
************************** *j»IZED ADC 6CS 

THE LIBRARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
WA3HINGTON DC 20540-4830 
l„l,lll.,.,l,l..l..llt....l..ll..l...ll.H<fl.l«l<l«.ll..l 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 11-11-03 

PERIODICALS 
November 12. 2003 

Vol. XCIV 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 12, 2003 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
Nr.220 

Kaina 50 c.. 

Šiame 
numeryje: 
„Skautybės kelias": 85 
metų jubiliejinė tautinė 
stovykla; ASS Čikagos 
skyriaus valdybos ir kt. 

2psl. 

Bronius Nainys: 
užsienis pažiūrėjo 
kitaip; apie lietuviško 
tautiškumo šaknis -
prof. dr . R. Grigas. 

3 psl 

„Laiškų ir nuomonių" 
skyrelyje rašo: Kazys 
Skaisgirys, Leonidas 
Ragas, D. Trimakas, 
Algis Liepinaitis; 
kertelė šeimininkėms ir 
geros virtuvės žinovams. 

4 psl. 

„Drauge" veikianti 
darbo agentūra 
susilaukė netikėto 
pasisekimo; JAV LB 
Kultūros taryba 
premijų šventes rengia 
jau dvidešimt metų; 
filatelijos paroda. 

6 psl. 

Sportas 

Europos vyrų krepši
nio k lubų ULEB taurės var
žybų F grupės pirmosiose 
rungtynėse antradienį Vilniaus 
..Lietuvos rytas" namuose nu
galėjo I^enkijos čempionato pir
mūnę — Sopoto „Prokom Treti"7 

70:67 komandą (nuotr.). Dau
giausia taškų vilniečiams pelnė 
Aaron Lucas — 18 ir Robertas 
Javtokas — 15. Kitas rung-
tynes ..Lietuvos rytas" žais lap
kričio 18 dieną svečiuose su 
Splito . .Croatia Osiguranje" 
(Kroatija). 

Antrąjį pralaimėjimą 
iš e i lės patyrė JAV viešintys 
Vilniaus ..Sakalų" krepšinin
kai, kurie Lietuvos krepšinio 
lygoje užima III vietą. Pirma
dienį kontrolinėse rungtynėse 
vilniečius 85:76 nugalėjo nauja
jam JAV studentų krepšinio ly
gos (NCAA) čempionatui besi
rengianti Missouri universiteto 
„Tigers" komanda. Pirmąjį su
sitikimą „Sakalai" 63:101 pra
laimėjo Texas krikščioniškojo 
universi teto „Horned Frogs" 
studentų komandai. 

Naujausios 
žinios 

P r o k u r a t ū r a ne le ido 
parlamentinei komisijai pa
v ie š in t i prezidento pokalbio 
įrašo. 

G e n e r a l i n ė proku
ratūra susidomėjo „Stumb
ro" ir „Alitos" privatizavimu. 

Trijų apskričių virši
ninkai galimai pažeidė įsta
tymą, įsigydami sklypus. 

Rusijos vadybininkai ir Lietuvos 
liberaldemokratai planavo valdyti padėtį Lietuvoje 

Vi ln ius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Su Rusijos specialio
siomis tarnybomis siejama in
formacijos vadybos firma buvo 
parengusi planą pakirsti val
dančiosios daugumos ir aukš
čiausių Lietuvos pareigūnų au
toritetą, siekiant vadinamosios 
„prezidentinės" Liberalų de
mokratų partijos pergalės ki

tuose Seimo rinkimuose, antra
dienį pareiškė Seimo pirminin
kas, Naujosios sąjungos (social
liberalų) vadovas Artūras Pau
lauskas. 

Anot Seimo pirmininko, per 
teisėsaugos pareigūnų atliktas 
kratas pas bendrovės ,,Avia 
Baltika" vadovą Jurijų Borisovą 
namuose buvo ras tas p lanas 

„Strekoza" („Laumžirgis"), ku
r i a m e nu rodomos p r i emonės 
kaip šį planą įvykdyti. 

Didžiausias Rolando Pakso 
prezident inės r inkimų kampa
nijos f inansinis rėmėjas, Libe
ralų demokra tų partijos na rys 
J . Borisovas daba r yra į taria
masis ik i te isminiame tyrime dėl 
gras in imų prezidentui . 

„Manau, kad čia yra kom
panijos 'Almax" parengtas pla
nas , kaip l iberaldemokratams 
pas iekt i pergalę 2004 metų 
Seimo r inkimuose" , sakė A. 
Paulauskas . 

BNS žiniomis, šį dokumentą 
Generalinė prokura tūra antra
dienį perdavė Seimo laikinajai 

Nuke l ta į 5 psl. 

Slaptuose saugumo įrašuose — 
prezidento balsas 

Daugiausiai vaikų naujuos ius t ė v u s s u s i r a n d a užs ienyje 
Lietuvos įvaikinimo tarny

bos darbo naujovė — lankyti 
užsienyje įvaikintus vaikus. 
Nors dar prieš kelerius metus 
virė diskusijos, ar dera Lietu
vos vaikus leisti įvaikinti užsie
niečiams, šie įsivaikina gerokai 
entuziastingiau nei lietuviai, 
rašo dienraštis „Respublika". 

Užsieniečiai, skirtingai nei 
lietuviai, neslepia nuo vaikų 
nesantys jų biologiniai tėvai, 
buriasi į asociacijas, kur dalija
si potyriais auginant įvaikius. 

Italijoje ir Prancūzijoje, kur 
Lietuvos vaikų įvaikinta dau
giausiai, juos jau aplankė Lie
tuvos įvaikinimo tarnybos pa
reigūnai. 

Šiuo metu naujų tėvų lau
kia apie 550 vaikų iki 18 metų, 
iš jų apie 200 mažylių iki trejų 
metų. 

Nukelta į 5 psl. 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Antradienį gali būti 
n u t a r t a paviešinti dar kelis 
slapta darytus įrašus, iš kurių, 
žiniasklaidos teigimu, aiškėja, 
kad prezidentas Rolandas Pak-
sas žinojo apie jo rinkimų kam
panijos dosniausio rėmėjo Juri
jaus Borisovo keliamas sąlygas. 

Pirmadienį su šiais įrašais 
susipažinusi grėsmes valsty
biniam saugumui tirianti parla
mento komisija teigė negalinti 
jų komentuoti, nes jie yra slap
ti. 

Pa sak „Lietuvas ryto", ko
misijai pateiktuose įrašuose gir

disi bendrovės „Restako" vado
vo liberaldemokrato Algirdo 
Drakšo pokalbiai su prezidentu 
R. Paksu. 

Iš vieno telefono pokalbio 
aiškėja, kad R. Paksas buvo ge
rai informuotas apie bendrovės 
„Avia Baltika" vadovo J. Bori
sovo reiškiamą nepasitenkini
mą del nevykdomų susitarimų. 
Šis pokalbis įrašytas netrukus 
po to, kai J. Borisovas nurodė A. 
Drakšui perduoti prezidentui, 
jog šis laikytųsi duotų pažadų. 
Priešingu atveju, J. Borisovas 
pagrasino paviešinti sutartį. 

Nukelta į 5 psl. 

Generalinis prokuroras: 
prezidento pokalbių įrašai 

turėjo būti sunaikinti 

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas praėjusią savaitę lankėsi Panevėžio vaikų globos namuose, kur domėjosi 
vaikų gyvenimo sąlygomis, administracijos problemomis ir. vaikų pakviestas, žaidė nuotaikingus žaidimus. 

Arūno Švelnos (Elta) nuotr. 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius teigia, 
kad jei yra slapta daryti prezi
dento pokalbių įrašai, jie turėjo 
būti sunaikinti . 

„Aš tų įrašų nemačiau ir 
negirdėjau, ir jų matyti neno
riu, jei tokie yra", po antradienį 
vykusio susitikimo su preziden
tu Rolandu Paksu sakė A. Kli
mavičius. 

J i s priminė, kad pagal ope

ratyvinės veiklos įstatymą prieš 
prezidentą neatliekami opera
tyviniai veiksmai. „Todėl opera
torius, kuris išgirdo prezidento 
balsą, nors ir teisėtas buvo pa
siklausymas kito asmens, bet 
jei jis kalba su prezidentu, tu
rėtų nutraukti pasiklausymą ir 
įrašą. Arba įrašęs ir įsitikinęs, 
kad iš tikrųjų kalbėta su prezi
dentu, įrašą sunaikinti", sakė 
generalinis prokuroras. 

Nukel ta į 5 psl. 

Algirdas Brazauskas: Lietuvai nebus reikalingas 
silpnas prezidentas 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Valdančiosios Social
demokratų partijos vadovas, 
premjeras Algirdas Brazauskas 
antradienį užsiminė, kad social
demokratams būtų neparankus 
silpnas ir kitų valdomas prezi
dentas. 

„Jokio kišeninio prezidento 
nereikia nei socialdemokra
tams, nei man, kaip premjerui, 
nei Lietuvai. Prezidentas turi 

savo darbą, jis turi atlikti šį 
darbą", interviu Lietuvos vals
tybiniam radijui antradienį sa
kė A. Brazauskas. 

Prezidentas Rolandas Pak
sas pastarosiomis savaitėmis 
pateko į skandalą dėl įtariamų 
jo aplinkos ryšių su tarptauti
niais nusikaltėliais ir terorizmą 
remiančiomis valstybėmis. 

Apžvalgininkai mano, jog 
lemiamą balsą Seime turintys 

socialdemokratą", užuot „auko
ję" R. Paksą per apkaltą, je i ji 
būtų su reng ta , išsaugoti j am 
postą, bet įgyti poveikio j am ga
limybes. 

A. Brazauskas atsisakė ko
mentuot i , ka ip balsuotų jo par
tijos frakcija Seime, jeigu R. 
Paksui būtų surengta apkalta . 

..Jeigu bus išaiškinta tokių 
faktų, kokių nežino nei visuo
menė, N u k e l t a į o ps l . 

ff Rokiškio sūrio" produkcija — JAV 
„Costco" 

Corporation". Šią savaitę Lie
tuvos bendrovės gaminių pasi
rodė „Costco" parduotuvėse Il
linois ir Ohio valstijose, pa
tvirtino Lietuvos garbės konsu
le Clevelande Ingrida Bublienė. 
Pasak jos, tikimasi, kad Rokiš
kio bendrovės gaminamo sūrio 
kas savaitę bus parduodama vis 
daugiau. 

„Tai tik pradžia, sudary-

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Vienos didžiausių Lie
tuvos pieno perdirbimo įmonių 
grupių „Rokiškio sūris" produk
cijos nuo šios savaitės jau gali
ma išvysti JAV mažmeninio 
prekybos tinklo „Costco" par
duotuvėse. 

„Rokiškio sūrio" produkciją 
į JAV importuoja didmeninės 
prekybos bendrovė ,,Wiscon 

prekybos tinkle 

sianti galimybę 'Rokiškio sūr iu i ' 
suleisti gilias šaknis Amerikos 
rinkoje. 'Rokiškio sūrio' a ts i ra
d imas 'Costco' lentynose yra di
delis laimėjimas Lietuvos ga
mintojui. Lietuviškas sūris išdė
liotas šalia itališkų, daniškų ir 
olandiškų sūrių JAV krautuvė
se", s akė I. Bublienė. 

Amerikoje „Costco" tu r i 
apie 300 parduotuvių. 

Prezidento 
apklausa vyks 

kitą savaitę 
V i l n i u s , lapkričio 11 d. 

(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso apklausa vyks kitą sa
vaitę Prezidentūroje, dalyvau
j an t ikiteisminio tyrimo teisė
jui , prokurorui ir teismo sekre
toriui. 

Tai buvo su ta r ta antradienį 
vykusiame R. Pakso susitikime 
su generaliniu prokuroru Anta
nu Klimavičiumi. 

Kaip po susitikimo sakė ge
neralinis prokuroras, R. Paksą 
apklaus Vilniaus miesto 2-ojo 
apylinkės teismo teisėjas. Pre
z identas nepageidavo gauti 
klausimų iš anksto. 

R. Paksas duos parodymus 
kaip liudytojas byloje, kurioje 
dosniausias jo rinkimų kam
panijos rėmėjas, 1.2 mln. Lt pa
aukojęs bendrovės „Avia Balti
ka" vadovas Jur i jus Borisovas, 
kuris į tar iamas grasinimu pre
zidentui. Nuke l ta \ 5 psl. 

Į prezidento komandą kviečiamas 
JAV lietuvis 

V i l n i u s , lapkričio 10 d. 
(Elta) — Prezidentas Rolandas 
Paksas pirmadienį pareiškė 
neatsistatydinsiąs dėl kilusio 
skandalo ir įtarimų, kritusių 
ant jo komandos narių, tačiau 
pažadėjo pertvarkyti savo pa
tarėjų komandą. 

Kaip vieną galimą kandida
tą prezidentas paminėjo JAV 
lietuvį Liną Kojelį. 

Pasak prezidento patarėjo 
Alvydo Medalinsko, R. Paksas 
pirmadienį kalbėjosi su L. Ko
jelių ir šis sutikęs ateiti dirbti į 
Prezidentūrą. 

Nukelta į 5 psl. Linas Kojelis 

S u a b e j o t a Se imo n a r i o g a l i m y b e d i r b t i 
s u v a l s t y b ė s p a s l a p t i m i s 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Seimo valdyba pa
prašė Valstybės saugumo de
partamentą (VSD) įvertinti, ar 
Seimo narys liberaldemokratas 
Egidijus Skarbalius gali dirbti 
su valstybės paslaptimis. 

VSD nustatė, jog parlamen

ta ras bendrauja su Renata 
Smailyte. palaikančia ryšius su 
prieštaringai vertinamos Ru
sijos bendrovės „Asociacija XXI 
vek" vadovu Anzor Aksentjev-
Kikališvili. kuriam uždrausta 
atvykti į Lietuvą. 

Nukelta į 5 psl. 

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

imių agentOry pfanešiCTaiSj 

JAV 

EUROPA 
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II antradienį pa
priekaištavo Lenkijos „Solida
rumo" profesinės sąjungos na
riams. „Jūsų sąjunga privalo 
atvirai imtis ginti darbininkus, 
kuriems darbdaviai nesuteikia 
teisės pasisakyti, teisės pasi
priešinti įvykiams, pažei-
džiantiems pagrindines jų tei
ses", sakė jis delegacijai, kurio
je buvo ir vienas iš „Solidaru
mo" įkūrėjų, buvęs Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa. Pa
sak popiežiaus, kuris būdamas 
jaunas dirbo gamykloje, socia
lizmo santvarkos griūtį Lenki
joje sukėlusi sąjunga turėtų iš 
naujo atrasti savąsias „šaknis". 
„Popiežius parodė, kad aš bu
vau teisus. Visada sakiau, kad 
geriau laikytis atokiau nuo 
politikos, nuo vykdomosios val
džios", sakė L. Walęsa. 

Madridas. Ispanijos užsie

nio reikalų ministrė Ana Pala-
cio antradienį pareiškė, kad 
JAV nebegali ilgiau be teismo 
laikyti įtariamų „ai Qaeda" ir 
talibų kovotojų karinio jū rų 
laivyno Guantanamo bazėje 
Kuboje, ir dar kartą paragino 
paleisti ten laikomą Ispanijos 
pilietį. Guantanamo bazėje 
laikoma maždaug 660 belaisvių 
iš 42 valstybių. Visi jie buvo su
imti Afganistane arba Pakista
ne 2001-ųjų pabaigoje ir laiko
mi „priešo kovotojais", susiju
siais su teroristų tinklu „ai 
Qaeda", kaltinamu dėl rugsėjo 
11-osios išpuolių JAV. 

Londonas. Didžioji Brita
nija pranešė pasuose ir vairuo
tojų pažymėjimuose ketinanti 
įdiegti specialias priemones, 
kurios leis asmens tapatybę nu
statyti pagal pirštų atspaudus 
ir veido atpažinimo technologi
ją. Tikimasi, kad tai padės pa
žaboti grėsmę saugumui ir ko
voti su nelegalia migracija. 

V a š i n g t o n a s . JAV kariuo
menės vadai sako tur in tys už
t e k t i n a i ka r ių , kad galė tų 
veiksmingai vykdyti savo už
duotį I rake . „Mūsų kariuome
nės vadai sako, kad daugiau 
kar ių j iems nereikia", interviu 
CNN sakė JAV štabų vadų ko
miteto p i rmin inkas generolas 
Richard Myers. „Nėra reikalo 
sakyti , kad bet kurią akimirką, 
jei ka ro vadai praneštų , kad 
j iems reikia daugiau karių, aš 
kreipčiausi į prezidentą su pra
šymu pad id in t i mūsų kar in į 
kont ingentą , tačiau dabar siū
loma kaip tik jį mažinti", inter
viu CBS televizijai sakė gyny
bos sekretor ius Donald Rums-
feld. Dabar I rake yra dislokuo
ta 130.000 JAV karių ir dar 
maždaug 22,000 karių iš kitų 
valstybių. 

V a š i n g t o n a s . 26 JAV Ats
tovų rūmų demokrata i pirma
dienį paskelbė pateikę nutar i 
mo projektą, kur iame preziden
tas George W. Bush raginamas 
atleist i gynybos sekretorių Do
nald Rumsfeld. „Ši rezoliucija 

oficialiu (dalyku) padarytų tai, 
ką j au galvoja tiek daug Kong
reso narių, — kad kareiviams 
Irake ir Amerikos užsienio poli
t ikai labai padėtų. Donald 
Rumsfeld pasitraukimas", sa
koma New Yorkui atstovaujan
čio į s ta tymų leidėjo Charles 
Rangel pareiškime. Nutarimo 
projekte sakoma, kad D. Rums
feld suklaidino JAV visuomenę 
dėl karo ir okupacijos pažan
gos, nus iuntė JAV pajėgas į 
Iraką „be at i t inkamo planavi
mo ir pakankamo aprūpinimo", 
o savo pareiškimuose dėl karo 
ir žuvusių amerikiečių „pade
monstravo jau t rumo trūkumą". 

V a š i n g t o n a s . Baltųjų rū
mų patarėja valstybinio saugu 
mo k laus ima i s Condolcezza 
Rice pirmadienį atmetė spėlio
j imus, jog atsinaujina plataus 
masto kariniai veiksmai Irake, 
bet pripažino, kad JAV kariams 
ten nelengva. JAV kariuomenė 
Irake kasdien patiria nuostolių. 
Amerikiečių, žuvusiu jau po ofi
cialios karinių veiksmų pabai
gos gegužes 1 dieną, nuolat 
daugėja ir jų skaičius sudaro 
jau daugiau kaip 150 žmonių. 

C. Rice pripažino, jog JAV ka
riai I rake išgyvena sunkų lai
kotarpį, ir pabrėžė, kad JAV 
prezidentas nemėgina atsiribo
ti nuo žmonių nuostolių. 

RUSIJA 
Maskvos miesto te ismas 

antradienį paliko galioti žemes
nės instancijos teismo sprendi
mą skirti buvusiam didžiausios 
Rusijos naftos firmos „Jukos" 
vadovui Michail Chodorkovskij 
kardomąją priemonę — suėmi
mą. Naftos magnato advokatai 
padavė kasacinį skundą dėl šio 
teismo nutarimo ir prašė Mask
vos miesto teismą skirti M. 
Chodorkovskij kardomąją prie
monę, nesusijusią su laisvės 
atėmimu, konkrečiai — paleisti 
jį už užstatą ar pagal laidavi
mą. Teismui buvo pateikta 40 
Rusijos Dūmos deputatų ir 300 
„Jukos" darbuotojų laidavimai 
ir atiduoti visi M. Chodorkovs
kij užsienio pasai 

Maskva Maskvoje praėju 
sią savaite užgrobtas Atviros 
visuomenes institutas (George 
Soros fondas) patyrė milijonus 
dolerių nuostolio, pranešė šio 

instituto direktore Jekaterina 
Genijeva. „Šiuo momentu insti
tuto patalpos yra nuniokotos. 
Patirti nuostoliai siekia mili
jonus dolerių. Didelę nuostolių 
dalį sudaro prarasti dokumen
tai, kuriuose numatyta iš Glo
balinio fondo skirti 88 mln. do
lerių penkerių metų kovos su 
AIDS Rusijoje programai", sakė 
J. Genijeva. 

Į SAUDIARABIA 
Riyadh. Osama bin Laden 

teroristų tinklas ..ai Qaeda" 
prisiėmė atsakomybę už kru
viną sekmadienio sprogdinimą 
Saudi Arabijoje ir perspėjo dėl 
galimų naujų išpuolių Persijos 
įlankos regione, antradienį rašo 
Londone leidžiamas arabų sa
vaitraštis „al-Majalla". Savait
raštis pranešė gavęs elektroni
nį laišką, kuriame ..ai Qaeda" 
prisipažįsta organizavusi sek
madienio sprogdinimą Riyadh 
gyvenamajame rajone, per kurį 
/.uvii mažiausiai 18 žmonių. 
tarp ju — 5 vaikai Laišką pa
sirašė iki šiol nežinomas „ai 
t^aoda", narys Abu Mohammed 
ai Ablajas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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85 METŲ JUBILIEJAUS TAUTINĖS 
STOVYKLOS ATIDARYMO ŠVENTĖ 
Liepos 20 dieną, netoli 

Platelių (Plungės savivaldybė) 
buvo atidaryta Lietuvos skau
tijos tautinė stovykla „Skilties 
dvasia", skirta skautų įkūrimo 
Lietuvoje 85-erių metų jubi
liejui paminėti. Stovyklą ati
darė organizacijos Tarybos 
pirmininkas Giedrius Vaide
lis, Pirmijos vyriausias skau
tininkas Ramūnas Žilionis ir 
stovyklos viršininkas Žydrū
nas Pil i tauskas. Susirinku
sius ypatingo renginio daly
vius pasveikino Plungės Savi
valdybės meras Vygantas Da-
nilavičius ir Lietuvos skauti
jos Garbės narys Remigijus 
Gaška. Po atidarymo ceremo
nijos vykusiose šv. Mišiose po 
atviru dangumi aukojo Telšių 
vyskupas Jonas Boruta ir 
prelatas Juozas Šiurys. 

Didžiausia palapinių 
stovykla Lietuvoje 

Į „Ąžuolų salos" stovykla
vietėje vykstančią tautinę sto
vyklą susirinko apie 1,200 da
lyvių iš visos Lietuvos bei sve
čiai iš Brazilijos, Vokietijos, 
Danijos. Dažnas, keliaujantis 
pro Platelius, stabtelėjo prie 
nuo kelio matomos stovyklos 
pasiteirauti, kas tai per ren
ginys. Slėnyje esanti stovykla 
svečius pasitiko vyresniųjų 
skautų iš rąstų ir virvių pas
tatytais 7 metrų aukščio var
tais „Pramoga su tikslu". Į 
„Skilties dvasią" daugiausia 
dalyvių atvyko iš Kauno ir 
Vilniaus. Jauniausiam stovyk
lautojui buvo penkeri, o vy
riausiam dalyviui — 72 metai. 
Patyrę skautai į savo „Vyšnių 
sodo" pastovyklę atsigabeno 
net 191 palapinę. Iš viso be
veik vieno hektaro plote buvo 
per 500 palapinių. 

Skilt ies dvas ia 
kiekvienam skautui 
Tautinėje stovykloje pirmą 

kartą dalyviai buvo suskirs
tyti į pastovykles pagal am
žiaus grupes. Tai buvo naujas 
patyrimas, tiek patiems daly
viams, tiek programos vykdy
tojams. Visa programa vyko 
stovyklinėse skiltyse — jose 
sumaišius įvairių vienetų na
rius. Kaip sakė skautų pasto
vykles vadovas Valdas Raku
tis: „Skilčių sistema — skautų 
judėjimo pagrindas, nes dide
lėje masėje dingsta gabūs ir 
kūrybingi vaikai, o skiltyje 
kiekvienas randa savo vietą". 
Todėl šiai tautinei stovyklai 
buvo pasir inktas „Skilties 
dvasios" pavadinimas. 

Stovykla su uostu 
Pasirengę plaukiojimams 

plačiame Platelių ežere buvo 
per 70 jūrų skautų, kurie gy
veno jūrų skautų pastovyklė-
je. J i pasižymėjo ypatinga 
drausme ir daugelio aplanky
tu uostu, kuris kasdien aptar
naudavo per 120 stovyklauto
jų. Uoste švartavosi įvairios 
valtys ir plaustai, kiekvienas 
plaukiantis gaudavo gelbėjimo 
liemenes. Jūrų skautai rengė 
vandens žaidimus ežere su 
piratais ir irklavimo pamo
komis. Jūriai rikiuotėms rilriuo-
davosi laivo denyje, kuris buvo 
įrengtas šalia uosto. Jame pui
kavosi tikras laivo vairas, jūrų 
skautų vėliavos bei laivo varpas. 

Langas į bendravimą — 
s k a u t a v i m a v a t v i r a s 
n f i g a l i f - r r c - \ a i k a m s 

Pil iet iškumą ugdantis skau

tų judėjimas vis labiau padeda 
negalią turintiems vaikams 
integruotis į aktyvią jaunimo 
programą. „Skilties dvasioje" 
dalyvavo devyni cerebriniu 
paralyžiumi sergantys vaikai 
bei jų tėvai. Tai pirma skautų 
stovykla, kai neįgalūs vaikai 
pakviesti stovyklauti kartu 
pagal skautišką programą, 
dalyvaujant savanoriams pa
galbininkams. Stovyklos metu 
prie jų prisijungė dar trys 
savanoriai patyrę skautai, 
panorę padėti jaunesniems 
dalyviams. „Langas i bendra
vimą" — taip pavadintas pro
jektas, vykdomas Vilniaus 
skautų centro iniciatyva, ją 
parėmus Pasaulio bankui ir 
Valstybinei jaunimo reikalų 
tarybai. Projekto koordinatorė 
Jurgita Karpavičiūtė pasako
jo, kad „Daugelis jų nebuvo 
išvažiavę į gamtą ar maudėsi 
ežere, neturintys draugų ir 
pirmą sykį pamatė, kad gali
ma įdomiai pramogauti 
kar tu su sveikais vaikais, 
j aus t i s visiškai saugiai ir 
laisvai". 

Stovyklos svečiai 
dž iaugės i skautų 

j udė j imu Lietuvoje 
Stovyklai įpusėjus, ją ap

lankė Seimo narys prof. Vy
tautas Landsbergis su žmona 
Gražina ir anūkais. Lankantį 
pastovykles svečią ypatingai 
pasitiko „Vyšnių sodo" miesto 
meras ir aprodė patyrusių 
skautų pastovyklę-miestą, 
tądien likusią be tikrosios 
vadijos. 

Penktadienį svečiavosi bu
vęs Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus, ku
riam buvo įteiktas Lietuvos 
skautijos Garbės nario ženk
las. Apdovanojimo ceremonijo
je dalyvavo Raimundas Mie
želis ir Seimo narys Audrius 
Klišonis. Svečiai turėjo gali
mybę pamatyti iš „mūšio lau
ko" grįžtančių Mafekingo mū
šio žaidimo-inscenizacijos da
lyvių paradą. Prezidentas, 
skautas vytis, Valdas Adam
kus, bendraudamas su skauti
jos vadovais džiaugėsi judėji
mo veikla, tačiau išreiškė 
apgailestavimą, kad visuome
nė dar neatranda vertingos 
jaunimo auklėjimo organizaci
jos, o žiniasklaida neranda 
vietos pranešimams apie pozi
tyvią jaunimo veiklą. 

L iūdnoka uždarymo 
šventė 

Visą savaitę vykusi sto
vykla buvo uždaryta šeštadie
nį. Į iškilmingą uždarymą, pa
lydėtą lietaus, atvyko Seimo 
narys Andrius Kubilius, kuris 
tarė sveikinimo žodį daly
viams. Stovyklos viršininkui 
paskelbus, kad stovykla užda
ryta, pasigirdo nuliūdusių da
lyvių šūkiai ir švilpimas. Visi 
Lietuvos skautai į didžiąją 
stovyklą susirinks, tik švęsda
mi 90 metų skautijos įkūrimo 
jubiliejų 2008 metais. Užda
rymo šventės šv. Mišias auko
jo Jėzuitų provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, ir 
skautų dvasios vadovas kun. 
Antanas Gražulis, SJ. 

Nuo ankstaus sekmadie
nio ryto iš stovyklos nuolat 
traukė autobusai ir automo
biliai, išsiveždami nuliūdusius 
ir apsiašarojusius dalyvius. 

Dona tas Bagdonas 
R a m ū n a s Žilionis 

2002-2003 m. ir 2003-2004 m. Čikagos ASS valdybos ir ASS vadijos pirmininkė bei pavaduotoja. Antroje eilėje iš 
kairės : fil. Vytenis Kirvelaitis, fil. Jonas Variakojis (ASS vadijos pavaduotojas), fil. Rima Žukauskaite. fiL 
J u s t i n a s Kirvelaitis, fil. Rena ta Variakojytė-StaniškieHė, fil. Dainius Brazaitis, tn. Viktutė Sušinskaitė, fil. 
Paul ius Atkočiūnas, fil. Megan Hauptman, senj. Rimas Marčiulionis. Pirmoje eilėje: fil. Danguolė Bielskienė, fil. 
Audrius Remeikis, fil. Zita Rhabar (ASS vadijos pirmininke), tn. Birutė Ankutė, fil. Mike Jesevvitz. 

Fil. Eugen i jaus Butėno nuotr. 

ASS ČIKAGOS SKYRIAUS VALDYBOS 
ASS Čikagos skyriaus me

tinėje šventėje, š.m. spalio 18 
d. vykusioje Willow Springs, 
IL, buvo išrinktos naujos val
dybos 2003-2004 metų veiklai. 

Čikagos Fi l i s te r iu 
Skau tų s-gos v-ba 

Pirmininkas — fil. Aud
rius Remeikis (630) 738-1050; 

pirm. pavaduotoja — fil. 

Danguolė Bielskienė; 
iždininkas — fil. Justinas 

Kirvelaitis; 
narė — fil. Dalia Urbonienė. 

Čikagos Korp! Vytis/ASD 
b e n d r a v-ba 

Pirmininkė — t.n. Birutė 
Ankutė (708) 846-2342; 

pirm. pavaduotojas — fil. 
Mike Jesevvitz (708) 839-0012; 

t.n. Viktutė sekretorė 
Sušinskaitė; 

globėja — fil. Renata 
Variakojytė-Staniškienė; 

tėvūnai — fil. Paulius 
Atkočiūnas ir fil. Dainius 
Brazaitis. 

ASS Filisterių centro 
valdybos pirmininkas yra fil. 
Vytenis Kirvelaitis; jo tel. 
(630) 853-5650. 

DRAUGAS 

KĄ VEIKIA „NERIJOS" TUNTO SESĖS 
„Baltos burės plazda, ban

gos duokit kelią!" Taip ir vėl 
prasidėjo nauji jūrinio skau-
tavimo metai Čikagos ir 
apylinkių jūrų skautėms, ir 
skautams š.m. rugsėjo 20 d. 
laimingai buriuojant 145 pėdų 
ilgio „Windy" burlaiviu. Tai 
vienintelis toks JAV vei
kiantis burlaivis („gaff topsail 
schooner"). 

Saulė švietė skaisčiai mė
lynoje padangėje, pūtė stiprus 
šiltas vėjas ir putotos Michi-
gan ežero bangos lengvai supo 
laivą. Oras lyg specialiai už
sakytas jūrų skautų buriavi
mo iškylai. Laivas su 90 jūrų 
sesių ir brolių, vadovų ir 
tėvelių išplaukė iš Čikagos 
Navy Pier uosto. Visų dalyvių 
pakilią nuotaiką liudijo pla
čios šypsenos. 

Sesės ir broliai turėjo pro
gą sužinoti, kaip toks didelis 
burlaivis veikia. „Windy" turi 
10 burių. Kapitonui sukoman

davus: „Kelkit bures!" Visi 
atsiliepė: „Kelkit bures!", ir 
laivo įgula tuojau iškėlė bures. 
Sesės ir broliai įsijungė „Win-
dy" įgulon ir padėjo su šiais 
darbais. Nebuvo taip lengva, 
kaip iš šalies atrodo. Kapi
tonas net leido (jo priežiūroje) 
skautui pavairuoti šį didelį 
burlaivį. Visi džiaugėsi vėjo 
stiprumu, geru oru ir pajustą 
pakilią būklę, kurią patiria 
kiekvienas buriuotojas. Tai ir 
yra ta paslaptis, kuri pa
traukia jaunimą jungtis į jūrų 
skautišką veiklą. 

Šiais metais „Nerijos" jūrų 
skaučių tunto vadiją sudaro: 
tuntininkė sesė Aldona Weir 
(sesė Lialia), jos pavaduotoja 
sesė Laima Bacevičienė (sesė 
Caroline) ir iždininkė sesė 
Rūta Kirkuvienė, skaučių 
skyriaus vadė sesė Virginija 
Rimeikienė ir dvasios vadovė 
sesė Dalia Vitkienė. 

Jūrų skaučių sueigos PLC 

..Kelkit bures!" - komandą vykdo Lisa Bartašiūtė, Rytas Vitkus. 

Lemonte vyksta šeštadieniais 
nuo 1:15 v. p.p. iki 2:15 v. p.p. 
Ūdryčių šiemet yra didelis 
būrys — nuo darželio iki antro 
skyriaus jų yra 15, o nuo trečio 
iki ketvirto skyriaus — arti 
dvidešimt. Ūdryčių laivo vadė 
yra sesė Onutė Savickienė. Su 
mažosiomis sesei Onutei 
padeda kelios jūrinės nuo
taikos mamytės. Su vyres
nėmis dirba mūsų naujoŝ  darbš
čios gintarės — sesė Aleksan
dra Strub (sesė Pupa), sesė— 
Vida Mikalčiūtė ir sesė Audra 
Kapačinskaitė. Jūrų jaunių 
taip pat nemaža grupė — jų 
yra 30. Laivo vadės — sesė 
Vilija Kielienė ir Aida 
Brakauskienė. Joms padeda 
entuziastinga nauja gintare 
sesė Vaiva Rimeikytė. Jūrų 
skaučių taip pat jaukus 
būrelis — jų yra septynios. 
Laivo vadė — sesė Rima Jo-
kubauskienė. Jūrų skaučių 
skyriaus vadė sesė Virginija 
Rimeikienė įdomiai veda gin-
tarių kandidačių programą. 

Čikagoje sueigos vyksta 
Jaunimo centre. Ten renkasi 
mišraus jūrų skautų ir skau
čių laivo nariai. Laivo vadas 
energingas brolis dr. Algis 
Paulius. O New Buffalo, MI, 
renkasi naujas mišri laivo 
komanda. Laivo vadė sesė 
Milda Rudaitytė. 

Buriavimas, skautavimas 
ir bendravimas yra tik dalis 
jūrų skaučių tikslų. Kai turim 
progą išplaukti, būti prie van
dens mūsų širdys atsigauna. 
Kai gaunam progą stovyk-
laut, iškylaut ar posėdžiaut 
mūsų dvasia praturtėja. „Jūra 
mus gaivina, visą širdį trau
kia!"' Buriuojam ir dirbame 
kartu. 

Gero vėjo! 

Sesė Dalia V. 

LIETUVOS SKAUTAI ŠVĘSTI SUSIRINKO Į SOSTINĘ 
Vilniaus gatvėse savaitgalį 

zujo skautų būriai. Maždaug 
tūkstantis Lietuvos skautijos 
narių dainomis ir skanduo-
tėmis šventė 85-ąjj jubiliejų. 

Dešimtimis skautiškai iš
margintų autobusų į sostinę 
atvykusių šventės dalyvių ste
bino ir praeivius, ir kelių 
policininkus. Vilkijos (Kauno 
r.) skautų šūkiais aprašinėtą 
autobusą sustabdę kelių poli
cijos ekipažas nutarė atlydėti 
jaunuolius iki pat Vilniaus. 

I grupes pasiskirstę skau
tai, vos spėję išsikrauti ba
gažą, ėmėsi tvarkyti Vilnios 

upės krantinę. 
Nors skautai apie save 

paskelbė didžiuliais užrašais 
prie miesto gynybinės sienos, 
Tauro kalno bei Neries vagos, 
tačiau dalis vilniečių domėjosi, 
ar nevykdoma politinė akcija. 

„Ar žygiuojate dėl prezi
dento?", — senamiestyje pa
klausė vienas vilnietis. Jam 
atsakymą skautai išreiškė 
skardžia skanduote. 

Jubiliejinę skautų šventę 
globojo kadenciją baigęs prezi
dentas Valdas Adamkus. Jau 
sutemus, iškilmes vainikavo 
skautų žygis su deglais į 

Gedimino kalną. 
Visuomeninė nepolitinė 

skautų organizacija Lietuvoje 
įkurta po Pirmojo pasaulinio 
karo, 1918-aisiais. Skautai 
veikė prieškario nepriklauso
mos Lietuvos metais iki sovie
tinės okupacijos, kurios metu 
Lietuvos skautai, kaip organi
zacija, buvo panaikinti, o jų 
vadovai buvo tremiami ir 
uždaromi į kalėjimus. 

Skautų judėjimas Lietu
voje atgimė 1988-aisiais, 
kartu su prasidėjusia Sąjūdžio 
veikla. 

Rytis Masilionis 
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,,Windy" burlaivis, kuriame Čikagos jūrų skautai ir skautės pradėjo 2003-
2004 m. jūrinio skautavimo metus. 

VAKARAS PRIE LAUŽO 
Tris dienas, tris naktis 
Keleliu ėjau, 
Ketvirtą naktelę 
Girioj nakvojau... 

Atsitiko taip: pirmadienį, 
rugsėjo 29 d. Clevelando 
„Neringos" tunto sesės kvietė 
„Pilėnų" tunto brolius, tėvus ir 
bičiulius dalyvauti lauže. 
Rūtos ir Viktoro Degučių sody
boje. Richmond Heights. Ohio. 
Ar ne puiku pradėti naują 
veiklos sezoną prie skautiško 
laužo? Deja, močiutė gamta 
turėjo kitus planus ir atsiuntė 
mums žvarbų lietų. Ir ne 
pagal dainą — „Tris dienas" ir 
t.t. — mes tik trečią pirmadie
ni (už poros savaičių — spalio 
13 d.) keliavom pas Rūtą ir 
Viktorą Degučius jų gražioj 
sodyboj, kur mus pasitiko ant 
stoginės užrašas — „Sveiki 

atvykę!" Laužas jau buvo 
sukrautas, aplink suolai ir 
kėdės sustatyti. Rūta uždegė 
ratą aliejinių žibintų, kad 
matytume kaip užkurti tą 
laužą. Suskambo — „lauželis, 
lauželis"... ir pynė įvairių 
dainų bei vaidintų vaizdelių. 
Pavėlavo mėnulis užtekėti, jį 
pamatome sugrįžę namo, ta
čiau Marsas narsiai spindėjo 
sodybos medžių viršūnėse. 
Tradicine — „Ateina naktis..." 
rankom susiėmę dideliu ratu 
užbaigėme vakarą gamtoje. 
Sesės nepamiršo vaišių bei 
ragino kaitinti virš žarijų 
„marshmallow" saldumynus. 

Dėkui visiems ten suvažia
vusiems ir balsingoms sesėms 
už tas malonias dainas. 

Ger. J u š k ė n a s 
„Dirva", 2003.10.28 d. 
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LIETUVIU TAUTIŠKUMO ŠAKNYS: JTJ DABARTIES GALIOS IR NEGALIOS (V) 
DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 12 d., trečiadienis 

PROF. HABIL. DR. 
ROMUALDAS GRIGAS 

Krepš in is ir i ron i s t inė 
pozicija 

Lietuvių tautinės savimo
nės formavimosi ir raiškos pa
norama šiandien be galo įvai
ri, prieštaringa. Panašiai kaip 
įvairus ir kankinamas priešta
ravimų yra ir visas Lietuvą 
supantis aplinkinis pasaulis. 
Tik čia, Lietuvoje, viskas pasi
reiškia tarsi su kokia didesne 
jėga ir groteskiškiau... 

Daugelis sako: krepšinis 
— antroji lietuvių tautos reli
gija. Galėtume nuo savęs pri
durti — lietuvybės modernu
mo dvasią išreiškianti religija. 

Dar taip neseniai, šių me
tų rugsėjo viduryje, ir Lietu
voje gyvenantys, ir po visą 
pasaulį išsibarstę lietuviai — 
visi, Europos krepšinio čem
pionatą išgyvenome kaip savo 
tautinės tapatybės katarsio 
šventę. Dėkui krepšininkams 
ir jų treneriams. Jie gal la
biau, negu mūsų politikai ir 
„švietimiečiai" sustiprino mū-

. sų „pavargusį" tautiškumą ir 
pamintą, nelygiavertę dabar
ties aplinkybėms mūsų pat
riotizmą. Tie iškovoti aukso 
medaliai, tas po didžiulės pri
verstinės pertraukos susigrą
žintas Europos čempionų titu
las pirmiausia palietė Lietu
vos jaunimą, iškėlėjuose tau
tinės savimonės ugnelę. Pana
šiai kaip jų vyresniems bičiu
liams pirmieji Atgimimo dau
giatūkstantiniai mitingai 1988 
— 1989-siais. Arba, kad ir 
garsusis Baltijos kelias... 

Man buvo nusišypsojusi 
laimė ir 1988 metais Mask
voje stebėjau mūsų legendinio 
„Žalgirio" kovas supančia stip

riausia, rodos, visomis sovietų 
imperijos jėgomis remiama 
„CSKA" komanda (visi jos na
riai turėjo karininkų laips
nius). Trys žūtbūtiniai susi
rėmimai! Trys neįkainojamų 
išgyvenimų vakarai! Man — 
didžiulėje, gaudžiančioje Spor
to halėje, o kitiems — prie te
levizorių. Mažytė, nukrauja
vusi, bet vėl atgimstanti Lie
tuvos dvasia įkūnyta krepši-
nyje, tada susirėmė su, rodos, 
neįveikiama galybe — su pa
čia imperija. Ir — neįtikėtinas 
dalykas — nugalėjo! Tai buvo 
kažkas panašaus į anų laikų 
Žalgirio mūšio pergalės 
džiaugsmą. Toji mūsų išgyven
ta pergalė suteikė didžiulį 
impulsą Atgimimo Sąjūdžiui. 
Tuometinėmis sąlygomis krep
šinio vadovai: žaidėjas Arvy
das Sabonis ir komandos tre
neris Vladas Garastas buvo 
priartėję prie legenda tapusio 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno 
žygdarbio. 

Tegu po viso to kas nors 
išdrįstų man į akis pasakyti, 
kad visi mes, Lietuvoje pasi
likę, to meto sąlygomis buvo
me nevisaverčiai lietuviško
sios dvasios puoselėtojai... 

Išsakydami štai tokius pel
nytos padėkos žodžius ir liaup
ses mūsų krepšiniui ir krep
šininkams, neturėtume pa
miršti vienos, ypač svarbios 
aplinkybės. Šios naujos „reli
gijos" formuojama tautiškumo 
dvasia, deja, yra laikina, ne
patvari... Ji neturi visus lietu
vius krūvon buriančio gilesnio 
dvasinio dorovinio užtaiso. 
Jeigu grįšime prie ne per se
niausiai pasibaigusio Europos 
krepšinio čempionato, tai būtų 
pakakę atsitiktinumo, paslydi
mo ir pergalės triumfo, ir mū
sų išgyvento katarsio — kaip 

nebūta! Pergalės džiaugsmą 
temdė ir sirgalių — chuliganų 
išdaigos: nuniokotos viešojo 
transporto stotelės, išdaužyti 
troleibusų langai, išvartyti 
šiukšlių talpintuvai sostinėje 
ir pan. Tai jau tautiškumo 
grimasos, apie kurias, manau, 
tikslinga pakalbėti ir kitu, 
kur kas masiškesnį pavidalą 
ir poveikį turinčiu aspektu. 

„Herojiško" komjaunimo 
ugdyta karta, šiandien už
ėmusi ne tik politikoje ar vers
le, bet ir žiniasklaidoje vos ne 
dominuojančias pozicijas, są
moningai ar ne, bet šalia viso 
kito, (t.y. pozityvaus), darbuo
jasi dar ir įtvirtindama lietu
vių (ir lietuvybės) tradicinėms 
vertybėms adresuotą iro-
nistinę poziciją. 

Lietuvoje turime gyvuoju 
klasiku tituluojamą Juozą 
Erlicką. Tai vienas taip pat iš 
nuolatinių masiškiausiai skai
tomo dienraščio „Lietuvos ry
tas" autorių. (Beje, prieš ne
priklausomybės atgavimą šis 
laikraštis, ir šiandien nepa
keitęs savo vyriausiojo re
daktoriaus, dabar savininko. 
ėjo „Komjaunimo tiesos" pa
vadinimu). J. Erlickui skirtoje 
nuo 1997 metų šeštadienio nu
merio nuolatinėje skiltyje, šis 
autorius rašo: „Jaunystėj dak
taras Basanavičius buvo di
delis valiūkas. Tik pamato 
mergą, tuoj ir tempiasi į krū
mus. Ten ištraukia brošiūrą ir 
skaito lietuviškai. Po kurio lai
ko tam krašte moterims gimė 
daug patriotų bei savanorių. 
Susidarę prielaidos Lietuvos 
valstybei atsirasti"... Toli gra
žu ne vienam J. Erlickui bū
dinga parodijuojanti laikyse
na. Štai, žinomas poetas Gin
taras Patackas savo knygoje, 
išleistoje dar 1993 metais 

(„Meilės ir vyno dainos"), nu
stebino skaitytoją tuomet dar 
neįprastu cinizmu, eiliuo
damas: „Iš lėto, pėdint take
liu/kurį avių banda pramynė, 
/kartoti vilkdagiams 'myliu'/ ir 
piktžolėms griovų 'Tėvynė'..." 

Skleisdami štai tokią ar 
jai panašią ironistinę poziciją, 
ypač darbuojasi didelį popu
liarumą įgijusios vadinamojo 
nepriklausomo TV kanalo, 
„Dviračio šou" laidos šeimi
ninkai. Šalia pavykusių poli
tinių šaržų, ji populiarina 
„modernizuotą" lietuvių tau
tosaką. Pavyzdžiui, kad ir pri
statydami žiūrovams, jog jų 
skelbtą konkursą laimėjo au
torius, sukūręs štai tokį spar
nuotą posakį: „Parlamento 
pastatas savo forma primena 
klozetą, kuris yra plaunamas 
kas 4 metai, bet vietomis pur
vas taip tvirtai prikepęs, kad 
sunkiai pasiduoda nuplauna
mas..." 

Tuose pasažuose karčios 
teisybės elementų pagauna
ma. Ironistinė pozicija yra pri
imtina. Ir net sveikintina. Bet 
priimant dėmesin tą faktą, 
kad išgyvenamas bendras (ir 
net dabartinės politikų kartos 
didinamas) tautinės savivokos 
ir nacionalinio patriotizmo 
nuosmukis, tokia pamatinių 
vertybių ironizavimo pozicija 
lietuviams tampa nuostolinga. 
Netgi tam tikra prasme ken
kianti Lietuvos prestižui tarp
tautiniu mastu. O kaip kitaip, 
jeigu kauniečiai savo meru iš
sirenka pakankamai odiozinę, 
savo skandalingais pareiški
mais ir elgsena garsėjančią 
Vytauto Šustausko figūrą? 
Jeigu šalies prezidento rinki
muose 5-tą vietą (surinkęs 7 
proc. balsų) užima minėtos 
„Dviračio šou" laidos vedėjas 

Vytautas Šerėnas, nepateikęs 
bent menkiausios rinkiminės 
programos, išskyrus pasišai
pymą ne tik iš politikų, bet ir 
pačios valstybės ir jos pama
tinių vertybių. 

Atvirai kalbant, tam tikrą 
nerimą kelia ir to paties ne
priklausomo TV kanalo bei 
„Dviračio šou" laidos kasmet 
rengiami , Auksinio svogūno" 
apdovanojimai. Jų laureatais 
parenkami asmenys iš aukš
čiausio rango valstybės politi
kų rato. Viskas būtų gerai, jei
gu ne nuojauta, kad ironisti
nė, griaunanti retorika, spal
vingas „kičas" be prasmės ir 
tikslo įtvirtina, plečia savo 
erdves. Būtų viskas gerai, 
demokratiška, pilietiška ir 
tiesiog sveikintina, jeigu kandi 
ironija, nepripažįstanti jokių 
vertybių, išskyrus arogantiš
ką jos autorių pozą ir mėgavi
mąsi įgytomis galiomis, taip 
pavojingai nesuartėtų su poli
tinėmis struktūromis ir jų 
mąstysena, ignoruojančia ne 
tik tautinę, nacionalinę savi
monę, bet ir, kas bene svar
biausia, valstybinį patrio
tizmą. 

Išmintingas žemdirbys 
trapių želmenų nesistengia 
pertręšti... Taip yra ir su de
mokratijos kraštutine atmai
na — laissez faire principu, 
t.y. jokiais idėjiniais ar mo
raliniais kriterijais nevaržoma 
veikla. 

Suprantu, kad tokios ma
no mintys ne vienam tautie
čiui gali būti nesuprantamos ir 
nepriimtinos dėl neslepiamo 
kriticizmo. Bet aš puoselėju 
viltį, kad, rašydamas „Drau
gui" kitus savo straipsnius, 
paieškosiu ir surasiu pozity
vesnių nūdieninio lietuvių 
tautiškumo elementų... 

PERŽIŪRI SAVO UŽSIENIO POLITIKĄ 
Lietuva peržiūri savo už

sienio politikos pirmenybes. 
Vyriausybės programos patai
sų rengėjai kalba apie būtiny
bę visuomenę geriau infor
muoti apie naują užsienio poli
tikos kryptį - plėtros ir pagal
bos politiką. 

Daugelis Vyriausybės svars
tomų naujųjų politikos už
davinių, kaip antai įsitvirtini
mas ES institucijose, Šengeno 
erdvėje, įsijungimas į euro zo
ną bei kiti, daugiau ar mažiau 
jau yra skambėję bei buvę 
plačiau aptarti. O viena atski
ra ir visiškai nauja Lietuvos 
užsienio politikos sritis -
plėtros ir pagalbos politika -
iki šiol mažiau minėta, nors 
patys užsienio politikos pa
reigūnai pabrėžia būtinybę 
apie šią sritį plačiau ir išsa
miau informuoti visuomenę. 
Mat šioji plėtros ir pagalbos 
politika iš esmės reikš svarbų 

lūžį, iki šiol pati įvairiai 
buvusi remiama, valstybė nuo 
šiol ruošiasi pati būti paramos 
davėja. 

Plėtros ir pagalbos politika 
iš dalies taip pat yra susijusi 
su Lietuvos naryste Europos 
Sąjungoje, vykdančioje savą 
plėtros ir pagalbos politiką. ES 
narės kasmet į specialųjį 
Plėtros ir pagalbos fondą moka 
įnašus, tam tikrą dalį, maž
daug trečdalį procento šalies 
bendrojo vidaus produkto. 
Vėliau šioji parama pa
skirstoma atskiroms pagalbos 
programoms ir nukreipiama į 
labiausiai skurstančias pa
saulio šalis. 

Nors šis įnašas, anot 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslo instituto vadovo 
Raimundo Lopatos, yra paly
ginti nedidelis, tačiau, kaip 
bebūtų tikėtina, nebūsiąs 
lengvas apsisprendimas Lietu

vai, ypač psichologine prasme. 
„Bet reikia iš tikrųjų pradėti 
kalbėti apie tai. kad būdami 
klubo nariais su visais savo 
įsipareigojimais turėsime žengti 
dar vieną žingsnį į priekį. 
Kitaip tariant, ne tik patys 
gautume, ne tik kruopščiai 
skaičiuot savo biudžetą ir ba
lansą tarp savo gaunamų 
pajamų ir išmokų iš struk
tūrinių fondų ir t.t., bet tuo 
pačiu ir skaičiuot apie tai. kad 
ir mes privalėsim teikti pagal
bą". 

Tiesa, kaip patikslino Už
sienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, šią pagalbą, kaip 
įnašą į ES paramos fondus. 
Lietuva pradės mokėti tik nuo 
2006-ųjų metų. Tačiau ir iki 
to laiko Lietuva ruošiasi 
vykdyti savąją plėtros ir pa
galbos politiką, ir jau yra nu
mačiusi šios politikos nuos
tatas iki 2005-ųjų metų. Jose 

teigiama, jog Lietuva sieks 
prisidėti prie Jungtinių Tautų 
tūkstantmečio viršūnių susi
tikime patvirtintų tikslų įgy
vendinimo. Minėti tikslai: iki 
2015-ųjų perpus sumažinti 
skurdą ir nepriteklių pasauly
je, garantuoti visuotinį pradinį 
išsilavinimą, dviem trečdaliais 
sumažinti mažų vaikų ir tri
mis ketvirtadaliais sumažinti 
gimdančių motinų mirtin
gumą bei kiti. Šiais tikslais 
grindžiamą plėtros ir pagalbos 
politiką Lietuva vykdys, be to, 
siekdama ir savų interesų. 

Antai Vyriausybės patvir
tintose nuostatose rašoma, jog, 
dalindamasi sava sukaupta 
vertinga patirtimi, valstybės 
perėjimo nuo planinės prie 
rinkos ekonomikos, žmogaus 
teisių apsaugos, teisinės vals
tybės kūrimo srityse Lietuva 
stiprins savo vaidmenį tose ša
lyse, regione ir pasaulinėje 

Bronius Nainys 

arenoje. Kartu, kaip teigiama, 
naujos galimybės atsivers ir 
Lietuvos ūkio įmonėms, nes į 
plėtros ir pagalbos projektus, 
be kita ko. įtraukiamos ir pri
vataus kapitalo įmonės. 

Savo humanitarinę bei 
techninę pagalbą Lietuva pir
miausia numačiusi skirti 
kaimyninėms valstybėms -
Rusijai. Ukrainai, Baltaru
sijai, Moldovai, taip pat karš
tiems pasaulio taškams -
Afganistanui ir Irakui. O atei
tyje savą pagalbą Lietuva 
žada nukreipti ir į Pietų Kau
kazo bei Balkanų regionus. 
Beje, naujajame kitų metų 
biudžete jau yra numatyta ir 
atskira plėtros ir pagalbos 
politikos finansavimo eilutė. 
Joje yra numatyta skirti 1 
mln. litų. 

Užsienis pažiurėjo 
kitaip 

J ū r a t ė Damulytė 
Laisvo? 

„Lietuvos, Vokietijos ir 
Europos Sąjungos vėliavos, iš
kilmingas kariuomenės pa
sveikinimas, Lietuvos ir Vo
kietijos himnai, grojami ka
riuomenės dūdų orkestro — 
taip iškilmingai Rolandą Pak-
są pasitiko kancleris Gerhard 
Shroeder", — rašo „Lietuvos 
ryto" bendradarbė Jolita 
Venckutė apie Lietuvos prezi
dento paskutinę viešnagės 
dieną Vakarų Europoje. Pap
rastai kariuomenės pasveiki
nimas organizuojamas tik ofi
cialiai vizituojantiems valsty
bių vadovams, o Pakso — tik 
darbo vizitas, tačiau Lietuvos 
prezidentui buvo padaryta 
išimtis, nes jis lankosi Vokie
tijoje pirmą kartą, aiškino pro
tokolo tarnyba. Ir Pakso kriti
kai, ypač įtaigavę jį šiuo laiku 
į užsienį nevykti, dėl to, atro
do, liko nelaimingi. Lietuvos 
prezidentas su Vokietijos vals
tybės vadovu ilgokai kalbėjosi, 
kartu pietavo ir galėjo jį tiesio
giai supažindinti su Lietuvos 
padėtimi bei pakviesti vokie
čius Lietuvoje investuoti į vers
lus. Vokietijos kancleris pa
brėžė, kad, sudarant Europos 
Sąjungos biudžetą, pagrindi
nis dėmesys turi būti skiria
mas naujoms narėms iš Rytų. 
„Šioje kelionėje susitikimas su 
Vokietijos vadovu man buvo 
svarbiausias", — teigė Lietu
vos prezidentas. 

Iš spaudos pranešimų 
sprendžiant, visa ši viešnagė 
Rolandui Paksui buvo sėkmin
ga. „Ko gero, reikia pripažinti, 
kad Paksas, vykdamas į Briu
selį, pasielgė racionaliai. Pre
zidentas per vizitus nepralošė 
daugiau, negu būtų pralošęs, 
pasilikdamas Lietuvoje", — 
lapkričio 8-tą rašė „Kauno 
dienos" vedamasis. 

Vargu, ar čia tiksliai pa
sakyta? Visus pliusus ir mi
nusus, kurie buvo tik spaudos 
pabaksnojimai (kritiškiausi — 
„Lietuvos ryto"), sudėję, gali
me tvirtinti, kad Rolandas 
Paksas nieko nepralošė, bet 
daug išlošė. Visur jis buvo pri
imtas pagarbiai ir iškilmingai, 
kaip ir kiekvienas kitas vals
tybės vadovas. Lietuva buvo 
pripažinta sidabrine būsima 
ES nare. iš dešimties — antra 
po Slovėnijos, ir Paksas. dė
kingai šį sprendimą priėmęs, 
pasijuto tvirtesnis, kalbė
damas apie kitas sritis. Jo kal
ba Europos politikams Briu
selyje buvo priimta teigiamai. 
Per asmeniškus susitikimus 
su NATO generaliniu sekreto
rium George Robertson. Bel
gijos premjeru Guy Verhofs-

tadt, ES parlamento pirmi
ninku Pat Cox Paksas turėjo 
progą tiesiogiai paaiškinti jam 
keliamų priekaištų pagrįs
tumą ir atsakyti į šių Europos 
politikų klausimus. Nors iš 
tikrųjų tiems priekaištams ir 
nebuvo tiek dėmesio, kiek 
Pakso kritikai Lietuvoje 
laukė. Tai Lietuvos vidaus 
reikalas, ne vienas NATO ir 
ES vadovų atsakydavo žinia-
sklaidininkams. Todėl ir Lie
tuvos prezidentas užsienyje ne 
tik nenukentėjo. Lietuvos 
įvaizdžio nesumenkino, bet 
sėkmingai aHiko valstybės 
vadovo pareigą. 

O kas toliau? Kas jo laukia 
sugrįžus? Apsigins ir liks orus, 
ar bus sudorotas, nepaisant 
kaltas, ar nekaltas? Taigi duo
na nelengva. „Kone nuo pat 
pirmos skandalo dienos vyks
ta savotiškos politikų ir kai 
kurios žiniasklaidos lenkty
nės, kas skaudžiau ir taikliau 
įspirs parklupusiam šalies va
dovui. Kaip iš gausybės rago 
pilasi įvairiausi pasiūlymai, 
ką dar reikėtų nutverti už 
sprando ir papurtyti, kad Ro
landui Paksui neliktų kitos 
išeities — tik atsistatydinti 
arba laukti, kol Seimas jį iš
mes". — rašo „Kauno dienos" 
lapkričio 7 d. vedamasis. Ir šis 
įtūžis nėra atslūgęs. Sėk
minga Pakso viešnagė Euro
poje, ko gero, jį dar daugiau 
sustiprino. Tai matyti ir iš 
konservatorių vadovų V. 
Landsbergio bei A. Kubiliaus 
pareiškimų, nepaisant, kad 
pagrindiniai koziriai iš jų 
rankų jau irgi. išmušti: jokių 
rašytų Pakso su Borisovu su
tarčių nėra. Bet dabar jie jau 
šoka ant morales arkliuko: 
Paksas nebeturi moralinės 
teisės būti Lietuvos preziden
tu, sako Andrius Kubilius. 
Tad kaip jis Paksą iš anksto 
apkaltinęs, nuteisęs ir jau 
reikalaujantis bausmę vykdy
ti, gali būti narys Seimo komi
sijos, kuri sudaryta VSD di
rektoriaus Mečio Laurinkaus 
pažymoje prezidentui mes
tiems kaltinimams nešališkai 
išnagrinėti ir pateikti išvadas? 

Vytautas Petkevičius, bu
vęs sovietinis rašytojas, komu
nistas, žurnalo ..Politika" re
daktorius, paraše knygą „Dur
nių laivas", kurioje labai nei
giamai piešia daug Lietuvos 
Sąjūdžio laikotarpio veikėjų. 
Kažin ar šis. manau, pats to 
laivo kapitonas, šiandieninia
me siautulyje prieš Lietuvos 
prezidentą nerastų pakanka
mai herojų knygai „Durnių 
laivas 11"° 
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Čikagą paliekame truputį 
po dešimtos vakaro, dar švie
soka, bet greitai ima temti ir 
apačioje užsižiebia miesto 
šviesos. Taku į abi puses šmi
rinėja išprususios lėktuvo pa
tarnautojos, siūlo pagalvėlę 
dėl patogumo, atveža atsiger
ti; nenorom kojas ištiesiu po 
sėdyne, bet prieky sėdinčiam 
tai netrukdo ir gurkšnoju mi
neralinį. Gėrimų pasirinkimas 
puikiausias — rinkis, ko širdis 
geidžia, išpildys visus pagei
davimus, tik už šampaną rei
kia truputį primokėti. Bet ką 
čia šampanas, kai visko yra ir 
be jo. Kelionių ekspertai pa
taria, nesusigundyti per daug 
alkoholiniais gėrimais — nu
skridus į Europą, nesijaus 
nuovargio, o nakties metu 
skrendant, geriau bus galima 
šiek tiek pailsėsi. Bet. atrodo. 
kiti tokio patarimo mažai 

paiso. 
Pavakarieniavus netrukus 

pritemdė šviesas. Susirandu 
ausis nerėžiančios muzikos ir, 
patogiai įsitaisęs, skrendu per 
Atlantą. Jo nematau, bet ži
nau, kad apačioje jis yra, ko 
gero siaučia šaltos, šėlstančios 
bangos, brrr... darosi baisu pa
galvojus. Bandydamas pakeis
ti mintis, užsimerkiu, gal pa
vyks užsnūsti, bet kur tau, 
nors apie Atlantą ir nebegal
voju. Net pikta darosi, kai ap
sidairęs matau, kaip daugelis 
veidus priploję prie atramos 
sau ramiai šnopščia, o kitos 
patogiau, galvą prispaudusios 
prie šalia sėdinčio peties, švel
niai lūpomis papsi. 

Į galvą nejučiom ateina 
mintis, kad šį sykį' negir
dėjome aplink nei vieno lietu
viško balso. Ar ne keista, kai 
pagalvoju, oro uoste nepasi

maišė nei vienas lietuviškas 
veidas. Nejaugi šiais metais į 
Dainų šventę niekas neskren
da, o iki renginių pradžios be
liko tik kelios dienos. Prisi
menu, kai į šventę skridau 
1994-ais metais, O'Hare oro 
uoste visuose kampuose bū
riavosi tautiečiai ir kone visas 
SAS lėktuvas buvo užpildytas 
keleiviais, skrendančiais į 
Dainų šventę. Net juokas pa
ėmė prisiminus, kai laukia
majame, prieš einant į lėktu
vą, per garsiakalbį išgirdau 
savo pavardę, ir ji buvo pusėti
nai taisyklingai ištarta. „Ar 
nebus kas atsitikę, o gal mano 
vietą lėktuve dviem asmenims 
pardavė, bet lagaminus prie 
registracijos paėmęs tarnauto
jas nieko neužsiminė, net sėdi
mos vietos numerį davė, tu
rėtų viskas būti tvarkoj", — 
mąstau. Prieinu prie pulto, lyg 
dvejodamas, kam čia manęs 
prireikė. Sąrašus tvarkantis 
vyrukas atsiprašo ir paaiški
na, kad pas juos atsiradusi lyg 
ir sumaištis. Esą ta pačia pa

varde ir daugiau keleivių: 
skirstydami vietas, per klaidą, 
jie perskyrę šeimą, jų pavardė 
buvusi lygiai kaip mano — vy
rą pasodinę kur kitur, o mane 
per klaidą priėjo žmonos. Tad 
ar nemalonėčiau su tuo džen
telmenu susikeisti vietomis — 
jeigu nieko prieš. Jie norėtų 
šeimą suvesti į krūvą. Žinoma. 
aš neprotestuoju, jį užtikrinu: 
kaip čia dabar, negi imsi ir 
perskyrinėsi šeimas, ir dar 
vykstančias į tokią iškilmingą 
šventę — nereikia žmonėm 
nuotaikos gadinti. Labai pa
dėkojo tvarkdarys, o man pa
čiam geriau pasidarė, kad ir 
aš prisidėjau prie sėkmingo 
visų skrydžio į Pasaulio lietu
vių dainų šventę. Vietą gavau 
lygiai gerą, tik kitoje tako pu
sėje, šalimais minėtos porelės. 
Susipažinę, skaniai pasijuo
kėme iš šio nutikimo. Paaiš
kėjo, kad turime ir bendrų pa
žįstamų, tiesa, nesame gimi
nės, bet jie pažįsta mūsų gi
mines, kurie gyvena jų mieste
lyje, tai vis šis tas bendra, o 

Trakų bažnyčios šventoriaus vartai. 

mūsų kaimynystėje gyvena 
net jų sūnus. Paaiškinau, kad 
yra pasitaikę gauti net klai
dingų telefoninių skambučių, 
norinčių kalbėti su jų sūnumi, 
dažniausiai mergaitės jo ieš
kodavo. Taip pasišnekučiuo
jame su simpatiškais bendra-

pavardžiais gerą kelio galą. 
Apie miegą, žinoma, nebuvo 
nei kalbos — jaunesni tada 
buvome. Nemiegojo ir dauge
lis, iš visų pusių sklido lietu
viškų žodžių alasas ir jaunimo 
linksmas juokas 

Užplūdus prisiminimams. 

užsnūst taip ir neteko. Naktis 
buvo trumpa kaip ir visos 
vasaros naktys — spėjo tik 
pritomti. kai pajutome, kad už 
lango jau prašvito ir apšarmo
ję metaliniai lėktuvo sparnai 
apsipylė auksiniais saulės 
spinduliais Bus daugiau 
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L I E T U V O S T U R I Z M A S — 
N E M U N O K E L I A S 

Kiekviena t a u t a savo pa
veldu didžiuojasi , ar t a i bū tų 
t au toda i lė , a r t au t in ia i šokiai, 
a r da inos , a r l iaudies menas . 
Šį pave ldą d a u g i a u s i a i iš
saugojo Lie tuvos va ls t ieč ia i 
(kaimo žmonės) ir d a b a r pri
t a iko savo „gaspador i šką" 
pa ty r imą užsienio t u r i s t a m s . 

T u r i z m a s Lietuvos sody
bose sparč ia i auga . Lietuvos 
ūk in inka i , kur ie verčiasi tu
r izmu, pr is i ta iko prie v a k a r ų 
tu r i s tų pomėgių ir įrengia spe
cialius maudymos i base inus , 
sporto a ikš te les (teniso, krep
šinio, t i nk l in io ir k t . ) . Ne 
ats i l ieka ir žvejybos specialis
ta i . Ba idar ių spor tas vis da
rosi popul ia resn i s Lietuvoje. 
Tur i s t a i gėrisi Lietuvos nuos
tabia g a m t a ir Lietuvoje pa
l ieka v a l i u t o s , k u r i o s da l i s 
a t s i r a n d a Valstybės ižde. 

O ką daro Lietuvos vyr iau
sybė s u L ie tuvos t u r i z m u ? 
N e m u n a s ( N e m u n o ke l ias ) , 
per amž ius mūsų bočių ap
da inuo ta upė, per kurią tu r i s 
ta i pr ieš kelis me tus su „rake
tomis" ( t u r i s t i n i a i s la iva is ) 
vykdavo iš Kauno pr ieplaukos 
į Nidą ir a tga l , žavėjo savo 
p a k r a n t ė m i s ir mies t e l i a i s . 
(A tk re ipk i t e dėmes į į reži
s ierės Nijolės Baužytės spal
vo tas va izda juos tes „Mūsų 
miestel iai" , išleistas Lietuvos 
televizijos, Vilniuje.) Ši Ne
m u n o upės kelionė buvo tokia 
popu l i a r i , kad labai s u n k u 
buvo įsigyti bi l ietus iš anks to 
neužs i sak ius . I r kas įvyksta? 
Vietoje, kad pager inus šį van
dens kelią, įvyksta „privatiza

cija". Turist iniai laivai „rake
tos" i šparduodami ir tuomi 
visa nuos tab i upės kelionė 
išdraskyta! Įdomu, kas neša 
nuopelnus už šį privatizavi
mą? Daba r j a u n i m u i nebe
reikia grožėtis Nemuno kran
t a i s , p laukt i pro Veliuoną, 
kurioje žuvo kunigaikšt is Ge
diminas, kaudamas i s su kry
žiuočiais, nereikia matyt i nei 
Rambyno kalno, ku r i s savo 
s t a tumu apgindavo Lietuvą 
nuo kryžiuočių puolimų. 
Galėjai įsivaizduoti kiek nuo 
buožės smūgių jų kri to žemyn. 
Nere ik ia ma ty t i nei Tilžės 
miesto ir jo apleistų apylinkių, 
kur ias taip nachališkai savi-
nasi „gerieji" Lietuvos drau
gai. Nereikia matyt i Kuršių 
marių pusiasalio su Lietuvos 
žvejų kaimais , nuostabia aug
menija, l auk in ia i s žvėrimis 
bei paukščia is . . . J u k tokie 
vaizdai sukelia patriotizmą ir 
t a u t i š k u m ą j a u n i m o tarpe , 
todėl reikėjo šį upės maršrutą 
sustabdyti! 

Ar neatėjo laikas šį Ne
muno vandens kelią atstatyti 
ir įsigyti la ivus („raketas"), 
kad visi galėtų pasidžiaugti — 
Lietuvos j aun imas , j ų šeimos, 
bei užsienio tur is ta i? Užsienio 
tur is ta i mokėtų didelius pini
gus , jei galėtų su apsistojimu, 
t a rk im Ju rba rke , apžiūrėti tas 
apylinkes su istorijos, archi
tektūros paminklais (Panemu
nės ir Raudonės pilis, Sere
džių ir kt.). 

Garsieji kel iautojai yra 
pareiškę, kad „gražesnio kam
pelio, kaip Nida, nėra visame 
pasaulyje!" 

A lg i s L i e p i n a i t i s 
Chicago, IL 

P R A Š O V Ė P R O ŠALĮ 

J ū r a t ė Stankevičienė „Bi
čiulystėj" spalio 31 d. rašo dėl 
kažkokių priekaištų, neva pa
re ikš tų solistei Violetai Ur -
manai , kad nepadainavo Al
donos arijos iš „I Lituani". 

Atsakymai tam yra t rys: 
p i rmas — ji pati nebuvo kon
certe, an t r a s — nepažiūrėjo į 
programą, t rečias — aišku, 
kad nepažįsta tos arijos. So
listė ją dainavo itališkai. 

Dar buvo pareikštas prie
kaiš tas , ar et iška nus ta ty t i re
per tuarą tokio lygio daininin
kei? 

Kiek žinau, pati solistė pa
sirinko tą repertuarą, tik su
der indama su dirigentu. Ta rp 
kitko, ji y ra pareiškusi spau
doje ir berods per lietuvių tele
viziją, kad labai norėtų padai
nuoti Aldonos partiją ištisai, 
jei kur nors tą operą s tatytų. 
J i pati raginsianti dir igentus , 
kad tai būtų padaryta . Taigi, 
nereikia tokių melų rašinėt i , 
nežinant tiesos. 

D a n a S t a n k a i t y t ė 
Oak Lawn, IL 

P A D Ė K I M E 
P R E Z I D E N T U I P A K S U I 

Lietuva skęsta korupcijoj. 
Keletas teisėjų ar „diplomatų", 
kur ie buvo pagauti , turėjo „pa
si t raukti" iš darbo (Lietuvoj už 
korupciją niekas nesodinamas 
į kalėjimą — tik „pasitraukia", 
o faktiškai — kaip ir senais 
„gerais" laikais — tik pakeičia 
darbą...). Bet tie keli atvejai 
t ik lašas jūro j . 

Tad džiugu buvo matyt i , 
jog prezidentas Paksas nu ta rė , 
kad laikas tvarkyti t as nesi
liaujančias vagystes ir ėmė da
ryti tam žygius. Ir pajudino 
valdančiųjų nusikaltėlių knibž
dėlyną... Gelbėdami savo kailį, 
j ie perėjo į puolimą, apkal t in
dami patį prezidentą susidėjus 

su kažkok ia i s nus ika l t ė l i a i s . 
T i p i š k a i ka i k u r i e m s m ū s ų 
t a u t i e č i a m s ž i n i a s k l a i d a 
t ies iog pražydo visokiais bend
r in ia is kaltinimais, nors konk
rečiai n i eko nenurodė . Tėvy
nės sąjungos vadovas Kubi l ius 
ir ki t i džiugiai p r i s ideda prie 
šios akcijos (k l aus imas kyla, 
a r j ie nenor i kovoti su korupci
ja?) . 

L ie tuv ia i išeivijoj ir Lie
tuvoj t u r ė t ų s u k r u s t i ir padė t i 
p r ez iden tu i jo kovoje su vagi
mis valdžioje. Buvęs preziden
t a s V. A d a m k u s , K. Bobelis ir 
ki t i p a d o r ū s s e imūna i t u r ė t ų 
ne ty lė t i , o pa remt i prez identą . 

D . T r i m a k a s 
Wes t l ake , Ohio 

NESUPRANTU 
Pasku t in iuo ju la iku lietu

vių išeivijos spaudoje d a u g ra
š o m a a p i e man s u n k i a i su
p r an t amus JAV Lietuvių Bend
r u o m e n ė s ir L ie tuv ių fondo 
n e s u t a r i m u s . 

P e r me t in ius L F suvažia
v i m u s būdavo ak iva izdu , kad 
s p r e n d i m a i p r ik l ausė n e nuo 
s u v a ž i a v u s i ų j ų , b e t n u o iš 
a n k s t o a p s i š a r v a v u s i ų gau
s i a i s įga l io janč ia i s b a l s a i s 
(proxy) ke le to L B va ldybos 
na r ių . Todėl j a u kel in t i meta i , 
k a ip suvaž iav imuose nedaly
vauju , n e s n e m a t a u p r a s m ė s , 
o t ik la iko gaišinimą. 

T u o k l a u s i m u B r o n i u s 
N a i n y s „Drauge" š.m. spal io 
15 d. pa tv i r t ina tokią laiky
seną, t e i g d a m a s , kad pe r meti
n i u s s u v a ž i a v i m u s r e i k a l u s 
t v a r k o n e suvažiavimo na r i a i 
ir L F t a rybos d i rektor ia i , o „tik 
t a r y b o s d i r ek to r i a i , n e s j a u 
kel iol ika metų suvaž i av imas 
nebere i šk ia nieko". Dėl to Vac
lovas Kle iza „ D r a u g e " š.m. 
spal io 22 d. laiške „Kas kal
t a s?" k a l t i n a JAV LB, nes ji , 
anot jo . pastojo kelią L F tary

bai pake is t i į s ta tus , neleido 
p a n a i k i n t i įgaliojimų siste
mos. T a s s k a m b a visiškai ne
į t ikinančiai , nes , jei iš tikrųjų 
L F va ldyba norėjo pakeist i , 
galėjo t a i s t u r i m a i s balsais 
lengvai įvykdyti. 

| tą visą įsigilinus, prisi
m e n u pr ieš 30 metų prie 
Čikagos Melrose Parke JAV 
LB Vasar io 16 minėjimą, ku
r i ame kalbėtojas buvo vienas 
iš šešių LF steigėjų, dr. Anta
nas Razma , o programą atliko 
Melrose P a r k o šeštadieninės 
l i tuan is t inės mokyklos moki
niai . Ta proga, paragint i prele
gento, paveikt i pasišventusių 
mokytojų pa ruoš tos pat r io
t iškos programos, ir jausdami 
v i sus l i e tuv ius jungiančios 
JAV LB organizacijos užnu
garį , į te ikėme čekį Lietuvių 
fondui — JAV LB solidarumo 
vardu , tuo papildydami tūks
t an t in inkų gre tas . 

Su LF aug imu didėja ir at
sakomybe prieš lietuvišką vi
suomenę , todėl bendradarbia
v imas t a r p šių dviejų organi
zacijų tu rė tų augti , o ne išnyk
ti , k a ip d a b a r siekiama. Kitaip 
Lietuvių fondas liks tik kelių, 
pa tys save išsirenkančių, pri
vačių a smenų rankose. 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, IL 

V Ė L I N Ė S I R P A S M U S 

Perskaičiusi Danutės Bin-
dokienės, ka ip visada, dailiai 
aprašy tą „Neužmirš tamas Vė
linių v a k a r a s " lapkričio 5-os d. 
„Draugo" laidoje, panorau pa
sidžiaugti panaš iu Vėlinių iš
gyventu j a u s m u . 

Šv. Ju rg io parapijoje tur i
me j a u n ą k u n . Kazimierą Gra
žulį iš Lietuvos. Yra ir gražus 
bū re l i s l ie tuviško j aun imo , 
šeimų. Kun. Kazimiero ir Re
ginos Juodeik ienės rūpesčiu, 
s u o r g a n i z u o t o s Vėlinės 

Vėlinių dieną visus nustebino 
ma ld in inkų gausa, pamaldų 
tu r in iu . Kaip ir Čikagoje, žva
kel ių l iepsnelės, ruden inė 
t a m s a , už langų ve rk ian t i s 
l ie tus . 

„Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas", — gražiu balsu už
giedojo kun. Kazimieras. Mal
d in inka i be vargonų palydos 
.Amžinąjį atilsį" ir t.t. Po Vė
linių liturgijos eisena prie Šv. 
M. Marijos altoriaus, kur. Re
ginos s u m a n u m u , buvo pa
ruoš tas ta rp žydinčių chrizan
t emų stalelis degančioms žva
k u t ė m s sudėti. Įspūdinga ir 
g r a u d u . Prasidėjo šv. Mišių 
a u k a , p inama kun. Kazimiero 
gražiu giedojimu ir maldinin
kų lūpų malda. Pamoks las 
Vėlinių proga jaudinantis ir 
guodž ian t i s , kai kam ak is 
a š a r o m vilgė, arba jos pe r 
skruos tus riedėjo ir ant krūt i 
nės kr i to . Tai nuostabi jungt is 
su mirusiais ir Lietuva. 

Po visų maldų žmonių vei
duose rimtis, širdyse dvasinė 
dovana . Atmintinos Vėlinės! 

I z a b e l ė Z m u i d z i n i e n ė 
Rochester, NY 

A T L I K I M O T R U K M Ė 
P R I M A D O N O S 

K O N C E R T E 

Žurnal is tas Edvardas Šu-
la i t i s ,.Tėviškės žiburiuose" 
prileidžia, kad „orkestras savo 
kūr in ių pagal atlikimo laiką 
grojo gal net ilgiau negu V. 
U r m a n a dainavo". 

Solis tas Algimantas Gri
gas „Drauge" teigia, kad „ką 
ji koncerte dainavo, buvo lygu 
at idainuoti dvi operas be su
stojimo! Atlikimas buvo tiek 
s u n k u s , kad atitiko be per
t r a u k o s atidainuotoms dviems 
operoms!". 

Muzikologas Vy tau ta s 
Strol ia , gyvenantis New J e r -
sey valstijoje, domisi koncerto 

laiko išdalinimu t a r p solistės 
ir orkestro. 

Štai stat ist inė tikrovė. V. 
Urmanos . dainuotos 7 operų 
arijos, įskaitant ir orkestrines 
įžangas prieš arijas, truko 44 
ir pusę minutės. Bisui atlikta 
„Toscos" arija ir liaudies daina 
„O ant kalno (Ulijona)" užėmė 
6 ir pusę minutės. Rezultatai: 
vokalinė dalis pripildė 51 
minutę. 

Programoje įrašyti 4 or
kestro dalykai, pagal dirigen
to Alvydo Vasaičio standartą, 
tęsėsi 26 minutes. Papildomai 
atliktas Massenet operinis in
tarpas, smuiko ir arfos duetas, 
vadinamas „Meditacija", su-
grojama per 4 minutes. Pa
sekmė: 30 minučių instrumen
tinės muzikos. Turėjome retą 
progą gėrėtis 81 gryno meno 
minute. V. Urmana atliko 63 
proc. koncerto, o orkestras — 
37 proc. Likusį laiką užpildė 
plojimai, per t rauka ir nenuo
laidus publikos t roškimas 
išgirsti bisus. 

E. Šulaičio prielaida yra 
tolokai nuo teisybės. A. Grigo 
teigimas yra arčiau tikrovės. 
Galima sakyti , kad solistės 
dainavimo laikas prilygo maž
daug pusantros operos laikui. 
Palyginimui: Lady Macbeth 
(Verdi „Macbeth") operoje tur i 
36 minutes gryno dainavimo; 
Violeta „Traviatoje" 35 mi
nutes; Aida .A'doje" — 31 mi
nutę. 

Įspūdinga buvo Macbeth 
IV veiksmo arija, kurioje spal
vingumui išreikšti Verdi pa
naudoja per 2 oktavas balso 
apimtį. Solistė paliečia že
mąją SI (Do bemolį). o arijos 
gale pasiekia trečios oktavos 
RE bemolį. 

Pagarba Kultūros tarybos 
pirmininkei Marijai Remienei 
ir koncerto rengimo komitetui! 

K a z y s S k a i s g i r y s 
Beverly Shores, IN 

-* ̂  -^£*v_^jWi." 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

P a r u o š i a A d e l ė 

OBUOLIAI — SVEIKA 

Nesen i a i Unive r s i ty of 
California - Davis at l ik

tuose ty r imuose a t r a s t a , kad 
obuoliai ir obuolių sul tys or
gan izme naikina blogąjį cho
lesterolį ( L D D , kur is i lgainiui 
užkemša ar ter i jas ir sukel ia 
š irdies nega lav imus . Tai da r 
v ienas ^rodymas, kad l iaudies 
medicina daugeliu atvejų ži
nojo kai kur ių vaisių, daržo
vių, p r i e skon ių gydomąs ia s 
gal ias , t ik medicinos mokslas 
ilgai to nenorėjo pr ipažint i . 
Amerikiečiai tu r i net pa ta r lę : 
. .Kasd ien obuolys, d a k t a r ą 
šalin nuva rys" (An apple a 
day keeps the doctor away). 

N e vien obuoliai, bet ir ki
ti obuolių produktai — obuo
lių košė, obuolių sultys, tu r i 
t a s ge rąs ias , sveikatai nau 
d ingas ypa tybes . Kaip tuos 
obuolių p roduk tus panaudot i , 
kad n e n u s i b o s t ų ? Š ta i keli 
p a t a r i m a i : 

— s k a n u s gėr imas ypač 
. šal tą žiemos dieną — pakai 

t intos obuolių sul tys su cina
mono lazdele; 

— obuolių sult is gal ima ir 
suša ldyt i , o po to ledo kube
liais pa skan in t i įvairius gėri
mus ; 

— ga l ima virti manų košę, 
aviž in ius dr ibsnius a r bet ku
riuos kitus javainius, vietoj van
dens var to jan t obuolių sul t is ; 

- kai reikia suminkš t in t i 
džiovintus vais ius (pvz„ razi
nas) , pami rkyk i te juos obuo
lių su l tyse ; 

k e p a n t pyragą, dal į 
riebalų (a l ie jaus) ga l ima 
pakeis t i obuolių koše; 

įkait inti obuolių sul t is 
beveik iki v i r imo ir į j a s 

įmerkti arbatžolių maišelį — 
t ikrai skanesnė a rba ta negu 
gaminta su vandeniu; 

— obuolių košė (sušildyta 
a r šalta) labai t inka su kiau
liena, kalakut iena, vištiena ar 
kuria kita mėsa. 

— obuolių s i rupas: 1 dė
žutė sušaldytų obuolių sulčių 
(concentrate). 3 cinamono laz
delės. 2-3 gvazdikėliai (cloves), 1 
šaukštel is „maple" (klevo su
los) prieskonių. Viską supilti į 
puodą ir pavirti 5-10. Išimti 
prieskonius, atvėsinti ir už
pilti an t miltinių sklindžių. 

Obuolių sniegas 
1 ir 1/2 puod. obuolių sulčių 
1 šaukš tas medaus 
3 puod. susmulkinto ledo 
Visus produktus supilti į 

elektrinį plaktuvą (blender) ir 
pačiu didžiausiu greičiu mai
šyti , kol mišinys pasidarys 
purus , kaip sniegas. Patiekti 
tuoj pat , papuoš ian t šaldy
tomis braškėmis arba avietė
mis ir šviežių mėtų lapeliais 
(galima papuošti citrinų, apel
sinų skiltelėmis, plonai sup
jaustytais obuolių griežinėliais). 

AVIŽINIAI DRIBSNIAI NE VIEN 
PUSRYČIAMS 

Kadangi avižų produktai 
naudingi sveikatai (ypač 

širdžiai ir kraujagyslėms), ga
lima rasti būdų, kaip juos pa
naudoti, ne vien verdant košę 
pusryčiams. Čia pateikiame 
du receptus su avižiniais dribs
niais. 

Itališkas mėsos kepsnys 
1 sv. liesos jautienos 
1 puod. avižinių dribsnių 

i greitai išverdanč-ių arba 

papras tu) 
1 st iklainis itališko „spag-

het t i sauce" (15 ir 12 oz) 
1/2 puod. kapoto svogūno 
1/3 puod. sutarkuoto par-

mesan sūrio 
2 kiaušinių baltymai a rba 

1 dėžutė kiaušinių produkto 
(be trynių) 

1 šaukštas Worcestershire 
padažo 

1 šaukštelis maltų pipirų 
į d a r a s 
1/3 puod. r iekutėmis sup

jaus ty tų grybų (vieton jų gali
ma panaudoti 1/3 puod. sup
jaus ty tų alyvuogių: arba 1/3 
puod. s tambia i s u t a r k u o t o s 
cukinijos; a rba 1/2 su ta rkuoto 
mozzarel la sūrio, a rba bet 
kurių šių produktų mišinį). 

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Pariebaluoti 8" dy
džio kepimo indą. Sumaišyt i 
mėsą, avižinius dribsnius. 1/2 
puod. . .spaghetti" padažo, svo
gūnus , parmesan sūrį. kiau
šinių bal tymus. Worcesters-
hire padažą, pipirus. Mišinį 
padalinti į du vienodo dydžio 
gabalus. Padaryt i iš jų du ap
sk r i tu s „kepa l iukus" , maž
daug 7 colių diametro kiekvie
ną. Pirmąjį įdėti į kepimo 
indą, an t viršaus uždėti pa
ruoštą įdarą, uždėti antrąjį, 
kraš tus suspaust i , kad įdaras 
neiškristų, gražiai nulyginti 
viršų (kepsnys turi būti apva
lus, kaip duonos kepal iukas) 
ir kepti 40 45 min., kol niesa 
bus visiškai iškepusi. 

Iškepusią mėsą apipilti i: 
kus iu paši ldytu ! puod 
„spaghett i" padažo, papuošti 
mozzarella sūriu ir juodųjų 
alyvuogių griežinėliais. 

Vištienos „piršteliai" 
1 ir 1/4 puod. s a u s ų avi

žinių dr ibsnių (greito vi r imo 
a rba p a p r a s t ų ) 

1 ir 1/4 šaukšte l io džiovin
to bazil iko (basil) 

1 šaukš te l i s pap r ikos 
L/2 šaukš te l io raudonėl io 
(oregano) 
1/2 šaukš te l io džiovintų 
čiobrelių ( thyme) 
1/4 šaukš te l io česnako 
mil tel ių (garlic povvder) 

2 v i š tos k r ū t i n ė l ė s , be 
odos. be kaulų, perp jau tos per 
pusę 

1/4 puod. lieso pieno 
1/4 puod. al iejaus 

P a d a ž u i 
1 s k a r d i n u k ė (8 oz) pomi

dorų padažo ( tomato sauce) 
1/2 puod. s u p j a u s t y t ų 

žalių svogūnų (su la i ška is ) 
Įka i t in t i o rka i tę iki 425 

laipsnių F . Avižinius dribs
n ius supilt i } elektrinį plaktu
vą (blender) ir pačiu didžiau
siu greičiu pamaišy t i , kad 
susmulkė tų — 1 min. Įmai
šyti 1 šaukštel į baziliko ir vi
sus k i tus prieskonius. Vištos 
k rū t inė les supjaustyti išilgai 
m a ž d a u g 1 colio storio juos
t e l ėmis . Pavoliot i sausuose 
produktuose . Pavilgyti į pieną 
ir d a r kar tą apvolioti avižinių 
dr ibsnių mišiniu. 

Pa ruoš tą mėsą sudėti į pa-
riebaluotą kepimo indą, viršų 
vienodai aplaistyti aliejumi ir 
kept i 25 -30 min.. kol mėsa 
bus visiškai minkšta . 

Vištienos „pirštelius" pa
t iekt i su padažu, kuris pada
romas taip: pomidorų padažas 
sumai šomas su 1/4 šaukštelio 
baziliko, supjaustytais žaliai
s ia is svogūnais, gerai įkaitin
tas ir patiekiamas prie mėsos. 

Receptai iš įvairių 
amerikietiškų šaltinių 

PASINAUDOKIME 
MIKROBANCE 

Burokėliai su apelsinais 
1 puod. apelsinų sulčių 
1/3 p u o d . c u k r a u s 
1 š aukš t a s krakmolo (ku

kurūzinio arba bulvinio) 
1 š aukš t a s sviesto 
2 šaukštel iai sutarkuotos 
ape l s inų žievelės (tik 

oranžinė dalis) 
1/4 šaukštel io druskos 
2 s t ik la in ia i a rba skar

d inukės (16 uncijų kiekviena) 
r iekelėmis supjaustytų kon
servuotų burokėlių. 

Visus produktus , išskyrus 
burokėl ius , sumaišyti mikro-
bangei t i n k a m a m e inde. Už
dengti dugnu arba lėkšte ir 
pavir int i mikrobangėje (aukš
č iaus ia t e m p e r a t ū r a ) 3—4 
min.. duka r t pamaišant , kol 
pas idarys t i r š ta , lygi masė. 
Įmaišyti burokėlius, uždengti 
ir pakai t in t i 1—2 mm., kol bus 
gerai įkaitę 'pamaišyt i bent 1 
k a r t a . 

18 porcijos | 

Spanguolės su obuoliais 
1 puod.cukraus 
1/4 šaukštelio malto cina

mono 
1/4 šaukštelio maltų 
gvazdikėlių (cloves) 
1/4 šaukštelio maitų kvap

niųjų pipirų (allspice) 
1/2 puod. obuolių sulčių 
1 sv. šviežių arba šaldytų 
spanguolių 
2 vidutinio dydžio rūgš tūs 
obuoliai, nulupti, ir s t am

biai sukapoti 
1/2 puod. sukapotų grai

kiškų riešutų (vvalnuts) 
Sumaišyti cukrų, priesko

nius ir obuolių sultis 2 litrų 
dydžio mikrobangei sk i r tame 
inde. Įmaišyti spanguoles ir 
obuolius. Uždengti vaškuotu 
(pargamentiniu) popieriumi ir 

Išnuomoja 

*C;-: 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

O a k Lawn i šnuomojamas 
4 mieg. namas . 
Arti mokyklos. 

Tel . 708-289-8577; 
708-423-4761. 

PASLAUGOS 

SIŪLAU PASLAUGAS 
Vidaus apdailos darbai, 

santechnika, virtuvės įrengimai. 
Tel. 708-466-6130. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOMJa NAMU, SVEKATOS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas Tunu aarbo draudimą 
S. Benetis. tel. 630-241-1s»12 

pačia aukščiaus ia tempera
tūra pavirinti 8-10 min. , 
dukart pamaišant . 

Atidengti ir da r pavirinti 
apie 3 min.. kol truputį su-
tirštės. Įmaišyti riešutus, at
vėsinti prieš patiekiant prie 
paukštienos ar kitos mėsos. 
(Gaunama maždaug 4 ir 1/2 
puod.) 

Atsiuntė Aurelija V. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
į B t , Landmark 
E— , a t* : properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 70&425-7160 
Mobil 773-5900205 
Pager 630-314-4330 

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

Siū lo d a r b ą 

Live-in Nannv in Glencoe. 6 davs 
$540. Mušt speak English. U.S. 
references and experience with 

newborns. 
847-331-3304. Five Diamond 

Agency for Nannies. 

Reikia darbuotojo TTK 
SAVAITGALIAIS, kuris moka 

dažyti, cemento, stogu- .,drywaH" bei 
visus statybos darbus. 

Kreiptis: Kirst Rate Real F.state. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022. 
fa\ 630-637-9557. 



Rusijos vadybininkai ir Lietuvos 
liberaldemokratai planavo valdyti padėtį Lietuvoje 

Atkelta iš 1 psl. 
tyrimo komisijai dėl galimų 
grėsmių nacionaliniam saugu
mui. 

Anot A. Paulausko, „pagrin
dinis smūgis būtų nukreiptas 
socialdemokratams, taip pat ir 
Naujajai sąjungai. Po šių smū
gių turėtume patirti nesėkmę 
rinkimuose". 

A. Paulauskas, praėjusio 
dešimtmečio pradžioje buvęs 
pirmuoju nepriklausomos Lie
tuvos generaliniu prokuroru, 
teigė, jog dokumentas „priskir
tinas prie veiksmų, turinčių nu

sikalstamą pobūdį". „Tai išties 
pavojingas planas, kuris, jei bū
tų sumokėti pinigai ir būtų įgy
vendintas, sukeltų pakankamai 
didelę sumaištį", sakė A. Pau
lauskas. 

„Jis nukreiptas į mūsų 
visuomenės gyvenimo destabili-
zavimą, politinių procesų įtako-
jimą liberaldemokratų partijai 
palankia kryptimi", sakė A. 
Paulauskas. 

Anot jo, plane buvo „nuro
dytos ir kainos: didysis skan
dalas — 80,000, lydintys — po 
35,000" JAV dolerių, kurie turė

jo būti sumokėti neįvardytiems 
plano vykdytojams. 

Liberalų demokratų parti
jos pirmininkas Valentinas Ma
zūroms kategoriškai paneigė A. 
Paulausko teiginius. 

„Jokių planų dėl kitų parti
jų diskreditavimo ir kitokių 
'juodųjų technologijų' naudoji
mo mes neturėjome, neturime ir 
neturėsime", sakė V. Mazūro
ms. 

Jo teigimu, Liberalų demok
ratų partija kategoriškai atsiri
boja nuo bandymo ją susieti su 
„Almax" veikla. 

Slaptuose saugumo įrašuose — prezidento balsas 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak dienraščio, įrašytas 
ir A. Drakšo pokalbis su R. Pak-
su jau įsiplieskus šiam politi
niam skandalui. Esą valstybės 
vadovas reiškia nepasitenkini
mą, kad „Restako" direktoriui 

reikės duoti parodymus Gene
ralinėje prokuratūroje. 

Parlamentinės komisijos 
nariai išgirstus pokalbius vadi
na itin reikšmingais ir tikina, 
jog tyrimas dabar gali smarkiai 
pasistūmėti į priekį. 

Pasak „Lietuvos ryto", 
teigiama, kad nauja VSD infor
macija patvirtina daugelį anks
čiau specialiųjų tarnybų pateik
toje pažymoje minimų faktų ir 
yra nenaudinga prezidentui ir 
jo aplinkai. 

Generalinis prokuroras: 
prezidento pokalbių įrašai turėjo būti sunaikinti 

Atkelta iš 1 psl. 
Jo teigimu, jei įrašus per

klausė grėsmes nacionaliniam 
saugumui tirianti parlamentinė 
komisija, „tai yra labai blogai". 

Komisijos nariai pirmadienį 
klausėsi kažkokių slapta darytų 
pokalbių įrašų, tačiau nekonk
retizavo jų turinio, nes jie yra 

slapti. 
„Medžiaga tikrai yra labai 

įdomi. Jūs turėsite malonių mi
nučių, jeigu ji bus išslaptinta", 
pirmadienį apie pokalbių įrašus 
sakė komisijos pirmininkas 
Aloyzas Sakalas. 

Atsargiai apie slaptus įra
šus kalba ir Seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas. „Preziden
tas nėra asmuo, kurio atžvilgiu 
gali būti vykdoma operatyvinė 
veikla. (...) Įrodymai turi būti 
surinkti nepažeidžiant įstaty
mų", po antradienį vykusio susi
tikimo su prezidentu R. Paksu 
sakė A. Paulauskas. Jis teigė 
pats įrašų negirdėjęs. 

Į prezidento komandą kviečiamas JAV lietuvis 
Atkelta iš 1 psl. 

Tikimasi, kad artimiausiu 
laiku L. Kojelis jau atvyks į Lie
tuvą. 

1981-1989 m. L. Kojelis dir
bo JAV prezidento Ronald Rea-
gan administracijoje Europos ir 
NATO reikalų skyriuje Penta
gone, Baltųjų Rūmų ryšių su vi
suomene skyriuje, Valstybės 
departamento pabėgėlių reikalų 

skyriuje ir kt. 
Nuo pat jaunystės L. Kojelis 

aktyviai dalyvavo JAV Respub
likonų partijos veikloje. 

Buvo įvairių kandidatų — į 
savivaldybės postus, Kongresą, 
Senatą ir JAV prezidentus — 
rinkimų kampanijų narys. 

L. Kojelis įgijo įgūdžių įvai
riose srityse: komunikacijos ir 
spaudos, įvaizdžio bei politikos 

formavimo, finansinių išteklių 
organizavimo, renginių planavi
mo bei vadovavimo. 

L. Kojelis gimė ir užaugo 
Kalifornijoje. 

1976 m. jis ekonomikos ir 
istorijos bakalauro laipsniu 
baigė Kalifornijos universitetą, 
o 1978 m. tarptautinių santykių 
magistro laipsniu — Princeton 
universitetą. 

Suabejota Seimo nario galimybe dirbti 
su valstybės paslaptimis 

Atkelta iš 1 psl. 
E. Skarbalius neslepia ben

draujantis su R. Smailyte ir 
kartą viešėjęs Vilniuje gyvenan
čios A. Aksentjev-Kikališvili su
gyventinės namuose. 

Ziniasklaidoje buvo pavie

šintas VSD slapta darytas po
kalbio tarp E. Skarbaliaus ir R. 
Smailytės įrašas, kuriame par
lamentaras prašo pinigų. 

E. Skarbalius teigė pinigų 
prašęs Telšiuose rengtai moks
linei konferencijai. 

Parlamentaras neigia nusi
kaltęs įstatymams. 

Socialliberalas yra Naciona
linio saugumo ir gynybos komi
teto narys, jis turėjo VSD leidi
mą susipažinti su valstybės pas
laptimis. 

Daugiausiai vaikų naujuosius tėvus susiranda užsienyje 
Atkelta iš 1 psl. 

Pastaraisiais metais gau
siau lietuvius vaikus įvaikina 
italai, prancūzai, kone 60 lietu
vių per pastaruosius trejus me
tus išvyko pas įtėvius į Izraelį, 
30 — į Vokietiją. Europos vals
tybės ima nurungti Ameriką, į 
kurią anksčiau išvykdavo šim
tai vaikų. 

„Vaikai šeimose tampa ko
ne dievukais. Visas pasulis jų 
šeimose sukasi apie įvaikius", 
kelionių pas italų įvaikintus lie
tuvius įspūdžiais dalijosi Įvai
kinimo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorė Odeta Tarvydienė. 

Sunkumų kyla įvaikinant 
vaikus, turinčius rimtų sveika
tos sutrikimų. Daugiausia to
kius vaikus ryžtasi auginti už

sieniečiai, tačiau labiau linksta 
prie tų, kurių sveikatos ar vys
tymosi trūkumus galima ištai
syti operacija, brangiu gydymu. 

Lietuvoje per šiuos metus iš 
viso įvaikinta 150 vaikų. 

85 iš jų išvyko į užsienį pas 
naujuosius tėvus. 

Iš mažesnės dalies likusių 
Lietuvoje apie pusę įvaikino 
tikrojo vaiko tėvo ar mamos 
naujoji sutuoktinė ar sutuokti
nis. 

Šiuo metu, pasak O. Tarvy
dienės, Lietuvoje yra tik 51 šei
ma, norinti įsivaikinti. 

„Lietuviai nėra aktyvūs įsi
vaikindami. Keista skaityti 
publikacijas, kad daug šeimų 
negali turėti vaikų patys, dėl to 
išgyvena, o apie galimybę įsivai
kinti nepagalvoja", sakė O. Tar

vydienė. 
Lietuviai labiau linkę įsi

vaikinti mažesnius — iki 3 me
tų — vaikus. 

Įsivaikinti pagal įstatymą 
gali asmenys iki 50 metų. 

Ši taisyklė galioja tiek lietu
viams, tiek užsieniečiams. Iš
imtys taikomos, kai įsivaikina
mi vaikai yra vyresni nei 10 me
tų. 

Lietuvių šeimos neretai lin
kusios slėpti, kad įsivaikino, ne
retai linkstama ir nuo įvaikio 
nuslėpti tikrąją jo atsiradimo 
šeimoje istoriją. 

O. Tarvydienės teigimu, per 
trejus tarnybos darbo metus ne
buvo atvejų, kad įsivaikinusios 
šeimos grąžintų įvaikius į glo
bos namus. (BNS) 

Algirdas Brazauskas: Lietuvai nebus reikalingas 
silpnas prezidentas 

Atkelta iš 1 psl. 
nei komisija, ir jeigu jie bus spe
cifiniai, kaltinantys tiesiogiai 
prezidentą — tai bus vienas 
sprendimas. Bet jeigu bus dis
kusija apie tą reikalą be papil
domų faktų, tai bus visiškai ki
tas sprendimas. Aš esu nepa

siruošęs daryti kokios nors išva
dos, aš laukimo būsenoj", sakė 
A. Brazauskas. 

Komentuodamas prezidento 
R. Pakso pirmadienį pasakytą 
kalbą, kurioje valstybės vado
vas pareiškė dėl skandalo neat
sistatydinsiąs ir žadėjo per-

Prezidento apklausa vyks kitą savaitę 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak A. Klimavičiaus, apie 
būsimą apklausą bus informuo
tas ir J. Borisovas ir, jei norės, 
apklausoje galės dalyvauti. 

Kaip dienraščiui „Respub
lika" sakė įtariamojo grasinimu 
prezidentui J. Borisovo advoka

tas Adomas Liutvinskas, gyny
ba šia teise greičiausiai norės 
pasinaudoti ir į apklausą at
vyks. 

Po nepriklausomybės atkū
rimo R. Paksas bus pirmasis 
Lietuvos prezidentas, dalyvavęs 
apklausoje. 

tvarkyti Prezidentūrą, prem
jeras sakė, kad „reikia labai tie
siai atvirai pasakyti savo pozici
ją. Nes pusiau kalbėjimas 
žmonių neįtikina". 

„Man atrodo, prezidentas 
daro pažangą", sakė A. Bra
zauskas. 

1993-1998 metais preziden
to pareigas ėjęs Algirdas Bra
zauskas buvo kviestas duoti pa
rodymus tiriant Sausio 13-osios 
bylą, tačiau atsisakė. 

Pagal Baudžiamojo proceso 
kodeksą, prezidentas gali ir at
sisakyti dalyvauti apklausoje. 

Af A 
RAMINTAI MOLIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui sk. 
PETRUI MOLIUI, dukroms RIMAI ir DANUTEI 
su šeimomis bei visiems giminėms. 

Vladas ir Aniceta Gedmintai, Sr. 
Vladas J r., Kęstutis ir Aleksandras 

Gedmintai su šeimomis 

DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 12 d., trečiadienis 

A u k o s L i e t u v o s V a i k ų Vi l t ies Los Angeles skyriui , 
2003 m. k o v o m ė n . — 2003 m. lapkričio mėn. 

$1,500 Seattle Lietuvos Dukterys. 
$1,000 Laima Leko, A. A. Sofija Brazauskienė. 
$900 A. ir I. Šėkai. 
$500 Los Angeles Birutietės, Ingrida Jodelienė. 
$400 I. Raulinaitienė. 
$350 R.ir I. Bužėnai. 
$200 T. ir G. Skirgailos, P. ir E. Orrico, L. Kuntsmanas, 

V. Lembertas. 
$100 R. ir L. Ringiai, M. K. Marshall, J. ir L. Pupiai, J . 

ir J. Šepikai, B. Dzenkaitienė, S. Adams, B. ir I. 
Mičiuliai, R. ir A. Nelsai, D. Walker, R. ir R. Kont
rimai, P. ir I. Arai, D. ir V. Ellner. 

$85 K. ir S. Schneider. 
$80 A. ir E. Daukantai. 
$60 D. ir L. Gedgaudai. 
$50 P. Vadopalas, C. ir A. Venclovas, S. Nyerges, A. ir 

D. Zikai, J. ir D. Navickai, I. Jakimavičiūtė. 
$40 K. ir A. Willeke. 
$36 G. Herzog. 
$35 R. Novak. 
$30 M. ir R. Banioniai, M. ir D. Sodeikos, G. Plukienė. 
$25 R. ir P. Jocai, T. ir L. Gulbinai, J. ir J. Goldstein, 

F. Petraitis, V. Paieda, A. Bulotienė, A. Dancy, O. 
Katilienė, E. Enck, D. Kaškelienė, R. Dabšys, A. ir 
A. Vosyliai, N. Skopas, J. ir A. Venckūnai, R. 
McGrath, K. Makauskas, G. ir D. Moors, N. Lu-
kauskienė, N. Railaitė, P. ir G. Šlapeliai, I. Šatas, 
M. Šepikaitė. 

$20 A. Carper, M. Butkienė, K. Švarcas, A. ir M. Vait-
kai, S. ir E. Kungiai, T. Kulbis, A. ir A. Kiškiai, R. 
Jonės, V. Žemaitaitis, S. ir V. Keršuliai. 

$10 L. Stadalninkienė, C. Alo, G. Lushis, R. Bureika, 
S. ir S. Maksvyčiai, M. Cowen, A. ir A. Vosyliai. 

$5 T. Chen, M. Juška. 

Aukos special iom progom: 

B i r u t ė s i r Alekso Gricių 50 metų vedybų sukaktuvių 
p r o g a : 

R. ir L. Ringiai. 
S. ir D. Babušiai, J. ir C. Daunis, A. ir M. Griciai, 
R. ir D. Griciai, J. ir D. Navickai, V. ir G. Trasikai. 
V. Butkevičius, G. Botorff, V. Gilys, K ir S. Gri
ciai, B. ir I. Mičiuliai, S. ir L. Pintar, K ir A. Rei-
vydai. 
C. Farkas, J. Lundgren, G. Stein. 
H. Naerheim, L. Nemeroff, B. Shulman. 

$200 
$100 

$50 

$20 
$10 

A. a. B i ru t ė s S te ikūn ienės prisiminimui: 
$100 Salomėja Nyerges. 
A.a. Bronės Adamson pr is iminimui: 
$100 I. Jodelienė, J. ir R. Jogos, A. ir D. Polikaičiai, I. 

Raulinaitienė. 
$50 V.ir S. Fledžinskai, A. ir B. Kliorės, R. ir R. Kont

rimai, J. ir D. Navickai, L. ir R. Polikaičiai, R. ir L. 
Ringiai, V. ir H. Vidugiriai. 

$25 E. ir E. Arbai, I. ir E. Bandžiuliai, E. Dovydai
tienė. 

$20 B. Dzenkaitienė, O. Norkienė, L. Stadalninkienė, 
N.N. 

$10 V.ir V. Ruzgiai, B. Venckienė. 
$5 E. Dambra. 

A. a. Madės i r A leksandro Kiršonių prisiminimui: 
$200 J. ir D. Francesco. 
$100 G.ir R. Vitkai. 
$50 A. ir V. Mikuckiai, A. ir D. Polikaičiai, J. ir D. Na

vickai, L. ir A. Butkiai, S. ir B. Dacus, L. Dargytė. 
$40 R. ir P. Jocai. 
$20 M. Renkus. 
$15 J. Rukšėnienė, V. Kazlauskienė. 
$10 A. ir A. Vosyliai, I. Medžiukas, J. ir G. Raibiai. 
$5 E. Mikalonienė. 
P a g e r b t i Vaidą Kiškytę-Holwager: 
$500 Capital Group Companies Charitable Foundation. 
Knygos „Gėrio Šviesa" iš leidimo proga (padėka Lem-
b e r t ų šeimai) suauko ta : $1,035. 

„DRAUGAS informuo|a , „DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS — išeivijos tr Lietuvos Jungti*; 
„DRAUGAS" — lietuvybės švyturys tr sargas! 
Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

A t A 
Leitenantas 

BRIAN DONATAS SLAVĖNAS 
Žuvo Irake 2003 m. lapkričio 2 d., sulaukęs 30 

metų. 
Gyveno Genoa, IL. 
Nuliūdę liko: tėvas Ronaldas su žmona Christi ir jos 

vaikais Sam ir Sarah Brakefield, mama Rosemarie 
Dietz-Slavėnas, brolis Eric su žmona Lori ir šeima; bro
lis Marais; teta Erika Brooks su šeima, dėdė dr. Julius 
su žmona dr. Gražina Slavėnai ir šeima; močiutės Hali
na Dilienė ir Mary Lou Dietz; daug giminių Lietuvoje; 
draugai ir pažįstami Amerikoje. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, lapkričio 12 d. nuo 
3 v. p.p. iki 8 v.v. Faith United Methodist bažnyčioje, 
325 S. Stott St., Genoa, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 13 d. 11 
v.r. Iš bažnyčios a.a. Brian Donatas bus palaidotas Ge
noa kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti naujai kuriamam fon
dui. (Pavadinimo dar nėra). 

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

Nuliūdę ar t imiej i 

Laidot direkt. Slater-Butalo F.H. Tel. 815-784-5191. 

A t A 
IRENAI VILGALIENEI 

mirus, jos vyrui JONUI, vaikams RYTUI, RA
SAI ir JUSTUI su šeimomis bei broliui JUSTUI 
KIBIRKŠČIUI, jo šeimai ir visiems artimiesiems 
nuoširdžiai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Gražina ir Vladas Biknevičiai 
Aleksandras Daunys 

Liusė-Gražina Garbienė 
Janina Gerdvilienė 

Jonas Kaminskas 
Angelė ir Albinas Karniai 

Alvitą Kerbelienė 
Liuda Kulikauskienė 

Danutė ir Vytautas Mažeikos 
Birutė ir Jonas Mikalauskai 

Stasė ir Petras Rasimai 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 

Vladas Stoškus 
Jonė Staškuvienė 

Genovaitė Treinienė 
Vytautas Vaičiulis 

Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Sofija Vaškienė 

Janina Vienužienė 
Laima Vitkauskienė 

New Yorko lietuvių visuomenės veikėjai 

A t A 
IRENAI VILGALIENEI 

KIBIRKŠTYTEI 
mirus, vyrą JONĄ, Tautos fondo tarybos vicepir
mininką ir buvusį Tautos fondo tarybos ir valdy
bos pirmininką, dukrą RASĄ, sūnus RYTĄ ir 
JUSTINĄ bei jų šeimas, brolį JUSTINĄ, visą 
plačią giminę ir visus artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Tautos fondas 

Kodėl, kodėl net nepasakiusi „Sudiev" 
Mus palikai ir išėjai? 

JAV Lemonto LB valdybos narei 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui GEDIMINUI, dukrai RAMUNEI, sūnui 
KĘSTUČIUI su šeima, broliui LIUDUI su šeima 
bei visiems jos artimiesiems. 

JAV Lemonto LB valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

JAB LB KULTŪROS TARYBOS PREMIJOS 

IEŠKANTIEMS DARBO GERAS REZIUME - GERA PRADŽIA 

JAV LB Kultūros tarybos 
premijos buvo įsteigtos 1980 
m., Kultūros tarybai vadovau
jan t Ingridai Bublienei. Pir
moji premijų šventė įvyko 
1980 m. gegužės 14 d. Cle-
velande, Ohio. 

Okupacija, tremtis, karai 
paveikia kultūros formas. 
Lietuvos krašto kultūra ir tau
tinis kūrybinis menas skiriasi 
nuo išeivijon patekusių lietu
vių kūrybos. Išeivijos kultūra 
reiškėsi ir tebesireiškia atski
ruose individuose. Tie indivi
dai atiduoda savo jėgas kūry
bai ir laukia auditorijos. Išei
vijos kultūrininkų įnašas į 
lietuvišką gyvenimą ir lietu
vybės išlikimą buvo ir tebėra 
reikšmingas. Išeivijos kultūri
nis gyvenimas, tikimės, dar 
gyviau sužydės, kai į darbą 
įsijungia vis daugiau tautiečių 
ir kultūrininkų iš Lietuvos. 
Ateities kartos studijuos ir iš
kels išeivijos kultūrinį pali
kimą ir jo reikšmę svetimame 
krašte. 

Viena iš išeivijos kultūri
nio pasireiškimo formų yra 

jau daugiau kaip dvidešimt 
metų vykstančios kultūros 
premijų šventės. Šiais metais 
Premijų šventė vyks lapkričio 
15 d., 6 v.v., PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šį kartą buvo sudaryti spe
cialūs komitetai atrinkti iški
lius kultūros kūrėjus. LB Kul
tūros taryba kultūrininkus 
atžymi atitinkančiais žymeni
mis, plaketėmis, o Lietuvių 
fondas — piniginėmis dovano
mis, įteikdamas kiekvienam 
po 1,000 dol. 

Premijuojame dailininkus, 
radijo darbuotojus, žurnalis
tus, muzikus, teatro darbuoto
jus, tautinių šokių mokytojus. 
Kviečiame lietuvių visuome
nę, bendruomenininkus, Lie
tuvių fondo narius atsilankyti 
į Premijų šventę ir pagerbti 
mūsų kultūrininkus. 

Po oficialiosios dalies bus 
meninė programa, kurioje da
lyvaus pianistas Aidas Puo
džiukas ir smuikininkas Dai
nius Puodžiukas. Bus vaišės. 

JAV LB Kultūros taryba 

- „Drauge" jau kelios sa
vaitės su dideliu pasisekimu 
veikia darbo agentūra. Nau
josios įstaigos vedantieji -
„Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis ir Linas 
Kevličius nusiteikę optimis
tiškai, nes patyrė, kad gali pa
dėti žmonėms. Jie kartais su
siduria su problemomis, ku
rios kyla iš besikreipiančiųjų 
nežinojimo, todėl Linas Kev
ličius nutarė paaiškinti kai 
kuriuos dalykus, kuriuos turi 
žinoti kiekvienas ieškantysis 
darbo. 

- Žmonės, kurie tik prade
da ieškoti darbo, mano, kad 
susirasti jį yra labai paprasta. 
Jie klysta. Tai ne savaitės, o 
tuo labiau ne pusvalandžio 
reikalas. Skambinkit, sakykit, 
ko jūs norite, pas mus užsira-
šymas nieko nekainuoja, ir 
mes jums padėsime. 

- Ar jau padėjote kam 
nors? 

- Jau 5 žmonės buvo pa
siųsti pas darbdavį interviu. 

Zarasiškrų klubo narių 
metinis susir inkimas vyks 
lapkričio 13 d. 1 v. p.p. Šaulių 
namuose 2417 W. 43 str. 
Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, lapkričio 16 d., 1 v.p.p., šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams. 

Lapkričio 16 cL, 12 v. p.p., 
Šaulių namuose, 2417 W 43 
St., vyks paskutinė rudens 
gegužinė. 

Marquette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje lapkričio 
15 d., šeštadienį, 5 vai. 
Mišiose giedos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choras. 
Kviečiami ir Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo, Šv. 
Antano parapijų ir Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos chorai. Jau antri metai, 
prašant šv. Cecilijos, giesmi
ninkų ir muzikų globėjos, 
užtarimo, šv. Mišiose melsi
mės už gyvu? ir mirusius cho
ristus, chorų vadovus ir jų 
šeimas. Tikimės visų akty
vaus dalyvavimo. 

margutis2@sbcglobaLnet -
šiuo elektroninio pašto adresu 
galite rašyti „Margučio 2" 
radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-
2242. ..Margučio 2", pačios 
seniausios lietuviškos radijo 
laidos JAV, galite klausytis 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM banga kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 8 vai. 
v. „Margučio" studija įsikūrusi 
2711 W. 71st. Street, Chicago, 
IL 60629. 

Lapkričio 14 dL, penktadie
n į 7:30 v.v„ Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre (5620 
South Claremont Avenue, 
Chicago, IL, 60636), bus ati
daryta Kanados lietuvių dai
lininkų meno paroda, kurioje 
dalyvaus vienuolika daili
ninkų. Modernaus meno paro
dą rengia Kanados lietuvių 
dailininkų draugija. Paroda 
tęsis iki gruodžio 7 d. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC. Lemonte, didžiojoje salė
je, lapkričio 16 d., 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų skambinti Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257-
0153; Dainai Siliūnienei tel. 
630-852-3204. 

Visi, mėgstantys liaudies 
dainas, šokius ir žaidimus, 
kviečiami į folkloro vakaronę 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 15 d., šeš
tadienį, nuo 6 iki 9 v.v. 
Vakarą ves folkloro klubas 
„Kūmužėliai", jiems talkins 
kaimo kapela ..Sodžius", an
samblis „Gabija" ir kt. muzi
kantai . Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. 
Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

Lapkričio 16 d-, po sekma
dienio šv. Mišių. Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos salėje vyks konferen
cija „Sekmadienio Eucharis
tijos šventimas". Teologijos 
doktorantė ses. Ramutė Bud-
vytytė skaitys pranešimą apie 
naujus liturginius pakeitimus 
Eucharistijos šventime Čika
gos arkivyskupijoje. 

Kaip jiems pasisekė, mes dar 
neturime žinių. 

- Je igu žmogus gavo 
darbo, j i s gali pas Jus 
nebegrįžti ir nesumokėti 
už Jūsų paslaugą. 

- Mes pasirašome su žmo
gumi sutartį, kad jis, gavęs 
darbą, mums už paslaugą su
mokės tam tikrą atlygį. Ir nė 
vienas tam neprieštarauja, 
nes šiuo momentu darbo rin
koje yra sunkus laikotarpis -
darbo trūksta net patiems 
amerikiečiams. O naujai atvy
kusiems, tuo labiau nelegaliai 
gyvenantiems, susirasti darbą 
dar sunkiau. Pirmiausia aš 
skatinčiau tuos, kurie ieško 
darbo, būtinai susirasti kolegi
jas, kur nemokamai moko 
anglų kalbos (jeigu neturite 
lėšų užsimokėti). Artimiau
sioje ateityje ieškantiems 
darbo kalbos mokėjimas bus 
pats ' svarbiausias dalykas. 
Tiesa, yra sunkių fizinių 
darbų, pvz., patalpų valymas, 
ligonių prižiūrėjimas, kur 

kalba nėra tokia svarbi. Bet 
čia jūsų atlyginimas bus daug 
mažesnis. Kitas dalykas -
stenkitės parengti kuo geresnį 
savo reziume. Tavo reziume -
prisistatymas yra tavo veid
rodis. Rimtos kompanijos daž
nai prašo pirmiausia ne pa
čiam pasirodyti, o atsiųsti re
ziume - j i e iš to reziume mato, 
kas tu esi ir ką tu sugebi. 
Todėl mes norime padėti 
žmonėms parengti gerą reziu
me. Jeigu žmogus neturės gero 
reziume, jo nepakvies net in
terviu. Už savaitės mes jau 
būsime pasiruošę padėti žmo
gui parašyti reziume. Žmonės 
dažnai nesupranta reziume 
reikšmės, todėl aš noriu papa
sakoti iš savo patirties, koks 
tai svarbus ir rimtas dalykas. 

Kai aš pats ieškojau darbo 
ir norėjau parašyti savo reziu
me, nusipirkau keletą knygų, 
kurių viena kainavo 15 dol. 
Toms knygoms išleidau 60 dol. 
Tai neplonos knygos, jų studi
javimas man užtruko apie 

mėnesį. Mano laimei, aš gerai 
moku angliškai, kitaip man 
būtų užtrukę dar ilgiau. Nusi
pirkau kompiuterinę progra
mą specialiai skirtą parengti 
reziume. (Tai vėl kainuoja nuo 
50 iki 200 dol.) Dar mėnesį 
man truko, kol aš parašiau tą 
reziume. Bet užtat kai aš įdė
jau į internetą savo reziume, 
po 10 minučių aš gavau darbo 
pasiūlymą. Tai darbas, kuria
me aš dabar dirbu. Tai štai ką 
reiškia geras reziume. Todėl 
aš tam reikalui skiriu ypatin
gą dėmesį. Dabar, turėdamas 
patirties, aš esu pasiruošęs 
padėti kitiems parengti reziu
me. Žmonės, kurie rimtai pa
siruošę ieškoti Amerikoje 
darbo, turi turėti profesiona
liai parengtą reziume. Jeigu 
jie gali tiek laiko ir pinigų 
skirti reziume, kiek aš sky
riau, puiku, jeigu ne, tegu 
ateina į „Draugą", mes pa
dėsime. Tai bus pirmas žings
nis susirandant geresnį darbą. 

Darbo agentūra veikia 

Lina? Kevličius. 

trečiadieniais 12:30-4:30 
v.p.p., ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 11-1 v.p.p.; tel. 
773-585-4249; e-mail dar-
boagentura@hotmail.com 

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė 

Lapkričio 16 d, sekmadie
nį, nuo 1 iki 4 v.v., Marijos 
gimnazijoje - atvirų durų 
diena, kurioje pažadėjo daly
vauti Holy Cross Hospital, 
Marąuette Park saugios kai
mynystės organizacijos, Čika
gos viešosios bibliotekos ir Šv. 
Kazimiero vienuolyno atsto
vai. Jeigu turite klausimų, 
prašome skambinti Bridget 
Whitehouse, Recruitment Assis-
tant at 773-925-8686 ext. 114. 

„Puota jūros dugne", 
tradicinis jūrų skautininkų,-
ių vakaras, šeštadienį, lap
kričio 15 d„ vyks PLC, 
Lietuvių fondo salėje, Le
monte. 6:30 v.v. - pasisvečia
vimas, 7:30 v.v. - vakarienė; 9 
v.v. - šokiai. Visi kviečiami 
maloniai praleisti vakarą ir 
paremti lietuvišką jaunimo 
veiklą. Apie dalyvavimą būti
na pranešti iš anksto Teresei 
Meiluvienei tel. 630-655-
0468. 

Kiekvieno mėnesio antrą
jį ir ketvirtąjį sekmadienį 
Čikagos tėvai jėzuitai kviečia 
į vaikų ir jaunimo šv. Mišias, 
kurių metu gieda Čikagos 
lituanistinės mokyklos choras 
(vadovė Dalia Gedvilienė). 

IŠ ARTI IR TOLI 

Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos patal
pose organizuojama Kalėdinė 
mugė. Čia jūs galėsite nusi
pirkti liaudiškų meno dirbi
nių, suvenyrų, muzikos įrašų, 
paragauti lietuviškų patie
kalų. Maloniai kviečiame 
visus, norinčius įsigyti kalė
dinių dovaną, kuriomis nuste
binsite ir pradžiuginsite savo 
artimuosius bei draugus! Mu
gė vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį. 2-6 vai. p.p. parapijos 
kiemelyje. Ieškome žmonių, 
norinčių prekiauti savo rank
darbiais, lietuviškomis prekė
mis. Kreiptis į organizatorių 
Robert Medonis tel. 310-951-
9057 arba RMedonis@mary-
mountpv.edu. Rengėjai JAV 
LB LA valdyba ir entuziastai. 

MUZIKO FAUSTO STROLIOS PADĖKA CHORAMS IR JŲ VADOVAMS 

Faustas Strolia, spalio 11d. 
Lietuvoje, autorinio vaka

ro metu apdovanotas Lietuvos 
Respublikos prezidento Ro
lando Pakso paskirtu žyme
niu - ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai". Autoriniame gies
mių vakare Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Vilniuje, dalyvavo 
9 Vilniaus chorai. 

Romualdo Gražinio vado
vaujami „Aidijos" ir M. K. 
Čiurlionio chorai atliko pa
grindinę didžiąją koncerto dalį. 

„Įženk į mūsų dieną, Jė
zau", vadinosi autorinis mu
ziko vakaras. Tai giesmė, su
kurta pagal Bernardo Braz
džionio žodžius. Adelės Dir
sytės eilės „Suledėjusiomis 
lūpomis" - solisto Mindaugo 
Žemaičio ir choro giedota 
Sibiro giesmė, visiems primi
nė išvežtųjų lietuvių kančias 
ir kilnios dvasios lietuvaitę 
Adelę Dirsytę, prieš 50 metų 
parašiusią Sibiro maldak
nygę. „Kaip mūsų tauta 
pasirodė drąsi pasauliui prie 
Televizijos bokšto, lygiai taip 
tyliai heroiška buvo ji dūžiais 
į pasaulio sąžinę su šia mal
daknyge ir katalikų bažnyčios 
'Kronikomis7, išverstomis į 
daugybę kalbų. Ar tai prime
na mums knygnešių gadynę? 

Turbūt esame vienintelė tau
ta pasaulyje, kuri užsiėmė 
kultūrinių vertybių kontra
banda — lietuviškomis kny
gomis ir maldaknygėmis! Yra 
kuo pasididžiuoti." Vilniaus 
politinių kalinių ir tremtinių 
choras bei jo vadovas Bro
nislovas Jankauskas, tarsi to 
laikmečio karšta atmintis, 
ledinis skausmas ir liepsno
janti amžina malda... 

Vargonininkas, chorvedys 
ir kompozitorius Faustas 

Strolia nuoširdžiai dėkoja už 
dalyvavimą ir parodytą dė
mesį visiems chorams: Vil
niaus Arkikatedros bazilikos 
didžiajam chorui bei jo vado
vui Leonui Pranuliui; Vilniaus 
Arkikatedros bazilikos vaikų 
chorui ir jo vadovėms, bendra-
pavardei Eglei Strolienei ir 
Ritai Nenėnaitei; Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčios mišriam 
chorui ir jo vadovui Česlovui 
Leonui; Vilniaus Dailės mu
ziejaus moterų chorui „Egle" 

bei jo vadovei Kristinai Be-
liavskajai; Vilniaus Minties 
gimnazijos jaunių chorui ir va
dovei Irenai Stanevičienei: 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
chorui ir vadovui bei šio kon
certo pagrindiniam iniciato
riui Leonidui Abariui. 

„Man suteikta didelė gar
bė užbaigti koncertą, diriguo
jant tokį didelį ir šaunų jung
tinį chorą. Su dideliu nuolan
kumu visiems dėkoju". 

Vitalija Pulokienė 

Kamerinis choras amas iv įualdo Gražinio. 

FILATELISTŲ DRAUGIJOS „LIETUVA" PARODA 

Kiekviena valstybė sten
giasi išleisti kuo gražes

nius, įdomesnius pašto žen
klus, stengdamasi juose popu
liarinti kultūros vertybes. 
Filatelistai pasirenka sritį, 
kuri jiems arčiausiai širdies. 
Draugija ..Lietuva" rūpinasi 
Lietuvos pašto ženklų rinki
mu. Spalio 24-25 d. Balzeko 
kultūros muziejuje buvo iškil
mingai atidaryta draugijos 
surengta LITHPEX XXIX 
paroda. Ją atidarė draugijos 
pirmininkas Jonas Variakojis. 
Jis pažymėjo, kad daugelis 
kolekcininkų yra „įsimylėję" 
Lietuvos pašto ženklus. Pa

po Violetos l.'rmanos koncerto M'.ikagoje rugsėjo 21 d.; vykusiame 
pnemime Willow Brook pokylių salėje dalyvavo ir turėjo galimybes paben
drauti su paCia primadona Violeta Urmanavičiute-Urmana (sėdi priekyje) 
bei ĮOS sužadėtiniu Alfredo Nigro koncerto mecenatas Kurtas Vėlios ir 

Siman.iviciene Marijos Remienės nuotr. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSafle #2300 Chkago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

.Draugo" skelbimu skyrius 

Tel. 1-773 585-9500 

Advokatas 
Jonas 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. 888-776-6742 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

rodą a t i d a r y t i j is pakvie tė 
Saulių Kuprį ir Stanley Bal-
zeką, Jr . Kalbėjo Liudas Vo-
lodka, šio rengimo komiteto 
pirmininkas. Jis pabrėžė, kad 
lietuviškų ženklų rinkimas 
suartina žmones su Lietuva. 
„Įsižiūrėję pamatysite, kad 
Lietuva savo ženklų įvairumu 
nesiskiria nuo didžiųjų vals
tybių". Buvo pakviesti kalbėti 
ALTo pirm. Saulius Kuprys ir 
Vydūno fondo valdybos pirm. 
Šarūnas Rimas. Jie pažymėjo. 
kad ženkluose atsispindi 
Lietuva ir jos prisikėlimas. 

Buvo perskaityti LR gene
ralinio konsulo Arvydo Dau-
noravičiaus. Illinois guberna
toriaus Rod Blagojevich, Či
kagos burmistro Richard 
Daley sveikinimai. 

Parodoje buvo demonst
ruojami pašto ženklai, pinigai 
ir vokai. Lankytojai galėjo pa
matyti pašto ženklus, skirtus 
lakūnams Dariui ir Girėnui, 
Storastai-Vydūnui ir kt. Lan
kytojai buvo sužavėti rodomų 
eksponatų įvairumu. YpaC 
krito į akis Vytauto Luko
ševičiaus vokai su Lietuvos 
kunigaikščiais; Dalios ir 
Juozo Liubinskų surinkti 
gausūs meno lobiai, pažymėti
nas jų surinktų seniausių 
Lietuvos pinigų rinkinys. 
Juozas Žadeikis, kovotojas su 
Amerikos pašto valdyba, kad 

būtų išleistas pašto ženklas, 
primenantis Dariaus ir Gi
rėno žuvimo metines, buvo iš
dėstęs vokus įvairių Lietuvos 
istorinių įvykių paminėjimui. 
Savo puikius rinkinius rodė 
Liudas Volodka. Raimundas 
Korzonas ir kt. 

Rengėjai išleido gražiai 
parengtą parodos programą, 
skirtą paminėti karal iaus 
Mindaugo karūnavimo 750-
ąsias metines, kurioje yra 
daug verslininkų sveikinimų. 

Antanas Paužuol is 

Filatelistų draugijos ,,Lietuva" pirmininkas Jonas Variakojis (kairėje) ir 
parodos rengimo komiteto pirmininkas Liudas Volodka 

Zigmo Degučio nuotr 

mailto:boagentura@hotmail.com
http://mountpv.edu
mailto:Gibaitis@aol.com

