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Šiame 
numeryje: j 
Broliški, seser iški , 
skautiški sveikinimai 
Kalėdų bei Naujų me tų 
proga. Ind iv idua lumas , 
seser i škumas i r 
kr ikšč ioniškumas . 
Šventiniai skau tų 
pasi l inksminimai . 

2 psl. 

Saddam Husse in 
pagavus. Naujosios 
JAV LB Kraš to 
valdybos p i rmin inkės 
žodis, p e r i m a n t 
pareigas. Tau tos būs to 
ker t inis a k m u o . 

3 psl. 

Skaitytojų k o m e n t a r a i , 
laiškai ir nuomonės . 
Šeimininkių ker te lė — 
pas i ruoš imas šventėms. 

4 psl. 

Dviejų fo tomenininkų 
parodoje pasižvalgius . 
„Draugo" knygynėl is 
siūlo n e m a ž ą švent inių 
dovanų pas i r inkimą. 
Sveikinimai . 

6 psl. 
, , 

Naujausios 
žinios 

Už prezidento 
R. Pakso apkaltą — 
86 parlamentarai 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas antradienį pasi
rašė siūlymą skelbti apkaltą 
prezidentui Rolandui Paksui. 

Jis buvo 86-tas Seimo na
rys, pasirašęs po tokiu siūlymu. 

Prezidentui atstatydinti po 
apkaltos reikia 85 parlamenta
rų balsų. 

Nors apkaltai skelbti pa
kanka 36 parlamentaru para
šų, jos rengėjai norėjo preziden
tui pademonstruoti, jog Seimui 
pakaks politinės valios jį atsta
tydinti. 

Surinktus parašus ketina
ma pateikti Seimui ketvirtadie
nį. 

Siūlyme skelbti apkaltą pre
zidentas kaltinamas šiurkščiai 
pažeidęs Konstituciją ir sulau
žęs priesaiką pagal šešis punk
tus. Siūlyme nurodoma aplin
kybe, jog prezidentas dar ir me
lavo. 

Kadangi prezidentas kalti
namas šiurkščiu Konstitucijos 
pažeidimu, šiuos kaltinimus 
turės patvirtinti arba atmesti 
Konstitucinis Teismas. 

Sportas 
* Europos vyrų k repš i 

nio k lubų ULEB taurės var
žybų F grupės šeštojo rato 
rungtynėse Vilniaus „Lietuvos 
rytas" antradienį svečiuose 
pralaimėjo Sopoto ..Prokom 
Trefl" komandai 61:74 ir patyrė 
pirmąją nesėkmę po penkių 
pergalių iš eilės. 

* Š ių metų pasaulio ma
žųjų dviračių k roso (BMX) 
čempionato bronzos medalio 
laimėtoja, Europos vicečempio
ne „Cruiser" klasėje bei Senojo 
žemyno taurės laimėtoja Vilma 
Rimšaitė pasirašė vienerių me
tų sutartį su ,,One" komanda. 
Ši komanda, kurios centras įsi
kūręs Olandijoje, šiuo metu yra 
stipriausia Europoje BMX ko
manda. 

Šimtams vaiku — kalėdinė šventė Vilniuje 
Vi ln ius , gruodžio 16 d. 

(Elta) — Lietuvos politikų žmo
nos artėjančių švenčių proga 
nudžiugino 700 socialiai remti
nų vaikų iš visos Lietuvos. 

Antradienį pilnutėlėje Na
cionalinio dramos teatro didžio
joje salėje vaikų namų auklė
tiniai, skurdžiai gyvenančių a r 
daugiavaikių šeimų vaikai, neį
galieji žiūrėjo naujausią J u 
liaus Dautarto spektaklį vai
kams „Pelenė", o teatro prie-
salyje jų laukė įvairios staig
menos. 

Per spektaklio pertrauką 5-
12 metų amžiaus vaikams liau
dies tradicijų teatro „Antis" ak
toriai pasakojo apie lietuviškų 
Kalėdų tradicijas, o po spektak
lio vaikų laukė Kalėdų Senelis 
ir Bobutė su vertingomis do
vanomis — sostinės leidyklos 
„Alma littera" knygomis bei 
saldumynais. 

Linksma šventė va ikams 
surengta prezidento Rolando 

Apie Lietuvos prezidento 
apkaltą sužinos viso pasaulio 

katalikai 

Kalėdinio renginio organizatores apsuptos vaikų. Algirdo Sabaliausko (ELTAi nuotr. 

Pakso žmonos Laimos Pak-
sienės, Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko žmonos Jolantos 
Paulauskienės, premjero Algir
do Brazausko žmonos Kristinos 
Brazauskienės, neįgalių žmonių 
draugijos „Vilties Spindulys" 
pirmininkės Edos Krasnadams-

kienės bei „Senukų labdaros ir 
paramos fondo" sumanymu. 

„Adventas yra ypatingas 
metas, kai turime būti geri vieni 
kitiems, rodyti meilę ir suprati
mą, atjausti artimą. Nes išda
linta meilė yra didžiausia dova
na, kokią žmogus gali duoti 

žmogui. O ši graži šventė septy
niems šimtams vaikų ir bus mū
sų širdžių šilumos bei meilės do
vana mažiesiems, kur iems liki
mas pagailėjo tėvų meilės, svei
katos ar lėmė gyventi nepritek
liuje", teigė viena iš šventės 
rengėjų L. Paksienė. 

Vi ln ius , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Vatikano radijo užsie
nio žinių redakcija italų kalba 
jau paskelbė apie Lietuvos Sei
me pradėtus rinkti paradus dėl 
Lietuvos prez idento Rolando 
Pakso apkaltos, taip pat apie 
Seimo specialiosios komisijos 
darbą ir išvadas, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Tarsi p e r k ū n a s iš giedro 
dangaus t r enkė ir žinia iš Vil
niaus, kad Lietuvos prezidentas 
paniekino Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios vadovus. 

„Nuo šiol apie situaciją Vil
niuje mes savo klausytojus keti
name informuoti pastoviai. Mes 
manome, jog katalikiškos vals
tybės prezidentui gresiantis ap
kaltos procesas yra svarbi nau
jiena", d ienraščiui paaiškino 
Vatikano radijo užsienio redak
cijos vadovas Pier Marini. 

Kiekvieną dieną 8 valandą 
ryto ir 2 valandą po pietų Vati
kano radijas parengia apžval
ginę žinių laidą. Šventojo Sosto 
radijo transliuotojas daugiausia 
dėmesio skiria popiežiaus veik
lai. Tačiau radijo laidose apžvel
giamos ir Vatikano kurijos nau
j ienos, bažnytinis gyvenimas 
bei svarbiausi įvykiai užsienio 
valstybėse. 

Vėliau pranešimai iš Romos 
radijo bangomis ir in ternetu 
paskleidžiami po visą pasaulį. 

Vatikano radijas žinių lai
das transliuoja itališkai, ang
liškai ir prancūziškai. 

„Tik nepamanykite, kad ga
vome kažkokių nurodymų iš 
viršaus gilintis į įvykius Lie
tuvoje. Mums rūpi, kokia Lie
tuva įstos į Europos Sąjungą", 
aiškino užsienio redakcijos va
dovas P. Marini. 

Suteikiant pilietybę J. Borisovui, 
buvo padaryti keli pažeidimai 
Vi ln ius , gruodžio 16 d. 

(BNS) —Dosniausiam preziden
to rėmėjui Jurijui Borisovui 
išimties tvarka suteikiant Lie
tuvos pilietybę, buvo padaryti 
šeši įstatymų pažeidimai. 

Tai per teisminius ginčus 
Konstitucinio Teismo posėdyje 
antradienį sakė Seimo atstovas. 
Seimo kanceliarijos Teisės de
partamento vyresnysis patarė
jas Mindaugas Girdauskas. 

„Pilietybės reikalų komisi
jos teisėto ir pagal įs tatymą 
įforminto sprendimo nebuvi
mas, prezidento dekreto kontra-
signacįjos principų nesilaiky
mas, nepateikimas visų doku
mentų, būtinų pilietybės sutei
kimo procedūrai pradėti, Lietu
vos Respublikos pilietybės ne

gerbimas, pilietybės suteiki
mas, nepaisant operatyvinio ty
rimo ir nepatikrinimas, ar nėra 
aplinkybių, dėl kurių pilietybė 
negali būti teikiama", teigė M. 
Girdauskas. 

Konstitucinis Teismas Sei
mo prašymu svarsto, ar teisėtas 
šiemet balandį pasirašytas R. 
Pakso dekretas, kuriuo Lietu-
%'os pilietybė išimties tvarka 
suteikta jo prezidentinės rinki
mų kampanijos dosniausiam 
finansuotojui Jurijui Borisovui. 

„Konstitucija yra tiesiogiai 
taikomas aktas, todėl, teikiant 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
visų pirma turi būti vadovauja
masi Konstitucijos principais ir 
normomis. 

Nukel ta į 5 psl . 

Prokuratūra n e t i r s 
t a r i a m ų m ė g i n i m ų 

papirkt i p r e z i d e n t ą 
Vilnius, gruodžio 16 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
tūra nusprendė nepradėti iki
teisminio tyrimo dėl tariamų 
mėginimų papirkti prezidentą 
Rolandą Paksą. 

Prokuratūra savo sprendi
mą motyvavo tuo, kad nebuvo 
gautas koks nors asmens, ži
nančio apie nusikalstamą vei
ką, pranešimas, pareiškimas 
arba skundas, k-'riame būtų 
nurodyti nusikalstamos veikos 
požymiai. Taip pat negautas 
prezidento pareiškimas, pra
nešimas arba skundas, kuria
me būtų nurodytas veikos pa
darymo vieta, laikas, būdas, pi
niginė suma, asmenys ir kitos 
aplinkybės. 

Nukelta i 5 psl . 

Pinigu Rusijoje prieš rinkinius gavo ne vienas 
l ietuvių politikas 

Vi ln iu s , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Žinomas Rusijos poli
tologas Aleksandr Beker teigia, 
kad pinigų r inkimams Rusijoje 
gavo ne tik prezidentas Rolan
das Paksas, bet ir kiti lietuvių 
politikai, rašo dienrašt is „Res
publika". 

„Manote, kad tik R. Paksas 

gavo pinigų iš Rusijos savo 
rinkimų kampanijai? Jei taip — 
didžiai klystate. Ir per 2000 me
tų Seimo r inkimus vizituotojai 
iš Vilniaus šliaužiojo po Mask
vą, ieškodami pinigų savo rin
kimų kampanijoms. Esu t ikras, 
jog šis procesas vyks ir 2004 me
tais prieš eilinius jūsų parla

mento rinkimus. Tik jie elgiasi 
kur kas protingiau... O Paksui 
tiesiog nepasisekė dėl artimiau
sios aplinkos, j iems greitai 
susisuko galvelės nuo rinkimų 
pergalės, tai ir kenčia preziden
tas", interviu dienraščiui teigė 
A. Beker. 

Nukelta į 5 psl. 

Seimas patvirtino draudimo nuo nedarbo tvarką 

Įsteigta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
asociacija „Baltijos skydas" 

Vi ln iu s , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Lietuvoje nuo 2005 
metų pradės veikti nauja drau
dimo nuo nedarbo sistema, pa
gal kurią bedarbio pašalpos dy
dis priklausys nuo darbo stažo. 

Tai numato Seimo ant ra
dienį priimtas Nedarbo sociali
nio draudimo įstatymas, kur is 
numato padidinti nedarbo drau
dimo išmokas ir susieti jas su 
buvusiu uždarbiu bei nuo 24 
mėnesių iki 18 mėnesių suma
žinti paskutinių trejų metų bū

tinojo darbo stažo reikalavimus 
nedarbo draudimo išmokai gau
ti. 

Pavyzdžiui, nedarbo išmoka 
bus mokama 6 mėnesius, jei 
darbo stažas bus mažesnis negu 
25 metai, 7 mėnesius, jei stažas 
bus 25-30 metų, 8 mėnesius, kai 
stažas sieks 30-35 metus, ir 9 
mėnesius, jei jis sieks 35 metus 
ir daugiau. 

Siekiant skatinti bedarbius 
aktyviau ieškoti darbo, pirmus 
tris mėnesius bus mokoma visa 

nedarbo išmoka, kurios dydį 
nustatys vyriausybė. 

Manoma, kad 2005 metais ji 
sieks 155 litus, 2006-aisiais — 
160 litų, o 2009-aisiais — 210 
litų. 

Darbo netekęs žmogus, ku
rio atlyginimas bus 500 litų, pir
muosius tris mėnesius gautų 
apie 355 litų bedarbio pašalpą, o 
jeigu jo uždarbis sieks 2,000 
litų, bedarbio pašalpa bus 710 
litų. 

Nukelta į 5 psl. 

Gruodžio 12 d. Rygoje Lat
vijos Valstybinės kareivių są
jungos vadovas Nikolajs Roma-
novskis, Estijos Laisvės kovoto
jų sąjungos vadovas Heino Ker-
de ir Lietuvos Laisvės kovos są
jūdžio vadovas Jonas Čeponis 
pasirašė susitarimą dėl asocia
cijos „Baltijos skydas" steigimo. 

Minėtos organizacijos išlai
kys savo juridinį savarankiš 

kumą, tačiau derins savo veik
lą, dalyvaudamos savo valsty
bių visuomeniniame gyvenime. 

Asociacijai vadovaus de
vynių asmenų konsultacinė ta
ryba, į kurią kiekviena valstybė 
deleguos po t r is atstovus. 

Tarybos pirmininko parei
gas eis Latvijos atstovas. 

Pirmininkai keisis kasmet. 
Nukel ta į 5 psl. 

Lietuvoje steigiama nauja 
paramediko specialybė 

Vi ln ius , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Iki 2007 metų Lie
tuvos sveikatos apsaugos siste
moje pradės dirbti nauji specia
listai — paramedikai. 

Sveikatos apsaugos minis
terija (SAM) jau parengė šių 
specialistų pareigų, te is ių ir 
kompetencijos medicinos nor
mos projektą. 

Paramedikų medicinos nor
mos projekte numaty ta , kad 
gyvybei pavojingų būklių ir 
sužeidimų atvejais paramedi-
kas nukentėjusiajam teiks pir
mąją medicinos pagalbą. J i s at
vyks į pagalbos teikimo vietą, 
prireikus informuos apie įvykį 
bei iškvies reikiamas specialią
sias tarnybas. N u k e l t a į 5 ps l . 

K a u n o n u s i k a l t ė l i o 
„ H e n y t ė s " b y l a 

n u t r a u k t a 
d ė l s e n a t i e s t e r m i n o 

Kaunas , gruodžio 16 d. 
(BNS) — Kauno nusikaltėlių 
autoritetu vadinamam 47 metų 
Henrikui Daktarui byla už tar
pininkavimą išperkant vogtus 
automobilius nut raukta dėl se
naties termino. 

Tokį nuosprendį antradienį 
paskelbė Kauno apygardos tei
sėja Regina Majauskienė. 

Ji paskelbė, kad už keturis 
bylos epizodus pagal naują bau
džiamąjį kodeksą H. Daktarui 
taikytinas senaties terminas, o 
pagal vieną, neįrodžius jo nusi
kalstamos veikos, — išteisina
mas. 

Prokurorai teismui siūlė H. 
Daktarui skirti 6.5 metų lais
vės atėmimo bausmę. Jie neko
mentavo, ar per 20 dienų ap
skųs nuosprendį Aukščiausia
jam teismui. N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
įReiTBarais AFP. Reuters, AP, tnteriax, ITAR-1A3S 

tirai agsMBRt pranešimais) 

kad televizija savo archyvinius 
kadrus pateikė kaip tiesioginį 
reportažą iš Irako. 

JAV 

EUROPA 
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II antradienį ne
pagailėjo kritikos JAV ir jų są
jungininkėms, įsiveržusioms į 
Iraką be Jungtinių Tautų (JT) 
pritarimo, ir teigė, kad jos pasi
davė pagundai pasinaudoti jė
gos teise, užuot pasinaudoju
sios teisės jėga. Tradicinis po
piežiaus laiškas, skirtas Pasau
linei taikos dienai, kurią krikš
čioniškasis pasaulis mini sau
sio 1-ąją, kaip visuomet pa
skelbtas likus kelioms savai
tėms iki Naujųjų metų. Šieme
tiniame laiške popiežius ta ip 
pat kreipiasi į demokratijas, 
kovojančias su terorizmu, ragi
na jas laikytis tarptautinės tei
sės principų ir paisyti pagrindi
nių žmogaus teisių. Visų pa
saulio valstybių ir organizacijų 
vadovams išsiuntinėtame krei
pimesi 83 metų popiežius kalba 
apie J T reformos būtinybę ir 

tai, kad tarptaut inė bendruo
menė turi išsigydyti nuo di
džiausių socialines neteisybės 
apraiškų, galinčių pakurstyti 
terorizmą. 

V a t i k a n a s . Popiežiškosios 
teisingumo ir taikos tarybos 
pirmininkas arkivyskupas, bu
vęs popiežiaus pasiunt inys 
Jungtinėse Tautose Renato 
Martino antradienį sukritikavo 
JAV7 karo pareigūnus, leidusius 
išplatinti reportažą apie su
čiuptą Saddam Hussein. kuria
me su juo elgiamasi ..kaip su 
gyvuliu", ir pareiškė jaučiąs 
užuojautą nuverstajam Irako 
diktatoriui. , 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos nepriklausoma televi
zijos komisija antradienį nu
baudė britų televizijos kanalą 
..Sky News" 50.000 svarų ster
lingų (per 245,000 litų) bauda 
už kadrų, parodytų Irako karo 
kampanijos dienomis, klastoji
mą. Tyrimo metu paaiškėjo, 

V a š i n g t o n a s . Amerikie
čių tardomas buvęs Irako dik
tatorius Saddam Hussein iki 
šiol neigia, kad vadovavo ar 
planavo Irake vykdytus išpuo
lius ar kad šioje valstybėje yra 
masinio naikinimo ginklų, ant
radienį rašo „The New York Ti
mes". Tačiau JAV pareigūnai 
kol kas nelabai vertina Saddam 
Hussein pateikta informaciją ir 
spėja, kad tik po kelių savaičių 
ar mėnesių jis bus „atviresnis". 
Šeštadienį suimtą diktatorių 
neskelbiamoje vietoje tardo 
JAV centrinės vadovybės, Cent
rinės žvalgybos valdybos (CIA) 
ir Gynybos departamento žval
gybos valdybos nariai. Vienas 
JAV pareigūnas sakė, kad Sad
dam ..nesipriešina ta prasme, 
kad atsakinėja į klausimus, o 
ne atkakliai laikosi savo ar ne
kalba išvis, tačiau nepadeda" 
Kitas pareigūnas sake, kad 
Saddam suteiktos karo belais
vių garantijos, kurias numato 

Ženevos konvencija, bet perspė
jo, kad jo statusas gali pasikeis
ti, jei bus nustatyta, jog jis pri 
sidėjo prie išpuolių, kur ie po ge
gužės 1 dienos buvo vykdomi ne 
prieš karinius taikinius 

J u n g t i n i ų Tautu genera
linis sekretorius Kofi Annan 
antradienį ragino paspar t in t i 
valdžios perdavimą irakiečiams 
ir sakė. kad tai padėtų greičiau 
normalizuoti padėtį šioje vals
tybėje K. Annan džiaugsmin
gai sutiko žinią apie Saddam 
Hussein sulaikymą. ,,Jo suėmi
mas simbolizuoja ne tik buvu
sio Irako režimo žlugimą. J i s 
suteikia irakiečiams ir naujos 
pradžios galimybę, o m u m s pa
veda lemtingą užduotį — pa
dėti jiems perimti savojo liki
mo kontrolę", sakė jis. 

Vaš ing tonas . JAV Gyny
bos departamentas iki sausio 
pradžios atidėjo konferenciją 
firmoms, norinčioms gauti JAV 
finansuojamas 18.6 mlrd. dole
rių vertės sutartis dalyvauti at
statant pokario Iraką Pentago
nas jau ne kartą yra atidėjęs 
konkursus, nes Vaš ing tonas 
nenori leisti juose dalyvaut i 

valstybėms, nepritarusioms ka
rui Irake. JAV valdžios spren
dimu, sutarčių negaus Rusijos. 
Prancūzijos, Vokietijos ir Kana
dos, taip pat dešimties kitų vals
tybių, nepritarusių Vašingto
no nuostatai jėga spręsti Irako 
problemą, firmos. 

IRAKAS 

pasikėsinti į Saddam Hussein 
per jo dėdės laidotuves, tačiau 
plano atsisakyta, kai per mo
kymus žuvo 5 kariai. Kariuo
menės cenzoriai pirmadienį pa
naikino 11 metų galiojusį drau
dimą pranešti apie planą, leis
dami paskelbti detales apie 
nutrauktą operaciją. 

B a g d a d a s . Irako naujasis 
karo nusikalt imų teismas dar 
kelis mėnesius nebus pasiren
gęs teist i Saddam Hussein, 
antradienį sakė irakiečių tei
sėjas ir JAV paskir tos Val
dančiosios tarybos narys Darą 
Nooraldin, kur is pridūrė, jog 
teisėjams iš kitų valstybių gali 
būti leista dalyvauti teisme. 
J is sakė, kad teismas dar ilgai 
nebus pasirengęs nieko teisti ir 
kad sp rend imas dėl mir t ies 
bausmės Saddam Hussein pri
klausys nuo laikinosios vyriau
sybės, kuri turi būti suformuota 
kitais metais. 

QATAR 

IZRAELIS 
Jeruza l ė . Izraelio specia

liosios pajėgos po 1991 metų 
Persijos įlankos karo planavo 

Qatar Saddam Hussein 
sesuo Nawal Ibrahim al-Hasan 
pirmadienį pareiškė, kad jos 
brolis „arabų pasaulio didvyris 
Saddam Hussein niekada ne
būtų taip paprastai pasidavęs. 
Tikriausiai prieš jį buvo panau
doti narkotikai ar nervus para
lyžiuojančios dujos, jis nebūtų 
leidęsis taip žeminamai sulai
komas savo noru". 

Qatar. Saddam Hussein 
duktė Raghad antradienj sakė. 
kad ji ir jos seserys nori tarp
tautinio teismo savo tėvui. „Jo 
neturėtų teisti (Irako) valdan
čioji taryba, kurią įsteigė oku
pantai", telefonu iš Jordanijos 
sake Raghad. „Mes norime 
tarptautinio, teisingo ir teisėto 
teismo", sakė ji. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Reg ienė 
2652 W. 65 S t r e e t 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 
Tel . 773-476-7089 

Sveikiname! 
Miel i s e s ė s i r b r o l i a i , 

Šia ypatinga proga, linkime visiems Jums džiaugsmingų 
švenčių ir laimingų artėjančių Naujųjų metų. Lai Gerasis Tėvas 
palaimintų Jus ir Jūsų artimuosius, duotų Jums sveikatos ir 
ryžto dirbti mūsų mielos skautijos labui, ir toliau tęsti tą darbą, 
kurį pradėjo mūsų pirmūnai prieš 80 metų. 

Baigiasi įspūdingi Karaliaus Mindaugo Karūnavimo 
sukaktuviniai 750 metai. Jubiliejinėje stovykloje džiaugėmės ir 
didžiavomės mūsų turtinga tautos praeitimi. Kalifornijos kal
nuose ir pušynuose pajutome tą ypatingą skautiškos šeimynos 
artumą. Užmezgėm ryšius su plačiojo pasaulio sesėmis ir bro
liais. Nekantriai laukiame koki stebuklingi nuotykiai mus 
užtiks ateinančiuose 2004 metuose. 

Šių švenčių proga, prisiminkime ne tik savuosius. 
Prisiminkime ir tuos, kurie laimės gyvenime neranda, kuriems 
dienos neužtikrintos iki rytojaus, kuriems džiaugsmas nežino
ma sensacija. Galų gale, mes visi esame broliai ir seserys šiame 
mažam pasaulyje. 

Budėkime! ir Ad Meliorem! 
v . s . fil . R i m a n t a s G r i š k e l i s 

LSS Pirmijos p i rmin inkas 
v . s . D a l i a T r a k i e n ė 

LSS Seserijos vyr iaus ia skau t i n inke 
v . s . fil. R o m a s R u p i n s k a s 

LSS Brolijos vyr iaus ias s k a u t i n i n k a s 
v . s . fil . Z i t a R a h b a r 

Akademinio Skau tų sąjūdžio vadijos p i rmin inkė 

* * * 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus 
Lietuviškos Skautybės fondo narius ir rėmėjus. 

Broliams skautams ir sesėms skautėms linkiu 
džiaugsmingų Kristaus Gimimo švenčių, sėkmingų ir veiklių 
skautybėje 2004-ųjų metų. 

v . s . frl . P e t r a s M o l i s 
Lietuviškos Skau tybės fondo p i rmin inkas 

Šv. Kalėdų šventėse linkime, kad užgimusio Jėzaus šviesa 
pasklistų po pasaulį, pažadintų taiką ir suteiktų ramybę, laimę 
visiems tautiečiams. 

Sveikiname mūsų rėmėjus ir visą skautiškąją šeimą ir 
linkime laimingų Naujųjų 2004 metų. 

V y d ū n o f o n d a s 

Sveikinu visus filisterius šventų Kalėdų proga ir linkiu 
laimingų, skautiškų Naujųjų metų. 2004-tais metais 
Akademinis Skautų sąjūdis švenčia 80-tų metų jubiliejų. 
Panaudokime šį ypatingą įvykį stiprinti Akademikų bei skautų 
vienetų veiklą, siekdami pilnai įgyvendinti skautavimo idėjas, 
kurias Baden Powell ir Petras Jurgėla pradėjo. 

Ad Meliorem! 
s. fil . V y t e n i s P . K i r v e l a i t i s 

Filisterių Skautų sąjungos centro valdybos p i rmin inkas 

Visiems broliams ir sesėms, jūrinio skautavimo rėmėjams ir 
talkininkams linkime linksmų Kalėdų ir „Gero vėjo!" 2004-se 
metuose. 

Č i k a g o s j ū r o s s k a u t i n i n k ų , - i u , „ G r a n d i s " 

Sveikiname visus brolius, seses, vadovus, vadoves, tėvelius 
ir skautiškos veiklos rėmėjus, linkėdami linksmų šv. Kalėdų, 
sėkmingų ir darbingų Naujųjų metų. Kartu dirbkime ir 
budėkime. 

„Auš ros V a r t ų " / „ K e r n a v ė s " s k a u č i ų t u n t a s 
„ L i t u a n i c o s " s k a u t ų i r j ū r o s s k a u t u t u n t a s 

„ N e r i j o s " j ū r o s s k a u č i ų t u n t a s 

Ramių, malonių šv. Kalėdų, sveikų ir sėkmingų Naujų metų 
linkime visiems. 

„ S i e t u v o s " s k a u t i n i n k i ų i r v y r . s k a u č i ų d r a u g o v ė 
„ V e r p s č i ų " s k a u t i n i n k i ų b ū r e l i s 

Visiems broliams ir sesėms, „Skautybės kelio" skaitytojams 
ir bendradarbiams linkiu linksmų šv. Kalėdų, sveikų, darbingų 
ir skautiškai kūrybingų 2004-tų metų. 

j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 
„Skautybės kelio" r edak to rė 

Visiems skautams bei skautėms linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų metų LSS Pirmijcs posėdžio, vykusio 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, š.m. lapkričio 15 d. Iš kairės: y.s.fil. Rimantas Griškelis — LSS Pirmijos pirm.; 
v.s. fil. Romas Rupinskas — LSS Brolijos vyr. skautininkas; v.s. fil. Tadas Dabšys; v.s. fil. Zita Rahbar — ASS 
Seserijos vyr. skautininke; v.s. Jūratė Valee — LSS Seserijos vyr. skautininkės pavaduotoja; s. Rūta Sušinskienė 
— LSS Pirmijos pirmininko pavaduotoja; ps. Vitalija Vasaitienė — Pirmijos sekretore; v.s. Irena Markevičienė — 
LSS Pirmijos ir Seserijos iždininkė: s. Edis Leipus — LSS Brolijos vyr. skautininko pavaduotojas; s. fil. Jonas 
Variakojis — ASS Vadijos pirmininkės pavaduotojas. 

Kalėdas linksmai švęsti visiems linki buvusių čikagiečių skautininkų Eugenijaus ir Irenos Vilkų „gauja" — gausi 
skautiška šeima, kuriai per giminystės ryšius prikiauso v.s. kun. Antanas Saulaitis. SJ, sk. vytis Vygaudas 
Grinius ir sk. vytis Rimas Stočkus. Jie visi susitiko Jubiliejinėje stovykloje, vykusioje Kalifornijoje 2003 m. 
vasarą. 

INDIVIDUALUMAS, SESERIŠKUMAS IR 
KRIKŠČIONIŠKUMAS 

Alber t C a m u s , p r a n c ū z ų 
žurna l i s tas , rašytojas ir d ra 
m a t u r g a s , 1957 m. l i t e r a t ū r i : 

nės Nobelio premijos laimėto
j a s , teigė; 

„Neik priekyje m a n ę s — 
gal aš neseksiu, 
Neik paskui m a n e — gal 

aš nevesiu, 
Eik šalia m a n ę s ir būk 

mano drauge" . 
Šie žodžiai, be abejo, nebu

vo taikomi LSS Seseri jai , gal , 
greičiau socialinei moralei iš
ryškint i , vyro — moter ia i , ar
ba priešingai , tač iau , juose aš 
r a n d u tri lypę sąvoką, kurios 
pirmoji būtų — individualumas. 

Nėra dviejų pas ikar to jan
čių žmonių žemėje. Yra d a u g 
panaš ių veidų, akių, šypsenų, 
be t n ė r a dviejų p a s i k a r t o 
jančių sielų. Aš, a r b a tu , gal 
buvome, gal būs ime, bet d a b a r 
— esame, ir aš nesu tavimi , o 
tu nes i m a n i m i . K i t a i p iš-
s i r e i škus , k i e k v i e n a s , - a iš 
mūsų y ra u n i k u m a s , nepasi
kar to jant i s , besikeičiantis , be t 
ir ne dubl ikuojamas, visa es
me ir būtybe — vienkar t in i s . 

Nepaisant , kad kiekvienas 
žmogus yra individualiai ki
toks, j i s , vis dėlto, y r a socia
lus , gyvena, mokosi ir dirba 
t a r p kitų: šeimoje, mokykloje 
ir visuomenėje. Gyvendamas 
panaš ia i kaip ir ki t i , j i s lyg ir 
užs ideda uniformą. T a r p tokių 

visada a t s i r a n d a koks nors 
vadovas, koris norėtų, k a d jo 
patirtis ir jo gyvenimo saikai 
būtų pritaikomi miniai, k a d jis 
būtų sekamas , k a d jo ta lenta i 
triumfuotų i£ k a d jo išrnįntis 
taptų d ik ta tor i ška . Tai 
nereiškia, kad žmogus — indi
vidas, užsidėjęs tam t ikro 
gyvenimo būdo uniformą, tap
tų robotu, kur io veiksmai ir 
galvosena atitiktų iš anksto įra
šytuosius ir įkalbėtuosius ko
kio nors gero ar pikto genijaus. 

Mes irgi dėvime uniformą: 
vienodai pasiūtą — organiza
cijoje, panašiai išgyvenamą — 
širdyje, tačiau m u m s ji y r a se
seriškumo rūbas . Skautų sąjū
dis y r a auklėjamoji organiza
cija, skir iant i savo jėgas, pa
tirtį, gabumus ir širdį j aun i 
mui — būsimai pasaulio suau
gusiųjų ka r t a i . Nieko nė ra 
gražesnio kaip iš kartos į kar
tą tobulėjantis žmogus, suge
bąs savo dvasinėmis galiomis 
apvaldyti nuogą materiją ir 
perduoti pasiektą dvasinį ir 
kultūrinį lygį ki tai k a r t a i 
aukštesniame laipsnyje. 

Čia išryškėja antroji sąvo
ka — „... gal a š nevesiu". Aš 
galiu ned ik tuo t i , ne įsakyt i , 
bet gal iu seseriškai dalint is . 
Jei tu priimsi ir dalinsies su 
manim, — aš jaus iuos , kad or
ganizacija nebuvo bergždžia. 
Galbūt, aš ne tu rė s iu tiek 

daug , kiek tu, tad , p r a š a u ir 
t avęs — dalinkis su man imi , 
— aš džiaugsiuosi ir įvertinsiu. 

Trečioji sąvoka, beveik iš
re ikš ta Kris taus žodžiais, „Eik 
ša l ia manęs", man reiškia: bū
k i m e individual ios , da l i nk i 
mės ir seseriškai siekime bendro 
t ikslo. Kristus buvo mokytojas 
ir Dievas. J is sakė: „Sek ma
ne". Mes sakome: JBūk šalia 
manęs , būk mano sese; e ikime 
k a r t u , — tuo pačiu keliu, ku
r iuo Kris tus mokė eiti visą 
žmoniją". 

Skau tų sąjūdžio skel 
b iamos idėjos y r a labai 
krikščioniškos: 

Dievui — mūsų visų Tėvui, 
Tėvynei — protėvių ir ma

no žemei laisvėje, ar priespaudoj, 
Artimui — tau ir j aunes 

niam,-ei. 
Tad norėčiau da r kar tą pa

kar tot i Albert C a m u s posakį 
su komentarais : 

— Neik priekyje m a n ę s , 
nediktuok, — aš galiu nesekt i , 
nes esu individuali. 

— Neik paskui mane , — 
m u s veda ne i nd iv idua lū s 
žmonės ar diktatoriai, bet idealai. 

— Eik šalia manęs ir būk 
m a n o d rauge , — būk m a n 
sesuo. — dalinkimės ir padė
k ime viena kitai va rdan sese
r iškumo ir ateinančios ka r tos . 

s. I r . Š e r e l i e n ė 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTUĮ GYDYTOJAS 

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

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 

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

EDMUNDAS VTZ1NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Center for Health, 
1200 & York, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

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

Lietuviams sutvarkys danfts už pnenamą kaną. 
Susitarimui kabeli angjfekai arba Setuvėkai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

GERBIAMIEJI VYDŪNO FONDO 
RĖMĖJAI 

Su pasit ikėjimu žengiame 
į 2004 metus . Tikimės, kad jie 
bus sėkmingi J u m s , mums ir 
l ietuviškajai l ietuvių visuo
menei. Šie meta i buvo der
lingi mūsų veiklai. Rėmėme 
įvairius ku l tū r in ius užsimo
jimus, patys organizavome ir 
pravedėme šiuos darbus: 

1. Teikėme paskolas stu
dijuojantiems s tuden tams . 

2. Paskyrėme 40 stipendi
jų Lietuvos s tuden tams . 

3. Lietuviai s tudenta i y ra 
plačiai paplitę pasaulyje. Pa
skolomis (be palūkanų) yra 
pasinaudoję: Airijoje, Austr i 
joje, Argent inoje , Estijoje, 
Havajuose, Latvijoje, Lietuvo
je, Olandijoje, Švedijoje, Vo
kietijoje. 

4. Lietuvos istorijos leidi
me dirbame toliau. Yra ver
čiama į anglų kalbą, dr. B. 
Makausko pa rašy ta Lietuvos 
istorija. J i bū t ina angliškai 
kalbančiam pasaul iui , ne t ir 
mūsų va ikams . Nuo K. J u r -
gėlos išleistos Lietuvos istori
jos (1943 m.), jos leidimu 
niekas nesirūpino. 

5. Kad d a r neapleistume 
kultūros dirvonų, tenka imtis 
nepelningo knygų leidimo darbo. 

6. Ruošiamės išleisti Vy
dūno fondo 50 m. veiklos kny
gą. Ba ig iame ruošt i Skau tų 
šeimos genocido rinkinį. 

7. Vykdome prel. J . P runs -
kio ir K. Sidabrų rašinių kon
k u r s u s j a u n i m u i . 

8. Lietuvoje iš s tambesnių 
aukotojų, jų vardu skir iame: 
premijas/pažymėjimus; Dr. J . 
Ciplijausko, J . Čiurlionienės, 
S. Kolupailos, I. Končiaus, Br. 
Kvyklio ir V. Jonuška i tės — 
Z a u n i e n ė s s t ipendi jas : B . 
Cipl i jauskai tės , J . Milvydo ir 
L. Maska l iūno . 

Širdingai dėkojame mūsų 
mielom dail . Z. Sodeikienei ir 
A. Sutkuviene i už gražių kū
rinių panaudoj imą kalėdinėse 
a t v i r u t ė s e . Šį k a r t ą pr ide
d a m e a tv i ru tes par ink tas iš 
praei tų Kalėdų kūrybos. 

Vis iems gausiems Vydūno 
fondo rėmėjams ir aukotojams 
l inkime l inksmų šv. Kalėdų ir 
la imingų Naujųjų metų. 

Pagarb ia i dėkingi, 

L e o n a s M a s k a l i ū n a s 
Tarybos prezidiumo 

pi rmininkas 
Š a r ū n a s R i m a s 

Valdybos p i rmininkas 

KALĖDŲ ŠOKIAI 
K u r ? — PLC Sporto salėje 
Kada? — Gruodžio 25 d., 

8 vai. vak. 

K a m ? — J a u n i m u i vyres
n iam, ka ip 16 metų. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Union Pier. MI. ..Palangos laivo" jūrų skautų kalėdinė programa, atlikta Union Pier Lietuvių draugijos kūčių 
vakarienėje gruodžio 6 d.. Oommunity Baptiat Church salėje, Union Pier, MI. Iš kairės I eil.: Kajus Švabas, 
Kristina Dervishi, Aras Karaitis ir Darius Švabas; stovi: Aras Augustaitis. Joseph Dervishi, Vytenis Karaitis, 
Ava Karaitytė ir !,aima Augustaitytė. Lino Johansono nuotrauka. 

K u r ? — Ateitininkų na
muose, Lemont, IL. 

K a d a ? Gruodžio 31 d. — 
pabendravimas 7:30 vai. vak., 
vakarienė 9 vai . v. 

K a m ? J a u n i m u i vyres
niam, kaip 18 metų. 

S k a m b i n k i t e Birutei An-
kutei iki gruodžio 29 d. J i su
teiks informacijas apie ka inas 
ir k t . Telefonas 708-846-2342. 

Abu renginius ruošia Aka
demikų skau tų sąjungos. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Vaiva V is Gečys. 

DIRBAME TĖVYNĖS LABUI 
JAV LB Kraš to valdybos Vaivos Vėbraitės žodis, 

perimant pareigas 

Kai maža buvau, žiemą vi
suomet nekantriai laukdavau 
sniego pūgos — nieko gražes
nio būt negali. Ir žemė atrodo 
naujai, švariai, baltais skal
biniais paklota. Viena bėda — 
paklotas kviečia namie ilgai 
ryte išmiegoti, šiltoj lovoj var
tytis, o ne į posėdžius važinėti. 
Vakar, kai pradėjo snigti di
delėmis, puriomis snaigėmis, 
jaudinausi, kad kelionė bus 
nepatogi jums visiems. Metė
mės, spręsdami, ką daryti- pir
myn — atgal. Atidėti — ne
atidėti posėdžio. Žinojome, 
kad Algimantas Gečys jau la
bai pageidauja perduoti nau
jajai valdybai pareigas, ir jau
tėme, kad bendra nuostata — 
neatidėlioti darbų, o nemažiau 
svarbu — neatidėlioti susitiki
mų, nes mums, ateinantiems 
ir laikinai išeinantiems, labai 
reikia susitikti ir šį bei tą vie
nas kitam pasakyti. 

Naujosios valdybos nariams 
norėčiau pasakyti ačiū. kad 
leidotės į ilgą kelionę kartu su 
manimi. Vakar gavau iš Re
ginos Narušienės faksą, ku
riuo patvirtinta mūsų valdy
ba. Balsai jau suskaičiuoti ir 
visi mūsų pateikti kandidatai 
didele balsų persvara patvir
tinti. Tapome komanda. Svei
kinu ir žaviuosi jumis. Nei vie
nas iš mūsų nežinome šian
dien, kur bendra kelionė nu
ves, nežinome, ar turėsime 
kartu su savimi viską, ko rei
kės, kokius žmones pakeliui 
sutiksime. į kokius nuotykius 

pakliūsime. 
Žinome tik, kad sėkmę ar 

nesėkmę didele dalimi lems 
komandos darna. Pažadu 
jums, kad savitarpio darnos 
Įsipareigoju siekti, kiek tik 
mokėsiu ir gebėsiu tai daryti. 

Algimantui ir jo valdybai 
noriu pasakyti ačiū. Naujosios 
valdybos vardu, jums prižadu, 
kad tausosime turtą, kuris 
mums trejiems metams pati
kėtas. Tas turtas — ne tiek ma
terialinis — Bendruomenė nie
kuomet nebuvo nusiteikusi pi
nigus kaupti. įvairialypis Bend
ruomenės turtas susideda iš 
daugybės institucijų, sukurtų 
Bendruomenės rėmuose ir su 
jos talka, iš organizacinės pa
tirties, kurią visi įgijome, gy
venę irvveikę Bendruomenėje, 
ir. bene svarbiausia — iš ga
lingo įskiepio, kurį mums vi
siems kadaise suteikė Bendruo
menė — įsipareigojimo vienas 
kitą palaikyti ir dirbti savo 
tėvynės labui. 

Taigi, ket iname plėtoti 
Bendruomenės institucijas, 
remiantis jos pačios mums su
teikta organizacine patirtimi, 
ir. tikiuosi, pasiseks pasirū
pinti, kad ta patirtis būtų 
perteikiama, atvykstantiems į 
mūsų Bendruomenę žmonėms. 

Būtų nepateisinama, jei 
mes dirbtume gerai, bet ne
pasirūpintume, kas dirbs po 
mūsų. Norėčiau, kad šiai ka
dencijai pasibaigus, būtų ir 
gebančių, ir norinčių pareigas 
iš mūsų perimti. 

Tai, manyčiau, tikrai nėra 
vien Švietimo tarybos pirmi
ninkės ar vicepirmininkės 
jaunimo reikalams pareiga; 
tai nėra vien vicepirmininkės 
plėtotei pareiga; tai kiekvieno 
asmens, gyvenančio lietuvijo-
je pareiga, ir būtinas kiek
vieno JAV LB Krašto valdy
bos nario siekis. O tam, kad 
už trejų metų būtų gebančių 
ir norinčių pareigas iš mūsų 
perimti, yra reikalinga sąlyga 
— pastoviai, sąmoningai au
ginamas Bendruomenės žmo
nių įsipareigojimas vienas 
kitą palaikyti ir dirbti savo 
tėvynės labui. 

Tam reikės ir naujų, itin 
šiuolaikiškų veiklų. Nes įskie
pis, kuris suveikė, kai aš bu
vau jaunuolė, kai Lietuvos laisvė 
buvo ir jaunų, ir senų žmonių 
bendra viltis bei svajonė, nebe -
veiksmingas — reikia kitokio. 
Apie tai, manau, daug kalbėsime. 

Kalbėsime ir apie prak
tiškus darbus, kurie vyksta ir 
privalo toliau be trikdžių vyk
ti. Apie Bendruomenės įsta
tus, vajus ir šventes. Džiau
giuosi, kad atvyko Algiman
tas ir Teresė Gečiai, kurie 
pasidalins patirtimi ir padės 
mums, ypač tik ką išsiri
tusiems iš kiaušinio valdybos 
nariams, orientuotis pirmus 
žingsnius žengiant. 

Noriu įteikti Algimantui 
ir Teresei mažą simbolinę do
vanėlę. Tai buvau prieš kurį 
laiką sumanius padaryti, bet 
ilgokai nesugalvojau, ką 
vertėtų padovanoti. Mintis 
atėjo netikėtai. Buvome išsi
nuomavę, namie žiūrėjome 
šiuo metu labai išgirtą doku
mentinį filmą. Vadinasi „Win-
ged Migration". Tai nepapras
tai gražus, dramatiškas, jau
dinantis, pamokantis, vieto
mis graudus, vietomis labai 
juokingas, filmas apie paukš
čius, kurie skiria visas jėgas, 
visą savo gyvastį tam, skren
da didžiulius atstumus, kad 
pasiektų savo gimtuosius na
mus. Ir tada vėl grįžta į 
antrus namus, savaip 
brangius. Jie skrenda būriais. 

Filmas mane pakerėjo. 
Pagalvojau, kad šis filmas 
ypatingą reikšmę turi kiek
vienam žmogui, kuris išpažįs
ta neišdildomą meilę tolimai 
tėvynei, jaučia jos trauką. 
Gyvenimas JAV Bendruo
menėje iš tiesų yra pastovi 
kelionės būklė, kuria mes 
savyje įveikiame didžiulius 
kalbinius, kultūrinius, patir
ties atstumus. Tuomet mūsų 
abi valstybės. JAV ir Lietuva, 
išsitenka kartu mūsų širdyse. 
Dar labiau — viena be kitos 
mūsų širdyse neapsieina. 

LOJALUMAS — TAUTOS BUSTO 
KERTINIS AKMUO 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Demokratijos mechaniz
mas vienodai, kaip ir bet koks 
mechanizmas, nepaiso itin 
svarbių tautos ir jos valsty
bės, kaip organizmo, buitį ir 
būtį lemiančių dalykų, ben-
dražmogiškųjų bei amžinųjų 
vertybių. Šis mechanizmas 
pripažįsta formalų pilietį, 
kuriuo tapti daugelyje valsty
bių (tarp jų Lietuvoje) nėra 
sunku. 0 kuo pilietis gyvena, 
koks jo santykis su tauta ir 
valstybe, demokratijos me
chanizmui nesvarbu. Demo
kratijos akiratyje nėra tauty
bės, ji pakeista pilietybe, nėra 
tautos, ji pakeista valstybe, 
nėra renkamųjų į valdžios 
išsilavinimo, moralės, sąžinės 
bei kitų individo ir visuo
menės dvasinei struktūrai 
priklausančių dalykų. Demo
kratijos mechanizmas ne
vertina renkančiųjų valdžios 
valios kokybės. Viena tokių 
vertybių yra lojalumas — išti
kimybė savo tautai, savo vals
tybei. 

Jaunos demokratijos (sa
vivaldos) šalyse svarbiausiais 
veiksniais laikomi pilietinės 
visuomenės ugdymas ir telki
mas dirbti valstybės, taigi ir 
savo, labui. Tačiau pilietišku
mo sąvokoje lojalumo — išti
kimybės savo tautai ir valstybei 
nėra, nes ji neva neapčiuopia
ma, nepamatuojama, jos ne-
nustatinėja net teismai. O iš 
tikrųjų ištikimybė savo tautai 
ir jos valstybei yra pamatinis, 
kertinis valstybės — tautos 
būsto — akmuo. Jei tokio ak
mens nėra, arba po valstybės 
pamatais mūrija kitos valsty
bes statybininkas savo akme
nį, ne tik būsto kertė, bet ir 
visas būstas gali susvyruoti 
ar sugriūti. O jei tie „staty
bininkai" mūsų valstybėje yra 
įdarbinti, jei statyboje daly
vauja teisėtai, ar galima ti
kėtis tvirto būsto? 

Politika — valstybės rei
kalų tvarkymas — turėtų pri
klausyti lietuvių tautai, nes ji 
tautiniu pagrindu 1918 m. su
kurta ir 1990 m. atkurta. 
Tačiau Lietuvoje kažkodėl 
(demokratiškai!) veikia kitų 
tautinių valstybių politinės 
partijos, kaip Rusų sąjunga, 
Lenkų rinkimų akcija. Ko
kioms valstybėms jos ištiki
mos? Ar ne iš perdėto pakan
tumo kitų tautybių piliečių 
veiklai ir neigiamą atspalvį 
turėjusio nacionalizmo (tau
tiškumo) stokos savo būsto 

VISATOS EKRANE 
Krykštaus pavasario žiedais. 
Šiltas lietus į nuodėmingą sunksis žemę 
Grąžindamas lyg skola nokstančius vaisius. 
Ruduo re! išsipuoš lyg princas, 
Zicma. kasas paleidus ilgas, į baltą guolį eis... 

Vėl apsisukęs žemės ratas 
Beribiame visatos ekrane, 
Nesugrąžins, ką nusinešęs toj estafetėj nelygioj! 
O tu ir aš, kaip pasivėlinęs tik svečias 
Dar vis kažko ieškos. Irena Gelažienė 

statybą užleidžiame kitų vals
tybių nusamdytiems staty
bininkams? Ar ne todėl nuolat 
iškyla grėsmė valstybingu
mui, taip lėtai įrengiamas 
mūsų būstas, kurio apkūreni
mą bei kitokį energetinį ap
rūpinimą jau pavedėme Ry
tams? Užtenka savų nieka
darių, o į talką kviečiame 
kitataučius uspaskichus, di-
mitrijevus, borisovus. 

Iškilusios valstybės vado
vo krizės akivaizdoje, politi
kai tvirtina, kad dabar Lie
tuva laiko demokratijos egza
miną. Ar taip yra iš tikrųjų? 
Deja, yra kitaip. Iš tikrųjų 
politikai aiškinasi, kodėl 
Lietuva demokratijos egza
mino neišlaikė, kad pateko į 
krizę, kad drebinamas būstas. 

Kol vienadieniai interesai 
užgožia idealus, kol buities 
reikaliukai nusveria būties 
dalykus, o ištikimybė savo 
šeimai, savo tautai, savo vals
tybei nelaikoma vertybe, kol 
pažadų pinklėse supainiota 
visuomenė renka neištikimą 
valdžią, iš demokratijos gerų 
vaisių nesulauksime. Jei 
Seimo komisija, teisėsaugos 
institucijos sugebės išsiaiš
kinti ir visuomenei paaiškin
ti, kodėl Lietuva neišlaikė de
mokratijos egzamino, kodėl 
blogai veikė tas demokratijos 
mechanizmas, kaip jį reikia 
valdyti ir apsaugoti nuo pavo
jų ir, jei dėl to visuomenė 
praregės, į tikrą savivaldą bus 
žengtas labai reikšmingas 
žingsnis. Toks žingsnis itin 
reikalingas prieš artėjančius 
Seimo ir Europarlamento rin
kimus, nes pažadų su įvai
riais pamaloninimais iš nau
jai sukurtos Darbo (piniguo
čių) partijos sulauksime to
kios lavinos, kokios Lietuva 
negirdėjo, neregėjo. 

Priėmus domėn didelį vi
suomenės pasitikėjimą žinia-
sklaida ir žinant, kad pas
tarąją dėl lojalumo stokos 
įmanoma papirkti ar nupirk
ti, pavojus demokratijai ir vals
tybingumui — akivaizdus. 
Kam ištikima ta partija, jei 
jos pirmininko pavardė rusiš
ka, jei jis butus superka 
Maskvoje, jei jis cerkves sta
tydina Rusijoje, jei jis turtin
giausias žmogus Lietuvoje, 
aiškinti nereikia. 

Praregėk, tautieti, ir gerai 
įsidėmėk, kad. besidžiaug
damas darbo vieta, samdinio 
dalia neliktum amžinu samdi
niu, kitos tautos vergu, kad 
tavo balsas lemia tautos ir 
valstybės likimą. Ištikimybe 
nežaidžiamą, savivaldos egza
miną laikyk garbingai! Šių 
dienų vienos iš aukščiausių 
valstybės institucijų krizė — 
neišlaikyto vieno savivaldos 
egzamino pasekmė. 
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Bronius Nainys 

Saddam Hussein 
pagavus 

Praėjusį sekmadienį pa
saulio žiniasklaidos šal
tiniai beveik tik apie tai 

kalbėjo, rašė, vertino ir ame
rikiečius gyrė. Irakiečiai išėjo 
į gatves, šūkavo, šoko, šaudė į 
orą ir dėl to 8 jų žuvo, 80 buvo 
sužeistų. Džiaugėsi ir Vašing
toną sveikino didžiųjų valsty
bių vadovai, pirmasis — Tony 
Blair, o JAV prezidentas Geor
ge W. Bush, priminęs irakie
čiams, kad šio brutalaus dik
tatoriaus valdžia tikrai nieka
da nebegrįš, patikino, kad jis 
stropiai saugomas ir bus ati
duotas teisman. Taip pat, kaip 
ir kiti šiuolaikiniai žudikai: 
Jugoslavijos diktatorius Slo-
bodan Milosevič, prieš porą 
savaičių 27 metams pasodin
tas musulmonus bosnijus 
žudęs serbų generolas Momir 
Nicolič ir teismo laukiantieji 
keli kiti albanų persekiotojai. 

JAV prezidentas daro ge
rai. Kitaip ir negali būti. Žmo
nių žudytojams, nepaisant, 
kokiose aukštose valdžių pa
kopose jie būtų buvę, už nu
sikaltimus atpildas turi būti 
atseikėtas. Toks pat, kaip ir 
paprastiems gatviniams. Ta
čiau, sveikindamas prezidentą 
Bush už tokį tvirtą pareiški
mą ir stebėdamas jo ryžtingą 

I veido išraišką televizijos ekra
ne, širdyje pajutau kažkokį 
virpulį. Staiga prieš akis išdy
go ne kartą matyta nuotrau
ka: Franklin Roosevelt, Wins-
ton Churchill ir Joseph Stalin 
po šių didžiųjų pasaulio vals
tybių vadovų, Antrojo pa
saulinio karo laimėtojų, kon
ferencijos Jaltoje, kur buvo 
antspauduotas jų jau Kasa
blankoje ir Teherane sutartas 
Europos padalinimas, ir mūsų 
tėvynę Lietuvą paliekant 
„globoje" paties didžiausio, iki 
šiol istorijoje žinomo, žudiko 
Joseph Stalin, kurį Amerikos 
prezidentas, švelniai ploda
mas jam per petį, dėde Juozu 
vadino. Ir nė vienas iš tų, beje, 
— ir vėlesnių, vadų ne tik apie 
teismus negalvojo, bet nė aku
te nemirktelėjo, kai Stalinas 
trėmė, marino badu, žudė jam 
valdyti paliktų Europos kraš
tų gyventojus, sunaikino ket
virtadalį lietuvių tautos, jam 
tik laikinai, tik 50-čiai metų, 
valdyti pavestos Karaliau
čiaus srities gyventojus, istori
jai palikdamas net apie 100 
milijonų savo aukų. Bet, ką gi, 
gal tai jau nebepataisoma 
praeitis? Bet ar ne tik labai 
subtiliai slepiama tiesa? Juk 
tik prieš kelerius metus į 
Lietuvos mokyklas buvo įves
tas holokausto mokslas apie 
Hitlerio aukas, nė kiek ne-
menkesnį lietuvių tautos ge

nocidą paliekant už durų, ir 
ne vienas iš dabartinių pa
saulio vadų taip pat nė akies 
mirktelėjimu neatsiliepė į Lie
tuvoje suruoštą komunizmo 
teismą, pasiryžusį priminti 
pasauliui bent apie dalelę to 
prez. Roosevelt „dėdės Juozo" 
aukų. 

Bet ir čia praeitis. Šian
dien vyksta didesni dalykai. 
Taip, vyksta. Neseniai Lietu
voje lankęsis, aukštas svečias 
iš Izraelio piktai priekaištavo 
Lietuvai už stropumo stoką, 
gaudant žydams nusikaltu
sius nacius, tačiau neišgirdo 
klausimo, kodėl jo valdžia 
atsisako atiduoti mums teisti, 
lietuvius žudžiusį, Dušanskį. 
Ir kodėl tokią tyrą sielą mato 
ir dabartinis JAV prezidentas 
Bush, žvelgdamas į nepriklau
somybės siekiančių čečėnų 
žudiką Putin? 

Be abejo, Hussein suėmi
mas yra didelis JAV kariuo
menės laimėjimas, o taip pat 
ir nauda prestižą pasaulyje 
prarandantiems Vašingtono 
politikams, patikinantis ir 
apie jį dar svajojančius ira
kiečius, kad į krašto valdžią 
jis jau nebegrįš, ir pateisinan
tis gal net patį didžiausią šio 
karo tikslą. Tačiau vargu, ar 
tai daug pakeis amerikiečių 
padėtį? Pagal „Time" 
(2003.12.15), prieš amerikie
čius kovojantiems pogrin
dininkams vadovauja buvęs 
Irako viceprezidentas Izzat 
Ibrahim, o kovotojai — net 
keturios skirtingos grupės, 
kur šalia Hussein -šalininkų 
makaluojasi kriminalistai, 
vietiniai teroristai, iš kitur 
atvykę jihadininkai ir. deja, 
diktatūros priešininkai, iš 
amerikiečių laukę išlaisvini
mo, bet jais dėl netinkamo 
elgesio nusivylę irakiečiai. 
Hussein suėmimas gal šiek 
tiek padės, tačiau, kol Va
šingtonas savo nevykusios 
okupacinės politikos nepakeis, 
daug gero iš to nebus. 

„Jei Amerika tikrai nori 
kovoti su terorizmu, pradžioje 
dvi raketas turi paleisti į Bal
tuosius rūmus", — sako latvis 
studentas Marijus Berghol-
das, kuris, visais leidimais ap
rūpintas, nuvykęs į Iraką 
rinkti medžiagos universiteto 
paskirtam diplominiam dar
bui, buvo amerikiečių suim
tas, įkalintas, mušamas, tar
domas, kalėjime matė daug 
beprasmiškai suimtų bei 
kankinamų, ir dėl to ameri
kiečius keikiančių, irakiečių, 
ir vargais negalais iš tos vel
niavos išsikapstęs, grįžęs į 
Latviją, pareiškė: „šis karas 
tik dėl naftos". 

SIGNATARAI: TARNYSTĖ 
LIETUVOS LABUI 

Pokalbis su Lietuvos nepriklausomybės akto signatare, 
ilgamete Lietuvos Se imo nare Romualda Hofertiene 
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O labiausiai viliuosi at
gauti jėgas, kad jas panaudo
čiau žmogaus ir valstybes la
bui. Tikiuosi, kad mano jėgos 
bus reikalingos ir tautų, kovo
jančių už savo laisvę ir neprik
lausomybę, moraliniam palai
kymui. Visą laiką, kol buvau 
Seimo nare. kaip parlamen
tarė jaučiau būtinybę soli
darizuotis su moterimis tokių 
tautų, kaip baltarusių, tibe
tiečių, čečėnų, pajausdama jų 
ir jų vaikų skausmą. Kaip mo
teris — gimdytoja, kureja — 
negaliu būti abejinga griovi
mui, kurį imperines valstybės 
vykdo jų prispaustose mažose 
tautose. Kaip mokytoja, kuri 

vaikus mokė teisingumo, ne
galiu likti nuošaly, matydama 
melą, kuriuo prieš pasaulį ma
nipuliuoja galingieji, gniauž-
dami prigimtinę pavergtųjų 
laisvės troškimą. Žaviuosi ma
ža, bet narsia čečėnų tauta. 
Bendrauju su čečėnų didvyrio 
Džochar Dudajev našle Ala, 
kuri ne kartą viešėjo Lietu
voje, lankėsi mano bute ir net 
padovanojo man savo paveikslą. 

— Kas Jums per praėju
sius penkiolika mūsų valsty
bės ir Jūsų asmeninio gyve
nimo metu buvo skaudžiau
sia, o kas labiausiai džiugino? 

— Valstybės gyvenime 
skaudžiausia, kai matai žmo

gui ar valstybei daromus nuos
tolius ir negali padėti, nes 
vienas žmogus gali labai daug 
ir drauge labai mažai. O ko
lektyvinis darbas neretai bū
na gana nevaisingas. Skau
du, kai klesti nuomonė, jog 
doras, sąžiningas, darbštus ir 
tik iš savo rankų gyvenantis 
žmogus, švelniai tariant, lai
komas keistuoliu (grubiau 
pasakius — mulkiu). Skaudu, 
kad vertybių skalė apversta 
„aukštyn kojomis". Todėl la
bai reikalingas naujas Sąjū
dis, užsibrėžęs konkrečias 
užduotis. Asmeniniame gy
venime nenusakomą skausmą 
man ir mano dukrai, kaip jau 
minėjau, teko patirti dėl poli
tinio užsakymo... 

Na, o per tą laiką džiu
giausi ir įsimintiniausi įvy
kiai, be abejo, buvo Sąjūdis ir 
Kovo 11-oji. Tai jaudina kiek
vieną kartą, vos apie tai pa
galvoji. Asmeniniame gyveni
me didžiausias mano 

džiaugsmas yra mano duktė. 
Ji mano bendramintė, bendra
žygė, mano gynėja ir draugė, 
mano stiprybė. Jei kas pasiū
lytų vietoj jos geresnę dukterį 
arba norėtų šią patobulinti, 
jokiu būdu nesutikčiau. 

— Koks jūsų, kaip Są
jūdžio žmogaus, credo? 

— Jei negali „vežti veži
mu", tai bent šapeliu prisidėk 
prie tarnystes savo tėvynei ir 
žmogaus labui. Kad ir kas ką 
berašytų, besakytų ar bema
nytų apie tave ir tavo darbą, 
nekreipk dėmesio. Svarbiau
sia — nesusipykti su savo sąžine. 

Kalbėjosi 
Aldona Žemaitytė 

P.S. Birželio 3 d., kai buvo 
minimos Sąjūdžio įkūrimo 
15-osios metinės, Romualda 
Hofertienė inicijavo Čečėnų 
tautos teisių paramos fondą. 
Tarp šio fondo steigėjų — aka
demikas E. Gudavičius, prof. 
V. Kubilius, ses. N. Sadūnai-

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas Vladimiro G u l e v i č i a u s (Elta) nuotr. 

tė, poetas J. Juškaitis, mons. 
A. Svarinskas, aktorė E. Že-
bertavičiūtė ir kiti Lietuvoje 
gerbiami asmenys. Fondo tiks
las surinkti lėšų kukliai pa
talpai, kurioje įsikurtų Čečė

nijos atstovybė Lietuvoje. Taip 
būtų bent iš dalies grąžinta 
mūsų tautos moralinė skola 
tiems, kurie padėjo kovoje už 
Lietuvos laisvę. Taip būtų iš
reikštas solidarumas tautų 

laisvės siekiams ir pagerbtas 
Lietuvos laisvės kovotojų at
minimas. Norintys paaukoti 
šiam kilniam tikslui, išsames
nę informaciją gautų iš fondo 
prezidentės R. Hofertienės. 
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„RŪPINKIMĖS SAVO 
SMEGENIMIS*' 

Tai žmogus, kuris vykdo, 
ką jis skelbia: dr. Juozas 
Meškauskas, pasiekęs 97 1/2 
metų amžiaus, dar norėjo ir 
sugebėjo mums aiškiai ir su
prantamai perteikti savo me
dicinos daktaro ir amžiaus 
patirties žinias apie žmogaus 
smegenų vartojimą! Jo nese
niai parašytas (viso „Draugo" 
puslapio) straipsnis — „Rū
pinkimės savo smegenimis" — 
buvo išspausdintas „Draugo" 
Literatūros — meno mokslo 
priede 2003 metų spalio 11 
dieną, Nr. 198 (36) puslapis 3. 

Dėkoju „Draugo" redakci
jai, kad šitą straipsnį išspaus
dino, ir noriu nuoširdžiai pa
dėkoti dr. Juozui Meškauskui, 
kuris mums perteikė tokią 
svarbią informaciją apie mūsų 
pačių smegenų vartojimą. Jo 
patarimai yra paprasti, bet 
labai svarbūs, jei norime 
gyventi ilgus metus ir turėti 
aktyvesnį protą. 

Visus „Draugo" skaityto
jus raginu pasiieškoti tą šešta
dieninio laikraščio laidą, dar 
kartą perskaityti dr. Meš
kausko straipsnį ir jį pasidėti 
ateičiai. Ypač raginu tuos, 
kaip aš, einančius į pensiją. 
Vykdydami dr. Meškausko 
patarimus, būsime sveikesni, 
ilgiau vartojantys protą, ir 
taip aktyvesni bei laimingesni 
pensininkai/seneliai. 

Pagal dr. Meškauską, ge
rai angliškai sakant: „Use it or 
lose it!" Ačiū, Daktare! 

I rena Simonytė B. 
Chicago, IL 

KOKS „DŽINAS"? 

ELTA žinių agentūros 

išplatintame pranešime mini
ma, kad Seimo Valstiečių ir 
Naujosios Demokratijos parti
jų frakcijos seniūnė Kazimiera 
Prunskienė abejoja, ar geriau
sias sprendimas būtų siekti 
Lietuvos prezidento Rolando 
Pakso atstatydinimo, ar atsi
statydinimo. Ji nemano, kad 
Lietuvai būtų naudinga, jeigu 
šalies vadovas atsistatydintų 
arba būtų atstatydintas poli
tiškai motyvuotais pagrindais. 
J i nematanti visiškai idealaus 
sprendimo, kuris neturėtų jo
kių pasekmių. Pagal ją, „Šian
dien tokio sprendimo beveik 
neįmanoma rasti, nes džino 
atgal sustumti į butelį neį
manoma, džinas yra išėjęs..." 

Pagalvojau, tai ir nušne
kėjo K. Prunskienė! Juk tik 
supilk džiną atgal į butelį, ir 
viskas. Kokia čia problema? 

Tik, perskaitęs to praneši
mo anglišką versiją, supratau, 
apie ką ji čia kalba. Pasirodo, 
ji bandė išversti Amerikoje 
naudojamą populiarų posakį, 
„One cannot put the genie 
back in the bottle", ir, va, kas 
išėjo. 

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL 

ISTORIJA KARTOJASI 

Kai šiuo metu vyksta 
skandalas dėl prezidento Ro
lando Pakso tariamo „pažei
džiamumo", neužtruko ilgai, 
kol įtakingas Rusijos vers
lininkas A. Aksentjev-Kika-
lišvili kaltino Lietuvos sau
gumo vadovą Mečį Laurinkų 
„šmeižtu, žmogaus teisių pa
žeidimu, ginkluotu turto prie
vartavimu ir šantažu", ir pa
grasino jam iškelti baudžia
mąja bylą. 

Laimei, jei tokia byla ir 

būtų iškelta, ji vyktų Lietuvos 
teisme, ir Maskvos ilgi pirštai 
jo nepasiektų. Ne taip, kaip 
anais sovietiniais laikais. Pri
simenu kitą Lietuvos Sau
gumo departamento direkto
rių, a.a. Augustiną Povilaitį, 
vieną pirmųjų sovietų oku
pacijos aukų, kuris buvo kalti
namas provokacinių veiksmų 
prieš Sovietų Sąjungos kari
nes įgulas Lietuvoje vykdymu. 
Su didele glūduma ir širdgėla 
atmenu, kaip po 1940.06.15 
Lietuvos okupacijos jau ryto
jaus dieną, bet dar esant lietu
viškai (!) valdžiai, jis buvo 
suimtas, perduotas sovietams, 
žiauriai tardytas, ištremtas į 
Sovietų Sąjungos kalėjimus ir 
Maskvoje sušaudytas. 

Nemanau, kad jo sūnui, 
dr. Romui Povilaičiui, gyve
nančiam Lemont, IL. bus bet 
kada įmanoma tų įvykių 
kaltininkams atleisti. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

A Č I Ū I N D R E I ! 

Tebūnie leista išreikšti 
šiltą padėką Madison-Vilnius 
Sister Cities, Inc., vardu Ind
rei Tijūnėlienei, nepabūgusiai 
tolimos kelionės ir ne tik at
vykusiai į MVSC metinį po
kylį, bet dar savo reportaže iš
samiai atskleidusiai ambasa
doriaus John F. Tefft puikias 
istorines mintis apie Lietuvą, 
bei pailiustravusiai gausybe 
nuotraukų, jos pačios padary
tų. 

Kuklumo vedina, ji nepa
minėjo pobūvio pabaigos, ku
rią norėtume čia paryškinti 
bei pridurti. Ji nuoširdžiai dė
kojo MVSC organizacijai už 
poros vaikų Lietuvoje „įduk-
rinimą" — kasmetinį jų rė
mimą per „Saulutę". Taipgi, 
būdama „Saulutės" pirmi
ninkė, Indrė Tijūnėlienė 
vaizdžiai ir pagrįsta: atidengė 
..Saulutės" didžius labdaros 
darbus uvos vaikų 

gerovei. 
Dar galima būtų pridėti, 

koks mažas — susitraukęs 
paliko pasaulis. Dabartiniais 
laikais atstumais priartėjusio-
je žemėje susimeta ir bendrau
ja vieni su kitais žmonės iš 
pačių įdomiausių pasaulio 
užkampių. Taip ir šioje paki
lioje puotoje dalyvavo neseniai 
atvykęs afganistanietis iš 
Afganistano sostinės Kabul ir 
atidaręs Madisone „KabuF 
restoraną. Kartu su savimi jis 
atsivedė bei renginyje globojo, 
jo valgykloje dirbančią, afga-
nistanietę ir net trejetą lietu
vaičių — Rasą, Sandrą ir Pau
lių, jo restorane dirbančius 
padavėjais. Laisvės trokštan-
tieji asmenys padeda ir ki
tiems kurtis, bendradarbiauti 
demokratinėje dvasioje ir plė
toti draugiškumą bei tar
pusavio toleranciją. Tai džiu
gus ir didžiai vertinamas 
reiškinys! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

P A T I K O 

Dėkoju už gražius Kalėdų 
švenčių atvirukus. Man la
biausiai patiko tas, kur mer
gytė meldžias prie gimusio 
Kūdikio. Kas jo autorius? 

Mano artritis šiandien per 
daug kankina ir ranka nenori 
manęs klausyti. Lietuvos 
problemos dar labiau skaudi
na. 

Linkiu linksmų švenčių. 
Pet ru tė Cicėnienė 

Naperville, EL 

N E P A V Y K Ę S 
IŠDAVIMAS 

Mes išeivijoje stebime Lie
tuvos gyvenimą kartais iki 
smulkmenų. Bet koks didesnis 
įvykis, o ypač neigiamas, su
rištas su kenkimu valstybei, 
yra giliai išgyvenamas. 

Paskutinės nesenos, Lie
tuvos Prezidentūrą sukre

čiančios, aferos verčia atidžiau 
pažvelgti į tokių įvykių raidą. 

Istorijoje mes, lietuviai, 
turime apsčiai valstybę laido
jančių įvykių. Galėtumėm sa
vo istoriją apjuosti juodu kas
pinu vos su keliom išimtim. 
Tam tikrais poveikiais pra
radome ir kelis amžius nepajė
gėme susigrąžinti savaran
kiško gyvenimo. Praradome 
daug. etnografinių žemių, savo 
žmonių, civilizuoto, kul tūr i
nio, ekonominio progreso. 
Daug laiko praleidome ver
giškame gyvenime. 

Pravartu suminėti mūsų 
didžiausią nuostolį. Lietuviš
kas kamienas Vytauto D. lai
kais buvo skaičiuojamas maž
daug 750,000, pietvakarių 
kaimynas skaičiavo per mili
joną savų, tai šiandien mes 
turime tik apie 3 mln., o 
kaimynas apie 35 mln. 

Išdavikų užteko visoms 
tautoms, bet mes jų turėjome 
su kaupu. 

Būtų neteisinga tačiau 
galvoti, kad mes gimėme po 
krintančia žvaigžde. Turėjome 
didžios dvasios drąsių, taurių 
lietuvių, kad ir paskutiniais 
amžiais, kurių šešėlyje turėjo
me nors ir trumpą laiką sa
varankiško gyvenimo. Turėjo
me valstybės ir tautos laisvę ir 
visapusišką kelią į sėkminges-
nį rytojų. 

Sunku suprasti tas klai
das, kurios purto dabart inę 
Lietuvos Prezidentūrą. Nesu
prantami bandymai nusty-
guoti Lietuvos valstybę, kad 
uždėjus naujas stygas, jomis 
skambėtų svetimos melodijos 
iš svetimos operos. Yra žinomi 
faktai, žinomas pagrindinis 
dirigentas ir režisierius, taip 
pat artistai. Dekoracijos pa
gamintos „artimame užsieny
je". Laimė, panaudoti Lietuvos 
sceną ir pajungti ją pseudo-
operai, panaudojus pseudoar-
tistus, nepavyko! 

Ta visa afera mums nu
sako būti apdairiems, rūpintis 

Iš t ik rų š iaudų Izabelės Stončienės pagamintais lietuviškais kalėdiniais 
š i aud inuka i s papuošta eglutė. 

Lietuvos ateitimi ir rūpintis 
aplinkybėmis, kuriose ji egzis
tuoja. Negalima išleisti iš akių 
savo praeities ir paneigti įgyto 
patyrimo. Negalima galvoti, 
kad pinigai iš nepatikimų 
asmenų duodami be jokių 
užkulisinių tikslų. 

R. Ačo aiškinimus, kad 
būtina tokius reikalus tvar
kyti „po stalu", nepaprastai 
sunku suprasti . Pačiam R. 
Paksui įkliuvus į spąstus, 
pagal „Chicago Tribūne" š.m. 
lapkričio 27 d., atsiriboti nuo 
J. Borisovo ir jo sėbrų. Būtų 
garbinga tą visą reikalą 

išaiškinti visiškoj šviesoj. Bet 
vėl, kito kelio nėra. Mes 
žinome, kad nusikaltus, nepa
prastai sunku prisipažinti. 

Paaiškėjus vienaip ar 
kitaip tikriems faktams, ką 
daryti? Gal šiuo atveju būtų 
tikslinga tuos, kuriems yra 
užsienis artimesnis nei savo 
kraštas, ištremti ten be teisės 
kada nors grįžti. Jiems tai 
turėtų būti didelis malonu
mas. Nepagailėkim jiems to 
„malonumo"! 

J o n a s Šalna 
Lemont, IL 

RŪKYTOS SILKĖS 
SALOTOS 

2 rūkytos silkės arba rūky
tos žuvys 

1 raugintas agurkas 
10-12 džiovintų slyvų 
2 obuoliai 
Padažui 
2 šaukštai majonezo 
1 šaukštas natūralaus jo

gurto (be riebalų ir priesko
nių) arba rūgščios grietinės 

Papuošimui 
salotų lapų, agurko, span

guolių, petražolių... 
Rūkytas silkes nulupti, iš

imti kaulus. File supjaustyti 
nedideliais gabalėliais. Agur
ką ir obuolius nulupti, su
pjaustyti nedideliais kube
liais, džiovintas slyvas — 
juostelėmis (geriausia vartoti 
slyvas be kauliukų). Majonezą 
sumaišyti su jogurtu, užpilti 
ant silkių ir sumaišyti. 

SILKĖ, TROŠKINTA GRIETINĖJE 

2 silkių filė 
3-4 šaukštai rūgščios grie

tinės 
1/2 puod. virtų pupelių 
3 marinuoti agurkai 
Silkės filė supjaustyti \ 4 

dalis, sudėti į puodą, užpilti 
grietine ir troškinti ant labai 
nedidelės ugnies apie 5 min. 

Atvėsinti. Silkę sudėti į 
lėkštę, šalia sudėti virtas pu
peles, užpilti grietinės, kurioje 
buvo troškinama silkė, pa
puošti supjaustytais marinuo
tais agurkais. 

Atsiuntė Stasė 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

RUOŠIANT ŽUVĮ 

— Žuvies žvynus lengva 
nuskusti, jeigu žuvį patrinsite 
actu ir truputį palaikysite; 

— žvynai lengvai atsiski
ria vandenyje, todėl skutant 
panardykite žuvį į vandenį — 
ji ne tik lengvai nusiskus. bet 
žvynai nelakstys į šonus: 

— kad žuvis nebūtų gliti, 
ištrinkite ja druska, o paskui 
nuplaukite; 

— kad atšaldyta žuvis grei
čiau atšiltų, panardykite į šal
tą sūrų vandenį. 

Atsiuntė Stasė 

MARINUOTI GRYBUKAI 

1 ir 1/2 sv. mažų baltų 
grybų 

3 šaukštai citrinos sulčių 
1 ir 1/2 šaukštelio druskos 
6 puod. verdančio vandens 
1 vidutinio dydžio svogū

nas, supjaustytas riekutėmis 
1 skiltelė česnako, su

pjaustyta išilgai 
Marinatas 
3/4 puod. balto acto 
2/3 puod. skysčio, kuriame 

virė grybai 
7 kartieji pipirai 
1 lauro lapelis 
1 šaukštelis cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
2-3 šaukštai aliejaus 
J verdantį vandenį supilti 

druską, citrinos sultis ir su
dėti grybukus. Virti neužden
gus 5 min. Nuvarvinti. Gry
bukus sudėti į švarų stiklinį 
užsukamu dangteliu (1 kvor
tos dydžio) indą, dedant ei

lėmis: grybukai, svogūnas. 
kas. grybukai ir 1.1. 2/3 

puod. vandens, kuriame virė 
ai, actą, pipirus, lauro 

lapelį, druską, cukrų užvirinti 
ir pavirti 5 min. Ataušinti ir 
užpilti ant grybų. Ant viršaus 
užpilti aliejų. Laikyti šaldy
tuve bent per naktį. 

SILKIŲ VYNIOTSNIAi 

2 silkės arba 4 silkių filė 
2 rauginti agurkai 
Mar ina tas 
2 svogūnai 
1 morka 
6 kartieji pipirai 
1 lauro lapelis 
3/4 niiod. acto 
1 šaukštelis cukraus 
1 šaukštas aliejaus 
4 gvazdikėliai (cloves) 
2 puod. vandens 
Silkes išmirkyti, išimti 

kaulus, nulupti, perskirti į dvi 
puses. Svogūnus ir morkas su
pjaustyti griežinėliais, sudėti į 
verdantį vandenį, pridėti pi
pirų, lauro lapelį, gvazdikėlių 
ir pavirti 15 min. Įpilti acto, 
pridėti cukraus ir dar užvirti. 

Silkių puses padėti mėsa į 
viršų, uždėti ant kiekvieno 
išilgai supjaustyto agurko ir 
vynioti nuo storojo galo į 
volelius, persmeigti pagaliuku 
(mediniu dantų krapštuku). 
Taip paruoštas silkes sudėti į 
stiklinį indą, užpilti atvėsusiu 
marinatu. Indą laikyti už
dengtą. Valgyti po paros. 

DARŽOVIŲ MIŠRAINĖ 
Vinkjretas 

4 virtos bulvės 
1 skardinukė (16 uncijų) 

burokėlių 
1/2 svogūno 
1 ir 1/2 didelio rauginto 

agurko 
10 uncijų dėžutė šaldytų 

žirniukų arba pupelių 
2 kiaušiniai 

1/2 puod. sumažinto riebu
mo majonezo 

3/4 puod. sumažinto riebu
mo rūgščios grietinės 

1/2 šaukštelio paruoštų 
garstyčių (mustard) 
1/2 šaukšto sukapotų švie

žių krapų 
1/4 šaukštelio druskos (ar

ba pagal skonį) 
Bulves, burokėlius ir agur

kus supjaustyti kubeliais. Žir
nius ar pupeles išvirti pagal 
nurodymus ant dėžutės, nu
varvinti. Svogūnus sukapoti. 
Kiaušinius kietai išvirti ir su
pjaustyti. 

Majonezą, grietinę, garsty
čias sumaišyti, pridėti drus
kos, užpilti ant mišrainės, iš
maišyti ir pabarstyti krapais. 

Užuot majonezo ir grieti
nės, galima mišrainę užpilti 
aliejumi. 

ŽĄSIS [DARYTA KOPŪSTAIS 

1 žąsis 
1 ir 1/2 sv. raugintų kopūs

tų 
3 šaukštai aliejaus, sviesto 

arba margarino 
1 svogūnas 
8 kartieji pipirai 
2 lauro lapeliai (bay lea-

ves) 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
Žąsį gerai nuplauti, įtrinti 

druska. Odą subadyti šakute 
5-6 vietose ir žąsį aptepti 
aliejumi. Raugintus kopūstus, 
jei yra labai rūgštūs, nuplauti 
šaltu vandeniu, sudėti į puo
dą, pridėti aliejuje pakepintą 
svogūną, prieskonius, cukrų, 
įpilti kiek karšto vandens, už
dengti ir troškinti, dažnai pa
maišant, kol kopūstai bus 
minkšti. 

Paruoštą žąsį prikimšti 
troškintais kopūstais, papilvę 
užsiūti arba susmeigti paga
liukais, padėti į kepimo indą 
nugara į apačią, kepti 2 ir 

1/2-3 vai. 350 laipsnių F or
kaitėje. Kai paviršius iš visų 
pusių bus apkepęs, įpilti į kep
tuvą karšto vandens ir kas 
15-20 min. laistyti, kepant 
atsiradusiomis sult imis. Jei 
kepimo inde daug riebalų, juos 
nupilti. 

DATUUŲ IR RIEŠUTŲ 
PYRAGAS 

1 puod. sviesto ar margari
no (minkšto) 

1 ir 1/2 puod. cukraus 
4 kiaušiniai 
3 ir 1/2 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo sodos 
(baking soda) 
1/2 puod. pasukų (butter-

milk) 
1 puod. šviesių razinų 
1 puod. supjaustytų datu

lių (dates) 
1 puod. stambiai sukapotų 
riešutų (walnuts ar pecans) 
2 šaukštai sutarkuotos 
apelsino žievelės 

Užpylimui 
1/3 puod. cukraus 
3 šaukštai apelsinų sulčių 
1 šaukštas sutarkuotos 
apelsino žievelės 
Dideliame inde išsukti 

sviestą su cukrumi. Dėti po 
vieną kiaušinį ir gerai išplak
ti. Miltus sumaišyti su kepimo 
soda, dėti į išsuktą sviesto ma
sę paeiliui su pasukomis. 
Įmaišyti razinas, datules, rie
šutus ir apelsinų žievelę. 

Tešlą sukrėsti į parieba-
luotą ir pamiltuotą 10 colių 
diametro apvalų kepimo indą 
(su skyle viduryje) ir kepti iki 
300 laipsnių F įkaitintoje 
orkaitėje 85-95 min., arba kol 
dantų krapštukas, įsmeigtas į 
pyragą, i š t rauktas bus ne
aplipęs tešla. 

Atvėsinti 10 min. ir išvers
ti ant grotelių. Po grotelėmis 
padėti popierinį rankšluostėlį 
arba vaškuoto popieriaus la
pą. Mažame puode užvirti 

cukrų ir apelsinų sultis, pavir
ti 1 min. Įmaišyti apelsinų žie
velę. Pyragą subadyti ilgu 
mediniu pagaliuku (labai tin
ka kinietiškas „chop stiek"), 
apipilti paruoštu skysčiu. 
Atvėsinti. 

ŠOKOLADO IR 
VAISIŲ SALDUMYNAI 

1 puod. pusiau saldžių 
šokolado gabaliukų (semi-

sweet chocolate chips) 
1/2 puod. susmulkintų 

riešutų (walnut) 
1/4 puod. razinų 
1/2 puod. avižinių dribsnių 

(old fashioned oats) 
Vidutinio dydžio puodely

je* ant labai mažos liepsnos 

ištirpinti šokolado gabaliukus, 
nuėmus nuo ugnies, sudėti 
visus kitus produktus ir 
sumaišyti. 

Ant vaškuoto popieriaus 
(wax paper) mažais šaukš
teliais pakabinti tešlą ir iš
dėstyti į 15 krūvelių, jas tru
putį šaukšteliu paspaudžiant. 
Padėti į šaldytuvą, kad su
stingtų. 

Šių saldumynų nereikia 
nei kepti, pagaminami greitai 
ir palyginti sveika valgyti. 

Atsiuntė J a d v y g a iš NH. 

Pas taba: šokoladą galima 
ištirpinti ir mikrobangėje, taip 
yra lengviau ir niekuomet 
neprisvils, kaip ant ugnies. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA 

OWNER OPERATORS 
SIGN ON BONUS 

Mušt have class „A" CDLAvith 
HazMat endorsement. 2 years tractor 

trailer experience. Clean MVR. 2 years 
intermodai experience. 

C K . TRLCKING. 773-229-2239. 

PRO CARE AGENCY 
We are looking for English speaking 
nannies. caregivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str., #205, Park Ridge. IL 60068. 

PASLAUGOS 
STATE FARM INSURANCE 
AUIOvlCBlX», NAMU SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Agentas Frank Zapolis irOff. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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". „gntters",plokSti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 6.W-241-1912 

BfnBKM DBWSO« 
Neseniai atvykote, ieftot? darfeo ar huto, 

f a — rtMifetk tafcr tštyje brangiai fcanuoįa? 
N e bėela. OKAUCAS <ūm * * t a a Supau* 
<•» nemokamai. TeraaVia paskambinti t« 
773-SRS-9S0O ar M « Į MAUCO admMt-

tradfc a n a i 454S W . « St, OaHaajet«. 
C0629. 

Išnuomoja 

Woodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 

-S aa Landmark 
properties š | | ^ 3 | | 

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

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 



Pinigų Rusijoje prieš rinkimus gavo ne vienas lietuvių politikas 
A t k e l t a i š 1 psl. 

Politologo teigimu, per 
rinkimus R. Pakso štabą kon
sultavusi viešųjų ryšių firma 
,AlMax" — „vienadienė firma, 
tokių Rusijoje — tūkstančiai". 

„Juolab kad po Lietuvoje ki

lusio triukšmo visi galai j au su
slėpti. Manau, R. Paksas turi 
medžiagos, kompromituojančios 
atskirus Lietuvos politikus, ku
rią reikiamu momentu gali iš
šauti", teigė A. Beker. 

Apie prezidento neva tu

rimus duomenis po susitikimo 
su R. Paksu praėjusią savaitę 
prabilo Darbo partijos pirmi
ninkas parlamentaras Viktoras 
Uspaskichas. 

Pats R. Paksas neigė turįs 
kokios nors informacijos. 

Suteikiant pilietybę J. Borisovui, buvo padaryti keli pažeidimai 
A t k e l t a iš 1 psl. 
Taigi kitos valstybės piliečiui 
Lietuvos pilietybė gali būti su
teikiama tik nepažeidžiant kon
stitucinio dvigubos pilietybės 

išimtinumo principo", mano Sei
mo atstovas. 

Teisininkas pažymėjo, kad, 
pažeidus konstitucinį asmenų 
lygybės principą, yra pažeidžia

mas ir pamatinis konstitucinės 
teisinės valstybės principas. 

„Prezidentas prisiekia tau
tai ir pažada būti visiems teisin
gas", sakė M. Girdauskas. 

Prokuratūra netirs tariamų mėginimų papirkti prezidentą 
A t k e l t a i š 1 psl. 

„Negavus tokio pareiškimo 
iš prezidento Rolando Pakso, 
nėra įmanomas patikslinimas 
aplinkybių. Baudžiamajame 
procese patikslinimas yra įma
nomas tik gavus pareiškimą", 
sakė Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departamento 
vyriausiasis prokuroras Algi
mantas Kliunka, pridūręs, kad 
versti rašyti pareiškimą prezi
dentą nėra teisės ir pagrindo. 

Lietuvos įstatymai numato 
atsakomybę už nepranešimą, 
kad įvykdytas labai sunkus nu
sikaltimas. Pagal galiojančius 
į s ta tymus, papirkimas nėra 

sunkus nusikaltimus. 
„Mes nenustatėm nusikals

tamos veikos požymių", sakė 
prokuroras A: Kliunka. 

Dėl tariamų mėginimų pa
pirkti prezidentą į prokuratūrą 
kreipėsi Seimo Teisės ir teisėt
varkos komiteto p i rmininkas 
Aloyzas Sakalas. Prokuratūros 
nu ta r imas nepradėt i tyrimo 
antradienį išsiųstas Seimo na
riui. 

„Vadovaudamasis Baudžia
mojo proceso kodekso 166 
straipsnio I dalimi, prašau pra
dėti ikiteisminį tyrimą, kurio 
tikslas būtų nustatyt i ir nu
bausti asmenį, mėginusį pa
pirkti Lietuvos Respublikos 

prezidentą", buvo rašoma G. 
Jasaičiui adresuotame A. 
Sakalo rašte. 

Seimo komiteto pirminin
kas savo prašymą grindžia pa
ties prezidento viešais teigi
niais, jog už atsistatydinimą 
jam buvo siūloma pinigų. 

Kelių Seimo narių kreipi
mąsi dėl mėginimų papirkti 
prezidentą yra gavusi ir Spe
cialiųjų tyrimų tarnyba, kuri tu
ri nuspręsti, ar yra pagrindo 
pradėti ikiteisminį tyrimą. 

„Jeigu aš sušuksiu, kad 
nužudė arba pavogė, tai dar 
nereiškia, kad buvo vagystė ar 
nužudymas", aiškino prokuro
ras A. Kliunka. 

Seimas patvirtino draudimo nuo nedarbo tvarką 
Atke l t a iš 1 psl . 

Likusį nustatytą nedarbo 
išmokos mokėjimo laikotarpį 
bedarbiams bus mokama nuola
tinė nedarbo išmokos dalis ir 
pusė kintamos nedarbo išmokos 
dalies, priklausančios nuo be
darbio buvusių draudžiamųjų 
pajamų. 

Dabar bedarbio minimali 

pašalpa yra valstybės remiamų 
pajamų dydžio — 135 litai , 
maksimali — dviejų minimalių 
gyvenimo lygių dydžio — 250 li
tų. 

Įsigaliojus naujai tvarkai , 
darbo netekęs žmogus bedarbio 
pašalpos iš karto negautų, ji bū
tų mokama tik nuo antro jo ne
darbo mėnesio, o pirmąjį j is 

turėtų gyventi iš gautos išeiti
nės pašalpos. 

Be to, pagal naują tvarką 
bedarbio pašalpą numatoma 
mokėti tik tiems bedarbiams, 
kurie dalyvaus Darbo biržos 
siūlomuose perkvalifikavimo, 
viešųjų darbų ir kituose projek
tuose. 

Įsteigta Estijos, Latvijos ir Lietuvos asociacija „Baltijos skydas' 
Atke l t a iš 1 psl . 

Asociacija savo veikloje 
remsis XX amžiaus istorine pa
tirtimi, būtent, 1946 m. Niurn
bergo Tribunolo ir 2000 m. 
Tarptautinio Vilniaus Visuome
ninio Tribunolo nuosprendžiais, 
pasmerkusiais atitinkamai na

cizmo ir komunizmo nusikalti
mus taikai, žmoniškumui (geno
cido) ir karo nusikaltimus. 

Šalys derins veiksmus, gin
damos savo narių teises, garbę 
ir orumą visuomeninio poveikio 
priemonėmis ir, reikalui esant, 
nacionaliniuose ir tarptautinia

me teismuose. 
Susitarimas numato gali

mybę jungtis į asociaciją i r ki
toms organizacijoms, vienijan
čioms kovotojus prieš komuniz
mo despotizmą. 

T e o d o r a s Čiapas 

Lietuvoje steigiama nauja paramediko specialybė 
Atke l t a iš 1 psl . 

Jis turės specialių žinių bei 
įgūdžių vertinti paciento gyvy
bines funkcijas, atpažinti jų 
sutrikimus, prireikus — gaivin
ti. 

„Paramedikas intervenci
nes procedūras galės atlikti tik 
prižiūrimas sveikatos priežiū
ros specialisto. Ekstremalių si
tuacijų metu ir pacientui esant 
kritinėje būklėje, jei įvykio vie
toje nebūtų sveikatos priežiūros 
specialisto, šias procedūras pa
ramedikas atliks savarankiš
kai", rašoma SAM pranešime. 

Jame teigiama, kad para
medikas savo kompetencijos ri
bose nukentėjusiajam ir aplin
kiniams teiks psichologinę pa
galbą, ruoš pervežimui bei sku
biai ir saugiai pacientą gabens į 

ligonines. 
Projekte n u m a u t a , kad pa

ramedikas padės medikui rinkti 
informaciją apie pacientą, su 
kuriuo bendravimas yra apsun
kintas arba neįmanomas. Savo 
įstaigos vadovybei j is praneš 
apie įtariamą smurtą vaikų ar 
globojamų asmenų atžvilgiu. 
Paramedikas privalės saugoti 
paciento medicininę paslaptį. 

Norėdami įgyti paramediko 
kvalifikaciją, asmenys privalės 
turėti ne žemesnį kaip vidurinį 
išsilavinimą ir baigti specialią 
SAM bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos patvirtintą moky
mo programą. 

Manoma, jog per tvarkant 
greitosios medicinos pagalbos 
sistemą, paramediko kvalifi
kaciją galėtų įgyti buvę greito

sios pagalbos automobilių vai
ruotojai, kurie ne tik vežtų pa
cientą iš namų į ligoninę, bet ir 
talkintų gydytojui kritinėse si
tuacijose. 

Planuojama, kad parame-
dikai galės dirbti ne tik greito
sios medicinos pagalbos stotyse 
ir skyriuose, bet ir ligoninių pa
cientų priėmimo bei skubios 
medicinos pagalbos skyriuose, 
policijos komisariatų areštinė
se, kardomojo kalinimo ir lais
vės atėmimo vietų sveikatos 
priežiūros įstaigose. 

Tikimasi, kad paramedikų 
pagalba taip pat pravers pavo
jingų ūkio objektų darbo medici
nos tarnybose, kariuomenės pa
daliniuose, priešgaisrinėse tar
nybose, laivuose ir kitur. 

Kauno nusikaltėlio „Henytės" byla nutraukta dėl senaties termino 
Atke l t a iš 1 psl . 

Automobilių vagysčių ir iš
pirkos už juos reikalavimo bylo
je dėl senaties termino byla nu
t raukta ir kitiems kaltina
miesiems: Raimundui Kože-
niauskui. Gintarui Mongirdui, 
Arūnui Pauliukui ir Aidui Lie
tuvninkui. Dar vienas kaltina
masis Evaldas Mačius šioje by
loje už turto prievartavimą nu
teistas 7 metų laisvės atėmimu, 
tačiau nuo bausmės atleistas, 
nes už šiuos nusikaltimus jis 
bausmę atlikęs seniau. 

Į metus teisme nagrinėtą 
bylą buvo sujungta 13 automo
bilių vagysčių, įvykdytų Kaune 
1994-1996 metais. 

Baudžiamoji byla H. Dakta
rui ir kitiems kaltinamiesiems 
iškelta remiantis valstybės sau
gomų buvusių automobilių va
gių brolių Sauliaus ir Žydrūno 
Čiapų bei 15 nukentėjusiųjų 
parodymais. 

H. Daktaro motinos Jadvy

gos Daktarienės brolis Henrikas 
Voloskevičius bylos tyrimo metu 
bandė prisiimti kaltę dėl jo sū
nėnui inkriminuojamų nusikal
timų, tačiau pareigūnai tokius 
jo parodymus atmetė. H. Volos
kevičius teisme ir toliau teigė, 
kad broliai Čiapai jo prašydavo 
tarpininkauti išperkant vogtus 
automobilius. 

Tuo tarpu broliai Čiapai 
neigė pažinoję H. Voloskevičių 
ir tikino, kad jiems dažnai tar
pininkaudavo H. Daktaras . 

H. Daktaras teisme teigė, 
kad brolių Čiapų apskritai ne
pažįsta, o jų parodymus vadino 
niekiniais. 

H. Daktaro ir ki tų bylos 
kaltinamųjų advokatai ankstes
niuose teismo posėdžiuose yra 
teigę, kad Čiapų liudijimai ne
patikimi bei nenuoseklūs, taip 
pat gynėjai stebėjosi, kodėl su 
policija pradėjusiems bendra
darbiauti Čiapams buvo leidžia
ma toliau organizuoti dešimčių 

automobilių vagystes bei rei
kalauti už juos išpirkos. 

Broliai Čiapai su teisėsau
gininkais sutiko bendradar
biauti prieš 8 metus ir liudijo 
prieš H. Daktarą, kai šis buvo 
teisiamas 1997 metais. 

Vilniaus apygardos teismas 
tuomet H. Daktarui skyrė 7.5 
metų laisvės atėmimo bausmę 
už tarpininkavimą išperkant 
automobilius ir grasinimus bu
vusiam bendrovės ,Agora" ap
saugos vadovui Jurijui Milevs-
kiui, jeigu šis, liudydamas teis
me, atpažins Darių Mačianską, 
kuris buvo pagrobęs jo automo
bilį. 

2001 m. spalį H. Daktaras iš 
Vilniaus 2-osios griežto režimo 
pataisos darbų kolonijos buvo 
paleistas į laisvę kaip tris ket
virtadalius bausmės atlikęs ir 
gerai besielgiantis kalinys. Da
bar jis su savo šeima gyvena 
Kauno rajone ir dirba motinos 
įmonėje tiekėju. 

PADĖKA 
Mūsų mylimai Mamai , Močiutei ir Promočiutei 

A t A 
EMILIJAI GRUŠAITEI 

ČIAKIENEI 
1903.III.23—2003.X.19 

užbaigus žemiškąją kelionę, mes re iškiame nuoširdžią 
padėką draugams, pažįs tamiems ir g iminėms už daly
vavimą šermenyse ir laidotuvėse. 

Dėkojame JAV Lietuvių Bendruomenės XVII ta ry
bai ir jos prezidiumui, LB Kraš to valdybai, LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybai, „Sietuvos" draugovei , š iau
rės Indianos lietuviškų organizacijų valdyboms: Vyčių, 
ALT, LB ir visiems už šv. Mišių aukas , gėles ir pa
reiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje ir la i ška is . 

Reiškiame nepapras ta i nuoširdžią padėką ir pagar
bą buvusiam Gary Šv. Kazimiero lietuviškos parapi jos 
klebonui prel. dr. Ignui Urbonui už maldas koplyčioje, 
at laikytas gedulingas šv. Mišias, pamokslą ir paly
dėjusiam į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdus ačiū vyskupui Juozui Tunaič iui i r kun . 
A. Saulaičiui už šv. Mišių aukas Lietuvoje ir k a p . A. 
Paliokui Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
monte. 

Dėkojame muz. Faus tu i Stroliai ir sol. Ginta i Žvi-
liūtei už muzikinį atsisveikinimą su Velione bažnyčioje. 

N u l i ū d ę l iko : s ū n ū s V y t a u t a s Č i a k a s i r S t a s y s 
K i r š i n ą s , d u k t e r s B i r u t ė s i r A n t a n o V i l u č i ų 
š e i m a . 

D R A U G A S , 2003 m. gruodžio 17 d., trečiadienis 

Mūsų šeimos ilgametei draugei 

: A t A 
STEFANIJAI STASIENEI 

m i r u s ; r e i š k i a m e gi l ią u ž u o j a u t ą j o s v y r u i H E N 
R I K U I , d u k r o m s s u š e i m o m i s , v a i k a i č i a m s , p r o -
v a i k a i č i a m s , g i m i n ė m s i r a r t i m i e s i e m s . 

Elena ir Antanas Kvedarai 
dukros Virginija ir Julita su šeimomis 

S a v a n n a h , G A 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

a k t y v i a m i r d a r b š č i a m L i e t u v i ų F r o n t o b i č i u l i u i , 
L i e t u v i ų S t u d i j ų c e n t r o v a l d y b o s p i r m i n i n k u i , po 
s u n k i o s l igos m i r u s , s u n u o š i r d ž i u l i ū d e s i u 
u ž j a u č i a m ž m o n ą d r . A L D O N Ą K A N A U K A I T Ę -
N A U D Ž I U V T E N C , d u k r a s I N G R I D Ą i r R E 
N A T Ą s u š e i m o m i s i r v i s u s g i m i n e s b e i a r t i m u o 
s i u s . A m ž i n ą a t i l s į s u t e i k j a m V i e š p a t i e . 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVES 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ,,Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės 

spaustuvės visoje Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdi-l 
na lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas. 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus; 
su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo. 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei. 

yra parama dienraščiui. ..Draugas" turi atlikti daug 
papildomų spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti 

pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų | 
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti ..Draugo" spaus

tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir 
sužinoti, ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus ..Draugo" spaustuvei. 

Juk ..Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio. 

kaip ..Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS — 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 

60629 
Tel.: 773-585-9500 cax; 773-585-8284 

Br-.ll] 

A t A 
EUGENIA KVEDARAITĖ 

ŠATRAITIENĖ 
Mirė 2003 m. gruodžio 11 d., Livonia Michigan, su

laukus i 88 metų . 
G imė Kairėnuose, Lietuvoje. Į Detroitą a tvyko 1949 

m. Gyveno ir St. Petersburg, Floridoj, kur pr ik lausė 
Lietuvių klubui , Katalikų Moterų draugijai i r Vyčiams. 

Nu l iūdę liko: sūnus Arvydas ir marti D a n u t ė Š a t -
raičiai, va ika i t ė Elena Šatra i ty tė , svainis Vytautas Va
lys, Lietuvoje sesuo Aldona Jasinskienė ir kiti g iminės . 

Gruodžio 13 d. St. Collette parapijos kun igas a t 
laikė laidotuvių rel igines/apeigas laidojimo namuose . 
Velionės pelenai palaidoti šal ia vyro a.a. Albino Š a t -
raičio Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nul iūdus i š e i m a 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, 
Bauža Funera l Home, tel. 313-554-1275. 

S90 
$75 
$60 

$50 

L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
L o t e r i j o s b i l i e t ų t r a u k i m o p o k y l i s 

įvyko 2003 m. spalio 3 d. Pasaulio lietuvių centre — 
Bočių menėje. 

Nuoširdžiai dėkojame LML rėmėjams už dosnias a u k a s . 
Pe lnas ski r iamas įvairiom LML programom. 

$500 W a n d a Pe tkus , IL. 
$350 M o n u m e n t Homes c/o Norm Karasa, Co. 
$251 Anon imas . 
$250 Dal ia ir Mar tynas Trakis , IL. 
$190 Graž ina ir Edmund Varnelis , OH. 
$100 Dona tas ir Indrė Tijūnėlis, IL; K. A. J u č a s , MD, IL: 

Victoria Karait is , MI; Joseph Mikulis, IL; J o l a n t a 
i r Š a r ū n a s Peckus, MDs, IL; Šarūnas Val iukėnas , 
IL; B. A. Witt, GA; Sister Juliene, SSC. IL; ir Mis-
sionary Expeditors c/o Jack Fong, LA. 
Bi ru te Bulota, IL. 
Chr i s t ina ir Christopher Tosheff, IL. 
A. Vilius Dundzila, IL; dr. Birutė i r Klaudijus 
P u m p u t i s , IL. 
Albert Balukas , NY; Dennis Bandaukas, IL; Vito 
Belauskas , FL; Aušrelė Bulotiene, CA; Irena Ku
r a s Cecchia, IL; Rimvydą Dreher, WY; Elena ir Zig
m a s Griganavieius, Ca; Phyllis ir Dix Helland^, CA; 
Victor Kindurys, FL; Geraldine ir Vincerrt 'Lešunai-
t is , CT; Edward Leugoud, CA; Reate Mack Miller, 
WI; Amanda ir Algirdas Muliolis, CA; Vida Bar t 
k u s Murray , IL; Pet ras Pagonis, MI; E m e s t Raš
k a u s k a s , MD; A. ir D. Ratkelis, CA; A n n ir Pau l 
Sidrys , IL; Gražina Sirutis Foundation, CA; Nemi
ra Sumskis , IL; dr. Rimvydas Sidrys, IL; dr. Aras 
ir Lina Žlioba, IL; Vito ir Regina Vai, IL; Beverly 
McElmurry , IL; Philomene M. Vilutis, IL; Stanley 
Žymantas , IL. . 
Rosmarie Eiriklis, PA; Egle ir Marius Lan i auskas . 
OH; B. S. Petrulis, FL; David Savickas, MD. 
Nijolė Zdanys, IL; dr. Leonas Ragas, IL. 
Rev. M a t a s Čyvas, FL; Maria Zigaitis-Geiažius. 
FL; Danu tė Harmon, VA. 
Vitalija ir Kęstutis Keblys, LA; Wa!ter Klosis, NY; 
M a r i a Utz, IL. 
I r ena ir Arūnas Draugelis. IL; Mečys J a v a s , IL; 
Eugene Laidas, CA; Irena Kairys, IL; Joseph Ku
činskas , MI; J. ir B. Lintakas , IL; Mary Ann \Vea-
der , PA; Liudas ir Albina Ramanauskas. IL; W. J . 
Jagiel la , MD, GA. 
Dalia Armonas , OH: Tadas Bukaveckas. IL; P r a n ė 
ir Rimas Domanskis, IL; William Burimakis, NY; 
Ca the r ine Forte, TN; Kleofa Gaižauskas, FL; I r ena 
Ibenskis , OH; Laima ir Feliksas Kontautas. MA: 
Leokadija ir Victor Milukas. NY; Stanley Rymas, 
IL; Mar ia Šeduikis, IL; Jurg is Valaitis. CT, Eugene 
Vilkas , CA; Mary Wysocki, NJ ; Kurt Vėlius, IL. 
F r a n k Gilbert, OR; M. Kevalaitis, CA; Elizabeth 
Navikas , CT; Veronika Paplauskas, CA; S tanley 
Stončius, NH; Aldona ir Robertas Tamulionis. MI 
Joseph Dauparas . IL. 
i r m a ž i a u Maria Abromaitis, IL; Joseph Blažys. 
MA; Mrs. Algirdas Didžiulis, IL; Aldona Dulskis, 
FL; Georjean Hilko. IL: Florence Gomez, MD; Vla
das Gilys, CA; Virginia ir Zigmas Grybinas, IL; Ina 
ir J o h n Kasis, IL; Theresa Landsbergis, MD; Helyn 
Leho Davenport, CA; Vic Macys, FL; Aldona Ma-
siulionis, NY; Margaret McKenzie, CA; Ritonė Ru
da i t i s , IL; Elena Sakas-Sluder, CO; J e a n ir J o h n 
Svagždys, MA; Mary ir Albert Taran. NJ ; Joseph 
Adomait is , IL; Apolina Andrasiunas, IL; A. V. Ba-
canskas , CA; Regina ir Edvvard Bačanskas. FL; Jo
seph Briedis, MI: Philip Gilbert, WA: I r ena J a n s o 
nas , MA; Irena ir Vladas Kilius, NY; VVilliam KJ-
zevich, TN; Charles Latvis, NY; Tony Macevičius. 
IN; Anthony Matulait is . ^i\ Petronelle Mesec, IL; 
Regina Nasvytis , OH; Susan ir John Osborne, MO; 
Leokadija Packauskas, NC; John Shurna. IL; Ge
novaite Karsokas. OH; Jonas Antanavičius. NY. 
Eugene Ziurys, J r . 

L i t h u a n i a n M e r c y Lift, P .O. Box 88, Palos H e i g h t s , 
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DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 17 d., trečiadienis 

APYLINKĖSE 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Mūsų mieliems draugams 
linkime linksmų šv. Kalėdų ir 
Dievo palaimos Naujuose me
tuose. 

Sofija ir Aleksas KikHai 

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, bičiulius ir kaimy
nus, linkėdami Tyliosios Ka
lėdų Nakties ramybės ir 
džiaugsmo bei sėkmės 2004-
uosiuose metuose. 

Bronė ir Viktoras 
Motušiai 

Sveikiname „Draugo" 
redakcijos ir administracijos 
darbuotojus, bendradarbius ir 
skaitytojus, ypač mūsų — 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
— Brighton Park apylinkės 
narius Kalėdų švenčių proga. 
Tegul 2004-ieji metai būna 
sveiki, darbingi ir laimingi. 
Tegul užgimęs Kūdikėlis lai
mina t. marijonus jų darbuo
se. 

Šia proga Brighton LB 
apylinkės valdyba skiria auką 
,,Draugui". 

Salomėja Daul ienė 
Valdybos pirmininkė 

Vytautas Stanevičius 
Iždininkas 

Kalėdų ramybė tegul 
apgaubia mūsų draugus bei 
pažįstamus, o Naujieji metai 
teatneša sveikatos ir vilties. 

Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo, MI 

************** r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

„Draugo" aaministracįa 
siūlo įsigyti už auką kalė
daičių (plotkelių). Užsukite į 
„Draugą", adresu 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 
60629. Čia taip pat rasite nau
jametinių atviručių, naujų 
knygų ir įvairiausių suvenyrų 
savo artimiesiems. 

Į vaidinimą „Kalėdų pasa
ka" Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje kviečia 
teatro studija „Kaukė". Įėji
mas nemokamas. Kalėdinį 
stebuklą patirsime visi, dideli 
ir maži, sekmadienį, gruodžio 
21 d. parapijos salėje po lietu
viškų 10 v.r. Mišių. Tai viena 
iš mūsų laukiančių ir visus 
suartinančių dovanų. Juk 
Kalėdos - stebuklų metas. 
Parapijos adresas: 2745 West 
44 th Street, Chicago. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, Jaunimo centre, gruo
džio 20 d., 9 v.r. ruošiama Ka
lėdų Eglutės šventinė progra
ma. Programos ruošiamos šia 
tvarka: Kiškių darželis. Vaikų 
ratelis ir Darželis - 9-11 v.r., 
kavinėje; 1,2.3 skyrių vaikai -
9-11 v.r., didžiojoje salėje; 
4,5,6 skyrių mokiniams — 11-1 
v.p.p., kavinėje. Aukštesnio
sios mokyklos 7-10 klasės 
mokiniai švęs nuo 11-1 v.p.p. 

didžiojoje salėje. Kviečiami 
vaikų tėveliai ir draugai links
mai praleisti Kalėdų Eglutės 
šventę. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventę, kurią ruošia sekma
dienį, gruodžio 21 d., 1 v.p.p. 
Jaunimo centre. Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel: 630-
325-3277, arba e-paštu: odau-
girdas@hotmail.com. 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsi
registravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir turi gerų reko
mendacijų prižiūrėti pagyve
nusius 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 
poezijos konkurso terminas 
pratęsiamas iki 2004 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasi
rašytus eilėraščius siųsti ver
tinimo komisijos pirmininkei 
dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 
Boyne Rd., Barberton, Ohio 
44203. 

TmAUGO" KNYGYNĖLYJE 
Nejučia, pasirodžius pir

majam sniegui, užvaldo ka
lėdinės nuotaikos. Šventės ar
tėja - skamba kalėdinės gies
mės, spindi džiaugsmu akys. 
Kalėdos artėja! Anot kai ku
rių kultūrų, geriausia kalėdi
nė dovana yra knyga. Siūlome 
puikią kalėdinę dovaną -
padovanokite savo mylimam 
žmogui poezijos rinktinę 
„Trečia akis". Ši knyga — trijų 
jaunų autorių bendras kū
rinys. Trijų skirtingų žmonių 
darbas, kurį suvienijo poetinė 
minties raiška. 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 8,75 proc. mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. 
mokestis. įsigyti norimų kny
gų galima „Draugo" knygynė
lyje, adresu 4545 West 63rd. 
Street, Chicago, IL 60629. 
Teirautis telefonu: 773-585-
9500. 

Kiekvienas žmogus, links
mų Šventų Kalėdų linki savo 
artimiesiems ir draugams. 
Nuoširdžius palinkėjimus už
rašo atvirutėse, kurios keliau
ja į įvairiausius pasaulio kam-

Svarbiausias Lietuvos 
atgimimo ir Sąjūdžio metais 
asmuo buvo prof. Vytautas 
Landsbergis. Jį ypač gerbia 
Amerikos lietuviai, tad galbūt 
kas galėtų savo pagarbą iš
reikšti konkrečiu būdu ir už
prenumeruoti prof. V. Lands
bergiui „Draugą"? Adresas: 
Gedimino pr. 53, Vilnius 
2008. Kreipkitės į „Draugo" 
administraciją. 

Lietuvos Tremtinių są
junga savoje tėvynėje dažnai 
ignoruojama, o buvusių trem
tinių ir politinių kalinių dalia 
nelabai kam rūpi. Bet Ame
rikos lietuviai yra neabejingi 
mūsų tautos kankiniams, tad 
gal kas išgirs jų pageidavimą 
ir užprenumeruos „Draugą" 
(adresas: Šventos 17 A, c/o Ri
mantas Fabinavičius, Kuršė
nai). Kreipkitės į „Draugo" 
administraciją. 

Lietuvos vyskupai rodo 
gyvą susidomėjimą užsienio, 
ypač Amerikos, lietuvių dva
siniu gyvenimu, veikla. Jeigu 
jie galėtų pastoviai gauti 
„Draugą", labai džiaugtųsi. 
Šv. Kalėdų proga siūlome su
teikti Lietuvos vyskupams do
vaną, užprenumeruoti „Drau
gą" (kaip būtų šaunu, jeigu iš 
tų vietovių kilę lietuviai, 
„savo" vyskupijai padovanotų 
„Draugą"). Pasirinkite vysku
piją ir kreipkitės į „Draugo" 
administraciją: 

Vysk. Juozas Matulaitis, 
Kęstučio g. 44, 4230 Kaišia
dorys; 

Vysk. Juozas Preikšas, J. 
Žemgulio g. 47 5300 Panevė
žys; 

Vysk. Juozas Žemaitis, P. 
Kriaučiūno 17, 4520 Marijam
polė; 

Arkivysk. Sigitas Tam-
kevičius, Rotušės A. 14A, 
3000 Kaunas. 

Algimantas Zenkevičius, 
Kauno universiteto Panevėžio 
fakult., Klaipėdos g. 3, Pa
nevėžys, labai norėtų gauti 
„Draugą". Gal kas galėtų 
užprenumeruoti? Juk pane
vėžiečių, kurie didžiuojasi sa
vo kilmės kraštu, Amerikoje 
yra tikrai nemažai, net savo 
klubą įkūrę, tad gal kas su
tiks pasirūpinti, kad „Drau
gas" į šį fakultetą būtų siun
tinėjamas? Prašome kreiptis į 
„Draugo" administraciją. 
* * * * * • * * * * * * * * * * * * * + * + * * * + * * + * * * 

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

pelius, džiugindamos artimų 
žmonių širdį. 

„Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti gražių, lietuviškų 
Kalėdų ir Naujųjų metų šven
tinių atviručių. Atvykite, arba 
užsisakykite atvirutes paštu -
10 atviručių kaina tik 12 dol. 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
..Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 West 63rd. Street, 
Chicago. IL 60629. Teirautis 
telefonu 773-585-9500. 

IEŠKO ARTIMŲJŲ 
Prašoma atsiliepti Si

mą Kudirką, ar ką nors apie 
jį žinančius. Jo ieško Jū
reivystės mokyklos bendro 
kurso draugas Algimantas. 
Tel. Lietuvoje: +370 46 
360602, arba JAV: 708-372-
9524. 

mailto:girdas@hotmail.com
mailto:margutis2@sbcgIobal.net


KAD NEIŠNYKTŲ PRAEITYJE 

Pamatyti ilgai lauktą, 
planuotą, plačiai, gra
žiai reklamuotą, foto

menininkų Eugenijaus Butė
no, gyvenančio Čikagoje, ir 
Romualdo Požerskio iš Lie
tuvos, prieš daugelį metų 
sustabdytų, nebeatkartojamų 
pirmųjų įspūdžių, kadruose 
užfiksuotų vaizdų, gruodžio 
12-osios vakarą į M. K. 
Čiurlionio galeriją Jaunimo 
centre rinkose meno gerbėjai, 
rinkosi jaunos šeimos su 
vaikais, kurie visada atsineša 
ir savą jaunatvišką energiją. 
Jaunimo centras tą vakarą 
tikrai pateisino savo vardą — 
patalpose šurmuliavo žmonės: 
Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos bendri
ja centro kavinės salėje klau
sėsi įdomios dr. J. Šmulkščio 
paskaitos apie dabartinius 
įvykius. Lietuvoje, repetavo 
Čikagos Lietuvių operos dai
nininkai, „Lėtūno" šokėjai, 
besiruošiantys artėjančiai XII 
šokių šventei, išmokę naujų 
šokio figūrų, smagiai sugužėjo 
į M. K. Čiurlionio galerijos 
sales. 

Parodos idėją ilgai savyje 
brandinusi, visą kūrybinę 
energiją šiam tikslui atida
vusi, kuratorė Laima Pliop-
lienė vis dar rūpinosi, ar visi 
svečiai turi tik ką „Draugo" 
spaustuvėje išspausdintą pa
rodos „Rytoj nebus vakar" 
katalogėlį, ar Kalėdų šventę 
primenančiose puokštėse de
ga žvakės, o sulaukusi muziko 
Ričardo Šoko pirmųjų fortepi
jonu skambinamų improviza
cijų, sukvietė visus į būrį ir, 
pristatydama Lietuvos kon
sulą A. Daunoravičių, paprašė 
atidaryti parodą. Pirmieji 
nuoširdūs sveikinimo žodžiai 
parodos rengėjams, iš Lietu
vos gautą fotografo Romualdo 
Požerskio sveikinimą per
skaitė jo pusseserė Kristina 
Martinkutė, Eugenijaus Butė
no prisipažinimas, kad jau 
seniai galvojo apie tas kelias
dešimt fotojuostų, kurias išfo
tografavo 1988 metais, kai su 
grupe .Antras kaimas" gas
troliavo Lietuvoje. Eugenijus 
pasakojo, kad ten lankė ir tu
ristų pamėgtas vietas, o, 
draugų lydimas, lankė ir tuo 
metu apleistas, fotografui ro
mantiškas, įspūdingas, pas
laptingas Rasų kapines, senas 
kapinaites. Užupį su visais 
seno miesto užkaborėliais, ten 
gyvenančiais vaikais ir žmo
nėmis, Vilniaus senamiestį, 
tėvą Stanislovą Paberžėje. Tai 
praeities nuotraukose įteisin
ta istorijai. Jau išaugo karta, 
žinanti apie tuos laikus tik 
netiesiogiai, iš pasakojimų iš 
prisiminimų, todėl ypač svar
būs tampa vakar dienos realy
bę užfiksavę kadrai, atkeliavę 
iš tos epochos, kurią jau kai 
kurie mūsų galime vadinti 
sava jaunyste, kurią prisimin
dami, apmąstydami sugrįž
tame atgalios į senąsias, dar 
neišdabintas mielo Vilniaus 
gatveles, paklebenam senų 
durų užraktus, kartu su 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje A. Daunoravičius, fotomenininkas E. Butėnas, parodos 
„Rytoj nebus vakar" kuratorė, Amerikos lietuvių meno draugijos narė L. Plioplienė bei K. Martinkutė. 

E. Butėno ir R. Požerskio meno parodos 

vaikyste skriejame dviračiais, 
šypsomės, pajutę objektyvo 
sučiuptą gerą nuotaiką. 

Menininkai susipažino 
1988 m., Romualdui pirmą 
kartą lankantis Amerikoje, ir 
pirmų sutiktų, pažintų žmo
nių, atrastos netikėtos lietu
viškos dvasios įspūdžiai pri
pildė fotojuostas. Jo fotoapa
ratas juda lyg smalsi akis — 
kai kur užsibūna, kai kur su 
šypsena pralekia, lyg veja
mas tik pirmyn, tik dabar, tik 
šią minutę užfiksuoti: nuo
traukose gerai žinomų lietu
vių portretai, Marquette 
Parko aplinka. Ir nebesvarbu, 
kada pamatyti, surasti, vaiz
dai sujaudino mūsų mintis, 
prisiminimus, leido sugrįžti į 
vakar, susitikti su gal jau 
išėjusiu draugu, su savimi. 
Svarbu, kad visi Kalėdų 
švenčių išvakarėse, skambant 
fortepijono muzikai, tapome 
apdovanoti meno paslapties 
gerumo dovana, kuri ilgam iš
liks atmintyje. Norintiems 
turėti autorių nuotrauką, 
pranešame, kad visos parduo
damos, gal tai kaip tik gera 
proga įsigyti unikalią dovaną. 

Pasaulis nebėra uždaras 
ir, lietuvių nufotografuoti, gal 
jau baigiantys išnykti, ap
linkos momentai prieš mus, 
M. K. Čiurlionio galerijoje, 
parodoje „Rytoj nebus vakar", 

kuri vyks iki 2004 metų sausio 
12 dienos. Kas pasiilgo gražios 
nuotraukos, gerai eksponuo
tos parodos, kas nori atpažinti 
senuosius bičiulius ar asme
niškai perskaityti vaizdo me
no prasmę, o ir visus apsilan
kančius Jaunimo centro šven
tiniuose kalėdiniuose rengi
niuose, kviečiame užsukti į 
galeriją, į Amerikos lietuvių 
meno draugijos pristatomą 

Jono Kuprio nuotraukos. 

parodą. Šiais metais atgijusi, 
gražiai vykdanti užsibrėžtus 
projektus, Amerikos lietuvių 
meno draugija sveikina visus 
veikliuosius ir prijaučiančius 
narius, visus mūsų rėmėjus, 
meno mylėtojus su artė
jančiomis šv. Kalėdomis, linki 
gerų, kūrybingų, sėkmingų 
Naujųjų, 2004-ųjų metų! 

Teodora Krivickienė 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, n . 

Advokatas 
LEE S. SCHNEIDER 

Karta dirba dr. Vida Vizfirdait* 
Automobilyj*1 ir darbo sofalojimo bylo* 
(p^rarmal injury) m«vhr-ii malpractir*) 

m«lifininn aplatdua patarnavima*. 
77W. ft'afkrr, Suit** 3200.Chi<-a|po. IUK»01 

T>1. 773-442-8154 (kalba li*tuvi*kai) 
E-na iLvida. i*wor kf n **t. at t. n^t 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSaDo#2300Chicca 0,60603 
Galimos konsultacijos šestadienia i s 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 

Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

mailto:Gibaitis@aol.com

