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S k a u t a i tebegyvena 
jub i l i e j i nės stovyklos 
į s p ū d ž i a i s . LS Brolijos 
t i n k l a l a p i s in te rne te . 

2psl. 

T a u t a išgyvena ir 
dž i augsmą , i r 
pa s ime t imą . Lietuvių 
t a u t i š k u m o šaknys. 
I n t e r n e t a s ir kaimas. 

3 psl. 

S e i m i n i n k i ų kertelė. 
La i škų , nuomonių 
ir k o m e n t a r ų skiltys. 

4 psl. 

Nauj i ve ida i , nauji 
s u m a n y m a i Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s 
veikloje . 

5 psl. 

D a r a p i e lietuvių 
p ė d s a k u s Amerikoje. 
S e n t i m e n t a i Lietuvai 
„New York Times" 
l a ik raš ty j e . Giedrės 
Ž u m b a k i e n ė s kūrybos 
p a r o d a . 

6 psl. 

Sportas 
* L e n k t y n ė m i s Vilniuje 

p a s i b a i g u s i a m e 2003 m e t ų 
Baltijos va ls tybių au tomobi 
lių žiedinių lenktynių čempio
nate svariausias pergales iško
vojo Lietuvos lenktynininkai, 
nugalėję trijose klasėse. Didžiau
sią susidomėjimą kėlė lenk
tynės laisvojoje klasėje, ku r nu
mylėtiniu buvo laikomas per
galę pelnęs vilnietis Mar ius 
Budrikis su „Chrysler Stratus". 

* Naujam sezonui besi
r e n g i a n t i Lie tuvos v y r ų 
k r e p š i n i o vicečempione Vil
niaus ..Lietuvos ryto" komanda 
pirmadienį namie 99:63 nuga
lėjo Lulėjo ,,Plannja Basket" 
(Švedija) krepšininkus. 

* Š iuo metu Ispanijoje 
naujajam sezonui be s i r en 
g i a n t i L i e t u v o s m o t e r ų 
krepš in io čempionė Vilniaus 
„Lietuvos telekomo" komanda 
pirmadienį draugiškose rungty
nėse nugalėjo praėjusio sezono 
FIBA-Europa taurės varžybų 
finalininkes „Caja Canarias" 
(Ispanija) krepšininkes 81:57. 

Naujausios 
žinios 

* Į NATO stojančių vals
tybių atstovai padėkojo ka
denciją baigiančiam sąjungos 
vadovui George Robertson. 

* Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetas s iūlo 
griežčiau reglamentuoti užsie
niečių teisinę padėtį. 

* Kariai išminavo Baltąjį 
tiltą Vilniuje. 

* Žydų religinėms bend
r u o m e n ė m s perduotos Vil
niuje išsaugotos toros. 

* L i e tuvos moksleiviai 
v a l g o nehigieniškai , teigia 
.švaros prievaizdai. 

* Į tariamasis gandrų 
žudikas uždarytas į arešti
nę . 

* Planuojama d id int i 
b ibl iotekininkų atlyginimą. 

* Konkurse dėl Nacio
na l in ė s mokėjimo agentū
ros vadovo posto rungsis 11 
kandidatų. 

Lietuva nelengvai, bet tikslingai žengia 
istorinio teisingumo keliu 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas pareiškė 
nusistebėjimą, jog Izraelio poli
t ikai nepastebi Lietuvos pas
tangų atkuriant istorinį teisin
gumą žydų tautos atžvilgiu. 

Jis kalbėjo antradienį Sei
me surengtame posėdyje, ku
r iame, dalyvaujant Izraelio 
Kneseto pirmininkui Reuven 
Rivlin, buvo minimos 60-osios 
Vilniaus žydų geto sunaikinimo 
metinės. 

Seimo pirmininko A. Pau
lausko teigimu, nepaisant na
cių teroro, Antrojo pasaulinio 
karo metais Lietuvoje buvo iš
gelbėta mažiausiai trys tūks
tančiai žydų. 

Izraelio autoritetinga holo-
kausto tyrimo institucija „Yad 
Vashem" pripažino pasaulio 
teisuoliais-gelbėtojais jau 513 
Lietuvos gyventojų. 

Nukelta į 5 psl. 

Žydų ir katal ikų dvasininkai 
apie atgailą ir tarpusavio 

supratimą 
Vi ln ius , rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Seime minint Lietuvos 
žydų genocido dieną, žydų ir ka
talikų dvasininkai iš par lamen
to tribūnos kalbėjo apie atgailą 
ir tarpusavio supratimą. 

Seimo posėdyje antradienį 
kalbėjęs Lietuvos katalikų baž
nyčios Vyskupų konferencijos 
pirmininkas Sigitas Tamkevi-
čius dar kartą pareiškė Bažny
čios apgailestavimą, jog ne visų 
krikščionių veiksmai Antrojo 
pasaulinio karo metais ati t iko 
Kristaus mokymą. 

„Būta daug krikščionių, ku
rie rizikuodami savo gyvybe, 
gelbėjo savo kaimynus žydus ir 
j iems padėjo. Tačiau, atrodo, 
taip pat tiesa, jog greta šių nar
sių vyrų ir moterų, kitų krikš

čionių dvasinis pasipriešinimas 
ir konkretūs veiksmai nebuvo 
tokie, kokių būtų buvę galima 
laukti iš Kristaus sekėjų", sakė 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas . 

„Šis faktas beldžiasi į visų 
nūdienos krikščionių sąžines, 
kviesdamas atlikti atgailos ak
tą, labiau stengtis pasikeisti at
naujinant savo mąstymą, taip 
pa t išlaikyti žydams padarytos 
skriaudos moralinį ir religinį 
atminimą", pažymėjo jis. 

Arkivyskupo S. Tamkevi-
č iaus teigimu, prae i t ies ap
mąstymas turi padėti mokytis 
tolerancijos „visiems, kurie gy
vena šalia mūsų, bet kažkuo 
nuo mūsų ir skiriasi". 

Nuke l ta į 5 psl. 

Kauno IX forto muziejuje atidengti garsaus žydų skulptoriaus Arbito Blato bareljefai, skirti Holokausto aukų 
atminimui, bei pristatyta paroda ,.Arbito Blato sugrįžimas". Atidengimo ceremonijoje dalyvavo prezidentas 
Rolandas Paksas, su oficialiu vizitu Lietuvoje viešintis Izraelio Kneseto pirmininkas Reuven Rivlin, Kauno 
miesto meras Arvydas Garbaravičius. Aliaus Koroliovo i ELTA) nuotr. 

P r e z i d e n t ū r o j e 
apdovanot i ž y d ų 

ge lbėtoja i 
Minint 62-ąsias Lietuvos 

žydų genocido metines, prezi
dentas Rolandas Paksas Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
antradienį apdovanojo kelias
dešimt asmenų, gelbėjusių žy
dus nuo nacių persekiojimo per 
okupaciją II pasaulinio karo 
metais. 

Apdovanojimai skirti 36 žy
dų gelbėtojams, iš jų 28 — po 
mirties. 

Ceremonijoje Prezidentū
ros Baltojoje salėje dalyvavo 

Nukelta \ 5 psl. 

Izraelio parlamento vadovas: Lietuviai nesuvokia 
savo vaidmens holokauste 

Premjeras — už žydu tautybės 
išeiviams palankesnį 
Pi l ietybės įstatymą 

Viln ius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Vilniuje viešintis Iz
raelio parlamento (Kneseto) pir
mininkas Reuven Rivlin antra
dienį prezidentui Rolandui 
Paksui teigė apgailestaująs, 
kad lietuviai nesupranta savo 
vaidmens holokauste. 

R. Rivlin teigė su R. Paksu 
išreiškę vieningą nuomonę, kad 
„ne tik nacių režimas ar fašisti
niai motyvai, bet ir antisemiti
niai motyvai paskatino lietuvių 
tautą dalyvauti toje tragedijoje, 
kuri ištiko žydų tautą, ir žudy

nėse, kurių metu buvo išnaikin
ta beveik 200,000 tuo metu Lie
tuvoje gyvenusių Lietuvos žy
dų", i 

Pasak prezidento patarėjo 
Eitvydo Bajarūno, susitikime su 
Kneseto vadovu prezidentas pa
brėžė, kad holokausto tragedija 
nė ra tik žydų, gyvenusių Lie
tuvoje, tragedija. 

„Tai yra visos lietuvių tau
tos tragedija, nes žydų kultūra 
ir istorija yra susijusi su lietu
vių tautos kultūra ir istorija. 
Mes, lietuviai, turime patys dar 

geriau suprasti tą tragediją, 
kuri įvyko Antrojo pasaulinio 
karo metu", prezidentą citavo jo 
patarėjas. 

Prezidento ir Kneseto pir
mininko susitikime dalyvavusių 
pareigūnų teigimu, R. Rivlin R. 
Paksui paliko lankstinuką apie 
islamo teroristinės organizaci
jos „Hezbollah" beveik trejus 
metus įkaitais laikomus tris žy
dų karius ir vieną civilį, ir pa
prašė, atsiradus progai ir kal
bantis su arabų vadovais, pa
prašyti juos paleisti. 

Vi ln ius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas , pirmadienį savo 
kalboje Paneriuose minint Lie
tuvos žydų genocido dieną, pa
siūlė keisti taip Pilietybės įsta
tymą, jog jis būtų palankesnis 
žydų išeiviams iš Lietuvos. 

„Manau , kad kai kur ios 
Lietuvos Respublikos Pilietybės 
įstatymo nuostatos jau yra at
gyvenusios ir nepalankios žydų 
tautybės išeivijos grįžimui ir 
gyvenimui Lietuvoje", sakė prem
jeras. „Atstatydami šią teisę, 
mes pratur t in tume savo valsty
bę ir, be abejonės, patys save", 
teigė A. Brazauskas. 

Pasak premjero, tai padėtų 
išlaikyti „unikalią žydų bend
ruomenę Lietuvoje" ir būtų „di
džiausias pagarbos ženklas žu
vusiems". 

„Todėl ir reikalingas valsty
bės dėmesys, kad šis išlikęs žel
menėlis vėl išbujotų į vaisius 
duodantį medį", pažymėjo jis. 

Dabartinis Pilietybės įsta
tymas nesuteikia galimybės tu
rėt i dvigubą pilietybę iš Lietu
vos repatr i javusiems asme
nims, tarp jų ir į Izraelį išvyku
siems žydams. 

Pilietybės klausimas, savo 
ruožtu, siejasi su tur to grąžini
mo klausimu. Nuke l ta į 5 psl. 

Tadžikijos kalnų viršūnė 
pavadinta karaliaus Mindaugo 

vardu 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Rugpjūčio mėnesį po 
14 metų pertraukos į Fanų kal
n u s (Pamyro kalnų atšaka prie 
Uzbekijos ir Tadžikijos sienos) 
kopusi 118 Lietuvos alpinistų 
grupė aplankė ne tik seniai lan
kytas lietuviškais vardais pa
vadintas viršukalnes, bet ir 
vienai iš jų davė naują vardą. 

Alpinistai Saulius Vilius ir 
Ramūnas Ališauskas įkopė į 
bevardę 5.887 metrų aukščio 
viršūnę, kurią pavadino kara
l iaus Mindaugo vardu. 

„Labai džiaugiamės, kad 

galėjome įkopti į pavadinimo 
neturėjusį kalną. Kadangi šie
met švenčiamos karaliaus Min
daugo 750-osios karūnacijos 
metinės, tai ir davėme viršukal
nei Mindaugo vardą", Vilniuje 
antradienį sakė S. Vilius. 

Alpinistas šiemet įveikė 
aukščiausią pasaulio viršukal
nę Everestą. 

Alpinistų grupės vadovas 
Algimantas Jucevičius sakė, 
kad visos lietuviškus pavadini
mus turinčios viršūnės ar t i 
miausioje ateityje turėtų būti 
užregistruotos. 

V y t a u t o Š u s t a u s k o 
„nuodi j imo" i s tor i ją 

a i š k i n s i s po l ic i ja 

Vilnius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
p rokura tūra antradienį gavo 
du prašymus ištirti parlamen
taro Vytauto Šustausko taria
mo nuodijimo aplinkybes ir ar
t imiausiu metu šią medžiagą 
ket ina perduoti tirti policijai. 

Vieną prašymą prokuro
r ams pateikė Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
kas Algimantas Salamakinas. 
J i s prašė dėl tariamo bandymo 
nunuodyti Lietuvos laisvės są
jungos vadovą pradėti ikiteis
minį tyrimą. Nukelta į 5 psl . 

Lietuvoje teisiami Rusijos nacionalbolševikai 
keičia parodymus 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Vilniaus rajono apy
linkės-teismas antradienį pra
dėjo nagrinėti prieš tranzito 
per Lietuvą tvarką protestavu
sių 16 Rusijos nacionalbolševi-
kų bylą. 

Nė vienas teisiamųjų savo 
kaltės nepripažino, o kai kurie 
iš jų pateikė originalių ir ne
labai įtikinamų savo protesto 
veiksmų prielaidų, pavyzdžiui 
— kad šie veiksmai nebuvo or
ganizuoti, bet kilo spontaniš
kai. 

16 Rusijos piliečių į teismo 
posėdį Nukelta į 5 psl. 

Nuosprendis Rusijos nacionalbolševika 
miausiu metu. 

uis turėtu 
Algirdo 

būti skelbi: 
Sabaliausko 

imas arti-
ELTA) nuotr. 

Pasaulio naujienas 
įHemiarttis AFP, Reuters, AP, fnterfax. ITAR-TASS. BNS 

Jartų ageftto»ų pfarteSroais; 

JAV 
New York. Užkardomojo 

karinio įsiveržimo, kurį JAV 
praktiškai pritaikė Irake, „dok
t r ina yra esminis iššūkis Jung
tinėms Tautoms (JT) ir gali su
gr iaut i tarptaut inę tvarką", 
antradienį pareiškė J T genera
linis sekretorius Kofi Annan, 
pradėdamas politinę diskusiją 
J T Generalinės Asamblėjos 58-
ojoje sesijoje. Pasak jo, dėl Ira
ko krizės tautų bendrija atsidū
rė kryžkelėje. Generalinis sek
retorius priminė, kad JT Char
tija leidžia naudoti jėgą savigy
nos tikslais. „Bet dar neseniai 
buvo manoma, kad, valstybėms 
nusprendus panaudoti jėgą 
reaguojant į platesnes grėsmes 
tarptautinei taikai ir saugu
mui , joms reikalinga sankcija, 
kurią gali duoti tik Saugumo 
Taryba. Dabar kai kas sako, jog 
šis supratimas pasenęs", sakė 
K. Annan. Pasak jo. Saugumo 

Tarybai dėl to gali tekti peržiū
rėti jėgos naudojimo tarptaut i 
niuose santykiuose normas , 
konkrečiai, „reaguojant į tero
ristinių grupuočių, turinčių 
masinio naikinimo ginklų, ke
liamą grėsmę". J T generalinis 
sekretorius pranešė nuspren
dęs sudaryti „aukšto lygio ko
misiją", kuri įvertintų šiuolai
kinius iššūkius taikai ir saugu
mui ir parengtų rekomendaci
jas organizacijai pertvarkyti. 

J u n g t i n ė s Tautos . JAV 
nesutaria su savo parinktais 
irakiečių politikais dėl to, kada 
amerikiečiai turėtų atkurti Ira
ko suverenitetą, pirmadienį sa
kė JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell. JAV nemano, kad 
Irako valdančiojoje taryboje 
dirbantys politikai yra pasiren
gę vadovauti valstybei, sakė C. 
Powell. „Jei tai padarysite per
nelyg greitai ... mums būtų la
bai sunku prašyti Amerikos 
Kongreso 20 mlrd. dolerių to

kiai valdžiai", pridūrė jis. Vals
tybės departamento pareigū
nai anksčiau yra sakę, kad tie 
25 Irako valdančiosios tarybos 
nar ia i , kuriuos išrinko JAV, ne
skuba perimti valdžios. Pran
cūzija teigia, kad greitas val
džios perdavimas yra būtinas. 

Vašingtonas. JAV visuo
menės pritarimas George W. 
Bush darbui šiuo metu yra ma
žiausias per visą jo preziden
tavimo laiką, be to, jis kiek at
silieka nuo demokratų kandi
da to į prezidentus Wesley 
Clark. Pritarimas G. W. Bush 
ve iksmams sumažėjo iki 50 
p r o c , rodo CNN, „USA Today" 
ir „Gallup" tyrimas, kurio metu 
buvo apklausta daugiau kaip 
1,000 amerikiečių. Rugpjūtį šis 
skaičius buvo 60 proc., kovą — 
71 proc. Buvusį NATO vyriau
siąjį vadą W. Clark, kuris pra
ėjusią savaitę paskelbė sieksiąs 
tapt i demokratų kandidatu į 
prezidentus, palaiko 48 proc. 
apklaus tų žmonių, o G. W. 
Bush — 46 proc. 

to sutarties organizacija (NA
TO), kuri prieš pusę amžiaus 
buvo įkurta tam, kad atremtų 
šaltojo karo grėsmes, ėmėsi 
vykdyti naują užduotį — kovoti 
su nepastovumu pasaulyje, pir
madienį pareiškė būsimasis jos 
generalinis sekretorius J aap de 
Hoop Scheffer. J is paneigė kri
tiką esą atgyvenusi sąjunga da
bar bergždžiai mėgina įgauti 
naują reikšmę. 19 valstybių or
ganizacija po Berlyno sienos 
griūties priėmė kelias buvusias 
Varšuvos pakto nares, o kitą
met turėtų priimti dar 7 valsty
bes. J. de Hoop Scheffer, 55 me
tų karjeros diplomatas, teigė, 
jog NATO teks gyvybiškai svar
bus vaidmuo, siekiant užtaisyti 
transatlantinius skirtumus su 
JAV ir Kanada, kurie dėl JAV 
vadovaujamo karo Irake virto 
gilia praraja. 

šios laikinosios vykdomosios 
valdžios institucijos veiklą. Šių 
priemonių imtasi siekiant įspė
ti jas bei kitus transliuotojus 
nekurs tyt i an t iamer ik ie t i škų 
nuotaikų ir pasipriešinimo JAV 
vadovaujamų pajėgų okupaci
jai. JAV kritiškai vert ina šias 
televizijas ir tvirtina, kad jos 
pernelyg sureikšmina išpuolius 
prieš amerikiečius ir suteikia 
tribūną Saddam Hussein nuša
lintojo režimo nar iams. 

IZRAELIS 

IRANAS J 

IRAKAS 

EUROPA 
Londonas. Šiaurės Atlan-

B a g d a d a s . JAV paskirta 
Irako valdančioji taryba antra
dienį dviem savaitėms uždrau
dė arabų palydovinėms televi
zijos stotims „ai Jazeera" ir „ai 
Arabiya" rengti reportažus apie 

Teheranas . I ranas apribos 
bendradarbiavimą su Tarp tau
t ine atominės energet ikos 
agentūra (TATENA), nes agen
tūra nurodė Teheranui laiką, 
iki kada jis turi įrodyti ta ikų 
savo branduolinės programos 
pobūdį. TATENA pareikalavo, 
kad Iranas iki spalio 31 dienos 
pateiktų išsamius į rodymus, 
patvi r t inančius ta ikų savo 
branduolinės programos pobū
dį. Be to, Teheranas buvo para
gintas pasirašyt i papi ldomą 
Neplatinimo sutart ies protoko
lą, leidžiantį tikrinti objektus 
be įspėjimo. 

Jeruza lė . Izraelis ir JAV 
pasiekė kompromisą dėl tiks
lios vietos, kur bus statoma Va
karų Kranto saugumo siena, 
kuria žydų valstybė nori atsiri
boti nuo palestiniečių kovotojų. 
Sus i t a r imas buvo sudary tas 
per derybas Vašingtone, kurio
se dalyvavo Izraelio premjero 
Ariel Sharon administracijos 
vadovas Dov Weissglas ir JAV 
patarėja valstybinio saugumo 
klausimais Condeleezza Rice. 
Amerikiečiai esą sutiko su Iz
raelio nuostata, kad siena ne
turi politinės reikšmės ir ne-
nulems sienos žymėjimo su bū
simąja Palestinos valstybe. 
JAV administracija nebegrasi-
na iš sienos statybos išlaidų iš
skaityti iš 9 mlrd. dol. vertės 
paskolų garantijų, kurias JAV 
pasiūlė Izraeliui. 

Jeruza lė . Ilgai lauktame 
susi tar ime su Libano karine 
grupuote „Hezbollah" dėl ap
sikeitimo kaliniais numatoma, 
kad Izraelis kitą savaitę išlais
vins beveik 400 sulaikytų pa
lestiniečių ir arabų. 
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JUBILIEJINES STOVYKLOS 
ATGARSIAI 

2003 m. Karaliaus Mindaugo jubiliejinės stovyklos 
Liškiavos pilies prityrusių skautu pastovyklės 

DIENORAŠTIS 

Pabaiga. Pradžia Nr. 179 

Po vakarienės pasiruošėm 
prityrusių skautų įžodžiui, 
kurį suorganizavo broliai Edis 
ir Aidas. Jžodis įvyko Ram-
byno stovykloje. Įžodį davė: 

Antanas Luneckas — 
Čikaga, 

Andrius Aukštuolis — 
Čikaga, 

Kazimieras Šoliūnas — 
Čikaga, 

Vytas Kapačinskas — 
Čikaga, 

Algis Grybauskas — Či
kaga, 

Dainius Fabianovich — 
Čikaga, 

Edvardas Bataitis — Los 
Angeles. 

Po tylos prit. skautų 
dalinys sėkmingai atliko puo
limą seserijos pastovyklėje. 

Antradienis, 08.12 

Pasiruošimas rytdienos 
iškyloms. Brolis Romas Otto 
su viena grupe diskutavo tiks
lus ir reikalavimus „Survival 
Camp"' iškylai, o brolis Varpas 
tikrino kuprines ir reikmenis 
tų prit. skautų, kurie keliaus į 
San Gorgonio kalno viršūnę. 

Popiet skiltys gavo progą 
arkliais jodinėti ir „Climbing 
Wall" palaipioti. Vakare buvo 
bendras laužas. 

Trečiadienis, 08.13 

Visi atvykome į pusryčius 
pilnomis kuprinėmis. San 
Gorgonio grupė baigė išdalinti 
maisto davinius ir prisipildyti 
vandens butelius. Visi pasi-
svėrėme su pilnomis kupri
nėmis — svorio vidurkis buvo 
apie 48 svarai. San Gorgonio 
skiltį sudarė: 

Matas Anužis — Detroitas 
Tadas Anužis — Detroitas 
Vytas Kasputis — Det

roitas 
Linas Kasputis — Det

roitas 
Aras Butkūnas — Det

roitas 
Jonas Vaičikonis — Čika

ga 
Vytas Kapačinskas — Či

kaga 
Nicholas Hallal — Cle-

velandas. 

Vadovai: 
Donatas Ramanauskas 
Varpas Desapareira 
Aidas Mattis 
Tomas Dundzila 
Bronius Fabijonas. 
Truko — 1.5 valandos nu

važiuoti iki kalno tako pra
džios, netoli Fish Creek (8,000 
ft.), kuris yra į šiaurę ir rytus 
nuo San Gorgonio kalno. Apie 
12 vai. popiet pradėjome žygį. 
Karšta ir saulėta. Kuprinės 
sunkios, o takas beveik visas 
aukštyn. Sunku alsuoti dėl 
deguonies stokos. Kas pusva
landį sustojome pailsėti, at
sigerti vandens ir užkramtyti 
kokio užkandžio. Nors ir žygis 
sunkus, visi stebėjosi kalnų ir 
gamtos grožiu. Po keletos 
valandų atsiradome prie takų 
sankryžos, kuri vadinasi „Mi-
neshaft Saddle", aukšt is 
9.820 pėdų. Nuo tos san
kryžos, parinkom taką, kuris 
vedė žemyn į stovyklavietę, 
pavadintą „Mineshaft Flats". 
Atvykome tenai 5 v. p.p. Pra
sidėjo nakvynės įsirengimas ir 
vakarienės paruošimas. Ke
turi vadovai su tuščiais van
dens buteliais ir filtravimo 
pompomis keliavo 1 mylia iki 
upelio, iš kur buvo galima 
pasisemti šviežio vandens. 
Upelio krantas labai apžėlęs 
spygliuotais augalais. Tai 
apsunkino vandens sėmimą. 
Grįžusi į stovyklavietę, van
dens nešėjų grupė irgi pavalgė 
vakarienę — džiovintų maka
ronų ir dešrelių. Sudėjome 
likusį maistą į „bear bag" ir 
iškėlėme į didelį medį. Nebuvo 
galima kūrenti laužo, tai 
saulei leidžiantis visi ėjo mie
goti, žinodami, kad ryt laukia 
dar ilgesnis žygis. 

Kurie liko Holcomb Valley 
stovykloje (25 prit. skautai), 
po pusryčių su kuprinėmis ir 
reikmenimis nukeliavo apie 
pusę mylios į „primitive camp-
ing" pastovyklę, kur turėjo 
įsirengti miegojimui pastogę, 
pasiruošti pietus ir vakarienę. 
Broliai Edis Leipus ir Romas 
Otto prižiūrėjo, kad viskas 
gerai vyktų. 

Ketvirtadienis, 08.14 

Antra diena San Gorgonio 
kalno kelionės. Kėlėmės 5 v. 

s. R ū t a Sušinskienė, stovyklos komendante/adjutante, tvarko rikiuotę iškilmingo vėliavų nuleidimo metu. 
V. lietuvninko nuotrauka. 

r., prieš saulei tekant. Pasi
ruošėm karštos košės pusry
čiams. Atgabenome daugiau 
vandens iš North Fork 
Spring. Susidėjome dalykus ir 
išžygiavome iš „Mineshaft 
Flats" stovyklavietės. Pasie
kėm „Mineshaft Saddle" kryž
kelę apie 8:30. Tenai mes pali
kome slaptoje vietoje mieg
maišius, nereikalingus reik
menis ir drabužius. Pasiliko
me tiktai vandens ir maisto 
kuprinėse, kad pasiektume 
Mt. San Gorgonio viršūnę. 
Pakelyje suradome nukritusio 
lėktuvo liekanas, atrodo, jau 
nuo senų laikų. Lipant toliau 
ir toliau aukštyn, augmenija 
daugiau ir daugiau retėjo, kol, 
beartėjant prie pačios kalno 
viršūnės, liko tik keletas 
spygliuotų krūmų ir samanų. 
Spaudėme toliau ir pasiekėm 
Mt. San Gorgonio 11,500 pėdų 
viršūnę 11:30 v.r. Vaizdas 
nuostabus, nors ir truputį 
miglota (hazy). Visi pasirašė
me kalno knygoje, kurią sura
dome „geocache" dėžėje. Po to, 
skaniai vaišinomės sūriu, 
džiovinta dešra ir sausainiais 
(crackers). Slėpėmės nuo stip
raus vėjo tarp akmeninių sie
nų, kur kiti iškylautojai kar
tais pernakvoja ant pat kalno 
viršūnės. Nusifotografavome 
su Lietuvos trispalve bei Liš
kiavos pastovyklės gaire ir 
apie 12:30 v.p.p. pradėjome 
leistis žemyn. Brolis Varpas 
mus vedė „cross country", kad 
sutrumpintų kelią atgal. Vie
tose parinktas takas labai sta
tus. 

Skautams labai patiko 
taip iškylauti. Sugrįžome į 
„Mineshaft Saddle" 2 v. p.p., 
tenai susidėjome paliktus 
daiktus ir prisipildėme van
dens iš paslėptų butelių. Išei
nant iš „Mineshaft Saddle", 
dangus pradėjo labai niauktis 
ir paskutinę žygio valandą 
pradėjo smarkiai lyti. Nuvar
gę ir sušlapę sugrįžome atgal į 
„Fish Creek trailhead" 4:30 v. 
popiet. Broliai Marius Ane-
lauskas ir Vincas Giedraitis 
mūsų laukė su karštais už

kandžiais. Išvažiavome link 
Holcomb Valley 5 v. p.p. ir 
baigėm savo kelionę įžygiuo
dami į valgyklą apie 6:15 vai. 
v., tik tik laiku pavalgyti va
karienę. 

Prit. skautai, kurie buvo 
pasilikę Holcomb Valley, 
baigė savo „Survival Camp" ir 
išėjo žygiui į „Mushroom 
Rock", kur jie turėjo progos 
išbandyti savo uolomis lipimo 
gabumus. Atrodo, kad visiems 
patiko. 

Ketvirtadienį vakare buvo 
antri ir paskutinieji stovyklos 
šokiai. Šokių tema: „Toga 
Party". Šokius organizavo 
skautai akademikai. Labai 
smagu. 

Penktadienis, 08.15 

Paskutinė stovyklos diena. 
Griovėme įrengimus ir tvar
kėme pastovyklę. Popiet dar 
liko laiko smagiai pajodinėti, 
strėlėmis šaudyti ir „Climbing 
Wall" palaipioti. Baigėm pro
gramą su tinklinio turnyru, 
kurį laimėjo „Geležinių Žirgų" 
skiltis. Per paskutiniąją prit. 
pastovyklės gairės nuleidimą 
buvo įteiktos šios premijos: 

Skautiškiausias — Niek 
Hallal — Clevelandas 

Tvarkingiausias — 
Kaziukas Šoliūnas — Čikaga 

Pavyzdingiausias — Jonas 
Vaičikonis — Čikaga 

Geriausia Skiltis — Gele
žiniai Žirgai — Viktoras Jučas 
— skiltininkas. 

5 vai. p.p. prasidėjo sto
vyklos užbaigimo ceremonijos. 
Liūdna baigti stovyklą, bet jau 
daug kas pasiilgo namų. Po 
vakarienės dar skubėjome už
baigti paskutiniuosius daly
kus susidėti į lagaminus, o po 
to į paskutinį bendrą laužą. 
Niekas nebenorėjo eiti gulti po 
laužo, tai davėme leidimą prit. 
skautam ir prit. skautėm to
liau bendrauti neoficialioje 
vakaronėje po pastoge, kas 
tęsėsi iki 1 vai. r. 

Šeštadienis, 08.16 

Kelionė namo. Dalis prit. 
skautų jau lipo į autobusą, 
vežantį į Los Angeles oro 
uostą 5:30 v.r., o antras auto
busas apie 10 v.r. Vietiniai iš 
Los Angeles pasiliko ilgiau 
baigti stovyklos sutvarkymo 
darbus. Ačiū jiems už visą 
talką, beruošiant šią stovyklą. 

Donatas Ramanauskas 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. 

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

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

630-941 -2609 

Būrelis jurų skaučių jubiliejinėje . .Karaliaus Mindaugo" stovykloje. Priekyje iš kairės: Vaiva Rimeikaitė, Vilija 
Paul iu tė , Vita Bobelytė, Ieva Ambrazai tytė , Laima Bobelytė; stovi: Žiba Šaulytė, Cyva Trejo, Audrė 
Kapačinskaitė, Vida Mikulčiūtė. Aleksandra Strub, Sofija Degesytė. Aida Žygaitė, Lilija Rudytė, Krista Weir. 

JŪRŲ SKAUTĖS JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 

Karaliaus Mindaugo jubiliejines stovyklos valgykloje pietus savai tgal io me tu 
Lietuvos, puošia visą aplinką. 

Istorinės vėliavos, atvežtos iš 
V Lietuvninko nuotrauka. 

Jūrų skautės stovyklose 
didžiausią laiko dalį skiria 
vandens užsiėmimams, tobu-
lindamos savo jūrinio skau-
tavimo programos reikala
vimus. Jos mokosi vandens 
saugumo, plaukimo, buriavi
mo, mazgų rišimo, dalyvauja 
baidarių iškylose. 

Nors šių metų LSS Kara
liaus Mindaugo stovykloje 
Kalifornijoje nebuvo priėjimo 
prie ežero, stovyklon atvažia
vo 24 jūrų skautės ir jų va
dovės. Atvykusios tuoj įsijun
gė į Seserijos pastovyklių 
programas: statė vartus, jodi
nėjo arkliais, važiavo kalnų 

dviračiais, lipo į akmens bokš
tą ir gaivinosi stovyklos baseine. 

Taip pat jos entuziastingai 
prisidėjo prie Seserijos vadijos 
darbų. Gintarė v.v. Kristina 
Jonušaitė su šypsena vykdė 
„Kernavės" stovyklos adjutan-
tės pareigas. Jūrų skautininke 
fil. Virga Rimeikienė sklan
džiai atliko viršininkės parei
gas gintarių ir vyr. skaučių 
„Neries" pastovyklėje. Toje pa
stovyklėje gintarės suprojek
tavo ir įrengė laivo denį, ku
riame iškėlė jūrų skaučių vim-
pilus. Jūrų skautininke fil. 
Taiyda Chiapetta su ūdrytė-
mis Maya ir Ariana stovyklavo 

jaunų šeimų pastovyklėje. 
Stovyklos metu, Čikagos 

„Nerijos" tunto tuntininkei j . 
ps. Aldonai Weir vadovaujant, 
prie baseino jūrų skaučių įžodį 
davė ir juodu kaklaraiščiu 
pasipuošė sesė Lilija Rudytė. 
Iš Floridos atvykusios sesės 
Vita ir Laima Bobelytės sto
vyklos laivo denyje pasižadėjo 
jūrų jaunių įžodžiu. 

Per greit prabėgo smagios 
dienos stovykloje, bet sesės 
džiaugėsi įsigijusios naujų 
patyrimų ir draugysčių. Namo 
vyko su maloniais šios stovyk
los prisiminimais. 

Sesė Virga 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

INTERNETE LS 
BROLIJOS 
TINKLAPIS 

Mieli broliai, 

Naujuosius 2003-2004 
skautiškos veiklos metus pra
dedame su internete atnau
jintu LS Brolijos tinklapiu: 

www.skautai.com/Brolija 

Šio tinklapio tikslas yra: 
supažindinti su Brolijos veik
los gairėmis, Vyriausio Skau
tininko įsakymais ir kitomis 
žiniomis. Norime pasiekti LS 
Brolijos vienetų ir kitus va
dovus, visus brolius, LSS na
rius ir visuomenę. Šis tinkla-
pis bus naudingiausias vie
netų vadovams, nes jie atlie
ka pagrindinį sąjungos tiks
lą — auklėti jaunimą skau
tiškais metodais. 

Darbas tik pradėtas, ta
čiau turime didelius planus. 
Tinklapis priklauso visiems 
Brolijos nariams, tad norėtu
me išgirsti ir jūsų nuomonę. 
Norime sužinoti, ko jūs tikitės 
ir laukiate iš savo vadovybės, 
kaip geriau pritaikyti šį tink-
lapį jūsų naudai. Savo klau
simus ir pasisakymus siųs
kite broliui Edžiui Leipui: 
leipus@aol.com 

Brolis s. Edis Leipus suti
ko būti tinklapio šeimininku. 
Dėkojame broliui Edžiui pri
siėmusiam šias svarbias pa
reigas. Tuo pačiu dėkoju ir 
mūsų tinklapio vadovui (web-
master) broliui Pranui Pranc-
kevičiui už jo pasiaukojimą 
ir naudingus patarimus, kaip 
tvarkyti ir vesti tinklapį. 

Budėkime! 
v.s. Sl.Romas Rupinskas 

LSB Vyriausias 
Skautininkas 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.skautai.com/Brolija
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LIETUVIŲ TAUTIŠKUMO ŠAKNYS IR JV DABARTIES GALIOS IR NEGALIOS (I) 
Prof. habil. dr. 

ROMUALDAS GRIGAS 

Vargu ar kas papriešta
raus teiginiui, kad vos ne ab
soliučiai lietuvių daugumai, 
gyvenančiai Lietuvoje, senoji 
tradicinė, jaukiose kaimo ben
druomenėse užgimusi ir šimt
mečių nugludinta, etnokultūra 
buvo bene vienintelis ir patiki
mas gelbėjimosi būdas nuo 
svetimųjų priespaudos, savai
minio gynimosi nuo pasikarto
jančių okupacijų priemonė. 

...Pamenu pokario metus, 
tas savo dienas, kai dar mo
kiausi Joniškėlio žemės ūkio 
technikume... Tada dažnai už
gesdavo elektros šviesa — ją 
su trūkčiojimais gaudavome iš 
netoliese ant Mūšios upės pas
tatytos mažytės hidroelektri
nės, pamokas visada ruošda-
vome mokomajame korpuse. 
Auditorijų tamsoje mes tada 
lenktyniaudavome, kas dau
giau sudainuos liaudies dai
nų... Nesvarbu, kad visi buvo
me komjaunuoliai (tokia buvo 
tada tvarka!). Svarbu, kad šir
dimi jausdavome, jog tos dai
nos — o jų, pamenu, galėdavome 
išdainuoti daugiau nei šimtą 
— tai žodžiuose užkonservuo
ta praeitis, jau kapuose sugu
lusių senelių ir tėvų dvasia, 
išgyventas jų skausmas ir ben
drumo džiaugsmas. Dainos ir 
dainavimas tarsi savaime skie
pijo mums lietuvybę ir meilę 
savo tėvynei Lietuvai. Mes pa-
sijusdavome esą bendros, vie
ningos ir didelės šeimos nariais. 

Kol gyvuoja tautiška kul
tūra — tol gyvuoja natūralus 
tautiškumas. Kol gyvuoja žmo
gaus aplinka, kurioje pilna tos 
kultūros simbolių: liaudies 
dainų, pasakų, rakandų su 
aiškiais etnografiniais ženk
lais, apeiginių švenčių; kol 
žmogus vaikšto žeme. kuri al
suoja istorijomis, padavimais, 
nutikimais ir didvyrių ženk
lais — nereikia agituoti už tau
tiškumą. Jis — visas tavyje. 

Didesnės bėdos su tau
tiškumu prasideda tada ir ten, 
kur nuo vaikystės žmogų ima 
supti tautiškai neutrali, vadi
namoji bendražmogiškoji arba 
pasaulinė, kultūra: tos pačios 
po pasaulį sklindančios rit
minės sutechnologintos melo
dijos, tos pačios drabužių ir elg
senos mados; į bufenadas supa
našėję teatrų spektakliai, tie pa
tys per monitorius rodomi pi
gūs holivudiniai filmai, ypač tos 
pačios prekės, technologijos ir 
kompiuteriniai žaidimai... 

Dar kartą susimąstykime: 
kur slypi mūsų tautinio savi
tumo šaknys ir lietuvybės šal
tiniai? Kaip jie kinta? Kokie 
jie yra dabar, patekus į atvirą, 
spartėjančia tvarka modernė-
jantį ir į krūvą besijungiantį, 
pasaulį? Suprantama, kad ap
siribosiu, pateikdamas tik vie
ną kitą fragmentą, vieną kitą 
savo laisvesnį pastebėjimą. 

Svarbiausias, bene pagrin
dinis, mūsų savitumo ir lietu
vybės šaltinis — kalba. J i 
unikali. Tvirtinama, kad ne 
tik seniausia iš indoeuropie
čių, bet kai kas eina toliau — 
kad sanskritas savo gramati
nėmis formomis rodo esant jau
nesniu" už archaines formas 
išsaugojusią lietuvių kalbą. 

Žinome: lietuvių tautos is
torija prigrūsta paradoksų. 
Vienas iš jų: unijinėje Len
kijos-Lietuvos valstybėje XVI 
a. oficialiai buvo pripažintos 
net šešios kalbos: lenkų, lo
tynų, slavų (ukrainiečių-bal-
tarusių hibridas), vokiečių, 
hebrajų ir armėnųC). Jų tarpe 
nėra lietuvių kalbos. Žinome 
tokio mums dabar nelabai su
prantamo dalyko pasekmes, 
formuojantis moderniai tau
tai, jos mentalitetui. Galima 
manyti, kad jau nuo Lietuvos 
imperijos laikų atsirado „gene
tinis" paveldas valdančiajam 
elitui negerbti savo kalbos. 

Galima suprasti, kodėl so
vietinės okupacijos metais ji 
buvo žalojama mūsų kultūrai 

svetimomis sąvokomis, saki
nių konstrukcijomis ir svetima 
mąstysena. Buvo siekiama ją 
visai išstumti iš valstybinio 
gyvenimo (taip, kaip buvo 
LDK laikais). Pamenu atvejį 
mano darbovietėje — mokslo 
institute atsilankiusią raiko
mo sekretorę — lietuvę draugę 
Šaltenienę. Visų mūsų nuosta
bai, savo pranešimąjį perskai
tė rusų kalba, prieš tai paste
bėjusi, kad partijos kalba yra 
rusų kalba... 

Na, o dabar? Mūsų dieno
mis gausėja uolių profesorių, 
kurie, pasistažavę Amerikoje 
ar kitur, ir, tarsi susigėdę savo 
provincialumo, mokslinėse 
konferencijose, kurios vyksta 
Lietuvoje, verčia net magis
t rantus ar doktorantus kalbėti 
vien angliškai. Lietuvoje apstu 
žurnalų, kurie leidžiami tik 
anglų kalba. Jeigu ši tendenci
ja įsivyraus — lietuvių kaiba, 
kaip ir lenkmečiu ar caro Ru
sijos laikais, gali pavirsti pras
čiokų kalba su aibe barbariz
mų. Esu anksčiau „Dirvoje" 
rašęs apie Švietimo ministeri
jos oficialų nusiteikimą finan
suoti tik tas monografijas ir 
žurnalus, kurie bus rašomi 
anglų kalba. Ačiū Dievui, per
nai sukilusi mokslo visuomenė 
sudrausmino tokį šios minis
terijos (savo pačios pastan
gomis bandančios po truputį 
laidoti lietuvybę) išsišokimą. 
Jeigu pasiklausytume mūsų 
vyresniųjų klasių moksleivių 
kalbos, nesunkiai įsitikintu
me, kad jie kalba, Orwel žo
džiais tariant, puskalbe, varto
dami keliasdešimt, geriausiu 
atveju, kelis šimtus žodžių ir 
tokia jų atsarga pasitenkina, 
rašydami savo rašinius. 

Žodžiu, naujoji moderniza
cijos ir demokratinio laisvėji
mo Lietuvoje banga, jos viešoji 
politinė ir net kalbinė išraiška 
iki šiol sunkiai kvėpuoja lietu
viškumu. Tą kiekvienas leng
vai gali pastebėti, kad ir iš iš
kabų ant Vilniaus viešųjų pas

tatų, kurių žymi dalis, atvirai 
ignoruojant vartoti valstybinę 
kalbą, pakrikštyti vien tik 
užsienietiškais pavadinimais 
ir rašmenimis. 

Nors pateikiau tarsi ir 
liūdnoką lietuvių kalbos situa
cijos vaizdą, savęs nepriskiriu 
pesimistams. Mūsų politiniai 
emisarai (praėję pionierijos ir 
komjaunimo mokyklas), vis 
dažniau važinėdami į Briuselį 
ir atgal, lankydamiesi bran
desnės kultūros Europos šaly
se, irgi, atrodo, ima blaivėti. 
Mokosi iš prancūzų ar tų pačių 
airių, kurie deda pastangas 
atgaivinti beveik išnykusią iš 
oficialios apyvartos senąją 
keltų-gėlų kalbą. 

Antrasis mūsų tautiškumo 
šaltinis — etnokultūra: senieji 
simboliai ir ženklai, močiučių 
austos lovatiesės ir lininiai 
rankšluosčiai, kalendorinės 
šventės ir jų apeigos, padavi
mai ir pasakos, tautiniai (da
bar vis labiau regioninę speci
fiką parodantys) rūbai ir etno
grafiniai šokiai, dar sovietme
čiu statyti etnografiniai pa
minklai ir muziejai. Ypač liau
dies dainos (apie kurias pra
džioje buvau užsiminęs), ku
rios savo grožiu, turiningumu 
ir gausa užima ypatingą vietą 
visoje Europoje ir kurios visais 
laikais palaikė lietuvio dvasią, 
skaidrino jo širdį, stiprino ben
druomeninį sutarimą ir valią 
nepasiduoti svetimiesiems. 

Bet ši visa etnokultūra yra 
gimusi žemdirbystės epochoje 
ir tampa tarsi savaime nebe-
gyvybinga industrinės ir, juo 
labiau — poindustrinės visuo
menės laikais. Atskirais ele
mentais etnokultūra Lietuvos 
kaime (o jis ir yra pagrindinis 
šios kultūros šaltinis) natū
raliai teberusena ir šiandien. 
Bet šiandieninis kaimas bene 
skaudžiausiai yra paliestas 
pokyčių. Jis išgyvena didelę ne 
tik ekonominę, bet ir dorovinę 
bei kultūrinė krizę. Jos viena 
pagrindinių priežasčių — ne

išmintingi pirmieji mūsų vals
tybės vyrų sprendimai (pers
varą paėmė grynai sumies-
čionėjusi ir superpolitizuota 
nuostata). 

Visai natūralu, kad tautiš
kumo, tautinės tapatybės šak
nys keičia savo dislokaciją — 
aiškiai pasisuko urbanizuotos 
aplinkos ir miestų kultūros 
link. Tačiau čia mes buvome 
nepasiruošę ir kol kas regime 
tam tikrą sumaištį, o gal ir ne
susipratimą. Kaip pavyzdį su
minėsiu Lietuvos Seime pa
rengtą Etnokultūros politikos 
koncepciją. Šiame programi
niame dokumente iš esmės 
nekalbama apie lietuvių, su
darančių valstybės pamatą, 
etnokultūros modernizavimąsi 
ir modernizavimą. Dėmesys — 
tik tautinėms mažumoms, tei
sinantis, kad kalbos apie lietu
vius ir jų etnokultūros likimą 
įžeistų... 

Tuo tarpu globalizacija ir 
eurointegracija paspartintai 
aktualizuoja naujas „etnokul
tūrinio žaidimo" sąlygas. Tra
dicinės lietuvių kultūros ele
mentai, jos pagimdyta dvasia 
turėtų drąsiau veržtis ir moder
nių dainų melodijose, muzi
kiniuose kūriniuose; ir pastatų 
architektūroje, kavinių bei 
restoranų interjeruose; ir jau
nimo ugdymo programose, tra
dicinėse bei kalendorinėse apei
gose, ir bažnyčių statyboje... Ne
žinau, kas projektavo lietuvių 
Lemont centre esančią bažny
tėlę — ji pakeri savo jaukumu 
ir dvasia. Apsilankykite į Vil
niaus Šv. Jono Bosco arba Palai
mintojo Mykolaičio bažnyčias 
ir išsinešite paprasčiausios... 
daržinės bei betono įspūdį. 

Pradėjęs sudėtingą, man 
pačiam painoką, bet pribren
dusi pokalbį apie lietuvių da
bartinio tautiškumo būklę, ži
noma, šiuo straipsneliu jo ne
baigsiu. Man mielą „Draugo" 
skaitytoją pakankinsiu dar ir 
kitais šios krypties savo rašy
tiniais opusais... 
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Bronius Nainys 

Džiaugsmas ir 
pasimetimas 

INTERNETAS IR KAIMAS 
Darius Udrys: Kaip didinti 

interneto prieinamumą Lietu
vos kaimo vietovėse? Jei kai
mo žmonės, ypač jaunimas, ne
gaus galimybės pasinaudoti 
internetu, toliau didės atotrū
kis tarp „skaitmenizuoto 
miesto" ir „atsilikusio kaimo". 

Kelių stambių bendrovių 
suburta, ..Langu į ateitį" vadi
nama, sąjunga mažuose mies
teliuose steigia specialias vie
tas, kur kiekvienam prieina
mas nemokamas interneto ry
šys. Tokių vietų jau yra 70. 
Apie interneto prieigos plėti
mą galvoja ne tik privatus vers
las, bet ir vyriausybė, neseniai 
paskelbusi, kad panaudodama 
10 milijonų litų Europos Są
jungom pinigų įsteigs dar 300 

nemokamų interneto centrų 
kaimo vietovėse. 

Yra ir naujų idėjų, kaip į 
Lietuvos kaimą atvesti inter-
netą. Apie tai pasakoja Laisvo
sios Europos Radijo ben
dradarbis Vilniuje Kęstutis 
Kupšys. 

KJL: Praėjusią savaitę lan
kiausi pasaulinio masto foru
me „WITFOR — Vilnius 
2003", kur buvo labai daug 
kalbama apie vadinamosios 
informacinės atekirties mažini
mą. Tos atskirties esmė — kad 
su naujausiomis technologi
jomis, dėl to, kad kompiuteriai 
ir internetas yra prieinami ne 
visiems, skirtumas tarp tur
tingųjų ir vargingųjų, miesto 
ir kaimo nemažėja, o tik didėja. 

UNESCO atstovas Henri
kas Juškevičius forumo metu 
pasiūlė internetą į Lietuvos 
kaimiškas vietoves atvesti, 
panaudojant bibliotekas. Jo 
manymu, „bibliotekos turi tap
ti vartais į informacijos greit
kelius, nes jau yra tinklas, yra 
struktūra, yra žmonės, tik gal
būt juos reikia apmokyti. Eini 
į biblioteką, ir jei negali rasti 
informacijos knygose, tai gali 
pasinaudoti kompiuteriu". 

Anot kito eksperto. Mate
matikos ir informatikos insti
tuto profesoriaus Laimučio 
Telksnio, labai svarbu, kai vers
las kartu su Vyriausybe pra
deda daryti bendrai tą inter-
netizavimo darbą, tačiau dar 
reikia pasirūpinti tuo, kad tas 

naujas informacijos technolo
gijas žmonės iš tikrųjų pra
dėtų naudoti darbe. Jo many
mu, dabar eiliniai Lietuvos gy
ventojai dar neturi patirties, 
kaip savo darbams tiksliau, 
greičiau, efektyviau padaryti 
galima pasinaudoti nauja 
įranga, informacijos tech
nologijomis. Todėl čia reikalin
gi žmonių mokymai. 

Beje. „Langas į ateitį", ga
lima sakyti, ir naudojasi 
UNESCO siūlomu keliu, ka
dangi didžioji dalis jų viešųjų 
interneto centru įsteigta bū
tent viešosiose bibliotekose. 
Tačiau tenka apgailestauti, 
kad šių centrų dar tiek ne
daug, ir kad sąjunga vargu ar 
pajėgtų vien tik savo jėgomis 

T 
JL š 

pasiekti ne tik miestelius, bet 
ir atokesnes kaimiškas vietoves. 

D.U.: Kęstuti, o kiek realu, 
kad bibliotekos galės tapti tais 
kaimo žmonių vartais į inter
netą? Kodėl tam nepanaudoti, 
tarkime, mokyklų? 

K.K.: Iš viso Lietuvoje yra 
net pusantro tūkstančio biblio
tekų, todėl jų tinklas teoriškai 
galėtų aprėpti kur kas dau
giau vietovių, negu planuoja
ma pagal dabartines, Tavo mi
nėtas, iniciatyvas. Viešosios 
bibliotekos turi privalumą 
prieš mokyklas, nes veikia il
giau, ten nėra psichologinių 
barjerų burtis vyresnio am
žiaus žmonėms. Antai Laimu
tis Telksnys mano, jog dabar 
labai svarbu, Nukelta į 5 psl. 

urbūt ir nereikėjo lauk
ti, kad po šešiasde
šimties metų pasikarto

jusi, dargi mažai tikėta, Lie
tuvos krepšininkų pergalė bū
tų sutikta visais atžvilgiais 
apgalvotai, tačiau taip pat 
vargu ar kas laukė tokio tie
siog neįsivaizduojamo pasime
timo? Atrodo, kad niekas 
neišėjo taip, kaip turėjo būti, 
nes kiekvienas jų sutikimo 
žingsnis buvo arba kritikuoja
mas, arba net piktai pajuokia
mas, išskyrus, žinoma, „liau
dį", kurios laikysenos tokiais 
atvejais niekas negali nei nu
matyti, nei kaip nors tvarkyti. 
Nors jos džiaugsmas ir, gali
ma sakyti, buvo be ribų, pilnas 
netikėtumų, nepaisantis jokių 
tvarkdarių taisyklių, tačiau ir 
čia pakako savanoriškos savi
tvardos, nes didesnių tyčinių 
nuostolių niekam nepadaryta. 
Šalia to, kaip krepšininkai 
tuojau po laimėjimo aikštėje 
Stokholme baigmę stebėję 
4,000 iš Lietuvos nuvykusių jų 
rėmėjų, taip pat džiaugsmo 
įkaršty šėlstantis jaunimas 
tėvynėje aiškiais ženklais pa
rodė daug sveiko, nuoširdaus 
patriotizmo, išryškindamas 
tikrą savo dvasios būseną, ne
sugadintą visokiais būdais, 
net ir per mokyklas, jam bru
kamo kosmopolitizmo. Tikrai 
nuostabus ir gal daug kam ne
tikėtas reiškinys. Lrž tai jiems 
visiems pats didžiausias valio. 
Nuo visos lietuvių tautos. 

Tikėčiau, kad tokį pat 
valio krepšininkams norėjo 
sušukti ir Lietuvos valdžios, ir 
bandė taip daryti, tačiau iš to 
nieko neišėjo. Pirmas klausi
mas, kodėl nė vienas vyriau
sių negalėjo būti baigminėse 
rungtynėse Lietuva-Ispanija? 
Juk lietuvių pergalės galimy
bė buvo išryškėjusi bent prieš 
kelias dienas, po triuškinančio 

į laimėjimo prieš pasaulio čem
pionus serbus, ir niekas ja jau 
neabejojo po pergalės prieš 
prancūzus. Premjero asmeniš
kas dėmesys, Lietuvos rinkti
nei išbėgus į aikštę, būtų labai 
paskatinęs jos norą kovoti, o 
pasveikinimas laimėjusių — 
gražus poelgis pasaulio televi
zijos akivaizdoje ir neabejoti
na nauda Lietuvai tuo jauni
mo nuopelnu, tuojau pat pasi
didžiuojant prieš pasaulį. 
Nuostolio nebūtų buvę nė pra
laimėjimo atveju, džentelme
niškas ispanų pasveikinimas 
tik parodytų Lietuvos minist
ro pirmininko orumą. Na, gal 
premjero programos Vokietijo
je ir nebebuvo galima pakeis
ti? Tačiau ar ne istorinė klai
da, kai nė vieno iš Lietuvos vy

riausiųjų nebuvo namie nau
jiems Europos krepšinio nuga
lėtojams pasitikti? Tai būtų 
jau paties prezidento pareiga. 
Ir manau, kad šis klausimas 
galėjo būti išspręstas nesun
kiai. Krepšininkai po laimėji
mo galėjo ir neskubėti, vieną 
dieną po Stokholmą laisvai, be 
įtampos pasidairyti, valdžios 
pinigais papietauti. Lietuvos 
prezidentas bent pusdieniu 
galėjo savo viešnagę Kaukaze 
sutrumpinti ir su krepšinin
kais susitikti Vilniaus oro 
uoste, nes irgi nesuprantu, ko
dėl pagrindinės sutikimo iškil
mės turėjo įvykti Kaune, bet 
ne sostinėje. Kad Kaunas to
kiam užmojui buvo nepasiruo
šęs, parodė ir jo nusikalbėjęs 
meras, nežinantis net. kas da
bar yra Lietuvos prezidentas, 
kas Seimo pirmininkas. Euro
pos nugalėtojų paradas turėjo 
važiuoti Gedimino gatve, sus
toti prie merijos, Vyriausybės, 
Seimo ir baigtis pagerbimu 
Prezidentūroje. 

Lietuva krepšinio tauta, 
krepšinis valstybinė religija, 
veržiasi į pasaulį šnekos, ir, ko 
gero. taip gali suprasti užsie
nietis, stebėjęs trijų dienų 
šėlsmą didžiuosiuose mūsų 
miestuose. Džiaugsmas, aiš
ku, šaunu, bet ar tai šiek tiek 
nepertempta? Juk ir šiemet 
auksą Lietuvai nešė ne tik 
krepšinio aitvaras. Ar mažiau 
vertas Virgilijaus Aleknos pa
saulinis, gautas už gal seniau
sio bei garbingiausio sporto — 
disko metimą, bet dėl jo tauta 
taip nekaito. O visiškai nepa
stebėti liko, taip pat pasaulinį 
auksą ne pirmą kartą atpluk
dę, baidarininkai Alvydas Do-
nėla ir Egidijus Balčiūnas. 
Taip pat iabai kukliai praėjo ir 
jaunių krepšininkų Europos 
mastu laimėtas sidabras. Tad 
pusiausvyros lyg ir stokojama. 
Bet dar mažiau jos rasime, pa
žvelgę į laimėtojams geresnes 
pasiruošimo sąlygas sudarantį 
atpildą, priklausantį tiesiog 
nuo vyriausybės. Alekna gavo 
80.000 litų. Vyrų krepšinio 
rinktinė — apytikriai po 
30.000 (600.000 maždaug 20-
čiai vyrų), o kiek šios naudos 
teko baidarininkams, jaunių 
krešpinio rinktinei? Atrodo, 
kad šioje srityje vyriausybė ir
gi pasimetusi, jokios progra
mos neturi ir šaudo „iš klubo" 
pagal dienos nuotaikas. Per 
visus trylika nepriklausomy
bės metų sportas Lietuvai at
nešė daugiausia garso, tei
giamo ir garbingo, tad ar ne 
laikas vyriausybei sudaryti 
nuolatinę, aiškią, nuoseklią jo 
rėmimo programą? 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro t remt ies atminimui 

Nr. 11 
Jokios trobelės, nė men

kiausios pastogės! Klaiku net 
pagalvoti, kad per Šiaurės 
žiemos šalčius alkani, mirti
nai išvargę, ilgai turėsime 
grumtis su speigais, nešvara. 

— Na, vyrai! Kurkite lau
žus, pailsėkite! O rytoj — į 
darbą! — paguodė karininkas. 

Rytojaus dieną mus surū
šiavo pagal amatus. Kas bent 
kiek sugebėjo nulaikyti kirvį, 
gavo įrankius ir išėjo ruošti 
medžiagos pirmajam trobe
siui. Greitosiomis paskyrė vi
rėjus, iš rogių išvertė du di
džiulius katilus. Pirmą kartą 
po ilgos pertraukos gavome 
šiltos balandos. 

Kas nemokėjo nieko, tuos 
paskyrė prie paprasčiausių 
darbų. Tą dieną keletas mūsų 
statėme palapines. Naktį jau 
miegojome po šiokia tokia 

priedanga. Nors sniegą ir nu
kasėme, bet palapinės stovėjo 
ant įšalusios žemės. Pasiklo
jome eglišakių, tačiau miegoti 
ant jų nebuvo minkšta. 

Vos atsigulėme, didžiulis 
nuovargis sumerkė akis, nes 
praėjusią naktį tik pratūno
jome susirietę prie laužų, bet 
po valandos šaltis kiaurai 
persmelkė ir ėmėme vartytis, 
per miegus judinome stings
tančius sąnarius. Pabudę try-
nėme geliančias vietas, arčiau 
glaudėmės ir vėl bandyda
vome užmigti. Tai buvo ne 
miegas, ne poilsis, vien mie
guistų žmonių kova su gamtos 
gaivalu. 

Per porą savaičių mūsų 
vargas šiek tiek sumažėjo. 
Vilkikas kelis kartus iš stoties 
atvežė maisto. įvairių reikme
nų. Gavome lagerinius drabu

žius: bušlatą, vatinuką (telo-
greiką). veltinius, šiltus autus, 
porą skalbinių, vatinę kepurę, 
vatines kelnes ir dideles kam
puotas vatines pirštines. Su 
šia apranga nesiskyrėme nei 
dieną, nei naktį. Palapines 
storai priklojome smulkių eg
lišakių, ant jų tiesėme senus 
švarkus ir kelnes, o užsikloda
vome turimais senais paltais 
ar milinėmis. Ir vis tiek ken-
tėme šaltį, nors laužai neges-
davo ištisą naktį. 

Kai atvežė tuščių statinių 
nuo degalų, iš jų pasidarėme 
krosneles palapinėms. Stati
nės, į kurias mesdavome mal
kas, dūmus nukreipdavo į vir
šų. Dabar buvo nepalyginamai 
šilčiau, ypač tiems, kam pa
vykdavo įsitaisyti arčiau tų 
improvizuotų krosnelių. Ta
čiau kiekvienoje palapinėje 
buvo pakankamai krimina
linių, kurie, nuvarę kitus į ša
lį, patys užimdavo vietas ap
linkui krosnį. Kiti galėdavo 
šildytis vien stovėdami už jų 

nugarų. 
Lageris buvo tik organi

zuojamas, naujas, todėl ir visi 
gautieji drabužiai — nauji, 
nebuvo padėvėtų, nuo miru
siųjų nuvilktų skudurų, bet ši
tai mes įvertinome tiktai daug 
vėliau. 

Iš pradžių maistas buvo 
pakenčiamas — nors ir neįvai
rus, bet didelio alkio nejau
tėme. Daugiausia virdavo ko
šes. Jei balanda avižinė, tai 
košė sorų, o kai sorų balanda 
— košė avižinė, žinoma, viskas 
be jokio uždaro. Retkarčiais 
vietoj žuvies gaudavome po 
spirgutį elnienos arba net jau
tienos ar avienos. Nors ir labai 
mažas kąsnelis, vis priminda
vo mėsos skonį. 

Pradėjome statyti lagerį. 
Pirmiausia apie numatytą gy
venvietę zekai iškirto miške 
penkių metrų pločio ruožą, 
kuriame išaugo tanki dviejų 
eilių spygliuotos vielos tvora. 
Kas ketvirtas tvoros tarpas — 
bokštelis, o jame po ginkluotą 

sargybinį. Prie vartų, irgi 
dvigubų, prisiglaudė būstas 
sargybiniams — tiems, kurie 
tikrins ir stropiai krės 
išeinančius dirbti už zonos ir 
grįžtančius į zoną kalinius. 

Už zonos ribų surentė pas
tatą administracijai ir sargy
biniams gyventi, pastatė šu-
nidę, o tada jau pradėjo pir
muosius du barakus kali
niams. Žadėjo įjuos perkelti iš 
palapinių tuos, kurie pasižy
mės statydami, —viršys nu
statytas dideles išdirbio nor
mas. 

Nepaprastai vargome dėl 
vandens stygiaus. Šulinių ne
buvo, apie juos niekas ir negal
vojo. Vandenį veždavo iš upe
lio, tekančio už pusės kilo
metro, ir tirpindavo sniegą. 
Nei privežti, nei pritirpinti 
pakankamai negalėjo, tad van
denį vartojo vien maistui, o 
prausdavomės sniegu. „Pir
ties" dienomis, kurios — pagal 
palapines — buvo kas dešimt 
dienų, kiekvienam duodavo po 

tris litrus apyšilčio vandens. 
Užpuolė parazitai. Apsi

ginti nuo jų nebuvo kuo. Pap
rastai po vakarienės palapi
nėse prasidėdavo medžiokle: 
nusivilkdavome apatinius ir 
bėgdavome jų purtyti virš de
gančio laužo. 

Deja, tai būdavo tik šioks 
toks gyvių apnaikinimas. Šito
kios priemonės gelbėdavo dau
giausia vienai nakčiai, nes ir 
viršutiniai drabužiai buvo pil
ni utėlių. Be to, gulėjome su-
sikimšę. ir būžiai laisvai ro
pinėjo nuo vieno zeko ant kito. 

Nors ir buvome aklinai 
atskirti nuo viso kito pasaulio, 
kalbos apie karą nenutilo. 
Naujų etapų pas mus dar ne
siuntė, spaudos negaudavome, 
radijo nebuvo, o gandai vis pli
to ir plito. Pašnibždomis, 
pakuždomis išgirsdavome, kad 
vokiečiai esą smarkiai muša 
ruselius. 

Vis dėlto atėjo diena, kai 

jau ir viršininkai viešai pra
nešė, kad klastingas priešas 
užpuolė mūsų šalį. ir ėmė rei
kalauti iš mūsų dar uolesnio 
darbo. 

Nors administracija ir pa
skelbė šią žinią, patikėti ja bu
vo nelengva. Iš pradžių savo 
jausmus reiškėme trumputė
liais sakiniais, atskirais žo
džiais, o paskui jau ėmėme 
svarstyti savo padėtį. 

Karas daugybei žmonių 
atneš sielvartą, net mirtį, bet 
mes čia matėme vienintelį 
kelią į laisvę. į Tėvynę, vienin
telę galimybę. O. kad tai įvyk
tų! Dabar gyvenčiau geriau, 
gražiau. Bet pirmiausia sočiai 
pavalgyčiau ir išsimiegočiau... 

Nerimą kėlė ir klausimas, 
ar pavyktų mums ištrūkti: 
jeigu frontas priartėtų, ar ne
sunaikintų mūsų? Ir dar — 
kaip ten Lietuva, ar nesugrio
vė, jos? Ar karo audra 
nepalietė man brangių žmonių 
— mamos. Liucės0 Kas nutiko 
tėtei? Bus daugiau 
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VERTA SUSIPAŽINTI 

Tebesitęsianti akistata ar
ba atgyja tai, kas ir nebuvo 
numirę. 

Šie žodžiai paimti iš E. 
Simanaičio (buv. Lietuvos 
Krašto Apsaugos viceminis
tras) išleistos knygos apie 
sovietinį palikimą Lietuvos 
dabartiniame gyvenime. 

Susirašinėjant su buvu
siais Lietuvos partizanais, 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos nariais, pas
taruoju metu yra gautas įdo
mus laiškas, kuris labai taik
liai apibūdina dabartines, 
Lietuvoje pribrendusias prob
lemas, reikalaujančias greito, 
neatidėliotino sprendimo. Tai 
LLKS Tarybos įgaliotinių 
viešas laiškas, kreipimasis į 
Lietuvos prezidentą R. Paksą. 
Su jo turiniu naudinga susi
pažinti Amerikos lietuviams, 
ypač buvusių partizanų 
Lietuvoje rėmėjams. 

Povilas Vaičekauskas 

„Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdis ir visos patriotinės 
organizacijos siekia tautos 
gerovės — stiprios ekono
mikos ir politinės veiklos 
teisingumo, valstybės nepri
klausomybės ir jos prestižo 
stiprinimo. 

Mes remsime ir kviesime 
visą tautą padėti įgyvendinti 
Jūsų, Prezidente, programinę 
tvarkos įvedimo šalyje nuos
tatą. Kartu norime priminti 
kai kuriuos klausimus, kurių 

sprendimas aktualus visiems 
Lietuvos patriotams, norin
tiems sulaukti tiesos ir teisin
gumo. 

1. Negirdėta pasaulyje ir 
nėra pateisinimo, kad tautos, 
dešimtmečius kovojusios už 
laisvę ir ją iškovojusios, va
dovai, amžininkai ir pali
kuonys paliktų nepalaidotus 
laisvės gynėjus. Kur sąžinė 
veikėjų, jų kaulais iškopusių į 
valdžią ir užrakinusių tuos 
kaulus jų kankinimų kame
rose? Tuskulėnų kankiniai 
laukia — nesulaukia amžino 
atilsio. 

Kada ir kur bus atlikta 
krikščionio bei piliečio parei
ga: mirusį palaidok! 

2. Tautos, net tos, ku
rioms neteko kovoti už iš
likimą, turi savo didvyrių 
Panteonus. Ką turime mes? 
Nejau masinis tautos did
vyriškumas nenusipelnė 
vietos, kur būtų pagerbiami 
visi kovotojai už jos laisvę, 
visos aukos, kur gimtosios 
žemės žiedą galėtų padėti jų 
bendražygiai, palikuonys, 
mus gerbiantys užsienio sve
čiai? 

Kada ir kur bus toks 
paminklas tautos didvyriams 
ir juos auginusioms moti
noms? 

3. 1940 metų liepos 11-12 
naktis. NKVD suėmė apie 
2,000 Lietuvos patriotų. 1941 
m. birželio 14-ji — 34,000 
tremtinių. Areštai ir tremtys 
pokario metais. Visiems vergo 
dalis, žudantis darbas. 

Rusijos platybėse daugėja 
kasyklų, gilėja šachtos, auga 
miestai vergų rankomis. 
Prarasti gyvenimo metai, 
palaužta sveikata, nuskur
dinta tauta. Žudomi tautos 
genai. Retas grįžusių iš 
GULAGų turi invalidumo 
grupės statusą. 

1992 m. birželio 14 d. refe
rendume 68.95 proc. Lietuvos 
piliečių pasisakė, kad būtų 
atlyginta okupantų Lietuvai 
padaryta žala. Praėjo 11 
metų. Kas pasiekta? Vokietija 
savo vergams be ginčų ėmė 
atlyginti už skriaudą. 
Dešimtmečius trukusios 
vergijos padarytų nuostolių 
Rusija nenori pripažinti ir 
atlyginti. Kodėl nuolaidžiau
jama ir šio klausimo neke
liame tarptautiniu lygiu, 
Hagos tribunole ir kitur? Ne
jau laukiama, kol išmirs 
nepamirštantys skriaudos? 

Kada apie šį klausimą 
prakalbėsime visu balsu? 

4. Skundžiamės augančiu 
nusikalstamumu, narkomani
jos plitimu, pašlijusia dorove. 
Policinės priemonės nepajė
gios sustabdyti šio reiškinio. 
Kol jaunosios kartos neauk-
lėsime tėvynės meilės, pagar
bos savo artimui dvasia, kol 
krikščioniškoji moralė neras 
kelio į vaikų mokymo progra
mas — nieko nebus. Reika
linga tautinė mokykla, nebi
janti savo mokiniams duoti 
dvasinio peno, patriotiškumo, 
ugdanti meilę ir pasididžia
vimą savo šalim. Kada galė
sime patikėti vaikus tokios 
mokyklos tokiems mokyto
jams, nesidangstantiems mo
kyklos depolitizavimo skydu? 

Kada mokykla taps tikrai 
tautiniu, patriotiškumo, mei
lės Dievui ir tėvynei židiniu, o 
mokytojai, nenorintys to mo

kyti, nebedarkys vaikų są
monės? 

5. Negražu negerbti, kas 
gerbtina. Gerbti, kas neger
biama — šlykštu. Savo tautos 
budelio A. Sniečkaus viešas 
pagerbimas tapo spjūviu į 
veidą tremtiniams, politka
liniams, visiems laisvės kovo
tojams. Jo organizatoriai, 
pasityčiodami naudojasi de
mokratijos teikiama laisve, 
kurią patys draudė okupantų 
durtuvais. Rašomi straipsniai 
ir romanai, iškraipantys is
toriją, šmeižiantys laisvės ko
votojus, liaupsinantys ir teisi
nantys tautos išdavikus. 
Tokius 'rašytojus' privalo val
stybė patraukti baudžiamajai 
atsakomybei už jos atkūrimo 
didvyrių šmeižtą. Tai jos 
pareiga. 

Kada valstybė neleis 
spjaudyti į istorijos šulinį, iš 
kurio geria visa tauta? 

6. Nusikaltimas ir baus
mė. Žmonija nerado veiks
mingesnės priemonės nusi
kalstamumo stabdymui, tei
singumo atstatymui, kaip to, 
kad žmonės, nusikaltę savo 
tautai, turi būti baudžiami, o 
ne skatinami valstybinėmis 
pensijomis, kaip stribai ir 
daugelio kitų okupacinių 
represinių struktūrų tarnai. 
Asmenims, nusikaltusiems 
žmoniškumui, bendradar
biavusiems su okupantais, 
šnipams, išdavikams, KGB 
agentams su vargu iškeltos 
bylos nepasiekia teismų, arba 
juose tik pasityčiojama iš 
teisingumo. Pavyzdys — 
MGB agento A. Urbono — 
'Žinomo', išdavusio partizaną 
A. Ramanauską-Vanagą nu
traukta byla, arba Vilniaus 
apylinkės teismas, nekreipęs 
dėmesio į Aukščiausiojo teis
mo sprendimą ir išteisinęs 

KGB agentę K. Prunskienę — 
"Šatriją'. 

Kada teisėsauga ims gerb
ti teisę, įkūnyti teisingumą, 
bausdama kaltus? 

Gerbiamas Lietuvos Res
publikos Prezidente, tai dalis 
mus jaudinančių klausimų, 
tačiau mes tikime Jūsų gerais 
norais ir pasiruošę visokerio
pai remti Jus , juos spren
džiant". 

Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos įgaliotieji 
atstovai: 

LLKS Prezidiumo pirmi
ninkas dm. kpt. I. Čeponis, 
LLKS kapelionas mons. dm. 
pik. A. Svarinskas, LLKS Vy
čio apyg. vadas dm. vyr. p. B. 
Juospaitis, LLKS Algimanto 
ap. vadas dm. ltn. J. 
Kadžionis, LLKS Pietų srities 
vadas dm. mjr. P. Pečiulaitis. 

2003.09.15 

KAS ATSITIKO SU 
JUBILIEJINIU PAŠTO 

ŽENKLU? 

Kiekviena valstybė di
džiuojasi savo istorija ir iški
liuosius įvykius pažymi pašto 
ženklais. Deja, Lietuva šioje 
srityje yra labai atsilikusi. Ar 
trūksta supratimo, ar tai 
istorijos nežinojimas? 

Kaip skelbia Kultūros mi
nisterija, pašto ženklai yra su
planuojami porą metų prieš jų 
išleidimą. Tam tikslui yra su
daryta speciali komisija, kuri 
padaro savo sprendimus. 

Taigi norėčiau paklausti, 
kodėl nebuvo išleistas kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų sukakties ženklas? 

Po š.m. liepos 6-osios parašiau 
Lietuvos Vyriausybės nariams 
laiškus tuo reikalu ir gavau 
pritarimą su padėka, kad šis 
sumanymas pasiųstas specia
liai komisijai. Tebelaukiu 
atsakymo iš tos komisijos. Kas 
atsitiko? 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

APIE SANTARIEČIŲ 
TĖVUS 

„Draugo" kultūriniame 
priede (nr. 178) tilpo Juozo 
Baužio LFB 47-osios Lietu
viškų studijų savaitės, įvyku
sios rugpjūčio 17-24 dienomis 
Dainavoje aprašymas. Joje 
Kęstutis Skrupskelis kalbėjo 
tema „Liberalizmo šaknų Lie
tuvoje beieškant". Būtų gerai, 
jeigu šis pranešimas būtų 
paskelbtas išeivijos spaudoje, 
pvz., „Drauge". Tada visi ga
lėtume su K. Skrupskelio 
mintimis susipažinti, jas pa
diskutuoti. Tačiau abejoju, 
kad taip atsitiks: daug da
lykų, kurie vyksta LF bičiulių 
suvažiavimuose nėra išvieši
nami. 

Pasak Juozą Baužį, K. 
Skrupskelis teigė, jog anais 
laikais Lietuvoje fašizmas 
buvo skelbiamas tautininkų. 
Jų spaudoje dominavo šovinis
tinis materializmas, fašizmas, 
Smetonos asmenybės kultas, 
nacionalistinis auklėjimas. Po 
daugelio metų iš tų buvusių 
tautininkų ir jų vaikų atsira
dusi Santara — Šviesa savo 
leidiniuose bando užsipulti 
katalikiškos krypties žmones 
ir t.t., sakė Skrupskelis. 

Norėčiau F. Skrupskeliui 
pasakyti porą pastabėlių. Ne 
visų santariečių tėvai buvo 
tautininkai. Aš pats irgi esu 

santarietis. Kai kurių tėvai 
buvo liaudininkai. Mano 
tėvas, baisu net pasakyti, 
kadaise vertė Smetonos val
džią iš balno, buvo voldema-
rininkas. O voldemarininkai, 
kaip žinome, radikalesni buvo 
net už tautininkus. Tačiau aš 
niekados nesu girdėjęs, kad 
santariečių tėvai — tau
tininkai, voldemarininkai, ar 
kas jie bebūtų buvę, priešin
tųsi, kad jų vaikai stoja į 
antifašistinę Santarą — Švie
są, būtų vertę juos stoti į 
labiau jų įsitikinimus atitin
kančias organizacijas. Tas tik 
parodo, kad galbūt ir tie fašis
tai tautininkai turėjo liberalių 
bruožų. 

L. Mockunas, 
Chicago, IL 

Redakcijos pastaba. 

Kviečiame visus skaityto
jus bendradarbiauti laiškų 
skyriuje. Sąlygos (ir reikalavi
mai) labai paprastos: laiškas 
neturi būti ilgas, pasirašytas 
vardu ir pavarde, įrašant 
miestą bei valstiją; taip pat 
būtina pažymėti visą savo 
adresą ir telefono numerį — 
kilus abejonėms dėl autoriaus 
tapatybės, redakcija pasitikri
na. Laiškai neturi būti ilgi 
arba asmeniški (pvz., kai rašo
ma specifiniam žmogui — to
kius siųskite ne į laikraštį o 
j am pačiam). Taip pat ne
spausdiname piktų, įžeidžian
čių laiškų. Laiškų kalbą 
redakcija taiso ir, esant rei
kalui, laišką trumpina. 

Laiškų turinys nebūtinai 
atspindi „Draugo" redakcijos 
ar leidėjų nuomonę. 

•̂ fe-

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

OBUOLINIS PYRAGAS 

2 kepimui tinkantys obuoliai 
1/2 puod. cukraus 
1 šaukštelis cinamono 
1/2 puod. kapotų riešutų 

(bet kokių) 
Tešla 
1/2 puod. aliejaus 
1 puod.cukraus 
2 kiaušiniai arba dviem 

kiaušiniams atitinkamo dy
džio dėžutė kiaušinių produk
to, paruošto be trynių (Bet-
ter'n eggs. eggbeatersarpan.) 

2 puod. miltų 
2 šaukšteliai (ne kupini) 

kilimo miltelių (baking pow-
der) 

1 šaukštelis vanilijos 
8 uncijos sumažinto riebu

mo rūgščios grietinės 
1/4 puod. lieso pieno 
Įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Ištepti aliejumi 9 
colių diametro su skyle vi
duryje ir nuimamais kraštais 
kepimo indą (tube pan), 
pamiltuoti jo dugną. 

Atskirame dubenyje su
maišyti cinamoną, cukrų ir 
kapotus riešutus. Mišinį pa
dalinti į 3 dalis. Obuolius 
nulupti ir plonai supjaustyti. 

Visus tešlai skirtus pro
duktus sudėti į dubenį ir gerai 
elektriniu plakikliu išplakti. 
Pusę tešlos supilti į keptuvą. 
Ant tešlos viršaus užpilti treč
dalį cukraus-cinamono-riešu-
tų mišinio, o ant jo viršaus 
gražiai eilute išdėlioti su
pjaustytus obuolius, tuomet 
užbarstyti dar vieną trečdalį 
sausojo mišinio. Ant viršaus 
išpilti ir išlyginti likusią tešla, 
jos viršų apibarstant pasku
tiniuoju sauso mišinio trečdaliu. 

Kepti 60-90 minučių. Iš

ėmus iš orkaitės, truputį at
vėsinti ir atsargiai nuimti 
keptuvo šonus. 

ITALIŠKA SRIUBA 
(Minestrone) 

1 sv. labai liesos maltos 
jautienos mėsos 

2 česnako skiltelės 
1 didelis svogūnas 
1 didelė (28 uncijų dydžio) 

skardinė pomidorų 
2 šaukšteliai itališkų 

prieskonių (Italian seasonmg) 
3 saliero lapkočiai 
2 morkos 
2 vidutinio dydžio bulvės 
1 šaukštelis druskos 
1 dėžutė maišytų su

šaldytų daržovių 

1/4 puod. šviežių petražo-
lių 

1 puod. nevirtų makaronų 
Česnaką ir svogūną smul

kiai sukapoti, salierus su
pjaustyti nedideliais gabalė
liais, morkas supjaustyti riti
nėliais, bulves nulupti, su
pjaustyti ketvirtainiukais. 

Mėsą pakepinti keptuvėje, 
kol paruduos. Sudėti svogūną 
ir česnaką, pakepinti, kol svo
gūnai bus permatomi. Nupilti 
atsiradusius keptuvėje rieba
lus. Mėsą su pakepintais prie
skoniais sudėti į puodą, su
pilti pomidorus ir įpilti maž
daug 4 pomidorų skardines 
vandens. Užvirinti ir, sumaži
nus liepsną, leisti pamažu 
virti. 

Tuo tarpu į atskirą puodą 
sudėti salierus ir morkas, 
užpilti vandens, kad apsemtų 
ir pavirti apie 30 min., tuomet 
sudėti bulves ir pavirinti dar 
1/2 vai. Jeigu pasidaro per 
tiršta, įpilti daugiau vandens. 

Išvirusias daržoves, kartu 
su vandeniu, kuriame virė, 
supilti į puodą su mėsa ir 
pomidorais. Pasūdyti. Sudėti 
sušaldytas daržoves, petra
žoles ir itališkus prieskonius. 
Užvirti ir ant mažos liepsnos 
virti maždaug 1/2 valandos, 
tuomet sudėti sausus maka
ronus ir pavirti dar 1/2 vai. 
Jeigu sriuba atrodytų per 
daug skysta, galima įmaišyti 
nedidelę dėžutę pomidorų 
košės (tomato pašte). Jei per 
tiršta — įpilti kiek vandens ir 
užvirti. 

Minestrone paprastai pa
tiekiama su tarkuotu Par-
mesan sūriu ir šviežia itališka 
duona. Likusią sriubą galima 
sušaldyti kitam kartui. 

MĖLYNIŲ PYRAGĖLIAI 
(Blueberry cupcakes) 

1 ir 1/3 puod. miltų 
1 puod. avižinių dribsnių 

(greitai išverdančių arba „old 
fashioned") 

1/4 puod. rudo cukraus, 
stipriai suspausto puodelyje 

1 šaukštas kilimo miltelių 

1 puod. šviežių, sušaldytų 
arba iš skardinukės mėlynių 

1/4 šaukštelio druskos 
1/4 puod. kiaušinių pro

dukto arba 1 suplaktas kiau
šinis 

3 šaukštai aliejaus 
1/2 šaukštelio cinamono 
1 puod. lieso pieno 
Sumaišyti visus sausus 

produktus. įmaišyti pieną, 
kiaušinį, aliejų (per daug ilgai 
nemaišyti, tik kol sausieji pro
duktai sudrėks). Sudėti mėly
nes ir atsargiai, jų nesutri-
nant, sumaišyti. 

Kepimo formeles (muffin 
arba cupcake pans) parieba-
luoti, kiekvieną maždaug 2/3 
pripildyti tešlos. Kepti 425 
laipsnių F orkaitėje 25 -30 
minučių. 

VIŠČIUKAS SU 
MAKARONAIS 

1 maždaug 4 sv. dydžio 
viščiukas 

1 česnako galvutė 
1 šaukštelis druskos 
1 puod. raudono vyno 
3 šaukštai alyvuogių alie

jaus 
1 sukapotas svogūnas 
1 sukapotas vidutinio 

dydžio žaliasis pipiras 
3 sukapoti dideli pomido

rai 
2 šaukštai Parmesan sū

rio (arba daugiau — pagal 
skonį) 

1 svaras „spaghetti" ma
karonų, sulaužytų į maždaug 
4 colių ilgio gabalus. 

Nuplauti ir nusausinti 
viščiuką, supjaustyti į 8 ga
balus, sudėti į dubenį. Nulup
ti pusę česnako galvutės skil
telių, sukapoti ir jomis įtrinti 
viščiuko gabalus. Pabarstyti 
mėsą druska ir užpilti vynu. 

Nulupti likusį česnaką, 
sukapoti. Į keptuvę, supilti 
aliejų ir įkaitinus sudėti su
kapotą česnaką bei sukapotą 
svogūną. Retkarčiais pamai
šant, pakepinti apie 5 mm. 
Sudėti sukapotą pipirą ir 
smulkiai sukapotus pomi
dorus Uždengti, sumažinti 

liepsną ir pamažu pavirinti 
apie 10 min. 

Sudėti viščiuko gabalus, 
pakepinti neuždengus, ret
karčiais apverčiant, maždaug 
30 min., arba kol mėsa bus 
iškepusi. Sudėti Parmesan 
sūrį. 

Makaronus išvirti pagal 
nurodymus ant įpakavimo. 
Nusunkti per sietelį arba koš-
tuvą. Sudėti makaronus į kep
tuvę su viščiuku. Gerai su
maišyti ir įkaitinti. Prieš pa
tiekiant į stalą, galima už
barstyti daugiau tarkuoto 
Parmesan sūrio. Pakanka 6 
asmenims. 

ITALIŠKOS BULVĖS 

2 ir 1/2 sv. bulvių (apie 6 
vidutinio dydžio), nenuluptų 
ir supjaustytų maždaug 1 
colio dydžio kubeliais 

12 česnako skiltelių 
2 šaukšteliai raudonėlio 

(oregano) 
1/2 puod. alyvuogių alie

jaus 
1/2 šaukštelio druskos 
Įkaitinti orkaitę iki 425 

laipsnių F. Į keptuvą sudėti 
bulves, česnaką, raudonėlį ir 
aliejų. Gerai sumaišyti, kad 
visos bulvės būtų padengtos 
prieskoniais ir aliejumi. Kep
tuve bulves išlyginti vienodu 
sluoksniu. 

Jkišti keptuvą į orkaitę ir 
kepti, kol bulvės pagelsta ir 
pasidaro traškios, maždaug 1 

ar 1 ir 1/4 vai. Jeigu keptuvas 
per mažas ir bulvės labai su
kimštosios ilgiau neparuduos 
ir nepasidarys traškios. 

Bulves ir česnakus išimti 
iš keptuvo, sudėti į dubenį, 
apibarstyti druska ir nedel
siant patiekti į stalą. Pakanka 
4 asmenims. 

PASTABA; stengiamės 
duoti tokius receptus, kurie 
turi mažiausiai cholesterolio 
ir kalorijų. Kartais, kai tik 
įmanoma, nepakenkiant pa
tiekalo skoniui, riebius pro
duktus pakeičiame liesesniais 
— pvz., rūgščią grietinę gali
ma pakeisti sumažinto riebu
mo (visai be riebalų — „fat 

free"— netinka, bet dažnai 
tinka be riebalų bei prieskonių 
jogurtas); nesunku apsieiti be 
kiaušinių, juos pakeičiant be 
baltymų paruoštu „kiaušinių 
produktu"; margariną arba 
sviestą pakeičiant aliejumi, 
ypač kai reikia pakepinti svo
gūnus, apkepti mėsą ir pan. 
Nors galbūt patiekalai bus 
„ne tokie skanūs", bet daug 
sveikesni. Retkarčiais spaus
diname ir kitokių receptų — 
turinčių kiaušinių, sviesto ir 
pan. Jų išsigąsti nereikia: pa
brėžiant žodį „retkarčiais", 
galima ir save, ir svečius pa
maloninti „uždraustu vaisiu
mi" — žinoma, nedideliais 
kiekiais... 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
ffl^B Landmark 

Bus. 773-229-8761 : • 
Res. 708^25-7160 B K « i 
Mobil 773-590-0205 įmd- \ j 
Pager 630-314-4330 fl% J į 

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

PASLAUGOS 

AGENTAS VILIUS 
•Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas 
• ID pažymėjimas 
• SS CARD („Sočiai security " 
pakaitalas). Statusas nesvarbu. 

Tel. 630-886-1498, iki 11 v.v. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Siūlo darbą 

Dunkin Donuts in Orland Park, 
15609 S. Harlem, looking for reliab-
le, hard working person, honest for 

counter person position (some English 
is reauired). Full time or part time. 

will train. Please call 708-429-5533. 
between 9 am - 1 pm or 708-557-

9163. between 2 pm - 6 pm. 

STATE FARM INSURANCE 
AUKJMOHLIO, NAMLj, SVFKATOS 

R GYVYBĖS DRALUVIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviSkai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

Išnuomoja 

YVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. .|ana. 

Čikagos pietvakariuose 
išnuomojami 1. 2 ir 3 mieg. 

butai. Kreiptis First Rate Real 
Estate. tel.773-767-2400. 

Aušra Padalino. 
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Lietuva nelengvai, bet tikslingai žengia istorinio teisingumo keliu 
Atkelta iš 1 psl. 

„Ar lengva grįžti į senus 
įvykius, ieškoti nusikaltėlių sa
vo tarpe, kelti skaudžius klau
simus? Ne. Bet mes juos kelia
me, mes turime pasipriešinti 
nenorui apie tai kalbėti, nes nuo 
to, kiek mes būsime atviri sau, 

> 
priklausys ir mūsų tolesnė atei
tis. Todėl mes dirbame", sakė A. 
Paulauskas. 

Jis gyrė Lietuvos Naciona
linę Holokausto švietimo prog
ramą, kuri pripažinta pavyz
džiu jau ne vienoje pasaulio val
stybėje, gerai įvertino Lietuvoje 
įsteigtos Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietų okupacinių 
režimų pasekmėms tirti veiklą. 

A. Paulauskas priminė, kad 
šimtai Lietuvos istorijos moky
tojų išklausė specialius kursus, 
kaip dėstyti Holokausto istori
ją, 25 iš jų stažavosi ,,Yad 

Vashem" institucijoje Izraelyje. 
Seimo pirmininkas pabrėžė, 

kad šviesuomenės pastangomis 
per pastarąjį dešimtmetį patai
syti ir perrašyti istorijos vado
vėliai, pasirodė išsamios trage
dijos studijos, holokausto istori
ja dėstoma mokyklose, univer
sitetuose, kariuomenės kariams 
ir karininkams. 

Lietuvoje įkurta apie kelis 
šimtus su žydų atminimu susi
jusių lankytinų vietų, atminimo 
lentų ir paminklų. 

A.Paulauskas priminė, jog 
2000-ųjų spalį Lietuva buvo 
viena iš Vilniaus tarptautinio 
forumo organizatorių, skirto ho
lokausto metu išgrobstytų kul
tūros vertybių problemai. 

2002 metų sausį Jeruzalei 
padovanota 309 išsaugotos to
ros ir jų fragmentai, dar beveik 
50 torų ir jų fragmentų bus grą

žinta žydų tautai antradienį. 
„Keista, bet kai kurie politi

kai Izraelyje nenori šių darbų 
pastebėti ir net ignoruoja. Šiai 
grupei nesvarbu, kad paskutinį 
dešimtmetį Lietuvoje pasirodė 
apie 60 knygų, skirtų Lietuvos 
žydų istorijai, kultūrai, kalbai, 
holokausto tragedijai, kad dau
gybę svarbių straipsnių, knygų 
net ir anglų kalba parašė ir iš
leido lietuvių istorikai, kurie 
nieko neslepia, o aiškinasi, kas 
kaltas, kas žudė, kaip tai atsi
tiko", sakė Seimo pirmininkas. 

„Šiandien aš kalbu kaip 
XXI amžiaus lietuvis. Lietuvos, 
žengiančios demokratijos, tole
rancijos keliu. Lietuvis Lietu
vos, suprantančios savo prara
dimus, praeities klaidas, smer
kiančios ksenofobiją, tautinę, 
rasinę, religinę neapykantą", 
sakė A. Paulauskas. 

Ž y d ų ir k a t a l i k ų d v a s i n i n k a i — a p i e a t g a i l ą i r t a r p u s a v i o s u p r a t i m ą 
Atkelta iš 1 psl. 

„Kai susiklosto abipusės 
pagarbos santykiai, joks reži
mas nėra pajėgus šiuos žmones 
padaryti priešais, juolab vieni 
kitų žudikais", pažymėjo jis. 

Seime kalbėjęs žydų religi
nės bendruomenės Chabad Liu-
bavič rabinas Shalom Ber-
Krinski priminė, jog tora moko 
atgailauti ir išpirkti savo nuo
dėmes, tačiau pažymėjo, jog net 

nuoširdžiausia atgaila neatleis 
už žudymą. „Net nuoširdžiausia 
atgaila nesugrąžins mirusiems 
gyvybės", sakė rabinas. 

Savo ruožtu, jis paragino 
gaivinti holokausto metais iš
žudytą žydų bendruomenę. 
„Holokausto metu buvo žudo
mos žydų šeimos, mes turime 
jas kurti. Holokaustas sunaiki
no žydų švietimą ir kultūrą, 
mes privalome tai atstatyti. 

Mums reikia sukurti gyvą pa
minklą", sakė jis. 

Rabinas paragino nustoti 
rūšiuoti žmones pagal tautybes 
ir visiems „tvirtos moralės" 
žmonėms susivienyti prieš tuos, 
kurie naikino žydus Antrojo 
pasaulinio karo metais. 

Per nacių okupaciją II pa
saulinio karo metais buvo su
naikinta apie 90 proc. iš 220,000 
Lietuvos žydų bendruomenės. 

Premjeras — už žydų tautybės išeiviams palankesnį Pilietybės įstatymą 
gi ai. Atkelta iš 1 psl. 

Klausimą dėl Pilietybės įs
tatymo pataisų ir turto grąžini
mo klausimo susitikimuose su 
aukščiausiais valstybės vado
vais kėlė Lietuvoje viešintis 
Kneseto pirmininkas Reuven 
Rivlin. 

Tuo tarpu, prezidentas Ro
landas Paksas ir Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
siūlymus keisti Pilietybės įsta
tymo nuostatas įvertino atsar-

„Aš manau, jog mes galė
tume svarstyti, diskutuoti dėl 
tokio varianto", sakė preziden
tas, paklaustas, kaip vertina siū
lymą suteikti teisę žydų tauty
bės išeiviams gauti dvigubą pi
lietybę. Savo ruožtu, jis pridūrė, 
girdėjęs tokių pageidavimų „ne 
iš vienos tautos". 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas nesiryžo komen
tuoti pasiūlymo keisti Pilietybės 

įstatymą. „Manau, jog reikia 
pavesti teisininkams tokį klau
simą pasvarstyti. Tai yra ir tei
sinis, ir istorinis dalykas", sakė 
jis. 

Pasak A. Paulausko, susiti
kęs su juo Kneseto pirmininkas 
kėlė klausimą, ar Lietuvos pilie
tybė negali būti suteikiama žy
dų tautybės asmenims, kurie 
karo metais buvo išvežti prie
vartiniams darbams į Vokietiją, 
o vėliau persikėlė į Izraelį. 

Atkelta iš 1 psl. 
nepriklausomybės akto signa
taras. Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietų okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti pirmininkas Emanue
lis Zingeris, Žydų bendruome
nės pirmininkas Simonas Alpe-
ravičius, grupė rabinų iš įvairių 
pasaulio valstybių, išgelbėtieji 

Prezidentūroje apdovanoti žydų gelbėtojai 
ir jų giminės. Žydų bendruomenės pirmi-

Prezidentas Rolandas Pak- ninko pavaduotoja Maša Grod-
sas teigė, kad nuo 1992 metų, 
kada gimė tradicija prisiminti ir 
įvardyti žydus nuo nacių gel
bėjusius žmones, Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiais yra apdova
nota daugiau kaip 600 žydų gel
bėtojų, dalis jų pripažinti Pa
saulio tautų teisuoliais. 

nikienė per ceremoniją sakė, 
kad „gelbėtojų ir jų vaikų var
dai aukso raidėmis įrašyti į žy
dų tautos istoriją". „Jūs rizika
vote savo ir savo vaikų gyvybė
mis, kad paslėptumėte savo kai
mynus, pažįstamus ir, dažnai, 
nepažįstamus", sakė ji. (BNS) 

Lietuvoje teisiami Rusijos nacionalbolševikai keičia parodymus 
Atkelta iš 1 psl. 
buvo atvežti iš Lukiškių tardy
mo izoliatoriaus-kalėjimo, kur 
jau savaitę laikomi suimti. Į 
teismo salę jaunuoliai buvo 
įvesti su antrankiais, merginos 
antrankiais surakintos nebuvo. 

Teisiamiesiems atstovavo 
15 advokatų, kaltinimą palaikė 
du Vilniaus rajono apylinkės 
prokuratūros prokurorai. Į teis
mą atvyko ir du atstovai iš Ru
sijos ambasados Lietuvoje. 

Nė vienas iš teisiamųjų ne
prisipažino rugsėjo 14 dieną 
tranzitu per Lietuvą vykusiame 
traukinyje pažeidęs viešąją 
tvarką — rodęs nepagarbą Lie
tuvos valstybei, įžeidinėjęs 

traukinį tikrinusius Lietuvos 
pasieniečius ir priešinęsis teisė
tiems jų reikalavimas. 

16 Rusijos nacionalbolševi-
kų ir jų veiksmus filmavęs Rusi
jos televizijos kanalo „NTV" 
operatorius Aleksėj Zolotov bu
vo sulaikyti rugsėjo 14 dieną 
per Kenos geležinkelio pasienio 
kontrolės punktą iš Baltarusijos 
atvykusiame traukinyje „Mask
va - Kaliningradas". 

Agresyviai nusiteikusi Ru
sijos piliečių grupė rodė nepa
garbą Lietuvos valstybei ir joje 
galiojančiai tvarkai, įžeidinėjo 
traukinį tikrinusius pasienie
čius, nepakluso jų reikalavi
mams, priešinosi, o kai kurie 

prisirakino antrankiais vagono 
viduje prie turėklų ir pareigūnų 
akivaizdoje demonstratyviai su
plėšė tranzito dokumentus. 

16 protestavusių rusų pa
teikti įtarimai dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo, už kurį gre
sia viešieji darbai arba bauda, 
arba laisvės apribojimas. 

Už šį nusikaltimą skiriama 
didžiausia bausmė — laisvės 
atėmimas iki 2 metų. 

Operatoriui A. Zolotov buvo 
surašytas administracinių tei
sės pažeidimų protokolas dėl 
pasienio ruožo režimo taisyklių 
pažeidimo ir paskirta piniginė 
bauda. Žurnalistas buvo išsiųs
tas iš Lietuvos. 

Vytauto Šustausko „nuodijimo" istoriją aiškinsis policija 
Atkelta iš 1 psl. 

Savo prašymą ištirti ,,nuo
dijimo" aplinkybes pateikė ir 
pats V. Šustauskas. Parlamen
taras, prokurorų teigimu, teigia 
buvęs apnuodytas Seimo resto
rane ir tapęs sąmokslo auka. 

Kaip antradieni sakė Vil
niaus apygardos prokuratūros 
vadovas Ramutis Jancevičius, 
ikiteisminį tyrimą dėl galimo 
pasikėsinimo į V. Šustausko gy
vybę atliks policija, prokurorai 
kontroliuos tyrimo eigą. 

„Jis nurodė apnuodijimo 
aplinkybes ir ratą žmonių, kurie 
galėjo tą padaryti, policija turės 
šiuos įtarimus patikrinti", sakė 
R. Jancevičius. 

V. Šustauskas teigė esąs įsi
tikinęs, jog rugsėjo 16 dieną 
Seimo restorane buvo apnuody
tas klofelinu. Seimo narys sakė 
įtariąs, kad pasikėsinimas galė

jo būti surengtas dėl to, kad jis 
viešai cigarečių kontrabandos 
organizavimu apkaltinto ir vė
liau Lukiškėse pasikorusio bu
vusio mokesčių policijos komi
saro Mindaugo Silickio bylą 
sieja su kai kuriais politikais. 

..Mane bandyta nunuodyti, 
nes aš eskaluoju tą bylą, be to, 
spalio 7 dieną prie Seimo rengiu 
mitingą prieš nusikalstamą po
litikų susivienijimą ir kontra
bandos 'stogus' ", tvirtino V. 
Šustauskas. 

Jis teigė, kad po šio įvykio 
Seimo restorane nebevalgo. 

Tuo tarpu Seimo restoraną, 
valgyklą ir kavinę valdančios 
valstybės įmonės „Greminta" 
direktorė Vidmantą Žižienė at
metė įtarimus, jog seimūnas 
galėjo apsinuodyti maistu, kaip 
nepagrįstus ir kreipėsi į Seimo 
Etikos ir procedūrų komisija. 

Netrukus po įvykio Seimo 
restorane apsilankė Vilniaus 
miesto Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos tikrinto
jai ir paėmė maisto mėginių. 

Pirmadienį prieš Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
posėdį Vytautas Šustauskas vėl 
pasiligojo. Todėl komisija atidė
jo svarstyti pareiškimą dėl V. 
Šustausko viešai mestų kaltini
mų kolegoms ir plūdimosi. Pa
sak komisijos pirmininko Algi
manto Salamakino, pusę dienos 
žvaliai Seime dirbęs V. Šustaus
kas prieš posėdį pareiškė, kad 
susirgo. A. Salamakino teigi
mu, tokios taktikos — neateiti į 
komisijos posėdį — V. Šustaus
kas imasi trečią kartą. Komisi
jai jis nepateikia jokių pažymų 
apie sveikatą. Tuo tarpu pa
reiškimų del parlamentaro elge
sio skaičius komisijoje auga. 

NAUJI VEIDAI, NAUJI 
SUMANYMAI 

JAV LB Krašto valdybos v icep i rmin inkės „Naujų 
ateivių reikalams" veiklos a t ska i ta 2002—2003 m. XVII 

tarybos pirmajai sesijai 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis 

JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkės pareigas pe
rėmiau 2002 m. rugsėjo mė
nesį. Pagal paskutinius duo
menis, Amerikoje priskaičiuo
jama per 50,000 naujai at
vykusių lietuvių. Tad labai 
svarbu suteikti jiems kuo tiks
lesnę informaciją, padedančią 
įsikurti. JAV LB Krašto valdy
bos surengtoje Dainavos darbo 
konferencijoje, kuri įvyko 
2002 m. birželio mėnesį, kaip 
tik buvo kalbama apie pagal
bos centrų prie parapijų stei
gimą, kuriami projektai, kaip 
suaktyvinti Lietuvių Bendruo
menės veiklą. Buvo pastebėta, 
kad naujai atvykusius į lietu
višką veiklą galima įtraukti 
per sportą ir kultūrinę veiklą. 

Dainavos darbo konferen
cijos dalyvių grupė paruošė ir 
išleido informacinį leidinį 
naujai atvykusiems: „Keliau
tojams į JAV". Beveik metus 
buvo renkama informacija 
šiam leidiniui. Jame galima 
rasti informaciją apie lietu
viškas parapijas, jų adresus ir 
telefonus. Jame surinkta in
formacija ir apie kitas lietu
viškas organizacijas, kaip JAV 
Lietuvių jaunimo sąjunga, 
Lietuvos Vyčiai, lietuviškų 
internetinių puslapių adresai. 
Leidinyje nurodytos Lietuvos 
Vyriausybės atstovybės JAV. 
Pagrindinis šio leidinio tikslas 
— padėti susivokti ir greičiau 
įsikurti atvykusiems į šią šalį. 
Projekto išlaidas padengė Lie
tuvių fondas. Prie šio projekto 
paruošimo prisidėjau ir aš. 

Pagal savo galimybes, ben
dradarbiauju spaudoje: „Drau-
gas", „Darbininkas", „Pasaulio 
lietuvis", „Tėviškės žiburiai", 
„Amerikos lietuvis". Savo straips
niuose jungiu visų kartų lietu
vius, jų gražų bendradarbia
vimą, rengiant šventes, kon
certus. Aprašau Rytinio pak
raščio valstijų lietuvius, kurie 
ilgai ir pasiaukojančiai dirbo 
ir dirba lietuvybės labui. Šių 
metų Vasario 16-ios proga da
lyvavau minėjime Bridgepor-
te. Taip pat buvau pagrindinė 
kalbėtoja JAV LB Elizabeth, 
NJ, apylinkėje. Buvo džiugu 
matyti tiek daug jaunų veidų, 
šventėje dalyvavo apie 120 
žmonių, iš jų 80 naujai atvykę 
lietuviai. Šios LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Julius 
Veblaitis su savo padėjėjais 
surengė gražų muzikinį kon
certą, kuriame pasirodė ir naujai 
atvykę, ir vietiniai. Savo pa
sisakyme paminėjau būtiną 
naujų lietuvių įtraukimą į 
lietuvišką veiklą. Gera žinia, 
kad Elizabeth, NJ, šį rudenį 
atnaujina veiklą šeštadieninė 
lituanistinė mokykla. Susirin
kusiems papasakojau apie CT 
valstijos naujai atvykusių 

veiklą. 
Connecticut valstijoje per 

gana trumpą laiką atsikūrė 
lietuvių sporto klubas, kurio 
veikloje dalyvauja lietuviai iš 
viso CT. Smagu pažymėti, kad 
prie klubo atsikūrimo prisidė
jo ir senbuviai. Nors jie sporti
nėje veikloje aktyviai nedaly
vauja, bet noriai atvyksta į 
klubo rengiamus sporto turny
rus, paremia ir dalyvauja jų 
rengiamuose koncertuose. Pir
mas didelis koncertas, kurį 
2003 m. birželio mėn. surengė 
sporto klubas, įvyko Water-
buryje Šv. Juozapo mokyklos 
salėje: koncertavo žymūs Lie
tuvos operos solistai Judi ta 
Leitaitė, Eduardas Kaniava, 
Vladimiras Prudnikovas. Rug
sėjo 7 d. šis klubas organizavo 
koncertą-susitikimą su žymia 
Lietuvos estrados dainininke 
Janina Miščiukaite. Džiugu 
girdėti, kad naujai atvykę nori 
lietuviškos veiklos ir pamažu į 
ją įsitraukia. Daug tokių 
pavyzdžių galima suskaičiuoti 
tiek Rytinio pakraščio valsti
jose, tiek ir visoje Amerikoje. 

Los Angeles apylinkėje 
naujai atvykę aktyviai reiš
kiasi kultūrinėje veikloje: 
daug jų įsijungė į teatro sam
būrio gyvenimą. Negaliu ne
paminėti puikių ar t is t iškų 
gabumų Amando Ragausko, 
kuris maloniai talkina Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
pirmininkui V. Raliui, vedant 
renginius. Dailininkas Sigitas 
Šniras, jaunas gabus teatro 
režisierius Haroldas Mockus 
ir dar daugelis k i tų šioje 
apylinkėje padeda rengti 
šventes ir koncertus. 

Gražiai į Philadelphijos 
apylinkės LB veiklą įsiliejo 
neseniai atvykę dr. Dauman
tas ir Jurgita Matuliai, Ieva 
Vozbutaitė, Modestas Buzins-
kas ir kiti. Aktyviai naujieji 
įsijungia į lietuvišką veiklą 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 

Iš 60 priskaičiuojamų LB 
apylinkių, 12 vadovauja nese
niai atvykę. Į šią JAV LB XVII 
Tarybą išrinkti keturi. 

Praėjusių metų rudenį, 
kaip JAV LB Krašto valdybos 
atstovė, dalyvavau Brockton, 
MA, pagerbiant seselę Euge
niją Ivanauskaitę auksinio 
jubiliejaus proga. Ji nusipelnė 
daug pagarbos dėl teikiamos 
pagalbos Lietuvai ir jos vai
kams. Rugsėjo-lapkričio mė
nesiais surengiau dailininkės 
iš Lietuvos Danguolės Joku-
baitienės šešias personalines 
parodas: New Haven, New 
Britain, VVaterbury, Bridge-
port, Hartford, Elizabeth, NJ. 
Lapkričio mėnesį dalyvavau 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
auksinio jubiliejaus minėjime 
New Britain, CT. 

Tauriai ir darbščiai Lietuvos dukrai 
A t A 

BIRUTEI JASAITIENEI, 
užbaigus skausmingą šios žemės kelionę, nuo
širdžiausia užuojauta užuojauta jos dukroms 
JŪRATEI su vyru ANTANU BUDRIU, AUŠRAI 
su vyru TERRY PETRY ir jų vaikučiams, bei 
sūnui ALGIUI JASAIČIUI. 

Taip pat užuojauta broliams UŽGIRIAMS: 
VYTUI, ŠARŪNUI, EGIDIJUI ir seseriai OTILI
JAI su šeimomis bei visiems a.a. Birutės arti
miesiems bei bendradarbiams. 

Giliai pergyvenu a.a. Birutės netektį su jos li
kusia šeima. 

Elena Jasaitienė 
St. Petersburg, FL. 

New Haven jau 20 metų 
yra įsikūrusi tautinių šokių 
grupė „Vėtra". Į šią šokių 
grupę per paskutiniuosius 2 
metus atėjo šokti dešimt nau
jai atvykusių šokėjų. Metinis 
„Vėtros" koncertas ruošiamas 
š.m. lapkričio mėnesį New 
Haven. Nors, gaila, Šv. Kazi
miero bažnyčios jau netekome. 
New Haven LB veikla nenu
trūko. Ruošiami renginiai iš
nuomojamose patalpose. „Vėt
ros" šokių grupėje dalyvauju 
nuo pat atvykimo į Ameriką, 
t.y. dveji su puse metų. Jau 
metai laiko esu subūrusi poe
zijos ir teatro mėgėjų grupę. 
Eiles skaitėme Hartford, New 
Haven apylinkių renginiuose. 

Dar iau pranešimą apie 
darbo konferencijos Dainavoje 
„Tikėkime savo ateitimi" CT 
radijo „Tėviškės garsai" klau
sytojams. Padėjau pravesti du 
jubiliejinius tautinių šokių 
grupės „Berželis" iš Hartford 
koncertus. Rašiau rekomen
dacinius laiškus Lietuvių fon
dui dėl materialinės pagalbos 
studentams, studijuojantiems 
New Haven Southen Connec
ticut universitete. Padėjau 
surengti aukų rinkimą naujai 
atvykusių lietuvių šeimai, 

patekusiai į avariją. Domiuosi 
ir padedu pravesti renginius 
šeštadieninei lituanistinei 
„Atgimimo" mokyklai New 
Britain, Ct. 

Kaip JAV LB Krašto val
dybos narė, konsultuojama dr. 
Romualdo Kriaučiūno, su gru
pe ruošiu darbo konferenciją 
„Nauji veidai — nauji su
manymai" Putnam, CT, spalio 
24-26 d. Į šią konferenciją 
kviečiami naujai atvykusieji. 
Jiems bus kalbama apie Lie
tuvių Bendruomenės veiklos 
svarbą, bus kuriami projektai 
šiai veiklai pagyvinti. Konfe
rencijoje dalyvaus ir naujos 
tarybos nariai — Vaiva Vėb
raitė, Vytas Maciūnas. Kvie
čiu ir šios tarybos sesijos da
lyvius pagal galimybes pri
sidėti prie šios konferencijos 
sėkmingo įgyvendinimo. 

Nuoširdų ačiū tariu JAV 
LB Krašto valdybos pir
mininkui Algimantui Gečiui, 
padėjusiam man šiose atsa
kingose pareigose. Naujai at
vykusių vardu dėkoju visiems, 
kurie prisideda prie jaunų 
žmonių reikalų sprendimo 
šiame krašte. 

Sigita Šimkuvienė 

INTERNETAS IR KAIMAS 
Atkelta iš 3 psl. 
kad toji properša, dėl ne

mokėjimo naudotis kompiute
riu ir internetu, sumažėtų 
tiems žmonėms, kurie jau mo
kėsi anksčiau, prieš 10 ar 
prieš 20 metų, kurie dabar dar 
yra aktyvūs — jiems irgi rei
kia ateiti. Tuo tarpu mokyklos 
tą problemą sprendžia tik 
mokiniams — vyresniems ten 
sąlygų nėra. 

D.U.: Dar vienas klausi
mas. Kas įeina į to „Lango į 
ateitį" sudėtį? 

ILK.: Įkūrėjai — keturios 
bendrovės: Lietuvos teleko-
mas, Omnitei, Hansabankas 
ir Vilniaus bankas. Šiuo metu 
prie jų jau yra prisijungę ir 
daugiau smulkesnių verslo 
įmonių. 

D.U.: Ačiū, Kęstuti. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 
ANTANAS URBONAS 

Ateik, nejaugi tu nemyli 
Aš tave beprotiškai myliu 

Mes pastatysim aukštą pilį 
Vien tik svajojimų gilių. 

Vienerių metų mirties prisiminimui, šv Mišios už 
mūsų brangų a.a. Antaną bus atnašaujamos rugsėjo 28 
d., sekmadienį, 10 v.r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje (44 St. ir California Ave.) 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
a.a. Antaną prisiminti savo maldose. 

Nul iūdę: žmona Vanda , 
d u k t ė Dal ia-Teresė su šeima, s ū n u s E d v a r d a s . 

A t A 
EMILIJAI GRUŠAITEI 

ČIAKIENEI 
m i r u s , k a r t u l iūd ime su d u k r a BIRUTE VILU-
T I E N E , jos še ima , v i sa i s g iminėmis ir a r t ima i 
s ia i s . 

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba 
JAV LB XVII Tarybos prezidiumas 

JAV LB Krašto valdyba 

J A V LB Social inių r e ika lų tarybos p i rmin inke i 

A t A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

i ške l i avus Amžinybėn , skaudžia i i šgyvename jos 
n e t e k t į k a r t u su d u k r o m i s JŪRATE ir AUŠRE
L E , j ų še imomis , s ū n u m Algirdu, visais a r t ima i 
s i a i s ir g iminėmis bei visa lietuviškąja bendruo
m e n e , kur ios labui Velionė a t idavė savo širdį ir 
s a v o j ėgas . 

JAV Lietuvių. Bendruomenės Taryba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dail. Giedrės Žumbakis 
retrospektyvinė dailės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, atidaroma 
rugsėjo 26 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Atidarymo metu gros 
studentų muzikos grupė .,Bal-
tic Asteroids". Paroda veiks 
iki spalio 12 d. Visi kviečiami 
dalyvauti atidaryme. 

Don Varnas Amerikos le
giono postas Nr 986 ir Pagal
binis moterų vienetas įvesdins 
naujus valdybos narius rug
sėjo 28 d., šeštadienį, 3 v.p.p., 
„Seklyčios" restorane, 2711 
W. 71st Str., Chicago, IL. Na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto šv. Mišių, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje „Kavutės" po
pietėje turėsime viešnią įš 
Kauno, šiuo metu Čikagoje 
viešinčią liaudies menininkę 
ir poetę Malviną Petronėlę 
Januškevičiūtę-Rocienę. Pa
bendrausime, pasiklausysime 
jos poezijos ir pasigėrėsime 
dailės darbais. Visų maloniai 
laukiame. 

Baigiant is vasarai ir jos 
linksmybėms gamtoje, brigh-
tonparkiečiai rengia naujo 
sezono šventę „Rudens links
mybės" spalio 4 d. Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos didžiojoje 
salėje (4420 S. Fairfield ir 44-
tos gatvės kampas). 6 vai. v. 
vakarienė, po to - programa, 
muzika, šokiai, laimikių 
traukimas ir kt. Šokiams 
gros Algimanto Barniškio an
samblis. Bilietai platinami 
sekmadieniais bažnyčios gale 
prieš ir po 10 vai. r. Šv. 
Mišių. Vietas galima užsi
sakyti skambinant Evelinai 
Oželienei 773-254-7553 arba 
Salomėjai Daulienei 773-847-
4855. Šventę rengia JAV LB 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba. 

LB Lemonto apyl inkės 
socialinių reikalų skyr ius 
ruošia išvyką į Chicago 
Shakespeare Theater vaidi
nimą „The Taming of the 
Shrew". Iš PLC išvykstame 
spalio 8 d. 10:30 v. ryto. Regis
truotis tel. 708-346-0756 ir 
630-243-0791. 

BALFo atstovai spalio 5 d., 
sekmadienį, prie švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčios, Marąuette 
Parke, prieš ir po šv. Mišių 
dalins metinės rinkliavos vo
kelius. Vokeliai ten pat bus 
surenkami po savaitės, spalio 
12 d., sekmadienį. Prašome 
remti BALFą, Bendrą Ameri
kos Lietuvių fondą, kurio 
siuntiniai su labdara ligo
niams ir sunkiai gyvenan
tiems žmonėms Lietuvoje 
siunčiami nuolat. 
Marijos Nekaltojo Pra

sidėjimo seserų rėmėjų 
sąskrydis vyks Putname, 
Connecticut, seselių vienuo
lyne, Vėlinių dieną, sekma
dienį, lapkričio 2 d. Šio są
skrydžio šv. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys (11 v. r.) vie
nuolyno kapelionas kun. Vy
tautas Gedvainis. Po pietų 
vyks Naujosios Anglijos rėmė
jų posėdis, iš Lietuvos atvyku
si vienuolijos vyriausioji va
dovė ses. M. Igne Marijošiūtė 
pasidalins mintimis apie sese
lių veiklą ir apaštalavimą Lie
tuvoje. Po to bus prisiminti 
mirusieji: bus lankomos ka
pinės, šventinami paminklai, 
vienuolyno koplyčioje vyks 
Mišparai už mirusiuosius. Visi 
kviečiami! Norintys dalyvauti 
tel. 860-928-7955 praneša ne 
vėliau kaip iki spalio 27 d. 

SENTIMENTAI LIETUVAI 
„The New York Times" prie

do „Sophisticated Traveller" 
rugsėjo 14 d., sekmadienio, 
numeryje vyr. redaktorius 
(Executive Editor) Bill Keller 
straipsnyje „The Baltic Re-
publics" (43-51 psl.) aprašo 
savo ir 13-mečio sūnaus Tom 
1,200 mylių kelionę mašina po 
trijų Baltijos valstybių sos
tines ir palei Baltijos jūrą. 
Daugiausia teksto ir nuotrau
kų skirta Lietuvai, kuriai, au
torius rašo, visą laiką jautė 
sentimentų (I've always had a 
special spot for Lithuania"). 
Jis pasakoja apie savo vieš
nagę Stiklių viešbutyje, tra
dicinę vakarienę Ritos Dap
kutės restorane šiauriniame 
Vilniuje, kelionę į Trakus, 
Šiaulius, Nidą. Autorius ap
lankė Televizijos bokštą Vil
niuje, kur 1991 metais jis ste
bėjo istorinius įvykius. Vieš
nagė Vilniuje, matyt, vyko 
prieš Dainų šventę, nes auto
rius aprašė Gedimino prospek
to ir. Vilniaus arkikatedros re
montą. Važiuojant iš Vilniaus 
autorius ir jo sūnus klausėsi 
kompaktinės plokštelės, ku
rioje Vytautas Landsbergis 
grojo M. K. Čiurlionio muziką. 
Iš visų sostinių, kur autorius 
norėtų gyventi? Rygoje. Auto
rius gan autoritetingai, bet su 
asmenine įžvalga aptaria na
cionalinės tapatybės praradi
mo grėsmę, šiems kraštams 
įsijungus į NATO ir ES. 

Ramunė Kubiliūtė 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 
Kelionė į Spring Valley, IL 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Tęsinys 

Solistei Violetai Urmanai Morton gimnazijos auditorijoje akompanavo simfoninis orkestras, kuriam dirigavo Al
vydas Vasaitis. Marijos Reinienės nuotr. 

Po koncerto iiš kairės): vienas iš Violetos Urmanos koncerto organizatorių Algis Grigas. Violeta Urmana, jos 
sužadėtinis dainininkas Alfredo Nigro ir Rūta Grigienė. Marijos Reinienės nuotr. 

Kaip sakė gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius, tas nuostabus jausmas 
po Violetos Urmanos koncerto 
vis dar neapleidžia. Tai buvo 
ne tik Marijos Remienės, bet 
ir visos lietuviškos visuome
nės kultūrinės veiklos viršū
nė. Kaip po koncerto žurna
listei kalbėjo muzikos istori
kas Kazys Skaisgirys, lietu
viškoji išeivija Čikagoje yra 
turėjusi garsių vardų: 

- Buvo Lilija Šukytė, kuri 
dainavo „Metropolitan" ope
roje, ji buvo daugiau lyrinis 
sopranas ir gana daug pa
siekė. Lietuvių kilmės daini
ninkų „Metropolitan" operoje 
yra dainavę gana daug: Polina 
Stoska, Algirdas Brazis, Anna 
Kaskas, Irena Milkevičiūtė, 
Vaclovas Daunoras. Žinoma, 
Urmana - ypatinga. Šiandien 
įspūdis nepaprastas. Ypač pa
tiko bisui sudainuota Toscos 
arija. 

Kaip po koncerto priėmime 
sakė pati solistė, koncertas 
buvo jaudinantis ir jai - ją 
veikė lietuviška Čikagos 
aplinka. Bet buvo ir dar viena 
aplinkybė, kuri jaudino ją, o 
kartu su savimi nešė ir visą 
tūkstantinę klausytojų minią. 
Violetą Urmana šioje ke
lionėje į Ameriką lydi jos 
sužadėtinis, italų tenoras Al
fredo Nigro. Pats geras solis-
tas-baritonas, dainuojantis 

„La Skaloje", jis iš salės emo
cingai, kaip ir dera italui, ją 
palaikė „bravo" šūksniais. 

Savo sužadėtinį Violeta Ur
mana pristatė ir Lietuvių tele
vizijoje, papasakojusi, kad jie 
susipažino „La Skalos" operos 
teatre, kur kartu dainavo vie
name spektaklyje - Glucko 
„Ifigenija Aulidėje". -

- Alfredo iki šiol daugiausiai 
dainavo Italijoje. „La Skaloje" 
dalyvavo įvairiuose pastaty
muose diriguojant Ričardo 
Mutti ir kt. Kadangi aš esu 
Violeta, o jis Alfredo, mes 
esame pakviesti dainuoti 
Šiauliuose „Traviatą", nors tai 
ir ne mano repertuaras. Dai
nuosime ištraukas iš operos, 
- papasakojo Violeta Urmana. 

Lietuvių televizijai Alfredo 
Nigro taip pat tarė pakilų 
žodį. Jis sakė, kad yra lankę
sis Lietuvoje, jaučia didelę pa
garbą šaliai, kuri per tokį 
trumpą laiką atsistatė ir 
pražydo. Su didele uieile 
kalbėjo apie savo sužadėtinę 
Violetą, kurią jis laiko viena 
didžiausių šiuolaikinių daini
ninkių pasaulyje ir kuri pui
kiai atstovauja pasaulyje Lie
tuvai, o tuo pačiu ir italų 
operai, garsindama savo šalies 
vardą ir darydama savo tautai 
didelę garbę. 

Po to Violeta Urmana sutiko 
atsakyti į keletą „Draugo" 
klausimų. Pasakodama apie 
savo ateities planus, ji sakė: 

- Pereinu į sunkesnį reper
tuarą - į dramatinio soprano -
ir esu iš principo nusprendusi 
sumažinti spektaklių skaičių. 
Reikia pailsėti. Ateityje jau 
galvosiu, ką kur dainuoti. 

- Kaip Jūs tapote daini
ninke, kas Jus atrado? 

- Pati save atradau: kai 
atradau Mariją Kalas, atra
dau ir savyje norą dainuoti. 
Tai buvo labai seniai, prieš 17 
metų. Aš tada studijavau kon
servatorijoje, fortepijono kla
sėje. Buvo toks prof. Paulaus
kas, kuris, išgirdęs mane dai
nuojant savo draugėms (tai 
buvo kaip pedagoginė prakti
ka), pasakė: „Jai reikėtų stu
dijuoti dainavimą". Taigi aš 
Vilniaus konservatorijoje bai
giau fortepijoną ir dainavimą. 

- Kaip dažnai koncertuojate 
Lietuvoje? 

- Praėjusiais metais, atrodo, 
tris kartus. 

- Ar Jūsų dainavimas - Die
vo dovana, ar daugiau darbo 
rezultatas? 

- Tai. kas Dievo duota, tau 
niekas neatims - tai balso 
spalva, tam tikri muzikiniai 
talentai. Polinkis į muziką, 
matyt, yra įgimtas. Po to mu
zikinis išsilavinimas. Galiu 
pasakyti, kad mano balsas yra 
mano darbo ir vokalinės tech
nikos rezultatas. Aš įdėjau 
daug pastangų, kad paskui be 
pastangų dainuočiau. 

Baigiant reikia pasakyti, 
kad į Čikagą, pasiklausyti 
Violetos Urmanos buvo atva
žiavę tautiečių iš visos Ameri
kos - iš Virginijos, Nebrascos, 
Connecticut, Michigano, Penn-
syivanijos, Floridos, New Yor-
ko, Kalifornijos. Bilietus į kon
certą pirko net simfoninio or
kestro muzikantai savo šeimų 
nariams. 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. I>emont, n. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Lankome šv. Oną 
Šv. Onos bažnytėlė balta ir 

graži, bet jau kitu vardu. Para
dinės durys uždarytos. Pajudinu 
senovišką lietuvišką jų „klem-
ką". Tokią senovišką, kad aš ją 
prisimenu tik senelių namuose 
vaikystėje. Argi reikia stebėtis, 
parapija įkurta 1895 metais, 
tikriausiai netrukus buvo pastaty
ta ir ši bažnyčia. Taigi ir ta ran-
kena-klemka čia užsibuvo kaip 
senosios Lietuvos, o gal ir seno
sios Europos reliktas. Visa plaš
taka suimi už rankenos lankelio, 
trūkteli į save, o nykščiu žemyn 
spūsteli įgaubtą liežuvėlį, kuris 
anapus durų pakelia svirtelę. Ir 
tau atsidaro durys į praeitį, į is
toriją, į nežinomybę. Šios durys 
neatsidarė, kas viduje, liko ne
aišku. Pro durų langelį matyti 
mediniai lietuviškų senoviškų 
bažnyčių suolai - lonkos, kaip 
seni žmonės Lietuvoje sakydavo. 
Tokie pat gražūs, kaip visose 
lietuviškose bažnyčiose Ameri
koje, langų vitražai, bet jų grožį 
gali pamatyti tik iš vidaus - iš 
išorės jie pilki stikliukai. 

Graži klebonija taip pat užra
kinta, iš langų galima spręsti, kad 
ji negyvenama. Bažnyčios šoni
nės durys vienos atlapos, kitos 
užrakintos, bet su išdaužtu stiklu. 
Toje kiaurymėje - voratinklis. 
Taigi, gali būti, kad bažnyčia iš 
viso neveikianti. Nesitikėdami 
ką nors rasti, nufotografuojame 
ją iš priekio ir važiuojame tolyn. 

Pasisukioję Spring Valley 
kalvelėmis, surandame Šv. Onos 
kapines. 

Amerikoje lietuviškos kapi
nės yra pati keisčiausia vieta. 
Žmonės numiršta, pastatus nu
griauna, o paminklai lieka. Ame
rika nemėgsta saugoti senovės, 
tai naujovių ir ateities valstybė, 
bet kapinių negriauna. Taigi lie
tuviškos kapinės - geriausias ir 
bene tikriausias lietuvių pėd
sakas Amerikoje. 

Spring Valley miestelio Šv. 
Onos parapijos kapinės prižiū
rimos labai kruopščiai. Kai mes 
atradome kapinių kalnelį, jose 
neseniai buvo nušienauta žolė. 
Kas ją prižiūri - koks nors 
komitetas, kurį apdairiai kažkada 
sukūrė miestelėnai, sukūrę fon
dą, ar miestelis, neišsiaiškinome. 
Prie kai kurių kapų buvo paso
dinta gėlelė, vadinasi, yra gyvi 
artimieji, kurie prisimena ir 
lanko šią vietą. Kabo vienas kitas 
dirbtinių gėlių vainikas. O, kad 
būtų laiko, pagalvojau, čia gali
ma būtų sutikti ne vieną lietuvį ir 
išklausyti jo giminės istoriją. 

Kapinaitėms pasirinkta graži 
kalvelė, kaip gražiai kalvotas ir 
visas miestelis, kurio reljefą tik
riausiai kuria pro šalį tekanti upė. 
Kai aplinkui plyti šimtai mylių 
lygumų, Spring Valley miesteliui tos 
kalvos suteikia neįprastą žavesį. 

Paminklai, paminklai, pa
minklai... Ant jų lietuviškos pa
vardės, kai kurios kiek padarky
tos, pritaikant amerikiečių ausiai 
ir liežuviui. Čia labai erdvu, pa
minklas nuo paminklo - per gerą 
atstumą. Kad būtų mano valia, 
nurašyčiau visas lietuviškas pa
vardes Amerikos kapinėse ir iš
leisčiau kokį žinyną. Gal nors 
taip sugrąžinčiau tautiečius į Lie
tuvą. Ten jų giminės, palikuonys. 

Buvusi Šv. Onos lietuviškos para
pijos bažnyčia Spring Valley, IL. 

i'r.K-jusia vasarą „Vilties Angelo" dienos centre Vilniuje, kurį globoja „Vaiko vartai į mokslą", grupė mergaičių 
pricmc pirmąją komuniją. Trys mergaitės buvo pakrikštytos. Tai buvo puiki šventė Šv. Kryžiaus bažnytėlėje prie 
Prezidentūros. Programai mergaitės ruošėsi visus metus. Jos pačios skaitė, pačios giedojo. „Vilties angelą" veda 
seselė vienuole, padedama 30 studentu savanorių. „Vaiko vartai į mokslą" rugsėjo 28 d., sekmadieni, PLC, 
l>emonte, po 11 vai šv Mišių, ruošia „Derliaus pietus". Bilietus galima įsigyti kreipiantis i Ritą Vencloviene tel. 
847-940-0283 Ritos Venclovienės nuotraukoje: mergaitės, priėmusios pirmąją komuniją. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaile #2300 Cracago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. Šv. Onos parapijos kapinaitės 

Spring Valley, IL. 

ainiai, kurių daugelis nieko ne
žino apie kažkur Spring Valley 
ar Pennsylvanijos kalneliuose 
gulintį dėdę, prosenelį ar propro-
senelį. Ir Lietuvoje lankant kapi
nes, kad ir nepažįstamas, apima 
savotiškas jausmas. \ tave kalba 
mirusieji. Amerikoje lankant lie
tuvių kapines, įspūdis dar stip
resnis. Supranti, kad čia ne Lie
tuvos žemė, bet prieš akis matai 
akmenyje iškaltą lietuvišką pa
vardę. O akmuo amžinas. Taigi 
šis kalnelis bus amžina lietuvių 
žemė. 

Praėję vartus atstojančius du 
mūro stulpus, atsiduriame kapi
naičių teritorijoje. Tos vartų lie
kanos sako, kad kažkada, lietu
viškų kapinaičių papročiu, čia 
buvusi suręsta ir tvora. Ant cent
rinio kapinių paminklo, žymin
čio, kad tai Šv. Onos kapinės, pa
rašyta, kad įsigyta, matyt, žemė 
kapinėms.1912 metais birželio 
14 d. Šis memorialinis paminklas 
pastatytas 1992 metais. Taigi, kaž
koks svarbus veiksmas čia vyko 
dar taip neseniai, prieš gerą dešimtį 
metų, jau atsikūrus Lietuvai: Bet 
čia tas Lietuvos nepriklau
somybės aktas jau niekam nebe
rūpi. Net ir mūsų sutiktoji Mari
jona Uršulė, kurios šaknys Vilka
viškyje, nežinojo, kad Lietuva 
laisva. Ji, atrodo, nežinojo ir kad 
ji buvo nelaisva. Jos paskutinės 
žinios - iš caro laikų. Bet lietu
vaitė ji vis dėlto išliko, kaip 
išliko ir lietuviškos kapinės. 

Ant memorialinio paminklo, 
kaip suprantu, skirto Šv. Onos 
kapinių steigimo 80-mečiui pa
minėti, iškaltos parapijos kunigų 
pavardės: kun. A. Deksnis, čia 
kunigavęs 1912-1917 m.; kun. 
Bystrais - 1917-1922 m.; kun. S. 
A. Waitys - 1922-1923 m.: kun. 
A. Rupsis - 1923-1939 m.: kun. 
W. Kwinn - 1939-1966 m.; kun. 
J. Skirkus - 1966-1973 m.; kun. 
F. Kūra- 1973-1990 m. 

Einame toliau. Paulina Bar-
dauskienė, mirė 1917 m., am
žiaus 52 m. 

Povilas Brazausk... (akmen
skaldžiui neužteko plokštės įra
šyti tokią ilgą lietuvišką pa
vardę), 1893-1933. 

Bartashius, motina ir tėvas 
(ant paminklo kabo gėlės). 

Mary Petkus, 1876-1932 (ant 
paminklo yra moters su nertu 
„čepčiku'* ant galvos fotografija). 

Naujokaitis. Jonas Batuzins-
kas, Baladenski, Sunvill. Urban. 
Brussock, KassuI, Bartusis, La-
kosis, Pranciška Povilaitė, Paul 
P. Gadbut, Apolonia Kucins-
kiene, Albina Paulikaite, Markū
nas Petras, Gedraitis. Anna Ewa-
nouski, Kayris, Yonkus, Belskai, 
Yodbulis, Montville, Bartkus 
(visa šeima, mirę daugiausia 
jauni - John 21 -erių, Anna - 27-
erių, motina - 34-erių, vienas 
tėvas išgyveno 85-erius)... 

- Kokios gražios lietuviškos 
pavardės, - glosto akimis Stasys 
Dubauskas kiekvieną paminklą. 

Atsisveikiname su šv. Onos 
kalnelio gyventojais ir leidžia
mės dar tolyn į vakarus. Ieškosi
me miestelio vardu ..Buda", 
kurio kilmę mums su Dubausku 
labai jau norisi matyti lietuvišką. 

Bus daugiau 
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