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Sėkmingas Čikagos 
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pokylis. Kalėdiniai 
sveikinimai per 
„Draugą". Prez. Paksas 
į Čikagą neatvyks. 

6 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos šokėjai Arū

n a s B i ž o k a s ir Edita Daniū-
tė iš Kauno „Sūkurio" klubo 
Kaselyje (Vokietija) vykusiose 
prestižinėse „ARD-Masters Ga
lą" serijos sportinių šokių var
žybose klasikinių šokių progra
moje užėmė III vietą. 

* P r e m j e r a s A l g i r d a s 
B r a z a u s k a s antradienį Svečių 
namuose surengė padėkos 
vakarą geriausiems 2003 metų 
Lie tuvos spor t in inkams , pa
sveikinęs juos su pas iekta is lai
mėjimais ir įteikęs premijas bei 
dovanas . A. B r a z a u s k a s 
152,000 litų premiją pi rmiausia 
į teikė Europos ir pasau l io 
sportinių šokių ansamblių čem
pione tapusiai Klaipėdos „Žu
vėdrai". Visi kolektyvo nariai 
gavo vardines premjero dova
nas — laikrodžius, o kiti pasi
žymėję sportininkai, t rener ia i , 
medikai , mokslininkai ir sporto 
federacijų vadovai apdovanoti 
vardiniais rašikliais. Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tas Vladas Garas tas padėkojo 
premjerui už paramą spren
dž ian t įvairius k l a u s i m u s ir 
sakė, kad krepšininkai dabar 
turi didžiausius t ikslus — sėk
mingai pasirodyti Atėnų olim
pinėse žaidynėse ir iškovoti 
teisę Lietuvoje rengti 2007 me
tų Europos vyrų krepšinio čem
pionatą. 

Naujausios 
žinios 

* Se imas pr i tarė parla
m e n t i n ė s k o m i s i j o s i šva
d o m s , jog prezidento pažei
d ž i a m u m a s sudaro g rėsmes 
valstybiniam saugumui . 

* S e i m o opoz ic i ja ir val
danč ioj i dauguma bendra i 
r e n g s siūlymą pradėti apkaltą 
prezidentui. 

* Pr i e š tar ingos reputac i 
j o s Rusi jos v e r s l i n i n k a s A. 
Aksent jev Kikal išvi l i grasi
na baudžiamąja byla Lietuvos 
valstybės saugumo vadovui. 

* Se imas u ž d r a u d ė savi
v a l d y b ė m s privatizuoti auto
busų stotis. 

Prezidentas Rolandas Paksas neatsistatydins 
Vi ln ius , gruodžio 2 d. 

(BNS) — Skandalo krečiamas 
prezidentas Rolandas Paksas 
pareiškė neketinantis trauktis 
ir sumenkino nederamus Prezi
dentūros ryšius atskleidusios 
par lament inės komisijos išva
das. 

„Visada gyniau ir ginsiu 
Lietuvos valstybės ir jos žmonių 
interesus. Niekas manęs nepri
vers iš šio kelio pasitraukti", 
pareiškė R. Paksas įrašytame 
kreipimesi į visuomenę, kurį 
antradienio vakarą rodė visi te
levizijos kanalai . 

R. Paksas kategoriškai at
metė pirmadienį paskelbtą Sei
mo tyrimo komisijos išvadą, jog 
prezidentas buvo ir yra pažei
džiamas dėl savo ryšių, ir tai ke
lia grėsmes valstybiniam sau
gumui, „ š i s dokumentas iš 
tikrųjų neatskleidė nieko naujo, 

nes visą lapkritį jums nuosek
liai, emocingai ir be faktų buvo 
brukama mintis, neva preziden
tą yra supančiojusios nusikals
tamos struktūros", teigė R. Pak
sas. 

Anot jo, „komisijos pirmi
ninkas ir kai kurie jos nariai sa
vo išankstinę nuomonę skelbė 
viešai, nepaisydami savaime 
suprantamo principo, kad j ie 
negali būti iš anksto nusiteikę 
prieš instituciją ar asmenį, ku
rio atžvilgiu atlieka tyrimą". 

R. Pakso vertinimu, Prezi
dentūra pateko į skandalą, nes 
„kai kurios mano inicijuotos 
permainos sukėlė aršų pasiprie
šinimą". „Augantis Lietuvos 
žmonių palankumas ir pritari
mas mano veiksmams išgąsdino 
kai kurias politines jėgas, kad į 
busimą Seimą pateks daugiau 
politikų, palaikančių mano pro

gramą", skandalo priežastis aiš
kino R. Paksas. 

Jis taip pat pareiškė, kad 
parlamentinė komisija tenden
cingai siekė jo nušalinimo. „Ma
nau, kad be įrodymų inkrimi
nuodama man nebūtus dalykus, 
Seimo laikinoji tyrimo komisija 
ir pačia tyrimo eiga, ir išvado
mis kaip tik ir patvirtino, jog 
siekiama vieno tikslo — bet ko
kiomis priemonėmis mane nu
šalinti", teigė R. Paksas. 

Anot jo, „kaltintojų tikslas 
— ne išsiaiškinti tiesą, bet pa
laužti mane morališkai ir sunai
kinti politiškai". 

R. Paksas, atmetęs komisi
jos prašymą atvykti į komisijos 
posėdį ir atsakyti į ją domi
nančius klausimus, apkaltino 
komisiją nenoru jį išklausyti 
prezidentui patinkančia „for
ma". Nukelta į 5 psl. Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas 

L i e t u v a a k t y v i a i 
d a l y v a u s NATO 

o p e r a c i j o s e 
Vi ln ius , gruodžio 2 d. 

(BNS) — Lietuva pasiryžusi ir 
toliau aktyviai dalyvauti tarp
tau t inėse NATO operacijose, 
sakė Krašto apsaugos ministe
rijos (KAM) sekretorius Povilas 
Malakauskas. 

J i s dalyvavo antradienį 
Briuselyje vykusiame NATO 
gynybos ministrų susitikime. 
Pirmą kartą septynių būsimųjų 
sąjungos valstybių atstovai bu
vo pakviesti dalyvauti oficialia
me NATO ministrų susitikime, 
diskutuoti visais NATO ateičiai 
svarbiais klausimais. 

Pagrindinės šio susitikimo 
temos — NATO vadovaujamų 
operacijų Afganistane, Kosovo 
provincijoje ir Bosnijoje ateitis, 
pajėgų planavimo peržiūra, jū
rų ir oro t ransportas . 

P r e z i d e n t ū r o s 
s k a n d a l ą tyrus ios 
k o m i s i j o s v a d o v a s 

į s i t i k i n ę s j o s i š v a d ų 
t e i s u m u 

Vi ln ius , gruodžio 2 d. 
'BNS) — Prezidentūros skan
dalą tyrusios komisijos pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas yra įsi
tikinęs, jog komisija pagrįstai 
nusprendė, jog dėl prezidento 
ryšių kilo grėsmės valstybi
niam saugumui. Tai jis sake 
antradienį Seime pateikdamas 
komisijos išvadas. 

„Kol prezidentas bus valdo
mas, kol jis bus įtakojamas, tol 
tokia grėsmė išlieka", teigė A. 
Sakalas. 

Pasak jo, prezidentas lieka 
pažeidžiamas todėl, jog iki šiol 

Nukelta į 5 psl. 

U ž v e r t o s 
V a š i n g t o n o d u r y s 

p r i b a i g t ų 
R o l a n d ą P a k s ą 
Maskva , gruodžio 2 d. ! 

(BNS) — Lietuvos prezidento i 
Rolando Pakso tolesnis likimas 
gali priklausyti nuo jo vizito į I 
Vašingtoną sėkmės, pareiškė ! 
Londone įsikūrusio Pasaulio i 
r inkų tyrimų centro žinovė I 
Mandy Kirby. kurią antradienį j 
cituoja Rusijos dienraštis „Ve- Į 
domosti". 

„Jei Baltieji rūmai atšauks 
kvietimą, su R. Paksu bus vis
kas baigta", teigė ji. 

Nukelta į 5 psl. 

JAV l i e tuv ia i ragina prez identą R. P a k s ą 
nevykt i į Amer iką 

Vilnius , gruodžio 2 d. 
(BNS) — Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė ragina preziden
tą Rolandą Paksą atidėti vizitą į 
JAV. kol išaiškės Lietuvoje kilu
sio skandalo aplinkybės. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos pirminin
kas Algimantas Gečys patvirti
no pirmadienį prezidentui nu
siuntęs laišką, tačiau pažymėjo 
pažadėjęs 24 valandas šio laiško 
turinio nekomentuoti, kad R. 
Paksas turėtų pakankamai lai
ko su juo susipažinti. 

BNS žiniomis, R. Paksui 
siūloma atidėti gruodžio 7-9 die
nomis planuojamą vizitą į JAV. 

Prezidentūroje antradienį 
lankėsi JAV ambasadorius Vil
niuje Stephan Mull. Susitiki

mas su R. Paksu vyko akis į akį. 
„Vizitas toliau planuoja

mas", sakė prezidento patarėjas 
diplomatiniais klausimais Eit-
vydas Bajarūnas. 

Tai patvirtino ir JAV am
basados Vilniuje atstovai. 

Į Prezidentūrą JAV amba
sadorius atvyko per vidinį Pre
zidentūros kiemą, nors papras
tai ambasadoriai įeina į rūmus 
per centrinį įėjimą iš S. Dau
kanto aikštės pusės. 

Praėjusį ketvirtadienį pa
skelbta, kad R. Pakso vizitas 
JAV bus trumpesnis nei planuo
ta, nes atšauktas planuotas ap
silankymas Čikagoje. 

Kol kas nesikeičia likusi R. 
Pakso vizito JAV programa — 
gruodžio 7 d. jis atvyks į Va

šingtoną, kur gruodžio 8 d. Lie
tuvos vadovą priims JAV prezi
dentas George W. Bush. 

Vėliau R. Paksas planuoja 
vykti į Philadelphia, kur skaitys 
pranešimą įtakingoje JAV vi
suomeninėje organizacijoje — 
Pasaulio reikalų taryboje 
(World Affairs Council). 

Kilus skandalui dėl prezi
dento aplinkos ryšių su abejoti
nos reputacijos asmenimis ir 
organizacijomis bei slaptos in
formacijos nutekėjimo nusikal
tėliams, nemažai Lietuvos val
dančiosios daugumos ir opozici
jos politikų prašė R. Pakso lai
kinai atsisakyti vizitų į užsienį. 

Nepaisant šių raginimų, R. 
Paksas vyko į Briuselį, Berlyną 
ir Iraką. 

Opozicija siūlo paraginti 
Rusijos prezidentą apriboti savo 

šnipų veiklą Lietuvoje 
Vilnius, gruodžio 2 d. 

(BNS) — Liberalų ir centro 
frakcijos atstovai pasiūlė už an
tivalstybinę veiklą iš Lietuvos 
deportuoti Rusijos viešųjų ryšiu, 
bendrovės „Almax" darbuoto
jus , o Tėvynės sąjungos-konser-
vatorių frakcija — paragint i 
Rusijos prezidentą apriboti savo 
specialiųjų tarnybų veiklą Lie
tuvoje draugiškų santykių var
dan. 

„Mano manymu, iš Rusijos 
atvykę 'Almax' darbuotojai vyk
do veiklą, nukreiptą prieš Lie
tuvos Respubliką. Taip galima 
įvertinti jų bandymus kar tu su 
Jurijumi Borisovu išleisti laik
raštį, kuriame būtų dirbtinai 
kompromituojamos ir šmeižia

mos valstybes institucijos ir 
toliau kirš inama visuomenė", 
antradienį teigė Liberalų ir cen
tro frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis. 

Žiniasklaidos teigimu, „Al-
max" darbuotojai Ana Zatons-
kaja ir Anatolij Potnin padeda 
rengti prezidento Rolando Pak
so r inkimų kampanijos dos
niausio finansinio rėmėjo Jur i 
j aus Borisovo finansuojamą 
specialų laikraščio ..Ūkininko 
patarėjas" priedą „Tvarka 
bus?", kur iame bandoma pa
neigti į tarimus dėl neteisėtos 
prezidento rėmėjo veiklos bei 
,,Almax" vaidmens Lietuvos po
litikoje. 

Nukelta į 5 psl. 

Krašto apsaugos ministras ragina negąsdinti 
pasaulio ir savęs grėsmėmis 

Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) 
— Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius paragino ne
gąsdinti pasaulio ir savęs, kad 
Lietuva nesugeba užkirsti kelio 
grėsmėms, kurioms yra jautrios 
trečiojo pasaulio valstybės, bei 
neprisiimti kalčių, kuriomis 
niekas nekaltina. 

Negąsdinti ir nesigąsdinti 
L. Linkevičius paragino pareiš
kime, kuris paskelbtas paaiški
nant jo nuostatą pirmadienį vy
kusiame Valstybės gynimo tary
bos posėdyje. Jame svarstyta 

susidariusi padėtis valstybėje, 
Seimo komisijai tiriant prezi
dentinį skandalą. 

„Lietuvos politinėje visuo
menėje jau tampa įprasta, kai 
neįvardyti šaltiniai iš uždarų 
posėdžių pateikia ne visai tiks
lią informaciją, kuri laikoma 
neginčijamu faktu. Neketinu 
komentuoti Valstybės gynimo 
tarybos posėdžio, tačiau noriu 
paaiškinti savo poziciją, netei
singai perteiktą kai kuriose 
žiniasklaidos priemonėse", rašo
ma ministro pareiškime. 

Generalinė prokuratūra tirs 
„Avia Baltikos" veiklą 

L. Linkevičius pažymi, kad 
Valstybės gynimo tarybos posė
dyje jis pasiūlęs atskirti proble-
mas, susijusias su prezidentu j 
bei institucija, nuo grėsmių vai- j 
stybiniam saugumui. 

„Manau, kad vyriausybė ir I 
kitos valstybinės institucijos 
dirba skaidriai ir sklandžiai, su
darydamos visas prielaidas kitų 
metų pavasarį integruotis į 
NATO ir Europos Sąjungą. Lie
tuva atkakliu darbu ir dide
lėmis pastangomis pelnė 

Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(BNS) — Generalinė prokuratū
ra antradienį pradėjo ikiteismi
nį tyrimą, kuris susijęs su bend
rovės „Avia Baltika" ir jos dar
buotojų veikla eksportuojant 
sraigtasparnių atsargines dalis, 
antradienį pranešė generalinio 
prokuroro pavaduotojas Ginta
ras Jasaitis. 

Medžiagą apie galimą nusi
kaltimą prokuratūra gavo iš 
Valstybės saugumo depar ta
mento (VSD). 

..Tirsim tą veiklą, kuri buvo 

fiksuota 2003-ųjų metų vidury
je. Šis tyrimas yra susijęs su 
ati t inkamų dalių sraigtaspar
niams, kitiems orlaiviams tieki
mu per trečiąsias šalis į trečią
sias valstybes, tai yra ne per 
Lietuvą", sakė G. Jasait is . 

Tyrimas p radė tas pagal 
Baudžiamojo kodekso straipsnį, 
numatantį atsakomybę už ne
teisėtą vertimąsi ūkine, komer
cine, ar finansine veikla. 

Anksčiau teisėsaugininkai 
neatmetė galimybes, kad bus 

Nuke l ta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AfP. Reuters. AP. f«e«fax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentorų Dranesimais) 

EUROPA 
Paryžius . Europos Sąjun

gai (ES) nesiseka vykdyti JT 
Kioto protokole numatytas tar
šos mažinimo užduotis, nepai
sant to, jog ES yra didžiausia 
kovos su pasaulio klimato atši
limu susitarimo šalininkė ir gy
nėja. Europos aplinkosaugos 
agentūros (EEA) vertinimais, 
jei dabartinės tendencijos nepa
sikeis, iki 2008-2012 metų ter
mino, numatyto Kioto susitari
me, ES valstybės narės suma
žins savo šešių rūšių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlei
dimą vos 0.5 proc., palyginti su 
1990 metų lygiais. Tuo tarpu 
pagal Kioto protokolą ES žadė
jo iki minėtų metų sumažinti 
išleidimą 8 procentais. Kioto 
protokolas įpareigoja ekono
miškai stiprias jį pasirašiusias 
valstybes mažinti anglies diok
sido ir dar penkių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlei

dimą. Tačiau didžiausios pa
saulyje teršėjos Jungtinės Vals
tijos 2001 metais atsisakė pasi
rašyti protokolą. 

Briusel is . NATO pirma
dienį paskelbė, jog jį su Rusija 
sujungs ..karštoji linija" — tie
sioginis telefono ryšys, panašus 
į tą, kuris buvo užmegztas po 
Karibų krizės 1962 metais . 
Kaip pranešė NATO generali
nis sekretorius George Robert-
son, kurio įgaliojimų laikas ne
trukus baigsis, atidaroma ryšio 
linija jo įgaliojimų perėmėjams 
bendrauti su Rusijos gynybos 
ministru „rodo vis stiprėjan
čius NATO ir Rusijos tarpusa
vio santykius". NATO, vieni
janti 19 valstybių, drauge su 
Rusija įsteigė 2002 metais 
naują tarybą pastangoms kovo
jan t su nauja grėsme — teroriz
mu — ir masinio naikinimo 
ginklo platinimu derinti. 

Ryga Dešimčiai pakista
niečių, sulaikytų lapkričio 

pabaigoje Rygoje, siekiant už
kirsti kelią galimai teroro akto 
grėsmei, teks būti Latvijoje tik
riausiai iki metų pabaigos, kol 
bus patikrinta, ar jie nesusiję 
su anksčiau įvykdytais teroro 
aktais. Valstybės pasienio ap
saugos spaudos tarnybos virši
ninkė Dacė Ūdrė pranešė, jog 
sulaikytieji tebėra Olainės lai
kinojoje stovykloje nelegaliems 
imigrantams, nes saugumo po
licija neleido jiems išvykti iš 
Latvijos, kol baigsis patikrini
mas Lapkričio 8 d. į policijos 
akiratį pateko 10 Pakistano gy
ventojų, kurių atvykimo į Lat
viją tikslas neatitiko to, kurį jie 
nurodė gaudami Latvijos vizas. 
Visi jie teigė, kad atvažiavo į 
Latvijos taikvando federacijos 
Baltijos gintarinės taurės var
žybas, bet paaiškėjo, jog tik vie
nas iš jų turi dalyvauti parodo
muosiuose pasirodymuose. 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush pirma
dienį pasirašė įstatymą, ku
riame numatoma skirti milijo
nus dolerių naujos kartos bran

duolinių ginklų tyr imams ir 
Nevados branduolinių bandy
mų poligonui parengti. Įstaty
me be kita ko numatyta skirti 
7.5 mln. dolerių ištirti galimybę 
sukurti branduolines bombas 
slėptuvėms ir bunkeriams nai
kinti, kurios, pasak pareigūnų, 
sustiprintų JAV pajėgumus su
naikinti požeminius vadovybės 
ir kontrolės centrus bei gerai 
paslėptas ginklų saugyklas . 
Dar 6 mln dolerių numatyta 
skirti ištirti galimybei sukurti 
branduolinius ginklus, kur ie 
galėtų būti panaudoti labai tik
sliems smūgiams suduoti. Įs
tatymas taip pat numato skirti 
24.9 mln. dolerių paspart inu 
parengiamuosius darbus Nėra 
dos bandymų poligone, kad čia 
galima butu pradėti bran
duolinius bandymus praėjus 24 
mėnesiams po to, kai Baltieji 
rūmai priims sprendimą juos 
vykdyti. 

Jungt inės Tautos. Pales
tinos prezidentas Yasser Arafat 
pareiškė Jungtinėms Tautoms 
(JT), kad Izraelis gali sužlug
dyti taikos derybas, jeigu toliau 
statys sieną Vakarų Krante. 

Pasak Y Arafat, užtvaros sta
tyba „sėja nesantaikos ir ne
apykantos sėklas ir daro neį
manomą taiką tarp abiejų vals
tybių" Arafat įžvelgia joje Iz
raelio nenorą, kad būtų sukur
ta nepriklausoma Palest inos 
valstybė. Anksčiau Palestinos 
ministras pirmininkas Ahmed 
Qurie pareikalavo nu t r auk t i 
sienos statybą, tai nurodyda
mas kaip sąlygą taikos dery
boms tęsti, bet jo kolega Izrae
lyje Ariel Sharon atsisakė siek
ti kompromiso Izraelis teigia, 
jog stato betoninę užtvarą ap
link palestiniečių teritoriją, 

IBIO, kad už
kirstų kili:,; islamistų grupuo
čių išpuoliams prieš valstybės 
; ; i l i ( i 

RUSIJA 
1 i I 

Maskva. Kremliui opozici
nes Rusijos federacijos komu
nistu partijos (RFKP) vadas 
Genadįj Zmganov pirmasis iš 
Rusijos politikų viešai pareiškė 
antradienį ketinąs kovoti dėl 
prezidento posto per rinkimus 
2004 metų kovo 4 dieną. Kol 
kas net dabartinis prezidentas 

Vladimir Putin, kurį politikai 
be jokių abejonių vadina nuga
lėtoju dar per pirmąjį ratą, ne
paskelbė savo ketinimo rungtis 
dėl antrosios kadencijos. 

Maskva. Rusijos Valstybės 
Dūmos pirmininko pavaduoto
jas Vladimir Lukin pavadino 
„neteisingu ir labai pavojingu" 
JAV ketinimą pradėt i kur t i 
naujos kartos branduolinį gink
lą. Kaip pažymėjo deputatas , 
JAV sprendimas pradėti kurti 
naujų rūšių branduolinį ginklą 
„yra vienas tų sprendimų, ku
rie kelia kur kas pavojingesnes 
problemas". Toks sprendimas, 
pasak V. Lukin. „suteikia nau
jų paskatų branduoliniam tero
rizmui". 

~ IRAKAS Į 
B a g d a d a s . Per amerikie

čių puolimą Kirkuko mieste 
galėjo būti nukautas ar sučiup
tas Izzat Ibrahim — Saddam 
Hussein aukšto rango pavaduo
tojas ir vienas labiausiai jungti
nių pajėgų ieškomų irakiečių, 
antradienį sakė Irako valdan
čiosios tarybos narys Mowaffaq 
al-Rubaie-
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VYDŪNO FONDO VEIKLA 
LIETUVOJE 2003 M. 

Akademinio skautų sąjū
džio Vydūno fondas buvo 
įsteigtas prieš 50 metų remti 
studijuojančius. Vėliau veikla 
išsiplėtė į leidybą, daugiausiai 
istorinėmis temomis. Šią veik
lą fondas taip pat vykdo Lie
tuvoje kone nuo Atgimimo. 
Kadangi visuomenė yra šių 
lėšų šaltinis — daugiausia pa
remiant per fondo išleistų ka
lėdinių atvirukų vajų, patei
kiu fondo veiklos 2003 m. Lie
tuvoje apžvalgą. Šiais metais 
fondas apdovanojo abiturien
tus, suteikė stipendijas stu
dentams ir parėmė pasižymė
jusius. 

Sidabrų fondo 
konkursai abiturientams 

Jau treti metai vyksta 
Kęstučio ir a.a. Erikos Si
dabrų fondo rašinių konkur
sas, kurį organizuoja Aka
deminio Skautų sąjūdžio Vy
dūno fondas. 2003 m. Sidabrų 
rašinių konkurse mokslei
viams buvo pateiktos trys te
mos: „Ir skleisies, Tu, it žie
das, amžinai...": „Mamos ran
kos" ir „Visur gražu, bet tė
viškėje gražiausia", į kurias 
konkursui buvo atsiųsti 85 
rašiniai. Juos vertino fondo 
sudaryta komisija Čikagoje. 

Apdovanojimų įteikimas 
įvyko 2003 m. birželio 29 d. 
Signatarų namuose, Vilniuje. 
kuriuose 1918 m. vasario 16 d. 

buvo paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės aktas. Su
sirinkę keliasdešimt moks
leivių, tėvų ir mokytojų buvo 
supažindinti su Signatarų na
mais ir juose esančiomis fo
tografijos parodomis iš Atgi
mimo laikotarpio. 

Pirmos vietos laimėtoja 
pripažinta Rima Petrauskaitė 
iš Tauragės apdovanota 150 
dol., antrosios — Agnė Surp-
lytė iš Gargždų apdovanota 
125 dol., o trečioji vieta ir 100 
dol. apdovanojimas atiteko 
Vidai Stašinskytei iš Šilalės 
raj. Kiti devyni moksleiviai iš 
įvairių Lietuvos rajonų bei 
miestų — Jurbarko, Klaipė
dos, Kėdainių, Radviliškio, 
Alytaus, Vilniaus, Skuodo, 
Švenčionių — buvo pasveikin
ti, kaip dalyviai ir jiems įteik
tos paskatinamosios premijos. 

Abiturientus sveikino Švie
timo ir mokslo ministerijos 
sekretorius Dainius Numgau-
dis. Po to Sidabrų fondo įgalio
tinė ir Vydūno fondo tarybos 
narė Vida Brazaitytė perskai
tė Kęstučio Sidabro sveiki
nimą ir įteikė apdovanojimus. 
Ji informavo, kad Kęstutis Si
dabras savo žmonos atmini
mui įsteigė fondą, į kurį įnešė 
10,000 dol. sumą, ir iš tų 
palūkanų kasmet per Vydūno 
fondą abiturientams skiria
mos premijos. Malonu pami
nėti taip pat, kad Sidabrų fon-

Studentai skautai ir skautės vasaros stovykloje Rumšiškėse š.m. rugpjūčio mėn. E. K u l i k a u s k o nuotr . 

das apmokėjo abiturientų 
keliones iki Vilniaus. 

Stipendijos studentams 
Kas metai fondas skiria 

skautams bei tremtinių pali
kuonims 150 dolerių metines 
stipendijas. 2002-2003 moks
lo metais buvo išdalintos 38 
stipendijos, o 2003-2004 mokslo 
metais jau fondui nusiųsta 30 
prašymų. Tai gal nėra didelė, 
bet kiekvienam studijuojančiam 
reikšminga suma. Studentai 
skautai studijuoja įvairius 
mokslus įvairiuose universite
tuose. Jų iš viso yra apie 120. 

Trečiadieniais, 7 vai. va
karo, renkasi keliolika stu
dentų skautų ir skaučių pa
bendrauti, išklausyti prane
šimus ir aptarti veiklą. Per 
Akademinio skautų sąjūdžio 
šventę, suvažiavo iš visos Lie
tuvos apie 80. Nauja Aka
deminio skautų sąjūdžio 
pirmininkė yra istorijos moks
lų magistrante, veikli vadovė 
Jurgita Karpavičiūtė, kuri da
lyvavo Jubiliejinėje stovykloje 
Kalifornijoje, lankėsi Čikagoje 
ir daug kas su ja susipažino. 
Studentų korporacijos Korp! 
Vytis pirmininkas yra infor
matikos studentas Vaidas 
Ulkė, o Akademikių Skaučių 
draugovės (ASD) pirmininkė 

Po Akademinio skautu sąjūdžio Vydūno fondo Vincės Jonuškai tės Zaunienės ketvirto premijų įteikimo koncerto 
Lietuvos Muzikos akademijoje 2003 m. kovo 28 d. Pirmoje eilėje iš kairės: konkurso diplomantė Raminta 
Vaicekauskaite; III premijos laureatė Jurg i ta Adamonytė; Kauno technologijos universiteto prof. Igno Končiaus 
premijos laureate Jurgita Čyvienė; Vytauto Didžiojo universiteto Broniaus Kviklio vardo edukologijos premijos 
l au rea tė Vaiva Kulikauskai tė; I premijos l aurea tė Renata Tarosai te ; II premijos laurea tė L ina 
Urniežiūte-Volfienė; Vytauto Didžiojo universiteto Broniaus Kviklio vardo edukologijos premijos laureatė 
Neringa Jurčytė ir taip pat III premijos laureatė Inga Ivanauskaitė; II eil.: Vydūno fondo įgaliotinis Edmundas 
Kulikauskas. Kauno technologijos universiteto doc. Linas Puodžiukynas, Lietuvos Muzikos akademijos prof. 
Vladimiras Prudnikovas. 

yra jo žmona, Katalikų tikybos 
studentė Rita Ulkienė. Filis
terių skautų sąjungos pirmi
ninkas yra istorijos mokslų 
doktorantas Aurimas Pautie-
nius. Tarp kitų veiklių narių 
minėtini Vilniaus skyriaus 
Korp! Vytis pirmininkas medi
cinos mokslų studentas Jonas 
Mikaliūnas ir ASD pirminin
kės pavaduotoja ta ip pat 
Klaipėdos kandidačių globėja 
sesė Eglė Verseckaitė. 

Apdovanoj i m ai 
aukštosiose mokyklose 

Prieš ketverius metus fon
das įsteigė apdovanojimus, 
siekiantiems aukštesnių laips
nių. Tai konkurso būdu skiria
mi vardiniai — Akademinio 
skautų sąjūdžio Garbės narių 
vardais pavadinti, apdovanoji
mai. Kiekviena aukštoji mo
kykla skelbia konkursą ir su
daro vertinimo komisiją, kuri 
atrenka la-biausiai moksle 
pasižymėjusį s tudentą arba 
studentę. 

Šiais metais Vilniaus uni
versitete Sofijos Čiurlionienės 
vardo apdovanojimus po 500 
dol. laimėjo Lietuvių litera
tūros mokslų magis t rantas 
Nerijus Brazauskas ir magis
trante Jurgita Komaraus-
kaitė. Vytatfto Didžiojo-uni
versitete Broniaus Kviklio 
vardo edukologijos mokslų 
magistrantams skirtus apdo
vanojimus po 500 dol. gavo Ne
ringa Jurčytė ir Vaiva Kuli
kauskaitė (negiminė). Kauno 
technologijos universitete 
prof. Igno Končiaus vardinį 
500 dol. apdovanojimą laimėjo 
fizikos magistrantai Jurgi ta 
Čyvienė ir Algirdas Bubelis. 
Klaipėdos universitete dar 
bus paskirti prof. Stepono 
Kolupailos vardiniai apdova
nojimai hidraulikos mokslų 
magistrantams. 

Tikrai įdomus renginys 
būna kasmet Lietuvos Muzi
kos akademijoje, kuomet vyksta 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės 
vardo dainavimo konkursas. 
Jame dalyvauja keliolika ge
riausių studenčių dainininkių. 
Repertuare reikalaujama at
likti operų arijas ir taip pat 
liaudies dainas. Liaudies dai
nas labai puoselėjo Vincė Jo-

nuškaitė-Zaunienė. Konkurso 
vertinimo komisiją sudarė 
septyni nariai , jų tarpe fil. 
Birutė Vizgirdienė, anksčiau 
gyvenusi Los Angeles, CA. 

Rytojaus dieną — šiais 
metais, kovo 28 d., po konkur
so vyksta apdovanojimų kon
certas, kur programą atlieka 
laureatės. Šiais metais pirmą 
vietą ir 2,000 Lt apdovanojimą 
laimėjo Renata Tarosaite, ant
rą vietą ir 1,000 Lt apdovano
jimą laimėjo Lina Urniežiūte-
Volfienė, o trečia vieta dali
nosi ir po 250 Lt gavo Jurgita 
Adamonytė ir Inga Ivanaus
kaitė. Tai atsiskleidžiančios 
talentingos dainininkės, būsi
mos Lietuvos žvaigždės. 

Koncertu pasidžiaugti kvie
čiami ir kitų universitetų lau
reatai. Taip pat kviečiami 
atstovai iš Vincės Jonuškai
tės-Zaunienės gimtinės Suba
čiuje; ten yra jos vardo pra
džios mokykla. 

Studentai skautai ir skau
tės labai gražiai talkininkauja 
rengiant konkursą ir koncertą 
— padeda išplatinti kvie
timus, įteikti apdovanojimus 
ir padeda su kitais darbais. Po 
koncerto, kuriame dalyvauja 
apie 100 svečių, būna vaišės. 
Jau antri metai, .kai, prisi
minti konkursui ir koncertui, 
laureatėms ir Lietuvos muzi
kos akademijai dovanojami 
koncerto vaizdo įrašai. 

Aukštosios mokyklos labai 
vertina šiuos konkursus ir su
teiktą paramą. Apdovanojimai 
dažnai įteikiami iškilmin
gomis progomis. 

Įteikiant apdovanojimus, 
visuomet pris tatau skautų 
ideologiją — Dievui, tėvynei ir 
artimui bei aptariu fondo 
įsteigimo tikslus ir veiklą. 
Fondas kukliomis lėšomis, 
daugiausia iš kalėdinių at
virukų platinimo, per 50 metų 
sugebėjo paremti studijuo
jančius stipendijomis ir grą
žintinomis paskolomis per vie
no milijono dolerių suma. Siūlau, 
kad panašiais būdais bei uni
versitetų sendraugių būtų 
steigiami paramos fondai ir 
Lietuvoje. 

Edmundas Kulikauskas 
Vydūno fondo įgaliotinis 

Lietuvoje 

TARP MŪSŲ KALBANT 

NETIKĖTA 21 LIETUVIO ZUTIS (3) 
Sakoma, kad trylika yra 

nelaimingas skaičius. 1909 m. 
lapkričio 13 dieną kilęs gais
ras nusiaubė Cherry, Illinois, 
veikusią anglių kasyklą. Tą
syk žuvo 216 įvairiataučių 
angliakasiu. Cherry miestelio 
bibliotekoje sukauptais duo
menimis, drauge žuvo 21 
lietuvis. Karon Tintori parašy
toje ir .Atria" leidyklos išleis
toje knygoje yra visų 
žuvusiųjų vardai ir pavardės. 
Taipgi yra pažymėta kiek
vieno žuvusio asmens tautybe 
ir kt. Šios knygos duomenimis, 
žuvusiųjų lietuvių skaičius 
yra truputį mažesnis. Reikia 
pastebėti, kad kai kurių 
žuvusių angliakasių tautybė 
nėra pažymėta. Taipgi kai 
kurie žuvusieji laikomi sla
vais, taigi. nrr;i žinoma jų 
tikroji tautybė. „Trapped" 

pavadintoje knygoje yra 
įvardinti šie lietuviai: Peter 
Bredenci, John Betot, John 
Bruzis. Paul Kutz. Mike Lur-
nas, Joseph Leadache, Frank 
Leadache, James Leadache, 
John Mittle, Peris Prusitus, 
Peter Prusitus, John Povo-
loski, Joseph Rodonius, Jo
seph Rimkus, Charles Sub-
lich. John Szabrinski. 

Kai kurių knygoje išvar
dintų lietuvių pavardės skam
ba nelabai lietuviškai. Tačiau 
žinome, kad anais laikais dar
boviečių raštininkai nelabai 
kreipdavo dėmesio ir dažniau
siai savaip užrašinėdavo var
dus bei pavardes. Reikšminga, 
kad tuometiniai lietuviai imi
grantai neslėpė savo tikrosios 
tautybes ir nesivadino rusais, 
nors 20-tojo amžiaus pradžioje 
Lietuva dar buvo valdoma 

Rusijos caro. 
Kokia gi anglių kasykloje 

kilusio gaisro priežastis? 
Aiškėja, kad kasykloje dirbo ir 
keturkojai. Tai yra didelio pa
tvarumo mulai. Jiems tekdavo 
traukti medinius, anglių pa
krautus vežimėlius. 

Knygoje rašoma, kad tą
dien į požemį nuleistą, šienu 
pakrautą vežimėlį permerkė iš 
metalinio indo varvėjęs ži
balas, o paskui vežimėlyje gu
lėjusį šieną uždegė žibintuvo 
ugnelė. 

Ugnis neišgąsdino ang
liakasių. Kai kada požemyje 
įsižiebdavo ugnis. Kadangi 
kasykloje netrūkdavo van
dens, gaisrą nesunkiai užge
sindavo. Deja, šį kartą nebuvo 
lemta užkirsti kelio besi
plečiančiam gaisro pavojui. 

Negalima sakyti, kad ka
syklos paviršiuje susirinkę 
žmonės stovinėjo, sukaustyti 
beviltiškos baimės. Atsirado 
drąsuolių, kurie nepaisydami 
gresiančio pavojaus, nedvejo

dami leidosi į požemį gelbėti 
nelaimėn patekusių anglia
kasių. Vienas pirmųjų sava
norių buvo lietuvių tautybės 
John Szabrinski (Smith). 
Jisai, be darbo kasykloje, buvo 
pasinėręs visuomeniniuose 
darbuose ir buvo Cherry 
miestelio tarybos narys (alder-
man). 

Knygoje „Trapped" rašo
ma, kad praalkę angliakasiai 
kėsinosi paskersti bendro liki
mo gyvulį (mulą) ir jo mėsa 
numalšinti didėjantį alkį. 
Tokiam sumanymui griežtai 
pasipriešino lietuviai. Lietu
vių vieninga nuomone, žmo
nės, siekdami savo gyvybės 
užtikrinimo ir pasikėsinę į ne
kalto gyvulio gyvybę, gali 
sukelti mirtiną pavojų savo 
pačių gyvybei. Knygoje teigia
ma, kad kitataučiai pakluso 
lietuvių įsitikinimams. 

Beje, lietuvis Szabrinski, 
vienas pirmųjų gelbėtojų, bu
vo mirtinai sužeistas keltuvo 
duryse. Jis buvo palaidotas 

Spring Valley miestelio ka
pinėse. Paliko skausmo pri
slėgta žmona ir dvejų metų 
dukrelė. 

Ak, negalima nepaminėti 
žuvusio lietuvio James Lea
dache žmonos. Viename kny
gos „Trapped" puslapyje tei
giama, jog ji, lydima savo vy
riausios dukters, ilgai verkda
ma vaikštinėjo kasyklos pa
viršiuje, klausinėdama susi
rinkusių žmonių, ar jos vyras 
James ir du nepilnamečiai sū
nūs tebėra gyvi. Deja, visiems 
trim buvo lemta žūti gaisro 
liepsnose. 

Karen Tintori kitoje kny
gos vietoje rašo, kad lietuvė 
našlė, pra.slinkus porai dienų 
po gaisro, kitų dviejų našlių 
priėmėjų padedama, pagimdė 
kūdikį. Tai buvo pirmas Cher
ry miestelyje gimęs kūdikis, 
kuriam kasyklos gaisras atė
mė tėvą. 

Petras Petrutis 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
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Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sfc.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga l susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chic&go, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dants už pneramą kainą. 

Susitarimui kabėti angfekai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVash'ington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Akademinio skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus filiste
riai organizuoja akademikų va
karienių klubą. Pirmasis susi
rinkimas vyks penktadienį, 
gruodžio 5 d., 7:30 v.v. Spago 
restorane, 520 Dearborn St., 
Čikagos vidurmiestyje. Infor
macijai skambinkit fil. And
riui Kudirkai, tel. 708-422-
7972. 

„Sietuvos" skautininkhą ir 
vyr. skaučių draugovės prieš
kalėdinė sueiga Ateitininkų 
namuose, Lemonte, vyks šeš
tadienį 1 vai. p.p. Visos sesės 
prašomos dalyvauti. 

Išvyką i Brookfield zoolo
gijos sodo „Christmas lights" 
renginį ruošia Čikagos skyriaus 
skautų filisteriai. Išvyka bus 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 4 
vai. p.p. Visi kviečiami, o ypač 
šeimos su vaikučiais. Informa
cijai kreiptis į Audrių Remeikį 
tel. 630-738-1050. 

Kalėdinėje Čikagos filis
terių skautų sueigoje, gruo
džio 12 d., 7:30 vai. vak. vyk
siančioje PLC „Bočių" menėje, 
aptarsime skyriaus metinį 
veiklos planą, pagiedosime ka
lėdinių giesmių ir pasivaišin
sime kavute. Turėsime progos 
pasiklausyti ir skautininko 
Algimanto Kezio pašnekesio 
apie šiuolaikinį fotografijos 
meną, pristatant jį foto skaid
rėmis. Visi filisteriai kviečia
mi dalyvauti. Jei kam reika
linga transportacija — skam
binkit Audriui Remeikiui, tel. 
630-738-1050. 

Metinė jūros skaučių ir 
skautų iškyla į „Šventos Šei
mos Villa" bus šeštadienį, 
gruodžio 13 d. Jaunimas pa
bendraus su šių slaugos namų 
gyventojais ir pralinksmins 
juos kalėdinėmis giesmėmis, 
lietuviškomis dainomis. 

ĮTEIKTAS TARPTAUTINIS „ŽALIOJO 
RAKTO" DIPLOMAS 

Lapkričio 19 d. pirmajam 
viešbučiui ir bendrovei Lietu
voje „Baltpark" oficialiai įteik
tas tarptautinio aplinkosau
ginio švietimo fondo (FEE) 
„Žaliojo rakto" programos 
diplomas. 

Lietuvoje šią programa 
koordinuoja nevyriausybinė 
organizacija „Lietuvos žaliųjų 
judėjimas", kuri taip pat 
diegia ir kitas aplinkosaugos 
programas, tokias kaip „Mėly
noji vėliava" bei kt. Pagal pro
gramą, viešbutis ir jo darbuo
tojai turi vadovautis daugiau 
kaip 70 aplinkosaugos kriteri
jų trijose kategorijose: tinka
mai rūšiuoti atliekas, naudoti 
tik specialias buitinės chemi
jos priemones, turėti 
aplinkosaugos politiką. 

Autoritetinga programos 

komisija, kurioje — Aplinkos 
ir Ūkio ministerijų. Valsty
binio turizmo departamento, 
turizmo bei Viešbučių ir resto
ranų asociacijų, „Žaliųjų" 
judėjimo atstovai, keletą kar
tų tikrino viešbutį ir įsitikino, 
jog „Baltpark" atitinka visus 
tarptautinius reikalavimus. 
Galutinis sprendimas suteikti 
diplomą buvo priimtas FEE 
būstinėje Danijoje. 

Programa „Žaliasis rak
tas" skirta viešbučiams ir lais
valaikio bei pramogų organi
zatoriams ir yra ypač paplitusi 
Skandinavijos šalyse. Prancū
zijoje, Estijoje bei kitose vals
tybėse. Diplomas suteikiamas 
vieneriems metams, todėl 
viešbučiai, norintys dalyvauti 
programoje, turi kasmet teikti 
paraiškas. (Elta) 
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„PAVELDĖJAU LAISVĖS DVASIĄ" — 
Didžiojoje JAV — Baltijos fondo šventėje Vašingtone pasakė Arkansas vicegubernatorius Winthrop Rockefeller, jr. 

JUOZAS KOJELIS 

Spalio 30 — lapkričio 1 d. 
Vašingtone vyko didžioji Lie
tuvos ir išeivijos lietuvių bei 
Lietuvos draugų — amerikie
čių ir europiečių šventė. Ją 
suorganizavo JAV — Baltijos 
fondas (US-Baltic Founda
tion). Šios organizacijos pra
džia kukli: gera idėja, dovano
tas kompiuteris ir amerikiečio 
jūrų karininko nemokamai 
duotas sandėlio kampas rašti
nei. Šios šventės metu daug 
tūkstančių dolerių lietuviš
kiems reikalams skyrusi pro
gramos vadovė Audrey Gruss 
(Audronė Butvydaitė) pasakė, 
kad „kelių pasiryžusių žmonių 
grupė gali pakeisti pasaulį". 
JAV — Baltijos fondą išugdė 
ne keli, bet daugelis, kurie pa
sitikėjo pradininku ir pasiū
lytą idėją parėmė finansais, 
darbo talka, patarimais, geru 
žodžiu. Pasirodžius išvystytos 
veiklos pirmiesiems vaisiams, 
negatyvūs balsai turėjo pri
tilti. Per kelerius atgautos 
nepriklausomybės metus į 
Baltijos valstybes demokrati
jos principams įtvirtinti ir 
laisvos rinkos ekonomikos dės
niams įdiegti nuplaukė daug 
milijonų dolerių, gautų iš 
Amerikos valdžios, didžiųjų 
fondų ir pavienių aukotojų. 
Šiuo metu USBF vykdo svar
bius Baltijos valstybėms 
atskirus projektus. 

Raštu sveikino prez. 
George W. Bush 

„Šaltojo karo metu JAV 
gynė Baltijos valstybių nepri
klausomybės principą ir rėmė 
Baltijos tautų pastangas at
gauti laisvę. Baltijos valstybių 
laisvė yra atpildas baltams už 
ryžtą ir drąsą. Lietuviai, lat
viai ir estai dabar gali daryti 
savo įnašą į Europos pažangą 
ir transatlantinės tautų bendruo
menės saugumą. Aš didžiuo
juosi, kad Baltijos valstybės yra 
patikimos partnerės ir netru
kus bus NATO organizacijoje 
artimos JAV-ių sąjungininkės. 

Ateityje amerikiečiai ir baltai 
kartu spręs iškylantius uždavi
nius. 

Praėjusiais metais Laura 
(prezidento žmona) ir aš bu
vome giliai paveikti apsilan
kymu Lietuvoje. Mes žinome, 
kad Vilniaus gatves pripil
džiusi laisvės ir vilties dvasia 
yra gyva visose trijose Baltijos 
valstybėse. Aš sveikinu JAV 
— Baltijos fondą, užtikrinantį 
Baltijos valstybių sėkmę, vyk
dant savivaldybių, nepriklau
somos spaudos, etikos ir pa
ramos nevyriausybinėms 
organizacijoms švietimo ir la
vinimo programas. 

Prie mano linkėjimų baltų 
šventei jungiasi ir Laura". 

Baltuosiuose rūmuose ir 
Švedijos ambasadoje 

Į pokalbį Baltuosiuose rū
muose Lietuvos klausimais 
atvyko apie 60 šventės da
lyvių. Įvadinius pareiškimus 
padarė du aukšti valstybės 
departamento pareigūnai. 

Pristatydamas juos, buvęs 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Keith Smith pastebėjo, kad su 
Baltijos valstybių klausimais 
gerai susipažinę. Diplomatai 
kalbėjo, kad Valstybės depar
tamentas pritaria Baltijos vals
tybių integracijai į Šiaurės 
Europos valstybių grupę. JAV 
stebi Šiaurės valstybių rolę 
Europos ir pasaulio politikoje, 
bet veda dialogą ir su kiek
viena valstybe atskirai. Ame
rikai reikia Šiaurės valstybių 
talkos ir Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo. Europos 
centralizavimo procesui šiuo 
metu svarbūs du klausimai: 
Ukrainos ir Baltarusijos. Uk
raina perspektyvi valstybė, su 
kuria ryšiai artimoje ateityje 
gali visai sunormalėti. Balta
rusija kelia daugiau problemų. 
Čia Lietuva su savo patirtimi 
gali daug padėti. Kalbėdami 
apie (Rusijos okupuotą) Kara
liaučiaus kraštą, jį pavadino 
„tamsia dėme"', kur apsikrė
tusių AIDS proporcingai dau
giausia pasaulyje. Pagyrė 

Lietuvą, kad, bendraudama su 
tos srities administracija, veda 
labai gerą politiką. „Tos sri
ties reikalu paskutinis žodis 
dar netartas". Po pranešimo 
diplomatai atsakinėjo į daly
vių klausimus. 

— Kaip JAV reaguoja \ 
naujausius įvykius Lietuvoje? 
Pasirodė kaltinimų, kad Lie
tuvos Prezidentūra infiltruo
ta Rusijos nusikalstamo pa
saulio. 

— Mes sekame ir stebime 
įvykius, bet į Lietuvos vidaus 
problemas nesikišame. Lietu
voje demokratija, ir bendravi
me su Lietuva niekas nesi
keičia. 

— Yra pavojus, kad JAV 
Kongresas nebefinansuos 
„Amerikos balso" ir „Laisvo
sios Europos radijo" progra
mų baltų kalbomis. Demo
kratija ten dar nėra įsitvirti
nusi Teisinga informacija tų 
valstybių žmonėms labai 
reikalinga. 

— Kol buvo geležinė už
danga ir nepriklausomybės 
pradžioje „VOA" ir „RFE" sa
vo pareigą atliko. Dabar svar
bios tapo kitos sritys ir pro
gramos kitomis kalbomis. 
Amerikos baltai gali savo jė
gomis suorganizuoti radijo ir 
TV transliacijas į Baltijos val
stybes, ir pateikti norimą 
informaciją. 

— „Jukos" prezidentas 
Rusijoje areštuotas ir pati 
bendrovė nacionalizuojama. 
Kaip į tai žiūri JAV? 

— Mes dar tiksliai nežino
me, kas ten vyksta. Pasireiš
kia caristinės nuotaikos. Jei 
Rusijoje atsiranda kas gera, 
patys turi sunaikinti. Ne vi
sada galima žinoti, kas vyksta 
žvėries pilve. 

Iš Baltųjų rūmų visi da
lyviai nuvyko į Švedijos am
basadą. Vašingtone populia
rus Švedijos ambasadorius 
Jan Eliasson suruošė priėmi
mą. Kiekvieną atvykusį amba
sadorių su žmona asmeniškai 
pasveikino, pasikalbėjo, nusi
fotografavo ir visus puikiai 
pavaišino. Oficialiame sveiki

nimo žodyje reiškė pasigė
rėjimą baltų tautomis, ištvė
rusiomis sunkias pusės šimt
mečio okupacijas. Džiaugėsi 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
integracija į geopolitinį viene
tą. Priminė, kad mus jungia 
geografinė padėtis ir (ne visa
da maloni) istorija, bet dar la
biau vertybės — taika, demo
kratija su žmogaus teisėmis ir 
teisingumu lygiai visiems. 

Kitą dieną ambasadorius 
Eliasson savo mintis pakarto
jo iškilmingame pokylyje, kur 
dalyvavo 350 svečių. 

Kalba Zuokas ir 
Rockefeller 

Lapkričio 1 d. šeštadienį, 
viešbučio salėn rinkosi marga 
publika — lietuviai iš Lie
tuvos ir Vakarų Europos, 
Amerikos lietuviai ir lietuvių 
kilmės ar mišrių šeimų ame
rikiečiai, Lietuvos draugai 
diplomatai, politikai, vers
lininkai. Čia buvo Lietuvos 
liberalų — centro partijos pir
mininkas, Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas, ambasadorius 
Vygaudas Ušackas, garbės 
konsulai Ingrida Bublienė ir 
Stanley Balzekas, po 15,000 
dol. šiam renginiui paaukoję 
Audrey ( Audronė) — Martin 
Gruss ir Juozas bei Aleksand
ra Kazickai, Amerikos Pre
kybos rūmų Lietuvoje pirm. 
Rimtautas Vizgirda su žmona 
Birute, dr. Jonas Prunskis su 
žmona, dr. Birutė Vileišytė, 
Arkansas valstijos viceguber
natorius Winthrop Rockefel
ler, West Virginia senatoriaus 
žmona Susan Allen (šventės 
vyr. vadovė), Krista Bard 
(Butvydaitė). 

Metiniai žymenys buvo 
įteikti labiausiai pasižymėju
siam lietuvių kilmės ameri
kiečiui, Arkansas valstijos 
vicegubernatoriui Winthrop 
Rockefeller ir pagrindiniam iš 
Lietuvos svečiui, Vilniaus me
rui Artūrui Zuokui. 

Vicegubernatorius pasi
džiaugė: 

„Nuostabi ši diena Lietu

vai, Latvijai ir Estija, išsiva
davusioms iš rusų priespau
dos. Iki šešerių metų aš kalbė
jau lietuviškai. Paskui lietu
vių kalbą užmiršau, bet ne
užmiršau, kad esu lietuvių kil
mės. Mano senelė iš Lietuvos 
atvyko į Čikagą ir tapo 
Amerikos pilietė. Aš didžiuo
juosi savo lietuviška kilme. 
Paveldėjau laisvės dvasią ir 
tūkstantmetę lietuvių tautos 
kultūrą. Tuo didžiuojasi ir 
mano vaikai. Laisvė atgauta ir 
tauta išėjo iš sovietinės tam
sos. Šią pergalę jūs švenčiate. 
Niekada nepamirškite Baltijos 
valstybių ir jų istorijos". 

Vilniaus mero Artūro 
Zuoko žodis bus paskelbtas 
vėliau (Red.). 

Svečiai iš Lietuvos 

Šventę paįvairino aukšto 
lygio pianistas Edvinas Minkš
timas. „Muzika be ribų" 2003-
jų metų konkurso laimėtojas. 
Latviai paruošė rūbų projek
tuotojų madų parodą. Lie
tuvos ambasadoje įvyko kvies
tinių baltų verslininkų kon
ferencija. Svečiams iš Europos 
buvo suruošta miesto ir 
apylinkių turistinė kelionė. 

Teko sutikti iš Anglijos 
atvykusių porą lietuvių, po 
nepriklausomybės atkūrimo 
atvykusių iš Lietuvos, įgijusių 
doktoratus ir palikusių profe
soriauti. Vienas jų dr. Darius 
Furmonavičius. Iš Lietuvos, be 
jau minėtų, dalyvavo dr. Pal
mira Rudalavičienė, atvykusi į 
tarptautinę konferenciją, ir 
šauni grupė iš Ukmergės: ra
jono mere J. Akstinavičienė, 
vid. m-los direktoriaus pa
vaduotoja A. Kliaugienė, „Sie-
sarties energija" b-vės direkto
rius A. Strelčiūnas ir Nord/LB 
banko valdytojas J. Varžga-
lys. Su v i sa i s išsivystė 
j a u k u s pabendravimas ir 
abipusiai naud ingas pasi-
informavimas. 

Šventės rengimui vadova
vo „subaltėjęs" jaunas ame
rikietis Jeff Nelson, JAV — 
Baltijos fondo pirmininkas. 
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AR VALSTYBES VADOVAS ATSAKO UZ SAVO PATARĖJUS? 
Valstybės saugumo depar

tamento generalinis direkto
rius Mečys Laurinkus lapkri
čio 3 d. iš Seimo tribūnos kal
bėjo, kad prezidentas Rolan
das Paksas nėra įtakojamas 
nusikalstamų struktūrų, ta
čiau pateikė ne vieną faktą, 
liudijantį, kad su kontraban
dininkais ir mafijos atstovais 
bendrauja prezidento aplinkos 
žmonės bei jo patarėjas. Kiek 
prezidentas yra atsakingas už 
savo patarėjų veiklą? 

Prezidento patarėjai bene 

paslaptingiausios figūros Lie
tuvos politiniame gyvenime. 
Tai įtakingi pareigūnai, tačiau 
ar kaip nors apibrėžiama jų 
atsakomybė? Jie daro didelę 
įtaką prezidentui priimant 
sprendimus, tačiau visuome
nė, taip pat ir politikai, dažnai 
nežino kokiais keliais patarė
jas patenka į šį postą. Neretai 
prezidento patarėjai piešiami, 
kaip nesaistomi jokių tai
syklių ir reikalavimų pilkieji 
kardinolai, rūmų intrigantai. 

Panašią mintį kažkada 

dėstė ir premjeras Gediminas 
Vagnorius, kalbėdamas apie 
„prezidentūrėlių" įtaką Lie
tuvos politiniame gyvenime. 
Tiesa, prezidentas Valdas 
Adamkus pasistengė nutrauk
ti besirutuliuojančias kalbas 
apie jo patarėjų manipuliaci
jas, nedviprasmiškai prisiim
damas atsakomybę už visus 
savo bendražygių pateikiamus 
vertinimus bei pareiškimus. O 
kaip šią problemą išspręs 
dabartinis prezidentas R. Pak
sas? Juolab ji iškilo itin ašt

riai. Ar pezidentas atsakingas 
už savo patarėjų veiklą? Seimo 
narys socialdemokratas Ge
diminas Kirkilas į šį klausimą 
atsako teigiamai: 

— Jeigu patarėjai kokias 
nors slaptas pažymas perduo
da kažkam, tai, aišku, pažei
džia įstatymą ir atitinkamai 
turi būti nubausti. O instituci
jos vadovas turi moralinę ir 
politinę atsakomybę už visus. 

Tuo tarpu Seimo narys, 
liberalas demokratas Henri
kas Žukauskas mano, kad 

prezidentas, nors ir koks jis būtų 
galingas, negali atsakyti už 
savo patarėjų veiksmus, kuriuos 
jie padaro, dirbdami ne ko
mandoje, o už Prezidentūros 
ribų. Tačiau ir tokiu atveju ga
lima kalbėti, kad pats prezi
dentas turi jausti atsakomybę, 
pasirinkdamas savo patarėjus. 
Kaip atsitiko, kad provincijos 
verslininkas Remigijus Ačas 
tapo prezidento patarėju, vie
nu svarbiausių šulų, ant kurio 
laikosi šalies saugumas ir 
gynyba? Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos politinio 
triukšmo atgarsiai 

Eą apie jį galvoja kitų 
kraštų politikai, žino
me mažai, bet spaudos 

atgarsiai — neigiami. Tik ka
žin ar jų daug? Žinau, apie 
prezidento Rolando Pakso bė
das rašė Lenkijos spauda, 
Londone leidžiami „The 
Guardian", „The Economist", o 
Padėkos dieną švęsdamas, 
ilgu straipsniu prabilo di
džiausias Amerikos Vidurio 
Vakarų dienraštis „Chicago 
Tribūne". Ir gana būdingomis 
antraštėmis. „Nuteškiamas 
lakūnas" — griebia skaitytojų 
dėmesį savo trumpo rašinio 
pavadinimu „The Economist", 
„Lietuviško Watergate pink
lėse naujas vadovas" — apy
tikriai išvertus, skamba ilgo 
„Chicago Tribūne" straipsnio 
antraštė. 

Dėl atgarsių stebėtis ne
reikia, tik atrodo, kad šis keis
tas politinis subjurimas tu
rėtų labiau dominti Vakarų 
kraštų vadovus, nes už pus
mečio Lietuva rengiasi tapti 
NATO nare, bet, kaip matyti, 
juo labiau domisi spauda. Ir 
dar keisčiau darosi, kai matai, 
kad joje beveik viskas nurašy
ta iš „Lietuvos ryto". Tos pa
čios ir kasdien jame kartoja
mos išankstinės išvados. „The 
Economist", paminėjęs prezi
dento patarėjo Remigijaus Ačo 
ir pradžioje triukšmo Paksą 
rėmusio, dabar, pagal žurna
lą, nuomonę keičiančio, prem
jero Algirdo Brazausko pavar
des, lyg jie būtų pagrindiniai 
šio vyksmo veikėjai, teigia, 
kad Lietuvos prezidentas tu
rės pasitraukti. „Šalia jo sto
vėti dabar mažiau pelninga", 
— baigia rašinuką žurnalas. 

„Chicago Tribūne" straips
nio autorius Alex Rodriguez 
teigia, kad Ačas nenorėjęs 
tapti prezidento patarėju, sa
kęs nesąs tokiom pareigom pa
siruošęs, bet Paksas jį įkal
bėjęs ir priėmęs kaip jo ryši
ninką su Borisovu, kuris mez-
gęs ryšius net su Saddam 
Hussein. Taigi tie patys nieku 
nepagrįsti postringavimai, 
kasdien kartojami prieš Paksą 
nusiteikusios Lietuvos žinia-
sklaidos, kuriai prezidento 
kaltintojų užuominos, kad 
„galima taip spėlioti", kad „ga
lėjo ir taip būti" tampa ne
ginčytinais kaltės įrodymais. 
Šioje byloje labai madingas 
kaltintojų teiginys „neatmetu 
galimybės". Įdomu kaip, tar
kim, „Lietuvos rytas" atsiliep
tų, jeigu Paksas į Laurinkaus 
teiginį, „neatmetu galimybės, 
kad slapta informacija galėjo 
ir iš paties prezidento nu

tekėti", sakytų irgi neatmetąs 
galimybės, jog toji informacija 
galėjo nutekėti ir iš VSD 
direktoriaus arba bent iš jo 
aplinkos? 

O niekam šios Laurinkaus 
minimos informacijos nerodęs, 
niekur apie ją nekalbėjęs, ge
rai žinodamas, kad nei iš jo 
rankų, nei iš burnos ji niekur 
neišėjo, ar Paksas neturėtų 
didesnio pagrindo taip teigti 
apie Laurinkų, negu Lau
rinkus apie jį? 

„Chicago Tribūne" bendra
darbis Alex Rodriguez skelbia 
ir kai kurių demonstruotojų 
pasisakymus. Jie Pakso nusi
kaltimų nemini. Vienam jų 
Paksas savo išvaizda neatrodo 
kaip prezidentas, kitam — į 
Prezidentūrą atėjo nepasi
ruošęs, dar kitas mano. kad jis 
aplamai netinka būti prezi
dentu, ir, jį išrinkdama, Lie
tuva padare klaidą. 

Labai nemalonu, kai „Chi
cago Tribūne" ar kita užsienio 
spauda taip apie Lietuvą rašo, 
girdėjau kalbant ne vieną Či
kagos apylinkių lietuvį. Su
tinku, labai nemalonu. Bet 
man dar daugiau nemalonu, 
kai matau, kad tokius atsi
liepimus iššaukiam ar net juos 
užsiprašom mes patys. Mi
nėjau, kad kitataučių žinia-
sklaida skelbia iš Lietuvos 
spaudos beveik tiesiogiškai 
nurašytas žinias. Kitų šaltinių 
ji nenurodo, nes jų nėra. Taigi 
nėra kur patikrinti nė tų žinių 
tikslumo. Žurnalistai tik pri
deda pastabą ..taip rašo Lie
tuvos spauda", ir nusiplauna 
rankas dėl atsakomybes. Taip 
ir eina į pasaulį toji mūsų 
laikraštininku bei pigių poli
tikierių nuvalkiota dainelė — 
„kas gali paneigti", „neatmetu 
galimybės", „galima tik spėlio
ti", „taip gal ir galėjo būti". 
Patogi, nes teisiškai prie jos 
niekas negali prisikabinti, bet 
kad tokiomis etiketėmis apkli
juoti nekenčia nieku nekalti 
žmonės, piktiems žiniasklai-
dininkams nė motais. O šiuo 
atveju gali būti net dar blo; 
giau. Juk kai kurios spaudos 
ir kai kurių politikų įniršis 
prieš Paksą verda nuo pirmos 
jo laimėjimo dienos. Todėl ir 
aš, jų logika vadovaudamasis, 
neatmetu galimybės, kad visi 
šie nepatikrinti teiginiai už
sienio žurnalistams tyčia pa
kišami, kad tik Lietuva atro
dytų blogiau. Ir taip pat neat
metu galimybes, kad jie žino, 
ką daro. Kas ir kada parei
kalaus atsakomybes už tokius 
veiksmus? 

Nr.16 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Klebonas kun. P. Linkevi
čius prie miestelio atsinaujini
mo daug prisidėjo, kas kito 
nežino: kai sudegė senoji me
dinė bažnyčia, pastatė naują, 
iš tolo važiuojant Žemaičių 
plentu nuo Kryžkalnio, bal
tuoja kaip gulbė. Vaikų ir se
nelių globos namus pastatė 
bei seniau statytus atnaujino. 
Neįmanoma visko išskaičiuo
ti, kiek jis pasidarbavo, pa
čiam reikėtų užsukti ir ap
žiūrėti — klebonas ne tik nau
jąją bažnyčią aprodys, bet ir 
vargonais jums virtuoziškai 
pagros — be gaidų improvi
zuos. Pagrindinis miestelio 
veidas tas pats, kaip kadaise 
buvęs mano laikais — malonu 
gatvėmis pereiti į išblyškusius 
langus pasidairyti. Tik žmo
nės nebe tie. Eidamas sutinki 
vieną kitą, visi nebepažįstami 
— pasijunti, lyg patekęs į sve

timą miestą. 
Kitą dieną su Jonu, su ku

riuo buvome atvykę iš Kauno 
— kad nesusimaišytų (mat, 
čia dabar buvo du Jonai), iš
sirengėme į Šliužas. Toks kai
mo vardas, kuriame gimė Jo
nas, o ūgtelėjęs jau tiko ir j ko
lūkį, jame praleido jaunystę, 
sukūrė šeimą, vėliau ištrūko 
iš jo, kai buvo panaikintas 
arklių ūkis, o žemės apdirbi
mą perėmė traktoriai ir kom
bainai. Jonas iš mažens my
lėjo arklius, tad ir kolūkyje 
teko jam dalia rūpintis ark
liais, juos prižiūrėti, kad, pa
vasariui atėjus, neišvirstų iš 
kojų. Jonas stengėsi, kiek ga
lėdamas palengvinti jų dalią. 
Kai nebeliko kolūkyje arklių, 
Jonui pasisekė ištrūkti: išmai
nė namus su kitais ir per
sikėlė gyventi į Sargėnus, prie 
Kauno, ten pradėjo jie naują 

gyvenimo tarpsnį. Tose pa
čiose vietose, kur gimė ir augo 
Jonas, savo pėdas įmynė ir 
šias eilutes rašantis, tik seno
je, kirviu suręstoje, troboje, 
dar baudžiavos laikais staty
toje, mat čia rašantis už Joną 
yra gerokai vyresnis. Nenuos
tabu, kad aplankyti Šliužas 
geidėme abu — Jonas ir aš, o 
Giedrė liko su Adele Kalti
nėnuose. 

Iš Kaltinėnų į Šliužas ne 
per toliausiai, apie 7 km, 
kadaise yra tekę tą kelio ga
balą ir pėsčiam suvaikščioti. 
Mašina važiuojant, atrodytų, 
kad tai vieni juokai. Bet, kai 
vieškeliu nusisukus link Šila
lės, pradėjome važiuoti lauko 
keliuku, o, prie Šliužų pri
artėjus (jei keistai jums skam
ba toks kaimo pavadinimas, 
paminėsiu, kad kitoje Akme
nos pusėje yra ir Kaušų kai
mas, bet nei Šliužuose šliužų, 
nei Kaušuose kaušiukų, nebe
sitikėkite daug surasti), toliau 
mašina važiuoti buvo nebe
įmanomas — kelias pasidarė 

kažkokia duobėta, traktorių 
vikšrų išmalta, makalynė, vos 
judėjome iš vietos. Nutarėme 
žygiuoti pėsti: įklimpę į duobę, 
galėjome ir nebeišsikapstyti. 
Gerai, kad Giedrė nesusigun
dė važiuoti kartu. Žingsniuo
dami laukais, priartėjome prie 
Jono tėvų kadaise statytos 
gyvenvietės — pastatai, nors 
ir apšepę, bet dar tebestovi. 

Pirmiausia pasileidome 
nuo Sekminkalnio žemyn prie 
Akmenos. Vaizdas daug lyg ir 
nepasikeitęs: šių vietų dėl 
kažkokios priežasties nebuvo 
palietusi melioracija — dau
bos, kalneliai liko kaip buvę. 
Tik Akmenos vagos nebuvo 
matyti. Brisdamas iki juos
mens nepjauta žole, priėjęs 
visai arti, kur kadaise plačiai 
išsiplėtusi tekėjo upės vaga, 
išvydau siaurą upeliūkštį, vos 
matomą tarp krūmų. 

„Akmena, kur tu pasislė
pei"? — nustebęs prakalbinau 
vaikystės bičiulę, išklydęs į 
pasaulį ją nostalgiškai bran
ginau prisiminimuose. 

„Aš čia, tiek iš manęs 
beliko...", patyliukais, lyg su 
grauduliu prašneko mano vai
kystės draugė. 

Graudu pasidarė ir man. 
Paėjau prie jos artyn dar porą 
žingsnių, kiek buvo įmanoma 

ir paprašiau Joną. kad nus
paustų man nuotrauką. Toliau 
buvo purvas, tad arčiau žengti 
nebesiryžau: užmerkiau akis ir 
apsisukęs pasukau atgal. Kai 
užkopėme į Sekminių kalną. 
Jonas paprašė, kad ir jam pa

daryčiau prie namų nuotrau
ką. Žvelgdamas apgailestavo, 
kad viskas taip apleista: gyve
namasis namas per keliasde
šimt metų. nuo to laiko kai jį 
perėmė kiti savininkai, atrodė 
nedažvtas. Bus daugiau 

Jonas pr 
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LIETUVIŠKAS 
„KALAKUTAS" 

Pakso kelionės į užsienį — 
neprodukt ingos . J I raką , pvz., 
pe r a n k s t i nuvažiavo. Galėjo 
p a l a u k t P a d ė k o s d i enos i r 
t a d a . aps i rengęs , ka ip ka laku
t a s , galėjo p r i s i s t a ty t i ame
r ikiečiams ka r i ams : „ I a m the 
tu rkey irom Li thuania!" 

Arba būt pa l aukęs Kalėdų 
p a s l ie tuvius ka r iu s apsi lan
kyt i . Galė tų aps i reng t i ka ip 
Kalėdų senelis ir nuvežt i do
vanų tų gars ių medin ių ru
s i škų lėlių. P a g r i n d i n ė lėlė 
bū tų pa t s P a k s a s . At idar ius 
Pakso lėlę — Borisovo lėlė akį 
m e r k i a . A t i d a r i u s Borisovo 
lėlę — Pu t in lėlė šypsosi! 

O kelionėje į Gruziją pra
m u š ė progą išt ir t i , kodėl gru
zinai ta ip ilgai gyvena ir 70-85 
m. vyrai , vedę 18-metes leng
vai vaikų sus i laukia! Gruzinai 
geria raudoną vyną, kibirais 
valgo rūgusį pieną ir t r auk ia 
pypkes . O ką l ietuviai? Mergi
nos t eka už pus iau mirusių 
a m e r i k o n ų a r b a v y r a i veda 
Kalėdų senelio motinos senu
mo „milijonierkas". Ne , ne — 
iš šių pelų n e b u s grūdų . 
K a d a n g i l ie tuvia i r y t e ryja 
cepe l inus . Dr . Adomavič ius 
t u r ė t ų i š t i r t i , a r cepel inai 
t o s t e s t e r o n o v y r a m s nesuė
da.. . 
C h a r l e s ( K a r o l i s ) R u p l ė n a s 

Chicago, IL. 

NUSIVYLĖM 

Buvo skelbta „Drauge" ir 
dukros d a r pr iminė , kad lap
kričio 7 d., p e n k t a d i e n i o 
vakarą , 7:30. ABC — žiūrėti 
televiziją — bus t au t in i a i šo
kiai . 

Kaip visuomet, k a s ir k u r 

tik yra apie mūsų tau t i škumą 
— visa š irdimi ir nekan t rumu 
l aukėm tos programos. 

Koks nusivyl imas! Kokia 
nepagarba m ū s ų t au t in i ams 
šokiams, r ū b a m s , mais tu i ir 
m u m s l i e tuv iams . Tau t in ia i 
rūbai m a n y r a puošniausias 
apda ras , re išk iant i s daugiau 
nei ba l inės sukn ios . Šokiai 
pavaizduoti , ka ip aktoriai vi
sokia is b ū d a i s norėjo j ų 
išvengti . O šokėjos ( taut iniais 
rūbais!) pr ieš šokį tur i išgerti 
gerokai alkoholio... Na ir mū
sų balandėl ia i tur i nemalonų 
kvapą... 

S u p r a n t a m a , mes v i su r 
norime save parodyti , a r tai 
šokiais, menu , muzika, daina. 
J u k t ikrai t u r ime kuo pasi
didžiuoti! 

Bet, čia t u r b ū t reikėjo pas
vars tyt i , a r ver ta , kad būtu
mėm ta ip nuvert int i . . . 

R e g i n a S a b a l i ū n i e n ė 
Lemont, IL 

„LITUANICOS 
ANTROSIOS" LIKIMAS 

Lakūnų Dar iaus ir Girėno 
skr id imas iš New York į Lie
tuvą skrydžio 75 metų proga 
buvo g a n a aprašy tas . J ų t ra
gediją gerai pavaizdavo Vy
tau to Didžiojo muziejus Kau
no mieste. 

Bet 1935 metais da r vie
nas lietuvis, Feliksas Vai tkus , 
irgi nugalėjo Atlantą. Apie ji 
„Draugas" t rumpa i paminėjo 
savo 2003 m. liepos 18 dienos 
numeryje. Bet kas atsi t iko su 
lėktuvu „Lituanica antrąja"? 
Be abejo, y ra lietuvių, kuriem 
gal įdomu žinoti. 

Per pirmąją rusų okupaci
ją Lietuvoje, man teko gyventi 
Š i lėnuose . Tai ka imas su 
geležinkelio stotim an t Šiau-

l ia i -Radvi l i šk i s ruožo. P r i e 
geležinkelio šiaurės pusėje bu
vo Šilėnų kaimas, o pietų pu
sėje buvo geležinkelio stoties 
p a s t a t a s ir jaunas spygliuočių 
medžių miškas. Iš Šiaulių oro 
uosto, esan t giedram orui, v i rš 
to miško skraidydavo lėktuvai , 
bombonešiai ir mėtė bombas , 
t a ip pat skraidydavo lėktuvai 
na ik in tuva i , kurie šaudydavo 
iš kulkosvaidžių. Vieną gražią 
dieną, kada rusų l ėk tuva i 
baigė apie 6 vai. po pietų savo 
p ra tybas , aš, smalsumo veda
m a s , nuėjau į tą m i š k ą 
pažiūrė t i , kaip atrodo ta bom
b a r d u o j a m a vieta. P a v a i k š 
čiojus po mišką, pamačiau bal
t o s spalvos lėktuvą, e s a n t į 
m a ž a m e kirtinyje. P r iė jus 
arčiau prie šito lėktuvo, m a n o 
didel iam nustebimui, aš ga lė
j a u lengvai perskaityti a n t jo 

l iemens šono „Lituanica II". 
* 

J a m e nebuvo motoro, nebuvo 
jokių instrumentų ir net piloto 
sėdynės. Aplinkui buvo rusų 
m ė t y t ų betono bombų ap i e 
1 5 - 2 0 kg svorio, dauge l i s 
sprogus ių , bet n e m a ž a i ne 
sprogusių. Atrodo, rusa i buvo 
tyčia atvežę šį lietuvių ger
biamą lėktuvą ir į jį mėtė savo 
betonines bombas a r šaudė iš 
kulkosvaidžių. Bet l ėk tuvu i 
buvo padaryta maža i ža los . 
Pras idėjus karui ir vokiečiam 
okupavus Lietuvą, aš grįžau į 
K a u n ą . Kas a t s i t iko su 
„Lituanica II"? Gal š iandien 
toj vietoj tik žolėm apaugęs , 
mažas metalo kups tas? 

A n t a n a s V y š n i a u s k a s -
A n t h o n y W i s h n e c 

Lakewood, O H 

JDOMUS 
V. BIELIAUSKO 

STRAIPSNIS 

Įdomu buvo skaityt i lap
kričio 1 d. numeryje Vytau to 
Bieliausko straipsnį „Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus"??, 
k u r i a m e , jaučiu, buvo labai 

t iksl iai i šnagr inė t i Lietuvos 
santykiai su išeivija. 

Dažnai rašoma apie pir
mąją, an t rą ją ir trečiąją 
bangą, tačiau gailiuosi, kad 
manoji ka r t a — antrosios ban
gos vaikai , kur ie vis dėlto yra 
nemažai prisidėję prie išeivijos 
l ietuviškumo išlaikymo, daž
niausiai lieka kaip ir pamiršti 
tokiuose s t ra ipsn iuose bei 
diskusijose. M u m s irgi buvo ir 
t ebėra įva i r iaus ių pergyve
nimų apie Lietuvą bei lietuvy
bę, bet mums lengviau priimti 
daba r t i nę Lietuvą, kokia ji 
dabar yra, ir todėl, nors mūsų 
tėvam grįžimas Lietuvon gal 
j au pavirtęs grįžimu svetimon 
šalin, ne v i enam mūsų gimu
s iam Amerikoje, lietuvių 
šeimoje, net t rumpi apsilanky
mai vis vien t ampa „grįžimu" 
namo... 

T a u r a Z a r a n k a i t ė -
U n d e r i e n ė 
Livonia, MI 

AUKSUČIŲ ŪKIS 
SUSILAUKĖ DOSNIOS 

PARAMOS 

Great Neck, NY gyvenan
tys A l e k s a n d r a s ir S tasė 
Vvesey (Vasiliauskai) jau antrą 
kar tą dosniai parėmė „Auk
sučiai Foundation", kuri remia 
smulk ies i ems ūkin inkams 
ski r tą parodomąjį, pa ta r ia 
mąjį žemės ir miškų ūkį Lie
tuvoje. Vasiliauskai savo įna
šus papildė iki 20,000 dol. ir 
dar ateityje žadėjo prisidėti, 
ypač remian t jaunus studen-
tus/es, kur ie vyksta vasarai 
darbuotis į Auksučių ūkį. 

J ų dosni auka suteikė ga
limybę p a s t a t y t i ūkio san-
dėlį-garažą, kuriame laikoma 
iš Amerikos atgabenta ūkio 
t echn ika (dovanota Kalifor
nijos ūkininko George Diers-
sen) ir taipgi Amerikos amba
sados Vilniuje (US Military 
Mission) dovanotus 4 sunk
vežimius ir 1 keltuvą (fork 
lift). 

Aleksandras Vasi l iauskas 
ir jo žmona Staselė visą savo 
darbingą amžių skyrė Lietu
vos ir jos žmonių pagalbai ir 
labdarai . Amerikoje, 8 m e t u s 
būdamas Lietuvos Vyčių cen
tro valdybos pirmininku, ne
pamiršo ir viet inės veiklos , 
r emdamas lietuviškus rengi
nius savo apy l ink in iuose 
Great Neck, Brooklyn ir New 
York miestuose. J ų pavyzdžiu 
turė tų pasekt i ir kiti t au t ie 
čiai, pasiųsdami nuo mokesčių 
nurašomas aukas : 

Auksučių Foundation 
2907 Frontera Way 
Bur lmgame, CA 94010 

KOVA DĖL 
PAVARDŽIŲ 
LIETUVOJE 

Paskutiniuoju metu Lietu
voje kilo kova dėl pavardžių, 
nes moterys naudoja ki tokias 
ga lūnes negu vyrai , t a i iš
tekėjusi moteris yra - i e n ė , o 
dukra gali būti . . .-ytė ar - a i t e . 
Lietuvoje dėl to kilusios kovos 
ne t pas iekė t e i smus , ka i 
moterys kai kur iuose doku
men tuose pradėjo duot i t ik 
vyr i škas pava rdes . Iš t u r i 
ningų laiškų iš Lietuvos teko 
pa t i r t i , kad Lietuvos ka lb i 
ninkai kelia t r iukšmą, protes
tuoja ir reikalauja, kad mo
terys savo pavardes panaudo
tų taip, ka ip buvo naudojama 
per daugelį šimtmečių. Tiesa, 
kad daugelyje ki tų ka lbų 
moterų pavardės nes i sk i r i a 
nuo vyriškų, tai „Smith" žmo
na yra „Mrs. Smith". lygiai 
taip pat vadinasi ir jų dukros , 
bet ne „Šmitiene" a r „Smi-
taitė". 

Atrodo, kad s v e t i m t a u 
čiams tokia pavardžių ka i ta 
liojimo sistema yra gan paini 
ir komplikuota, tačiau j i y ra 
mūsų nepapras ta i senos kal
bos išlaikyta tradicija. I r a š 
nenorėčiau save vadinti „ponia 
Balašai t is" ir savo dukras va
dint i „panelės Balaša i t i s" . . . 

{domu dar ir tai , kad pavardės 
galūnė aiškiai nusako, ar toji 
moteris yra ištekėjusi, a r ne. 

Mes didžiuojamės savo la
bai sena istorija ir kalbos kil
me, ta i p r iva lome iš la ikyt i 
visas jos tradicijas ir taisykles, 
kad staiga ne t ap tume „sutarp-
taut in ta is" kalbos iškraipytojų 
pasekėjais. Kai kur iose kitose 
kalbose moterų pavardės taip 
pat skiriasi, tai ir lenkų kalbo
je r as ime sk i r t i ngas ište
kėjusių ir neištekėjusių mote
rų pavardžių galūnes , daugu
moje moterų pava rdž ių ga
lūnių yra raidė „a". 

Kažin kiek įtakos užsienio 
lietuvių spauda tur i Lietuvoje, 
bet būtų svarbu, kad Lietuvos 
kalbininkai pajėgtų sustabdyti 
tą ne t inkamą pavardž ių 
galūnių iškraipymą. 

A u r e l i j a M. B a l a š a i t i e n ė 
Richmond Heights , OH 

KUR JONO 
VAILOKAIČIO KAPAS? 

Pagerbdama 1918 m. Va
sario 16-osios Nepr ik lau 
somybės Akto s i g n a t a r u s , 
Lietuvos Respubl ikos Prezi
d e n t ū r a pa s i rūp ina , kad tą 
dieną ant šių Lietuvai ypač 
nus ipe ln ius ių a s m e n ų kapų 
būtų padėti vainikai . Vainikas 
vežamas ir į K a u n o rajone 
esančias Paštuvos kapinai tes , 
kur, esą, pala idotas Vasario 
16-osios Akto s i g n a t a r a s , 
žymus Nepriklausomos Lietu
vos pramonininkas , bankinin
kystės veikėjas J o n a s Vai
lokaitis. 

Žinios, esą J . Vailokaičio 
palaikai pervežti iš Vokietijos, 
kur , pas i t r aukęs nuo bolše
vikinio teroro, jis mirė , paskli
do Atgimimo meta is . Iš tiesų, 
a ts iver tęs B e r n a r d o ir Vin
cento Aleknavičių 1999 m. 
išleistos solidžios, įdomios 
knygos apie 19 a. iškil iausius 
zanavykus „Novužės k raš to 
.vaikai" II tomo 100 psl., skirtą 
Jonui Vailokaičiui, r a d a u taip 

parašyta: „Mirė Jonas Vailo
kaitis 1944 m. gruodžio-16 d. 
Blankenburge (Vokietija). At
gimimo m e t a i s Jono Vailo
kaičio palaikai pervežti į Lie
tuvą ir perlaidoti greta brolio 
kun. Juozapo Vailokaičio Paš
tuvos (Kauno r.) kapinaitėse". 

Nuvežę Prezidentūros vai
niką, Lietuvoje gyvenantys 
Jono Vailokaičio giminės nu
stemba, kad Paš tuvos kapi
naitėse — tik v ienas kapas (tai 
rodo ir n u o t r a u k a minėtoje 
knygoje „Novužės krašto vai
kai"), v ienas paminklas , ku
riame t iesa, po jo brolio kun. 
Juozapo Vailokaičio pavardės 
i ška l t a s k i t a s , pr idėt inis 
už ra šas : „Jonas Vailokai t is . 
1986—1944". Nuostabą suke
lia ir t a i , kad daugel is 
Lietuvoje gyvenančių jo gimi
naičių nieko t ikro nežino apie 
perlaidojimą, j a m e nedalyva
vo, t iksliai nežino a r iš tiesų 
taip buvo. 

Iš Amerikoje gyvenančių 
Jono Vailokaičio pačių ar t i 
miausių giminių pasiekia ne
patvir t intos žinios, esą jokio 
perlaidojimo nebuvę, kad Jono 
Vailokaičio palaikai kaip gu
lėjo, ta ip ir tebeguli Blanken
burge. 

Kaip yra iš tikrųjų? Gal 
Lietuvos Respubl ikos Prezi
dentūra , S ignatarų namai Vil
niuje ne tur i t ikslių duomenų 
apie s igna ta ro tikrąją kapo 
vietą? 

Gal Amerikoje gyvenantys 
Jono Vailokaičio vaikai, kiti jo 
artimiausieji giminės apie tai 
la išku a r k i t a ip pa rašy tų 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentūra i (S. Daukan to aikštė 
3, LT-2008 Vilnius) arba pa
rašytų „Draugui", iš kurio ir 
Lietuva, ir Prezidentūra su
žinotų tiesą, pane ig tų ar 
patvir t intų perlaidojimą? 

A l g i m a n t a s A n t a n a s 
N a u j o k a i t i s 

Vasario 16-sios Akto 
s ignataro Jono Vailokaičio 

giminait is , Vilnius 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

BROKOLIŲ SRIUBA 

1 nedidelis svogūnas 
1 pluoštelis brokolių, apie 

pusan t ro svaro 
1 š a u k š t a s al iejaus 
2 šaukš ta i miltų 
2 ska rd inukės (po 13 ir 3/4 

uncijų kiekviena) sumažin to 
s ū r u m o vištos sul t in io (apie 3 
ir 1/1 puod.) 

1/2 puod. kondensuo to 
lieso pieno 

1/4 šaukšte l io t a rkuo to 
m u s k a t o ' n u t m e g ) 

Sukapo t i svogūną, sup
j aus ty t i brokolius nedideliais 
gabal iukais . Keptuvėje įkait
inti aliejų, sudėti svogūną ir 
pakepint i , kol bus minkš tas , 
be t neparuduos , apie 5 min. 
įma i šy t i mi l tus ir, nuo la t 
ma išan t , pakepint i 1 min. Į 
puodą supilt i sultinį ir 2 puod. 
v a n d e n s . Sudėt i pakep in tus 
svogūnus (su visu aliejumi ir 
mi l ta i s ) , b rokol ius , užvi r t i , 
sumažin t i liepsną ir pavirt i , 
kol brokoliai bus visai minkšti 
— apie 8 min. 

,,Food processor" a r b a 
p l a k t u v e da ržoves su t r i n t i , 
kol bus lygi, skys ta tyrė . Vėl 
supil t i į puodą, įmaišyti kon
densuotą pieną ir muskatą , 
m a i š a n t pakai t in t i , kol gerai 
įkais (sr iuba ne tur i užvirti) — 
apie 5 min. 

Pr ieš pa t iek ian t , an t vir
š a u s uždė t i šaukš te l į be 
riebalų ir prieskonių jogurto. 

BET VGKiŲ DARŽOVIŲ 
W.UBA 

1 š aukš t a s sezamo seklų 

aliejaus (sesame oil) 
1 puod. kapoto svogūno 
1 svaras šparagų, apie 1 sv. 
1/3 puod. avižinių dribs

nių 
3 s k a r d i n u k ė s viščiuko 

sul t inio a r b a vandens 
1/2 šaukš te l io t a r k u o t o 

muska to riešuto (nutmeg) 
1/2 šaukš te l io d r u s k o s 

(jeigu sul t inys sūdytas, drus
kos nedėti) 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Aliejų įkaitinti keptuvėje, 

sudėti svogūnus ir pakepint i 
ma i šan t apie 3 min. Šparagus 
gerai nuplau t i , viršūnėles nu
laužt i , drūtgal ius supjaustyti 
nedidel iais gabaliukais. Sudė
ti šparagų drūtgalius į keptu
vę pr ie svogūnų, pakep in t i 
ma išan t 2 min. Į puodą supilti 
sultinį, svogūnus, pakepin tus 
špa ragus , avižinius dr ibsnius, 
užvirt i , sumažint i liepsną ir 
uždengus virti 15 min. 

Sriubą supilti (dalimis) į 
..food processor" ir su t r in t i , 
kol bus vienoda, lygi tyrė. Vėl 
supilti į puodą, įpilti daugiau 
sultinio arba vandens, kol sriuba 
bus norimo tirštumo. Užvirt i . 
sumažin t i liepsną ir suberti 
m u s k a t ą , sudėti špa ragų 
v i r š ū n ė l e s ir pavir t i , kol 
šparagai bus minkšti 

Var iac i jos : 1. Užuot špa
ragų galima panaudoti bro
kolius, įdedant 1-2 česnako 
skil teles ir 4 puod. sukapotų 
brokolių. Šią sriubą papuoš t i 
ke l iomis virtomis brokol ių 
žiedų galvutėmis arba t a rkuo
tu šveicarišku sūriu. 2. Užuo t 
ki tų daržovių, naudoti 4 puod. 
sukapo tų morkų. 1/2 puod . 
sukapotų salierų lapkočių, 1/2 
puod. svogūnų. Užuot m u s 
ka to — 1/2 šaukštelio čiob
relių (thyme). 

Atsiuntė O n a V. 

PLOKŠTAINIS SU 
SLYVOMIS 

3/4 sv. slyvų 
2 ir 1/2 puod. miltų 
1 kiaušinio t rynys 
1/4 sv. margarino a rba 1/3 

puod. aliejaus 
1 šaukštel is vanil i jos 

prieskonių 
4 šaukštai malto c u k r a u s 

'powder sugar) 
1 šaukštas šalto v a n d e n s 
Į miltus suberti cukrų, su

dėti margariną ir viską peiliu 
sukapot i , kol bus rupūs t ru 
pinėliai, įpilti šaukš tą van
dens , įmušti trynį ir viską su
maišyt i , kol bus vienalytė teš
la. Valandą palaikyti šaldy
tuve, paskui iškočioti ir dėt i į 
kepimo formą. Išlyginti dug
ną, o tešlos k raš tus t rupu t į 
užriest i . 

Slyvas nuplauti , perpjaut i 
išilgai per pusę, išimti kau
l iukus ir dėti an t tešlos ode
lėmis žemyn. Plokštainį kepti 
iki 350 laipsnių F įkaitintoje 

orkaitėje 40 mm. 
Kiek atvėsusio plokštainio 

viršų apibarstyti maltu cuk
rumi ir supjaustyti . 

Iš l ietuviško žurnalo 

ŽALIŲ PUPELIŲ KEPINYS 

1 šaukš tas sojos padažo 
(soy sauce) 

2 česnako skiltelės, sus
mulkintos 

1 šaukš tas sezamo sėklų 
1 šaukštel is rudo cukraus 
1 šaukštel is riešutų svies

to (peanut butter) 
3/4 sv. šviežių žalių ankš

tinių pupelių (green beans) 
4 ir 1/2 šaukštai aliejaus 
Dubenėlyje sumaišyt sojos 

padažą, česnaką, paskrudin
tas sezamo sėklas, rudą cukrų 
ir riešutų sviestą. Nupjaustyti 
ankš t in ių pupelių smaiga-
liukus ir kotelius. Keptuvėje 
įkait inti aliejų ir pakepint i 
pupeles, kol pradės minkštėti . 
Nuimt i nuo ugnies, supil t i 
padažą ir gerai sumaišyti. 

Iš amerikiet i ško žurnalo 

KALAKUTIENOS SRIUBA 

2 šaukš ta i aliejaus 
2 saliero lapkočiai, suka

poti 
1 vidutinio dydžio svogū

nas , sukapotas 
2 skardinukės (13 ir 3/4 

uncijų kiekviena) višt ienos 
sultinio (apie 3 ir 1/2 puod.) 

1/2 sv. šviežių grybų, su
pjaustytų skiltelėmis 

2 puod. vandens 
1 skardinukė (14 uncijų) 

nuluptų pomidorų 
2 vidutinio dydžio morkos, 

supjaustytos ritinėliais 
1/2 puod. stambių kruopų 

(pearl barley) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
d ruskos nereikia, jei 

sultinys sūdytas 
1 dėžu tė (10 uncijų) 

šaldytų kukurūzų, išleistų 
1 dežuto '9 uncijos) šal

dytų žalių pupelių ankščių 
2 puod. kepto a r virto ka

lakuto , supjaustyto ned ide
liais gabalais 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėt i svogūną, sa l i e rus ir 
pakepint i apie 5 min. J puodą 
supilti sultinį, vandenį , su
dėti morkas , k ruopas , n u 
sunk tus ir sukapotus pomi
dorus , pipirus, svogūnus ir 
sal ierą. Užvirt i . S u m a ž i n t i 
karštį , uždengti ir virt i , kol 
kruopos bus minkštos. Sudėt i 
kukurūzus ir pupeles, užvirt i 
ir pavirti apie 2-3 min. Sudėt i 
kalakutieną, gerai įkai t int i . 

MAKARONŲ APKEPAS 

3 puod. makaronų (Mosta-
ccioli) 

3 puod. (26 uncijų s t iklai
nis) pomidorų padažo — 
,.spaghetti sauce" 

3 uncijos pepperoni deš
ros, supjaus ty tos p lonomis 
r i e k e l ė m i s ir k i e k v i e n a 
r i e k e l ė p e r p j a u t a į k e t u 
r i a s d a l i s 

1 puod. mozzarella a r Pro-
volone sūrio, s u p j a u s t y t o 
gabaliukais 

1 šaukš tas ta rkuoto Pa r -
mesan,sūr io 

Įkait inti orkaitę iki 350 
laipsnių F. Išvirti m a k a r o n u s 
pagal nurodymus a n t dėžutės , 
nuvarvint i . Dubenyje sumai 
šyti makaronus su pomidorų 
padažu , pepperoni ir moz
zarella sūriu. Sukrėst i į kepi
mo indą, apibarstyti P a r m e -
san sūriu, kepti apie 2 0 - 3 0 
min. 

M ^*&t '.*-"- «l 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik S65 metams (S35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 VV. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

DOMESIO! DOMESIO! 
Neseniai atvykote, fe&ote darbo 
a'fanto infliai ilulrtti laanillrii 

brangiai katauoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jtoĮ sfcefcima Sspaos-

ofcia tel. 773-585-9500 ar užsukti į 
DRAUGO adnifciiJfa «Ąą adresu 

4545 VV. 63 St., Chicago, •.£0629. 

I š n u o m o j a 

S laugos p a s l a u g o s 

Išnuomojamas namas su garažu. 3 
blokai nuo Midvvay oro uosto. 
Išnuomojami 2 ir 3 mieg. butai. Visi 
butai yra prie Midway oro uosto. 
Išnuomojama „studio" studentui, 
šalia Illinois universiteto. 
Oak Lawn išnuomojamas 2 mieg. butas 
Brighton Park išnuomojamas 2 
kamb. butas. 
Kreiptis: First Rate Real Estate. 
773-767-2400, Aušra Padalino. 

Mieli, dori vyresnio amžiaus 
žmonės priims gyventi į nuosavą 
namą. 1 ar 2 senelius, su geru mai

tinimu ir visapusiška priežiūra. 
TA 630-670-8336:708-430-3983. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOCTJa NAVRįSVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRAlIlVttS, 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

V««*. t , s>*v 

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

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

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

GREIT PARDUODA 
-m «•* 

Landmark 
properties 

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

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

file:///Vest


Prezidentas Rolandas Paksas neatsistatydins 
Atkelta iš 1 psl. 

„Komisija pasipriešino ma
no valiai atsakyti į visus ją do
minančius klausimus tokia for
ma, kuri būtų pagarbi Seimui ir 
nežeistų prezidento instituci
jos", teigė R. Paksas. 

Jis kaltino komisiją, kad ši 
viršijo savo kompetenciją, nes 
daugeliu jos teiginių „pasako
ma tai, ką galėtų nustatyti tik 
teisėsaugos institucijos". 

Prezidentas pakartojo ne-
pažeidęs Konstitucijos, įstaty
mų ir Seime duotos priesaikos. 

„Sukeltą skandalą ir nesi
liaujančius reikalavimus atsi
statydinti vertinu tik kaip prieš 
mano asmenį ir mano pradėtas 
iniciatyvas nukreiptą politinį 
veiksmą", pareiškė R. Paksas. 

Jis taip pat ragino „nepa
siduoti nesantaikos kurstymui 
ir visuomenės skaldymui". 

Seimo laikinajai tyrimo ko
misijai paskelbus, kad R. Pak
sas dėl savo ryšių yra ir buvo 
pažeidžiamas, ir dėl to kyla pa
vojus valstybiniam saugumui, 
Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas ir premjeras Algir
das Brazauskas pasiūlė R. Pak-
sui atsistatydinti. 

Jeigu prezidentas pats neat
sistatydins, jam Seime gali būti 
surengta apkalta. 

Neabejojama, kad apkaltai 
pritartų ne tik opozicinių, bet ir 
valdančiųjų frakcijų atstovai. 

Prezidento apkaltą gali 
skelbti 36 parlamentarai, tačiau 
valstybės vadovo nušalinimui 
reikalingi 85 Seimo narių bal
sai. 

Iš viso Seime yra 141 vieta. 

Opozicija siūlo paraginti Rusijos prezidentą apriboti 
savo šnipų veiklą Lietuvoje 

Atkelta iš 1 psl. 
Minėtam leidiniui pareng

tame straipsnyje „Almax" dar
buotojai patvirtina konsultavę 
prezidento R. Pakso rinkimų 
kampaniją, tačiau neigia veikę 
prieš Lietuvos interesus. 

Galimas grėsmes nacionali
niam saugumui tyrusi komisija 
šią savaitę pateikė išvadas, jog 
palaikomas „Almax", J. Boriso
vas įtakojo Prezidentūros ir pa
ties prezidento veiklą, o minėta 
Rusijos bendrovė siekė „įtakoti 
ir valdyti Lietuvoje politinius 
procesus, formuodama Prezi

dentūros struktūrą ir kadrus". 
Lapkričio pabaigoje į Lietu

vą pas J. Borisovą atvykę „Al-
max" darbuotojai buvo iškviesti 
į prokuratūrą liudyti byloje dėl 
grasinimų Lietuvos prezidentui. 

Liberalcentristų nuomone, 
po apklausų Rusijos piliečiai tu
rėtų būti paskelbti nepageidau
jamais Lietuvoje ir deportuoti 
už antivalstybinę veiklą. 

Tuo tarpu Tėvynės sąjungos 
- konservatorių frakcijos narys 
Vytautas Landsbergis užregis
travo Seimo rezoliucijos „Dėl 
laiško Rusijos Federacijos prezi

dentui" projektą. 
Rezoliucijos projekte siūlo

ma Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui kreiptis į Rusijos 
prezidentą Vladimir Putin, jog 
šis apribotų savo valstybės spe
cialiųjų tarnybų veiklą Lie
tuvoje. 

Konservatoriai siūlo tokią 
galimą laiško Rusijos preziden
tui formuluotę: „Brangindami 
gerų santykių tarp mūsų šalių 
galimybę, prašome apriboti 
Jūsų šalies slaptųjų tarnybų 
ardomąją veiklą Lietuvoje". 

Krašto apsaugos ministras ragina negąsdinti pasaulio ir savęs 
grėsmėmis 

Atkelta iš 1 psl. 
patikimos partnerės vardą. To
dėl neturėtume gąsdinti pasau
lio ir savęs", teigė krašto ap
saugos ministras. 

L. Linkevičius apgailestavo, 
kad Seimo laikinosios tyrimo 
komisijos išankstinės išvados 
leido suabejoti Lietuvos — būsi
mosios NATO narės patikimu
mu. 

Krašto apsaugos ministras 
nėra linkęs sutikti su tuo, kad 
Seimo komisija nepaneigė Vals
tybės saugumo departamento 
pažymoje (pristatančioje tik 
operatyvinės veiklos medžiagą) 
pateiktos nuostatos, kad „Lie
tuva panaudojama kaip trečioji 
šalis ginklų, neplatinamų bei 
dvigubo panaudojimo medžiagų 

prekybai ir platinimui". 
„Tačiau Lietuva nėra 

įtraukta į nepatikimų šalių są
rašą, nors iš tikrųjų būta mėgi
nimų pasinaudoti įstatymų 
spragomis. Antrojo operatyvi
nių tarnybų departamento prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
surinkta informacija bei kartu 
su Užsienio reikalų ministerija 
inicijuotos įstatymo pataisos 
užkirto kelią prekiauti dvigubos 
karinės ir civilinės paskirties 
orlaivių detalėmis. Nuo to laiko, 
kai 2002 metų liepos mėnesį įsi
galiojo naujos įstatymo nuo
statos, Antrasis operatyvinfų 
tarnybų departamentas tokių 
faktų neužfiksavo", pabrėžė L. 
Linkevičius. 

Ministras apgailestauja, 

kad tai ne vienintelis pavyzdys. 
Anot ministro pareiškimo, 

Lietuva yra parlamentinė res
publika ir joje veikia atitinka
mas demokratinis mechaniz
mas, leidžiantis išsiaiškinti ki
lusio Prezidentūros skandalo 
priežastis bei imtis veiksmų 
neutralizuoti galimas neigia
mas pasekmes. 

„Pasisakau už tai, kad šia
me kontekste Lietuva neprisi
imtų kalčių, kuriomis nėra kitų 
kaltinama". 

Krašto apsaugos ministro 
teigimu, tai būtų ypač nenau
dinga Lietuvai stojant į NATO 
ir galėtų pakenkti Lietuvos 
saugumui, strateginiams tiks
lams. 

Generalinė prokuratūra tirs „Avia Baltikos" veiklą 
Atkelta iš 1 psl. 
pradėtas tyrimas dėl sraigtas
parnių dalių ir kitų strateginių 
prekių kontrabandos. Prokura
tūra tyrimo dėl kontrabandos 
nepradėjo, nes Lietuvos įstaty
mai numato, kad kontrabanda 
laikoma neteisėtas prekių veži
mas per Lietuvos valstybės sie
ną, o tai liudijančių duomenų 
VSD medžiagoje neturima. 

„Šiandien galima konsta
tuoti, kad operacijos buvo vyk
domos tarp Rusijos ir Sudano", 
teigė prokuroras. 

Bendrovės „Avia Baltika" 

vadovui Jurijui Borisovui prieš 
kelias savaites pateikti įtarimai 
dėl grasinimų prezidentui. Iš jo 
paimti Lietuvos ir Rusijos pilie
čio pasai. Dabar jam gresia dar 
vienas įtarimas — dėl neteisėto 
vertimosi komercine ar ūkine 
veikla. 

Už šį nusikaltimą Bau
džiamasis kodeksas nemato 
viešuosius darbus arba baudą, 
arba laisvės atėmimą iki dvejų 
metų. 

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) parengtoje pažy
moje aprašomi J. Borisovo vado

vaujamos bendrovės „Avia Bal
tika" padalinio ryšiai su Suda
nu. Anot pažymos, „Avia Balti
ka" darbuotojas ir Sudano am
basados Maskvoje karo atašė 
pasirašė sutartį dėl kovinių ir 
kitų karinės paskirties sraigta
sparnių dalių tiekimo Sudano 
gynybos ministerijai. 

Europos Sąjunga prekybos 
sankcijas Sudanui taiko nuo 
1994, Jungtinės Tautos — nuo 
1996 metų. JAV Valstybės de
partamentas yra įtraukęs Suda
ną į valstybių, kurios sąmonin
gai remia terorizmą, sąrašą. 

Prezidentūros skandalą tyrusios komisijos vadovas 
įsitikinęs jos išvadų teisumu 

Atkelta iš lpsl. 
neatsiribojo nuo savo dosniau
sio rinkimų rėmėjo, 1.2 mln. litų 
rinkimų kampanijai paaukoju
sio Jurijaus Borisovo, per jį nau
dojasi Rusijos informacijos va
dybos bendrovės „Almax" pa
slaugomis. 

A. Sakalas teigė, jog, ko
misijos nuomone, valstybinis 
saugumas yra pažeidžiamas ne 
tik tuomet, kaip prie sienos 
„stovi tankų armija", bet ir ta
da, kai siekiama „daryti įtaką 
valstybės institucijoms", kai 

siekiama „užvaldyti dalį ekono
minės erdvės", kai įtakojamas 
pareigūnų skyrimas. 

Komisijos pirmininkas pa
žymėjo, jog prezidentas gali būti 
priklausomas nuo rėmėjo ir dėl 
to, jog informavo J. Borisovą, 
kad slapta klausomasi pastaro
jo pokalbių. „Tą informaciją J. 
Borisovas sužinojo iš paties 
prezidento", teigė A. Sakalas. 

Valstybės saugumo depar
tamento vadovas Mečys Laurin
kus kovo 17 dieną asmeniškai 
informavo prezidentą, jog klau

somasi J. Borisovo pokalbių ir 
įspėjo dėl jo keliamos grėsmės 
Prezidentūros autoritetui ir 
Lietuvos saugumui. 

Komisija nustatė, jog kitą 
dieną J. Borisovas susitiko su 
prezidentu ir iš pokalbio su juo 
suprato, kad jo telefono klauso
masi. 

Susipažinę su komisijos iš
vadomis, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir premje
ras Algirdas Brazauskas pasiū
lė prezidentui R. Paksui atsista
tydinti. 

Užvertos Vašingtono durys pribaigtų 
Rolandą Paksą 

Atkelta iš 1 psl. 
Skandalo dėl nederamų 

Prezidentūros ryšių krečiamas 
R. Paksas gruodžio 8 dieną keti
na Vašingtone susitikti su JAV 
prezidentu George W. Bush. 

Įvairūs politikai ir visuome
nės veikėjai ragino R. Paksą su
silaikyti nuo kelionių į užsienį 

iki skandalo pabaigos, tačiau 
JAV ambasados Vilniuje atsto
vai antradienį patvirtino, kad 
vizito planai nesikeičia. 

Raginantieji prezidentą ne
vykti į Vašingtoną mano, kad jį 
R. Paksas išnaudos ne dvišalių 
santykių stiprinimui, o savo 
prezidentinio statuso stiprini

mui, artėjant jo apkaltai Seime. 
M. Kirby, be kita ko, paste

bėjo, kad „daugelis Lietuvos 
politikų siekia apkaltos proce
dūros, norėdami įrodyti būsi
miems Europos Sąjungos kai
mynams, kad Lietuvoje yra 
veiksni demokratija". 

A t A 
VICTOR (VIRGAUDAS) 

JONUŠAS 
Mirė 2003 m. gruodžio 1 d. 
Gyveno Matteson, IL, anksčiau Marąuette Park, 

Chicago, IL. 
Gimė 1933 m. gegužės 12 d. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Angelą Bavarskis; dukros Judy 

Jonušas, gyvenanti Toronto, Canada; Susan su vyru 
John Iaw Skourlis, gyvenanti Hickory Hills, IL; Jane su 
vyru Larry Scabardine, gyvenanti Joliet, IL; seserys 
Ramoną su vyru Paul Pretkus iš California; Linda 
Jaąues iš Canada, brolis Tony su žmona Linda Vaičius, 
gyvenantis Niagra Falls, Canada; anūkai Patrick, 
Chandler ir Anthony. 

Priklausė St. Anthony katalikų parapijai. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 4 d. nuo 

5 v. p.p. iki 9 v.v. Gerardi laidojimo namuose, Lincoln 
Hwy at 95 Ąve, Frankfort, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į St. An
thony bažnyčią, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot direkt. Gerardi FH. Tel. 815-469-2144. 
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A f A 
VERONIKA RINGEVIČIUTĖ 

Mirė 2003 m. gruodžio 1 d., sulaukusi 88 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, Marąuette Parko 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: brolis su šeima Amerikoje ir gimi

naičiai Lietuvoje. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 

nuo 6 v.v. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 VV. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. 9 vai. r. 
Brady-Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Vero
nika bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčią, kur 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių a.a. Veronika bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes. com 

A f A 
DANUTEI LIAUGMINIENEI 

Amžinybėn 
MANTĄ bei 
nuoširdžiai i 

-

Miami, FL 

išėjus, jos 
jų šeimas, 

.lžjaučiame 

. 

sūnus DALIŲ ir RI-
gimines ir artimuosius, 

tr kartu liūdime. 

A. L ŠimkaiB. Paulaitis 
E. Andrijauskienė 

B. O. Sergaučiai 
V. R. Ramūnai 

A. Lopez 
V. Jokša 

M. Jakaitis 
O. Aleknienė 

S. Radvilienė 
L. Taylar 

B. Papeliučka 
E. Sakavičius 

O. Krakow 

AR VALSTYBĖS VADOVAS ATSAKO UŽ SAVO 
PATARĖJUS? 

Atkelta iš 3 psl. 
H. Žukauskas pripažįsta, 

kad šis pasirinkimas nebuvo 
pats geriausias. 

Beje, yra skelbta, kad da
bartines kadencijos Preziden
tūra organizuota dviejų žiedų 
principu. Svarbesnius postus 
užima ir arčiau prezidento yra 
ištikimieji patarėjai, o išori
niame žiede sutelkti patarėjai, 
savo sričių specialistai. 

Pradėjusi savo veiklą par

lamentinė tyrimo komisija, 
matyt, turės surasti atsakymą 
į klausimą, ar netinkami savo 
pareigoms patarėjai yra tik 
prezidento pasirinkimo klai
da, ar jų paskyrimas buvo dės
ningas, susijęs su prezidento 
rinkimų kampanijos finansa
vimu bei įsipareigojimais 
stambiausiems rėmėjams. 

Saulius Spurga 
.Laisvosios Europos" radijas 

A f A 
BERNICE E. BALTUTIS 

Mirė 2003 m. lapkričio 30 d., Scottsdale, AZ, sulau
kusi 91 metų. 

Gyveno Fountain Hills, AZ. 
Gimė 1912 m. sausio 26 d., Čikagoje, IL. 
Nuliūdę liko: sūnūs Robert J. su žmona Patricia, gy

venantis Fountain Hills, AZ; James A., gyvenantis Las 
Vegas, NV; anūkai James A. Baltutis II su žmona Re-
becca iš Burbank, CA; Ronald E. Baltutis iš Las Vegas, 
NV; proanūkai Nicholas, gyvenantis Las Vegas ir Jessi-
ca iš Burbank. 

Velionė buvo St. Therese of Infant Jesus Society 
Čikagoje narė ir dirbo Valstybės sekretore draudimo 
kompanijai. 

Atsisveikinimas su a.a. Bernice vyks šeštadienį, 
gruodžio 6 d. 10 v. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje, IL, prie kapo. 

Nuliūdę artimieji 

A f A 
JŪRATĖ E. PAULIUKONYTĖ 

GENTLESK 
Mirė 2003 m. lapkričio 29 d., sulaukusi 60 metų. 

Gyveno Haddonfield, NJ. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Michael J.; vaikai Michael L. 

su žmona Paulą; Maria T. DelDuca su vyru Damien; 
Philip J. su žmona Stephanne; Jūra tė E. Martin su 
vyru Stephen; Regina F. Green su vyru Harry; Joseph 
D.; Anthony R. su žmona Jennifer; taip pat trylika 
anūkų, motina Elzbieta Rudienė su vyru Stasiu, pen
kios seserys — Gražina, Živilė, Eglė, Laima ir Rūta su 
šeimomis ir trys broliai — Rimas, Kastytis ir Kęstutis 
su šeimomis. 

Šeimyna ir artimieji yra kviečiami į gedulingas šv. 
Mišias gruodžio 3 d., 10 vai.ryto Kristaus Karaliaus 
(Christ the King) katalikų bažnyčioje, Wood Lane, Had
donfield, NJ. Po šv. Mišių priėmimas žemutinėje bažny
čioje. Laidotuvės privačios. 

Šeimos pageidavimu, aukas galima aukoti Lithua-
nian Catholic Religious Aid, pasiunčiant Maria DelDu
ca adresu, 412 Bradshaw Ave., Haddonfield, NJ, 08033. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuves tvarko Kain-Murphy Funeral Services, 
Haddonfield, NJ. 

AUKOS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 

$1,000 Liet. Tautinis kultūros fon-

$500 
$250 
$200 

$100 

$75 
$50 

Petras Buchas 
das. 
N. N. 
Galante Sofija. 
Mercy Lift, Vengrienė Nijolė, Lesevičiūtės, A., 
B. ir I. 
Kerelis Irena, Marks Janina, Buivydienė Alek
sandra, Mažeika Aldona. Ambrazaitienė Marija, 
Valavičienė Viktorija, Pupienė Zuzana. Utara 
Victor — Brighton Parko Liet. Namų Savininkų 
draugija. 
Eidukonienė Aldona. 
Stelmokas Nijolė, Jelionytė Raminta, Briedienė 
Birutė, Laniauskienė Alfonsą, Baras Elena, Gu-
tauskienė Ona, Plepienė Valerija, A. ir L. Lu-
neckai. Žebrauskas Josephina, Karaitis Viktori
ja, Vaitaitienė Paulina, Mikulskienė Bronė, Ži
linskienė Birutė, Momkienė Margarita, Šimkus 
Izolda, Krutulienė Joana, Mikėnas Gražina, Mi-
kutaitienė Janina, Karienė Rita. 
Sakalas Adelė, Končius Giedrė. 
Suduikis Jolita. 
Bagdonienė Halina, Povilaitis Pranas. Remienė 
Marija, Vakselienė Sofija, Smilgienė Julija. 
Vitkus Danguolė, Skruodienė Frances, Gaškie
nė Emilija, Bartkus Danguolė, Stoškienė Mari
ja, Brazienė Valentina, Jurkšaitienė Nina, Mu-
sonienė Genovaitė, dr. Aldona Naudžius, Dumb-
rytė Nijolė, Semėnienė Stasė, Venslovienė An
gelė, Malėla Agnė. Kartanas Ona. Buntinaitė 
Aldona, Petrošius Mikalina, Noreikienė Marija. 
Kastys Florence, Lawler Angelė, Kazlauskienė 
Teresė, Vengianskiene Emilija, Ambrozaitienė 
Emilija, Baršketienė Eugenija, Ankus Aldona, 
Bačinskienė Česlava, Blandys Elena, Galvydie-
nė Regina, Kreivėnienė Regina. 
Sobieskienė Aldona, Bubnienė Vera, Prapuole
nis Birutė. Gorienienė Emilija. 
Dubauskas Ada. 
Gaižutienė Albina, Mikaliukienė Stefanija, Juš
ka Ada, Olšauskiene Stasė. 

Lietuvos Dukterų draugija nuoširdžiausiai dėkoja vi
soms ir visiems aukotojams už jų dosnumą. 

Liet. dukterų draugijos ad resas : 2735 West 71 
St., Chicago, IL 60629. 

$40 
$35 
$30 

$25 

$20 

$15 

$10 
$5 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Liežuvis yra naudingas 
organas, tad kodėl jį naudoti, 
lipdant ant kalėdinių sveiki
nimų vokų ženkliukus? (O tų 
sveikinimų kartais susidaro 
kalnai!) Atsiųskite savo svei
kinimo tekstą „Draugo" admi
nistracijai kartu su 20 dol. če
kiu, o sveikinimas bus gražiai 
išspausdintas dienraštyje ir 
tuo pačiu suteikta parama 
lietuviškai spaudai. Kviečia
me pasinaudoti šia paslauga. 

Lietuvos ambasadorius 
Amerikoje Vygaudas Ušackas 
praneša, kad dėl susidariusių 
aplinkybių Lietuvoje, Lietu
vos prezidentūra atšaukia 
Lietuvos prezidento Rolando 
Pakso vizitą Čikagoje. Vizitas 
turėjo įvykti gruodžio 9 d. 

Michigan laiku! Union 
Pier Lietuvių draugija kvie
čia į Kūčių vakarą, kuris vyks 
gruodžio 6 d., 3 vai. po pietų 
'Michigan laiku) Community 
Baptist Church salėje (16009 
Lakeshore Rd.. Union Pier, MI). 
Visi prašomi prisidėti prie Kūčių 
šventės maistu arba auka. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, aukos šv. Mišias gruodžio 
7 d. 1 v.p.p. Beverly Shores 
Šv. Onos bažnyčioje. Bus 
klausoma išpažinčių. 

Julija Dantienė, šių metų 
LB Kultūros tarybos Teatro 
premijos laureatė, dalyvavo 
Premijų šventėje ir prieš 
išvažiuodama į Philadelphia, 
LB Kultūros tarybai įteikė 
200 dol. auką knygos „Lietu
vių pėdsakai Amerikoje" išlei
dimui. Lietuvių fondas ne
skyrė paramos šiam istoriniam 
leidiniui, todėl aukos yra 
renkamos iš visuomenės. Ti
kime, jei susidarys pakanka
mai finansų, knyga pasirodys 
2004 m. rudenį. LB Kultūros 
taryba nuoširdžiai dėkoja 
Julijai Dantienei ir kitiems 
atsiuntusiems savo aukas. 

2003 m. gruodžio 12 d., 
penktadienį 7:30 v.v. M. K. 
Čiurlionio galerijoje, JC ati
daroma fotomenininkų Ro
mualdo Požerskio (Lietuva) ir 
Eugenijaus Butėno (JAV) paro
da „Rytoj nebus vakar". Pa
rodą rengia Amerikos lietuvių 
meno draugija. Visi mielai 
kviečiami apsilankyti. 

Marijos Ručinskienės ieš
ko Valentinas Krumplis, 
..Draugo" dienraščio adminis
tratorius. Paskutinis Marijos 
žinomas adresas, iš kur ji 
išvyko maždaug prieš metus, 
buvo: 3413 W. 53rd Place. 
Chicago. IL 60632. Pažįstan
čius Mariją Ručinskienę pra
šom paskambinti Valentinui 
Krumpliui, tel.: 773-5S5-9500. 

Š. m. gruodžio mėn. 12 dL, 
penktadienį, 7:30 v.v. Jauni
mo centro kavinėje (5620 S. 
Clearmont Ave.) įvyks Ame
rikos Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus kalėdinis 
susirinkimas. Buvęs Lietuvos 
prezidento patarėjas prof. Ju
lius Šmulkštys, lietuvių vi
suomenėje plačiai žinomas 
politologas, vienas Santaros-
Šviesos kūrėjų, politinių mok
slų doktoratą 1963 m. įsigijo 
Indiana universitete Fort 
Wayne. Vėliau tame pačiame 
universitete ėjo Socialinių ir 
humanitarinių mokslų fakul
teto dekano pareigas. Po pa
skaitos ALIAS Čikagos sky
riaus pirmininkas Teodoras 
Rudaitis, neseniai keliavęs po 
Izraelį ir Egiptą, parodys 
video filmą apie istorines 
krikščionybės vietas. Tai 
paskutinis ALIAS Čikagos 
skyriaus renginys šiais me
tais, į kurį maloniai kviečiami 
visi besidomintys. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė vyks 2003 m. 
gruodžio 6-7 d. Lemonte 9 
v.r.-3v.p.p. Stalus prekiavi
mui užsisakyti kreipiantis į 
Aldoną Palekienę tel. 708-
448-7436. Maloniai kviečia 
PLC Renginių komitetas. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.p.p. bus atnašaujamos iš
kilmingos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius JC narius ir 
vadovus. Mišiose giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. 4 v.p.p. bus trumpa 
akademija ir meninė progra
ma, kurioje dalyvaus solistė 
Nijolė Penikaitė, pianistas bei 
kompozitorius Darius Lapins
kas. Po to bus vakarienė ir 
laimingųjų bilietėlių trauki
mas. Prašome užsisakyti 
stalus bei atskiras vietas 
skambinant Mildai Šatienei 
tel. 708-409-0216 arba Anelei 
Pocienei tel. 708-636-6837. 
Savo dalyvavimu paremsime 
šį lietuvišką veiklos centrą. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus gruodžio 10 d. kvie
čia į Vilniaus universiteto 
Onkologijos instituto Chirur
ginės klinikos vadovo habil. 
dr. Valerijaus Ostapenko pa
skaitą apie krūties vėžio pre
venciją. Bus teikiamos priva
čios konsultacijos. Pradžia 6 
v.v. Dėl konsultacijų reg
istruotis pas Pranę Šlutienę 
tel: 708-952-0781. 

Pasaulio lietuvių centras 
dėkingas ..Draugui" už nuo
latinį jo visų renginių garsini
mą atsiuntė 100 dol. auką. 
Esame dėkingi už dosnumą. 

Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos choras 
ruošia tradicinį kalėdinių 
giesmių koncertą gruodžio 14 
d., sekmadienį, 1:30 v.p.p. 
Tuojau po pamaldų - 12 vai. -
bus Aldonos Šoliūnienės ren
giami pietūs, po to koncertas. 
Bilietus pietums galima įsi
gyti sekmadieniais nuo 10 v.r. 
bažnyčios prieangyje, arba 
tel.: 815-836-1845. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. 
Teatras „Kaukė" parodys vai
dinimą Biblijiniais moty- Į 
vais . Jūsų laukia daugybė 
malonių net ikėtumų. Pra
džia 2 v.p.p. 

Grace B. Austin, DDS, 
gyv. Short Hills, NJ, ekono
misto Adolfo Baliūno vienerių 
metų mirties sukakties proga 
a ts iuntė „Draugui" 1,000 
dol. auką. Tai t ikra i s tam
bi parama l i e tuv i škam 
dienraščiui. Širdingai dė
kojame! 

Visuomenininkas Aleksas 
Šatas iš Westchester, IL, pa
rėmė „Draugą" 100 dol. auka. 
Labai ačiū! 

JAV LB Švietimo tary
bai pageidaujant, išeivijos 
jaunimo lietuviškos patrio
tinės poezijos konkurso termi
nas pratęsiamas iki 2004 m. 
sausio 10 d. Slapyvardžiu 
pasirašytus eilėraščius siųsti 
vertinimo komisijos pirminin
kei dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 
3332 Boyne Rd., Barberton, 
Ohio 44203. 

SMAGUS IR SĖKMINGAS LIETUVIŲ OPEROS POKYLIS 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos sutiktuvėse kalbės JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Vaiva Vėbraitė. Tai 
knyga apie LB kūrimąsi nuo 
1951 m., istorinį 50 metų 
kelią, atvedusį iki šių dienų ir 
padėjusį jai išlikti gyvybingai, 
darbščiai, atsidavusiai Lietu
vai ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Maloniai kviečiami 
visi tautiečiai - vyresni ir 
naujai atvykusieji į šį kraštą 
dalyvauti ir susipažinti su 
išeivijos istorija. Knygos 
sutiktuvės vyks 2004 m. 
sausio 18 d., sekmadienį, 3 
v.p.p., Jaunimo centro kavinė
je. Bus meninė programa ir 
vaišės. 

„Drauge" v e i k i a n č i o 
je įdarbin imo agentūroje 
užsiregistravo daug žmo
nių, kurie gali, moka ir turi 
gerų rekomendacijų prižiūrėti 
pagyvenusius žmones bei ligo
nius. Yra žmonių, kurie turi 
medicinį išsilavinimą. Visus, 
kuriems reikia pagalbos, pra
šome kreiptis tel. 773-585-
9500 į Valentiną. 

Metinis Lietuvių operos 
vajaus pokylis praėjo 
sėkmingai,, o rengėjų 

įdėtos pastangos sulaukė gra
žių bei našių darbo vaisių. Į 
pokylį, šeštadienį, lapkričio 
22 d., atsilankė svečių tiek, 
kiek jų galėjo talpinti didžioji 
Jaunimo centro salė. 

Šiam pokyliui buvo ruoš
tasi planingai ir rūpestingai. 
Kad ankstėliau a tvykstan
tiems svečiams nereikėtų 
nuobodžiauti, vestibiulyje jų 
laukė atgaivos s talas , prie 
kurio mikliai sukosi, svečiams 
patarnaudami, nuolatiniai 
Lietuvių operos talkininkai: 
Antanas Valavičius, Algirdas 
Čepėnas ir Antanas Paužuo-
lis. Prie salės durų svečius 
pasitiko ir jiems patarnavo 
pats šio vakaro vadovas 
Jurgis Vidžiūnas, o jam talki
no visur suspėjanti valdybos 
sekretorė Virginija Savrimie-
nė. 

Tą savaitgalį Čiurlionio 
meno galerijoje vyko Kanados 
lietuvių dailininkų paroda, 
tad ne vienas, anksčiau 
atvykęs, turėjo progą užsukti 
ir apžiūrėti meno kūrinius. 

Pokylių salėje svečių lau
kė skoningai rudens varsomis 
papuošti stalai, o vakarienės 
metu sužibo ir tarp gėlių 
kyšojusios žvakutės. Prie sta
lų dengimo bei puošimo visą 
priešpietę darbavosi operos 
choro moterys bei jų talkinin
kės; Virginija Savrimienė, 
Giedrė Končienė, Irena Mei-
lienė, Danguolė Mackevičie
nė, Milda Marganavičienė, 
Gražina Burneikienė ir Daina 
Sabaliauskienė. 

Programą nustatytu laiku 
pradėjo pokylio vadovas J . 
Vidžiūnas. Jis svečiams padė
kojo už dalyvavimą ir paramą 
šiais metais statomai G. Verdi 
„Trubadūro" operai. Pokylio 
programai vadovauti pakvietė 
V. Savrimienę, kuri pasi
džiaugusi, matydama pilną 
salę žmonių, dar kartą vi
siems padėkojo už dalyvavi
mą ir pristatė koncertinės 
programos dirigentą Alvydą 
Vasaitį bei dainininkams 
akompanavusį muziką Mani-
girdą Motekaitį. 

Pirmas dvi dainas, S. Šim
kaus „Plaukia sau laivelis" ir 
J. Švedo „Tykus buvo va
karėlis", atliko mišrus choras. 
Šios lyriškos dainos nuskam
bėjo ilgesingai, jautriai pa
lietusios ne vieno klausytojo 
širdį. 

Lietuvos kariuomenės 
šventei paminėti vyrų choras 
padainavo dvi kariškas dai
nas: S. Šimkaus „Kareivių 
daina" ir „Gaudžia trimitai". 

Moterų choras padainavo 
lyrišką A. Bražinsko „Kai 
visur tylu" ir J . Offenbacho iš 
„Hofmano pasakų", smagią, 
žaismingą bakarolę. 

Solistė Nijolė Penikai tė 
atliko ariją iš A. Cantalani 
operos „La Wally". Po šios ari
jos, duetui prie jos prisijungė 
ir solistas Julius Savrimas. 

Prie registracijos stalo prieš Lietuvių operos pokylį lapkričio 22 d. Iš 
kairės: Virginija Savrimienė, Ju rg i s Vidžiūnas, Daina Sabaliauskienė, dr. 
Vitalija Vasaitiene. J . Končiaus nuotr . 

Lietuvių operos pokylyje — prieš programos atlikimą. Iš kairės: Jonas Mockaitis, Edvardą 
Savr imas , Albinas Smolinskas, Raimondas Korzonas. 

Ilgesingai ir svajingai nuvilni
jo „Kas sutuokė mfts" iš J. 
Strauss operos „Čigonų ba
ronas". Solistams dainuojant, 
įsijungdavo ir visas choras. 
Vakaro programą užbaigė 
mišrus operos choras nuo
taikingu ir skambiu maršu 
taip pat iš J. Strauss „Čigonų 
barono". 

Svečiai grožėjosi puikiai 
paruošta ir atlikta programa, 
ją išklausė su pasigėrėjimu ir 
tyla, o atsidėkodami maestro 
A. Vasaičiui, muz. M. Mote-
kaičiui. chorui ir solistams 
tiek plojo, kol išsiprašė pasku
tiniai, trankiai nuskambėju
sio melodingo maršo pakarto
jimo. 

Po programos vadovė į 
sceną pakvietė Lietuvių ope
ros valdybos pirmininką V. 
Momkų, kuris padėkojo pro
gramos atlikėjams — dirigen
tui A. Vasaičiui, M. Mote-
kaičiui, chorui, solistams, pro
gramos vadovei V. Savri-
mienei, o taip pat ir talkinu
siai chorvedei Jūratei Grab-
liauskienei. 

Pirmininkas pastebėjo, 
kad tarp garbingų svečių tu
rime prof. dr. Arimantą Dum
čių, laimėjusį 25,000 dol. Dr. 
A. Razmos vardo Lietuvių 
fondo premiją už medicinos 
srityje jo atliktus tyrimus. 
Pokylyje su žmona dalyvavęs. 
LF tarybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma pasveikino 
Lietuvių operą ir „Trubadūro" 
operos pastatymui įteikė 
10,000 dol. čekį. Kitas dosnus 
Lietuvių operos sveikintojas, 
Kurtas Vėlius, tam pačiam 
tikslui įteikė 1,000 dol. čekį. 
Valdybos pirmininkas pami
nėjo ir keletą kitų garbių, 
pokylyje dalyvaujančių, sve
čių — solistus Stasį Barą, Al
girdą Brazį, Joną Vaznelį, so
listes Margaritą Momkienę ir 
Nidą Grigalavičiūtę, o taip 
pat su žmona dalyvaujantį LB 
Kultūros tarybos muzikos 
laureatą Faustą Strolią, ku
riam š.m. spalio pradžioje už 
nuopelnus muzikai Lietuvoje 
buvo įteiktas apdovanojimo 
medalis. 

Po šio trumpo įvado valdy
bos pirmininkas pakvietė 
kun. Jaunių Kelpšą prieš va-

Jokubauskas, Ju l ius 
J . Končiaus nuotr . 

IŠ ARTI IR TOLI 

Jaunimo centre esančioje M. K. Čiurlionio meno galerijoje įvyko literatūri-
!<-nf sukvietęs dešimtį poetų ir kone šimtą poezijos mylėtojų M. K. Čiurlionio 

kuriu nesutalpino salė. J o n o Kuprio nuotrauka. 

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

„Kas ten šviečia virš ga
laktikų visų" - Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinki
nys, spaudai paruoštas poeto 
Petro Palilionio, LRS Kauno 
sk. pirmininko. Pomirtiniame 
rinkinyje tilps apie 100 poeto 
eilėraščių parašytų 1995 -
2002 m. Knygą kitais metais 
išleis Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidykla, paremiant 
Kauno savivaldybei. Su šiuo 
rinkiniu Los Angeles lietuvius 
supažindins kaunietis poetas 
P. Palilionis gruodžio 7 d., 
trisdešimt aštuntojoje liter
atūros popietėje LA Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Literatūros popietėje daly
vaus vietos rašytojai - Alė 
Rūta, Karolis Milkovaitis ir 
Pranas Visvydas. 

karienę sukalbėti maldą. Sa
vo maldoje kunigas prašė 
Aukščiausią globoti Lietuvių 
operą, jos darbuotojus, laim
inti jų ateities planus, pokylio 
svečius ir šią vakarienę. 

Po puikios programos, 
sveikinimo kalbų ir maldos 
apie stalus ėmė suktis jauni 
padavėjai ir spėriai aptarnavo 
gerokai praalkusius svečius 
Morkūnų Lithuanian Plaza 
Bakery & Deli šeimininkių 
paruošta vakariene. 

Neskubant pavakarienia
vus, atėjo laikas pamiklinti 
kojas. Atspėdamas visų mintį 
ir pageidavimą, ant scenos 
prabilo Gintaras Juknys ir 
patikino, kad jis, jo draugas 
Arvydas Pilibaitis bei pora ki
tų muzikantų, gros ir links
mins svečius visą vakarą, tol, 
kol šie nepavargs. Tokių buvo 
nedaug. Beje, paminėsime, 
kad Gintaras yra Lietuvių 
operos choro bei jos valdybos 
narys. Visur jo pilna, kur pra
šo — ten dalyvauja. Jei spek
takliui reikia šokėjo, ten atsi
randa ir Gintaras, o pereitų 
metų operoje, jis dainavo solo 
ir įtikinančiai suvaidino tarno 
rolę. 

Šokėjų ilgai kviesti nerei
kėjo, o, jei visi kartu būtų nuo 
stalų pakilę, tai ne vienai gal 
ir ant batelio būtų kas už
mynęs. 

Atėjo metas muzikantams 
atsikvėpti, tuo metu, kaip 
numatyta, vyko nekantriai 
laukiamas laimingųjų loteri
jos bilietų traukimas. Vakaro 
vadovas J. Vidžiūnas pasi
kvietė prie scenos sekretorę 
V. Savrimienę, o didžiulį „ba-

rabaną" su bilietų šaknelėmis 
visą laiką suko ir ten jas. kaip 
įmanydamas, maišė G. Juk
nys, idant nepasitaikytų ko
kių nesklandumų. 

Pirmą laimingą bilietą iš
traukti Jurgis pakvietė valdy
bos pirmininką V. Momkų. 
Laimė teko Operos choro 
narei Aldonai Buntinaitei. 
Aldona savo laimėtą 100 dol. 
dovanojo Lietuvių operai. 

Antrą 150 dol. bilietą 
ištraukti buvo pakviestas bu
vęs ilgametis Lietuvių operos 
pirmininkas Vytautas Ra-
džius. Jo ištrauktas laimėji
mas atiteko R. Čepuliui iš 
Willoughby, OH. 

Amerikos lietuvių radijo 
programos vedėjas Anatolijus 
Siutas ištraukė kun. A. Ba-
bono iš Detroit, MI, 250 dol. 
bilietą. 

Lietuvių fondo tarybos 
pirm. dr. A. Razma ištraukė 
paskutinį 500 dol. bilietą — 
laimė teko buvusiai Lietuvių 
operos choro narei Stasei 
Damijonaitienei. Pastebėsi
me, kad pusė laimingųjų, 
dalyvavo šio vakaro pokylyje. 
Norėčiau dar pastebėti, kad 
šio pokylio vadovo J. Vidžiūno 
ir jo nuolatinės talkininkės 
žmonos Danutės įdėtas dar
bas ir pastangos, vajaus 
pokylį ruošiant, atnešė tikrai 
gražių vaisių ir sutvirtins 
Lietuvių operos iždą šių metų 
statomai G. Verdi „Trubadū
ro" operai. Padėka rengėjams, 
atlikėjams ir talkininkams už 
smagų bei sėkmingą pokylį su 
nuostabia menine programa. 

Juozas Končius 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, I>emont IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

ia5SLJSiIle«2300aiicaRD,n.60eCR 
Galimos konsultacijos: šeštadieniais 

„Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773 58S-9SOO 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: G i b a i t i s @ a o l . c o m 
Toli free 24 hr. 888-77fr6742 

Darbo vai. n u o 8 v.r iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r . iki 1 v .p .p . 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

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

