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Sportas 
* „Washington Capitals" 

k l u b o puo lė j a s D a i n i u s 
Zubrus pirmadienį per Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės ledo ri
tulio lygos (NHL) čempionato 
rungtynes išvykoje su „Detroit 
Red Wings" pelnė įvartį ir at
liko rezultatyvų perdavimą, pa
dėdamas savo komandai iško
voti netikėtą pergalę 4:1. 25 
metų Lietuvos ledo ritulininkas 
per 21 šio sezono rungtynes pel
nė 8 įvarčius, atliko 5 rezulta
tyvius perdavimus, 60 kartų 
metė į var tus . 

* Luxemburg'e prasidėjo 
2004 m e t ų Atėnų vasaros 
o l impinių žaidynių stalo te
niso turnyro Europos zonos at
rankos moterų bei vyrų vienetų 
varžybos. Jose Lietuvai atsto
vauja dvi kaunietės — daug
kartinė Lietuvos čempionė Rū
ta Garkauskaitė-Būdienė ir 
Jolanta Prūsienė. Kelialapius į 
olimpiadą iškovos 1-11 vietas 
užėmę sportininkai. Lietuvos 
moterų stalo teniso rinktinės 
vyriausiosios trenerės Romual
dos Garkauskienės nuomo
ne, galimybių pasiekti šį 
rezultatą turi abi Lietuvos 
sportininkės. 

* Ger iaus ias Lietuvoje 
žaidžiantis futbolininkas — 
Kauno FBK ..Kaunas" saugas 
Darius Maciulevičius. Tokie 
rinkimų, kuriuos surengė Lie
tuvos futbolo federacija, rezul
tatai. 

Naujausios 
zmios 

* B u v u s i Aukščiausio
sios tarybos - Atkuriamojo 
Se imo n a r ė Rūta Gajaus
kaitė Prezidentūroje apstumdė 
žurnalistus ir atėmė jų akre-
ditacijas. 

* Lietuva sveikina taiku 
valdžios perdavimą Gruzijo
je . 

* Socialdemokratas siū
lo keisti prezidento rinkimų 
tvarką 

* Ro landas Pavi l ionis 
nekeis parlamentaro parei
gų į prezidento patarėjo. 

A. Brazauskas než ino 
savo par t i jos 
nuos t a to s dėl 

p rez iden to 
Vilnius, lapkričio 25 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas neatskleidžia, ar jo 
vadovaujama valdančioji So
cialdemokratų partija regi per
spektyvą išlikti poste į skanda
lą dėl abejotinų Prezidentūros 
ryšių įklimpusiam prezidentui 
Rolandui Paksui. 

Interviu Lietuvos valstybi
niam radijui paklaustas, a r so
cialdemokratai sieks išsaugoti 
R. Paksą prezidento poste, A. 
Brazauskas teigė to nežinąs. 

Paklaustas apie formuoja
mą naują prezidento R. Pakso 
patarėjų komandą, premjeras 
sakė, kad „dėl patarėjų elgia
masi visiškai teisingai". „Ir aš 
palaikau šitą mintį ir pats pre
zidentas suprato, kad keletas 
patarėjų buvo ne tokie, kokie 
turėtų būti", pasikeitimus Pre
zidentūroje komentavo A. Bra
zauskas. 

R. Paksas vietoje atleistų 
penkių patarėjų jau renkasi 
naujuosius. Patarėju užsienio 
politikos klausimais pakviestas 
ambasadorius Latvijoje Petras 
Vaitiekūnas, nacionalinio sau
gumo klausimais — krašto ap
saugos viceministras Jonas Ge
čas. Nukelta \ 5 psl. 

Prezidentas R. Paksas neigia 
slaptos informacijos „nutekinimą" 

Prezidentas Rolandas Paksas (kairėje) kalbėjosi su VSD direktoriumi 
Mečiu Laurinkumi. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vi ln ius , lapkričio 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas kategoriškai a tme t ė 
prielaidas, neva iš jo galėjo 
nutekėti slapta informacija. 

„Prez identas kategor iškai 
atmeta tokias prielaidas", ant
radienį po prezidento susitiki
mo su Valstybės saugumo de
partamento (VSD) vadovu Me
čiu Laur inkumi žurna l i s t ams 
sakė laikinasis prezidento ats
tovas spaudai Sigutis Jačėnas . 

Pats VSD vadovas teigė su 

p rez iden tu ant radienį apie 
informacijos nutekėjimą nekal
bėjęs, bet informavęs jį apie ei
namuos ius klausimus. 

P i rmad ien į po liudijimo 
Prezidentūros skandalą t ir ian
čioje parlamentinėje komisijoje 
M. Laur inkus žurnalistų buvo 
pak laus tas , ar gali atmesti gali
mybę, jog Prezidentūrai te ikta 
s lapta informacija galėjo nu te 
kėti pašal iniams asmenims iš 
pat ies prezidento. „Tai galima 
pasakyt i tik tyrimo pabaigoje. 

Dabar aš nenorėčiau to taip ka
tegoriškai teigti", sakė VSD va
dovas. 

Antradienį po susitikimo su 
prezidentu M. Laurinkus prašė 
žurnalistų neinterpretuoti jo at
sakymų. „Nereikia man priskir
ti visokių interpretacijų. Pri
rašyti man, kad aš ko nors neat
metu ar atmetu, įtariu, man to 
nereikia", sakė jis. 

Savo ruožtu, jis pakartojo, 
jog prokuratūra atlieka tyrimą 

Nukelta į 5 psl. 

Pasieniečių vadas neigia 
nusikaltėlių įtaką policijos vadovo 

,keitimo istorijoje" 

Liberaldemokratai 
gina partijos 

„auksinį narį" 
Jurijų Borisovą 
Vilnius, lapkričio 25 d. 

(BNS) —Liberalų demokratų 
partijos (LDP) nariai kreipėsi į 
partijos pirmininką Valentiną 
Mazuronį, prašydami „aiškiai 
ir nedviprasmiškai" išsakyti 
nuostatą dėl „teisinės saviva
lės", nukreiptos prieš „vieną 
autoritetingiausių" partijos na
rių Jurijų Borisovą. 

„Jei nepadarysime to da
bar, susidarys įspūdis, kad par
tija tiesiog pasinaudojo J. Bori
sovu ir mumis siekdama val
džios. Tuomet partija ne tik ne
teks šimtų savo narių. Mes pra
rasime tai, kas svarbiausia — 
tautos pasitikėjimą", sakoma 
antradienį spaudoje paskelbta
me viešame kolektyviniame 
LDP narių kreipimesi į V. Ma
zuronį, kurį pasirašė 518 libe-
raldemokratų. 

Kreipimesi LDP nariai tvir
tina į partiją atėję ..ne vien to
dėl, Nukelta i 5 psl. 

V i ln ius , lapkričio 25 d. 
(BNS) — Pavasarį policijos ge
neraliniu komisaru vos netapęs 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) vadas Algiman
tas Songaila neigė grėsmes na
cionaliniam saugumui tiriančiai 
parlamentinei komisijai, kad jo 
kandidatūros siūlymą įtakojo 
nusikalstamo pasaulio atstovai. 

„Nebuvo jokios įtakos. Bu
vau teikiamas oficialiai. Jeigu 
valstybės vadovas norėjo mane 
skirti, aš negalėjau atsisakyti", 
antradienį tikino parlamenti

nės komisijos narius A. Songai
la. 

Pasak jo, prezidentas Ro
landas Paksas šių metų balandį 
buvo pasiūlęs jam tapti policijos 
generaliniu komisaru, kai 
vidaus reikalų ministras Juozas 
Bernatonis apkaltino dabartinį 
policijos vadovą Vytautą Gri
garavičių neteisėtai rinkus in
formaciją apie aukštus pareigū
nus. 

„Šių metų balandžio mėnesį 
buvo pasiūlyta. Kalbėjau su 
prezidentu. Nukelta į 5 psl. 

Krašto apsaugos ministras buvo pranešęs apie 
„Avia Baltika" veiklą 

Vi ln ius , lapkričio 25 d. 
(BNS) — Galimas grėsmes na
cionaliniam saugumui t i r ian
čios pa r lament inės komisijos 
pirmininkas Aloyzas Saka l a s 
priekaištavo k raš to apsaugos 
ministrui Linui Linkevičiui, kad 
šis neinformavo prezidento Ro
lando Pakso apie įtartiną bend
rovės „Avia Baltika" veiklą. 

„Ministras turėjo informuo
ti tiek prezidentą, tiek (Nacio
nalinio saugumo ir gynybos -
BNS) komitetą dėl 'Avia Balti
ka" veiklos. J is neturėjo laukti , o 
pats informuoti prezidentą", 

ant radienį po komisijos posė
džio sakė jos pirmininkas. 

Si bendrovė R Pakso rinki
mų kampani ja i paaukojo 1.2 
mln. litų ir yra įtariama parda
vinėjusi karinių sraigtasparnių 
dal is teror izmą remiančioms 
valstybėms. 

„'Avia Baltika' prekiavo ne 
tik dvigubos, bet ir kar inės pa
skirt ies dalimis. Apie ta i gerai 
žinojo Krašto apsaugos ministe
rijos (KAM) 2-asis operatyvinių 
t a r n y b ų d e p a r t a m e n t a s , ma
nau , jog apie tai turėjo būti in
formuotas ir ministras", sakė A. 

Sakalas. 
Ministras L. Linkevičius ko

misijos posėdyje teigė, jog KAM 
buvo informavęs apie „Avia 
Baltika" veiklą tiek buvusio 
prezidento Valdo Adamkaus pa
tarėjus, tiek ankstesnės kaden
cijos Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto narius 
jų pačių prašymu. 

Ministras pažymėjo, jog 
tokių prašymų nebuvo gauta iš 
dabartinio prezidento R. Pakso 
patarėjų ar dabartinės kadenci
jos Seimo. 

Nukelta į 5 psl. 

Vilniuje a t ras tas XVII amžiaus lobis 
Viln ius , lapkričio 25 d. 

(BNS) — Archeologai, Vilniuje 
atradę nepakartojamą 17-tojo 
amžiaus pirmosios pusės lobį. 
spėja, kad prieš 400 metų tau
pus ir t ikrai gana pasiturintis 
vilnietis savo turtą užkasė pa
skubomis, galbūt saugodamasis 
kreditorių a r bijodamas artė
jančios okupacijos. 

Antradienį Lietuvos istori
jos instituto archeologai ir Lie
tuvos nacionalinio muziejaus 
numizmatai pristatė šių metų 
lapkričio 7 dieną archeologinių 
tyrimų metu Vilniuje, prie Lau
ryno Stuokos-Gucevičiaus gat
vėje esančio namo aptiktą radi
nį. 

Archeologinių tyrimų metu 
už gynybinės miesto sienos 
esančio dabar 11 numeriu pa
žymėto namo kieme atidengtas 
medinis užstatymas, kurį su
daro keleto rastinių pastatų lie
kanos, įvairios paskirties šu
liniai. Apatinė statinių dalis 
datuojama 16-17 amžių riba, 
viršutinė — 17 amžiaus antrąja 

puse. 
Viduramžiais čia buvo Ka-

čergos upes apatmė terasa — 
drėgna, šaltiniuota, užpelkėjusi 
vieta. Sodybos buvo statytos ant 
durpingo grunto, pastatai buvo 
ręsti ant įkaltų polių. Archeolo
gai spėja, kad čia gyveno gana 
turt ingi žmonės, įsikūrę erd
viuose kelių patalpų pastatuo
se, kurie buvo gerai šildomi. 

Lobis atrastas prie vienos iš — apypi 

krosnių. 
Archeologai Valdas Vaini

laitis, Rytis Jonai t is bei istori
kas E imantas Meilus a t r ado 
tris ke ramikin ius , g lazūra 
dengtus indus: dvi taupykles ir 
ąsotį su monetomis. 

Pasak archeologų, šis lobis 
yra nepakartojamas tuo, kad 
taupyklės yra sveikos, neišlauž-
tos, viena — pilna monetų, kita 

ė. Nuke l ta i 5 psl . 

Dolerio kurso smukimas verčia 
„Rokiškio sūrį" trauktis iš JAV 
Vi ln ius , lapkričio 25 d. 

(BNS) — Žinovai teigia, kad 
JAV dolerio ilgalaikės perspek
tyvos gero nežada, o dolerio zo
noje produkciją parduodančius 
gamintojus ši žinia verčia per
galvoti strategiją. 

Vienos didžiausių Lietuvoje 
pieno perdirbimo įmonių „Ro
kiškio sūris" vadovai teigia, kad 
bendrovė ateityje visiškai nu
t rauks ian t i sūrių prekybą JAV, 
an t r ad i en į rašo d ienraš t i s 
„Verslo žinios". 

„Mes jau sumažinome par
davimus JAV rinkoje, jei viskas 
ta ip tęsis, mažinsime ir toliau. 
Kol visiškai nustosime ten par
davinėję, — neatmetame gali
mybės, kad galim pasitraukti iš 
šios rinkos", sakė „Rokiškio sū
rio" pardavimų ir rinkodaros di
rektorius Darius Norkus. 

„Rokiškio sūrio" vadovai 
mano, kad, taip krentant JAV 
dolerio kursui, draudimas nuo 
valiutų svyravimo rizikos ne
gelbsti. 

Microsoft" pasi rašė susitarimus 
su Lietuvos valdžia 

» 

Archeologų laimikis — XVI 9 r... i A nuotr 

V i l n i u s , lapkričio 25 d. 
(BNS) — Didžiausia pasaulyje 
programinės įrangos bendrovė 
„Microsoft" pasirašė susi tar i 
mus su Švietimo ir mokslo mi
nisteri ja bei Informacinės vi
suomenės plėtros komitetu prie 
vyriausybės. 

Su Švietimo ir mokslo mi
nisterija pasirašytas ketinimų 
protokolas numa to aktyvesnį 

„Microsoft" bendradarbiavimą 
su švietimo institucijomis. 

Pagal jį, per 5 metus tech
ninei pagalbai, tyrimams, įvai
riems apmokymams ketinama 
skir t i apie 200,000 dolerių, 
spaudos konferencijoje Vilniuje 
pranešė „Microsoft EMEA" vi
ceprezidentas J a n Muehlfeit. 

Šias lėšas paskirstys spe
ciali Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
čteimartfs AFP. Rauters. AP. tmer!ax. !TAR-TASS. BNS 

žinių agentorų orane&tmajs) 

EUROPA 
Viena. Jungtinės Valstijos 

ir trys įtakingos Europos vals
tybės — Didžioji Britanija, Vo
kietija ir Prancūzija — pirma
dienį susitarė dėl kompromi
sinio Jungtinių Tautų (JT) re
zoliucijos projekto, kuriame 
Iranui nurodoma liautis pažei-
dinėjus branduolinės ginkluo
tės neplatinimo sutarties ga
rantijas. „Tai tokia rezoliucija, 
su kuria galime susitaikyti", 
sakė vienas Vakarų diploma
tas, kalbėdamas apie tekstą, 
kuriame suderinti JAV ragini
mai pasmerkti Iraną už beveik 
du dešimtmečius vykdytą slap
tą branduolinę programą ir 
vadinamojo Europos „treje
tuko" reikalavimas atsilyginti 
Teheranui už spalio mėnesį 
prasidėjusį bendradarbiavimą 
su JT Tarptaut ine atominės 
energetikos agentūra. 

Roma. Jungt inės Tautos 

(JT) savo naujausioje ataskai 
toje įspėja, kad badaujančių 
žmonių gretos pasaulyje auga. 
JT Maisto ir žemės ūkio organi
zacijos (FAO) ataskaitoje 
„Maisto nesaugumas pasaulyje 
2003" pažymima, jog remiantis 
naujausiais skaičiavimais, „ka
re prieš alkį pasaulis pradeda 
pralaimėti" . FAO skaičiavi
mais, pasaulyje maisto stokoja 
842 mln. žmonių. 

JAV 
Vaš ingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush pirma
dienį pasirašė kitų metų karini 
biudžetą, kur iame numatyta 
rekordinė 401.3 mlrd dolerių 
suma, įskaitant karių atlygini
mų didinimą 4.15 proc., nes 
Irako okupacija kelia vis dau
giau sunkumų kareiviams ir jų 
šeimoms. „Jūsų, uniformuoti 
vyrai ir moterys, laukia ilgesni 
išsiskyrimai. Jūsų šeimos labai 
didžiuojasi jumis ir kartais ne

rimauja", sakė prezidentas. Be 
kariškių atlyginimų padidini
mo, finansinių 2004 m. biudže
tas numato tokias pačias 225 
dol. per mėnesį išmokas dėl 
gresiančio pavojaus ir 250 dol. 
per mėnesį priemokas dėl išsi
skyrimo su šeima Irake bei Af
ganistane tarnaujantiems ka
riams. 

Vaš ing tonas . JAV palaikė 
ryšį su buvusiu Gruzijos prezi
dentu Eduard Ševardnadze iki 
pat jo atsistatydinimo, bet nes
vars tė su juo klausimo dėl 
pasitraukimo, pirmadienį sakė 
Valstybės departamento sekre
torius spaudai Richard Bou-
cfaer. Gruzijos prezidentas pa
liko savo postą sekmadieni, 
spaudžiamas lapkričio 2 dienos 
parlamento rinkimų rezulta
tais nepatenkintos opozicijos, 
kuri tris savaites rengė masiš
kus protesto renginius JAV pa
rėmė E. Ševardnadze, palikus; 
savo postą, kad išvengtų galimo 
kraujo praliejimo, bet krizės 
metu davė suprasti, jog neketi
na jo remti nesutarimuose dėl 
rinkimų. 

Vašingtonas. Gyvenamų

jų namų, kurių statybos buvo 
pradėtos spalio mėnesį, JAV 
padaugėjo 2.9 proc. ir per dvyli
ka mėnesių iki spalio pabaigos 
buvo 1.96 mln., tai yra dau
giausia per beveik 18 metų — 
nuo 1986-ųjų sausio. Statybos 
„bumą" žinovai sieja su itin 
mažomis būsto kreditavimo pa
lūkanų normomis. Gyvenamie
siems namams tenka daugiau 
kaip pusė visų statybų JAV. Šio 
ūkio plėtra užt ikrina išlaidų 
statybinėms ir apdailos me
džiagoms augimą 

IRAKAS 
Bagdadas . Irako valdan

čioji taryba pateikė savivaldos 
teisių perėmimo te rminus ir 
paprašė Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos pri imu nau
ją rezoliuciją, pagal kuria JAV 
vadovaujama okupacija baig
tųsi kitų metų birželio mėnesį 
Pirmadieni Saugumo Tarybai 
nusiųstame laiške Tarybos pir
mininkas Jalai Talabani paža
dėjo įtvirtinti ..civilines Irako 
ginkluotųjų ir saugumo pajėgų 
kontrolės principą" JAV pa
skirta Irako valdančioji taryba 

nurodo ne vėliau kaip iki 2004 
metų gegužės 31 dienos išrink
sianti „laikiną įstatymų leidy
bos instituciją", kuri iki birželio 
pabaigos suformuotų laikinąją 
vyr iausybę. Tada „bus išfor
muota laikinoji koalicijos ad
ministracija ir ... baigsis okupa
cija", rašoma J.Talabani laiške. 

B a g d a d a s . Išpuolių prieš 
JAV kar iuomenę Irake skaičius 
per pas tarąs ias dvi savaites su
mažėjo du kar tus , pranešė ant
radienį JAV centrinės kar inės 
vadovybes vadas generolas 
John Abizaid. Drauge jis pažy
mėjo, jog išpuolių prieš Irako 
gyventojus, priešingai, padau
gėjo Be to, generolas sakė, jog 
amerikiečiai suaktyvino kovos 
su išpuolius rengiančiais buvu
sio I rako prezidento Saddam 
Hussein šalininkais operacijas 

nas buvo pateiktas po premjero 
Ariel Sharon pareiškimo, jog al
ternatyvos planui „žemė už tai
ką" nėra. Paskutinis Izraelio 
dešiniųjų politinių pažiūrų par
lamentarų ir žydų naujakurių 
organizacijų paruoštas taikos 
plano projektas iš principo nei
gia galimybę okupuotas žemes 
atiduoti taikos vardan. 

GRUZIJA 

L ARTIMIEJI RYTAI J 
J e r u z a l ė . Izraelio dešinieji 

antradienį pateikė alternatyvų 
Artimųjų Rytų taikos planą, 
ku r i ame nenumatytas nei Pa
lestinos valstybes įkūrimas, nei 
žydų gyvenviečių palestiniečių 
teritorijose panaikinimas. Pla-

Tbilisis. Ekonomine padė
tis Gruzijoje labai sudėtinga, ir 
ekonomika gali žlugti, antra
dienį sake laikinai prezidento 
pareigas einanti Nino Burdža-
nadze. Ji teigė, jog „personalo 
pakeitimai vyks tik tada, kai 
bus išrinktas prezidentas" Tuo 
tarpu žiniasklaida pranešė, kad 
buvęs prezidentas Eduardas 
Ševardnadzė antradienio rytą 
norėjo ateiti į Valstybės kan
celiarijos pastatą pasiimti savo 
asmeninių daiktų iš kabineto 
Tačiau, spaudos duomenimis, 
apsaugos darbuotojai patarė 
jam to nedaryti, nes radikalaus 
jaunimo judėjimo ..Kmara" ak
tyvistai esą gali ten surengti 
provokaciją 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


SKAUTŲ AIDAS 

DRAUGAS, 2003 m. l a p k r i č i o 26 d., t r e č i a d i e n i s 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Reg ienė 
2652 W . 6 5 S t r e e t 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

O D ^ T Tel . 773 -476 -7089 

„ S K A U T Ų A I D A S " 

2003 m. rugsėjo-spalio 
mėn. „Skautų aido"' numeryje 
plačiai ir vaizdžiai pasakoja
ma apie šią vasarą Ramiojo 
vandenyno pakrantėje, netoli 
Rambyno stovyklavietės, San 
Bernardino kalnuose, Kalifor
nijoje, vykusią Jubil iej inę 
skautų stovyklą. Reportažas 
gausia i i l ius t ruotas nuo
traukomis. Spausdinami kon
kurso „Atsimenu, kaip mes 
linksmi stovyklavom" rašiniai, 
naujienos iš JAV Vidurio. 
Atlanto bei Kanados rajonų. 
„Mindaugo giraites" stovyk
los. 90-mečio proga sveikina

m a s daugel io s k a u t ų da inų 
žodžių a u t o r i u s Vilius B r a 
žėnas ir kt. 

2002-2003 m. ir 20U3-2004 m. Čikagos ASS valdybos ir ASS vadijos pirmininke bei pavaduotoja. Antroje eilėje iš 
kaires: 61. Vytenis Kirvelaitis, fil. Jonas" Variakojis (ASS vadijos pavaduotojas), fil. Rima Žukauskaitė, fil. 
Jus t inas Kirvelaitis, GI. Renata Variakojytė-Staniškienė, 61. Dainius Brazaitis, tn. Viktutė Sušinskaitė, fil. 
Paulius Atkočiūnas, fil. Megan Hauptman, senj. Rimas Marčiulionis. Pirmoje eilėje: fil. Danguole Bielskiene, fil. 
Audrius Remeikis, fil. Zita Rhabar (ASS vadijos pirmininkė), tn. Birutė Ankutė. fil. Mik -Iesewitz. 

Fil . Eugenijaus Butėno nuotr. 

„LITUANICOS" TUNTO ŽINIOS 
„Lituanicos" tunte pernai 

užsiregistravo 217 brolių — 
šįmet dar neuždarėme regist
racijos, bet t ikimės, kad tu
rėsime panašų skaičių. 

Tun t in inkas — s. fil. 
Gintaras Aukštuolis 

Sekretorius/adjutantas — 
s. fil. Ričardas Chiapetta 

Komendantas — s.v. Arū
nas Karalis. 

Iždininkas — ps. Algis Lu-
neckas 

Rako stovyklavietes admi
n is t ra tor ius — s. Ginu t i s 
Matutis 

Jūrų skautų skyriaus va
das — jps . Rober tas Jo-
kubauskas 

Vadijos nar ia i — j . b . 
Andr ius Rasu t i s . ps. sesė 
Loretta Jučas 

Sueigos vyksta kas šešta
dienį Pasaulio Lietuvių cen
t re , Lemonte ir Jaun imo cen
tre Čikagoje. 

Mūsų tunto iškilminga su
eiga įvyko lapkričio mėn. 8 d. 
PLC, Lemonte. 

Bendros tuntų kūčios 
įvyks gruodžio 12 d. (penkta
dienį) 

Kaziuko muge vyks kovo 
mėnesio a n t r ą sekmadienį 
PLC, Lemonte. 

Sueigoms vadovauja šie 
vadovai: 

PLC: Vi lk iukams vado
vauja ps. Aldis Liubinskas. 

J am padeda sesės Mc-
Carthy. Lelienė, Blinstrubienė 
ir padėjėjai: G. Lietuvninkas. 
P. Majauskas. T. Potry, R. 
Blinstrubas. L. Paužuolis. T. 

Kulbis , V. L ie tuvn inkas , Ku-
čėnas . 

S k a u t a m s vadovauja s.v. 
J u o z a s Kapač inskas . J o pa
dėjėjai: s.v. A r ū n a s Karal is , s. 
Algis Kaz l auskas , s.v. L inas 
Paužuo l i s , s. Vytenis Lietuv
n i n k a s 

P r i t . s k a u t a m s vadovauja 
s.v. D a r i u s Aleks iūnas , 

T ė v ū n a s : ps . Algis T a 
m o š i ū n a s . 

P a d e d a : s. Edis Leipus. 
S k a u t ų vyčių būrel iui 

vadovauja s. Edis Andr iuš is . 
J a u n i m o cent re s k a u t a m s 

vadovauja s.v. fil. Andr ius Ta
m u l i s ir s. v. D a n i u s Č a -
r a u s k a s . 

J ū r ų s k a u t ų sueigose da-
l\>vauja: 

S k y r i a u s vadas j . p s . Ro
b e r t a s J a k u b a u s k a s 

B e b r a m s vadovau ja j p s . 
fil. M a r i u s N a r i s , j . b . Ra i 
m u n d a s Novak, j . b . Algiman
t a s S i l i ū n a s , j . b. D a r i u s 
S i l iūnas 

J ū r ų j a u n i a m s vadovauja 
j . b . A r a s Ga l i na i t i s , j . b . 
A leksa s Modes tas , j . b . A r a s 
Žygas , j . b . Vik toras Česas , j . b . 
S a u l i u s Gal inai t i s 

J ū r ų s k a u t a m s vadovauja 
j . b . Vik toras Mar t inka , j . b , 
J u s t i n a s J o n u š a s . 

T u r i n t k l a u s i m ų ga l i t e 
m a n p a s k a m b i n t i <708-839-
4438). 

Vis budžiu 
s.fil. R i č a r d a s 

C h i a p e t t a 
. .Lituanicos" t u n t o 

sekre to r ius /ad ju tan tas 

Į VYRESNIŠKUMO 
LAIPSNIUS PAKELTI 

„LITUANICOS" 
TUNTO BROLIAI 

„Lituanicos" tun to iškil
mingoje sueigoje, 2003 m. lap
kričio 8 d. į aukš tesn ius vyres
n i škumo la ipsnius buvo pa
kelti šie skau ta i : 

I paski l t in inko laipsnį — 
Vygantas Kunčas 

J skil t ininko laipsnį — 
psl. P ū k a s P la tak is , psl. To
mas Ambutas , psl. Jonas Vai-
čikonis, psl. Linas Aleksiūnas 

Į vyresn io ski l t in inko 
laipsnį — s k a u t a s vytis si. 
Ričardas Končius. 

J vair ininko laipsnį kelia
mi j ū r ų s k a u t a i : Viktoras 
B r a k a u s k a s , A r a s Kara i t i s , 
Vy ten i s K a r a i t i s , An tanas 
Kirkus . Jonas Jokubauskas , 
A l iukas L a p i n s k a s , Mar ius 
Malkevičius, Andr ius Navic
kas , Aras Vi tkus , Rytas Vit
kus , S tepas Vodicka, Jonas 
Weir . Michael Zaczek. 

S Ė K M I N G A I B A I G Ė 
S K I L T I N I N K Ų 

K U R S U S 

„Lituanicos" tun to skautai 
vyčiai ir j ū rų budys 2003 m. 
spalio mėn. 5 d. Lemonte sėk
mingai baigę skilt ininkų kur
sų programą ir j a u kitą sa
vaitgalį padėjo pravesti Dai
navoje vykus ius ski l t in inkų 
k u r s u s : s k a u t a i vyčiai — 
Andriušis Danius , Aleksiūnas 
D a r i u s , Č a r a u s k a s Dan ius , 
Fabianovich Saulius. Jutzi Da
rius, Karolis Arūnas, Milo To
mas ir jūrų budys Galinaitis Aras. 

Pr i tyrę skau ta i ir prityrę 
s k a u t a i k a n d i d a t a i skilti
n inkų kursų programą baigė 
2003 m. spalio 11 ir 12 d. 
Dainavoje vykusiose skiltinin
kų kursuose : Aleskiūnas 
Audr iu s , A leks iūnas L inas . 
Aukštuolis Andr ius . Fabiano
vich Dainius, Leipus Paulius, 
Liubinskas Albinas, Luneckas 
A n t a n a s , Marke l i s Andrius , 
P l a t a k a s Pūkis . Senkevičius 
Rober tas . S t r i k a s Aleksand
ras , Tamošiūnas Matas, Vai-
čikonis Jonas . Karai t is Aras. 
Kirkus An tanas . Malkevičius 
M a r i u s . Nav ickas Andr ius , 
Vi tkus Aras. 

Visus k u r s u s baigusius 
sveikiname. Linkime skautau-
ti ir vadovauti . 

LSS VADOVŲ IR 
VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

LSS Brolijos ir LSS Se
serijos vadovų ir vadovių dar
bo suvažiavimas š. m. lapkri
čio 22 ir 23 d. vyko „Bočių" 
menėje PLC, Lemonte. Daly
vavo Brolijos ir Seserijos vadi-
jų nariai ir tunt in inkai iš Či
kagos., Kalifornijos. Detroito, 

Clevelando, Floridos, Toronto 
ir Montreal io. Suvažiavimui 
vadovaujant LSB Vyriausiam 
s k a u t i n i n k u i v.s. fil. Romui 
Rupinskui ir LSS Vyriausiai 
skau t in inke i v.s Daliai Tra -
kienei, buvo ap ta r t a dabartinė 
veikla ir numatomi atei t ies 
planai . Posėdžiai buvo sklan
dus ir darbingi . Suvažiavime 
dalyvavo ir LSS Tarybos ir 
Pirmijos pirmininkas v.s. fil. 
R iman ta s Griškelis. 

ČIKAGOS SKAUTŲ 
KŪČIOS 

' Čikagos ir apylinkių skau-
. tų ir skaučių bendros Kūčios, 
penk tad i en i , gruodžio 12 d. 
vyks PLC, Lemonte, didžiojoje 
salėje. P radž ia 7 vai. vak. Visi 
broliai ir sesės dalyvauja išei
ginėse uniformose. Kviečiami 
tėveliai, seneliai ir kiti šeimų 
nar ia i . Labai laukiami ir da
bar t u n t ų veikloje nebedaly-
vaujantys buvę vadovai, va
dovės, broliai ir sesės. P ra 
šoma iš a n k s t o registruotis 
p a s t u n t i n i n k u s : „Aušros 
Vartų"/ . .Kernavės" tuntinin-
kę v.s. Rasą Conklin, tel. ..Li
tuanicos" tun t . v.s. fil! Gintarą 
Aukštuolį , tel. 708-352-2664. 
„Nerijos" tun t . Aldoną Weir, 
tel. 630-964-9120, kaina suau
gusiems 10 dol., vaikams — 5 
dol. Iš anks to neužsiregistra
vus iems — suaugusiems 12 
dol., v a i k a m s — 6 dol. Šeimos 
p rašomos a tnešt i po lėkštę py
ragaičių. Vakarienę pagamins 
„Racine" kepykla. Visi skau
t a i p rašomi atnešti dovanėlę 
(nesuvyniotą), kurios bus pa
siųstos va ikams Lietuvoje. Pa
geidaujamos pirštinės, kepu
rės , kojinės, šalikai, žaislai ir 
įvairios pr iemonės rankdar 
biams ir meno kūrybai. : 

ASS ČIKAGOS SKYRIUS PRANEŠA 
ASS filisteriai organizuo

j a akademikų vakarienių'klu
bą. P i r m a s susirinkimas vyks 
penk tad i en į , gruodžio 5 d. 
7:30 vai . vak. Spago resto-ra-
ne 520 Dearbom St. Čikagos 
v idurmies ty je . Informacijai 
skambin t i fil. Andriui Kudir
kai , tel . 708-422-7972. 

Ka lėd inė filisterių sgos 
Čikagos skyriaus sueiga ir 
metinio veiklos plano aptar i 
mas bus penktadienį, gruodžio 
12 d„ 7:30 val.vak. PLC „Bo
čių" menėje, Lemonte. Jeigu 
kam reikal inga transportaci-
j a , k re ip t i s į fil. Audrių Re-
meik į . t e l . 630-738-1050. Visi 
filisteriai prašomi'dalyvauti. 

Išvyka į Brookneld zoolo
gijos sodą, „Christmas lights" bus 
sekmadienį , gruodžio 14 d., 4 
vai. p.p. Dalyvaukime visi. o 
ypač še imos su vaikučiais . 
Informacijai kreiptis į Audrių 
Romoikį. tel. 630-738-1050. 

D E T R O I T O SKAUTAI 
KVIEČIA 

„Gabijos" skaučių ir „Bal
ti jos" tuntų skautai kviečia 
Detroi to ir apylinkių lietu
v ius dalyvauti jų rengiamoje 
kūčių vakarienėje sekmadie
nį, gruodžio 7 d.. 4 vai . p.p., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Pradžioje, ka ip visada, 
b u s iškilminga tun tų sueiga. 
Visoms sesėms ir broliams 
išeiginė uniforma privaloma. 
Po sueigos — tradicinė kūčių 
vakar ienė . 

Apie dalyvavimą iš anksto 
pran'ėšam'a tūnt ininkei Rasai 
Karvelienei, tel. 248-380-1363. 
Kiekviena šeima prašoma 
kokiu nors valgiu prisidėti 
p r ie šventinės vakarienės. 

Kviečiame ir • l auk iame 
visų dalyvavimo. R.K. 

T O R O N T O 
S K A U T I N I N K Ų 

S U E I G O J E 

Spalio 28 d. Skaut i -
ninkų/kių draugovių sueiga 
įvyko draugininkų J ū r a t ė s ir 
Kastyčio Batūrų namuose. 
Dalyvavo 13 skautininkių ir 7 
skaut in inkai , jų t a rpe Kana
dos rajono vadas v.s. Romas 
O t to ir buvusi rajono vadė v.s. 
fil. Rūta Žilinskienė. 

Sueigą pradėjo draugi
ninkai , priminę, kad yra ser
gančių. J i ems buvo parašyti 
a tvirukai su linkėjimais greit 
pasveikti . Draugininkas Kas
ty t i s perdavė ..Romuvos" val
dybos pirm. j . s . Rimo Sriu-
biškio pranešimą apie „Ro
muvos" didž. pas ta to atnau
j in imo išlaidas. P rašė ir toliau 
aukot i . Nuta r ta 1,000 dol. 
. .Romuvai" pask i r t i , nors 
iždas silpnas. Svarbiausia — 
pasidžiaugta, kad ..Romuva" 
gerai prižiūrima, ir joje jau 3-
4 skautų/čiu karta džiaugiasi 
g raž ia bei a tnau j in ta sto
vyklaviete. 
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$45.00 

$33.00 
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.Draugo ' ske lb imu skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 

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

Joliet. IL 60435 
Te!. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susi tar imą' 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

-

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

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

630-941 -2609 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnamą karną. 
Susrtanmui kabėti angįskai aitia Itetuvtskai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Draugovių veiklos pasisa
kymuose k l aus imų nebuvo. 
Rajono v a d a s Romas Ot to 
papasakojo apie Jubi l ie j inę 
stovyklą Kalifornijoje ir 
numatytą veiklą Kanadoje. Iš 
Kanados Jubiliejinėje stovyk
loje dalyvavo 20 sesių ir 
brolių. 

Sueiga ba ig ta v a k a r i n e 
giesme ,,Ateina nakt is" ir šei
mininkų paruošta kavute. Bu
vo taipgi rodomas brolio 
Kastyčio pagamin tas „Romu
vos" 40-mečio filmas, sukėlęs 
malonių prisiminimų. 

Ilgametis skautininkų/kių 
iždininkas v .s . Vyt. Sen-
džikas nuo Naujų metų 
pas i t r auks iš pareigų. Už 
kruopštų darbą j am sueigoje 
padėkota. Iždininkės pareigas 
sut iko pe r imt i v.s. P r i m a 
Saplienė. FJVL 

„ T ė v i š k ė s ž i b u r i a i " 
2003.11.11. 

J I E ATSILIEPĖ 

Vytautas P. Mikūnas 
Jus t i nas Kirvelaitis 
Toron to skau t in ink ių / 

s k a u t i n i n k ų draugovė a t s i 
liepė Į „Lietuvių skaučių se
serija II"' knygos išleidimo lė
šų telkimo komiteto a ts i šau
k imą piniginėmis a u k o m i s . 
J e i da r nea ts i l iepė te — 
atsil iepkite tapdami rėmėjais 
šios svarbios knygos pasirody
mui . Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Čekius 
rašykite „Li thuanian Scouts 
Assoc." Inc. Siųskite lėšų 
te lk imo komiteto iždininkei 
Danute i Korzonienei, 9131 
Del Prado Drive, 2 S, Palos 
Hills. IL 60465. 

Visiems rėmėjams nuošir
džiai dėkojama. 

L ė š ų t e l k i m o k o m i t e t a s 

J u r u skautų buriavimo iškyloje (iš 
Raimundas Vitkus. 

kajrės): Linas I-apinskas, Aldona Wpir. instruktore. Robertas . lokubauskas. 
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ALTo IR PABALTIEČIŲ VEIKLA 
VAŠINGTONE 

Į ALTo 63-ąjį suvažiavi
mą atvyko Jungtinio pabal
tiečių komiteto Programų ve
dėjas Simonas Girdzijauskas. 
Jis atstovauja ALTui Vidurio 
Rytų Europos koalicijoje, taip 
pat atstovauja Lietuvių stu
dentų sąjungai Amerikos 
lietuvių taryboje. Simonas 
Girdzijauskas gimęs 1980 m. 
Vilniuje, Lietuvoje. 1998 m. 
pradėjo studijuoti politinius 
mokslus ir teisę George Ma-
son universitete Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. ALTo 
suvažiavime jis pateikė platų 
veiklos pranešimą apie ALTo 
atstovybę Vašingtone — JBANC. 
kurioje dirba nuo 2001 m. Šia 
proga pašnekovas atsako į 
keletą klausimų. 

— Iš JAV sostinės Va
šingtone atvykote į Čikagą. 
Koks šio vizito tikslas? 

— Oficialus tikslas yra 
metinė JBANC (Joint Baltic 
National American Commit-
tee, Inc. — Jungtinio Ameri
kos pabaltiečių komiteto) 
veiklos ataskaita 63-jame 
Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavime lapkričio 8 d. 

— Kokias pare igas uži
mate šiame komite te i r ka 
jam atstovaujate? 

— Dirbu JBANC organi
zacijos būstinėje programų 
direktoriumi ir atstovauju 
Amerikos lietuvių tarybai. 
Komitetą taip pat sudaro 
Amerikos latvių sąjungos ir 
Amerikos estų nacionalinis 
komitetas. Kaip žinote, JBANC 
atstovybę sudaro valdyba, 
kuri sutartinai dirba, atsto
vaudama trijų išeivijos tau
tinių grupių interesams 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. ALTo direktoriai komite
te yra Saulius Kuprys, ALTo 
pirmininkas, taip pat dr. Ra
mūnas Kondratas ir Henry 
Gaidis. 

— Kokiu būdu šis Pabal
tiečių komitetas dalyvauja 
JAV valdžios procesuose, 
ypač susijusiuose su Lietuva 
ir kitais Baltijos kraštais? 

— Pabaltiečių komitetas 
veikia jau 40 metų, jo veikla 
Vašingtone prasidėjo 1961 m. 
Per šį laikotarpį sukaupta 
darbo patirtis, sukurtas pla
tus draugų ir pažįstamų tin
klas ne tik išeivijos sluoks
niuose tarp lietuvių, latvių ir 
estų. Santykiai nuolat palai
komi su JAV Vyriausybe. 
Kongresu, Senatu ir Valsty
bės departamentu. Mūsų ry
šiai ir lietuvių, latvių, estų 
išeivijos pastangos, kurias 
mes tik pateikiame ir atsto
vaujame, yra pagrindinis 
veiklos būdas. Valdžios insti
tucijoms — Kongreso atsto
vams, senatoriams, preziden
tui siunčiami laiškai, faksai, 
jiems skambinama su pasiū
lymais ir pasakoma teisėta 
rinkėjų nuomonė. Mūsų ak-

Simonas Girdzi jauskas. 

tyvus bendravimas, ryšiai, 
informacijos telkimas ir išei
vijos pastangos yra pagrindi
nis veiklos variklis. 

— J a u trylika metų kai 
Lietuva a t g a v o savo laisvę, 
kur ią JAV valdžioje sva
r i a i s k a t i n o i r išeivi jos 
l ietuviai . Kokie d a b a r y ra 
JAV ir L ie tuvos pol i t in ia i 
t a rpusav io ryš ia i i r kokia, 
J ū s ų n u o m o n e , l ietuviš
kos išeivijos r e ik šmė ant
r a j a m e L i e t u v o s la i svės 
deš imtmetyje? 

— Negalima užmiršti, kad 
JAV buvo viena iš nedaugelio 
valstybių, kuri nepripažino 
Lietuvos sovietinės okupaci
jos teisėtumo. Ši pozicija ne
pasikeitė, ir JAV bei Lietuvos 
ryšiai yra šilti ir artimi. JAV 
supranta, kad Baltijos šalys, 
nors ir mažos, yra svarbios 
strateginės Vidurio ir Rytų 
Europos regiono partnerės. 
Lietuva taip pat skiria daug 
dėmesio reikšmingai drau
gystei su Amerika. Ji sten
giasi daryti visa, kad ne tik 
įtikintų savo draugus ameri
kiečius savo visavertiškumu 
ir savarankiškumu, bet pasi
naudotų savo, kaip naujos 
svarbios bendradarbės, gali
mybėmis, tvirtai žengiančios 
į Europos Sąjungą ir NATO. 
Taip Lietuva perduoda savo 
patirtį tolyn į rytus ir padeda 
demokratiniam vakarų vals
tybių blokui tęsti demokrati
jos tradicijas į tokias šalis, 
kaip Ukraina, Baltarusija, 
Pietų Kaukazo šalys, Gru
zija, Armėnija, Azerbaidža
nas. Viliuosi, kad tokie šilti 
santykiai išliks ir ateityje. 

— Ar Lietuvos interesai 
JAV valdžioje paskutiniais 
metais vis da r priimami su 
ypatingu išskirtiniu dėmesiu, 
ar Lietuvai tiesiama pagalba 
kaip posovietinei valstybei? 
Kiek tai tiesiogiai a r netiesio
giai atsispindi institucijų 
pasisakymuose ir sprendi
muose? 

— Bendras dėmesys ski
riamas labai didelis. Iš JAV 
pusės šiuo metu nėra ypatin
gai išskirtinio dėmesio Bal

tijos šalims, nes amerikiečiai 
pripažįsta, jog Baltijos šalys 
padarė didelę pažangą iš 
komunistinės ir socialistinės 
sąrangos į kapitalistinę demo
kratinę. Dabar veikia nauja 
PINE (Enchanced Partners-
hip in Northern Europe — 
Sustiprintas bendradarbiavi
mas su šiaurės Europa) ini
ciatyva, kuri savo požiūrį į 
Baltijos šalis formuoja regio
ninio bendradarbiavimo su 
Skandinavijos šalimis požiū
riu. Tai yra modelis „Aštuoni 
plius vienas", kurį sudaro 
Lietuva, Latvija, Estija, pen
kios Skandinavijos šalys ir 
JAV. Tai pagrindinis JAV 
Valstybės departamento ben
dravimo su Baltijos kraštais 
modelis. Anksčiau buvo kilę 
šiek tiek nuogąstavimų, kad 
tai yra ženklas sumažėjusio 
dėmesio Baltijos šalims. Bet 
man atrodo, kad tai yra kaip 
tik pripažinimo ženklas, kad 
Baltijos šalys pasiekė tam 
tikrą demokratijos ir kapita
listinės santvarkos brandą, 
stabilumą. Tai šalys, kuriomis 
jau galima pasitikėti ir ne
reikia kiekvieno jų žingsnio 
sekti, o belieka tik plačiai ir 
glaudžiai bendradarbiauti kaip 
su strateginėmis regioni
nėmis partnerėmis. 

— Dirbant Pabaltiečių 
komitete, Jums tenka iš arti 
jausti bei artimai dalyvauti 
JAV valdžios procesuose, ste
bėti įstatymų leidybą. Kokios 
aktualijos JAV sostinėje šiuo 
metu tiesiogiai svarbios Lie
tuvai, kaip jos įtakoja Lietu
vos valstybės gyvenimą ir kaip 
JAV gyvenantys lietuviai galė
tų šiuos procesus pakreipti 
Lietuvai naudinga linkme? 

— JAV draugiškas ir gera
noriškas požiūris į Lietuvą yra 
labai svarbus, kadangi tai 
suteikia galimybę Lietuvai 
augti kaip stipriai nepriklau
somai regioninei valstybei. 
Manau, kad ši pozicija dar 
labiau sustiprės su NATO ir 
Europos Sąjungos plėtra. Ši 
narystė nebūtų įmanoma be 
tvirtos JAV pagalbos ir prita
rimo. Šiuo metu sprendžiamas 
su Baltijos šalimis susijęs 
klausimas yra ,Amerikos bal
so" ir „Laisvės radijo" trans
liacijų į šiuos kraštus išlaiky
mas. Pastebėta, kad pasku
tiniu metu šių laidų klausy
mas ne tik kad nesumažėjo, 
bet išaugo. Atsirado daugiau 
klausytojų, kurie renkasi 
, Amerikos balsą" ir „Laisvės 
radiją" kaip pagrindinį žinių 
šaltinį. Amerika, pripažinda
ma ženklią demokratinę pa
žangą, kurią padarė Baltijos 
šalys, nusprendė, kad laikas 
šių laidų transliacijų atsisa
kyti. Jų nuomone, šiuo metu 
tai nėra geriausia pinigų in
vesticija. Mes bandome šią 
nuomonę pakeisti ir Kongreso 
pagalba bandom užtikrinti, 
kad dar bent vienerius metus 
šios transliacijos tęstųsi. 

Kiti klausimai JBANC po

kalbiuose su Valstybės depar
tamentu iš esmės susiję su re
gioniniu stabilumu ir regioni
niu bendradarbiavimu. Su
grįžtama prie regioninio ben
dradarbiavimo su pietų Kau
kazo šalimis, Ukraina, ir, aiš
ku, Rusija. Rusija buvo didelė 
kliūtis, kurią JAV gera
noriškai padėjo Lietuvai, kaip 
ir Latvijai bei Estijai išspręsti. 
JAV padėjo Rusijai apsipras
ti, kad NATO plėsis iki šios 
šalies sienos, nors jai ši mintis 
labai nepatiko. Mums reikia 
užtikrinti, kad Amerika turė
tų objektyvų vaizdą ir nuo
monę apie tai, kas iš tikrųjų 
vyksta Rusijoje. Mes supran
tame, kad Rusija turi būti 
strateginė Amerikos partnerė, 
nes reikia Rusiją įtraukti į 
Vakarų demokratinių šalių 
šeimą. Kai kurie, ypač pasku
tinieji įvykiai Rusijoje, susiję 
su naftos bendrove „Jukos" ir 
jos generaliniu direktoriumi 
M. Chodorkovskij bei Rusijos 
prezidento V. Putin politikos 
klausimais kelia kai kurių ne
ramumų ir susirūpinimų, ku
riuos, man atrodo, JAV kaip 
strateginis partneris turi 
iškelti pokalbiuose su Rusijos 
prezidentu ir Rusijos diplo
matais. JAV turi svarios 
įtakos, kuri turi būti panau
dota Rusijai neduodant „bank 
check" — leidimo daryti tai, ką 
ji tiktai nori, vien tik dėl to, 
kad ji yra strateginė partnerė. 

— Vis dėlto a r galime 
real iai tikėtis, kad klausy
tojai galės i r toliau girdėti 
l ietuviškas „Amerikos bal
so", „Laisvosios Europos 
radijo/Laisvės radi jo" lai
das, vieną svarbiausių ir 
pagr ind in ių nešal iškų ži
nių šaltinį iš Vakarų? Ko
kios paskut inės naujienos 
apie jų finansavimą iš JAV 
biudžeto? 

— Tikėtis galima. Šiuo 
klausimu vyko ilga kova, kuri 
eina į pabaigą. Panašu, kad 
lapkričio 12 d. šio klausimo 
svarstymas ir diskusijos prasi
dės jungtiniame „Conference 
Committee", kurį sudaro Ats
tovų rūmų ir Senato nariai. 
Tad greitai turėtų paaiškėti, 
ar išliks galimybė klausytis 
lietuviškų „Amerikos balso" 
ir „Laisvės radijo" laidų dar 
bent vienerius metus. 

— Kokia Lietuvos gynybos 
ir gamtos apsaugos projektų 
finansavimo padėtis, ar šie 
projektai visada svarbus JAV, 
kaip jie svarbūs Lietuvai? Ar 
JAV valdžios nuomone ir 
požiūriu numatoma juos tęsti? 

— Kaip žinote, JAV skir
davo penkis milijonus dole
rių per metus Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai vadinamą 
SEED (Support for Eastern 
European Democracies) pa
galbą. Šiais pinigais buvo re
miamas vandens valymo ir 
daug kitų labai svarbių, kaip 
pripažįsta JAV ir Lietuvos 
valdžios atstovai, aplinkosau
gos projektų Baltijos šalyse. 

Nuo ateinančių 2004 metų šių 
lėšų toliau nenumatoma 
skirti. SEED projekto sąmata 
baigiasi ir jo finansuoti dau
giau nenumatoma. Kalbant 
su Valstybės departamentu 
tapo aišku, kad 2003 metų 
lėšomis ir baigiasi šio projek
to finansavimas. Nuo 2004 
metų lėšų šiems Lietuvos gy
nybos ir ekologiniams projek
tams reikės ieškoti iš kitų šal
tinių. 

— Grįž tan t pr ie ALTo 
ir JBANC veiklos Vašing
tone, pa tys didžiausi sie
kiai ir projektai j au y ra at
likti . Kokia ALTo krypt i s 
ir t ikslai ateityje, veikiant 
pe r JBANC atstovybę, i r 
apskr i ta i , a r dar prasmin
gas tol imesnis Pabal t iečių 
komi t e to gyvavimas Va
šingtone, ką dar j is galėtų 
pa s i ek t i po L ie tuvos 
pr iėmimo į NATO? 

— Mūsų darbas nesibaigia 
NATO plėtra, taip kaip šis 
darbas nesibaigė Lietuvos ne
priklausomybės atgavimu. Tie
sa, kad gal nebus tokio di
džiulio projekto kaip Lietuvos 
priėmimas į NATO, nes tai yra 
tikrai lemtingai reikšmingas 
istorinis žingsnis. Bet mažes
ni siekiai taip pat yra labai 
svarbūs. Tai JAV ir Baltijos 
kraštų bendradarbiavimas, 
žinių skleidimas demokratinio 
vakarų pasaulio priemonė
mis per „Amerikos balso" ir 
„Laisvės radiją", Tarptautinio 
kriminalinio teismo bendra
darbiavimas ir nuomonių deri
nimas. Tai labai svarbūs ob
jektai. Kiek aš bekalbėjau su 
ekspertais ir daugeliu išeivi
jos pabaltiečių atstovų, visi 
sutinka, kad ši veikla labai 
reikalinga ir ji tęstiną. Nuo 
gegužės 8 d., kai Senatas pri
tarė NATO plėtrai į Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Komiteto štabe 
tapome netgi labiau užsiėmę 
nei prieš tai. Yra tikrai daug 
mažesnių veiklos sričių, į 
kurias reikia kreipti tinkamą 
dėmesį. Jos yra labai svarbios 
bendradarbiavimui su Ameri
ka ir Baltijos šalių gerovei 
užtikrinti. JBANC ateityje 
daugiau bandys kreipti savo 
veiklą informacijos telkimo ir 
skleidimo linkme. Nuo grynai 
politinės veiklos siekiant kal
bėtis ir įtakoti JAV administ
raciją artėsime prie informa
cinio darbo pobūdžio, steng
damiesi informuoti savo na
rius, tarp jų ir Amerikos lietu
vių tarybą bei lietuviškąją 
visuomenę. Informacijos yra 
per mažai, visuomenei trūks
ta teorinės medžiagos, kuri 
pagrįstų politinius procesus ir 
veiksmus: kodėl reikia rašyti 
laišką į Senatą, kodėl konkre
tūs įvykiai krypsta būtent 
viena ar kita linkme. Man at
rodo, kad ši Pabaltiečių komi
teto veiklos kryptis labai rei
kalinga siekiant pateikti dau
giau kompetentingos informa
cijos mūsų išeivijos atstovams 
ir visuomenei. Nukelta į 5 psL 
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Bronius Nainys 

Dėkokime ir Lietuvai 

Prasminga amerikiečių 
šventė Padėkos diena, 
todėl gerai, kad ji tilpo ir 

į mūsų, lietuvių, švenčių ka
lendorių. Tai lyg ir antrosios 
Kūčios, kur prie stalo susėda 
visa šeima kartu pabendrauti 
ir padėkoti Dievui už per me
tus suteiktas dvasines malo
nes ir materialines gėrybes. O 
dėkoti visada yra už ką, nors 
praėjusieji metai per daug 
laimingi ir nebūtų buvę. Šią 
dieną visos bėdos bei nelaimės 
tampa lyg ir pamirštamos ar
ba prisimintos didesnės, net ir 
gyvenimą sukrečiančios ne
tektys, bent jau prislopina
mos, ir dėkojama už laimingas 
dienas. Dėkojama už asme
nišką, šeimos, giminių, drau
gų sveikatą bei gerovę, pri
klausomų organizacijų bei ar
timesnės aplinkos sėkmes. 
Dėkojame ir už savo tautos bei 
valstybės laimėjimus, nors čia 
svarstyklės kartais ir ne į tą 
pusę kryptų. Manau, kad ir 
šią Padėkos dieną ne viena 
amerikiečių šeima iš naujo 
pajus ir didžiulį artimųjų ne
tekties skausmą prieštarin
game Irako kare, ne prie vie
no stalo įsisiūbuos ir svarsty-
bos apie jo prasmę, o lietuviai 
neišvengs kalbų apie pas
kiausią politinę audrą tėvynė
je, apie kurią jų nuomonės irgi 
nebus vienodos. 

Bet argi toji diena tokioms 
svarstyboms tinka? Tas purty
masis yra labai nemalonus 
neigiamas reiškinys visiems, 
suabejos ne vienas, siūlyda
mas į jį nesileisti. Taip, nema
lonus, bet vargu ar išvengia
mas? O atidžiau pagalvojus — 
kodėl jo ir vengti, nes svarsty-
bas galima pakreipti šiai die
nai kaip tik tinkama tema. 
Juk aplamai šie metai Lietu
vai nebuvo taip blogi, o per
žvelgę visus keturiolika ne
priklausomo gyvenimo metų 
nesunkiai pastebėsime daug 
sėkmingų reiškinių, kuriais 
galime tik pasidžiaugti ir už 
laimėjimus Dievui padėkoti. 
Pirmiausia prisiminkim kelio 
į nepriklausomybę pradžią. 
Sąjūdžio sukelta „Dainuo
janti revoliucija", kur ir drau
gai, ir priešai, maskviniai ir 
taurūs lietuvių tautos patrio
tai, kentėtojai ir jų skriaudėjai 
rankomis susikibę stojo į Bal
tijos tautų grandinę, nuo Ge
dimino kalno iki Talino, skelb
dami pasauliui šių trijų tautų 
laisvę, dar jai itin pavojin
gomis dienomis. Ar jie neverti 
mūsų prisiminimų ir nuošir
džios padėkos? 

Ar tokio paties prisimini
mo ir padėkos neverta Aukš
čiausioji taryba — Atkuriama
sis Seimas, nepaisydamas 
grasinimų 1990 kovo 11-tą 

sutraukęs paskutinius oku
pacijos pančius ir paskelbęs 
Lietuvos nepriklausomybę? O 
ar neverta prisiminimų ir pa
dėkos laisvės gynėjai prie tele
vizijos bokšto ir visa nepri
klausomo gyvenimo eiga, iš 
pagrindų pakeitusi Lietuvos 
veidą, kuriam gražinti bei 
puošti vienodai ryškūs įnašai 
ir aukščiausių Lietuvos poli
tikų, ir paprasčiausių piliečių. 
Kas, keturiolika metų nema
tęs, šiandien beatpažintų Vil
nių, Kauną, Klaipėdą, Šiau
lius, arba kas suvoktų tada 
buvusį baimingą užčiaupta-
burnį mažaraštį, dabar į di
džiausius politikos žinovus 
išvirtusį, be sustojimo nioko
jantį kiekvieną valdžios atsto
vą. Laisvė vienoda visiems. Ar 
ji neprimena ir tų netolimų, 
dar neužmirštų, nelaisvės die
nų ir neįpareigoja bent žode
lio padėkos ją atnešusiems, o 
taip pat ir keturiolika metų ją 
puoselėjusiems bei saugo
jusiems žmonėms? 

Už metų Lietuva rinks 
naują Seimą. Atkuriamasis ir 
trys po jo — būdingi iš kietos 
Kremliaus diktatūros išsiritu
sios, demokratiją kuriančios 
Lietuvos reiškiniai. Kiekvie
nuose rinkimuose tai dešinie
ji, tai kairieji virto aukštyn 
kojom. Aukštai kilo ir žemai 
krito — dešinysis Vytautas 
Landsbergis, kairysis Česlo
vas Juršėnas ir nežinia kur 
nutūps, dabartinis kairysis 
Artūras .Paulauskas. Keitėsi 
keturi labai skirtingų požiūrių 
valstybės vadovai: Landsber
gis, Brazauskas. Adamkus, 
Paksas. Dabar dirba dvylik
toji Vyriausybė. Ir visi jų pa
sikeitimai — demokratiški. 
Kai kurie purtantys, bet be 

jėgos. Vasario aštuoniolikto
sios Lietuvos demokratija iš
tvėrė tik pusdevintų metų, o 
dabartinė — jau keturioliktus 
baigia. Ar tokios jaunos de
mokratijos brandos puoselėto
jai neverti padėkos? O jeigu 
Rolandas Paksas dabar išvirs, 
matomai bus atlikta irgi de
mokratiniu keliu, nors ir dau
geliui abejojant jo nešališka 
eiga, kuri, kaip matyti, visgi 
gerokai kreivojasi. Jeigu iki 
pabaigos ji išsities, ar nebus 
verta kiekvienam dalyviui pa
spausti ranką? Tačiau išskir
tinai reikėtų padėkoti Lietu
vos užsienio politiką kūru
siems ir vairavusiems valsty
bės vadovams, per visus ketu
riolika metų išlaikiusiems jos 
nuoseklumą, nepaisant jų 
skirtingų partinių bei ide
ologinių pažiūrų: Lietuva į 
Vakarus — ne į Rytus. 

Tad prie Padėkos dienos 
stalo dėkokime ir Lietuvai. 
Yra už ką. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr.13 

Prisimenant prieš keletą 
metų viešnagę „Viktorijos" 
viešbutėlyje, šiemetiniai nak
vynės namai gerokai nublan
ko, ypač bendrabučio valgyk
los aptarnavimas. 

Valgyklos šeimininkės di
delės paslaugos neparodė, 
kartais net apibardavo, kad 
nelaiku paprašom atsiimti 
sausą davinį — per pusryčius, 
nes pietų metu būsime išvykę 
į miestą, o vakare spektaklis, 
tai nebus laiko bendrabutyje 
vakarieniauti. Sako, „ateikit 
per pietus ir gausit" nors ki
tiems jau iš ryto išdalino pa
ruoštus maišelius, bet, matyt, 
persigalvojo. Gerai, kad „Ri-
mi" parduotuvė buvo netolie
se, tai ir maistu apsirūpinom 
patys. Kitą dieną po Dainų 
šventės net pusryčių nepa

siūlė. Tuo tarpu, pereitoj šven
tėj, kai buvome apsistoję „Vik
torijoje", ne tik pusryčius da
vė, bet dar suruošė ir išleistu
vių pietus su cepelinais. Žino
ma, tas malonias šeimininkes 
mes apdovanojom, paėmę ad
resą, nusiuntėm joms ir nuo
traukų, kurias buvome su jo
mis padarę, malonaus bendra
vimo metu. 

Reikia pastebėti, kad ir 
šiame bendrabutyje sutikome 
malonių žmonių, kurie buvo 
pasiruošę kiekvienu momen
tu, reikalui esant padėti, ypač 
maloni buvo mūsų kambario 
valytoja, su ja atsisveikinome, 
nepagailėdami ir arbat
pinigių. 

Taigi, susipakavę lagami
nus, ilgai nelaukdami ir iš
tuštinome kambarį, apie tai 

mums buvo keletą kartų pri
minta. Laimingu sutapimu, 
nesivėlindami iš Kauno atvy
ko mus pasiimti dar prieš nu
statytą laiką giminės Tadas 
su Liolia. Bendrabutį apleido
me laiku be didesnės nostalgi
jos. 

Atvykę į Kauną, įsikūrėme 
pas Liolės tėvus Bronę ir Joną 
ir čia būsimas dvi savaites bus 
mūsų kelionės bazė. Iš šių 
namų lankysime įdomesnes 
vietas bei toliau gyvenančias 
gimines. 

Jei išvykstant iš Vilniaus, 
orai per daug nedžiugino, tai 
kitą dieną Kaune, nors ir vėso
ka, bet tarp debesėlių pasirodė 
saulutė ir teikė vilties, kad šia 
diena nenusivilsime. Jonas šį 
rytą, pasiūlė pavažiuoti pasi
dairyti į Druskininkus, o pra
važiuodami, galėtume stabtel
ti ir Birštone. Apie šias kuror
tines vietas buvau jam kartą 
užsiminęs, tad su mielu noru 
sutikome su jo pasiūlymu. 

Galvojome, kad kelionė į 
Druskininkus, tiek savo gra
žia gamta, tiek įdomiomis vie
tovėmis, tikrai būtų dėmesio 
vertas kampelis. 

Pakeliui užsukame į Birš
toną. Kaip iš ryto tikėjomės, 
diena šiandien tikrai puiki. 
Gėrimės Birštonu, jo apylin
kėmis: pušynuose dygsta sve
čių namai ir poilsiautojų vilos, 
atsinaujina anksčiau statytos 
sanatorijos, o turistų skaičius 
kasmet didėja. Pavaikštinė-
jame sanatorijų rajone, pasi
gėrime jaukia aplinka, nusifo
tografuojame ir, atsigėrę ka
vos, tęsiame kelionę Druski
ninkų link. 

Kelias geras, viliojanti 
Dzūkijos gamta — miškai, 
kalneliai, o ant jų geltonuoja 
grikiai. Važiuojame dairyda
miesi į abi puses, kol prade
dame matyti kelionės ženklus 
į Grūto parką. Smalsumo dė
lei, užsukame į jį ir mes. Juk 
tiek spaudoje buvo įvairiausių 

Prof. V. Auryla su žmona Valerija (kairėje) ir globotinėmis Linute bei Asta. 

pasisakymų apie šį parką. 
Vieta patraukliai sutvar

kyta — nesibodės atvykęs čia 
turistas net iš užsienio. Kiek 
ši vieta primins jam nuo oku

panto iškentėtas tautos kan
čias, terorą, genocidą ir kokio
mis mintimis bei nuotaika 
išeis jis aplankęs šį parką — 
sunku pasakyti. Tai priklau

sys nuo atvykstančio, kiek ĮIS 
yra su šiuo klaikiu Lietuvos 
istorijos laikotarpiu susi
pažinęs. 

Bus daugiau 
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RASEINIAI ŠVENTE 
750 METŲ SUKAKTĮ 

Š. m. rugsėjo pirmosiomis 
dienomis Raseiniai iškilmin
gai paminėjo 750 metų jubilie
jų, į kurį atsilankė preziden
t a s Rolandas Paksas su žmo
na La ima , Algirdas Bra
zauskas ir daug kitų aukštų 
valdžios pareigūnų. Ta pro
ga, kraštiečiui Stasiui Džiu
gui , ka ip rėmėjui, meras 
a ts iuntė tokio turinio laišką: 

„Mums malonu, kad J ū s , 
daug metų gyvendamas toli 
nuo Lietuvos, esate neabejin
gas savo gimtojo kraš to rei
ka lams, domitės jo žmonių gy
venimu, padedate j i ems . 

Rajono Tarybos va rdu šir
dingai dėkoju už mater ia l inę 
paramą, kurią suteikėte rasei
niškiams, rengiantis paminė
ti savo miesto 750 metų su
kaktį . J ū sų ir kitų rėmėjų dė
ka , Raseiniai jubiliejų sutiko 
at jaunėję, pagražėję. Miesto 
reikšmingos sukakties minėji
mas tapo didele viso krašto 
gyventojų ir kraštiečių švente. 
J i ilgai išliks visų joje daly
vavusių žmonių atmintyje. 

Esame J u m s dėkingi už 
Girkalnio pagrindinės mo
kyklos ir Raseinių viešosios 
bibliotekos rėmimą. Jūsų dė
ka , rajono gyventojai gali 
skaityti išeivijos rašytojų kny
gas , užsienyje leidžiamus lie
tuviškus laikraščius ir žurna
lus , naudotis didelę ver tę tu
rinčiomis enciklopedijomis bei 

žinynais. 
Linkiu J u m s geros sveika

tos, žvalios nuo ta ikos , ilgų 
gyvenimo metų. J ū s esa te 
laukiamas Raseinių krašte". 

E d m u n d a s J o n y l a 
Raseinių rajono 

savivaldybės meras 

AČIŪ A.P.P.L.E. 

Vieno vakarė l io m e t u , 
kalbant su išeivijos veikėjais 
apie pa ramą Lietuvai , nus te
bau išgirdusi, kad kai kur ie jų 
projektai susi laukia skeptiško 
vert inimo ir ke l ia abejones 
apie jų reikal ingumą. Tur iu 
omenyje A.P.P.L.E. organi 
zacijos veiklą Lietuvoje. 

Aš esu konkre tūs šios pro
gramos pavyzdys . Vienas 
A.P.P.L.E. komunikacijos se
minaras Lie tuvos mokyto
jams, prieš dešimt metų suor
ganizuotas Kauno švie t imo 
skyriuje, apver tė mano visą 
profesinį gyvenimą aukš tyn 
kojom. Tiksl iau s akan t , pa
kėlė spa rnus ieškoti kitokių 
bendravimo ir dės tymo me
todų bei subtilybių. Gyvenome 
tik pirmus nepriklausomybės 
metus. Šalyje vis da r vyravo 
sovietinė pedagogika, t ad 
A.P.P.L.E., kaip gaivus gūsis, 
įsiveržė į Lietuvos pedagogų 
gyvenimą su savo demokra
tiškais švietėjiškais semina
rais. 

Neatmenu žmogaus, kuris 
vedė seminarą, tačiau meto
diką, kurios mus mokė, kaip 

kūrybinio bendravimo su mo
kiniu pagrindą, aš ir dabar po 
daugelio me tų sėkmingai nau
doju savo pačios dėstyme ir 
bendrav ime su studentais. 

Ačiū A.P.P.L.E. už tai, kad 
a tvėrė langą į kitokios komu
nikacijos (kūrybiškesnės, lais
vesnės , demokrat iškesnės) pa
žinimą. 

Esu t i k r a , kad nebuvau 
vieninte lė Lietuvos mokytoja 
a smen i ška i įvertinusi ir tai
kiusi A.P.P.L.E. inovacinę pa
tirt į savo veikloje. Nuoširdžiai 
esu j i ems dėkinga už idėją ir 
begal ines p a s t a n g a s skleisti 
ger iausią švietėjišką Vakarų 
pat i r t į Lietuvoje. 

Na, o skept ikams norėčiau 
pasiūlyt i : 1. apsilankyti bent 
v iename A.P.P.L.E. seminare, 
ir 2. pas ik laus t i pačių Lietu
vos mokytojų, ką jiems davė 
A.P.P.L.E., kaip jie vertina jų 
mokymo programas , ir kaip tai 
a t s i l i ep ia j ų profesinei kar
je ra i . Esu t ikra , būsite malo
niai nus teb in t i rezultatais. 

A u š r i n ė Vel ičkai tė 

SITUACIJA IR TOLIAU 
GALI ŽYDĖT... 

P r e z i d e n t u i Paksui pra
dėjus dė t šiokių tokių pastan
gų tva rky t korupciją Lietuvoj, 
ki t i Lietuvos „valdžios vyrai", 
priešingi tom pastangom, su
kruto. . . S lap ta i — ir prieš įsta
t y m u s — klausydami ir užra
šydami p rez iden to telefoni
n ius poka lb ius , Laur inkaus 
„valstybinio saugumo" slapu
kai iškniso kažką neaiškaus ir 
sukė l ė , k a i ku r ių tautiečių 
dėka , d idž iaus ią t r iukšmą 
ž in iask la ido j . Kas toliau 
dėjosi, nere ik ia čia pasakot — 

visi esame skaitę tas žinias. 
Bloga tų įvykių pasekmė 

yra ta , kad R. Paksas nusilei
do ir atleido visą savo buvusį 
sąžiningą štabą („komandą", 
kaip sakoma Lietuvoj) ir, žino
ma, pakeis juos kitais , „tinka
mais" prieš Paksą sukilusiems 
Lietuvos „valdžios. vyrams" . 
Pavyzdžiui, valstybinio saugu
mo vadovas M. L a u r i n k u s , 
kurį R. Paksas buvo atleidęs, 
atrodo, grąžinamas į savo seną 
vietą, kad esama „tvarka" (ar 
ne tva rka? ) ir tol iau bū tų 
ne t rukdoma. 

D i o n y z a s T r i m a k a s 
Westlake, O H 

REIKIA NAUJO ŠŪKIO 
, ,Anti" — reiškia pr ieš , 

priešiškai . Kalbant apie žmo
gų a r grupę žmonių, pasire
mian t tikrove (faktais), nega
l ima laikyti, kad tai yra „ant i" 
— jei kam nors ir nepat iktų. 

Jokiu būdu negalima ap
ka l t in t i visos tau tos „ant i" , 
nes tai yra didžiausia visų lai
kų nesąmonė. Neleistina. Net 
už nacių blogą elgesį nega
l ima ka l t in t i visos vokiečių 
tau tos . Vokiečiai negalėjo su
stabdyti nacių rankos ta ip , 
ka ip angelai sustabdė Abrao
mo ranką, pakeltą savam sū
nui žudyti. Ar lietuvių maža 
t a u t a galėjo sustabdyti nacių 
r anką? Gal, l ietuviams pagra
s inus ka ru , naciai būtų išsi
gandę ir sustabdę tą šėtonišką 
žudymo mašiną? 

Šiais laikais „anti" y ra 
naudojama, kaip masinio nai
kinimo psichologinis ginklas, 
nekal ta i užpuolant pavienius 
a s m e n i s a r iš t isas t a u t a s . 
Atrodo, kad tas agresijos gink

las gerai veikia, ypač Lietuvoje. 
Semita i : klajoklių asyr ie-

čių, babiloniečių, ebli tų, fe-
nikų, kanoniečių, žydų g rupės 
kalbančios a rabų — hebrajų 
kalba, klajojusios Arabų pu
siasaly, vėl iau a tk lydus ios į 
žemunt inę Mezopotamiją, da
bartinį pietryčių Iraką. Žydai 
kalba visų semitų genčių var
du. Kodėl? Ar visi semi ta i su 
tuo su t inka , t a m pr i ta r ia? Tuo 
pačiu — a r žydai gali pas isa
vinti vigas a u k a s — 6 mili
jonus jų? T a m e nelaimingųjų 
t a rpe buvo labai d a u g čigonų, 
fizinių ir prot inių ligonių, su 
įvair iausiais nenormal ia i s pa
ve ldė j imais , gėjų, įva i r ių 
i škrypėl ių , k a r o be la isv ių , 
labai daug politinių kal inių iš 
visos Europos , gal n e t viso 
pasaul io ir 1.1. Tai rodo, kad 
ne vien žydai buvo tų nelai
mingųjų t a r p e . Be to, n ė r a 
įrodymų, kad 6 milijonai žuvo. 
Kai kur ios s t a t i s t i k o s rodo 
ap ie 4 mil i jonus n u ž u d y t ų . 
Kiek bebūtų, kad ir v ienas , 
vis vien per daug . Nei v ienas 
žmogus ne tu rė jo bū t i pa 
smerk t a s be te ismo. 

Nedera žydams visų semi
tų va rdu užpuldinėt i pavie
nius asmenis , ne tu r in t įrody
mų, tuo labiau — užpul t i visą 
t au t ą , ka ip m ū s ų myl imą 
mažą Lietuvą. Kaip ir mes ne
galime žydus vadint i „l ietuv-
žudžiais", nes ne visi žydai 
naikino l ie tuvius. Žydų išpuo
liai įžiebia „ant i" . Žydai t u r ė t ų 
gerai supras t i — nėra d ū m ų 
be ugnies . Žydai kurs to ši tą 
ugnį. „Pa tys muša — pa tys 
rėkia", labai sena t iesa . 

L a i k a s ž y d a m s p a k e i s t i 
savo kovos šūkį „ant i semi t iz 
mas" — į kokį nors t ikslesnį . 

a t i t i n k a n t į t ikrovę šūkį. K a d a 
s u l a u k s i m e naujo kovos šū
kio? K a d a žydai nebepuls Lie
tuvos? 

A l g i s V i r v y t i s 
Bridgevvater, MA 

NE VISKAS TIKSLU 

„Drauge" 2003 m. spalio 11 
d. n u m e r y j e i š s p a u s d i n t a s 
Violetos Rutkauskienės straips
n i s „Filatel i ja — įdomus už
s i ė m i m a s " , k u r i a m e ra šoma , 
k a d „Pirmieji nepr ik lausomos 
L ie tuvos paš to ženklai buvo 
i š s p a u s d i n t i Vilniuje 1918 m. 
g ruodž io 25 d.". 

Manyč i au , kad šis te iginys 
t u r i ne t iks lumų. P i rma , gruo
džio 25-toji — pirmoji Kalėdų 
d i e n a , k u r i nuo senų la ikų 
Lietuvoje švenčiama, todėl ir 
s p a u s t u v ė s tą dieną negalėjo 
s p a u s d i n t i paš to ženklų . Iš 
t ik rų jų ir sovietinėje „Tarybų 
Lietuvos enciklopedijoje" (1987 
m., I I I t., psl. 322) pa ra šy t a , 
k a d JPirmieji lietuviški 10 ir 
15 s k a t i k ų ver tės pašto žen
k la i buvo išleisti 1918.XII.27 
Vilniuje". Taigi, ne gruodžio 25 
d., k a i p rašo V. Ru tkausk ienė , 
o gruodžio 27 d. 

A n t r a , pirmieji l ie tuviški 
p a š t o ženklai buvo išleisti ne 
Vilniuje , o Raseiniuose 1918 
m. lapkričio pradžioje. 1918 m. 
rugsėjo 30 d. Raseiniuose buvo 
į k u r t a Rase in ių r e spub l ika , 
k u r s t e i g i a m a j a m e sus i r in 
k i m e buvo i š r inktas dvylikos 
ž m o n i ų k o m i t e t a s . Vokiečių 
okupac i jo s m e t u veikęs vo
kiečių p a š t a s spalio mėn. n u s 
tojo ve ikęs ir Respublikos ko
m i t e t a s n u t a r ė o rgan izuo t i 
savo paš tą . Iškilo pašto mo
kesčio re ika las , komite tas nu 

t a rė išleisti savo pašto ženklus 
ir „lapkričio pradžioje Kadu-
šino spaustuvėje buvo išspaus
dint i pirmieji lietuviški pašto 
ženklai — Raseinių pačta 7 
kapeikos, ir Raseinių pačta 3 
kapeikos", k u r i e d a b a r yra 
didelė filatelinė retenybė. 

Apie tai rašo to meto 
Raseinių respublikos milicijos 
vadas savo knygoje „Žvilgsnis į 
praeitį", II leidimas, Vilnius, 
1992 m. psl. 111-112. Šių atsi
minimų pirmoji laida buvo iš
s p a u s d i n t a JAV šeštojo de
šimtmečio pabaigoje, todėl ir 
Amerikoje filatelistai jau seniai 
turėjo progą sužinoti apie pir
mąjį lietuvišką pašto ženklą. 

Viktoras A lekna 
Vilnius 

NEBĖRA MĮSLĖ 

Romualdas Kriaučiūnas 
rašydamas „Draugo" kultūri
n i a m e priede (lapkr. 15 d.) 
apie knygą „Prakalbinta pra
ei t is" negalėjo žodynuose su
ras t i ką reiškia žodis viktori
na, kuri jam paliko mįslė. Man 
pas i sekė šią mįslę surasti 
T a r p t a u t i n i ų žodžių žodyne 
(Vyriausioji enciklopedijos 
redakcija, Vilnius 1985). Šioje 
knygoje rašoma: viktorina (lo
tyniškai — victor — nugalėto
jas) , žaidimas: viešas atsaki
nėjimas į įvairius klausimus. 
T u r b ū t viktorina paprastoje 
kalboje reiškia žodinis ap
klausinėjimas. 

Šiandien, skai tant gautą 
spaudą iš Lietuvos, reikia pa
sidėti šalia kelis žodynus, kad 
g a l ė t u m susi ras t i „prašmat
n ius" žodžius. 

Sau lė Jautokaitė 
Palos Hills, IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

P a r u o š i a A d e l ė 

PAŽINKIME PRIESKONIUS 

Kai esame atsivežę ar gau
n a m e iš Lietuvos r ecep tus , 
ka r ta i s sunku a t i t ik t i pr ie
skonius, kur ie angliškai visai 
ki taip vadinasi. Paprasta i šio 
skyrelio receptuose, kai t ik 
įmanoma, pateikiame ir lietu
višką, ir anglišką prieskonio 
pavadinimą, o čia spausdina
me sąrašą lietuviškų ir ang
liškų prieskonių vardų, kad 
šeimininkėms būtų lengviau 
susigaudyti . Išsikirpkite ir pa
sidėkite. 

M a i r ū n a s — marjoram 
P e l e t r ū n a s — taragon 
Č i o b r e l i a i — thyme 
Š a l a v i j a s — sage 
B a z i l i k a s — basi! 
R a u d o n ė l i s — oregano 
R o z m a r i n a s — rosemarie 
M u s k a t a s — nu tmeg 
I m b i e r a s — ginger 
Kvapieji pipirai — allspice 
P i p i r a i — pepper 
Gvazd ikė l i a i — cloves 
I-Huro lapeliai — bay arba 

laurel leaves 
K m y n a i — caravvay 
K r a p a i — dili 
P e t r a ž o l ė s — parsley 
K a r i s — curry povvder 
G a r s t y č i o s — mus ta rd 
S v o g ū n a i — onions 
Č e s n a k a i — garlic 

VERTA ŽINOTI 

— F o r m e l e s , kuriomis iš 
tešlos išpjauname sausa in ius , 
retkarčiais reikia panard in t i j 
miltus, tuomet tešla prie jų 
neprilips. 

— Je i į padažus dedama 
garstyčių, tai reikia padaryt i 
pr ieš baigiant virt i , t uomet 

• j au padažo neužviriname. 
— Kie t a s , sausas dešras , 

pvz., popperoni, ar sa lami, ne
sunkia i nulupsime, jei pa

nardinsime į vandenį su ledo 
gabaliukais. 

— J e i a t idarome alyvuo
gių stiklainėlį, bet visų nesu-
naudojame, reikia įdėti citri
nos griežinėlį — alyvuogės 
ilgiau išliks šviežios. 

— Šoko ladą , kurį deda
me į kepinius a r k i tus deser
tus, paprastai su tarkuojame. 
Šis da rbas bus lengvesnis , 
jeigu ta rką ir šokoladą bent 
valandą palaikysime šaldikly
je. Šokoladas nesuminkš tės ir 
neprilips prie tarkos. 

— S a l d ū s pat iekalai bus 
skanesni, jei į juos įbersime 
trupučiuką druskos. 

— C i trus in ia i vaisiai bus 
sultingesni ir juos lengviau 
nulupsime, jei t r u m p a m įme
sime į karš tą vandenį. 

— M a i r ū n ų ir papr ikų į 
valgį dedame, nukėlus ios jį 
nuo ugnies, priešingu atveju 
patiekalas gali apkars t i . 

LENGVAS ITALIŠKAS 
SŪRIO PYRAGAS 

1 dėželė „pound cake mix" 
(Betty Crocker a r Duncan 
Hines) 

2 sv. ricotta sūrio 
1 šaukštelis vanilijos 
4 kiaušiniai (galima pa

naudoti kiaušinių produktą, 
pagamintą be t rynių) 

3/4 puod. cukraus 
„Pound cake mix" dubeny

je sumaišyti , ka ip pa rašy ta 
ant dėželės. 

Kitame inde šaukš tu (ne 
elektriniu plakikl iu) suma i 
šyti visus likusius produktus . 

Pyrago tešlą supilti į ištep
tą ir pamiltuotą 13x9 kepimo 

.indą. Sūrio mišinį supilti an t 
tešlos į patį indo centrą ir 
palaukti, koljis pa ts išsisklai
dys. Kepti iki 350 laipsnių F 
įkaitintoje orkaitėje 1 vai. At
vėsinti, po to įdėti į šaldytuvą 

ben t 2 vai . 
Pr ieš pat iekiant , viršų ga

l ima ap ibars ty t i maltu cukru
mi (powdered sugar). 

R e c e p t a s gautas iš Stasės 

BANANAI SU KUMPIU IR 
SŪRIU 

4 pr inokę bananai 
4 kumpio griežinėliai 
3 š aukš t a i tarkuoto ched-

da r a r kitokio sūrio 
1 š a u k š t a s sviesto 
2 šaukš ta i smulkiai suka

potų gra ik in ių riešutų (wal-
nu t s ) 

B a n a n u s nu lupt i , apvy
nioti kumpio griežinėliais, su
dėti į sviestu išteptą kepimo 
indą, apibars ty t i sūriu ir rie
šu ta i s . Kept i iki 375 laipsnių 
F įkaitintoje orkaitėje 20 minu
čių. Pa t iek t i su balta duona. 

KEPTA KIAULIENA 
Cjūros arkliukai") 

3 kiaul ienos išpjovos (pork 
tenderloins) , t ruputį daugiau, 
ka ip 1 sv. 

3 š aukš t a i aliejaus 
3 š a u k š t a i sojos padažo 

(soy sauce) 
3 ski l telės česnako 
1 citrinos sultys 
2 šaukšte l ia i džiovinto 
ma i rūno (marjoram) 

1/2 šaukštelio maltų pipirų 
(druskos nereikia, nes sojos 

padažas yra pakankamai sūrus) 
2 šaukštai aliejaus kepimui 
Mėsą nuplau t i , nusausinti 

ir kelis k a r t u s giliai įpjauti. 
Č e s n a k ą nu lup t i , su t r in t i , 
sumaišyt i su aliejumi, sojos 
padažu , citrinos sultimis ir 
m a i r ū n u . Mėsą užpilti šiuo 
užpilu ir 12 vai. palaikyti šal
dytuve. Po to nuvarvinti ir iš 
visų pusių apkepti gerai įkai
t i n t ame aliejuje. Apkeptą mė
są, p r ieš pa t iek ian t , api
bars tyt i mal ta i s pipirais. 

Recepta i i š įvairiu žurnalų 

MOLIŪGŲ PUDINGAS 

Šis pa t iekalas labai grei
tai pagaminamas ir ypač svei
kas d i a b e t i k a m s . Receptas 
yra iš sveikatos žurnaliuko 
„Prevention". Dėkojame Jad

vygai Savickas iš N a s h u a , 
NH, jį a ts iuntusiai . 

1 dėžutė (5.1 uncijų) vani
lijos greitai pagaminamo pu
dingo ( ins tant vanil la pud-
ding) 

1 skardinukė (12 uncijų) 
pieno (evaporated milk) be 
riebalų arba paprasto 

1 skardinukė (15 uncijų) 
moliūgo košės (pumpkin pie 
filling) 

1 šaukš te l i s mol iūgams 
pr ieskonių (pumpkin pie 
špice* 

*, ,Pumpkin špice" ne tu 
rint, galima pasigaminti iš: 
1/2 šaukštelio cinamono, 1/4 
šaukštelio imbiero (ginger) ir 
1/4 šaukštelio tarkuoto mus
kato riešuto 'nutmeg). 

Vidutinio didumo dubeny
je elektriniu plakikliu išplakti 
pudingo miltelius su pienu. 
Įdėti į šaldytuvą 5 min. Išė
mus iš šaldytuvo, į mišinį su
krėst i moliūgo košę, supil t i 
visus prieskonius ir gerai iš
maišyti . Vėl padėti į šaldy
tuvą — po 10 minučių pudin
gas bus paruoštas. 

BROKOLIAI SU 
RIEŠUTAIS 

1 pluoštelis (maždaug 1 
sv.) brokolių 

1 šaukš tas aliejaus 
1 vidutinio didumo svogū

nas , sukapotas 
1 česnako skiltelė, smul

kiai sukapota 
1/4 puod. graikinių riešu

tų (vvalnuts), sukapotų 
4 sausa in ia i (erackers) , 

sut r int i — maždaug 1/4 puod. 
1 šaukš tas petražolių, su

kapotų 
1/4 šaukštelio druskos 
Nupjauti brokolių kotus, o 

žiedelius išskirstyti į nedide
les dalis. Puode užvirti pasū
dytą vandenį, sudėti broko
lius ir pavirti 5 min. — kol j ie 
šiek t iek suminkš tės , bet 
nebus per minkšt i . Nuvar 
vinti. Keptuvėje įkaitinti alie
jų, sudėti svogūnus ir česna
ką, pakepinti , kol suminkštės , 
bet neparuduos (apie 5 min.). 
Sudėti r iešutus ir sausainių 
trupinėlius, gerai sumaišyt i . 
kol viskas įkais. Užberti a n t 

Dovana—Tautinis Šokis 
XII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 

"Qift Certificate" Užsakymas 

Suma: [ ] $25 [ ] $50 
Užsakytojo 

Vardas/Pavarde: 
Adresas: 

[ 1 $75 [ ] $100 [ ] $ 

Tel.: (_ J. E-Mail: 

Čekius išrašyti: XII Lithuaman Folk Dance Festival 
Čekius stųsti: XII Lithuaman Folk Dance Festival, 2711 West 71" Street, Chicago, Illinois 60629 

PASTABA: Dovana—Tautinis Šokis "gift certificate" gali būti naudojamas rik XII Lietuvių Taurinių Šokių 
Šventes rengimų bilietų (iš ankštiniam) bei oficialių šventes suvenyrų įsigyįimui. Jeigu pirkinio/-tų suma yra 
didesne negu "gift certificate" suma, pirkėjas turės skirtumą padengti. Jeigu pirktnio/-ių suma yra mažesnė negu 
"gift certificate" suma, skntumas nebus grąfmamas, bet bus priskaitomas kaip auka XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventei. Dovana—Tautinis Šokis "gift certificate" nebus iškeičiamas i gryną pinigą ir vertė galioja tik iki 2004 
m. liepos mėn. 3 d. oficialiems Šventės suvenyrams, o iki 2004 m. liepos mėn. 2 d.. Šventės renginių bilietų 
įsigviimui; negalioja ir neturi jokios vertės bilietų įsigyjimui Allstate Arena irTicketron. 

brokolių. 

SPANGUOLIŲ SALOTOS 

1 s k a r d i n u k ė (8 uncijų) 
sukapotų a n a n a s ų (crushed 
pineapple) 

1/2 puod. spanguolių sul
čių (eranberry juice cocktail) 

2 šaukš ta i citr inos sulčių 
1 dėžutė (3 uncijų) aviečių 

želatinos ( raspberry gelat in) 
1 ska rd inukė (16 uncijų) 

paruoš tų spanguol ių (vvhole 
berry eranberry sauce) 

1/2 puod. saliero lapkočių, 
sukapotų 

Nuvarvint i skystį iš ana
nasų ska rd inukes , jį supilt i į 
nedideli puodą, sumaišyt i su 
ci t r inų su l t imis , spanguol ių 
sul t imis ir užvirti . N u ė m u s 
nuo ugnies, subert i želatiną. 

ma i šy t i , kol visi grūdel iai iš
t i r p s . S p a n g u o l e s iš s k a r 
d i n u k ė s š aku t e suardyt i , su 
k rės t i į želatiną, gerai i šma i 
šyti ir palaikyti ša ldytuve , 
kol p r a d ė s s t ing t i . T u o m e t 
sudė t i a n a n a s u s ir sa l ie rus . 
Supi l t i į formą ir pa la ikyt i 
š a l d y t u v e , kol v i s i ška i su 
s t ings . Apverst i a n t lėkš tės . (8 
porcijos) 

Ats iuntė J o n ė B . 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
Auraviora JOĮ NAMŲ. SVEBCVTOS 

R GYVYBĖS DRAUDIvlAS 
Acentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S- Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

I š n u o m o j a 

DBMESKKDBMESKK 
N C M S M jnvjrttocc, MSKDV« <unso 

arbtfto,tj^ausfcgfctfe!afcraftytc 

DRAUGAS ptĘ *dbkną Sspaus-
cflns nciiMMUtfiifli. TcfoRte gMSfcjvtv 
Mnti tel. 773-585-9500 ar ufeuktfi 

DRAUGO admMstrad|a adresu 
454S W. 63 St, CMcago, R. 60629. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių Įrengimas, priestatai; 
keramikos plyteles. ..sidings", 

.soffits". ..decks". ..gutters",plokšti 
ir ..shmgle" stocai: cementas. 

ila/\ irias Turiu darbo draudimą 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

GREIT PARDUODA 
~TB ..— landmark 

properties Į » 

Bus. 773-229-8761 
Res. 706-425-7160 
Mobil 773-590-0206 
Pager 630-314-4330 

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

http://1918.XII.27


Prezidentas R. Paksas ne ig ia slaptos informacijos „nutekinimą' 
Atkelta iš 1 psl. 
dėl galimos informacijos nute
kėjimo ir siūlė palaukti jo pa
baigos. 

Socialdemokratų partijos 
vadovas, premjeras Algirdas 
Brazauskas interviu Lietuvos 
radijui prielaidą, jog preziden
tas R. Paksas galėjo paviešinti 
jam vienam suteiktą slaptą in
formaciją, pavadino „burbulu". 
Anot A. Brazausko, kad aukštų 
teisėsaugos pareigūnų pareiški
mai, esą „neatmetama galimy

bė, kad galėjo šitaip būti", jam 
yra nėra įrodymas. 

„Aš negaliu sutikti, kad tai 
yra įrodymai, kada sakoma 'ne
atmetama galimybė, kad galėjo 
šitaip būti'. Leiskite paklausti, 
ką tai reiškia? Tai yra burbulas, 
tai yra nulis. Aš iš viso esu pa
sipiktinęs, ir dar tokius žodžius 
sako aukšto rango teisėsaugos 
pareigūnai. O šito tai aš niekaip 
nesuprantu. Ar tai yra įrody
mas?", klausė premjeras. 

„Jei mes švaistysimės to

kiais žodeliais ir bandysime štai 
taip pagrįsti faktus, tai žinoma, 
tiesos niekad nepasieksime", 
teigė A. Brazauskas. 

Spalio pabaigoje kilus skan
dalui dėl galimų Prezidentūros 
ryšių su abejotinos reputacijos 
asmenimis ir nusikalstamu pa
sauliu, Seimas sustabdė M. 
Laurinkaus, kurį numatyta 
skirti Lietuvos ambasadoriumi 
Ispanijoje, atleidimo iš VSD va
dovo pareigų procedūrą. 

V E I K L O S M E T A I B U V O S Ė K M I N G I DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 26 d., trečiadienis 

Dr. Stasio Bačkaičio p r a n e š i m a s JAV LB XVII T a r y b o s 
pi rmaja i sesijai 2003 m. r u g s ė j o 13-14 d., O m a h a , NE 

Krašto apsaugos ministras buvo pranešęs apie „Avia Baltika" veiklą 
Atkelta iš 1 psl. 

Savo ruožtu, jis informavo 
komisiją, jog karine žvalgyba ir 
kontržvalgyba užsiimantis 
KAM 2-asis operatyvinių tarny
bų departamentas 1999 metais 
surinko ir pateikė prokuratūrai 
informaciją apie įtartiną „Avia 

Baltika" veiklą. 
Pasak ministro, kilo įtari

mų, jog prisidengiant dvigubos 
— civilinės ir karinės — paskir
ties statusu buvo pardavinė
jamos karinių sraigtasparnių 
dalys. 

Pagal anksčiau galiojusius 

įstatymus, civilinės paskirties j 
sraigtasparnių dalims ekspor
tuoti nereikėdavo gauti specia
laus leidimo. 

Vėliau tokia įstatymo spra
ga buvo panaikinta sugriežti
nant įstatymus. 

Pasieniečiu vadas neigia nusikaltėlių įtaką 
policijos vadovo „keitimo istorijoje" 

Atkelta iš 1 psl. 
Jis teigė, jog šis klausimas buvo 
suderintas su premjeru ir vi
daus reikalų ministru. Po to 
laukiau pusantros valandos prie 
vyriausybės durų, bet ministrai 
balsavo kitaip", pasakojo A. 
Songaila. 

Vėliau parlamentinei tyri
mo komisijai išteisinus V. Gri
garavičių, iš savo posto turėjo 
atsistatydinti pats J. Bernato
nis. Tačiau Prezidentūra ir to
liau kritikavo policijos vadovo 
darbą. 

Parlamentinei tyrimo ko
misijai išvakarėse buvo pateik
ta informacija, jog apie V. Gri
garavičiaus keitimą Kauno nu
sikalstamo pasaulio atstovai 
prabilo šių metų sausį preziden
to rinkimus laimėjus R. Paksui. 

A. Songaila tvirtino, jog už
imti policijos vadovo postą jam 
buvo siūlyta dar 2001 metų va
sarį, bet jis atsisakęs. Tuomet 
R. Paksas ėjo premjero parei
gas. 

Policija yra įrašiusi 
pokalbius, kuriuose apie polici
jos vadovo keitimą kalba A. 
Songailos ir buvusio prezidento 
patarėjo nacionaliniais klausi
mais Remigijaus Ačo pažįstama 
Renata Smailytė. 

„Mano santykiai (su R. 
Smailytė - BNS) buvo buitinio 
pobūdžio. Ties tuo jie ir pasi
baigdavo", sakė A. Songaila ko
misijos nariams. 

Tačiau paaiškėjo, jog pasta-
.roji ne kartą yra skambinusi A. 
Songailai ir prašiusi praleisti be 
eilės automobilius. Žinoma, jog 
tais automobiliais vyko ir as
menys, susiję su nusikalstamu 
pasauliu. 

VSAT vadas prisipažino ga
vęs tokių skambučių iš R. Smai-
lytės, bet nežinojęs, kas tais au
tomobiliais vyksta, nes R. Smai
lytė nurodydavo tik automobilių 
numerius. 

A. Songaila buvo klausia
mas, bet negalėjo prisiminti at
vejo, kai VSAT pareigūnas vežė 

A. Brazauskas nežino savo partijos nuostatos dėl prezidento 

į Varšuvą ir atgal R. Smailytę 
bei su Rusijos nusikalstamu 
pasauliu siejamo Anzor Aksent-
jev-Kikališvili sugyventinę Ma
riną Timofejevą. 

Valstybės saugumo depar
tamentas išsiaiškino, jog A. 
Songaila su R. Smailytė yra lan
kęsis A. Aksentjev-Kikališvili 
priklausančiame bute. 

Pats A. Songaila neigė ben
dravęs su M. Timofejevą, tačiau 
komisija turi informacijos, kad 
VSAT vadas yra kalbėjęs su šia 
moterimi telefonu. 

Komisijos nariai taip pat 
stebėjosi, jog šių metų gegužės 
30 dieną Lazdijų pasienio punk
te surengtose vaišėse dalyvavo 
ne tik prezidento patarėjas Re
migijus Ačas bei Egidijus Skar
balius, bet ir R. Smailytė, taip 
pat kiti privatūs asmenys. 

„Nuo šio momento tikrai 
daug kas keisis. Pradėsime ben
drauti pagal įstatymus", tikino 
komisijos narius A. Songaila. 

Atkelta iš 1 psl. 
Paklaustas apie pirmadienį 

parlamentinėje komisijoje pa
aiškėjusius faktus, jog preziden
to rinkimus laimėjus R. Paksui, 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
atstovai bandė daryti įtaką ir 
pakeisti policijos generalinį 
komisarą Vytautą Grigaravičių, 

premjeras teigė „pirmą kartą 
girdintis tokius dalykus". 

„Noriu priminti, kad gene
ralinio komisaro paskyrimas ir 
atleidimas yra ta procedūra, 
kuri neapsieina be premjero. 
Per visą tą laikotarpį nei aš, nei 
tuometinis vidaus reikalų mi
nistras Juozas Bernatonis, ne

girdėjome ir negavome jokių 
signalų, kad kokios tai pašali
nės jėgos, tuo labiau, kad tokios 
kriminalinės jėgos, bandytų 
tiesiogiai, ar per kokius tai 
asmenis atneštų informaciją — 
šitokių dalykų nebuvo", tikino 
ministras pirmininkas A. Bra
zauskas. 

Vilniuje atrastas XVII amžiaus lobis 
Atkelta iš 1 psl. 

Mokslininkai pabrėžė, kad, 
kaip rodo gana nemažai Vilniu
je atrastų 16-17 amžiaus tau
pyklių — vien Lietuvos naciona
liniame muziejuje jų saugoma 
apie 100. Tačiau beveik visos 
taupyklės jau būna perėjusios 
kelias rankas, išlaužtos. Ypa
tinga sėkmė yra ir tai, kad šis 
lobis atrastas archeologinių ty
rimų metu — tai leido surinkti 
lobiui priklausančius fragmen
tus. 

Atrastos monetos yra bilo-
ninės (iš sidabro ir vario lydinio) 
ir sidabrinės. Jas mokslininkai 
datuoja tik apytikriai —17 am
žiaus pirmąja puse. Tikslesnė 
data bus nustatyta tik nuvalius 
monetas. 

Be Žygimanto Senojo (1506-
1544/1548), Žygimanto Augusto 
(1544-1548-1572) Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės pus-
grašių, Zigmanto Vazos (1588-
1632) Lenkijos karalystės pus-
antrokų, ortų (18 grašių), lobyje 
yra ir kitų valstybių ir miestų 
17 amžiaus trečiojo dešimtme
čio monetų: Gdansko ortų, Prū
sijos ortų, Danijos 8 skilingų ir 
markių monetų, Nyderlandų 
Jungtinių provincijų Deventerio 
28 stiuverių moneta. 

Istorikai spėja, kad žmonės 
savo santaupas galėjo užkasti 
prieš 1655 metų rusų okupaciją, 
o atkasti jau nebuvo kam: sody
ba sudegė, gyventojai arba žuvo, 
arba buvo išvaryti į Rusiją. Ta
čiau, pasak lobį tiriančių specia

listų, gyvenimas Vilniuje 17 
amžiuje ir taip buvo gana aud
ringas — slepiantis šį nemažą 
turtą žmogus galėjo susidurti ir 
su vidiniais pavojais, pavyz
džiui, kreditoriais. 

Tyrimams vadovaujantis 
archeologas V. Vainilaitis tei
gia, kad, vykdant sodybos, ku
rioje buvo atrastos šios taupyk
lės ir ąsotis, archeologinius tyri
mus, gana dažnai aptinkama 
įdomių, retų radinių — sveikų 
molinių indų, medinių šaukštų, 
batų padų su metalinėmis pasa
gėlėmis. Aptikti ginklai — ale
bardų bei kitų panašios ginkluo
tės fragmentai — dar kartą įro
do tai, kad kilus pavojui, pasitu
rintys miestiečiai privalėjo ginti 
miestą. 

„Microsoft" pasirašė susitarimus su Lietuvos valdžia 
Atkelta iš 1 psl. 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
sudaryta komisija. Anot J. 
Muehlfeit, programinės įrangos 
produktais švietimo įstaigoms 

ketinama suteikti paramos už 
maždaug 1 mln. dolerių. 

Pagal susitarimą su Infor
macinės visuomenės plėtros 
komitetu, „Microsoft" suteiks 

prieigą prie bendrovės opera
cinės sistemos „Windows" prog
raminio kodo, taip pat — prie 
susijusios techninės informaci
jos. 

Liberaldemokratai gina partijos „auksinį narį" Jurijų Borisovą 
Atkelta iš 1 psl. 
jog patikėjome jos tikslais, ta
čiau ir dėl asmeninio J. Boriso
vo autoriteto". 

„Mes jį pažįstame, mes juo 
tikime ir mes neapsirikome 
pasirinkdami. Jo dėka 2003 me
tų sausį partija įgijo teisę vadin
tis 'prezidentine'", tvirtina LDP 
atstovai. 

„Avia Baltika" vadovui J. 
Borisovui šiuo metu yra pateik

ti įtarimai dėl grasinimų prezi
dentui. 

Manoma, kad J. Borisovas, 
siekdamas posto Prezidentūro
je, per tarpininkus grasino R.' 
Paksui ir žadėjo jį paversti 
„politiniu lavonu". 

„J. Borisovo veiklą tiria 
partijos Drausmės komisija. 
Šiuo metu vyksta ikiteisminis 
tyrimas ir dirba Seimo parla
mentinė komisija. Kai mes tu

rėsime pilną vaizdą, mes priim
sime politinį sprendimą valdy
boje neužmiršdami, ką mes 
visada deklaruojame — mes pa
sisakome už asmeninę kiek
vieno žmogaus atsakomybę, 
taip pat — ir mūsų partijos na
rių", teigė V. Mazuronis. 

Tačiau jis patikino, jog J 
Borisovas bus pašalintas iš par
tijos, jeigu bus nustatyta, kad 
jis pažeidė įstatymus. 

Baigiant savo trejų metų 
kadenciją, noriu padėkoti JAV 
LB pirmininkui A. Gečiui ir už 
progą dirbti JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bos sudėtyje, už suteiktą pasi
tikėjimą ir galimybę prisidėti 
siekiant patarnavimo mūsų 
tautiečiams užsienyje bei ieš
kant saitų bei prasmės mums 
išlikti, kaip gyvai tautos at
žalai užsienyje. 

Pereitų metų veikla pasi
žymėjo dviem stambesnio masto 
jvykiais, surištais su pagalba 
Lietuvai ir Mokslo bei kūrybos 
simpoziumo surengimu. Pir
masis — tai tęsimas veiklos ir 
ryšių su Lietuvos mokslinin
kais bei mokslinėmis instituci
jomis, bandant sudaryti j iems 
galimybę plačiam bendradar
biavimui su JAV mokslinėmis 
institucijomis. Po 2002 m. ba
landžio mėn. atsilankiusios Lie
tuvos mokslininkų delegacijos 
National Institutes for Stan-
dards and Technologies ir South-
west Research Institute, buvo 
vėl susitikta lapkričio mėn. 
Lietuvoje ir aptarta šios iš
vykos nauda, kas toliau dary
tina šių ryšių išvystymui ir 
sutvirtinimui. Iš Lietuvos pu
sės buvo išgirsta daug pozity
vios patirties kontaktuose su 
lankytais institutais, patirta, 
kaip projektai organizuojami 
ir įgyvendinami JAV, pareikš
tas noras kontaktų praplėti
mui, paskirta šiam reikalui iš 
Švietimo ir mokslų ministeri
jos ryšininkė ryšių su JAV ins
titutais palaikymui. Mūsų tar
pininkavimu, buvo pasirašy
tas abipusis bendradarbiavi
mo susitarimas tarpe Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos ir Southwest Research 
instituto. Numatoma šį rudenį 
Southvvest Research instituto 
atstovų kelionė į Lietuvą nus
tatyti, kuriose srityse toks 
bendravimas galėtų būti abi
pusiai prasmingiausias ir 
naudingiausias. Taip pat pe
reitų metų lapkričio mėn. bu
vo dalyvauta JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvos Sei
mo atstovų komisijos posė
džiuose, pristatant 2003 m. 
gegužės 21-25 d. įvyksiantį 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą, skatinant Seimą priimti 
atitinkamas rezoliucijas šio 
simpoziumo parėmimui. Tą 
Seimas ir padarė. Taip pat bu
vo diskutuojamas protų nute
kėjimo klausimas, kaip jį sulė
tinti arba net atsukti atgal, ir 
ar tai teigiamas ar neigiamas 
reiškinys. Kalbėta apie reika
lą sudaryti sąrašą į užsienį 
išvykusių, Lietuvoje baigusių, 
universitetų mokslininkų ir 
ieškoti būdų. kaip jie galėtų su 
Lietuva bendrauti, prisidėti 
moksliniame lygyje, ne t ir 
negrįžtant ten gyventi. Lietu
vos Švietimo ir mokslo minis
tras dr. A. Monkevičius teigė, 

jog ministerija šį klausimą 
studijuoja ir netrukus pateiks 
šia kryptimi pasiūlymus. Be 
šių, buvo keliamas klausimas, 
kodėl susigrąžinta sovietinė 
doktorantūros įsigijimo tvar
ka, kai ji buvo panaikinta po 
2001 m. JAV lietuvių ir Lie
tuvos mokslininkų konferenci
jos Čikagoje. Šis klausimas 
buvo teigiamai išspręstas šį 
pavasarį, sugrįžtant prie nor
malios, Vakarų pasaulyje nau
dojamos, procedūros. Šio po
sėdžio metu buvo taip pat dis
kutuojama, ką Lietuva turėtų 
daryti , pateikiant pasauliui 
savo mokslinius pasiekimus 
bei potencialą, ir kas daroma 
Mokslų akademijos pusės 
pažadėto leidinio JResearch in 
Lithuania" paruošimui. 

XII Mokslo ir kūrybos sim
poziumo planas buvo sudary
tas šios Krašto valdybos darbo 
pradžioje. Nors jo tolimesnis 
gvildenimas sunkiai lipdėsi 
dėl abejingumo ar išeivija turi 
gana pajėgų jį pravesti, 
ankstyvas planavimas bei 
pasiryžimas tai atlikti parodė, 
kad išeivija gana pajėgi ir kad 
simpoziumas atlieka didžiulę 
rišamąją funkciją tarpe antro
sios ir trečiosios „bangos" 
išeivių, Lietuvos mokslininkų 
bei kūrėjų. Ypatingai malonu 
buvo konstatuoti, kad trečio
sios „bangos" mokslininkai 
gausiai dalyvavo ir prisidėjo 
prie šio simpoziumo sėkmės. 
Be šių, visų nustebimui, 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas tapo taip pat ir Lietuvos 
politinės krypties planavimo 
bei Lietuvos-išeivijos santykių 
formavimo ir nustatymo foru
mais. Tiek trečiosios „bangos" 
lietuviai mokslininkai, tiek 
reziduojantys Lietuvos parei
gūnai JAV, gausiai prisidėjo 
prie šio simpoziumo sėkmės. 
Susidomėjimas dalyvauti sim
poziume iš Lietuvos pusės 
pasiekė rekordinį skaičių, 
ypač prisimenant Lietuvos 
gyventojų finansinius apribo
jimus. Ypatingai gero ir pui
kaus bendradarbiavimo susi
laukėme iš Lietuvos Moksli
ninkų sąjungos, Lietuvos Švie
timo ir mokslo ministerijos ir 
Lietuvos Mokslo fondo. Tai 
įvyko dėka asmeninių ryšių su 
asmenimis vadovaujančiais 
šioms organizacijoms ir pui
kios paramos iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko A. 
Gecio bei Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijos. 

MKS, kaip renginys, buvo 
skirtas ne tik rišti moksliniais 
ir kultūriniais saitais pasauly
je pasklidusius lietuvius moks
lininkus ir kultūros darbuoto
jus , bet taip pat atkreipti ir 
lietuviškosios visuomenės dė
mesį bei įjungti ją netiesiogiai 
į šią veiklą. Šiuo tikslu kiek
vienos dienos vakare buvo pra-

Nuoši rdž ia i už jauč iame poetę LIUNĘ SUTEMĄ, 
m i r u s mylimai d u k r a i A G N E I 

Lietuvos Rašytojų sąjungos valdyba 
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vestos plenarinės sesijos, ku
riose buvo gvildenamos lietu
viškai visuomenei įdomios ir 
aktualios temos. Trečiadienio 
vakare buvo vietinių lietuvių 
menininkų paroda, ketvirta
dienio vakare vyko diskusijos 
Mažosios Lietuvos likimo 
klausimu, penktadienį perpil
dytoje salėje buvo kalbėta apie 
protų nutekėjimo problemą ir 
pasekmes Lietuvos ateičiai, 
šeštadienio vakare Lietuvos 
kariuomenės atstovai pristatė 
krašto gynybos pajėgas, jų 
struktūrą ir paskirtį dabar bei 
reikšmę Lietuvos ateičiai. Čia 
klausytojfeias buvo atsakyta + 
visus, juos dominančius klau
simus apie Lietuvos karines 
pajėgas. Sekmadienio plenar
inė sesija perpildytoje salėje 
buvo pašvęsta temoms apie 
Lietuvos politiką Europos Są
jungos rėmuose, santykius su 
kaimyniniais kraštais ir ko 
išeivija laukia iš Lietuvos, o 
Lietuva — iš išeivijos. Šią se
siją pravedė Lietuvos ambasa
dorius JAV V. Ušackas bei 
keliolika specialiai atvykusių 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos atstovų. Ypatingo visuo
menės dėmesio taip pat susi
laukė, specialiai į šį simpoziu
mą atsiųstas, Lietuvos prezi
dento patarėjas A. Medalins-
kas, kuris specialiai surengto
je konferencijoje lietuvių vi
suomenei pristatė naujai iš
rinktą Lietuvos prezidentą Ro
landą Paksą, kaip asmenį ir 
kaip politiką, bei jo mąstymo 
kryptis, formuojant Lietuvos 
ateities gyvenimą. 

Simpoziumo metu buvo 

susitikta su Lietuvos Respub
likos Seimo ir JAV LB atstovų 
komisija. Konstatuota, kad 
JAV LB inicijuoti, su mokslais 
surišti, klausimai žymiai pri
sideda prie Lietuvos moksli
nių institucijų reformų ir yra 
vienas svarbiausių šios komi
sijos veiklos taškų. Jo svarbą 
ir naudą labai iškėlė Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministras, 
dr. A. Monkevičius. Todėl bu
vo nutarta šią veiklą tęsti 
darbo grupėje, sudarytoje iš 
JAV lietuvių ir Lietuvos moks
lininkų. Ši darbo grupė veiktų, 
kaip atstovų komisijos pa
dalinys, raportuojant komi
sijos posėdžiuose, kas nuveik
ta ir kokios problemos spren
džiamos. 

Siūlyčiau ateityje pra
plėsti MKS simpoziumą, kaip 
vieną pagrindinių forumų iš
ryškinimui Lietuvos politinių, 
ekonominių, sociologinių krypčių 
su galimybe išeivijai pateikti 
konstruktyvius požiūrius bei 
išgirsti iš Lietuvos nuomones 
dvimetiniuose ar trimetiniuo
se suėjimuose. Toks forumas 
galėtų būti pasaulyje unikalus 
bendravimas tarpe Lietuvoje 
ir gausiai užsienyje gyvenan
čių tautiečių, jų santykių įver
tinimas bei abipusių poreikių 
atskleidimas. Tas svarbu dar 
ir iš to. kad MKS forumas 
būtų lyg ir kitos dalies tautos 
balsas iš šalies, iš žmonių 
žvelgiančių į įvykius iš skir
tingos perspektyvos. Tai būtų 
indėliai neatmiežti įvairių 
organizacijų ar politinių 
sandėrių pasauležiūromis bei 
įvairaus pobūdžio suokalbiais. 

Atkelta iš 3 psl. 
— Koks Jūsų asmeninis 

kelias \ politiką ir politinius 
mokslus JAV sostinėje Va
šingtone? Kaip be JBANC ir 
CEEC veiklos panaudojate 
savo profesiją ir a r J u s sieja 
kokie tiesiogiai ryšiai su poli
tiniu gyvenimu Lietuvoje? 

— Dirbant JBANC, man 
pavyko užmegzti nemažai ry
šių ne tik su Amerikos, bet ir 
su Lietuvos kolegomis. Mano 
praktinės politinės veiklos ke
lias prasidėjo Pabaltiečių 
komitete. Šiai organizacijai 
esu labai dėkingas. Esu pa
kankamai jaunas, čia dirbti 
pradėjau prieš tris metus. Tai 
iki šiol mano pagrindinė politi
nė mokykla, kurioje gavau po
litinės patirties, kuri man tik
rai padės ateityje. Praeitais 
motais baigiau Tarptautinių 
santykių ir teisės mokslus 
George Ma«on universitete Vir-

ALTo IR PABALTIEČIŲ VEIKLA VAŠINGTONE 
si, kad ši galimybė man bus su- kurną, lietuvybe ir padėtume ginia valstijoje. Dabar bandau 

pritaikyti savo žinias tikroje 
politikoje. Be Pabaltiečių ko
miteto ir Europos koalicijos ten
ka daug dirbti su Lietuvos 
ambasada, JAV Kongresu. Po
litinė veikla tampa tiesiog gy
venimu, gyvenimo dalimi, visa 
susiję su politinėmis aktuali
jomis. 

— Ar planuojate, dabar 
jau baigęs politinius mokslus, 
dirbt i profesinį darbą ir 
prisidėti prie politinio gyveni
mo Lietuvoje? 

— Ruošiuosi grįžti į Lie
tuvą. Nesureikšmindamas sa
vo pasiekimų ir patirties Va
karų politiniame gyvenime, 
tikiuosi, kad turėsiu galimybę 
prisidėti prie pažangos, kuria 
Lietuva didžiuojasi įsijung
dama į Europos Sąjungą ir 
NATO. Ji išvystė ir išaugino 
gražią visuomeninę šalies de
mokratiją. Nuoširdžiai tikiuo-

teikta. Tai pamatysime ateityje. 
— Jūsų linkėjimai „Drau

go" skaitytojams ir visiems 
išervgos JAV lietuviams, ku
r ie dalyvauja lietuviškoje 
veikloje ar norėtų prie jos 
prisidėti? 

— Didžiausia pareiga yra 
plėsti veiklą, sutelkti kiek ga
lima daugiau lietuvių į ALTo 
veiklą, visuomeninę JAV lietu
vių veiklą. Labai svarbu ska
tinti ir ugdyti lietuvybę, tau
tiškumą Amerikoje. Mano lin
kėjimas ar labiau patarimas 
nepamiršti tikslo, kodėl mes 
čia esame. Kartais, deja, kai ku
rie žmonės pasimeta ir pa
siklysta dalindamiesi postus 
;r klaidžiodami ambicijų labi
rintuose. Bet reikia iš tikrųjų 
suvokti, kad mes esame čia, 
jog suvienytume vieni kitus 
kaip lietuvius, brolius ir se
seris, ugdydami savo tautiš-

savo draugams, vieni kitiems. 
Svarbu skatinti, kad kuo dau
giau lietuvių grįžtų į Lietuvą, 
nes mūsų šalis nėra tokia 
bloga, kad joje negalėtų dirbti 
geri žmonės. Yra tiek daug 
profesionalių specialistų. — 
svarbu, kad jie patriotinių, 
idealistinių tikslų vedami su
grįžtų atgal į Lietuvą ir dirbtų 
tėvynei. Nereikia užsimiršti ir 
manyti, kad su NATO ir Eu
ropos Sąjunga mūsų darbas 
baigiasi. Jis niekada nesibaigs. 
nes lietuviais esame mes gimę. 
lietuviais turime išlikti. O kad 
įšliktumeme. reikia ugdyti sa
vo tautiškumą. Tai reikalauja 
visuotinės bendros nenuilsta
mos veiklos, kuri tikiuosi, bus 
gražiai tęsiama ir ateityje 

— Ačiū už pokalbį. 

Kalbėjosi ir parengė 
Nerijus Smorauskas 



6 DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 26 d., trečiadienis 

Ketvirtadieni (Padėkos 
dieną) ir penktadienį (lap
kričio mėn. 27 ir 28 d.) „Drau
go" redakcija nedirbs. Šešta
dienio laikraštis bus išleidžia
mas trečiadienį. Linkime Pa
dėkos dieną pasidalinti gėriu 
su artimaisiais ir prisiminti, 
kad dėkingumas neturėtų būti 
tik viena diena metuose! 

„Poezijos pavasaris rude
ni" - literatūros vakaras, or
ganizuojamas Rašytojų drau
gijos, įvyks lapkričio 29 d. 
(šeštadienį), 5 v.v. Čiurlionio 
meno galerijoje. Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami pabūti me
no šventovėje, šokio, muzikos 
ir poezijos artumoje. 

Lietuvos Respublikos pre
zidentas Rolandas Paksas, 
gruodžio 9 d., antradienį, at
vyksta į Čikagą ir 8 v.v. susi
tiks su lietuviškų organizacijų 
pirmininkais Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Susitikimą ir 
vakarienę rengia JAV LB Ta
ryba ir ALTas. Norintys daly
vauti prašome pranešti Auš
relei Sakalaitei, tel: 630-243-
6302. 

Kazimieras Vieraitis auko
jo 2,000 dol. Valdovų rūmų 
atstatymui Vilniuje. Čekį at
siuntė Zenonas Vieraitis. 

Lapkričio 30 d- (sekma
dienį), po 8. 9 ir 10:30 v.r. šv. 
Mišių. Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marquette Parke, visi kviečia
mi į parapijos salę pasivaišin
ti gardžiais mieliniais blynais 
su obuolių uogiene. Laukiame 
jūsų gausaus dalyvavimo ir 
tuo pačiu paramos parapijai. 

Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis drauge su 
mažlietuvių darbuotojais ir 
šaulių sąjungos daliniais 
ruošia Tilžės Akto 85-erių me
tų sukakties visuomeninį 
paminėjimą lapkričio 30 d. 2 
v.p.p. Šaulių namuose. Iškil
mių mvokaciją atliks vysku
pas Hansas Dumpys. Istorinio 
akto dedikaciją skaitys jauni
mo atstovė Gabrielė Aušraitė. 
Rezistencinės veiklos įvadą 
praves MLRS pirmininkas 
Algis A. Regis. Krašto padė
ties sutelktinę paskaitą skai
tys Vytautas Vaicekauskas. 
Vakaro programos dalį atliks 
gausus ..Spindulio" tautinių 
šokių ansamblis, vadovauja
mas Rasos Paskočimienės. 
Pabaigoje dalyvių pabendravi
mas prie kavutės. 

Artėjančiu, švenčių proga 
visi rūpinamos dovanomis. 
Gera dovana - žurnalas ..Kul

tūros barai", kurį skaitydami 
jausite Lietuvos ir pasaulio 
kultūros pulsą. Žurnalo meti
nė prenumerata 2004 metams 
56 dol. oro paštu. Užsisakyti 
..Kultūros barus" galima per 
Mariją Paškevičienę, adresu: 
306 55th Place, Downers 
Grove, II 60516. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus atnašaujamos išk
ilmingos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius JC narius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 4 v.v. bus t rumpa aka
demija ir meninė programa, 
kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikaitė, pianistas bei kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Po to bus vakarienė ir lai
mingųjų bilietėlių traukimas. 
Prašome užsisakyti stalus bei 
atskiras vietas skambinant 
Mildai Šatienei tel. 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. Savo dalyvavi
mu paremsime šį lietuvišką 
veiklos centrą. 

Papuoškite Kalėdų eglute 
savo rankų darbo šiaudi
nukais! Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia į už
siėmimus visus norinčius iš
mokti pasidaryti šiaudinukų 
Kalėdų eglutei. Užsiėmimus 
ves didelę patirt į turinčios 
meistrės Albina Savickas ir 
Irena Karaliūnas. Užsiėmimo 
dalyviai turi atsinešti žirkles, 
liniuotę ir pieštuką, o šiau
delius, siūlus, instrukcijas 
galėsite įsigyti muziejaus par
duotuvėje. Mokami užsiėmi
mai vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį. 10-11:30 v. r. ir 12-1:30 
p.p. (Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus. 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikaga.) Užsiregistruoti ir 
gauti informaciją galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illi
nois Art Council, City Arts, 
ECPC. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. gruo
džio 6-7 d. Lemonte 9 v.r.-
3v.p.p. Stalus prekiavimui užsi
sakyti kreipiantis į Aldoną Pa-
lekienę tel. 708-448-7436. Ma
loniai kviečia PLC Renginių 
komitetas. 

Sekmadienį gruodžio 7 d, 
3 v.p.p. vyks lenkų - ameri
kiečių kalėdinis renginys ,.Po-
lish-American Christmas Ga
lą". Koncertuos populiarus 
lenkų ansamblis ,,Lira". Adre
sas: Oak Park & River Forest 
High School Auditorium (201 
North Scoville Avenue. Oak 
Park). 

Praėjusį sekmadienį (lapkričio 
23 d.) iš debesų sluoksniu 

apdengtos padangės visą 
dieną pliaupė lietus, tarytum 
norėdamas atsilyginti už 
vasaros sausras. Ruduo, palik
damas Žemę žiemos valiai, 
atidavė paskutines šilto oro 
atsargas ir išgręžė debesis, 
kad nieko išeidamas ne-
išsineštų. Tačiau Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Park apylinkėje, 
buvo šviesu, šilta ir jauku. 
Gražus būrys parapijiečių 
(deja, daugiausia senųjų, daug 
metų jau šiai parapijai prik
lausančių; o kur gi tie naujieji, 
kurie taip gausiai sekmadie
niais dalyvauja Mišiose?) už
pildė vietas prie stalų, šne
kučiavosi ir laukė iškilmingų 
— kasmetinių — parapijos 
pietų pradžios. Visų nuotaika 

Lietuvių bendruomenės pa
sauliečių komiteto pirmi

ninkas Algis Regis ir Šv. Ka
zimiero kapinių sklypų sa
vininkų organizacija du.kar
tus per metus lietuvių vi
suomenei surengia mirusiųjų 
paminėjimą: pavasarį, gegu
žės mėn., ir rudenį, per Vė
lines. Šiais metais Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinės 
atšventė 100 metų jubiliejų. 

Vėlinių pagerbimą pradė
jo sklypų savininkų organi
zacijos pirmininkė Birutė 
Matutienė ir pakvietė kun. 
Joną Kuzinską, šių kapinių 
dvasios vadą, vesti maldas už 
mirusius. 

Algis Regis, ilgametis 
kovotojas dėl lietuviškų tradi
cijų išlaikymo laidojant savo 
artimuosius, padarė ilgesnį 
pranešimą. Jis pabrėžė, kad 
šios lietuvių kapinės yra 
didžiausios. Jose šiuo metu 
jau yra palaidota daugiau 
kaip 63,000 mūsų tautiečių. 
Jis taip pat pažymėjo, kad 
pavasarį šias lietuvių kapines 
aplankė Čikagos arkivysku
pas kardinolas Francies 
George ir atnašavo šv. Mišias 
bei pasakė daug pagyrimo 
žodžių lietuviams, švenčian
tiems savo kapinių 100-mečio 
metines. 

Algis Regis taip pat pa
brėžė, kad šita kapinių žemė 
primena Lietuvą, kur ilsisi 
mūsų seneliai ir proseneliai. 
Čia guli mūsų tautiečiai, 
kurie paliko namus ir džiau
giasi galėdami savo mirusiuo
sius laidoti lietuviams priim
tinu būdu. Mes visi lietuviai, 
gyveną šiame mieste ir apy
linkėse, esame dėkingi pir
miesiems šių kapinių steigė
jams, turėjusiems drąsos 
imtis didžiulės naštos. 

Šias kapines įsteigė pir-

tikos tyrimo ir studijų centro darbais bei veikla susipažino iš Lietuvos atvykę Vilniaus pedagoginio 
• -įteto socialines pedagogikos katedros vedėja ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktore -

Kvieskiene bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos socialines politikos departamento 
direktorius Rolandas Zuoza 

r.ikoje i> kaires: Lituanistikos tyrimo ir studijų centro bendradarbis - Petras Petrutis, viešnia - Giedre 
nene, LTSC vadovas pro! iir Jonas Račkauskas, LTSC archyvų direktorė Skirmante Miglinienė, svečias -

/.uoza 



O VIDUJE SVIETE SAULE 
buvo gera, šeimyniška, nes 
visi žinojo tikslą, dėl kurio šią 
šlapią lapkričio sekmadienio 
popietę susirinko į salę: padėti 
savo parapijai, parodyti, kaip 
ji visiems svarbi ir reikalinga. 

Parapijiečių tarpe sukio
josi ir visi keturi, su šia para
pija glaudžiai susiję, kunigai: 
dabartinis klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas; klebonas 
emeritus, kuris vis dar uoliai 
darbuojasi parapijos sielo
vadoje, kun. Antanas Zaka
rauskas; nepamainomas pa
mokslininkas kun. Vito Miko-
laitis, be kurio tiesiog ne
įmanoma įsivaizduoti Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos; ir, 
žinoma, pats naujausias, labai 
vertingas „priedas" — kun. 
Rimvydas Adomavičius. 

Kun. Rimvydas, kartu su 
klebonu J. Kuzinsku pakaito

mis vadovavo pietų programai, 
savo šmaikščiu sąmojumi (pir
masis lietuviškai, antrasis — 
anglų kalba) gerai nuteikę 
visus svečius. 

Kol šeimininkes triūsėsi 
virtuvėje, baigdamos ruošti 
pietus, sceną užvaldė solistė 
Genovaitė Bigenytė, kuri, 
akompanuojant (net ir kartu 
padainuojant) parapijos var
gonininkei Jūratei Grabliaus-
kienei, išraiškingai padainavo 
keletą dainų. Bet tuo muzikos 
programa neužsibaigė — ko
ne visą popietę susirinkusius 
linksmino „Kaukas", dainavo 
Jūratė ir Rimantas Grab-
liauskai, o intarpus užpildė 
aukščiau minėtieji kunigai 
savo smagiais monologais. 

Klebonas J. Kuzinskas 
susirinkusius supažindino su 
garbės stalo svečiais: Vince ir 

Micky Petrošius, Vytautu ir 
Danute Bindokais, Maria ir 
Anthony Rudžiais, JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remiene, Lietuvos gen. kon
sulu Čikagoje Arvydu Dauno-
ravičium, jo žmona Loreta ir 
dukryte Emilija. Prie garbės 
stalo taip sėdėjo kunigai: A. 
Zakarauskas, V. Mikolaitis, R. 
Adomavičius ir pats klebonas. 
Pakviestas tarti žodį. konsulas 
A. Daunoravičius pasidžiaugė 
parapijos veikla ir malonia 
proga praleisti valandėlę para
pijiečių tarpe. Klebonas taip 
pat iš virtuvės „iškrapštė" vi
sas šeimininkes, kad svečiai ploji
mu galėtų joms padėkoti už 
skanius pietus, ypatingą padė
ką skyrė parapijos komiteto 
pirmininkui, visų darbų nuo
latiniam talkininkui Ray Mas-
kaliūnui. kuriam ir gėlė buvo 

prisegta, ir dovanėlė įteikta. 
Tarp muzikos ir smagių 

pokalbių atėjo laikas pamai
šyti laimėjimų bilietėlius di
deliame dubenyje, kad penki 
laimingieji galėtų pasidžiaugti 
vertingomis piniginėmis dova
nomis. Bilietėliai buvo iš anks
to išsiuntinėti parapijiečiams, 
bet kai kurie dar suskubo salė
je jų įsigyti, kad neliktų „už 
laimės durų". O vis tiek liko. 
nes didžiausias laimėjimas — 500 
dol. — teko Vaclovui Momkui. 
ilgamečiui parapijos choro 
žvaigždei... 

Kai po visų malonumų ir 
linksmybių popietės svečiai iš
sipylė pro duris, lauke tebelijo. 
Tačiau niekas nepasiuntė de
besų link ne tik blogo žodžio. 
bet ir minties — visi tebe
gyveno malonia pabendravimo 
nuotaika. D.B. 

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE 
moji emigrantų karta . 
Vėlesnieji ateiviai jas gražino 
ir kovojo, kad būtų išlaikytos 
lietuviškos laidojimo tradici
jos. Algis Regis kvietė susi
rinkusiuosius ilgėliau pabūti 
kapinėse, kaip tai daroma 
Lietuvoje, ir uždegti žvakelę 
ant kaimyno kapo, kurio 
niekas nelanko. 

Prie steigėjų paminklo 
buvo padėtas vainikas su 
lietuviškomis juostomis ir 
uždegta žvakė. Vainiką padėti 
buvo suteikta garbė ALTo 
organizacijai ir šį pagarbos 
veiksmą atliko Vida Sakevi-
čiūtė ir Algis Vitkauskas. 
Šventindamas vainiką ir 
žvakę kapinių dvasios vadas 
kun. J. Kuzinskas pabrėžė, 
kad lietuviai yra religingi ir 
mylintys tėvynę, todėl ant jų 
paminklų kapinėse yra užra
šomos ne tik religinės, bet ir 
tautinės mintys. Po šių apei
gų buvo sugiedota giesmė 
„Marija, Marija" ir Amerikos 
bei Lietuvos himnai. 

Garbės sargyboje stovėjo 
Čikagos šauliai ir šaulės, kas 
ceremonijai suteikė iškil
mingumo. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų or
ganizacijos pirm. Birutė 
Matutienė dėkojo lietuvių vi
suomenei, kun. J. Kuzinskui, 
šauliams, ALTo atstovams už 
dalyvavimą mirusiųjų pager
bimo apeigose, Anatolijui Siu
tui - už garsiakalbių įren
gimą. 

Antanas Paužuolis 

Vėlinių apeigų vadovai su vainiku prie Steigėjų paminklo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje lapkričio 2 
d.: Antanas Paužuolis. Algis A. Regis, Birutė Matutienė. Vida Sakevičiūtė. kapinių direktorius kun. Jonas 
Kuzinskas ir Algirdas Vitkauskas. Zigmo Degučio nuotr. 

Mirusiųjų pagerbimo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse garbės sargyboje stovi šauliai. Kalba Algis Kegis. Lietuvių 
Bendruomenės Pasauliečių reikalu komiteto prie Sklypų savininkų organizacijos pirmininkas. Dešinėje - kun. J. 
Kuzinskas ir A. Paužuolis. 

ATSIUSTA PAMINĖTI 
i SKELBIMAI 

Į LAISVĘ 

Spalio mėnesio žurnale „Į 
laisvę" vedamasis aktualiai 
pradedamas redaktorės Aldo
nos Žemaitytės „Pastabomis 
paraštėse", kur anot autorės 
istorija yra didelis tekstas, 
kurio paraštėse mes, mažieji 
jos liudininkai, pasižymime 
pastabas. Tai valdžios viršū
nių trintis, valdininkų atleidi
mai, pikantiškos naujienos, 
kurių mėgėjai turi progos dir
ginti savo nervus. 

Tačiau istorija, ačiū Die
vui, savo paraštėse turi ir 
kitokių pastabų, menančių 
iškilius žmones. Profesoriaus 
Juozo Brazaičio - 100-ąjį gim
tadienį paminėti, kaip tik ir 
skirta skiltis „Portretai". 
Vasaros akibrokštai iš 
Dainavos, ateitininkų viltis 
straipsnyje „Viltinga proš
vaistė - ateitininkai", kuri
ame Ateitininkų federacijos 
pirmininkas Liutauras Sera
pinas dalinasi įspūdžiais iš 
Kaune vykusio trečiojo Atei
tininkų federacijos kongreso. 

„Lietuvos kelias: konser-

/ LAISVĘ 
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vatyvioji ateities vizija" 
Arvydo Vidžiūno straipsnyje, 
o Laimutės Tidikytės rašinys 
skiltyje „Įspūdis" pavadintas 
„Vilniaus metamorfozės" -
ketvirtoji Algio Kaupo kelione 
po Lietuvą. Skaitytojų nuo
monių skiltyje tokia mintis: ar 
nuomonė gali būti kišeninė'' 

Žurnalą leidžia ..I laisvę" 
fondo Lietuvos filialas. Lie
tuviškų studijų centras. Xr. 
143(180). spalis. 2003. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
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 
Šeštad 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

LEISKITE 
MAŽUTĖLIAMS 

ATEITI PAS MANE 

Popiežius Jonas Paulius II 
vis ragina giliau pažinti mūsų Lš-
ganytoją Jėzų Kristų. Norint 
Jį pažinti, reikia pažinti Šv. 
Raštą, kuris vadinamas Dievo 
laišku žmonėms. Keista, bet 
Šv. Raštas išverstas į daugiau
sia kalbų, yra bene mažiausiai 
skaitoma knyga pasaulyje. 

Norint sužadinti susido
mėjimą Šv. Raštu, padėti supras
ti jo svarbą mūsų tikėjimui 
yra ruošiama stovykla, pavadin
ta Biblijinę stovykla mūsų 
mažiausiems nuo 1-6 skyriaus 
vaikams. Religiškai auklėjant 
vaikus, svarbu skiepyti meilę 
Dievo žodžiui. Stovyklos metu 
vaikams suprantamu būdu 
bus aiškinamas Šv. Raštas, 
aiškinami jo tekstai, mokoma 
juos pačius skaityti Šv. Raštą, 
kuris yra mūsų tikėjimo šalti
nis. Stovyklai vadovaus Pal. 
Jurgio Matulaičio vaikų Mišių 
pastoracijos grupele, kartu su 
kun. Vaidotu Labašausku ir 
jaunais savanoriais. Stovykla 
vyks Atertininkų namuose, gruo
džio 29-30 d. nuo 9 v.r. iki 5 v. 
p.p. Informacija ir registracija 
vyks per sesele Laimutę: 630-
243-1070. slaimutc@juno.com 

mailto:Gibaitis@aol.com
mailto:slaimutc@juno.com

