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Skautų iškyla 
Didžiuoju šiaurės taku 
Australijoje. „Sietuvos" 
draugovėje. Dar iš 
jubiliejinės stovyklos. 

2psl. 

Kas laimėjo r inkimus 
Rusijoje. Ryžtingai, bet 
išmintingai 
sprendžiant Lietuvos 
politikos painiavas. 
Jau 15 m. nuo 
steigiamojo Sąjūdžio 
suvažiavimo. 

3psl. 

Komentarai, laiškai, 
nuomonės. Šeimininkių 
kc rtelė. 

4 psl. 

Ruošiantis XII lietuvių 
tautinių šokių šventei 
2004-aisiais. Rūpestis 
„Margutis II" ateitimi. 
Mirusiųjų paminėjimas. 
Iš Madison-Vilnius 
susigiminiavusių 
miestų organizacijos 
veiklos. 

6 psl. 

Sportas 
i . 

* Europos vyrų krepši
nio klubų ULEB taurės var
žybų F grupės penktojo rato 
rungtynėse Vilniaus „Lietuvos 
rytas" antradienį svečiuose nu
galėjo Nea Filadelfijos „lonikos 
Egnatia" (Graikija) komanda 
90:72 ir iškovojo penktąją per
gale iš eilės. Daugiausia taškų 
vilniečiams pelnė Ramūnas 
Šiškauskas — 22 ir Aaron Lu-
cas — 21. Kitas rungtynes 
„Lietuvos rytas7" žais su Len
kijos „Prokom Trefl". 

* Europos moterų užda
rų patalpų r iedul io čempio
natui besirengianti atjaunin
ta Lietuvos r ink t inė Bratis
lavoje (Slovakija) vykusiame 
draugiškame keturių komandų 
Pavelo Rosos atminimo taurės 
turnyre užėmė III vietą. 

* Lenkijos mieste lyje Ja-
nov Lubelski s u r e n g t a m e 
tradiciniame t a r p t a u t i n i a 
me kalėdiniame jaunių ir vaikų 
karatė turnyre Lietuvai atsto
vavę „Karateka" klubo sporti
ninkai iškovojo devynias prizi
nes vietas. Turnyro nugalėto
jais savo amžiaus grupėse tapo 
Edvardas ir Mindaugas Gaide
liai, Janas Sidorovičius ir Ju
lius Paškevičius. 

j 

[Naujausios 
žinios j 

* Su prez identu paben
dravęs V. Uspask ichas už
siminė apie gal imą „korup
cijos skandalą" Seime ir vy
riausybėje. 

* T e i s m a s n u s p r e n d ė 
areštuoti b e n d r o v ė s ..Avia 
Baltika" turtą. 

* L ie tuvos a t s tovo 
Europos Komisijoje l ikimas 
— premjero rankose. 

* L i e t u v o s kar inia i 
inspektoriai Karal iaučiaus 
srityje pradėjo Rusijos Baltijos 
laivyno patikrinimą. 

* Lietuvos bankui siūlo
ma tirti suklastotus eurus. 

* Lietuvos pramoninin
kų apdovanojimas — „Verslo 
žinių" redaktoriui 

Apdovanoti Lietuvai nusipelnę JAV senatoriai 
ir administracijos pareigūnai 

Viln ius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas 
įteikė valstybinius apdovano
jimus Lietuvai nusipelniusiems 
JAV senator iams bei aukšto 
rango administracijos pareigū
nams. 

Pirmadienį Lietuvos amba
sadoje Vašingtone vykusios ce
remonijos metu Lietuvos Didžio
jo kunigaikščio Gedimino Ko
mandoro didžiojo kryžiaus ordi
nu apdovanoti JAV senatoriai 
Barbara Mikulski iš Maryland 
bei George Voinovich iš Ohio 
valstijos. 

Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino Komandoro kry
žiaus ordinas įteiktas buvusiam 
ir dabartiniui valstybinės sau
gumo tarybos direktoriui Wal-
ter Andrusyszyn bei Kurt Vol-
ker. 

Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino Karininko kry
žiaus ordinu apdovanoti JAV 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotojai Heather Conley ir 

Robertas Bradtke. 
Įteikdamas apdovanojimus, 

ambasadorius V. Ušackas pa
brėžė, kad „visų Lietuvos drau
gų bei vietos lietuvių bendruo
menės Amerikoje dėka mūsų 
valstybės kelias visateisės na
rystės NATO link buvo trum
pesnis". Ambasadorius sakė 
tikįs, kad JAV ir Lietuvos stra
teginis bendradarbiavimas „ir 
toliau sėkmingai vystysis, o Lie
tuvos draugų ratas Vašingtone 
plėsis". 

Senatorė B. Mikulski pa
brėžė, kad nors Lietuva ir buvo 
okupuota svetimos kariuome
nės, „lietuvių širdys ir dvasia 
niekuomet nebuvo okupuotos". 
J i padėkojo Lietuvai už jos in
dėlį Afganistane ir Irake bei re
gioninį vaidmenį. 

G. Voinovich prisiminė Lie
tuvos ir kitų dviejų Baltijos vals
tybių kelią visateisės narystės 
NATO link. „Jūs perėmėte lais
vės ir demokratijos deglą. Da
bar tai tapo ir jūsų atsakomybe, 

Nukelta į 5 psl. 

Dėmesio! Lietuvos piliečiai 
dar gali deklaruoti 

savo gyvenamąją vietą 

Apdovanojimų įteikimo ceremonijoje (iš kairės) JAV senatorius 
George Voinovich, Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas 
ir senatorė Barbara Mikulski. LR ambasados nuotr. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
gyvenamosios vietos deklaravi
mo įstatymo 7 str . nuostatas, 
nuo 2003 m. sausio 1 d., Lietu
vos Respublikos piliečiai, iš
vykstantys iš Lietuvos Respub
likos ilgesniam kaip 6 mėnesių 
laikotarpiui, gyvenamąją vietą 
privalo deklaruoti per 7 darbo 
dienas iki išvykimo. 

Atsižvelgiant į ta i , kad ne
mažai LR piliečių esančių už
sienio valstybėse, teisės aktų 
nus ta ty ta tvarka nė ra įforminę 
išvykimo iš Lietuvos ir turėtų 
grįžti į Lietuvos Respubliką 
gauti asmens tapatybės korte
lės bei paso bei s iekiant jiems 
sudaryti sąlygas pateikti doku
mentus pasui gauti ir patikslin
ti duomenis apie savo gyvena
mąją vietą per Lietuvos Res
publikos diplomatines atstovy
bes ir konsulines įstaigas už
sienio valstybėse, buvo nustaty
ta laikina duomenų apie gyve
namąją vietą patikslinimo tvar
ka. 

Lietuvos piliečiai turėtų pa
tikslinti duomenis apie savo gy
venamąją vietą jei to nepadarė 
išvykdami iš Lietuvos. 

Duomenų apie LR piliečio 
gyvenamąją vietą patikslinimo 
tvarkos galiojimo laikas pratęs
tas iki 2003 m. gruodžio 31 d. 

Užsienyje gyvenantys LR 
piliečiai tur i kreiptis į LR am
basadų konsulinius skyrius dėl 
duomenų apie savo gyvenamąją 
vietą patikslinimo. 

Tuo ta rpu „Sodra" primena, 
pagal Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymą tei
sę gauti valstybinę socialinio 
draudimo pensiją turi nuolati
niai Lietuvos gyventojai. Todėl 
norint gauti pensiją, yra privalu 
arba pase turėt i spaudą su nu
rodyta gyvenamąja vieta, arba 
deklaruoti gyvenamąją vietą. 

Jeigu žmogaus pase arba 
leidime nuolat gyventi Lietuvo
je yra spaudas su nurodyta gy
venamąja vieta, jis laikomas 
nuolatiniu Lietuvos gyventoju. 

Kauno arkivyskupas laiške 
prezidentui siūlė „konkrečią išeitį" 

Kaunas , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius nenori ofi
cialiai komentuoti praėjusią sa
vaitę prezidentui Rolandui 
Paksui perduoto jo ir kardinolo 
Juozo Audrio Bačkio pasirašyto 
laiško, tačiau patvirtino, kad 
jame prezidentui „siūloma 
konkreti išeitis". 

„Tai t ik ra i ne kalėdinis 
sveikinimas prezidentui, bet iš

dėstytas mūsų požiūris į susida
riusią situaciją ir pateikiamas 
konkretus pasiūlymas prezi
dentui Rolandui Paksui. ką jis 
turėtų padaryti susiklosčius to
kiai situacijai", teigė S. Tamke
vičius. 

Vyskupas nepaneigė anks
čiau skelbtų neoficialių duome
nų, jog laiške Bažnyčios hierar-
chai R. Paksui siūlo atsistaty
dinti. 

Prezidentas nepatenkintas special iųjų tarnybų 
darbo rezultatais 

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas antradienį susitikime su 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) direktoriaus pavaduotoju 
Zimantu Pacevičiumi pareiškė 
priekaištų už prastus darbo re
zultatus, tirian* žemėtvarki
ninkų piktnaudžiavimą dalijant 
žemės sklypus. 

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė prezidento patarėjas teisė

tvarkos k l aus ima i s Visvaldas 
Račkauskas, nepaisant to, jog 
STT dabar nus ta to daugiau nu
sikalstamų veikų, t a rnyba dirba 
„žymiai per lėtai, ir rezultatai 
yra nepatenkinami". 

STT su laukė prezidento kri
tikos ir už ta i , kad iki šiol nepa
s inaudo jama Seimo p r i imta 
Valstybės tarnybos įstatymo pa
taisa dėl valstybės tarnautojų 
atsakomybės už piktnaudžiavi

mą tarnyba. 
Liepos mėnesį priimta įsta

tymo pataisa leidžia atleisti vals
tybės tarnautojus už piktnau
džiavimą t a rnyba , ne t a ikan t 
senaties termino. Už šiurkščius 
paže id imus a t l e i s tas asmuo 
negalės būti pr i imamas į valsty
bės tarnybą trejus metus. 

Patarėjas taip pa t kritikavo, 
kad STT per mažai bendradar
biauja Nuke l ta į 5 psl. 

P r e m j e r a s nemato 
ga l imybės t a r t i s dėl 

v i e n o k a n d i d a t o į 
p r e z i d e n t u s 

V i l n i u s , gruodžio 9 d. 
(Elta) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas skeptiškai vertina 
visoms parti joms priimtino 
kandidato į prezidentus paieš
kas . 

„Ne partijos renka prezi
dentą, todėl skeptiškai žiūriu į 
tai. Vargu ar tai būtų realu", 

Nukelta į 5 psl. 

Prez idento 
samdytiems 

te is ininkams Seimo 
išvados kelia abejonių 

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Grėsmes nacionali
niam saugumui tyrusios Seimo 
komisijos išvadų pagrįstumas 
sukėlė abejonių prezidento 
Rolando Pakso samdytiems tei
sininkams. 

Darytina išvada, kad Seimo 
laikinosios tyrimo komisijos dėl 
galimų grėsmių nacionaliniam 
saugumui išvados kelia abe
jonių dėl jų teisinio pagrįstumo 
ir teisėtumo", teigiama advoka
tų kontoros „Baublys ir partne
riai" pa te ik tame teisiniame 
įvertinime. Nuke l ta į 5 psl. 

Milijonierius V. Uspaskichas 
nutarė remti prezidentą 

P r i s i k ė l i m o b a ž n y č i o s a t s ta tymui trūksta lėšų 

Vilnius, gruodžio 9 d. I Elta) 
— Naujos susikūrusios Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us
paskichas nutarė papildyti 
skandalo gaubiamo prezidento 
Rolando Pakso rėmėjų gretas. 

Po daugiau nei valandą 
trukusio pokalbio su prezidentu 
antradienį V. Uspaskichas teigė 
esąs linkęs remti R. Paksą su 
sąlyga, kad šis ryšis atskleisti 
. jau 13 metų valstybėje klestin
čios korupcijos ir protekcioniz
mo faktus". 

Anot V. Uspaskicho, prezi
dentas per pokalbį suteikęs jam 
svarbios informacijos, kurios 
nebuvę žiniasklaidoje. 

V. Uspaskichas neatmetė 
galimybės, kad netrukus gali iš
aiškėti dar skandalingesni fak
tai apie kitų valdžios instituci
jų, tarp jų — vyriausybės ir Sei
mo, veiklą. 

Darbo partijos vadovas taip 
pat sakė raginęs prezidentą ne
laukti apkaltos ir išviešinti visą 
turimą informaciją apie grobs
tymus ir korupciją. 

Pasak V. Uspaskicho, tai 
padaręs R. Paksas galėtų tapti 
„tautos didvyriu". 

Praėjusį ketvirtadienį susi
tikime su Vilniaus visuomene 
V. Uspaskichas kalbėjo kitaip. 

Nukelta į 5 psl. 
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Prisikėlimo bažnyčia. 
Gedimino Žilinsko 'ELTA; nuotr. 

K a u n a s , gruodžio 9 d. 
(Elta) — Kauno meras Arvydas 
Garbaravičius antradienį krei
pėsi į Seimo nar ius kauniečius, 
a tkre ipdamas jų dėmesį, kad 
2004 metų valstybės biudžeto 
projekte n e n u m a t y t a Kauno 
paminklinės Prisikėlimo bažny
čios ats ta tymo darbams reika
lingų 4 mln. litų. 

J Kauno merą raš tu kreipė
si Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios ats ta tymo tarybos pirmi
ninkas, Kauno miesto dekanas, 
kun igas Vytau tas Grigaravi
čius. 

J i s sus i rūpino, jog 2004 
metų valstybės biudžeto projek
te nėra numatyta lėšų bažny

čios atstatymo darbams. 
„Šių metų liepos mėnesio 

vyriausybės sprendimas įtrauk
ti Prisikėlimo bažnyčią į Lie
tuvos tūkstantmečio programą 
ir 2004 metais skirti 4 milijonus 
litų įžiebė viltį, kuri, deja, užge
so. Prisiminkime, kad prieš sep
tyniasdešimt penkerius metus 
pradėta statyti paminklinė Pri
sikėlimo bažnyčia turėjo tapti 
visos tautos Nepriklausomybės 
simboliu. Todėl ši investicija 
būtų investicija į dvasingumo 
puoselėjimą, kurio šiandien 
mums visiems akivaizdžiai 
trūksta", rašo kreipimesi Kauno 
meras. 

Nukelta \ 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters. AP, IntsrtSK. !TAR-TASS. BNS 

artų agentorti pfan«Simais) 

JAV 

EUROPA 
Briusel is . Europos Sąjun

gos (ES) užsienio reikalų mi
nistrai antradienį pritarė isto
riniam ES saugumo paktui. Pa
gal JAV valstybinio saugumo 
doktriną, priimtą po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, 
parengtame dokumente atsi
žvelgiama į nevienodą ES vals
tybių narių nuomonę į karinės 
jėgos panaudojimą. Pasak dip
lomatų, a t i t ikmens neturintį 
Europos saugumo strategijos 
dokumentą, kurį dvi dienas 
svarstė ES užsienio reikalų mi
nistrai, oficialiai turės patvir
tinti ES valstybių vadovai 
penktadienį prasidėsiančiame 
viršūnių susitikime. 14-os pus
lapių paktas , kurio projektą 
parengė ES užsienio politikos 
vadovas Javier Solana, ragina 
ES valstybes pripažinti „pa
grindines grėsmes", pradedant 
pasauliniu terorizmu, neteisėtu 

ginklų platinimu ir baigiant 
vadinamosiomis piktavalėmis 
valstybėmis bei organizuotu 
nusikalstamumu. 

Roma. Italijos policija ir di
džiųjų prekybos centrų perso
nalas mėgina atskleisti paslap
tingą asmenį, nuodijantį į plas
tikinius butelius išpilstytą van
denį acetonu ir balikliu. Per 
pastarąsias dvi savaites apie 10 
žmonių, tarp jų du mažamečiai 
vaikai , gėrę apnuodyto van
dens, buvo paguldyti į ligoninę 
dėl skausmų skrandyje Policija 
praneša, kad nuodytojas (arba 
jį mėgdžiojantys asmenys) į 
plastikinį butelį po kamšteliu 
švirkštu įleidžia nedidelį kiekj 
nuodingo skysčio — acetono, 
amoniako ar baliklio Niekas 
neprisiėmė atsakomybes už 
šiuos veiksmus, tačiau policija 
mano, kad tai gali būti kas nors 
iš radikaliųjų kairiųjų ar žalių
jų. Neatmetama ir negarbingos 
konkurencines kovos galimybė. 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį pareiškė, kad Šiaurės Ko
rėjos vadovybė turi „nutraukti, 
o ne įšaldyti" savo branduolinę 
programą. Taip jis pakomenta
vo Šiaurės Korėjos Užsienio rei
kalų ministerijos paskelbtą 
pranešimą, kuriame nurodoma, 
kad Pchenjanas sustabdys savo 
branduolinę programą, jei JAV 
imsis susitaikymo priemonių. 
Pchenjanas yra leidęs suprasti, 
jog pasirengęs įšaldyti savo 
branduolinę programą, jei JAV 
išbrauks Šiaurės Korėją iš 
terorizmą remiančių valstybių 
sąrašo, panaikins ..politines, 
ekonomines ir karines sankci
jas" bei atnaujins pagalbą ener
getikos ūkiui 

Vašingtonas. JAV karino 
vadovybė parengė naują kovos 
su Irako partizanais taktiką: 
JAV kariuomene suima sukilė
lių giminaičius ir griauna na
mus, kur buvo planuojami iš
puoliai prieš JAV kareivius. 
JAV kariškiai neigia, jog ėmė 
pavyzdį iš izraeliečių, slopinan

čių palestiniečių sukilimą Ga
zos Ruože ir Vakarų Krante , 
nors šįmet jie važiavo į Izraelį 
pasikeisti su Izraelio gynybos 
pajėgomis patyrimu, kaip kovo
ti miesto sąlygomis. 

N e w York. JAV doleris 
New York'o biržoje antradienį 
kri to iki naujo rekordiškai že
mo lygio euro atžvilgiu, taip pa t 
atpigo Didžiosios Bri tanijos 
svaro ir Australijos dolerio at
žvilgiu. Euro kursas , pirmadie
nį siekęs 1.2222 JAV dol.. paki
lo iki 1.2276 JAV dolerio. Per 
p a s t a r ą s i a s penkias d ienas 
JAV dolerio kursas euro atžvil
giu smuko 2.2 proc. JAV dolerio 
silpimą žinovai sieja su rinkos 
nuomone, jog JAV Federalinis 
iždo bankas atsisakys keisti pa
lūkanų normas , kurios šiuo me
tu siekia vos 1 proc. ir yra ma
žiausios per hrvrik 50 metų 

F l a n d r e a u . South Dako-
ta . Prisiekusiųjų te ismas pir
madienį pripažino JAV Atstovų 
rūmų narį 64 motų Bill Jank-
low kaltu dėl motociklininko, 
kurį Jis pa r t r enkė nesustojęs 
prie draudžiamojo ženklo, nu-
žudvmo. Teis tumas dėl tokio 

sunkaus nusikalt imo gali už
baigti ilgą šio respublikono po
litinę karjerą. Dėl žmogžudys
tės jam gresia 10 metų kalėjimo 
ir 10,000 dol. bauda. 

IRAKAS 
_ 

B a g d a d a s . Irako šiaurėje 
prie įvažiavimo į vieną JAV ka
riškių bazę, esančią netoli Mo-
sulo miesto, antradienį sprogus 
automobilyje padėtai bombai, iš 
viso nukentėjo 58 JAV kariai ir 
vertėjas irakietis. 

Fal lujah. JAV žvalgybinis 
sraigtasparnis antradienį buvo 
priverstas atlikti avarinį nu
sileidimą netoli neramaus Fal
lujah miesto, kai buvo apšaudy
t a s iš žemės. Abu lėktuvo lakū
nai patyrė lengvus sužalojimus. 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos preziden

tas Vladimir Putin antrą dieną 
po par lamento žemųjų rūmų 
rinkimų, garantavusių jam ati
t i kmens ne tur in t į šalininkų 
skaičių Dūmoje, paragino „nu
t raukt i visas kalbas" apie galio
jančios Konstitucijos pataisas. 

Prieš pusmetį V. Putin yra pri
sipažinęs, kad jam kartais „la
bai knieti" peržengti Konstitu
cijos ribas, tačiau kaip prezi
dentas jis to negali padaryti. V. 
Putin antradienį kategoriškai 
paneigė šias spėliones. Tačiau 
tuo pat metu jis pripažino, kad 
kartais federaliniai ir regioni
niai įstatymai bendros kompe
tencijos klausimais nesutampa. 

Maskva . Mažiausiai 5 
žmonės žuvo ir 13 buvp sužeis
ti, kai antradienį, praėjus vos 2 
dienoms po Dūmos rinkimų, 
pačioje Maskvos širdyje, netoli 
Kremliaus, buvo susprogdinta 
bomba. Pasak Federalinio sau
gumo tarnybos, pagrindinė 
sprogimo prie viešbučio 
„National" prielaida — teroro 
ak tas . į t a r i ama , kad išpuolį 
įvykdė kovotoja mirtininke, ku
rios nut raukta galva po sprogi
mo buvo suras ta ant šaligatvio. 
Apžiūrėję įvykio vietą, saugu
mo pareigūnai ant moters kūno 
rado ir antrą, nesprogusį už
taisą Maskvos meras Juri j 
Lužkov sakė, kad ..veikiausiai 
prie viešbučio buvo dvi mirti-
ninkės". 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 o D e ? 

Paukštytės ir vilkiukas poilsiauja oloje 
Lee, Larą Cains, Dominic Gakas. 

kaires: Nerija Rupšytė, Natal ia 

ĮSKYLA DIDŽIUOJU SIAURĖS 
TAKU 

2003 m. spalio 19 d.. 
Sydnėjaus .Aušros" tunto 

skautai iškylavo, sekdami vin
giuotą, uolėtą, upeliais apsiu
vinėtą Didįjį šiaurės taką. 

Didysis šiaurės t akas (The 
Great North Walk) yra 250 
km takas, kuris smalsų išky
lautoją išvilioja iš Sydnėjaus 
didmiesčio gilumų ir veda jį 

Didysis Šiaurės takas ir nuvargę žygiuotojai. 

ČIKAGOS FILISTERIAI KVIEČIA 
Kalėdinė sueiga 

Gruodžio 12 d., penktadie
nį, 7:30 vai. v. „Bočių" menė
je, PLC. Lemonte vyks Filis
terių s-gos Čikagos skyriaus 
kalėdinė sueiga. Visi filisteriai 
prašomi dalyvauti. Bus apta
rimas metinio veiklos plano, 
foto menininko v.s. Algi
manto Kezio pašnekesys, 
pailiustruojamas nuotrauko
mis, apie šiuolaikinį fotografi
jos meną. vaišes, kalėdinės 
giesmės ir šventiškas paben
dravimas. Jei kam reikalinga 

transportacija ar daugiau in
formacijos, skambinkit sky
riaus valdybos pirmininkui 
Audriui Remeikiui, tel. 630-
738-1050. 

Išvyka į Zoologijos sodą 

Gruodžio 14 d., sekmadie
nį, 4 vai. p.p. rengiama išvyka 
į Brookfield zoologijos sodo 
„Christmas lights". Dalyvau
kime visi, o ypač šeimos su 
vaikučiais. Informaciją teikia 
Audrius Remeikis, tel. 630-
738-1050. 

K A N A D O J E 

TORONTO IR HAMILTONO SKAUTŲ 
IŠKYLA 

Toronto Karaliaus Min
daugo draugoves skautai lap
kričio 8 d. po Maironio mo
kyklos pamokų. Hamiltono 
skautų pakviesti, iškylavo 
Giedraičio vardo žūklautojų 
ir medžiotoju klubo sodyboje. 
Ps. Gailiaus Senkaus prie
žiūroje iškylautojai mokėsi, 
kaip saugiai elgtis ir šaudyti 
šautuvais. Hamiltonietis Nino 
Lattanzi su broliu Robbie 
skautus mok<> meškerioti. 
Skautas kandidatas Kostas 
Paliulis buvo vienintelis, pa
gavės mažą žuvyte, kuri, visų 
nutarimu, buvo paleista atgal 
į vandeni toliau augti. 

LSB vyriausio kandidato 
skautininko atstovas ir Ka
nados rajono vadas Romas 
(Jtto aiškino skautams, kaip 
pasirinkti saugią miške vietą 
ir įsirengti guolį nakvynei. 
H*miltoniečiai visus pavaiši
no karšta „chilli" ir šaltais gė
rimais. Po vakarienės, tems
tant, susirinkome prie laužo. 

kur pasaką sekė s.v.v.sl. Mor
kus Sungaila. Mėnuliui pate
kėjus, užbaigėm iškylą 
tradicine „Ateina naktis". 
Gamta mums parūpino pui
kų, nors ir šaltą orą. O vakare 
išsiskirstėme, žiūrėjome kaip 
prasidėjo mėnulio aptemi
mas, kuris visiškai aptemo 
mums pasiekus Anapilio so
dybos autoaikšte. kur mūsų 
laukė tėveliai. A B . 

Vėlinių d ieną To ron t e 

Vėlinių dieną, lapkričio 2 
d. Šv. Jono kapinėse buvo 
aplankyti amžinybėn iškelia
vusių skautų/skaučių kapai ir 
uždegtos žvakutės, papuoštos 
skautų ženklais. Šį kapų 
lankymą vedė Toronto skau-
tininkių — skautininkų drau
gove. Kapus lankė V. Sendži-
kss. E. Simonavičienė. M. 
Vasiliauskienė. V. Grybienė, 
•J. ir K. Batūros. K.B. 

Iš „ T ė v i š k ė s ž i b u r i ų " 

Skau ta i uoloje, tar tum gerai išakijusiam mieliniame pyrage. Deja, per kietas atsikąsti . 

šiaurėn pro užmiesčių miš
kus. Šis takas šliaužia per 
Hunters Hill, Lane Cove, 
Thomleigh, VVestleigh, Berow-
ra VVaters, Cowan, Brooklyn, 
VVondabyne, Yarramalong, 
per Wattagan kalnus, kol pa
sibaigia Nevvcastle mieste 
prie Ramiojo vandenyno pa
krantės. Šį taką išvaikščioti 
nuo pradžios iki galo truktų 
14 dienų. 

Šią dieną, 27-iems „Auš
ros" skautams uždavinys bu
vo kiek trumpesnis, bet sun
kesnis! Vadovų suplanuotas 
žygis paukštytėms, vilkiu
kams, skautėms ir skautams 
prasidėjo nuo tuntininko, ps. 
Arvydo Zduobos namų West-
leigh priemiestyje. O prityru
sių skautų ir skaučių iškyla 
prasidėjo Cherrybrook prie
miestyje. Ten jie paliko mies
to gyvenimą ir didelio kelio 
judėjimą. Įžengę į tylų i r kva
pų mišką, jie dingo kaip sce
nos užkulisiuose. Prityrusių 
skautų uždavinys buvo nepa-
klystant keliauti 8 km per 
mišką atgal iki tuntininko 
namų. 

Ne tik kad iškylos metu 
laipiojant akmenimis ir uolo
mis buvo galima sutikti viso
kios australiškos gamtos su
tvėrimų: didžiųjų goanna 
driežų, gyvačių, vorų, o upeliuose 
ungurių ir vieną ar kitą tūks
tantį uodų, bet tuo pačiu laiku 
draugininkai davė skautams 
praktiškus patyrimų egzami
nus! Vaje! Tik iš uolos išsiri-
tusiam vilkiukui reikėjo 

mazgą rišti! Ką tik upelį 
peržengusiai skautei užduota 
kelio ženklą sukurt! O pri
tyrusių skautų ir skaučių 
draugovei, kuri žygiavo ilgiau
siu ir sunkiausiu taku, reikėjo 
laikytis teisingos krypties su 
žemėlapio ir kompaso pagal
ba. 

Čia reikia įsiterpti ir 
trumpai papasakoti prityrusių 
skautų ir skaučių nuotykį. 
Kaip ir prityrusių vardas rodo, 
šie skautai yra jau daug 
stovyklavę, iškylavę, ir šiaip 
skautiško patyrimo kupini. 
Tačiau šios iškylos metu, jų 
draugiškas entuziazmas ir 
jaunystės drąsa pralenkė iš
moktus pratimus ir iškylavi-
mo patirtį. Prityrę skautai... 
paklydo. Didysis šiaurės takas 
yra žymiai nurodytas, nors 
nuo jo dygsta daug šalutinių 
takų ir takelių. Prityrusių 
draugovė netyčia vienu tokiu 
nudundėjo. Bet jie labai šau
niai paklydo — taip garsiai 
bedainuodami lietuviškas dai
nas, kad iškart negirdėjo va
dovų šaukimų ir švilpukų! 
Teko susikaupti, kai pasidarė 
aišku, kad jie dar toliau nųke-
liavOjjnuojų laukiančių skanių 
priešpiečių, ir kai prakaitas 
priplojo prityrusių skaučių šu
kuosenas prie kaktų. Atrodo, 
kad tik šie išgyvenimai paga
liau sugrąžino šią draugovę į 
teisingą taką. 

Visoms draugovėms lai
mingai sugrįžus į tuntininko 
namus egzaminai tęsėsi. Buvo 
girdėt už tvoros ant uolų išsi

rikiavusią „radonšlipsių" skil
tį dainuojančią „Ant kalno 
mūrai". Jaunesnieji skautai, 
surinkę įvairius gamtos eks
ponatus, lipdė koliažus atpa
žindami australiško miško 
augalus: papūgų nuskintas ir 
išlestas banksia medžio ankš
tis, lyg iškirptas iš švelniau
sios medžiagos flanelines gė
les; eukaliptų tamsius kva
pius lapus. Vienam kiemo 
kampe skautų skiltys rišo 
atidžiai išmoktus mazgus. 
Kitam kiemo kampe, vienas 
po kito, prityrę skautai pavie
niui atsakinėjo į egzaminuo
jančių vadovų klausimus. 

Tuomet, kai pakvipo ke
pančios dešrelės ir svogūnai, 
iškylos ir egzaminų sunkumai 
išgaravo iš skautų minčių ir 
visi gardžiavosi, kol nebeliko 
nei trupinėlio. Nors vienam 
narsiam vilkiukui pasisekė 
nusiristi kalneliu, jis greit už
miršo nubrozdintą kelį, kai se
sė Belinda dalino didžiulį šo
koladinį tortą. Net ir kaimyno 
draugiškų šunelių pora sėk
mingai su skautais padrauga
vo ir gudriai išprašė dešrelių 
ir torto likučių. Sotūs, pavar
gę, egzaminuoti, ir kuprinėm 
apsikarstę skautai linksmai 
iškeliavo namo — jau nepėsti, 
bet su modernaus gyvenimo 
žirgais — tėvelių automobi
liais. Svečiams išvažiavus. 
Didysis šiaurės takas vėl nuti
lo, ir miško scenos uždanga 
švelniai nusileido paukščiams 
sparnais plojant. 

Sesė Dovilė 

Ištvermingi skautai, grįžę iš iškylos. Iš kairės: Niek Miller iš Massachusetts. Ričardas Gaput is iš Quebec, 
Mukas- Neidhard iš Massachusetts, Rytas Dirsė iš Ontario, Linas Šepikas iš Kalifornijos. 

IŠTVERMINGI SKAUTAI IŠKYLAVO JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE 

2003 m. vasarą Kaliforni
joje vykusioje Karaliaus Min
daugo Jubiliejinėje stovykloje 
vieną rytą visa skautų pas-
tovyklė išvyko į žygį. Jų sie
kis buvo Big Bear Discovery 
Center ir mokslininkams ge
rai žinoma saules observatori
ja, kurią tikėjosi pasiekti pa
ženklintu takeliu. Stovykla 
vyko kalnuose, tai reikėjo lipti 
į kalną, pasiekti jo viršūnę ir 
nusileisti kita šlaito puse. Visi 
atvyko į Discovery Center, kur 
rado įvairių gamtos ekspo
natų, pvz., milžiniškų kanko

rėžių, 500 metų senumo me
džio kamieną, gyvulių kailių 
bei iškamšų. Ten ir papietavo, 
o tada tęsė kelionę į observa
toriją, kur saulės spindulių 
tyrinėtojai aprodė teleskopą ir 
kitus instrumentus. Iškylai 
besibaigiant netoli observa
torijos skautus pasitiko aut-
mobiliai, kurie parvežė dau
gumą jų į stovyklą. Bet ne 
visus. 

Penki ištvermingi savano
riai pasiryžo patys grįžti į 
stovyklą savo jėgomis. Jie 
pasiryžo nužygiuoti dar 5 

mylių ^9 km) kelio ir įkopti 
800 į pėdų (240 m) aukščio 
kalną. To kalno aukštis 
panašus į 80 aukštų dango
raižį! Pavargę, bet šypsoda
miesi broliai Niek, Ričardas, 
Mukas. Rytas ir Linas sėk
mingai grįžo į stovyklą atlikę 
žygį. kuriuo galės ilgai di
džiuotis. Sveikiname juos ir 
linkime jiems daug jėgų ir 
ištvermės ateities žygiuose ir 
darbuose. 

Au to r ius ir fotografas 
— brolis Alius 
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A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Heaftt% 
1200 S. York, BmhursML 60126 

630-941 -2609 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTZINAS, MD., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvaikys danes už prieinamą kainą. 

Šusterimu kafcės anoJBkai arba Setuviskai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

„SIETUVOS" DRAUGOVES 
SUEIGOJE 

Čikagos apylinkėse vei
kiančios skautininkių ir vy
resnių skaučių „Sietuvos" 
draugovės š. m. lapkričio mėn. 
15 dienos sueiga vyko Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

Sueigą pradėdama drau
gininke Irena Kirkuvienė pa
kvietė sesę Janiną Mozoliaus-
kienę perskaityti j .v.s . fll. 
Birutės Vindašienės sukurtą 
sietuviečių maldą. 

Po maldos draugininke 
paprašė atsistojimu ir susi
kaupimu prisiminti mirusias 
„Sietuvos" draugovės ir L.S. 
Seserijos nares ir pagerbti 
visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę. 

Toliau, vesdama Vėlinių 
mintį, draugininke perskaitė 
pranciškono brolio Juozo Dap-
šausko parašytą gilios minties 
straipsnį „Meilė stipresnė už 
mirtį". 

Po to „Sietuvos" sesėms 
buvo pristatyta iš Daytono, 
FL, atsilankiusi viešnia sesė 
Julija Dantienė, kuriai LB 
Kultūros taryba tą patį va
karą turėjo įteikti teatro pre
miją. Sesė Juliją, prieš kelias 
dešimtis metų gyvenusi Či
kagoje ir pasireiškusi teat
rinėje veikloje, sietuviečių 
buvo nuoširdžiai pasveikinta. 

Kalbant apie einamuosius 
reikalus, draugininke per
skaitė „Vaiko vartai į mokslą" 
draugijos padėką „Sietuvos" 
draugovei už piniginę paramą 
jos veiklai. Ši draugija labai 
rūpinasi Lietuvos gatvės vai
kais, paruošdama jų auklėji
mo programas, rūpinasi, kad 
tie vaikai lankytų mokyklas. 

Buvo aptarti dalyvavimo 

kalėdinėje mugėje reikalai ir 
„Sietuvos" draugovės kalė
dinė sueiga gruodžiol3 d. vyk
sianti Ateitininkų namuose. 

Sesėms Birutei Podienei, 
Nijolei Kaveckienei ir Dan
guolei Vitkienei gražiai pa
dėkota už vaišių skanėstus. 

Lietuvoje šią vasarą ap
silankiusi v.s. Sofija Jelio-
nienė papasakojo savo kelio
nės įspūdžius ir apie susi
tikimus su lietuvaitėmis 
skautėmis bei skautais. 

Buvo apsvarstytas drau
govės 2004 metų planas. Su
eigos, kaip iki šiol, vyks kartą 
per mėnesį šeštadieniais, 1 
vai. p.p, Lemonte, IL. 

„Sietuvos draugovės 
2004 m. sueigos vyks: 

Sausio 17 d. 
Vasario 21 d. 
Kovo 20 d. 
Balandžio 24 d. 
Gegužės 22 d. 
Birželio 19 d. 
Liepos 17 d. 
Rugpjūčio 21 d. 
Rugsėjo 18 d. 
Spalio 16 d. 
Lapkričio 20 d. 
Gruodžio 11d. 
Sesės prašomos išsikirp

ti šį planą ir įsiklijuoti į savo 
kalendorių. Jei dėl nenuma
tomų priežasčių būtų pasikei
timų, jie bus laiku pranešti. 

Sueiga buvo baigta skau
tiškame rate tradicine giesme 
„Ateina naktis". Paskui vyko 
vaišės su kavute ir malonus 
pabendravimas. 

j .v .s . Birutė A. 
Vindašienė 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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RYŽTINGAI, BET IŠMINTINGAI 
JONAS PABEDINSKAS 

Neseniai vienas kaunietis 
internete tipingai gina Paksą: 
„Mes tikrai žinome, kam muša 
mūsų prezidentą ir niekada 
nepasiduosime, gindami jo ir 
mūsų t ikrų lietuvių garbę. 
Tiktai piliečiai turi išspręsti 
šią sufabrikuotą, iš užjūrių 
atėjusią šmeižto kompaniją". 

Dėl Pakso aplinkos ir jo 
veiklos visaip galėjo būti. 
Aukšto išsilavinimo ir plataus 
patyrimo per šaltąjį karą, 
KGB specialistai planavę ir 
dažnai sėkmingai dirbę prieš 
CIA ne vienoje valstybėje, 
šiandiena nėra bedarbiai 
Maskvoje. Jei prileisime, kad 
šitos, dabar tiriamos, akcijos 
tikslas buvo ne Pakso likimas, 
o Lietuvos gero vardo sunie-
kinimas, tai darosi daug kas 
aišku. Tada suprantama, ko
dėl toks gudrus žmogus, kaip 
Borisovas, galėjo palikti tiek jį 
ir Paksą inkriminuojančios 
medžiagos savo stalčiuose ir 
kompiuteryje. Tuo pačiu, 
užuot Pakso ALMAX firmos 
rinkiminiai specialistai, Za-
tonskaja ir Potninas, ramiai 
sėdėję Maskvoje, jie tyliai at
vyko į Lietuvą, kad „netyčia" 
visam pasauliui galėtų liudyti 
ne tik apie praeitus, bet ir 
būsimus rinkimus, tuo įrody
dami Lietuvos nepatikimumą 
būsimoje EU ir NATO narys
tėje. Dar blogiau — iškeldami 
konkrečias Maskvos įtakos 
galimybes Lietuvoje, ją padaro 
kone Kremliaus vasalu. 

Galėjo tačiau būti ir pa
prasčiau. Paksas , prieš de
šimtmetį vadovavęs statybos 
firmai buv. sovietijos Sibire, 
buvo pratęs lengvai duoti pa
žadus. Jo pažadų, kaip ir 
daugelio tada, kiti rimtai ne
priėmė, o jis kitų pažadais irgi 
netikėjo. Toks buvo tada 
elgesys ir aplinka. Kai kur pa
silikus tokiam nusiteikimui, 
Paksas žada daug Borisovui, 
galvodamas, kad šis neims 
visko pažodžiui. Juo labiau, 
kad kai ką sugebėjo ir iš
pildyti, o dėl kitko tai gal bus 
galima derėtis, jau iš prezi
dento kėdės. 

Tuojau po rinkimų nema
žai rimtų politikų nujautę 
gan blogą padėtį, bet labiau
siai juos gąsdino kai kurių 
Pakso aplinkos asmenų el
gesys. Nebuvo priešvalsty
binės veiklos įrodymų, o gan
dais atsakingiems politikams 
juk nedera pasikliauti. Prezi
dentas pats nieko priekaištin
go nedarė. Atvirkščiai — kal
bėjo itin patriotiškai. Skatino 
kovoti prieš korupciją, vertino 
dorą ir šeimą, būtinybę iš
laikyti mūsų tautos vertybes. 

Ta Pakso laikysena buvo 
labai patraukli ne tik Lietu
voje, bet ir išeivijoje. Jei prezi
dentas būtų susidorojęs su 

Borisovu ir jo žmonėmis, gal 
po netinkamos pradžios, būtų 
tapęs tautai vertingu prezi
dentu. Dabar ginant Paksą, 
kartais pasakoma, kad viskas 
vyksta užjūryje atsiradusio 
sąmokslo dėka. 

Kodėl dabar kauniškiams 
Pakso gynėjams sąmokslas 
yra „iš užjūrio", o ne iš Rytų, 
neaišku. Gal todėl, kad Bo
risovas ir jo štabas ne iš už
jūrio ir nepatogu būtų net pa
galvoti apie sąmokslą iš Rytų. 
Įdomu pastebėti, kad kai ku
rie, ypač išeivijos apžvalginin
kai, taip neseniai matę Krem
liaus agentus už kiekvieno 
politinio kelmo Lietuvoje, šį 
kartą be jokios kritikos ir 
objektyvumo stojosi ginti Pak
są, viską pateisindami, net 
nutylėdami aiškią įtaką Vil
niuje iš Rusijos grupuočių. 

Susižavėjo gražiais siūly
mais, kalbomis, kad „tvarka 
bus" ir noru, kad Paksas gal 
taps stipriu prezidentu, kuris 
dirbs lietuvių tautos naudai, 
kada partijos tarp savęs peša
si, o Seimas atrodo nedarbin
gas ir neišmintingas. Neatsa
kydami į aiškius Paksui kalti
nimus tik pakartotinai prime
na, jog „ir kiti panašiai darė — 
nebuvo ir jie švarūs". Užuot 
reikalavę, jog Paksas kuo grei
čiausiai konkrečiai paneigtų 
jam iškeltus kaltinimus ir tuo 
padėtų tiek sau, tiek visai tau
tai, kaltino tuos, kurie atrado 
kenksmingus jo aplinkos darbus. 

Ar tai nebus tipingas mū
sų tautiečių elgesys — nepri-
pažinkime tikrovės, nutylėki
me negeroves, tai jos gal pa
čios ir dings. 

Mums gerai pažįstamas 
vienuolis J. Sasnauskas bus 
geriausiai ir nuosaikiausiai 
apie dabartinę padėtį pasisa
kęs „Laiko" laidoje: ^Nebalsa
vau už Rolanda Paksą. Nebu
vo jis mano 'svajonių preziden
tas' . Netikėjau jo pažadais. 
Lyg ir derėtų dabar kikenti į 
kumštį, kad yla pagaliau išlin
do iš maišo, kad Jo Ekscelenci
jai atėjo prastos dienos. Ta
čiau nesikikena. Deja, ne 
krikščioniška artimo meilė su
laiko ar įsitikinimas, jog kiek
viena valdžia iš Dievo. Tiesiog 
apmaudu. Baisiai gaila savęs 
ir visų kitų. Ir ne tik dėl to, 
kad vėl apdumti ir pažeminti, 
vėl su palaužta viltimi. Kad 
dar kartą kažkas už nugaros 
ciniškai prekiavo mumis, kūrė 
juodus planus, pūtė miglą į 
akis, o mes tuo tarpu sau lai
mingi šokom ir dainavom, sta
tėm paminklus, alpom nuo 
krepšinio pergalių ir nesulai
komai žygiavome į Europą. 
Nieko nauja čia nėra. Sako, 
prieškario Lietuvoje sovietų 
žvalgyba visaip rėmė tau
tininkų partiją ir jos vadus. 

finansavo patriotinę spaudą, 
per savo agentus sugebėjo ins
piruoti 1926 m. perversmą ir ke
turių komunarų sušaudymą. 
Nieko neįtarianti, tauta ramiau
siai šventino altorėlius Vy
tautui Didžiajam ir skaičiavo 
savo laimėjimus. Paskui ėmė 
dardėti rusiški tankai, ir buvo 
viskas baigta. Nežinau, gal mes iš 
tiesų pasmerkti galingesnių 
kaimynų spaudimui bei savo 
valdovų liguistoms ambicijoms ir 
kvailumui? Na, su tankais dar 
galėtum kovoti, o iš valdžios — 
laukti kokių nors permainų. 
Tačiau, kaip kovoti su savimi, 
ir kaip pakeisti save? Juk 
didžiausia Prezidentūros skan
dalo pamoka vėl, ko gero, bus 
ta, kad jokios pamokos nebus. 
Gyvensim, kaip gyvenę. Taip 
yra, ir toliau nematysim, 
negirdėsim, negalvosim". 

Jei po 50 m. tarybiško gy
venimo ir paskutiniųjų metų 
nepriteklių galima pateisinti 
kai kurių piliečių Lietuvoje 
tokį aklą nusiteikimą, tai iš
eivijos žmonių, gyvenusių 
dešimtmečiais Vakarų aplin
koje, panašus rytietiškas gal
vojimas, nežiūrint į faktus, 
yra nesuprantamas. 

Pasitvirtino prieš keletą 
mėnesių turėta nuovoka: jei 
Paksas kiek sukluptų, tai Bra
zauskas turėtų krašto padėtį 
visiškai savo rankose. Užtat 
jam geriau, kad Paksas liktų 
silpnu prezidentu, tuo tarpu 

opozicinėms partijoms geriau 
būtų jei jis pasitrauktų. Padė
tis kasdien keičiasi. Keičiasi ir 
politikų galimybės. Ne vien 
svarbu nuspręsti ar pakeisti, 
ar palikti, Paksą prezidentu. 
Jei jis tikrai to užsitarnavo, 
būtina turėti įtikinančius fak
tus ir didžiai rimtas priežas
tis, Seime balsuojant prieš jį. 
Kitaip dalis piliečių pasiliks 
su įsitikinimu, kad įvyko są
mokslas „prieš dorą ir pat
riotišką politiką". 

Daug kur prezidentinėje 
aplinkoje atsiranda skandalų. 
Jų buvo JAV-ėse, Vokietijoje 
ar Italijoje. Per sunkumus 
iškeliama vidinės krašto val
džios netvarka. Šį kartą kal
bame apie dar nemalonesnę 
padėtį — kenksmingą užsie
niečių įtaką Lietuvos valdžio
je. Užtat Lietuvoje laukiame 
ryžto, bet su atsargumu. 

Turintys ne per daug 
skaidrų įvaizdį, mūsų aukštie
ji teismai šį kartą gali paro
dyti savo erudiciją ir su savo 
sprendimais įgauti atnaujintą 
piliečių pasitikėjimą. Seimas 
turi atpažinti tikrus pavojus 
valstybei, o ne šiaip sau prezi
dento gal netinkamą elgesį. 
Užtat Seimo laikinosios komi
sijos išvados gerokai apvylė, 
nes jos nedaro skirtumo tarp 
priešvalstybinės veiklos ir 
eilinių Pakso aplinkos išsišo
kimų. Pavyzdžiui, nesupran
tama, kaip galima net įrašyti 

tokius paviršutiniškus teigi
mus, kaip: „ALMAX veikloje 
yra požymių, rodančių, kad ji 
gali būti susijusi su Rusijos 
specialiomis tarnybomis". La
bai nerimtai skamba prisipa
žinimas, kad Seimo komisija 
tik spėja apie spec. tarnybų 
įtaką, kada bus reikalaujama 
Paksui pasitraukti. Daug Sei
mo išvadų kalba apie Pakso 
žmonių netinkamą elgesį, 
kuris nepakyla iki krašto iš
davystės lygio. Tokie išvadų 
teigimai, kaip: „Prezidentas ir 
kai kurie jo patarėjai darė 
neleistiną įtaką...", „Preziden
tui toleruojant, jo patarėjai 
viršijo savo kompetenciją", 
palyginus su nepaprasta kraš
to apsaugos padėties svarba 
yra gan paviršutiniški ir 
sumenkina visą Seimo pasisa
kymą prieš Paksą bei jo ap
linką. Iš Seimo buvo tikėtasi 
ne paprastų Pakso ir jo ap
linkos elgesio papeikimų, bet 
tvirtų apklausinėjimų išvadų 
tiktai apie priešvalstybinę 
veiklą. Nusikalstamo elgesio 
įrodymų svoris svarbus ne tik 
dėl Pakso, bet gal svarbiau dėl 
piliečių, kurie rėmė ir remia 
Paksą. Svarbu taip pat, kad 
kalbėtume ne vien apie vidinę 
krašto padėtį, bet ir apie 
Lietuvos įvaizdį už jos ribų. 
Užtat turėtume dabar pasau
liui parodyti, kaip tinkamai 
Lietuvoje sprendžiamos ir la
bai sunkios krašto problemos. 

STEIGIAMOJO SĄJŪDŽIO SUKAKTIS 
Prabėgo jau 15 m. nuo Lie

tuvos pertvarkos Sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo. Jis 
tuomet virto dideliu mitingu, 
kuriame, televizijos transliaci
jos dėka, dalyvavo visa Lietu
va. Oficialiuose Sąjūdžio doku
mentuose tuomet paskelbtas 
noras siekti Lietuvos suvere
niteto Tarybų Sąjungos sudė
tyje. 

1988 m. spalį vykęs Lietu
vos persitvarkymo Sąjūdžio 
steigiamasis suvažiavimas įt
virtino Sąjūdį, kaip svarbiau
sią Lietuvos politinę jėgą. Su
važiavimas nulėmė pokytį vi
suomenės sąmonėje, žmonės 
atvirai prabilo apie okupaciją. 
— taip mano jaunas politolo
gas, Vytauto Didžiojo u-to 
doktorantas Rytis Bulota. Su
važiavime emocijos liejosi per 
kraštus, tačiau valstybės ne
priklausomybės siekio jis ne
deklaravo. Daugeliui to meto 
įvykių dalyvių atmintin įstri
go epizodas, kai Rolandas 
Paulauskas tiesiai šviesiai pa
klausė, ar Sąjūdžio priimamos 
rezoliucijos neįtvirtina okupa
cijos. Yra tik vienas klausi
mas: ar mes sąjungoje, ar ne? 
— teigė Paulauskas. Nema
lonią padėtį išrišo V. Petke
vičius, pareiškęs, kad taip kal
bėti čia nedera, nors neprik
lausomybės atmesti nederė
tų.. Tuo tarpu Sąjūdžio doku
mentuose buvo išreikšta para

ma Komunistų partijos gen. 
sekretoriaus M. Gorbačiov 
persitvarkymo politikai, pasi
sakyta už lenininę Tarybų Są
jungos federaciją, kartu kalba
ma apie valstybinį ir naciona
linį suverenitetą. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
u-to docentas politologas S. 
Pivoras sako, kad Maskvos 
centrinė valdžia bent kurį 
laiką, matyt, tikėjo, jog Balti
jos šalių sąjūdžiai pasisako už 
federacijos atnaujinimą: 

— Tiesą pasakius, tai tokį 
įspūdį, sakyčiau, Gorbačiovui 
buvo lengva susidaryti, nes, 
Maskvoje būdamas, žiūrėda
mas į tuos visus pareiškimus, 
kurie buvo daromi Sąjūdžio 
vardu, galiausiai kas buvo 
kalbama ten: „lenininė fede
racija, lenininės federacijos at
gaivinimas", paskui „tikros ta
rybų valdžios atstatymas" ir 
pan., tai, manau, nesunku bu
vo jam ir kitiems reformato
riams patikėti, kad čia remia
mas yra sąjungos atnaujinimas. 

Lietuvos politinio savaran
kiškumo siekį Sąjūdis paskel
bė vėliau — 1989 m. vasario 
16-ąją, o 1989 m. rugpjūčio 23-
čią jau aiškiai pasmerktas nu
sikalstamas Vokietijos — 
TSRS sandėris ir Lietuvos 
okupacija. Sąjūdžio istorija 
dar neparašyta. Joje nemažai 
baltų dėmių, tad lieka dirva 
spėliojimams. Nuolat atsiran-
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Į Bronius Nainys j 

Rinkimai Rusijoje: kas 
laimėjo? 

da tikrų ar tariamų liudytojų, 
teigiančių, kad tautinį judė
jimą pradėjo ne kas kitas kaip 
KGB, į iniciatyvinę grupę infil
travę savų žmonių. Politolo
gas R. Bulota apie tai kalbėjo: 

— Mane domina tie patys 
pagrindiniai visuomeniniai 
procesai, tarkim, ta masinė 
mobilizacija, kaip žmonės iš
ėjo į gatves, na, nėra taip 
svarbu, kas darė tą postūmį. 
Galų gale istorija yra toks 
mokslas, kad tos tikrosios tie
sos vis tiek mes niekados ne-
atkapstysime, todėl gal geriau 
aiškintis pačius procesus, 
kaip viskas vyko, kodėl, bet ar 
tai pradėjo KGB, ar nepradėjo 
KGB, bet kuriuo atveju aš ne
manau, jog KGB planavo, kad 
Sovietų Sąjunga turi subyrėti. 

Istorikai ir politologai ver
tina ir kitų, tuomet veikusių, 
politikos jėgų vaidmenį. Le
dus laužė Lietuvos laisvės 
lyga, atskiros vietos istorijoje 
nusipelnė Kauno sąjūdininkų 
radikalų grupė. LKP buvo 
persipynusi su Sąjūdžiu ir 
bent jau steigiamojo Sąjūdžio 
suvažiavimo metu šios dvi or
ganizacijos išgyveno medaus 
mėnesį. Tiesa, jau lapkritį 
santykiai subjuro, mat LTSR 
AT nepasekė estų pavyzdžiu 
ir nepataisė LTSR konstituci
jos, paskelbdama vietinių įs
tatymų viršenybės virš są
junginių. 

Saulius Spurga 
„Laisvosios Europos" radijas 

Praėjusį sekmadienį, gruo
džio 7-tą, Rusijoje įvykusius 
parlamento (Dūmos) rinkimus 
oficialiai laimėjo prezidentas 
Vladimir Putin. Pirminiais 
duomenimis, jį remianti parti
ja „Vieningoji Rusija" surinko 
apie 37 proc. balsų ir toli 
pralenkė antrą vietą laimėju
sius Genadij Ziuganov va
dovaujamus komunistus (12.7 
nuoš.) ir trečioje — Vladimir 
Žirinovskij liberaldemokratus. 
Ketvirtoje vietoje liko Rusijos 
nacionalistai, tautinis susi
vienijimas „Tėvynė". Apie to
kią rinkimų eigą patyrę (su
skaičiuota 98 nuoš. balsų), 
Putin šalininkai kelia puotą. 
Iki šiol Dūmoje buvusi stip
riausia opozicija — komunis
tai šiuose rinkimuose praradę 
apie pusę joje turėtų atstovų, 
Rusijos prezidentui mažai 
reikš, o jį palaikantys liberalai 
— demokratai ir nacionalistai 
gali sudaryti jam dviejų treč
dalių daugumą, kurią išnau
dodamas, Putin galės keisti 
Konstituciją ir kandidatuoti 
trečiam laikotarpiui. Ir dar 
labiau džiugina jo rėmėjus į 
Dūmą nepatekę nuosaikieji 
demokratijos šalininkai, bu
vusio „Jukos" vadovo, dabar 
Putin įkalinto, Michail Cho-
dorkovskij remiamos „Jablo-
ko" ir „Dešiniųjų jėgų sąjunga". 

Tačiau Putin džiaugsmas 
gali būti per ankstyvas, nes 
šiuose rinkimuose pasirodė 
galbūt visiškai nelaukta, bet 
įtakinga naujovė: nedidelė, 
bet Rusijos politikoje jau 
spėjusi pasižymėti, oligarchais 
vadinamų piniguočių grupė. 
Laisvėjimo laikotarpiu suktai 
prisiplėšę pinigų ir jais įsi
tvirtinę valstybės gyvenime 
kaip bankų bei įvairių didžių
jų gamyklų, kasyklų, prekybos 
centrų, įvairiausių kitų verslų 
vadovai, pasiskirstę po dides
nes partijas, nevengiant nė 
komunistų, kandidatuoja į 
Dūmą ir. žinoma, už pinigines 
paslaugas pakliuvę į sąrašų 
viršūnes, lengvai laimi vietas. 
Mums pažįstamos, „Mažeikių 
naftos" savininkės „Jukos" 
keli pinigingi vadovai kan
didatuoja Putin remiančios 
partijos „Vieninga Rusija" są
raše, keli — jam priešingo 
susivienijimo „Jabloko" są
raše, o „Jukos — Maskva" pa
dalinio vadovas Aleksėj Kon-
daurov tryliktas, taigi aiškiai 
praeinantis, — komunistų 
partijos sąraše. „Dabar komu
nistų partija nedraudžia tu
rėti nuosavybę, verslą, puose
lėti laisvos rinkos ekonomiją", 
šis milijonierius aiškino jį 

klausinėjančiam „New York 
Times" (2003.12.02) bendra
darbiui Steven Myers, primin
damas dar, kad Rusijoje ko
munistai ugdo pilietinę visuo
menę, taip stiprindami demo
kratiją. Komunistų partijos 
kandidatų sąrašuose dabar 
yra 28 proc. milijonierių, pyks
ta vienas jos vadovų, Dūmos 
narys Leonid Majevskij. „No
rintiems rinkimus laimėti, 
reikia pinigų, o kiek jų tu tu
ri?" — atšauna partijos rinki
mų organizatoriai. Milijonie
riai sudaro ketvirtį ir Putin 
partijos kandidatų sąrašo, 
kuriame yra naftos bendrovių 
„LUKoil", TNK, aliuminijaus 
ir plieno verslų vadovai. Trys 
„Jukos" vadovai yra ir „Jab
loko" sąraše. „Juos turėjome 
įrašyti už Chodorkovskij pa
ramą", — teigė partijos vado
vas Grigorij Jevlinskij. Kai 
kurie iš jų savo dolerius jau 
milijardais skaičiuoja — Švei
carijos bankuose. 

Dūmoje yra 450 narių, iš 
kurių 225 išrenkami partijų 
sąrašais, o kita pusė — iš 
pavienių kandidatų, tarp ku
rių irgi yra piniguočių. Ru
sijoje oligarchų yra keli tūks
tančiai, ir pora šimtų pate
kusių į Dūmą, jeigu jie tarp 
savęs „susigiedos", ypač svars
tant įvairius su jų pelnu susie
tus ekonominius klausimus, 
per didelio džiaugsmo Putin 
gali ir nebūti. O jų pasiskirs
tymas po partijas, iš kiekvie
nos bendrovės po keletą ar net 
keliolika į kiekvieną, sako, 
kad „susigiedojimui" bendra
tis gali lengvai atsirasti. Ide
ologijos jiems sveria tiek, kiek 
jos naudingos jų privačiai ki
šenei. 

Nors kuri partija ir kiek 
atstovų naujoje Rusijos Dūmo
je turės, sužinosim tik po kelių 
dienų, bet kažin ar tai bus 
svarbu? Ar ne svarbiau būtų 
suskaičiuoti, kiek joje bus tur
tuolių atstovauti kraštui, 
kuriame daugiau kaip ketvir
tis žmonių gyvena žemiau 
skurdo ribos, ir kuo iš tikrųjų 
tie piniguočiai rūpinsis. Šiuo 
Rusijos reiškiniu vertėtų su
sirūpinti ir Lietuvos poli
tikams, ypač įniršusiems bet 
kokia kaina išversti nė metų 
neištarnavusį prezidentą Ro
landą Paksą. Ar geriau jiems 
bus, atrodo, daugiau negu rei
kia milijonų prisikasęs tai kė
dei laimėti Viktoras Uspas-
kichas? Ne, jo nebus, girdisi 
balsų. Neatitinka Konstitu
cijai. Niekai. Žinom — Vil
niaus teisėjai tuos reikalus 
sutvarko per naktį. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr. 21 

Pas Valentiną mūsų laukė 
vėl nuklotas vaišių stalas ir ei
lė Giedrės giminių. 

Giedrei buvo ypatingai 
malonu pasimatyti su dėde 
Antanu, kuris šiuo metu yra 
jau garbaus amžiaus ir ne per 
stipriausios sveikatos. Senais 
laikais, kai Giedrės tėvai nu-
siveždavo ją į kaimą, dėdė ją 
labai lepindavo, ypač pajodi
nėdamas ją ant arklio; tą ma
lonumą prisiminusi, ji noriai 
pasipasakoja. Prieš keletą me
tų tragiškai mirė dėdės An
tano žmona, šiuo metu jis gy
vena dukters globojamas Pa
nevėžy, kur jį aplanko ir kiti 
vaikai, bet pamiršti žmonos 
tragiškos mirties ir išvengti 
vienatvės jausmo, žinoma ne
gali. Kelios susitikimo valan
dos su šiais mielais žmonėmis 
pas Valentiną prabėgo žaibiš
kai greitai. 

Šiandien su Liole važiuo
jame į miesto centrą, kur už
suksime į parduotuves, apsi
rūpinsime dar viena kita 
smulkmena lauktuvėms na
muose, o popiet įvyks dar vie
nas Pažaislio muzikos festi
valio renginys — jie tęsiasi vi
są vasarą. Ant Įgulos bažny
čios durų perskaitome didelį 
spalvotą plakatą, kuriame 
sakoma, jog šį vakarą Šv. 
Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčioje kamerinis ansamb
lis „Muzika Humana" atliks 
šios dienos programą. An
samblyje groja Algirdas Viz
girda (fleita), Daiva Tumėnai
tė (fleita), Robertas Beinaris 
(obojus), Raimundas Jasiu-
kaitis (violončelė) ir Gedimi
nas Kviklys (klavesinas), so
listė Aistė Širvinskaitė (sopra
nas). Meno vadovas prof. Al
girdas Vizgirda. Programoje 

įrašyti kompozitorių W. A. 
Mozarto, J. Haydno ir A. 
Navako kūriniai. 

Susipažinę su koncerto 
programa, toliau vaikštinė
jame Laisvės alėja. Šia gatve 
nemažai teko vaikštinėti, kai 
buvom atvykę į Kauną 1995 
m. su Lietuvių operos choris
tėmis, kurios dalyvavo „Jūra
tės ir Kastyčio" pastatyme 
Kauno valstybiniame muzikos 
teatre. Tada buvome apsistoję 
pačiame miesto centre, „Lietu
vos" viešbutyje, o iš čia bent 
keletą kartų per dieną ei
davome Laisvės alėja į Muzi
kinį teatrą, ar kitur. Be to, 
vakarais nemokamai gėrėjo
mės Muzikinio teatro puikiais 
operečių pastatymais. 

Nuo tada Laisvės alėja 
man paliko jaukų įspūdį — 
plati, liepom apsodinta gatvė, 
visur švaru, jokio mašinų 
triukšmo — gatvė skirta tik 
pėstiems. Atsirado, kaip tada 
pastebėjau ir negatyvių reiški
nių: išdygo su atgauta laisve 
triukšmingų grupių — iš Va

karų atslinkusios religinės 
sektos. Viena tokių „Hare 
Krišnos" pasekėjai, keletą 
kartų teko matyti Laisvės 
alėjoje: ryškių spalvų Sąri rū
bus vilkinčios merginos, pa
našios spalvos kelnėmis ir 
marškiniais vilkėjo ir vaiki
nai. Vaikinai buvo nusiskutę 
galvas, bet lyg su gaidžio skiau
tere ant pakaušio. Jie šoki
nėjo vietoje, šūkavo, mušė 
barabanus, tarškino, barški
no, norėdami atkreipti praei
nančiųjų dėmesį ir į jų rankas 
kaišiodavo visokius popierga
lius. Maniau, kad tai praei
nantis reiškinys. Pašūkaus, 
atsibos, pagalvojau, nusimes 
savo ryškią aprangą, imsis 
darbo ar sugrįš į mokyklas. 

Ką gi! Šį rytą, mums ei
nant nuo Įgulos bažnyčios link 
Muzikinio teatro, išgirdome ir 
vėl tą siaubingai triukšmingą 
jų muziką ir garsų šūkavimą: 
„Hare, Hare Krišna"! Pasišo
kinėdami jie artėjo link mūsų. 
Nenorėdami susitikti, pasuko
me į šoninę gatvę. Nuostabą 

kėlė tai, kad ir po tiek metų. 
jie vis dar triukšmavo ramioje 
Laisvės alėjome, drumsdami 
kauniškiams ir atvykusiems iš 
kitur ramybę. „Ar negalėtų 
jiem kas įsakyti, kad per
sikeltų su savo būgnais ir 

barškalais kur už miesto ir ten 
tegu sau šūkauja. O kad taip 
..ubagų karalius" V. Šustaus
kas susiprastų ir išprašydintų 
juos iš Laisvės alėjos. Jei jis 
sugebėjo išvaikyti „Vienos ba
liaus" svečius prieš porą metų. 

tai su tokiais paaugliais jam 
turėtų būti tik vieni juokai. 
Žmonės už tai, apie jį gal ir 
geresnę nuomonę susidarytų", 
— nueidamas pagalvojau. 

Bus daugiau 

Giedrė ir Juozas Končiai prie tradicinių vaišių stalo Lietuvoje, giminaičių ta rpe . 
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L&JŠkžlL gĮgMĮBĮg ka^ateai 
IR PATIKSLINIMĄ REIKIA 

PATIKSLINTI... 
„Drauge" 2003 m. lap

kričio 26 d. laiškų skyriuje 
Viktoras Alekna iš Vilniaus, 
a ts i l iepdamas į mano rašinį 
„Filatelija — įdomus užsiėmi
mas" ir p a s i r e m d a m a s „Ta
rybų Lietuvos enciklopedija" 
(1987 m. III t., psl. 322) bando 
pat iksl int i pirmųjų Lietuvos 
paš to ženklų i šspausdinimo 
datą . J i s r a šo , jog pirmieji 
lietuviški pašto ženklai buvo 
išleisti Vilniuje 1918 m. ne 
gruodžio 25 d. — per Kalėdas, 
kaip savo straipsnyje rašė V. 
Rutkausk ienė , o gruodžio 27 
d. ka ip t v i r t i n a m a LTSR 
enciklopedijoje. 

Šiuo atveju geriau būtų 
tikslinti ne V. Rutkauskienės 
teiginį, o visą straipsnį apie fi
lateliją Lietuvių enciklopedijo
je , leistoje 1953 m. Bostone. 
Bostoniškėje „Lietuvių encik
lopedijoje" (p. 242-243) be kita 
ko aiškiai rašoma: — „...Patys 
pirmieji nepr ik lausomosios 
Lietuvos paš to ženklai (pvz. 
13-14) i š spausd in t i Vilniuje 
1918.XII.25 pirmojo Lietuvos 
paš to v i r š in inko Benedikto 
Tamoševičiaus įsakymu. Juos 
paskubomis rankomis surinko 
ir išspausdino J o n a s Strazdas 
Martyno Kuktos spaustuvėje". 
Nelabai norėčiau tikėti, kad 
Bostono Lietuvių enciklopedi
jos leidėjai suklydo. Kaip 
matote , j ie nurodo, kad pir
mieji nepr ik lausomos Lietu
vos paš to ženkla i buvo iš
spausdint i bū ten t per Kalėdų 
šventes, t iksl iau pirmąją šv. 
Kalėdų dieną . Čia pa t po 
straipsniu nurodomi ir visi ga
limi šal t iniai , kuriuos leidėjai 
naudojo, r a šydami straipsnį 
apie filateliją: — K. Puida, 
„Lietuvos paš tas" , 1922; Curt 

R. N o s k e „Das Postgebie t 
Ob . -Os t . seine Postansta l ten 
und E n t w e r t u n g e n 1922", 
„Lietuvos Filatelistas", mėn. 
žu rna l a s (red. prof. Ed. Vol
te r i s ) 1924—1925; ir k t . 
s t ra ipsn ia i , kurių nevardinsi
me taupydami laiką ir popierių. 

Visgi, ž inant , kaip buvo 
r a šoma LTSR enciklopedija, 
kuri iš viso neigė nepriklauso
mos Lietuvos (1918—1940 m.) 
va ls tybės egzistavimą, galėtu
me galvoti , kad ir su pašto 
ženk la i s soviet iniai l ie tu
viškos enciklopedijos leidėjai 
kažką tarybiškai sumaišė, ta 
čiau iš tikrųjų viena ir k i ta 
enciklopedija kalba apie d u 
v is i ška i sk i r t ingus procesus 
l ietuviškų pašto ženklų istori
joje. Bostono enciklopedija mi
ni ženklų spausdinimo spaus
tuvėje datą, o tarybinė lietu
vių enciklopedija nurodo datą, 
kada pirmieji pašto ženklai 
pa teko į apyvartą, t.y. datą, 
kada Lietuvos paštas pradėjo 
juos naudot i ir platinti. Taigi, 
jeigu Lietuvos paš tas pirmuo
sius ženklus paleido į apy
va r t ą gruodžio 27 d., t a i 
visiškai logiška būtų galvoti, 
kad t ie pašto ženklai turėjo 
būt i i š spausd in t i nors pora 
dienų anksčiau. Skaičiuodami 
nors dvi d ienas atgal — 26, 25 
ir vėl g r į ž t ame į pirmąją 
Kalėdų dieną. V. Aleknos pa
stebėj imas, kad per Kalėdas 
spaus tuvė pašto ženklų spaus
dinti negalėjo, ko gero, irgi 
p ra šos i pa t iks l in imo. Pas i 
r e m d a m a savo ilgamečiu mu
ziejininkės patyrimu ir prakt i 
ka , ga lėč iau pastebėt i , k a d 
papras t a i atkuriamuoju vals
tybės laikotarpiu daugelis pro
cesų vyks ta ne visiškai t radi 

ciškai, ne s tandart iškai , daž
nai ir be jokių taisyklių. Kaip 
ir visur, būna daug privačios 
iniciatyvos, būna ir saviveik
los, bet būna ir didelio pasi
aukoj imo, nuoš i rdaus ge
ranor i škumo, patriotiškumo, 
d i rbant vardan savo valstybės 
ir g inant jos nepriklausomy
bės siekius. Toje Lietuvoje buvo 
ne taip, kaip dabartinėje. Tada 
n i ekas Lietuvos nepriklau
somybės nemainė į Rusijos 
kagėbistinių mafijozų pinigus. 
Tada žmonės vardan Lietuvos 
dirbo veltui ir be jokių atlygi
nimų a r pinigų. Svarbiam rei
kalui esant , dirbo dieną naktį, 
gal net ir didelių švenčių me
tu. 

Atsakant į antrąjį V. Alek
nos patikslinimą dėl pirmųjų 
lietuviškų ženklų išspausdini
mo Raseiniuose, o ne Vilniuje, 
ver tė tų pastebėti, kad čia kai 
kur ie lietuviai pašto ženklų 
mylėtojai neskiria ribos tarp 
valstybinio pašto išleistųjų ofi
cialių ženklų ir kokios nors 
patriotiškai nusiteikusios veiklos 
žmonių grupės savarankiškai 
išleistų vietinės reikšmės, taip 
vadinamųjų regioninių, loka
linių pašto ženklų leidybos. 
Taigi Raseinių „pašto" ženklų 
negal ima laikyti pirmaisiais 
oficialiais nepriklausomos Lie
tuvos pašto ženklais. Susu
mavus visus čia pateiktus tik
sl inimus ir patikslinimus, ga
l ime tv i r t in t i , kad pirmieji 

G. Svitojaus (Elta) nuotr. 
lietuviški Lietuvos pašto ženk
lai buvo visgi i š spausd in t i 
1918 m. gruodžio 25 d. Vil
niuje, Martyno Kuktos spaus
tuvėje, o Lietuvos pašto apy
vartoje jie pasirodė gruodžio 
27 d., visai prieš pat Naujuo
sius metus . Šitos datos laikosi 
ir Scott t a rp tau t in i s pasaul i 
nių pašto ženklų katalogas, ir 
įvairūs l ietuviški ka ta loga i . 
Lietuvos pirmųjų pašto ženklų 
iš leidimas 1918-siais buvo 
reikšmingas žingsnis į Lietu
vos va ls tybės p r ipaž in imą 
ta rp taut in iu mastu. Lietuvos 
pašto ir jo leistųjų pašto ženk
lų istorija yra svarbi Lietuvos 
istorijos sudėt inė dalis. Todėl 
labai malonu , kad l ie tuviai 
Lietuvoje ir gyvenantys pla
čiame pasaulyje domisi m ū s ų 
valstybės istorija, l ietuviškais 
pašto ženklais, juos renka ir 
saugo. Malonu, kad vis dau
giau mūsų tautiečių Lietuvoje 
skaito išeivijos spaudą, t a m e 
tarpe ir „Draugą", seka, ką 
mes čia rašome, ką diskutuo
jame, domisi, kuo gyvename. 
Ir, ž inoma, puiku, kai a t 
siliepia į mūsų rašinius . Ačiū, 
Viktorui Aleknai už papildy
mus ir suteiktą progą dar kar
tą lietuviškoje spaudoje pri
s imint i p i rmuos ius l ie tuviš
kus pašto ženklus, kur ie buvo 
išspausdinti ir išleisti prieš 85 
m. Vilniuje. 

V i o l e t a R u t k a u s k i e n ė 

K U R K. S K L E R I A U S 
P A V E I K S L A I ? 

Kaje tono Sk l ė r i aus naš lė 
E l e n a , po II pasau l in io ka ro 
g y v e n u s i Vokiet i joje , ne to l i 
S t u t t g a r t , p a s save tu rė jo ke
letą savo vyro paveikslų . J i il
ga i ir k a n t r i a i l aukė progos 
p a v e i k s l u s padovanot i M. K. 
Č i u r l i o n i o ga ler i ja i K a u n e . 
T i k k e l e r i e m s m e t a m s iki 
amžiaus šimtinės belikus, svei
k a t a i s i l p n ė j a n t , k r e i p ė s i į 
m a n e , v ieną Kajetono sūnė 
nų , k a d padėč iau jos t u r i m ą 
pave iks lų re ika lą s u t v a r k y t i . 

M a n j ą l a n k a n t Vokiet i 
joje ir l a i škuose vis s iū lė , kad 
p a v e i k s l u s nuvežč iau a r nu 
s iųsč iau į Čiurl ionio galeriją, 
k a d j i e l iktų Lie tuva i , l ietu
v i a m s . N e n u j a u s d a m a s , jog 
j a u g y v e n a m e Lie tuvos lais
v ė s p r i e š a u š r y , ją į t ik inėjau, 
k a d g e r i a u s i a vieta jos tu r i 
m i e m s p a v e i k s l a m s y r a Čika
ga , ir k a d Čikagoje pave iks 
la is gė rės i s l ietuviai , lygiai, 
k a i p ir K a u n e . Po ilgo sva r s ty 
mo, ji nusileido ir man suteikė 
no t a r i zuo t ą su t ik imą jos vyro, 
mano dėdės, paveikslais pas i rū 
p in t i paga l m a n o i šmonę . 

Elena Sklėriene mirė 1980 m. 
gruodžio 23-čią. 

K a d a n g i tuo me tu Čika
goje ve ikė dvi Čiur l ionio var 
d u bes ivadinančios galeri jos, 
i š s i a i šk inęs , kur i , , tikroji" pa
v e i k s l u s n u v e ž i a u ga le r i j a i , 
of icial ia i b e s i v a d i n a n č i a i 
„ L i t h u a n i a n Ar t Ga l i e ry 
Čiur l ion i s , Ine". 

P a v e i k s l u s p e r d a v i a u 
1981 m. birželio 21 d. Per
d a v i m o — pr iėmimo aktą , be 
m a n ę s , p a s i r a š ė t ry s a s m e 
nys : V a n d a Aleknienė , Č. G. 
d i r e k t o r ė ; A. Marč iu l i on i s , 
Č.G. Globos k-to n a r y s ; ir J . 
V a i š n y s , S J . P e r d a v i m o a k t e 
buvo i š s a k y t a s E. Sk lė r ienės 
p a g e i d a v i m a s , kad dovanot i 
pave iks la i negulė tų kok iam 
sandė ly , bet bū tų dažna i eks
ponuo jami , galerijos l ankyto

jų ma tomi . 
Iš Det ro i to J a u n i m o cen

t rą Čikagoj l ankydamas , E . 
Sk lė r ienės dovanotų paveiks
lų n i e k a d a n iekur nemačiau. 
Man pasiteiravus, būdavo aiški
n a m a , k a d tuose rūmuose 
juos eksponuo t i pavojinga. 
Nors t r u m p a l a i k ė s dailės kū
r inių parodos t en būdavo ren
g i a m o s , be t , g y v e n d a m a s 
Detro i te , vėl iau Floridoje, nie
k a d a spaudoje nemačiau ko
kios ž inelės apie K. Sklėr iaus 
kūr in ių rodymą žmonėms, a r 
i lgainiui j ų išs iunt imą Čiur
lionio galeri jai Kaune . Taigi, 
E. Sk lė r ienės valia buvo vi
siškai pan iek in ta ! 

L a n k y d a m a s Čiurl ionio 
galeriją K a u n e , radau ten K. 
S k l ė r i u i duo tą visą e rdvų 
kambar į . M a n pasakojo, kad 
ne visi jo kūr in ia i an t sienų 
su te lpa , k a d y ra jų ir sandė
liuotų. Be t esą j ie keičiami, 
vis p a m a i n o m — vieni san
dėl iuojami, kiti eksponuoja
mi. 

Pe r 23 m. apie šešis K. 
Sk l ė r i aus meno darbus , do
v a n o t u s Čikagos l ie tuvių 
Čiurl ionio galerijai nė žodžio 
negirdėjęs , vis dėl to norėčiau 
sužinoti apie j ų likimą. Da
ba r t i n į m a n o adresą t u r i , 
„Draugas" . Viliuosi, kad laiš
ku m a n , a r b a viešu laišku per 
„ D r a u g ą " , a t s i l i eps a s m u o , 
ž inan t i s ap ie šešių Kajetono 
Sk l ė r i aus kūr in ių likimą. 

A l f o n s a s N a k a s 
Sunny Hills, FL 

L I E T U V O S POLITIKOJ 
N E VISAI JKOSHER" 

Kaip Seimo pirm. Ar tū ra s 
P a u l a u s k a s nurodė, dabart inį 
skanda lą išviešino Amerikos 
žvalgyba. Čia ir yra šuo pa
k a s t a s . N e d a u g nei Ameri
kos, nei Lietuvos lietuvių ži
no, be t ne t ik Lietuvos, bet ir 
Amer ikos žvalgybų gėlynuose 
žydi ne vien gražios gėlės, y ra 
ir p ik tžo l ių . Koks re ika las 
A m e r i k o s žvalgybai k iš t i s 

(net viešinti!) į tokias Lie
tuvos problemas, kiek, a r , 
Pakso rinkimų štabas papil
domai užsakė bulvarinio dien
raščio vienetų? Tokį kišimąsi 
t e g a l i m a paaiškinti t ik są
moningu bandymu pakenkt i 
P a k s k u i ir jo komandai. Aš 
nenus tebč iau — net l inkęs 
t a ip manyt i — kad tie visi ne
legaliai užrašyti Pakso tele
foniniai pasikalbėjimai buvo 
p a d a r y t i ne lietuvių, bet 
Amerikos žvalgybų, panaudo
jus ių erdvių šnipinėjimų paly
dovus, kuriais galima girdėti 
v isokius bet kieno pas ikal 
bė j imus bet kur pasaulyje. 
Tokių šnipinėjimo agentūrų, 
kiekviena jų turinčių dešimtis 
t ū k s t a n č i ų klausytojų, ver
tėjų, „analitikų" ir panaš ių 
t a rnau to jų Amerikoj yra bent 
t uz ina s , pradedant FBI, CIA 
(Cent ra l Intelligence Agency), 
N S A (National Secur i ty 
Agency), DIA (Defense Inte-
lligense Agency) ir baigiant 
gynybos, State Department ir 
kar iuomene. Jų išlaikymo me
t in is biudžetas yra paslapt is , 
bet y r a žinoma, kad siekia 40 
m l r d . dolerių! Nemažai ir 
l ie tuvių „kasdieninę duoną" 
neblogai uždirba tokiose žiny
bose. 

Žodžiu, viena tų milži
n i škų JAV žvalgybos agen
tū rų visam skandalui sukelt 
greičiausiai panaudojo lietu
vius „valstybės vyrus", kur ių 
vieni jautės i nesaugūs, Pak-
sui pradėjus dėt pas t angas 
t v a r k y t korupciją, o k i tus 
buvo galima šantažuoti dėl j ų 
praei t ies komunistiniais lai
ka i s (pavyzdžiui, ta i buvę 
KGB informatoriai, kurių tais 
laikais Lietuvoj buvo pilna). 

Dionyzas T r i m a k a s 
Westlake, OH 

R e d a k c i j o s p a s t a b a . 
Laiškų skyriuje spausdinami 
komenta ra i , nuomonės, min
tys, nebūtinai atitinka redak
cijos nuomonei. D .B. 
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SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

TRINTA CUKINIJŲ 
S R I U B A 

2 nedidelės cukinijos 
(zuechini) 

2 morkos 
1/2 puod. kondensuoto pie

no 
2 puod. vištienos, jautie

nos a r daržovių sultinio (gali
ma ir iš kubelių) 

2 šaukš ta i sviesto 
2 šaukštel ia i švelnaus ka

rio 
<mild eurry powder) 

6 r i eku tės pastovėjusios 
baltos duonos 

1/8 šaukštel io tarkuoto 
muska to (nutmeg) riešuto 
1/2 šaukštel io druskos 
1/8 šaukš te l io maltų pi

pirų 

Cukinijas nulupt i , išimti 
sėklas, minkšt imą supjaustyti 
kubeliais . Morkas nuskust i , 
supjaustyti griežinėliais. Į už
virintą sultinį suberti daržo
ves ir v i r t i , kol pasidarys 
minkštos. Kai sriuba truputį 
atvės, su t r in t i elektriniu pla-
kikliu arba ..food processor", 
supilti a tgal į puodą. įdėti 
sviestą, įpilti pieną, suberti vi
sus prieskonius ir užvirti. Pa
tiekti karatą su baltos duonos 
skrebučiais (duoną supjaus
tyti kubeliais ir paskrudinti 
sausoje keptuvėje). 

MORKOS SU MEDUMI 
1 sv. morkų 
1/2 šaukš to medaus 
2 šaukš ta i sviesto 
1/4 šaukšte l io druskos 
Morkas nuskus t i , supjaus

tyti j uos te l ėmis . Paruoš tas 

morkas užpilti pasūdytu van
deniu ir virti 10 min. Nukošti 
(pasil ikti 4 šaukš tus morkų 
nuoviro), sudėt i į keptuvėje 
įkai t intą sviestą su medum, 
supil t i paliktąjį nuovirą ir 5 
min. pa t rošk in t i a n t mažos 
ugnies. 

Iš lietuviškų žurnalų 

ŽIRNIU SRIUBA 
1 š a u k š t a s alyvuogių alie

j a u s 
1 sv. rūkyto kumpio, su

pjaustyto nedideliais gabaliu
kais 

1 vidutinio dydžio svogū
nas , sukapo tas 

1/2 šaukštel io druskos 
1/4 šaukštel io pipirų 
1/4 šaukštel io džiovintų 
čiobrelių (thyme) 
1 sv. džiovintų žirnių pu

selių 
2 ska rd inukės (14.5 uncijų 

kiekviena) be riebalų ir su
mažinto sū rumo vištienos sul
tinio 

3 vidutinio dydžio morkos, 
supjaustytos nedideliais 
gabal iukais 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti kumpį ir pakepinti, kol 
paruduos , 3 -4 min. Išimti iš 
keptuvės . Sudėti į ją svogūną, 
pakep in t i , kol suminkš tė s , 
3-4 min . 

I puodą supil t i sult inį , 
įpilti d a r dvi skardinukes van
dens , suber t i ž irnius, visus 
pr ieskonius ir pakepintus svo
gūnus . Pavirti 45 min., retkar
čiais pamaišan t . Po to sudėti 
morkas ir pakepintą kumpį. 

Pavirt i dar 15 min. 
P a t i e k i a n t į kiekvieną 

lėkštę įberti baltos duonos 
skrebučių (croutons). 

LAŠIŠA S U RIEŠUTAIS 
1/2 puod. „pecan" riešutų 
puselių 

1/4 puod. baltos duonos 
džiūvėsėlių 
1 ir 1/4 šaukštelio 
nutarkuotos apelsinų žie

velės 
(padalintos) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
4 lašišos (salmon) filė, 
maždaug pusantro colio 
storio kiekviena 
1 šaukš tas alyvuogių alie

j a u s 
2 šaukšta i sumažinto rie

bumo rūgščios grietinės 
2 šaukšta i majonezo 
(sumažinto riebumo) 

Papuošimui — apelsinų 
r iekutės ir petražolės 

Įkai t int i orkaitę iki 400 
laipsnių F. } ..food processor" 
sudėti r iešutus, džiūvėsėlius, 
1 šaukštelį apelsino žievelės, 
druską ir pipirus. Malti, kol 
viskas gerai susimaišo ir pasi
da ro s m u l k ū s t rupiniukai . 
Juos supilti į lėkštą dubenėlį. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
žuvies filė pavolioti į paruoš
tus trupinėlius, sudėti į keptu
vę ir pakepinti , kol paruduos 
abi pusės, 3-^4 min. kiekvienai 
pusei. Žuvį sudėti į kepimo 
indą ir kepti neuždengtą, kol 
bus visiškai iškepusi ir traški, 
apie 6 -8 min. 

Atskirame dubenėlyje su
maišyti grietinę, majonezą ir 
likusią tarkuotą apelsino žie
velę. Pat iekt i su lašiša, ją pa
puošiant apelsinų riekutėmis 
ir petražolėmis. 

VIŠTOS KRŪTINĖLĖS 
SU SOJOS PADAŽU 

4 viščiuko krūtinėlių pusės 

be kaulų ir odos 
1/2 puod. smulkiai sukapoto 

svogūno 
1/4 puod. vandens 
1/4 puod. smulkia i su

pjaustytų žalių svogūnu laiš-
kų 

1/4 puod. ketčupo 
2 šaukš ta i „barbecue sau-

ce 
2 šaukš ta i sojos padažo 
(soy sauce) 

keli lašai aštriųjų pipirų 
padažo(ho t pepper sauce) 

Įka i t in t i orkai tę iki 400 
laipsnių F. Išdėlioti vištieną 
kepimo inde. Visus l ikusius 
produktus įkaitinti puodelyje, 
kol užvirs. Aptepti kiekvieną 
vištienos gabaliuką paruoš tu 
padažu. 

Kepti, kol vištos krū t inė lės 
bus visiškai iškepusios — apie 
25 min., kas 5 minutes pa te 
pant padažu. 

Iš amerikietiškų žurnalų 

DARŽOVIŲ SRIUBA 
1 puod. žiedinio kopūsto 
gabaliukų 
1 puod. supjaustytų morkų 
1 puod. nedideliais gaba

liukais supjaustytų bulvių 
1 puod. brokolių gabal iukų 
1/2 puod. sukapoto svogū

no 
1 šaukš tas sviesto arba 
aliejaus 
3 puod. vištienos sultinio 
1/2 puod. sumažinto riebu

mo rūgščios grietinės 
1/4 šaukštelio maltų pi

pirų 
1/2 šaukštelio druskos (jei

gu sult inis sūdytas, druskos 
nereikia) 

Svogūną iki skaidrumo pa
kepinti aliejuje (arba svieste), 
sudėti ki tas daržoves į keptu
vę ir kelias minutes pat roš
kinti, nuolat maišant . Sultinį 
supilti į puodą, užvirinti, su
dėti visas daržoves ir virti 30 
min. Užbalint i gr iet ine, su

t r i n t i maiš ik i iu , suber t i pipi
r u s . 

P a t i e k t i su duonos sk rebu 
čiais (bal tą , pastovėjusią duo
ną s u p j a u s t y t i maža i s kube
l iais ir pakep in t i svies te a rba 
aliejuje), s r iubą lėkštėje pa
puoš t i m o r k ų š iaudel ia is , pet
ražol ių lapel ia is . 

A R B A T A — N U O 
P E R Š A L I M O 

J e i g u j auč i a t e , kad „ k i m b a 
s loga", i š s iv i rk i t e c i t r u s i n i ų 
v a i s i ų a r b a t o s . J ą p a r u o š t i 
t a i p : 

2 g re ip f ru tus i š spaus t i su 
m i n k š t i m u , užpi l t i 5 puod . 
v a n d e n s , sudė t i ir gre ipfrutų 
ž ieve les , užvi r t i . S u m a ž i n u s 
ugnį pav i r t i 5 m i n u t e s . Nu
košt i . 

Į k a r š t ą gė r imą įdė t i 5 
š a u k š t e l i u s m e d a u s , g e r a i 
s u m a i š y t i ir gerti ka r š t ą . (Li
kus i ą la ikyt i ša ldytuve. ) 

P a n a š i ą a r b a t ą g a l i m a 
p a s i g a m i n t i iš ki tų c i t rus in ių 
vais ių: c i t r inų, apels inų , „li-
mes" , t ik citrinos ir „ l imes" 
y r a d a u g rūgš tesnės , t ad gal
b ū t re ikės daug iau v a n d e n s a r 
d a u g i a u m e d a u s . 

H A V A J I E T I Š K O S 
K R E V E Č I Ų S A L O T O S 

1 sv. ša ldy tų krevečių 
( s h r i m p s ) 
1 s k a r d i n u k ė konservuotų 
a n a n a s ų gaba l iukų 
(p ineapple ; 16 unci jų) 
1 ned ide lė cukini ja (zue

chini) 
1/2 puod. kokoso drožl ių 
( sh redded eoconut) 
1/2 puod. sup jaus ty tų ža-

lių 
svogūno laiškų 

P a d a ž u i 
1 puod. n a t ū r a l a u s 
(be pr ieskonių) j o g u r t o 

2 š a u k š t a i medaus 
1 š aukš t e l i s šve lnaus kar io 
(mild eurry powder» 
1/2 šaukš te l io d ruskos 

Krevetes atšildyti, per
pilti vanden iu ir nuvarvint i . 
Cukiniją perpjaut i pusiau ir 
sup jaus ty t i plonais griežinė
l iais , a n a n a s u s nuva rv in t i . 
Visus p roduk tus sudėti į du
benėlį, suber t i svogūnus ir ko
koso drožles, pasūdyti , išmai

šyti . Sudėt i į salotinę arba 
padal in t i į 4 dideles t aures ir 
užpilt i padažu, kuris paruo
š i amas , visus, padažui ski r tus 
p roduk tus sumaišant ir pa
la ikius 30 min. šaldytuve. 

Receptas iš Lietuvos 

Lietuvos ' cinmKU ir fi.iriuninKi. lĮTinto* fervhps (Eltos) nuotr. 

SIŪLO DARBĄ Išnuomoja 

Caregivers needed for ( hristmas 
time to work in VYisconsin. 
English. sočiai security. some 

experience necessary. 
Call Home Care 262-657-8044. 

VV'oodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBIXX NVMl, SVHKATOR 

IR ( A\YBĖS DRM TOMAS 
Asentas Frank Zapolis ir Oft. Mer. 
Aukse' S. Kane kalba lietuviškaî . 

FRANK ZAPOI.IS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles; ..sidings'. 

..soffits". ..decks". ..^utters",piokš•• 
ir ..shmgie" stogai, cementas, 

da/.vmas Turui darbo draudimą 
S.Benetis. tel. 630-241-1912 

GREIT PARDUODA 
'ta _̂  Landmark 
::T.""f\ properties m 

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 

paskola 
* FVnvmmkams nuolaida 
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Apdovanoti Lietuvai nusipelnę JAV senatoriai 
ir administracijos pareigūnai 

Atkelta iš 1 p si. 
kad ši karšta laisvės ugnis ne
sustotų degusi, o žibėtų dar 
skaisčiau", kalbėjo senatorius. 

Ambasadoje surengtoje ap
dovanojimų įteikimo ceremoni
joje dalyvavo šiuo metu NATO 
Parlamentinės Asamblėjos 
Transatlantiniame forume Va

šingtone dalyvaujantis Seimo 
Valstybinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Alvydas 
Sadeckas. 

Į ceremoniją taip pat atvyko 
JAV Atstovų rūmų Baltijos 
grupės pirmininkas Kongreso 
narys iš Illinois valstijos John 
Shimkus. 

Pasak Lietuvos radijo, buvo 
planuota, kad apdovanojimus 
įteiks prezidentas Rolandas 
Paksas, kuris šią savaitę turėjo 
su vizitu lankytis JAV. 

Prezidento vizitą atšaukus, 
ordinus įteikė Lietuvos amba
sadorius V. Ušackas. 

Prezidentas nepatenkintas specialiųjų tarnybų 
darbo rezultatais 

Atkelta iš 1 psl . 
su Generaline prokuratūra ir 
premjero Algirdo Brazausko 
sudaryta darbo grupe tirti pa
žeidimus atkuriant teises į že
mės nuosavybę. 

Savo ruožtu Ž. Pacevičius 
teigė, kad STT dirba atsakingai, 
tyrimų apimtys yra labai 
didelės, ilgai atliekamos eksper
tizės, reikalingos specifinės ži
nios, o STT neturi specialistų, 
išmanančių žemėtvarkos prob
lemas. 

STT direktoriaus pavaduo
tojas vylėsi, kad teismai atims 
dalį sklypų iš neteisėtai juos įsi
gijusių asmenų. 

Tuoj po spaudos konferenci
jos STT atstovė spaudai žurna
listams išdalijo ataskaitą apie 
vienuolikos šių metų mėnesių 
STT darbo rezultatus. 

Iki šiol yra išaiškintos 189 
nusikalstamos veikos, iš jų — 
123 valstybės tarnybai ir 
viešiesiems interesams, pradėti 
104 ikiteisminiai tyrimai. 

Tarp 139 įtariamų padarius 
nusikalstamas veikas STT 
tyrimuose — 29 Policijos depar
tamento struktūrinių padalinių 
pareigūnai, 23 Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) 
struktūrinių padalinių pareigū

nai, 11 muitinės tarnautojų ir 
pareigūnų bei 32 kitų instituci
jų valstybės tarnautojai. 

Pasak STT pranešimo spau
dai, premjero sudarytai darbo 
grupei STT pateikė informaciją 
apie beveik 1 mln. 200,000 nuo
savybės teise įgytų sklypų bei 
daugiau nei 375,000 parduotų 
ar dovanotų žemės sklypų. 

Iki šiol STT pradėjo 15 
ikiteisminių tyrimų dėl valsty
bės tarnautojų, atsakingų už že
mės nuosavybės teisių atkūri
mą, piktnaudžiavimą tarnybine 
padėtimi, viršijant jiems suteik
tus įgaliojimus. 

Du tyrimai nutraukti pro
kuroro nutar imu, vienas per
duotas nagrinėti teisme, 20-čiai 
asmenų laikinai apribotos nuo
savybės teisės į 79 žemės skly
pus. 

Be to, pažymima, kad tyri
mų metu atstatydinti arba bu
vo atleisti iš užimamų pareigų 
12 Žemės ūkio ministerijos ir jos 
reguliavimo sričiai priskirtų 
institucijų valstybės tarnautojų, 
13 valstybės tarnautojų skirtos 
drausminės nuobaudos. 

STT taip pat atlieka tyrimą 
įtarus, kad 2000 metais Žemės 
ūkio ministerijai sudarius su
tartį su Vakarų Lietuvos žvejų 

ir žuvies perdirbėjų konfedera
cija dėl tikslinės 2 mln. 500,000 
litų paramos skyrimo žvejų 
uosto Klaipėdoje infrastruktū
ros objektams statyti ir įrengi
niams įsigyti bei 1 mln. litų 
Kuršių marių žvejybos infra
struktūrai gerinti, galimai buvo 
padaryta didelė žala valstybės 
interesams. 

Be to, STT informavo prezi
dentą apie tai, kad 18 VSAT 
Biržų užkardos Germaniškio 
pasienio kontrolės punkto pa
reigūnų ir 6 kiti asmenys ap
klausti įtariamaisiais STT at
liekant ikiteisminį tyrimą dėl 
tarnybos pareigų neatlikimo ir 
neteisėto žmonių gabenimo per 
valstybės sieną. 

Įtariama, kad per metus 
nuo 2001 metų spalio iš NVS 
valstybių per Lietuvą į Skandi
navijos valstybes, panaudojant 
Lietuvos piliečių pasus, buvo 
išvežtas 201 asmuo. 

Paklaustas, ar po išsakytos 
kritikos prezidentas neplanuoja 
keisti STT vadovo Valentino 
Junoko, V. Račkauskas lakoniš
kai atsakė, kad apie tai „nei 
šiandien, nei vakar kalbėta ne
buvo". 

Premjeras nemato galimybės tartis dėl vieno kandidato 
i prezidentus 

Atkelta iš 1 ps l . 
antradienio interviu Lietuvos 
radijui sakė premjeras. 

A. Brazauskas abejoja, ar 
partijos rastų vieną visiems pri
imtiną kandidatą. Taip pat, jo 
teigimu, tai būtų visuomenei 
primestas vienas kandidatas , 
todėl tai sunkiai įsivaizduoja
ma. 

Idėją, kad partijos galėtų 
sutarti ir paremti vieną kandi
datą, išsakė Tėvynės sąjungos 
vadovas Andrius Kubilius, ku
rio manymu, visoms partijoms 
priimtinas ir galbūt nepartinis 
kandidatas galėtų būti „visuo

menės žaizdas gydantis prezi
dentas". 

Interviu radijui premjeras 
taip pat pripažino, jog šiuo metu 
dėl Prezidentūros skandalo ir 
galimos apkal tos prezidentui 
Rolandui Paksui juntama tam 
tikra Lietuvos diplomatine izo
liacija. 

Anot A. Brazausko, nėra 
jokių įrodymų, kad prezidentas 
pažeidė ES ar NATO reikalavi
mus ar išdavė valstybės pas
laptis, kaip yra teigiama kai ku
riuose užsienio leidiniuose, ta
čiau tam t ikra izoliacija junta
ma. 

„Nevyksta vizitai ir į Lietu
vą, ir prezidento vizitai į už
sienį", pripažino vyriausybės 
vadovas. 

Gruodžio 11-14 dienomis A. 
Brazausko vadovaujama dele
gacija planuoja vykti į Briuse
lyje vyksiantį ES viršūnių susi
tikimą, kur veikiausiai taip pat 
nebus išvengta klausimų apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. 

„Aš pats nesiveršiu į tri
būną, stengsiuosi nerodyti ini
ciatyvos, tačiau paklaustas at
sakysiu, kaip yra iš tikrųjų. Čia 
nieko nepaslėpsi", patikino jis. 

Prisikėlimo bažnyčios atstatymui trūksta lėšų 
Atkelta iš 1 psl . 

A. Garbaravičiaus teigimu, 
vyriausybei įvykdžius savo įsi
pareigojimus, Kauno miesto 
savivaldybė ieškotų galimybių 
užbaigti bažnyčios ats ta tymo 
darbus, kurie, mero apgailesta
vimu, „nepateisinamai ilgai 
vykdomi". 

„Naudodamasis proga pri
menu, kad 2004 metų valstybės 
biudžeto projektas Kauno mies
tui nenumato galimybių finan
suoti būtiniausius, įsisenėjusius 
miesto poreikius bei projektus. 
Tai jums žinoma. Kreipiuosi į 
Jus, gerbiamieji Seimo nariai, 
tai prisiminti. Prašau Jūsų ak

tyvaus dalyvavimo, kad šie 
miestui aktualių, gyvenimiškų 
klausimų sprendimai tinkamai 
atsispindėtų kitų metų valsty
bės biudžete", baigia savo krei
pimąsi Kauno meras, pažymė
damas, jog šis valstybės biudže
to projekto priėmimas — pasku
tinis šioje Seimo kadencijoje. 

Žymaus architekto Karolio 
Reisono suprojektuota Prisikė
limo bažnyčia buvo pradėta sta
tyti prieškariu iš Lietuvos žmo
nių aukų. 

Šeštajame dešimtmetyje 
Stalino potvarkiu bažnyčia virto 
penkiaaukšte radijo gamykla. 

Atkūrus nepriklausomybę. 

buvo parengtas bažnyčios atsta
tymo projektas, prasidėjo dar
bai, dėl lėšų stokos ir įsiskolini
mų sustoję 2001 metais. 

Iki šiol šventovės atstaty
mui išleista 8 mln. litų, dar tiek 
pat reikia darbams užbaigti. 

Pagrindinės statybų rango
vės, bendrovės „Kaustą" gene
ralinio direktoriaus Antano 
Butkaus teigimu, jei būtų gau
tas pakankamas finansavimas, 
pagrindinius darbus įmonė už
baigtų jau kitų metų rudenį. 

Tada bus švenčiamas Prisi
kėlimo bažnyčios statybos pra
džios 75 metų jubiliejus. 

Milijonierius V. Uspaskichas nutarė remti prezidentą 

Atkelta iš 1 psl . 
Tada jis pareiškė, jog visa, 

kas susiję su prezidento skan
dalu, esą „amoralu". „Tai, kas 
vyksta Prezidentūroje, vyksta 
jau 13 metų. Jei R. Paksas su 
savimi nusitemptų kitus, vals

tybė apsivalytų", vos prieš ke
lias dienas vilniečiams tvirtino 
V. Uspaskichas. 

Antradienį V. Uspaskichas 
pareiškė manąs, kad preziden
tas ryžosi ..rimtam žingsniui -
panaikinti korupciją ir protek

cionizmą", ir ta ip „užmynė 
kažkam ant uodegos". 

Artimiausiu metu V. 
Uspaskichas ket ina aptar t i 
politinės paramos R. Paksui 
klausimą su savo vadovaujama 
Darbo partija. 

Prezidento samdytiems teisininkams Seimo išvados kelia abejonių 
Atkelta iš 1 psl . 

„Labai nustebčiau, jeigu jie 
galėtų pakomentuoti kitaip. Aš 
taip pat kreipiausi į Seimo Tei
sės departamentą išaiškinti, ar 
komisijos išvados yra teisėtos", 
sakė parlamentinei komisijai 
vadovavęs socialdemokratas 
Aloyzas Sakalas. 

J is kartu pabrėžė esąs įsiti
kinęs dėl komisijos išvadų tei
sėtumo. 

Praėjusią savaitę parlamen
tinė komisija nusprendė, kad 
prezidentas dėl savo ryšių buvo 
ir tebėra pažeidžiamas, ir tai 
kelia grėsmę valstybiniam sau
gumui. 

Šiai išvadai didele balsų 
persvara pritarė ir Seimas. 

Advokatų kontoros „Baub
lys ir par tneriai" teisininkai 
prezidentui atstovavo Konstitu
cinio Teismo posėdyje. 

Pranešta, kad už paslaugas 
advokatams prezidentas sumo
kės asmeninėmis lėšomis. 

PADĖKA 
Kodėl skubėdami išeiname, 
nespėję atsisveikinti?.. 

A f A 
LEONIDAI 

KAZĖNIENEI 
KIRKUTEI 

užbaigus žemišką kelionę, dėkojame visiems, vi
soms, t a rus i ems ats isveikinimo žodį, „Sietuvos" skau
tėms, Lietuvių operos choro v y r a m s ir Pal. J . Matu
laičio misijos chorui už g iesmes, dvas in inkams , atli
kusiems religines apeigas, ka r s to pa lydai , aukojusiems 
įvairioms organizacijoms, žodžiu ir r a š t u pareiškusiems 
užuojautą. Visiems ir visoms t a r i a m e nuoširdų ačiū. 

G e d i m i n a s , d u k r a R a m u n ė , s ū n u s K ę s t u t i s s u 
ž m o n a I r e n a , b r o l i s L i u d a s s u ž m o n a I r e n a i r a r t i 
mie j i . 
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PADĖKA 
A f A 

Dantų gydytoja 
TEODORA TAMULIENĖ 

ŽADEIKYTĖ 
Mirė 2003 m. spalio 1 1 d . Pa la ido ta spalio 17 d. Gi

mė 1922 m. vasar io 19 d. Lietuvoje, Šiaulių apskr. , 
Užvenčio valsč. Amerikoje gyveno Jol ie t , IL, anksčiau 
Čikagoje. 

Nuliūdę liko vyras J o n a s , jo g iminės ; dan tų gydyto
j a dukra Rita , jos vyras David Shea , anūka i — Rober
tas , Krist ina, Collin, Cait l in, David S h e a giminės; brolis 
Juozas; brolienė Valerija Žadeik ienė ir jos šeima. 

Lietuvoje liūdi: pussese rės E lenos Pociūtės-Tamo-
ševičienės šeima, pusbrolio Juozo Pociaus šeima, tetos 
Onos Vainorienės duk te rų Jadvygos ir Anastazijos 
šeimos; sesers Zosės Mar t ina i t i enės d u k r a Julija Micke
vičienė su vyru Vladu ir jų s ū n a u s Romo šeima; Zosės 
vyro Juozo Mart inaičio g iminės bei k i t i giminės. 

Nul iūdime Amerikoje liko: Teodoros tetos Anna 
Bickness, dukros Ninos Simon še ima, trijų tetos sūnų 
šeimos, dėdės Jono Žadeikio dukros i r s ū n a u s šeimos. 

Amerikoje amž iname poilsyje ilsisi Teodoros dėdė 
Liudvikas ir Amerikos ka r iuomenės ve te ranas Pran
ciškus Žadeikiai . 

Už Teodoros sielą šv. Mišios buvo a tnašau tos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje. Po šv. 
Mišių velionė buvo palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Dėkojame kun. Rimvydui Adomavičiui už gedulin
gas šv. Mišias, už paguodos žodžius ir už palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame giminėms, d r a u g a m s , pažįs tamiems, už 
dalyvavimą šermenyse ir la idotuvėse, už užprašytas šv. 
Mišias, už pareikštą užuojautą asmeniška i , laiškais, 
per spaudą. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Af A 
ONUTEI MINIETIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus JONĄ ir 
JUOZĄ, dukteris ELENUTĘ, BIRUTE, ONYTĘ 
ir jų šeimas. 

dr. Ričardas ir Dalia Petriai 

Af A 
JADAI GIRNIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ, 
šeimą ir artimuosius. 

Korpl Neo-Lithuania 
Čikagos padalinys 

A f A 
Dipl. inž. VIKTORAS KARLAS 

NAUDŽIUS 
Mirė 2003 m. gruodžio 8 d., 3:03 v.r. Čikagoj. Gimė 

Archangelske. Amerikoje išgyveno 53 metus . 
Baigė Vytauto Didžiojo universiteto technikos fa

kultetą (Mechanikos inžineriją) Kaune 1943 metais ir 
įgijo mechanikos inžinier iaus diplomą. Priklausė Ateiti
ninkų korporacijai „Grandis". 

Į vakarus pas i t r aukė 1944 m. ir gyveno Tuebingene, 
Vokietijoje, kur n u o 1946—1948 m. buvo Lietuvių komi
teto pirmininkas. 

1951 metais a tvyko į Ameriką ir apsigyveno Čika
goje. Dirbo įvairiose inžinerinėse kompanijose: Taylor 
Forge, Union Carbide, Temple Steel , kaip „vyresnysis 
projektuotojas". N u o 1965 m. turėjo savo inžinerinę 
„consulting firm" — BETA Engineering, Inc. 

Paskutiniu l a iku vadovavo amerikiečių firmai 
„Markūnas & Co, M & F Inc., kuri randas i Kaune, Lie
tuvoj ir Center for L i thuan ian Studies' , Inc. 

Priklausė ALIAS (Liet. inžinierių ir architektų 
sąjungai), LFB, Ate i t in inkams, Lietuvių Bendruome
nei, Lietuvių fondui ir k i toms organizacijoms. 

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: Lietuvių 
fonde (vienas iš p r ad in inkų ir metus buvo pirmininkas), 
ALTe ir Lietuvių Fronto bičiulių veikloje, buvo ALRKF 
atstovas ALTe. 

Paliko giliame nu l iūd ime žmoną dr. Aldoną Kanau-
kaite-Naudžiuvienę, d u k r a s Ingridą Sherpi t is su šeima, 
Renatą Stankienę s u še ima, keturis a n ū k u s , seserį Ma
riją Bajorūnienę Floridoj, seserėčias Giedrę Šaulienę su 
šeima Califonijoj, d r . Daivą Bajorūnaitę su šeima, New 
Jersey, svainį dr. Algirdą Kanauką su šeima, Californi-
joj bei kitas gimines Lietuvoje. 

Velionis bus paša rvo ta s trečiadienį, gruodžio 10 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v. Pe tkus , Lemont laidojimo namų 
koplyčioje 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby 
Rd.) Atsisveikinimas vyks 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 11 d. 9:30 
vai. r. Petkus Lemont laidojimo n a m ų koplyčioje, iš k u r 
a.a. Viktoras bus pa lydė tas į Pal. Ju rg io Matulaičio mi
sijos bažnyčią, k u r 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po 
Mišių velionis bus pala idotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti la idotuvėse. 

HnLn N u l i ū d u s i š e i m a 

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

A f A 
STASĖ KUMPIKEVIČIŪTĖ 

JAKUBONIENĖ 
Mirė 2003 m. gruodžio 7 d. 
Gimė 1904 m. rugsėjo 15 d. Šiauliuose. 1927 m. 

baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humani tar in ių 
mokslų fakultetą i r mokytojavo. Atvyko į Ameriką 1949 
m., apsigyveno Čikagoje. 

Velionė buvo a .a . Ju rg io Jakubonio žmona. 
Buvo „Giedros" korporacijos na rė . Pr iklausė Putna-

mo Seselių rėmėjoms ir Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuliūdę liko giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 
A.a. Stasė J akubon ienė bus pašarvota penktadienį, 

gruodžio 12 d. n u o 3 v. p.p. iki 8 vai . p.p. Brady-Gill lai
dojimo namų koplyčioje, 2929 West 87th St. , Evergreen 
Park, IL. Atsisveikinimas 6 vai. v. Šeštadienį, gruodžio 
13 d. velionė bus a t lydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčią Marque t te Parke. Šv. Mišios bus aukoja
mos 9:30 vai. r., po kurių bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs
t amus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

L i e t u v o s D u k t e r ų d r a u g i j a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus , tel. 800-994-7600, 
www.pe tkus funeralhomes.com 

Brangiam vyrui 

A t A 
VACLOVUI MITKUI 

mirus, žmonai CECILIJAI, sūnums, dukrai, 
anūkams ir visiems artimiesiems, reiškiu nuo
širdžią užuojautą. 

Ada Sutkuvienė 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkus
http://funeralhomes.com
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APYLINKĖSE 

Lietuvių Agronomų są
junga Čikagoje, užbaigdama 
savo veiklą, Draugo fondui 
paskyrė 2,000 dolerių - Ka
lėdų Senelio dovaną, tapdami 
Draugo fondo garbės nariais. 
Gerajam Kalėdų Seneliui 
nuoširdžiai dėkojame už taip 
stambią dovaną, kurią per
davė Kristina Martinkutė. 

Kurtas Vėlius, Mažosios 
Lietuvos veikėjas, dosnus rė
mėjas ir aukotojas lietuviš
kiems reikalams, JAV LB 
Kultūros tarybai atsiuntė 200 
dol. ruošiamai knygai .Ame
rikos lietuvių pėdsakai" pa
remti. Visų aukotojų sąrašas 
bus išspausdintas toje knygo
je. Anksčiau Kurtas Vėlius 
yra paaukojęs 500 dol. solistės 
Violetos Urmanos koncerto 
rengimui. Už visas jo aukas 
JAV LB Kultūros taryba 
nuoširdžiai dėkoja. 

Agnės Bigelis, gyv. Three 
Oaks, MI, Draugo fondo gar
bės narė, besibaigiančiam 
rudens vajui a ts iuntė 200 
dol., pasiekdama 1,400 dol. 
įnašų sumą. Labai dėkojame 
už stambią paramą Draugo 
fondui. 

Julius Širka, buvęs K. Do
nelaičio lituanistinės mokyk
los direktorius atidavė dalį 
mokyklos archyvo Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui. 
Jame sukaupta gausybė laik
raščių iškarpų, kuriose apra
šomas K. Donelaičio mokyklos 
gyvenimas. K. Donelaičio mo
kyklos mokytojai yra išleidę 
nemažai mokymo priemonių, 
kurių dalis irgi patalpinta į 
archyvą. 

Vytauto Didžiojo univer
siteto doktorantė Ramunė 
Matikonytė ir Pittsburge stu
dijuojanti archeologiją Jenni-
fer Robbins— Mullin lapkričio 
12-15 d. dirbo Pasaulio lietu
vių archyve, ieškodamos me
džiagos apie teatrinį lietuvių 
gyvenimą išeivijoje po Antrojo 
pasaulinio karo. Tyrinėtojos 
domėjosi rašytojo A. Škėmos 
fondu, to laiko periodiniais 
leidiniais. 

Išvyka į Brookfield zo-
ologįjos sodo „Christmas 
lights" sekmadienį, gruodžio 
14 d., 4 v.p.p. organizuoja ASS 
Filisterių Čikagos skyrius. 
Kviečiami visi. ypač šeimos su 
mažais vaikučiais. Smulkesnę 
informaciją suteiks Audrius 
Remeikis, tel: 630-738-1050. 

Nijolė Kairienė perdavė 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centrui dvylika dėžių Lie
tuvoje ir už jos ribų leistų 
periodinių leidinių. Gražiai 
sutvarkyti „Jaunimo gretų", 
„Švyturio", „Skautybės" ir kt. 
žurnalų komplektai. 

Loreta Venslauskienė, 
muzikologė iš Lietuvos, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro Muzikologijos archyve 
renka medžiagą apie kompo
zitorių Vytautą Bacevičių 
(1905-1970), garsų simfonijo
mis, koncertais ir kitais sim
foninio žanro kūriniais. Tai 
kompozitorius, sukūręs XX a. 
klasikinės muzikos repertua
rą fortepijonui. L. Venslaus
kienė tvarko V. Bacevičiaus 
asmeninį archyvą. 

Trečiąjį advento sekma
dienį, gruodžio 14 d. 10 v.r. -
vaikų, jaunimo ir jaunų šeimų 
šv. Mišios. Pamaldoms vado
vaus ir atsisveikinimo pa
mokslą pasakys t. Kazimieras 
Ambrasas SJ. Dėkojamo t. 
Kazimierui už nuoširdų pus
trečių metų darbą jėzuitų 
koplyčioje. 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsi
registravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir turi gerų re
komendacijų prižiūrėti pagy
venusius žmones bei ligonius. 
Yra žmonių, kurie turi medi-
cinį išsilavinimą.. Visus, ku
riems reikia pagalbos, pra
šome kreiptis tel. 773-585-
9500 į Valentiną. 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni
mo lietuviškos patriotinės po
ezijos konkurso terminas pra
tęsiamas iki 2004 m. sausio 
10 d. Slapyvardžiu pasirašy
tus eilėraščius siųsti vertini
mo komisijos pirmininkei dr. 
Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 
Boyne Rd., Barberton, Ohio 
44203. 

Visi Amerikos lietuviai 
pažįsta ir gerbia vysk. Paulių 
Baltakį, OFM (adresas: 6414 
Clinton Ave, Maspeth, NY 
11378-2418). Gal atsiras ge
radaris, kuris jam užprenu
meruos „Draugą". Tai būtų 
prasminga Kalėdų dovana, 
kuri užprenumeravusiojo ge
rą širdį primins visus metus. 
Kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją. 

Kaip sunku senam, vie
nišam, atskirtam nuo my
linčios šeimos, savo liūdnas 
dienas leidžiančiam senelių 
globos namuose... California 
Garden Nursing Center globo
ja ne vieną lietuvį senelį. Jie 
mielai skaito „Draugą", bet 

prenumerata baigėsi, pinigų 
nėra, tad kviečiame Kalėdų 
proga parodyti lietuvišką dos
numą ir užprenumeruoti 
jiems „Draugą". Adresas: Ca
lifornia Garden Nursing Cen
ter, c/o Janina Bareiša 2829 
S. California Ave, Chicago, IL 
60608. Tai bus prasmingas 
pasiruošimas Kristaus Gimi
mo šventei, o seneliai visus 
metus džiaugsis „Draugu" 
Kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją. 

Reading Room of the 
UMCAyra kasdien lankomas 
ir lietuvių studentų. Jie mie
lai paskaitytų „Draugą", jeigu 
kas sutiktų paaukoti vieną 
prenumeratą. Adresas: Re
ading Room of the UMCA, 
University UMCA, 1001 S. 
Wright Str, Champaign, IL 
61820. Ypač asmenys, patys 
lankę šį universitetą, įsitvir
tinę savo profesijoje, tikrai 
galėtų suteikti kalėdinę do
vaną lietuviams studentams. 
Kviečiame kreiptis į „Draugo" 
administraciją. 

Lietuva laisva. Kaip ir kitos 
laisvos pasaulio valstybės, ji 
priklauso Jungtinėms Tau
toms ir turi jose savo am
basadorių. Būtų labai pras
minga, jeigu kas galėtų už
prenumeruoti šiai misijai 
..Draugą". Adresas: Perma-
nent Mission of the Republic 
of Lithuania to the United 
Nations, 420 5th Ave, Fl. 3, 
New York, NY 10018. Už
sienio lietuviai visuomet rėmė 
ir teberemia Lietuvą, tad vie
nintelis lietuviškas dien
raštis, leidžiamas už Lietuvos 
ribų, būtų gera dovana JT 
centre dirbantiems mūsų tau
tiečiams. Kreipkitės į „Drau
go" administraciją. 

IŠARTI IR TOLI 

MADISON-VILNIUS 
SUSIGIMINIAVIMO 

ORGANIZACIJA 
(Madison-Vilnius Sister 

Cities, Inc. - MVSC) labai 
veikli organizacija, nors mies
te ir nėra daug lietuvių. Pra
eitą šeštadienį, gruodžio 6 d. 
MVSC tarybos direktorė Ni
jolė Semėnaitė-Etzvviler su
organizavo išvyką į Kalėdinę 
mugę PLC, Lemonte, IL. Iš
nuomavus autobusiuką, di
desne dalimi prisidėjo ame
rikiečiai. Anot jų, buvo didelis 
pasisekimas: apžiūrėję visą 
PLC, muziejų, galeriją, prisi
pirkę mugėje lietuviškų kalė
dinių dovanų, pasigardžiavę 
lietuviškais pietumis, vakare 
grįžo namo. 

Tautiniu šokių ansam
blis „Žaibas" Madisone, Wis-
consin (remiamas Madi
son-Vilnius Sister Cities. Inc. 
organizacijos), kasmet rengia 
suneštines bendras Kūčias. 
Šiemet, gruodžio 14 d., sekma
dienį susirinksime draugiškai 

ir krikščioniškai pasidalinti 
Kalėdaičiais, pagiedoti kalė
dines giesmes, o vaikučiai at
skleisti savo talentus ir gauti 
dovanėlių. Lietuviškoji dvasia 
bei gera šventiška valia čia 
jungia visus: karo atblokštus 
pabėgėlius, čia gimusius, nau
jai atvykusius lietuvaičius ir 
net kitataučius. 

Daina Zemliauskaitė -
Juozevičienė buvo išrinkta 
nauja Madison-Vilnius Sister 
Cities, Inc. pirmininke, pakei
tusi Ernie Cooney. Iš profesi
jos ji yra aktorė, vaidinusi 
miesto teatruose, ir gidė 
Kapitelyje. Jos vyras Jonas 
Juozevičius. M.D. yra LR 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio vaikaitis. MVSC di
rektorių taryboje yra 6 ame
rikiečiai (jų tarpe ir am
basadorius John F. Tefft tėvas 
Floyd Tefft) ir 7 lietuviai (tarp 
jų 2 naujai atvykę). 

Į*>* 
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RUOŠIAMĖS XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI! 

Nijole Pupienė 

2004 meta i s liepos 3 dieną 
Al l s ta te Arena , Čikagoje, 
vyks didinga XII lietuvių tau
t inių šokių šventė. Dalyvauti 
šioje šventėje yra pakviesta ir 
Čikagos l i tuanist inė mokykla. 
Mokyklos vadovybei, tėvų ko
mitetui , šokių mokytojoms tai 
didelė garbė . Šia proga, lap
kričio 22 d., Jaunimo centro 
kavinėje įvyko mokyklos 
mokinių taut in ių šokių kon
cer tas , k u r i a m e mokiniai pa
rodė tėvel iams įspūdingą tau
t inių šokių meninę programą. 

Koncerte dalyvavo dvi šokėjų 
grupės; vaikų grupė ( 3 - 5 
skyriaus mokiniai), mokytoja 
— Nijolė Pupienė, ir j aun ių 
grupė (6-10 klasės mokiniai), 
mokytoja — Salomėja Radio-
novienė. Dvi pagrindinės šo
kėjų grupės — vaikų ir jaunių, 
atstovaus mūsų mokyklai. 

Taut in ių šokių koncerto 
tikslas —-suburti lietuvių jau
nimą, vaikus, kurie nori būti 
lietuviais ir išlaikyti lietuvy
bę. Tautiniai šokiai yra mūsų 
lietuvių kultūros dalis, ypač 
svarbu, kad ji išl iktų kuo 
ilgiau, tęst iniau ir būtų per
duodama bei puoselė jama 
ateinančioms Amerikos lietu
vių kartoms. 

Renginį pradėjo mokyklos 
direktorės pavaduotoja Laima 
Apanavičienė. Įžanginėje kal
boje ji papasakojo apie ar tė
jančios šventės re ikšmingu
mą, kuo ji ypat inga mums, lie
tuviams, gyvenantiems Ame
rikoje, toli nuo tėvynės. Buvo 
paminėta, kad renginyje daly
vaus daug įvairių grupių ne 
tik iš JAV, bet ir iš Kanados, 
Pietų Amerikos bei Europos 
šalių. Pirmoji tokia pasaulio 
lietuvių taut inių šokių šventė 
įvyko 1957 metais. Tai graži 

ir p rasminga , istoriškai žymi 
šventė. Buvo prašoma tėvelių, 
nel ik t i abe j inga is ir padėti 
nuvežti va ikus į šokių repeti
cijas, kad j a u n i m a s ne tik tau
tinių šokių meno pramoktų, 
bet d idž iuo tųs i l ietuviais 
esantys . 

Mokiniai buvo apsirengę 
taut in ia is drabužiais , atkreipė 
dėmesį g raž i mergaičių — 
šokėjėlių a p r a n g a , sudary ta 
pagal visą senovės lietuvių 
etnografinį stilių: marškiniai 
ilgomis rankovėmis; ilgadry-
žiai ir skersadryžiai sijonai; 
t r umpos , smulk ia i klostytos 
l iemenės; prijuostės; raštuotos 
galvos dangos ; sermėgėlės . 
Bet svarbiaus ia , kad šventinę 
nuotaiką s u k ū r ė laimingi ir 
bes išypsantys patys atlikėjų 
veidai. Kad vaikai sėkmingai 
ir garbingai a ts tovaus Allstate 
arenoje, j a u buvo pastebėta 
koncer to pas i rodymo metu, 
kai šokėjai šoko smagiai ir 
l inksmai nusi te ikę , su dideliu 
e n t u z i a z m u bei a tkak lumu. 
Žaismingų ir l inksmų lietuvių 
tau t in ių šokių išmokė mokyto
jos, ir da r pe r tokį trumpą 
laiką? Ar t ik ra i lengva vaikus 
išmokyti šokio, juos įkvėpti, 
subu r t i ? Kokį reper tua rą 

ruošia šokių mokytojos? 
Mokytoja Nijolė Pupienė 

apie ta i pasakojo: „Aš mokau 
vaikus nuo antro iki penkto 
skyriaus . Tautinių šokių šven
tėje dalyvausime su vaikučiais 
nuo trečio skyriaus. J ie labiau 
subrendę , man labai sekasi 
juos mokyti , jie labai klauso. 
Atrodo, mokiniai labai noriai 
ir d a r n i a i repetuoja. Mano 
vadovau jama šokėjų g rupė 
at l iks ke tur is šokius: „Lietaus 
lašel iai" , „Kūma", „Petkevi
čiaus polka", „Noriu miego". 
J a u n i ų grupė atl iks: „Polka 
mažylė", „Folklorinė pynė", 
„Šitam dideliam būry". Norisi, 
kad vaikai būtų skaidrios nuo
taikos, ruoštųsi šventei visu 
savo jauna tv išku entuziazmu, 
energingai sušoktų", — savo 
m o k i n i a m s linkėjo t au t in ių 
šokių vadovė. 

Akivaizdu, kad visi, su
sir inkę į šią gražią mokyklos 
šven tę , pasiliko su paki l ia , 
džiaugsminga nuotaika. Ir ne
gali būt i kitokio jausmo, pa
s ik l aus ius lietuvių t a u t i n i ų 
šokių r i tmo, kuris kvies kiek
vieną ka r tu pašokti, pr i tar t i 
ar pa t repsėt i . 

Indrė Bar taš iūnienė 
ČLM atstovė spaudai 

RŪPESTIS „MARGUČIO II" 
ATEITIMI 

Artėja metinės šven tės . 
Galvojame apie dovanas ar
t imies iems. Mūsų pašto dė
žutės pilnos įvairių, paramos 
ir labdaros prašančių, laiškų. 
Ne vienas Čikagos ir apylin
kių taut iečių gavo „Margučio 
II" kuklų laiškutį. „Margučio 
I I " va ldyba nuoširdžiai dė
kinga atsiliepusiems ir atsi
un tus i ems savo dovanas. 

Šiais laikais žiniasklaida 
įsisiūbavo. Atėjo naujas infor
macijos amžius . Pr iemonių 
skleisti žinioms šiandien j a u 
t u r i m e aukš tos technikos 
šedevrų. 

Radijas, kaip ir spauda, 
y r a viešosios informacijos 
priemonė. „Margutis II" yra 
seniausia radijo laida Ame
rikoje ir, k iek tik galimybės ir 
finansiniai ištekliai leidžia, 
nea ts i l ieka nuo naujovių ir 
techninių tobulinimų. Tačiau 
„Margučio II" valdybai kelia 
didelį rūpest į aukų mažėji
mas . Kaip ilgai „Margutis II" 
skelbs l ietuvišką žodį, mu
ziką, nau jaus ias ž inias , je i 
nebus gal imybės sumokėt i 
radijo stočiai bei kitų išlaidų. 
„Margut is II" skelbia visus 
organizacijų renginius, mir
ties praneš imus ir sąskaitų 
nes iunč ia . Viską p r i imame 
n a t ū r a l i a i , nepagalvodami 
apie atsilyginimą. Radijo lai
dą, kaip ir spaudą, tur ime 
patys išlaikyti. „Margutis II" 
neturi finansinio užnugario, o 
tik tautiečių, kurie y ra nuola
tiniai lietuviškų darbų rėmė
j a i . „Margut i s II" visiems 
rėmėjams nuoširdžiai dėkoja 
ir jų pava rdės skelbiamos 
radijo programose. 

„Margučio II" valdyba 
paskutiniame posėdyje ypač 
susirūpino dėl radijo laidos 
ateities. Ar galima tikėtis ste
buklų ir su l auk t i d idesnių 
aukų? 

Ats iminkime ar tė jančių 
švenčių proga, kaip yra gera 
ir smagu gauti dovaną, bet di
desnės laimės susilauksime, 
a t s iųsdami dovaną — čekį 
„Margučiai II" ir ta ip pra
tęsime radijo laidos gyvavimą 
ateinantiems metams. 

„Margučio H" aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčiu. 
Lauk iame J ū s ų sveikinimų 
adresu 2711 W. 71st St. , 
Chicago. IL 60629. 

„ M a r g u č i o I I " v a l d y b a 

Stasys Lozoraitis. R Požerskio nuotr. 

Romualdo Požerskio (Lietuva) ir Eugenijaus Butėno (JAV) foto
darbų parodos „Rytoj nebus vakar" atidarymas M. K. Čiurlionio 
galerijoje gruodžio 12 d., penktadienį, 7:30 v.v. Atidaryme daly
vaus Lietuvos konsulas Čikagoje A. Daunoravičius. Kviečiame at
vykti ir kar tu malonioje Kalėdų šventės nuotaikoje skambant for
tepijono muzikai praleisti vakarą. Parodą ruošia Amerikos lietuvių 
meno draugija. 

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS 
Amerikos Lietuvių Romos 

katalikių sąjunga kiekvienais 
metais Vėlinių proga suruošia 
mirusiųjų narių paminėjimą. 
Šiemet, 2003 m. lapkričio 8 
dieną, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje šv. Mišių 
aukoje buvo prisimintos šios 
organizacijos mirusios narės . 
Šv. Mišios prasidėjo procesija. 
Sąjungos vėliavą nešė sekre
torė Sabina Henson. Po jos 
Marijos nuolatinės pagalbos 
vėliava buvo nešama dviejų 
narių. Amerikos vėliavą nešė 
Bernice Nedzveckas, o lietu
višką — Anelė R a m a n a u s 
kienė. Gėlių vainiką a tnešė 
iždininkė Mary Anna Gerčius. 
Rūpintojėlio s ta tu lė lę nešė 
Stasė Visčiuvienė, lietuvišką 
koplytėlę — Angelė Leščins
kienė, o t a u t i n ę juos tą — 
pirmininkė Dale Murray. 

Prieš Mišias pi rmininkė 
Dale Murray t rumpai lietu
viškai ir angliškai pr iminė, 
kodėl mes šiandien čia susi
rinkome — paminėti tą gražų 
krikščionišką ir l ie tuvišką 
paprotį — per Vėlines pasi
melsti už mirusiuosius , ta i 
yra pasimelsti už mūsų miru
sias sąjungietes. J i pakvietė 
kuopų p i rmin inkes uždegti 
žvakes prie altoriaus. Didžią
ją žvakę uždegė Sabina Hen
son, trečios kuopos — Angelė 
Leščinskienė, 20-tos kuopos 
— Stasė Visčiuvienė ir 75-tos 
kuopos — Donna Žilis. Po to 
buvo uždegtos dalyvių ran
kose esančios žvakutės. Žva
kučių šviesoje kiekvienos kuo
pos pirmininkė perskaitė savo 
kuopų mirus ių nar ių pa
vardes. 

Užgesinus žvakutes pra

sidėjo šv. Mišios, kur ias 
a tnašavo dvasios vadas kun. 
Anthony Markus . Šv. Mišių 
skai t in ius l ietuviškai skaitė 
Angelė Leščinskienė, o ang
liškai — Mary Anna Gerčius. 
Kun. Markus pasakė pamok
slą, pr i ta ikytą šiai rimtai pro
gai. 

Buvo sugiedotos giesmės 
„Pulkim a n t kelių", „Prieš 
Tavo altorių", „Nenuženk nuo 
akmens , o Marija" (Šiluvos 
Marijos garbei ) . Vargonais 
pr i ta rė Kazys Skaisgirys. Po 
Komunijos buvo sukalbėta 
malda į „Nukryžiuotąjį Kris-
tų . 

Po mirusiųjų narių pami
nėjimo šv. Mišiose sąjungos 
n a r ė s r inkos i į „Seklyčią" 
bendriems pie tums ir drau
g i škam pabendrav imui . 20-
tosios kuopos pirmininkė Sta
sė Visčiuvienė paskaitė savo 
ei lėrašt į , p r i ta ikytą Vėlinių 
progai . Amer ikos Lietuvių 
Romos katal ikių sąjungos na
rės da r ka r t ą prisiminė savo 
draugijos na re s , kurios j au 
ilsisi Amžinybėje. 

Saulė Jau toka i tė 

.Draugo'' skelbimų skyrius 

Tel. 1-773-S»5-9500 

SKELBIMAI 
Advoka tas 

Vy ten i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
L E E S. S C H N E I D E R 

Kartu dirba dr. Vida Vizgirdaite 
Automobilyje ir darbo sužalojimo bylos 
'personai injury) (medical malpractice) 

medicininis aplaidus patarnavimas. 
7TW. Wacker, Suite 3200.Chirago. 11,60(50! 

Tel. 773-U2-81M (kalba lietuviškai) 
E-mail:vida.v«>woridnet. att.net 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mai l : Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

. D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

N i d a i r Da in iu s Pe t ro
niai , gyv. Willowbrook, IL, dar 
neseniai šventė savo bendro 
gyvenomo pradžią. Tačiau jie 
supran ta , kad be lietuviškos 
spaudos ve ik l iems lietuvių 
visuomenės nar iams neįma
noma apsiei t i , tad a ts iuntė 
. .Draugui" 100 dol. auką. Lin
kėdami Nidai ir Dainiui ne
suskai tomos laimingų ir švie
sių dienų eilės, dėkojame. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 Chic«o. IL 60603 
Galimos konsultacijos šestadienia i s 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd . Chicago. IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

http://att.net
mailto:Gibaitis@aol.com

