yra minkštos. 

Tinka su baltais ryžiais 
arba mėsa. Dar skaniau kitą 
dieną — pašildytos. 

•Vietoj konservuotų pomi
dorų iš skardinukių galima 
vartoti šviežius, gerai išnoku
sius (reikėtų apie 4—6). Pomi
dorus nulupti, smulkiai su
pjaustyti ir sudėti, kaip iš 
skardinukių. Kepant jie su
minkštės, išsileis. 

VOKIŠKOS BULVIŲ 
SALOTOS 

2 sv. nedidelių bulvių (ge
riausiai tinka raudonos) 

1/3 puod. aliejaus 
1/3 puod. acto 
3 šaukštai sukapoto svogū

no 
1/4 šaukštelio druskos 
14 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 sv. rūkytų lašinukų 
4 kietai virti kiaušiniai 

(galima vartoti 2 kiaušinius ir 

2 kiaušinių tik baltymus) 
Išvirti bulves, kol bus 

minkštos. Nusunkti, nulupti ir 
supjaustyti plonomis riekelė
mis arba gabaliukais. 

Keptuvėje iškepti lašinu
kus. Nusunkti taukus, o la
šinukus sutrupinti nedideliais 
gabaliukais. 

Dideliame dubenyje su
maišyti bulves, druską, pipi
rus, actą, svogūnus, lašinukus 
ir kiaušinius. 

Salotas galima patiekti 
karštas arba šaltas. 

KARALIŠKOS VIŠČIUKO 
SALOTOS 

4 puod. virtos viščiuko mė
sos 

1 (1 sv. 4 ir 1/2 uncijų) 
skardinukė ananasų gabaliu
kų (pineapple tidbits) 

2 puod. be sėklų žalių vy
nuogių 

1/3 puod. kapotų riešutų 
(walnuts arba pecans) 

1 puod. sukapotų salierų 
lapkočių 

1/4 šaukštelio džiovinto 
„tarragon" 

1 puod. sumažinto riebu
mo majonezo 

2 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukštai ananasų sulčių 

(pineapple juice; galima iš 
skardinukės, kai nusunkiami 
ananaso gabaliukai) 

1/4 šaukštelio druskos 
Sumaišyti mėsą su nu

sunktais ananasais, vynuogė
mis, r iešutais ir salierais. 
Įmaišyti „tarragon" priesko
nius, druską. 

Kitame dubenyje sumai
šyti majonezą, citrinos ir ana
naso sultis. Sumaišyti su viš
tiena. 

Labai tinka vasaros už
kandžiui, ypač turint svečių. 

ŽUVIS SU PRIESKONIAIS 

1 sv. žuvies filė 
1/2 puod. visų kviečių mil

tų (whole wheat flour) 
1/2 šaukštelio česnakų 

miltelių 
1/2 šaukštelio raudonėlio 

(oregano) 
1 šaukštelis šviežiai su

tarkuoto imbiero (ginger root) 
1 kiaušinio baltymas 
1/2 puod. be prieskonių ir 

be riebalų jogurto 
Sumaišyti prieskonius. Žu

vies filė pavilgyti į suplaktą 
kiaušinio baltymą, po to į mil
tus. Sudėti žuvį į pariebaluotą 
kepimo indą (vienu sluoks
niu), ant viršaus užpilti jo
gurtą. Kepti įkaitintoje iki 400 
laipsnių F orkaitėje 15 min. 

Atsiuntė Mirga White 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams (S35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St.. Chicago, IL 
60629) . 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 
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* Vidutinio amžiaus moteris ieš
ko darbo žmonių priežiūroje su 
grjžimu j namus. Tel. 630-776-
8930. 

* Moteris gali pakeisti savaitgali
ais. Tel. 773-286-6377. 

* Vyresnio amžiaus lietuviai 
vyras ir žmona, ieško darbo kartu 
už mažą atlyginimą vaikų, 
senelių ar ligonių priežiūroje. Gali 
prižiūrėti sodybą ar dirbti kitus 
darbus. Vairuoja. Tel. 773-436-
1257. 

* 30 m.vyras ieško bet kokio 
darbo. Vairuoja. Tel. 773-436-
1257. 

* 22 m. mergina ieško bet kokio 
darbo. Vairuoja, neblogai kalba 
angliškai. Tel. 773-436-1257. 

* 25 m. vyras, turintis patirties, 
ieško darbo prižiūrėti pagyve
nusius žmones ir gyventi kartu. 
Kalba angliškai, vairuoja. Te! 
773-551-6094. 

* Medicinos seseriai reikalingas 
darbas 7 dienas savaitėje su 
gyvenimu . Te). 773-737-3474. 

* Moteris ieško darbo 2 dienas 
savaitėje valyti "ofisus". Tel. 708-
220-3202. palikti žinutę. 

SKELBIMAI 
DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote 
darbo ar buto, tadau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? 

Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
teL 773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO administracija adresu 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 

60629. 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". ,.gutters'*.p!okšti 
ir ..shingle" stoeai; cementas. 

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

GREIT PARDUODA 
~C3-....'.T- Landmark 

" * • * properties jįs 

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

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

STATE FARM INSURANCE 
M TC AK«IXX MMJ SVFJKATTK 

R (,TV YBKS HM miVS 
Asentas Krank ZąMfe ir Oft. Mgi 
Aukse S. Kane kalba hetuuškai. 

KRANK ZATOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu, 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 



Karaliaus Mindaugo idėja ir šiandien vienija 
Padrąsindamas abejojan- cijos pirmininkas, Vilniaus ar

čius grįžti į Tėvynę, R. Paksas 
kartu prašė padėti tiems tautie
čiams, kurie dabar, išvykę iš 
Lietuvos, bando prigyti naujoje 
tikrovėje. 

Prezidentas taip pat pripa
žino, kad dar nemaža Lietuvos 
gyventojų dalis verčiasi sunkiai 
ir pažadėjo ieškoti sprendimų, 
kaip sparčiau palengvinti žmo
nių gyvenimą. Galvodamas apie 
būtinybę modernizuoti visuo
menę, plačiai diegti šiuolaikiš
kas informacines technologijas, 
nemažas viltis prezidentas sieja 
su lietuvių išeivija. 

Baigdamas savo žodį, vals
tybės vadovas grįžo prie kara
liaus Mindaugo ir vieningos, su
sitelkusios tautos idėjos. Tau
tos, kuri gyva ne tik duona, bet 
ir tradicijomis, meile savo kal
bai bei papročiams. 

Lietuvos Vyskupų konferen-

kivyskupas metropolitas, kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis 
PLB Seimą sveikino ir kaip bu
vęs šios bendruomenės narys, 
užaugęs užsienyje jos paunks-
mėje, ir kaip nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos Respubli
kos pilietis. Primindamas Min
daugo karūnavimą ir krikštą, 
kardinolas pabrėžė, kad tai bu
vo Lietuvos įžengimas į krikš
čionišką tuometinę Europą, da
vęs ypatingą atspalvį tautišku
mui. 

„Dabar mes sugrįžtame į 
Europą, nuo kurios buvome at
plėšti. Ir svarbiausias šiandie
nos uždavinys — ugdyti sąžinę, 
stiprinti šeimą, ir išeivija Lie
tuvai čia gali daug padėti", sakė 
kardinolas. J is kvietė bend
rauti, bendradarbiauti dėl gra
žesnės Lietuvos Tėvynės. 

Seimo pirmininkas Artūras 

pasaulio l ietuvius 
Paulauskas taip pat linkėjo 
st iprinti Lietuvos ir išeivijos 
vienybę, primindamas, kad oku
pacijos dešimtmečiais ir pati 
Lietuva buvo išeivė. 

Seimo narys, Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Sei
mo pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, kad ir 
dabar, „atkūrę Lietuvos nepri
klausomybę, dar turime daug 
padaryti, kad išsilaisvintume iš 
vidinių nelaisvių, kad sugebė
tume išsaugoti savo aplinkos 
vertybes. Ir čia taip pat Lietuva 
laukia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pagalbos". 

PLB vienuoliktojo Seimo po
sėdžiai truks iki liepos 11 die
nos. 

Dabartinė PLB valdyba sa
vo kadenciją baigia, ir Seimo se
sijos pabaigoje bus r enkama 
nauja valdyba. 

A t A VLADAS GARSYS DRAUGAS, 2003 m. liepos 9 d., t reč iadienis 

Diplomatijos vadovas pabrėžia išeivijos svarbą puoselėjant 
taut ines vertybes 

Atkelta iš 1 psl. 
lietuvių atžalos negali legaliai 
lankyti mokyklos. „Galima spė
ti, jog tūkstančiai lietuvių vaikų 
užsienyje auga ne tik be lietu
viško, bet iš viso be jokio išsila

vinimo , pažymėjo ministras. 
Jis paragino kurti nuotolinę mo
kymo sistemą, kurios rengimui 
būtų galima pasiremti lietu
viškų išeivijos mokyklų patirti
mi. 

A. Valionis taip pat įvardijo 
informacijos stokos apie užsie
nio lietuvių gyvenimą proble
mą. „Išeivijos spauda lėtokai 
skinasi kelią į pasaulinį tinklą", 
sakė ministras. 

Lietuva tarp išsivysčiusių pasaulio valstybių — 45-toji 
Atkelta iš 1 psl. 
į tris pagrindinius žmogaus so
cialinės raidos komponentus. 
Skaičiuojant indeksą, atsižvel
giama į ilgą ir sveiką gyvenimą, 
kurį liudija vidutinė būsimo gy
venimo trukmė, žinias, kurias 
atspindi krašto suaugusių žmo
nių raštingumo lygis bei bend
ras siekiančių pradinio, vidu
rinio ir aukštojo išsilavinimo 
koeficientas. Be to, skaičiuojant 
minėtą indeksą, atsižvelgiama į 
valstybės gyvenimo lygį, kurį 
liudija bendras vidaus produk
tas (BVP). 

Praėjusiais metais žmogaus 
socialinės raidos indeksas Lie
tuvoje išaugo nuo 0.808 iki 
0.824. Trečius metus iš eilės 
Lietuva įsitvirtino valstybių, tu

rinčių aukštą, didesnį kaip 
0.800, žmogaus socialinės rai
dos indeksą grupėje. Iš viso mi
nėtoje grupėje yra 55 valstybės. 

„Per vienerius metus Lietu
vos žmogaus socialinės raidos 
indeksas išaugo 0.016 taško — 
tai pats didžiausias padidėjimas 
iš visų 10 į Europos Sąjungą 
stojančių valstybių. Tai reiškia, 
kad praėjusiais metais Lietuva 
dirbo geriau nei Estija, Čekija 
ar Vengrija", Vilniuje per prog
ramos pristatymą teigė JTVP 
įgaliotoji atstovė Cihan Sulta-
noglu. 

Estija taip pat išliko aukšto 
išsivystymo lygio valstybių 
grupėje ir pakilo iš 42 \ 41 vietą. 
Latvija iš 53 vietos pakilo į 50-
ąją-

Tačiau, kaip minėjo C. Sul-
tanoglu, „atsižvelgiant į praėju
sių metų Lietuvos BVP augimo 
rodiklius, kurie buvo geriausi 
tarp trijų Baltijos valstybių, ga
lima tikėtis, kad valstybė dar 
pasistūmės į priekį". 

Tyrimo duomenys taip pat 
atskleidė, kad Lietuva lenkia 
JAV pagal moterų, užimančių 
aukštus postus, proporciją. 

Agentūros AFP pranešimu, 
įs tatymų leidyboje, valstybės 
tarnautojų bei įmonių vadovių 
vietose esančių moterų propor
cinis rodiklis yra 47 proc, o JAV 
— 46 procentai. 

Tarp 175 valstybių pirmąją 
vietą išlaikė Norvegija. Antra — 
Islandija, trečia — Švedija. 

Seimo narys V. Šustauskas įtariamas ryšiais su Kauno nusikaltėliais 
Atkelta iš 1 psl. 

„Man keista, kad tiek Vals
tybės saugumo departamentas, 
tiek prokuratūra ėmėsi didelės 
iniciatyvos tirti mano vaidmenį 
E. Daktaro byloje dėl mano pa
klausimo Generalinei prokura
tūrai, kur aš tik paprašiau pa
teikti įrodymus, kuriais remian
tis, buvo laikomas suimtas ma
no partijos narys ir Kauno mies
to savivaldybės tarybos narys E. 
Daktaras", teigia V. Šustaus
kas. 

Seimo narys Generalinei 
prokuratūrai yra nusiuntęs pa
reiškimą, kuriame prašo proku
rorus išaiškinti jį sekusias ope
ratyvines tarnybas. 

V. Šustauskas pranešė ant
radienį atsakęs į Generalinės 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
departamento prokuroro Alek
sandro Kazakovo klausimus. 

Parlamentaro teigimu, įta
rimų dėl galimo sekimo jam su
kėlė Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninko Alvydo Sadecko pasisaky
mai spaudoje, esą gegužės 23 d. 
Kaune vieno viešbučio kavinėje 
V. Šustauskas susitiko su Sei

mo nariu Romanu Sedlicku bei 
Kauno „daktarų" nusikalsta
mos grupuotės nariais. Anot V. 
Šustausko, kalbėdamas apie šį 
susitikimą, A. Sadeckas rėmėsi 
operatyvinių tarnybų duomeni
mis. 

V. Šustausko teigimu, tame 
susitikime, apie kurį kalba A. 
Sadeckas, dalyvavo Seimo 
narys R. Sedlickas, V. Šustaus
ko padėjėja, vieno laikraščio 
žurnalistė bei vienas asmuo, 
kuris buvo nuteistas kalėti 6 
metus susivienijimo EBSW 
byloje. Pastarasis ir buvo atėjęs 
pasiskųsti, kad neteisėtai buvo 
nuteistas. „Jokio 'daktarų' ats
tovo, t.y., kaip A. Sadeckas buvo 
įvardinęs žiniasklaidoje, 'Guzo', 
tame susitikime nebuvo", teigia 
V. Šustauskas. 

Seimo narys mano, kad jį 
seka arba VSD operatyvinės 
tarnybos, arba Policijos depar
tamento operatyvinės tarnybos. 
Jis prašo Generalinę prokura
tūrą išsamiai ištirti, kas ir kodėl 
vykdo jo sekimą, išaiškinti tas 
operatyvines tarnybas bei tuos 
operatyvininkus, kurie pateikė 
klaidingą informaciją apie jo su
sitikimus ir iškelti baudžiamąją 

bylą už tarnybinio pranešimo 
padirbimą. 

21 metų E. Daktaras per V. 
Šustausko vadovaujamos Lietu
vos laisvės sąjungos sąrašą per
nai gruodį išrinktas Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 
nariu. 

E. Daktaras buvo balandį 
Kaune sulaikytas per bendrą 
Lietuvos ir JAV teisėsauginin
kų operaciją. įtarus narkotikų 
neteisėtu įsigijimu ir kontra
banda bei suklastotos valiutos 
platinimu. 

Manoma, kad E. Daktaras 
ir dar trys šios bylos įtariamieji 
į JAV greituoju paštu siuntė 
narkotikus ir net ikrus JAV 
dolerius. Birželio pabaigoje, 
teismui pakeitus kardomąją 
priemonę, vietoje kardomojo su
ėmimo E. Daktarui buvo paskir
tas namų areštas. 

VSD žiniomis. įtariamojo tė
vas. Kauno nusikalstamo pa
saulio autoritetu laikomas Hen
rikas Daktaras ieškojo įvairių 
ryšių ir bendravo su asmenimis, 
galinčiais ..reikiama" vaga pa
kreipti jo sūnaus bylos eigą, 
tarp tų asmenų buvo ir Seimo 
narys V. Šustauskas. 

Latvija padovanojo Lietuvai Mindaugo ir Gedimino laikų 
dokumentų kopijas 

šiuo laikotarpiu susijusių doku
mentų dalis yra dingusi arba 
saugoma kitose valstybėse. 

Lietuvos archyvuose šiuo 
metu esantys Mindaugo bei vė
lesnių laikų istoriniai dokumen-

Atkelta iš 1 psl. 
spalvotas bei skaitmenines ko
pijas 

Pasak V. Grigoraičio, dėl 
karų, suiručių ir kitų Lietuvos 
istorijos aplinkybių didžioji su 

tai skaičiuojami vos dešimtimis. 
Be to, buvo sutarta dėl ben

dros parodos, kurioje būtų ro
domi Lietuvos ir Latvijos santy
kius 20 amžiuje liudijantys ar
chyvuose saugomi dokumentai. 

Ukrainos diplomatas Vilniuje sužeidė policininką 
Atkelta iš 1 psl. vairuotojas, kiek pavažiavęs 

Kaip pranešė Policijos de- pirmyn, sustojo po kitu drau-
partamentas, iš pradžių diplo- džiamuoju ženklu 

Policininkai antrąsyk priėjo 
prie ,,VW Borą", tačiau vairuo
tojas spustelėjo greičio pamina 
ir nurūko Trakų gatvės link. 
Trakų gatvėje ambasados auto
mobilį mėgino sustabdyti kitas 

matas automobilį pastatė Do
minikonų gatvėje, prie ženklo 
„automobilį statyti draudžia
ma". Prie vairuotojo priėję poli
cininkai paprašė automobili pa
statyti kitoje vietoje Tuomet 

policininkas, tačiau šiam bėglys 
pervažiavo koją. 

Automobilį pare igūnams 
pavyko sulaikyti tik Naugar
duko gatvėje Po pietų konsulas 
buvo apklausiamas policijoje. 

Kojos sužalojimą patyręs 
pareigūnas paguldytas į ligoni
nę. (BNS) 

Skleidžiantis pi rmiesiems 
pavasar io gėlių ž i edams 
skambėjo vyriausiojo s ū n a u s 
Algimanto žodžiai: „Gegužės 2 
dieną, 7 vai. vakaro , Tėvas iš
girdo paskutinį tr imitą, kur is 
nešaukė jo į kovą, bet kvietė 
prisistatyti Dievo karalystėje . 
Būdamas pavyzdingas karys , 
manau , j is a t rapor tavo saky
damas: mylimas ir gailestin
gas Dieve, a t l i k a u savo 
pareigą pasaulyje, pas i ruošęs 
stoti į dangaus gretas. . . Mirė 
ramiai savo namuose". 

Vladas Garsys, numylėtos 
Suvalkijos lygumų, žaliųjų 
girių sūnus , į šį pasaulį atėjo 
1918 metais, sausio 1 dieną 
Marijampolės apskrityje, Si-
mokų kaime. Čia augo, mo
kėsi . Nuo va ikys tės d ienų 
Vlado širdyje brendo mint is 
t ap t i kare iviu ir t a r n a u t i 
tėvynei Lietuvai. Baigęs Ky
bartų gimnaziją, įstojo į Lie
tuvos Karo mokyklą, kur ią 
l ankydamas , sus ipaž ino su 
„Galanterijos kar ių bendro
vės" vedėja Angele Merkyte . 
Meilė nuvedė iki a l tor iaus . 

1940 m. Vladas G a r s y s 
baigė Lietuvos Karo mokyklą. 
Tai buvo paskut inė — XXI 
nepr ik lausomos Lie tuvos 
Karo mokyklos ka r iūnų laida. 
1941 m. gegužės 20 d. Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje Viniuje 
kunigas Čibiras Vladą ir An
gelę sutuokė. 

Neilgai džiaugsmas ir lai
mė lydėjo jaunųjų Garsių gy
venimą, š į laikotarpį sūnus 
Algimantas per Tėvo laidotu
ves išryškina: „Tėvas išgyve
no ne tik skaidr iausius Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kus, bet patyrė ir k raš to t am
siausias dienas, kai pr iešas 
užėmė šalį. Šeimos bėgo į už
sienį, kitos pasiliko, pasaul iui 
t rūko ramybės . Tėvas išėjo 
part izanų keliu, buvo atskir
tas nuo šeimos, bet per Dievo 
malonę sugrįžo a tgal p a s 
mus". 

1944 m. vasa rą r u s a m s 
okupantams an t rą kar tą grįž
t a n t į Lietuvą, Vladas ir 
Angelė Gars ia i kup inomis 
skausmo širdimis, dviem kū
dikiais a n t r a n k ų neš in i , 
turėjo pal ik t i ga i s ruose ir 
kraujyje paskendusią Tėvynę, 
gimtuosius n a m u s , išsinešda
mi viltį ne t rukus sugrįžti . De
ja , ta viltis neišsipildė. Ne
sugrįžo.. . N e p r i k l a u s o m a i 
tapt i Lietuvai buvo lemta t ik 
po daugelio sovietinės pries
paudos dešimtmečių. 

Vokietijoje gimė dukrelė 
J ū r a t ė . Nors vargingos buvo 
gyvenimo sąlygos, bet nepa
pras ta i džiaugėsi Vladas ir 
Angelė. Grei to grįžimo į 
Tėvynę perspektyvos blėso... 

1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno VVorcester, MA. 
Augino vaikus, norėdami juos 
išmoksl int i , pa ruoš t i gyve-

Atkelta iš 3 psl. 
Šiandien naujasis politinis 

darinys kelia keistą įspūdį: li
beralizmas jo na r i ams tars i 
per s iauras , krikščionimis de
mokratais būt i nei mokama, 
nei norima, o tai , kas yra cen
tr izmas, Lietuvoje vis dar žino 
tik vienas R. Ozolas. 

Taip pat nėra lengva prog
nozuoti ir procesų konserva
torių partijoje. Nors matome 
pas tangas išryškinti t apa tybę , 
orientuotis į Europos liaudies 
partiją, tačiau egzistuoja di
delė pagunda konservat izmą 
paversti įvairiais vadybiniais 
eksperimentais . Pastaroji kai 
kurių konservator ių vadovų 
strategija remias i pr ie la ida , 
kad absoliuti visuomenės dau
guma iš politinių partijų šian
dien tikisi ne konkrečių ver
tybinių nuostatų bei gyvenimo 
būdo gynimo, bet naujų vady
binių pasiūlymų, kaip spręsti 
kasdienes problemas. Jei pri-

Vladas Garsys. 

n imu i . V ladas Gar sys dieno
mis dirbo, n a k t i m i s mokėsi . 
Kiek gyvenimo sąlygos leido, 
d i rbo ir žmona Angelė . J i e 
savo t iks lą pas iekė , išaugino 
gražią skau t i šką še imą — du 
s ū n u s ir dukter į . Išleido juos į 
gyvenimą. Vyr iaus ias s ū n u s 
A l g i m a n t a s Gar sys 26 me tus 
t a r n a v o „Marine Corps" dali
n i u o s e — y r a J A V m a r i n ų 
p u l k i n i n k a s . P a s i t r a u k ę s į 
a t s a r g ą 1993 m., gavęs Lie
tuvos Kraš to ministerijos kvie
t imą, buvo išvykęs ke l iems 
m e t a m s į Lietuvą savo tur i 
m o m i s ž in iomis p a d ė t i a t 
s t a t y t i nepr ik lausomos Lie tu
vos k a r i u o m e n ę . S ū n u s Ša rū 
n a s — inž in ie r ius -geo logas . 
D u k t ė J ū r a t ė — gimnazijos 
m a t e m a t i k o s mokyto ja , bet 
šioje s r i ty je n e d i r b a . J i su 
vyru dr . Alber tu D r u k t e n i u 
d i rba jo kab ine te pr ie kompiu
ter ių . 

V. Gars ia i nuo a tvykimo į 
J A V pr ik l ausė Šv. Kazimiero 
l ie tuvių parapi ja i , buvo uolūs 
parapi j iečiai . V. Garsys keletą 
m e t ų buvo sekmadien io lietu
v i š k ų šv. Miš ių l ek to r i u s . 
R ė m ė l ie tuviškų vienuolynų 
ve ik lą , ypač Švč. Merge lės 
Mari jos Nekaltojo Prasidėj i 
m o vienuoli ją , l i e tuv išką 
s p a u d ą . įvair ius fondus. Pr i 
k l a u s ė Lietuvių labdaros Mai
ronio p a r k o draugi jai . 

1991 m. biržel io 23 d. 
va ika i su šeimomis , a ts idėko
d a m i t ė v a m s už jų rūpestį , 
mei lę , pasiaukojimą, išsimoks
l i n imą , žen to dr . A lbe r to 
D r u k t e n i o ir dukros J ū r a t ė s 
n a m u o s e Cape Cod suruošė 
t ė v a m s jų 50 metų vedybinio 
g y v e n i m o š a u n ų jub i l i e jaus 
paminė j imą, kurį pradėjo šv. 
Miš ių a u k a O u r Lady Of 
Victory bažnyčioje. Vlado ir 
Ange lės Gars ių t iks las buvo 
jubi l ie jų švęsti Lietuvoje ir jį 
p r a d ė t i pr ie to pa t ies al to
r i a u s , pr ie kur io buvo sutuok
ti — Šv. Mikalojaus bažnyčio
j e Vilniuje. J a u ir lagaminai 
su dovanomis buvo paruošt i 
ke l ione i , be t dėl s k a u d ž i ų 
įvykių, ypač pradėjus s iaust i 

JAV kariuomenės gydytojui pulkininkui 

Af A 
VALENTINUI SKY 
SKIRGAILAI M.D. 

mirus, jo dukrai JUANITAI BRADLEY, sūnums 
TEODORUI ir JONUI, broliui ALBINUI ELS-
KUI bei jų visų šeimoms ir giminėms Lietuvoje 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą. 

Vanda ir Vytautas Zeleniai 

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS" — išeivijos ir Lietuvos jungtis 
„DRAUGAS" — lietuvybės švyturys i r sargas! 
Prenumeruokime i r skaitykime „DRAUGĄ ' 
„DRAUGĄ" a tmink ime savo testamente. 

„OMON" minėto t ikslo teko 
ats isakyti . 

Lietuvai t a p u s laisva ir 
nepriklausoma valstybe. V. ir 
A. Garsiai skrido ten Šv. Mi
ka lo jaus bažnyčioje dėkojo 
Dievui ir Marijai, kurios gar
bei skirtą mėnesį buvo sutuok
ti , už globą tremties keliuos ir 
v isas ki ta malones, gau t a s per 
50 metų vedybinio gyvenimo. 

A. a. Vlado Gars io kūnas 
buvo pašarvotas Di rsa-Mor in 
laidotuvių namuose . Meldė
mės prie jo karsto ir guodėme 
šeimą. Gegužes 7 d. a t lydėtas į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, kurioje už jo sielą šv. 
Miš ias koncelebravo kleb. 
kun . Ričardas J a k u b a u s k a s . 
J i s lietuvių ir anglų kalbomis 
pasakė pamokslą, k a r t u su juo 
celebravo kun. J o n a s Petraus
kas iš Thomspon, CT. ir kun. 
Alfonsas Volungis. Skait inius 
ska i tė Eglė Gars ienė ir dr. 
Alber tas Druktenis . Giedojo 
parapijos choras, vadovauja
m a s vargonininkės Edith 
Roberts . Solo „Kaip skausmas 
t a u širdį...", solisto Valerijono 
Roževičiaus giedamas, skam
bėjo lyg guodžiant is visais 
angelų balsais iš dangaus . 
Mišių pabaigoje vyriausiasis 
s ū n u s Algimantas Garsys 
pamaldų dalyviams papasako
jo, koks asmuo buvo tėvas. 
„Dievas davė j a m įdomų ir 
prasmingą gyvenimą, kuria
m e žengė drąsiai su Mama 63 
m e t u s . 1997 m. d i rbdamas 
Lietuvoje, turėjau progą gauti 
iš Lietuvos archyvo jo ates
taciją baigiant Karo mokyklą. 
Tada jo vadai rašė. kad jis iš
s imoksl inęs, s u m a n u s , stai
gios galvosenos, mandagus , 
tvarkingas, sąžiningas, teisin
gas , staigus, griežtas. Labai 
drausmingas , savarankiškas , 
p i lnas iniciatyvos, rūpinasi 
savo valdiniais . Šie vadų 
žodžiai patvirtina, ką aš ma
čiau ir ką kiti. buvę Lietuvos 

VIENA AR DVI LIETUVOS 
i m t u m e tokią n u o s t a t ą , t a i 
k a r t u t u r ė t u m e pr ipažint i , jog 
v a d y b i n e s naujoves d a u g 
l anksč iau gali diegti ne t rad i 
c i n ė s , ve r t yb in iu p a g r i n d u 
sus i formavus ios part i jos, bet 
p o p u l i a r a u s polit iko subu r t a 
. .poli t ine gauja". 

Š i and ien dažna i apgai les
t a u j a m a , kad ., k i ta Lietuva", 
n o s t a l g i š k a i d ū s a u j a n t i dėl 
sov ie t inės p rae i t i e s , nesuvo
k ia , k a s yra so l ida rumas a r 
b e n d r u o m e n i š k u m a s ir viską 
nori gau t i iš globėjos valsty
bės . Tač iau t u r i m e pr ipažint i , 
kad so l ida rumo stoka ir noras 
p a n a u d o t i vals tybes insti tuci
j a s s avo t i k s l a m s š i and i en 
b u d i n g a s ne tik žemdi rb iams 
a r b a n k r u t u o j a n č i ų įmonių 
d a r b i n i n k a m s . Vals tybe kaip 
į r a n k i u t a r p u s a v i o kovose 
naudojas i Lietuvos m a g n a t a i , 
pavojingai i šs i t rynė ribos t a r p 
pol i t ikos, verslo ir žiniasklai-
dos . v i suomenes informavimą 

pakei tė ..piaras". Tai . kad tur
t i nės diferenciacijos žirkles 
š iandien yra sust ingusios 
„špagato" pozoje, ta ip pat liu
dija, kad visuomenės pamatai 
gerokai papuvę. 

Tokioje situacijoje pagun
da viską spalvinti baltomis 
arba juodomis spalvomis yra 
labai didelė. Kaip ir pagunda 
visus, balsavusius už Rolandą 
Paksą. vadinti populistais, o 
Valdo Adamkaus rinkėjus — 
susipratusiais piliečiais. Deja, 
gyvename daug sudėt inges
niame pasaulyje, ku r nuo ben
druomeniškumo ir solidarumo 
erozijos kenčia visa visuomene 
ir kur visi esame įsitikinę sa
vo nuopelnais ir labai neno
riai kalbame apie atsakomybe. 
k u r pikt inamės bendruome
n i škumo stoka, bet nesusi
mąstome, kad sol idarumas tu
rėtų prasidėti nuo mūsų pačių. 

Prieš penketą metų Ar
t ū r a s Paulauskas iškėlė suk] 

kariai ir bendražygiai Lietu
voje ir Amerikoje, yra man pa
sakę apie Tėvą. Kai kurie pa
minėjo, kad dėka Tėvo išliko 
gyvi. Mes, vaikai ir anūkai , 
esame dėkingi Tėvui uz tai . ką 
jis mums perdavė". — kalbėjo 
Algimantas Garsys. 

Automobilių vilkstine a.a. 
Vlado Garsio karstą nulydėjo į 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo vienuolijos -Dan
gaus vartų" kapines, P u t n a m . 
CT. Seselės, giedodamos prie 
kapo duobės, pasitiko laidotu
vių procesiją. Kleb. kun. 
Ričardas Jakubauskas skaitė 
maldas. Seselių švelniai gie
damas ..Viešpaties angelas", 
Lietuvos h i m n a s , ..Marija, 
Marija", ašaros , gelių žiede
liai, ne tik šeimos, bet visų 
dalyvių d e d a m i ant ka r s to 
viršaus, viskas jungėsi į vieną 
didingą harmoniją. Lydejome 
garbingą, iš t ikimai tėvynei 
Lietuvai tarnavusį karį a.a. 
Madą Garsį. 

Nul iūdę pasiliko: žmona 
Angelė Gars ienė . Amerikos 
Lietuvių Romos kata l ik ių 
moterų sąjungos garbės narė 
ir buvusi ilgamete 5-os kuopos 
vicepirmininkė, Švč. M. Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo 
vienuolijos Worcesterio rėmė
jų skyriaus narė nuo įsteigi
mo, 14 metų pirmininke. 1992 
m., pas i t r aukus i iš p i rmi
ninkės pareigų, sutiko būti vi
cepirmininke, kuria yra iki 
šiol. Sūnus Algimantas ir 
žmona Egle Garsiai su šeima 
gyvena Tampa. Florida. Sū
nus Šarūnas ir žmona Jus t ina 
Garsia i gyvena Henr i e t t a . 
Nevv York. Duktė Jū ra te ir jos 
vyras dr. Albertas Druktenis 
su šeima — Bedford. New 
Hampshire. Garsiai turi de
šimt anūkų, vieną proanūkį, 
daug giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

J a n i n a Miliauskienė 

— ..nusipelnėme gyventi ge
riau". Per šiuos prezidento 
r inkimus Rolandas Paksas 
pratęsė šį Šukį. nurodydamas. 
kad geriau gyventi mums 
trukdo nuo žmogaus atitru
kusi valdžia. Žemdirbiai šven
tai įs i t ikinę: jie nusipelnė . 
kad jų užauginta produkcija 
būtų supe rkama brangiai . 
Kovo 11-ąją signatarai sutar
tinai pareiškė, kad tai jie la
biausiai nusipelnė gyventi 
gerai. Agitacijos uz Kumpos 
Sąjungą chore girdėti ir tei
ginys: mes nusipelnė gyventi 
Europos Sąjungoje. Taigi gy
vename nuopelnu kupinoje 
Lietuvoje. Jei mažiau galvotu
me apie nuopelnus, galbūt iš 
tiesų gyventume teisingesnėje 
ir geresnėje bei mažiau susi
skaldžiusioje Lietuvoje. 

IS pranešimo konferencijoje 
„Politikos metmenys II" rengtoje 
Demokratinės politikos instituto 
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n KAI PAPARTIS ŽYDI"... 

APYLINKĖSE Atrodo, kad Joninės taps vaizdingas Jonines, lyg bū-
tradicine, lietuvių tautos tume ir patys ten dalyvavę. 

DVIEJŲ TĖVYNIŲ DUKRA 
Dr. Regina Kvašytė Li

tuanistikos tyrimo ir studijų 
centre Čikagoje lankėsi jau 
trečią kartą. Susipažinusi su 
LTSC ir jo archyvais, ji ruošia 
mokslinį darbą apie Amerikos 
lietuvių organizacijų kalbą. 
Surinktos medžiagos pagrin
du ji skaitė paskaitą XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
me „Lituanistikos" sekcijoje, 
vadovaujamoje prof. dr. Jono 
Račkausko. 

Amerikoje dr. Reginos 
Kvašytės domėjimosi ra tas 
labai platus. J i ne tik padeda 
tvarkyti senuosius Pasaulio 
lietuvių archyvo fondus, kur 
ieško studijai medžiagos, bet 
ir stengiasi užmegzti ryšius 
su vis naujais lietuviais ir 
latviais. Tik Reginos dėka 
atsirado ryšys su latvių kul
tūros centru. J ie taip pat 
labai susidomėjo mūsų lietu
vių centrais ir jų veikla. Ap
lankiusi latvių kultūros cen
trą Čikagoje, Regina buvo 
maloniai nustebinta, kad lie
tuvių centruose veikiantys 
muziejai, sukaupti archyvai, 
bibliotekos yra žymiai gau
sesnės. Dr. Regina Kvašytė 
Šiaulių mieste yra įkūrusi 
Baltų centrą, kurio tikslas -
palaikyti ryšius ir bendra
darbiauti su Latvija. Padėti 
geriau pažinti vieniems kitus 
— rengti paskaitas, išvykas, 
kviesti svečius iš Latvijos 
skaityti pranešimus. Planuo
jama leisti bendrus leidinius, 
remti ir skatinti bendradar
biavimą tarp mokslininkų ir 
kitų sričių specialistų. Lan
kydamasi LTSC dr. Regina 
Pasaulio lietuvių archyve 
rado nemažai medžiagos apie 
latvius ir lietuvių išleistas 
knygas latvių kalba, kurių 
nėra net Lietuvoje. Kaip Re
gina sako, Baltų centras — 
draugystės tiltas tarp Latvi
jos ir Lietuvos. 

Regina domisi ir Kanada. 
Šiaulių universitete yra įkur
ta Kanados auditorija, ku
rios kuratorė yra R. Kvašytė. 
Kanados auditorijos tikslas 
— kaupti informaciją apie 
Kanadą, supažindinti Šiaulių 
miesto visuomenę su šia šali
mi, dalyvauti konferencijose, 
skatinti s tudentus domėtis 
Kanados politiniu, visuome
niniu ir kultūriniu gyvenimu. 
Auditorijoje rengiamos pažin
tinės parodos. 

Dr. Regina dažna Baltijos 
studijų konferencijų paskai
tininke. Kaip pasakoja pati 
Regina. Baltijos studijų kon
ferencijos prasidėjo 1968 me
tais Maryland universitete, 
kur iš Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos kilę akademikai ir 
Amerikoje arba Kanadoje 
gyvenantys inteligentai susi
rinko į savo pirmąjį suvažia
vimą ir įsteigė Association 
for tho Advencement ofBal-
tic Studies fAABS). Vėliau 
Baltijos šalių tyrinėjimams 
skirtos konferencijos tapo 
tradicinėmis. 

Dr. Regina Kvašytė ne 
tik mokslininkė, bet ir nuos
tabi fotografė'. Iš kelionių par
sivežtos nuotraukos dažnai 
keliauja į parodas, kur už
ima pirmas vietas. Kelis kar
tus dalyvavo Budrio fotoar-
chyvo rengiamose kasmetinė
se parodose Čikagoje. Vilniu
je dalyvavo trijose tarptauti
nėse parodose. TV bokšto ka
vinėje ..Paukščių takas". 

Reginos tėvas, kilęs iš 
Joniškio, sovietiniais metais 
buvo ištremtas į Intos lage
rius Komijoje. Negalėdamas 
grįžti atgal į Lietuvą, jis ap
sistojo Latvijoje — vis arčiau 
Lietuvos Vedė merginą iš 

į • : • - i 

Dr. R. Kvašytė, Šiaulių universite
to dėstytoja, skaito pranešimą XII 
MKS suvažiavime. 

Zigmo Degučio nuotr . 

Klaipėdos krašto. Visą gyve
nimą svajojo grįžti į Lietu
vą. Latvijos kaimelyje netoli 
Rygos gimė Regina. Rygoje 
baigė vidurinę mokyklą su 
sustiprinta vokiečių kalba, 
todėl ir jos dauguma prane
šimų AABS konferencijose 
būna vokiečių kalba. Latvi
joje įstojo į universitetą, fi
lologijos fakultetą, baigė ru
sų kalbos specialybę. Pra
dėjo savo mokslinio darbo 
kelią būtent Latvijoje. Rygos 
Mokslų akademijoje, kuri 
vėliau pervadinta į Latvių 
kalbos institutą, ji desti lat
vių kalbą. Kai tėvams atsira
do galimybė grįžti į Lietuvą, 
jokių abejonių nebuvo. Tėvai 
1989 metais apsigyveno 
Šiauliuose. Regina dar ilgai 
dirbo Latvijoje. Kai biuro
kratinės sienos tarp kaimy
ninių šalių tapo neįveikia
mos, dr. Regina Kvašytė lai
kinai atsisakė darbo Rygoje ir 
sugrįžo į Šiaulius. Nuo 1991 
metų ji dirba Šiaulių univer
sitete, dėsto latvių kalbą. 
Lietuvių kalba buvo pirmoji 
Reginos kalba, namuose su 
tėvais kalbėdavo tik lietu
viškai, kaip ji pati sako. 
lietuvių kalbos taip labai 
niekur ir nesimokė, tik buvo 
didelis noras įvaldyti tėvų 
kalbą. Užsispyrimu ir gabu
mais kalboms Regina pasi
žymėjo jau nuo vaikystės. 
Bendraudamas su dr. Regi
na Kvašytė jauti, kad ji tikra 
lietuvė, Lietuvos patriotė. 
Šiltas ir geras būdas, mo
kėjimas bendrauti su žmo
nėmis, dėmesys kitam Re
giną mums atskleidžia ir kaip 
tikrą pedagogę. 

Skirmantė Miglinienė 

švente. Keli tūkstančiai da
lyvių Joninių šventėje, būtent, 
ir kalba apie tai. 

Tačiau ne visiems norin
tiems buvo lemta pabuvoti to
je šventėje, pasidžiaugti jos 
renginiais. Turiu galvoje dau
gumą „Seklyčios" trečiadienio 
popiečių dalyvių. Bet ir jie 
neliko nuskriausti. Renginių 
vadovės Elenos Sirutienės 
dėka suorganizuotoje popietė
je jiems buvo parodyta prieš 
trylika metų Aleksandro Plė
nio sukurta vaizdajuostė „Kai 
papartis žydi". 

Šioje vaizdajuostėje nufil
muotos Joninės. Tai sceninis 
veikalas, kuriam libretą pa
rašė „Draugo" vyr. redaktorė 
rašytoja Danutė Bindokienė. 

Darniai tarpusavyje per
sipynę vaidybiniai elementai 
su gražiausiais lietuvių liau
dies šokiais, kuriuos atliko 
Rasos Poskočimienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
„Spindulys". Skambėjo Joni
nėms tinkančios lietuvių liau
dies dainos, atliekamos „Dai
navos" ansamblio ir orkestro, 
diriguojamo Dariaus Eolikai-
čio. 

Didžiulėje Morton aukš
tesniosios mokyklos scenoje, 
sutalpinusioje daugybę minė
to veikalo atlikėjų, pamatėme 

Ši vaizdajuostė atgijusi 
Aleksandro Plėnio dosnumo 
dėka, priminė 1990 m. maty
tus Joninių vaizdus, o kai 
kurie ir patys buvo dalyvavę 
spektaklyje. Buvo net tradici
nis laužas, per kurį krykštau-
damos šokinėjo jaunos poros. 
Beje, Joninių laužų nepajėgė 
užgesinti net sovietinė oku
pacija Lietuvoje. Kiekvienais 
metais Joninių naktį jie su
liepsnodavo, primindami, ko
kios tvirtos yra lietuvių tautos 
tradicijos. 

Tikimės, kad praėjusių Jo
ninių vaizdus, kuriuos, ne
paisant karšto oro ir žmonių 
gausumo, užfiksavo videojuos
toje nepailstantis filmuotojas 
A. Plėnys, „Seklyčios" lankyto
jams teks pamatyti ir pasi
džiaugti kartu su ten dalyva
vusiais. 

Pažiūrėjus vaizdajuostę ir 
pasistiprinus „Seklyčios" šei
mininkių paruoštais pietumis, 
buvo suorganizuota loterija, 
kuriai vertingus prizus sunešė 
„Seklyčios" rėmėjai. O pats 
vertingiausias prizas — A. 
Plėnio padovanota vaizdajuos
tė „Kai papartis žydi" — 
atiteko nuolatiniam „Sek
lyčios" pagalbininkui ir rėmė
jui Antanui Valavičiui. 

Liucija Einikienė 

fe- ja% -•$*. ^ .^, -s . 

Joninių Pioneer \Voods. II Jono Kuprio nuotr. 

RENGIAMAS DARIAUS IR GIRĖNO 
SKRYDŽIO 70-ČIO MINĖJIMAS 

Transatlantinio skrydžio 
70—čio minėjimas įvyks sek
madienį, liepos mėn. 20 d., ir 
prasidės 10:30 vai. r. šv. 
Mišiomis už tragiškai žuvu
sius lakūnus Steponą Darių ir 
Stasį Girėną Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Po Mišių su vėliavomis ir 
vainikais eisime prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Marquette 
Parke, kur vyks lakūnų pager
bimo iškilmės. Po to parapijos 
salėje bus rodomas dokumen
tinis filmas apie Darių ir 
Girėną. Smulkesnė informaci
ja bus skelbiama žiniasklaido-

je. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti — nuo mūsų pačių 
priklauso, ar šventė bus didelė 
ir iškilminga. Juk neužtenka 
marmurinio paminklo Mar-
ąuette Parke, gatvės, pavadin
tos „Lituanicos" vardu Brid-
geporte, Lithuanicos parko ir 
paminklo Beverly Shores In
dianoje. Pasididžiavimas Da
riaus ir Girėno atliktu tiems 
laikams nepaprastu žygdar
biu, visą tautą sukrėtęs jų 
žūties tragiškumas, pagarba ir 
tautos didvyrių atminimas 
turi būti gyvi mūsų širdyse. 

Aurelija Dobrovolskienė 

Balandžio 12 d vykusio pirmojo susirinkimo, skirto Dariaus ir Girėno skrydžio 70-mečio minėjimo organizavi
mui, dalyviai (sėdi iš kaires Juozas Bagdžius, Vytautas Peseckas, Leonas Maskaliūnas, Aurelija Dobrovols
kienė. Birute Mickevičiene, Rimantas Gurauskas Stovi Julius I.intakas ir Teodoras Rudaiti.-. 
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Lino Kevličiaus įkurtame klube treniruojasi įvairių sporto šakų atstovai: boksininkai, kultūristai, kovinės savi
gynos ir fitness... N'uotr. iš klubo archyvo. 

LIETUVIO SPORTININKO GYVENIMO 
TIKSLAS - IŠKOVOTI VIETĄ OLIMPIADOJE 

Gimęs ir užaugęs Kaune , 
nuo pat vaikystės „užkietėjęs*' 
sportininkas Linas Kevličius 
gyvenime tu r i d a u g t iks lų . 
Svajones ir t iks lus re ik ia 
turėt i , kitaip nieko nepasieksi! 
| kalną įkopti paprasčiau, kai 
mata i t ikslą - v i r š ū n ę , -
vaikystėje Liną mokė plauki
mo treneris Skarel is . O pats 
sportininkas, subūręs daugy
bę sporto meistrų ir mėgėjų į 
Jaunimo centre paties įkurtą 
klubą sako, kad jo gyvenimas 
niekada nebuvo tu šč i a s ir 
niekada toks nebus. 

- Linai, kaip kilo mint is 
įkurti sporto klubą? 

- Kai a tvažiavau į Ame
riką, ieškojau, ku r galėčiau 
sportuoti. Nus tebau sužinojęs, 
kad lietuviai netur i savo klu
bo, o amerikietiški labai bran
gūs. Tuo metu d a r negalvojau 
apie sporto k lubo įkūr imą. 
Buvau naujokas šioje šalyje, 
reikėjo pa s i rūp in t i še ima, 
rasti darbą. Vis paskambin
davau į Lietuvą t rener iui pa
siteirauti, ka ip sekasi mūsų 
Ąžuolo klubui. Kraujas užvir
davo sužinojus, kad vaikinai 
skina laurus . Tada užeidavo 
begalinis noras greičiau spor

tuoti . 
Sporto užgrūd in tas būdo 

tv i r tumas ir užsispyrimas Li
nui padėjo įgyvendinti jo pir
mąją svajonę Amerikoje - įkurti 
sporto klubą. 

- Linai , ka ip Tau sekėsi 
tai įgyvendinti? 

- S v a r b i a u s i a s dalykas 
buvo s u r a s t i žmones, kur ie 
t ikr i kovotojai , tokie kaip 
Roma Mikšytė , Gedas Roževi-
čius, Žyd r iu s Leškauskas , 
Saul ius S t a n k u s ir' daug kitų. 
Po to, savo verslo plane įra
šiau, kad per metus privalau 
išgarsint i k lubo vardą Čika
goje ir ta ip ats i t iko. 

Kovomis vaikinai išsikovo
jo vardą t a r p kitų sporto klu
bų. O sporto pasaulyje žino
m a s t r e n e r i s Rimas Šala-
viejus. tapo pirmuoju lietuviu, 
teisėjavusiu J A V Mėgėjų bok
so p i rmenybėse ir yra vienin
telis visoje Amerikoje, turintis 
11 metų teisėjavimo patirtį 
šioje sporto šakoje. 

- Kokie a r t imiaus i planai 
ir t ikslai? 

- Šiuo m e t u aktyviai ruo
š iamės va ržyboms , vyksian
čioms Indianapolyje rugpjūčio 
8-9 d i enomis . Pirmą kar tą 

Lietuvos ir Amerikos istorijo
je , l ietuvių suku r t a sporto 
šaka> pakvies ta į Amerikos 
čempionatą. Tai pirmasis Lie
tuvos kovinės savigynos atvi
ras čempionatas, kuriame ga
lės dalyvauti kitų sporto šakų 
ir sporto mokyklų atstovai . 
Mes j a u e same neoficialiai 
pakviesti į ,,Arnold Battle of 
Columbus" turnyrą kitais me
tais ir turėsime progą jame 
pris tatyt i visam pasauliui ką 
mes, lietuviai, galime. 

- Gal gali atskleisti, Linai, 
gyvenimo tikslą? 

- Tai didžiausias siekis, 
kurį norėčiau įgyvendinti. Bet 
po jo bus kitas, todėl negaliu 
sakyti , kad jis yra gyvenimo. 
Aš noriu... tai yra stengsiuosi 
pada ry t i , kad 2012 metais 
Lietuvos kovinė savigyna būtų 
p r i im ta į ol impiadą ir pri
pažinta olimpine sporto šaka. 

Tai bent užmačios! Linas 
mano, kad gyvenime nėra 
nieko neįmanomo. Tik svar
biausia turėti bendražygių ir 
bendraminčių. Siekdamas sa
vo tikslo, jis tuo pačiu įamžins 
ir Lietuvą pasaulinėje sporto 
istorijoje. 

Vitalija Pulokienė 

Organizuojamas nemoka
mas odos apžiūrėj imas. Lie
pos 12-tą dieną nuo 12 vai. 
dienos iki 4 vai . po pietų 
North Avenue pliažo teri tori
joje. Pamatys i te palapines — 
į vakarus nuo tiltelio, e inan
čio skersai Lake Shore Drive. 
Nemokamas odos apžiūrėji
mas bus vykdomas pa t i r t į 
turinčių gydytojų d e r m a t o 
logų, prašome ateiti j a u n u s ir 
senus bei va ikus . Bus dalija
mas apsauginis k remas nuo 
saulės, metodinė l i t e ra tūra , 
grimuojami vaikų veidai ir kt. 
Skambinki te : 312-329-7327. 
Rengia Chicagos Amer ikos 
akademijos dermatologų są
junga . Je i šeštadienį , lytų, 
ateikite sekmadienį 2003.07.13. 

Visi esa te maloniai kvie
čiami a t s i l anky t i į š i au rė s 
priemiesčių Kamer inės ope
ros pasirodymą, vadovaujama 
solistės ir dainavimo mokyto
jos Jinos Varytės . Bus stato
mos dvi t r u m p o s operos: 
„Trouble in Tahiti (muz. 
Leonard Berns te in) ir ..A 
Game of Chance" (Seymour 
Barab). . .Tahiti" iškelia vedy
binio gyvenimo įtampą prie
miestyje, o „Game" parodo 
svajonių išsipildymo pasek
mes. Operoms akompanuos 
muzikos vadovas Manigirdas 
Motekaitis. Bus t rys pasiro
dymai: šeštadienį, liepos 12 
d. 7 vai. v. ir sekmadienį , lie
pos 13 d. 3 ir 7 vai. Jvyks 
Gorton Communi ty Cen te r , 
400 E. Illinois Rd„ Lake Fo-
rest. Bilietų, gaunamų prie 
įėjimo, ka ina 15 dol. Del in
formacijos prašom skambint i 
847-691-0132. 

Čikagos lietuvių pensinin
kų sąjunga ruošia l inksmą 
gegužinę: liepos 13 dieną, sek

madienį, 12 vai . p.p. Šaulių 
namuose 2417 W. 43 gatvė. 

Bus s k a n a u s maisto ir 
veiks ba ras . Linksmins mu
zikantai Alfonsas Seniūnas 
ir A n t a n a s Andriekus. Kvie-
čime visus gausia i dalyvauti, 
smagiai prale is t i sekmadie
nio popietę. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kaltojo Prasidėj imo Švč. M. 
Marijos seselių rėmėjai minės 
arkiv. J u r g i o Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju šven
tę š. m. liepos 13 d. (sekma
dieni). 10:30 vai. r. Švč. M. 
Marijos G imimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos sa
lėje vyks paminėjimas. Apie 
a rk iv . J u r g į Matulai t į ir 
Sibire kank in t ą Adelę Dirsy
tę , ma ldaknygės „Marija, gel
bėk mus" au to rę , kalbės kun. 
dr. prof. Kęs tu t i s Trimakas. 
Bus kavutė . Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

Vasaros džiaugsmo išvy
k a senų š l amanč ių ąžuolų 
pavėsyje r e n g i a m a š. m. 
liepos 20-tą dieną Ateitininkų 
namuose , 409 Archer Ave. Pa
saulio l ietuvių sodybos kai
mynystėje. Bus pateikti šilti 
pietus, veiks baras , muzikuos 
Stase J agmin i ene . - bus tikra 
dvas ine a tga iva , atvykite! 
Atvyks tan t i e j i y ra prašomi 
ats inešt i ir dovanėlių laimės 
šul inel iui ir j a s įteikti pa
reigūnei pr ieš programos pra
džią. Oficiali pradžia 12 v. d. 
Išvyką rengia ir visus kviečia 
Lietuvių t a u t i n ė s sąjungos 
skyrius . 

Pasau l io Lietuvių centro 
geguž inė - šį sekmadieni , 
liepos 13 d. 12:30 p.p. Visi 

malonia i kviečiami tur i 
ningai ir linksmai praleisti 
laiką gražioje aplinkoje. 
Kviečiame ne tik pasivaišinti 
skaniu maistu, šaltais gėri
mais , bet ir susitikti, paben
drau t i su lakūnais: Viktoru 
Ramonu ir Gin tau tu Sta-
niu l iu , pakar tojusia is Da
r iaus ir Girėno žygį. 

Platinkite „DRAUGĄ" 
D R A U G A S 

SKELBIMAI 
Advoka tas 

Vyten i s L ie tuvn inkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Ix*mont. IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

A d v o k a t a s • ^ « į 
J o n a s Gibai t is K ? ^ 
Civilines ir •6^---, 
kriminalines bylos r J i 

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

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

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

mailto:Gibaitis@aol.com

