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Siame 
numeryje: 
Tiltai į ateitį per 
praeitį. Stovyklos 
vadovo įspūdžiai. 
Skautavimas Lietuvoje. 

2 psl. 

Ko lietuviai pamokys 
irakiečius? Pusryčiai 
su Lietuvos prezidentu. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Šeimininkavimo 
kertelė. 

4 psl. 

Lietuvos Vietinės 
rinktinės kūrimas ir 
likimas. 

5 psl. 

ALRK moterų'sąjungos 
suvažiavimas ir 90 m. 
jubiliejus. Iš Kinijos: 
nauja fotografija ir 
videomenas. Jono 
Šalnos poezijos knygos 
sutiktuvės. ALIAS 
rengia ekskursiją. 

6 psl. 

Sportas 
* I tal i joje vyks t anč io se 

p l a n e t o s d v i r a č i ų s p o r t o 
p l e n t o p i r m e n y b ė s e antra
dienį moterų atskiro starto 
24.05 km lenktynėse penktąją 
vieta užėmė Edita Pučinskaitė. 
Lietuvos dviratininkė finiše 
daugiau nei pusantros minutės 
pralaimėjo pasaulio čempione 
tapusiai šveicarei Karin Thu-
rig. 25-ąją vietą tarp 34 rung
ties dalyvių antradienį užėmė 
kita Lietuvos dviratininkė Jo
lanta Polikevičiūtė. 

* A n t r a d i e n į L ie tuvo je 
p r a s i d ė j o E u r o p o s m e r g i n ų 
futbolo pirmenybių trečiosios 
a t rankos grupės keturių ko
mandų varžybos. Varžybų šei
mininkė Lietuvos rinktinė Ma
rijampolėje pirmąsias rungty
nes 0:10 pralaimėjo Prancūzijos 
bendraamžėms. 

* S a v a i t g a l i K a n a d o j e 
v y k u s i ų T a r p t a u t i n ė s spor
t in ių šokių federacijos (IDSF^ 
varžybų nugalėtojais Lotynų 
Amerikos šokių programoje ta
po vilniečiai Andrius Randelis 
ir Eglė Visockaitė. Antroji vieta 
atiteko Kanados sportinių šo
kių porai — Danny Arbour ir 
Myriam Savaria, treti liko Vo
kietijos šokėjai — Andrėj Mo-
sejčuk ir Zuzana Mišenko. 

* Anglijoje v y k s t a n č i a 
me t a r p t a u t i n ė s e š achma t i 
n i n k ų va ržybose 31-ąją vietą 
tarp 103 dalyvių užima Gedi
minas Šarakauskas, turintis 2 
taškus iš 3 galimų. 

Naujausios 
žinios 

* Rusi ja s p a u d ž i a Euro
pos Sąjungą pasirašyti naują 
susi tarimą dėl Kaliningrado 
tranzito. 

* L ie tuvos skai tmeni 
nius ž e m ė l a p i u s gamins Nor
vegijos firma. 

* M o t i n y s t ė s p a š a i p a s 
s iūloma mokė t i ir nėštumo 
metu nut rūkus darbo sutar
tims. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.807 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvoje — menkas dėmesys žmogaus 
teisių pažeidimams 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(ELTA) — Žmogaus teisių stebė
jimo inst i tutas (ŽTSI) tikisi, 
kad į parlamentarus kandida
tuojantys politikai ir naujos ka
dencijos Seimas skirs pakanka
mai dėmesio žmogaus teisių už
tikrinimo problemoms ir imsis 
pastangų gerinti žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje. 

Atvirame laiške kandida
tams į Seimą apgailestaujama, 
jog, nepaisant pastaruoju metu 
iškilusių į viešumą šiurkščių 
žmogaus teisių pažeidimų, ši 

sritis da r netapo politinių dis
kusijų dalimi. Šiuo metu vyks
tančios agitacijos kampanijos 
metu žmogaus teisių problemos 
esą a rba ignoruojamos, arba 
joms skir iamas labai mažas dė
mesys. 

Inst i tuto valdybos pirminin
kas Kęstut is Cilinskas ir direk
tor ius Henr ikas Mickevičius 
priminė dar iki parlamentarų 
kyšininkavimo skandalo įspė
jęs, kad Lietuvoje sudarytos pa
lankios sąlygos pažeisti visuoti
nai pripažintą teisę į privataus 

gyvenimo apsaugą bei asmenų 
teises baudžiamajame procese. 

ŽTSI tuomet perspėjo dėl 
nepagrįstai išaugusių privačių 
telefoninių pokalbių klausymosi 
apimčių bei neteisėto privačių 
telefono pokalbių viešinimo, 
griežtos operatyvinės veiklos 
kontrolės stokos, paplitusio as
mens duomenų viešinimo ir tar
nybinio piktnaudžiavimo jais, 
nuolatinių privatumo pažeidi
mų Lietuvos spaudoje ir televi
zijoje. 

Be to, buvo pabrėžta, kad 

teisinėje praktikoje praktiškai 
nesivadovaujama Konstitucijoje 
ir tarptautinėse sutartyse, visų 
pirma Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijoje, įtvirtintomis žmo
gaus teises garantuojančiomis 
nuostatomis. 

Pastarieji įvykiai parodė, 
jog nepakankamas dėmesys 
žmogaus teisių užtikrinimui ga
li rimtai sutrikdyti politinius 
bei teisinius procesus ir pakirsti 
žmonių pasitikėjimą valstybe. 

Nukelta į 5 psl. 

Darbo grupė 
taisys 

abejot inus 
teisės aktus 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(ELTA) — Seimo valdybos su
daryta darbo grupė tobulins 
skandalingas interpretacijas 
sukėlusių teisės aktų normas, 
kurie neva atveria galimybes 
nepilnamečių seksualiniam iš
naudojimui. 

Šiai darbo grupei vadovaus 
Seimo Šeimos ir vaiko teisių 
reikalų komisijos pirmininkė 
Giedrė Purvaneckienė. Joje 
taip pat dirbs Vaiko teisių ap
saugos kontrolierė Gražina Im-
brasienė, Teisingumo ministeri
jos sekretorius Arūnas Kaz
lauskas. Vilniaus pedagoginio 
universiteto Socialinės komuni
kacijos instituto direktorė 
Giedrė Kvieskienė, Seimo Tei
sės departamento. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 
Teisės universiteto, Vilniaus 
universiteto žinovai. 

Iki šių metų lapkričio 1 d. ši 
darbo grupė turės pateikti Sei
mo valdybai savo pasiūlymus 
dėl teisės aktų tobulinimo. 

Rugsėjo mėnesį Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
buvo surengęs pasitarimą, ku
riame baudžiamosios teisės ži
novai. Baudžiamojo kodekso 
rengėjai ir už vaiko teisių ap
saugą atsakingi asmenys apta
rė Olandijoje paskleistą infor
maciją, neva Lietuvoje nuo 14 
metų amžiaus įteisinti homo
seksualūs santykiai. 

Prezidentas Valdas Adamkus įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius 55 asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais 
gelbėjusiems žydų tautybės žmones nuo nacių genocido. ,.Nėra didesnio žygdarbio kaip išgelbėti kito žmogaus gy
vybę. Jūs. Jūsų tėvai ir seneliai išgelbėjo dešimtis, šimtus gyvybių. Gelbėjo rizikuodami brangiausiu turtu — savo 
gyvybe", įteikdamas apdovanojimus sakė valstybės vadovas. Nuotr.: dvi apdovanotosios ir prezidentas V. Adam
kus. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Išniekintas naujasis 
paminklas K. Donelaičiui 

G u s e v ( K a l i n i n g r a d o sri
t is) , rugsėjo 28 d. (ELTA) — Ka
liningrado srityje. Gumbinėje 
(dabar Gusev*. nežinomų pikta
valių išniekintas ką tik pastaty
tas Kristijono Donelaičio pa
minklas. 

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
25 dieną, atidengtas paminklas 
buvo apipiltas dažais išsyk po 
atidengimo, t.y. naktį į sekma

dienį. 
Vietos milicija ėmėsi paieš

kos, tačiau byla neiškelta. 
Žinomų Kaliningrado 

skulptorių sukurtam paminklui 
lėšų skyrė Lietuvos Vyriausybė 
ir Kaliningrado srities adminis
tracija. Poeto biustas pastaty
tas už šešių kilometrų nuo K. 
Donelaičio gimtųjų Lazdynėlių, 
Gumbinėje. 

Mirė 
dai l ininkas 

V. Val ius 
Vilnius , rugsėjo 28 d. 

(BNS) — Eidamas 75-uosius 
metus, antradienį Vilniuje mirė 
žymus dailininkas ir grafikas 
Vytautas Valius. 

1930 m. rugpjūtį gimęs V. 
Valius buvo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino penkto
jo laipsnio ordino kavalierius, 
dailininkas grafikas, tapytojas, 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
narys. 

Dailininkas surengė nema
žai autorinių parodų Lietuvoje 
ir užsienyje, apdovanotas pre
mijomis ir diplomais. V. Valius 
dalyvavo ir grupinėse parodose. 

Dailininkui priklauso sieni
nės tapybos darbai: „Medžioto
jų užeiga" Kaune (1974). ,.Me
tai" — K. Donelaičio lituanisti
kos skaitykloje Vilniaus univer
sitete (1979). 

V. Valius taip pat yra poezi
jos knygų, pasakų, mokslinės 
literatūros iliustratorius. 

V. Valius 1982 m. buvo ap
dovanotas valstybine premija 
už darbų ciklą „Vilnius", 1996-
aisiais nacionaline premija už 
ciklą „Kultūros ekologija". 

Teismui nepavyko tęst i 
buvusio p rez iden to bylos 

Pašalintasis prezidentas Rolandas Paksas (d) su savo advokatu Vytautu 
Svidersk lU. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Vi ln ius , rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismui antradienį nepavyko to
liau nagrinėti valstybės paslap
ties atskleidimu įtariamo nuša
lintojo prezidento Rolando Pak-
so bylos, nes į posėdį neatvyko 
du liudytojai. 

I posėdį teismas kvietė du 
dar neapklaustus liudytojus — 
buvusius R. Pakso patarėjus 
Remigijų Ačą bei Algirdą Nor
kų. Šių liudytojų teismui nepa
vyko apklausti per pirmąjį bylos 
posėdį, kuris vyko liepos 15 die

ną. 
I Seimą kandidatuojantis R. 

Ačas antradienį teismui prane
šė, kad tą pačią dieną jis turi du 
susitikimus su rinkėjais, be to. 
nėra gavęs oficialaus teismo 
šaukimo į posėdį. 

A. Norkus šiuo metu yra už
sienyje. Užsienyje yra ir buvęs 
Valstybės saugumo departa
mento vadovas Mečys Laurin
kus, kuris taip pat yra liudyto
jas šioje byloje. M. Laurinkus 
dabar dirba Lietuvos ambasa
doriumi Ispanijoje. 

Tylieji Seimo 
„pirmūnai" 
Viln ius , rugsėjo 28 d. 

(ELTA/,.Ekstra") — Baigiasi šio 
Seimo kadencija. Parlamento 
Registracijos ir statistikos gru
pės žinovai skaičiuoja savo glo
botinių nuopelnus valstybei. 
Žurnalas „Ekstra" teiravosi, ti
kėdamasis neigiamo atsakymo, 
ar esti tautos išrinktųjų, kurie 
per ketverius darbo metus ne
sugebėjo pateikti nė vieno įs
tatymo, nutarimo ar kitokio tei
sės akto projekto. 

Vis dėlto toks seimūnas yra 
— socialliberalas Valerijus 
Tretjakovas, dirbęs Žmogaus 
teisių komitete, nėra sukūręs 
jokio teisės akto ar bent pa
siūlymo jam. „Ne visai taip yra, 
kaip teigia Seimo kanceliarija", 
tvirtino V. Tretjakovas, nuo pla
tesnių komentarų, kaip jam se
kėsi ginti Lietuvoje žmogaus 
teises, kažkodėl susilaikęs. 

Socialdemokratų frakcijai 
priklausantis Jurgis Utovka, 
pateikęs vieną įstatymo projek
tą ir tr is pasiūlymus teisės ak
tams, teigė, kad tokie menki 
našumo rodikliai esą todėl, kad 
„niekas papildomai už projektų 
teikimą nemoka". 

Pridūręs, kad tai esąs jo 
pokštas, tvirtino, kad dirba ki
tais metodais ir mėgsta ko
mandinį darbą (ar ne tokį, kai 
komanda dirba už J. Utovką?). 
Vieną įstatymo projektą kartu 
su kitais Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto nariais tėra pasi
rašęs Laisvės sąjungos vadovas 
Vytautas Šustauskas. 

Tyliirjų Seimo „pirmūnų" 
sąrašo viršuje rikiuojasi Lenkų 
rinkimų akcijos atstovas Gab-
rielis J anas Mincevičius (0 pro
jektų, 1 pasiūlymas), liberalde-
mokratas Kęstutis Skamara-
kas (1, 4), socialdemokratas 
Sergejus Dmitrijevas (1,4). 

Europos Parlamentą 
papuošė lietuvio kūrinys 

Briuselis/Vilnius, rugsėjo 
28 d. (BNS) — Briuselyje vie
šintis Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas Europos Parla
mento (EP) vadovui Joseph Bor-
rell įteikė Lietuvos dovaną — 
skulptoriaus Leono Pivoriūno 
„Eurovista". 

Skulptūra vaizduoja iš 
paukščio skrydžio matomą Eu
ropos Sąjungos (ES) krašto
vaizdį, kuriam sukurti panau
dotos susmulkintos ES valsty
bių valiutos. 

Kaip pranešė EP Spaudos 
taryba, įteikdamas dovaną A. 
Paulauskas pasidžiaugė, kad 
nuo šiol EP Lietuvą atspindės 
ne tik parlamentarų veikla, bet 
ir originalus menininko darbas, 
jungiantis istorinį ir filosofinį 
lygmenį. 

Seimo vadovas pabrėžė sim
bolišką skulptūros techniką ir 
faktūrą, sakydamas, jog „šie 
ženklai amžiams išlaiko šimtų 
tūkstančių įvairiausių tautybių 
ir likimų žmonių prisilietimus, 

tarsi sakančius, kad vienybė eg
zistuoja — vardan bendro tikslo 
sukurti gerovę ir saugumą Eu
ropoje". 

J. Borrell pabrėžė, jog ši 
Lietuvos dovana EP primins 
Lietuvos įstojimą į ES. 

„Iš senųjų Europos valiutų 
sukurtas darbas simbolizuoja 
valiutos apyvartą, pasitikėjimą 
ja bei bendros valiutos galimy
bes. 'Eurovista' įkūnija pasiti
kėjimą Europa, kuri neišsiplėtė, 
o pagaliau susivienijo", sakė 
Europos Parlamento vadovas. 

A. Paulauskas, kuris dviejų 
dienų vizito į Briuselį atvyko 
pirmadienį, ir liepą EP pirmi
ninku išrinktas J. Borrell susi
tiko pirmą kartą. 

A. Paulauskas su naujuoju 
EP vadovu taip pat aptarė toles
nę ES plėtrą, ES bendradarbia
vimą su valstybėmis, siekian
čiomis didesnio suartėjimo su 
ES, kalbėjo apie Europos kons
titucinės sutarties patvirtinimo 
perspektyvas. 

/ / 
Mokesčių inspekcija tirs, a r 
„Va ldo Adamkaus fondas 

nepažeidė Įs ta tymu 
Vilnius, rugsėjo 28 d. 

(BNS) — Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) tirs, a r sąjun
ga „Valdo Adamkaus fondas" 
nepažeidė įstatymų, paremda
mas V. Adamkaus rinkimų 
kampaniją 421,000 litų. 

„Mokesčių inspekcija toliau 
aiškinsis šią situaciją su fondu", 
sakė Vilniaus apskrities VMI 
viršininko pavaduotoja Raimon
da Savickienė. 

Antradienį Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) pateikto
je VMI išvadoje dėl prezidento 
rinkimų kampanijos finansinių 
ataskaitų pažymima, jog Lab
daros ir paramos įstatymas 

| draudžia paramai gautas lėšas 
skirti politinių partijų veiklai ar 
politinėms kampanijoms remti. 

Mokesčių inspekcija nusta
tė, jog sąjunga „Valdo Adam
kaus fondas" gaudavo paramą 
savo tikslams įgyvendinti. 

VMI taip pat pažymi, jog 
neturėjo galimybės nustatyti, 
kiek buvo surinkta privalomų 
registruoti didesnių kaip 100 li

tų aukų per V. Adamkaus susiti
kimą su rėmėjais. Šio vakaro 
metu buvo surinkta 40,000 litų, 
kuriuos savo vardu užregistra
vo V. Adamkaus žmonos Almos 
Adamkienės labdaros ir para
mos fondo administratorė Ja
nina Šarkuvienė. 

Po ankstesnių prezidento 
rinkimų, kuriuos V. Adamkus 
pralaimėjo, jo štabas buvo likęs 
skolingas daugiau nei milijoną 
litų. Šią skolą taip pat padengė 
„Valdo Adamkaus fondas". 

V. Adamkus po rinkimų šių 
metų birželį liko skolingas 
372,000 litų. iš kurių 298.000 li
tų jis sumokėjo iš asmeninių 
sąskaitų. 

Tačiau V. Adamkus nėra 
vienintelis, dėl kurio rinkimų 
kampanijos finansavimo VMI 
turėjo pastabų. 

V. Adamkaus varžovę antra
jame rate Kazimirą Prunskienę 
91,000 litų taip pat parėmė pa
ramos gavėjo teisinę padėtį tu
rintis Vilniaus gimnastikos mė
gėjų klubas. 

Gintaras Steponavičius siekia 
pagerinti Seimo darbą 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(ELTA) — Susirūpinęs Seime 
svarstomų įstatymų projektų 
kokybe parlamento vicepirmi
ninkas liberalcentristas Ginta
ras Steponavičius siūlo Seimo 
Statute įteisinti, kad įstatymai 
ir Seimo nutarimai priimami, 
kai posėdyje dalyvauja ne ma
žiau kaip pusė parlamento na
rių. 

Šis parlamentaras. Seimo 
posėdžių sekretoriate įregistra
vęs savo pasiūlymus Seimo 
Statutui, taip pat siekia nusta
tyti, kad svarbesniems įstaty
mo projektams, kuriems buvo 
pritarta pateikimo metu, pa
grindinis komitetas arba ne 
mažiau kaip 1/5 Seimo narių 
galėtų siūlyti nepriklausomos 
žinovų išvados užsakymą. 

„Ar parengti įstatymų pro
jektai visapusiškai apsvarstomi 
ir priimami geriausi sprendi
mai, labai priklauso nuo to. ar 
Seimo nariai turi kokybišką, 
pakankamą ir įvairių šaltinių 
pateiktą informaciją apie svars
tomų teisės aktų ekonominį, so
cialinį, teisinį ir kitokį numa
tomą poveikį", pažymi G. Ste
ponavičius. 

Gintaras Steponavičius 
Valdo Kopūsto IELTA) nuotr 

G. Steponavičiaus teigimu, 
teises akto projekto kokybe pri
klauso ir nuo to. ar prieš ren
giant įstatymo projektą buvo 
visapusiškai iš t i r tas esamas 
teisinis reguliavimas, jo trūku
mai, pagrindiniai galimi spren
dimo būdai, jų padariniai. 

Tyrimo neatlikus, nesuda
rius galimybes su juo susipa
žinti suinteresuotiems asme
nims, išauga tikimybė, kad bus 
pasirinktas atsitiktinis teisinio 
reguliavimo būdas 
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TILTAI PER PRAEIT! 
I ATEITĮ 

*as gi tos tradicijos, apie 
kurias taip dažnai kal
bame? Tai lotyniškas 

žodis reiškiąs perdavimą/pasa
kojimą. Tačiau tikroji tradicijos 
reikšmė tai sąlyga kultūrai 
vystytis, tai visuomenės verty
bių tęstinumas: jų saugojimas ir 
perdavimas iš kartos į kartą. 

Pagal perdavimo būdą, 
žmonijos tradicijos skirstomos į: 
A. Žodines, B. Rašytines, C. 
Apeigines. 

Žodines tradicijas Sudaro 
tautosaka (mitai, sakmės apie 
protėvių kilmę, žygdarbius, 
pasakos). 

Rašytinių tradicijų pagrin
das — raštas. Joms priklauso 
visi kokios nors bendruomenės 
ženklai, simboliai, kūryba, tau
todailė, įvairios pavaizdavimo 
priemonės. 

Apeiginės tradicijos remiasi 
veiksmais: apeigos, įrankio 
naudojimas ir papročiai, nes jie 
perduodami rodant ir veikiant 
tam t ikru laiku, tam tikrais 
judesiais, veiksmais, įrankiais 

(pvz. kalėdaičio laužymas, šieno 
klojimas po staltiese Kūčių 
vakare, įvairių metų laikų 
švenčių būrimai). 

Tradicija yra kiekvienos 
žmonių bendruomenės pamatas 
ir tiltas iš vienos kartos į kitą, 
kuris sudaro saugią perėją per 
įvairias, naujovių sudarytas, 
prarajas. Ne viskas, kas nauja 
— modernu yra gera, kaip ne 
viskas, ką dažnai laikome „pa
senusia tradicija" yra bloga ar 
atmestina. 

Sis erdvių amžius žmonijai 
atnešė neapsakomą gausybę 
naujenybių. Vienos jų neša gėrį, 
kitos — blogį. Šalia stebuklingų 
vaistų — AIDS epidemiją; šalia 
technikos stebuklų erdvėse ir 
žemėje — badą ir skurdą dau
gybėje pasaulio kraštų; šalia vis 
didėjančio supratimo, kad 
moteris lygiateisis žmogus su 
vyru — šeimų irimą, negimu
siųjų įteisintą žudymą, baisius 
nusikaltimus prieš vaikus; šalia 
komunizmo žlugimo ir didelių 
pastangų demokratijos įgyven-

SKAUTŲ 

STOVYKLA 

KAUNE 

dinimui — žiaurius karus 
(Bosnija, Ruanda, Somalija, 
Čečėnija, Irakas). 

Kodėl? Tam nuolat kartoja
mam desperatiškam klausimui, 
tai nuolat sunkėjančiai žmoni
jos padėčiai yra tūkstančiai 
priežasčių, kurių viena, nekal
bant jau apie pagrindinę — 
žmogaus dvasinio prado panei
gimą — yra tradicijų atmeti
mas. Tradicijas atmetusi ben
druomenė susvetimeja. Ji su
griauna tiltus į praeitį, o be pra
eities suvokimo nėra ateities. 
Kad butų ateitis, dabartis turi 
daug ko semtis iš praeities. 

Deja, tenka ir skautų tarpe 
girdėti — „pamirškim praeitį — 
žiūrėkim dabarties..." Pradeda 
nubyrėti tuntų , draugovių 
tradicijos. Daug kam nebėra 
laiko, gal jo nebeieškoma: daug 
kas darosi nebesvarbu, pasenę. 
Faktas, kad laikui bėgant, rei
kia ieškot naujų veiklos metodų 
ir kelių, tačiau visi jie turėtų 
vesti į vieną tikslą. Juos visus 
gali pra tur t in t i ir tampriai 
surišti tradicija. 

Paprotys skiriasi nuo tradi
cijos tuo, kad jis ne visada re
miasi kokia vertybe. Dažnai tai 
įpratimo keliu susidariusi vi
suomenės elgsena," nusistovė
jusi praktika. J i , tačiau, yra 
prasminga taut inei bendruo
menei, sujungdama jos indi
vidus šeimyniškais, artimais, 
jaukiais ryšiais. Angliškas išsi
reiškimas „to belong" labai ge
rai apibudina papročio teikiamą 
jausmą ir nuotaiką. 

Kaip ir visos tautos, lietu
viai turi daug gražių, įvairių 
papročių. Vieni iš ryškiausių, 

užsienio lietuvių telkiniuose 
labiausiai praktikuojami — 
kalėdiniai papročiai. 

Kad užsienio lietuviai per 
50 metų išlaikė savo tautinę 
tapatybę, raštą ir net kalbą iki 
trečios kartos, nuopelnas tėvų, 
kurie, padėdami mokyklų ir 
organizacijų, • tradicijas bei 
papročius išlaikė ir perdavėjuos 
savo vaikams. Šio neįkainojamo 
turto šiek tiek žymesnį kraitį 
sukrovė JAV lietuviai, nes jie 
turėjo palankesnes gyvenimo 
sąlygas, ir jų bendruomenės 
visada buvo gausesnės. 

Kalėdiniai papročiai užsie
nio lietuviuose dar labiau pa
sklido, kai organizacijos pradėjo 
švęsti bendras kūčias. Šios nau
jos tradicijos pradininkas buvo 
„Kernavės" skaučių t u n t a s 
Čikagoje prieš 35 m. Žinoma, 
tokia bendra kūčių vakarienė 
nevalgoma gruodžio 24 d., nes 
tas ypatingas vakaras nuo šimt
mečių -skirtas artimiausiai šei
mai, tačiau skautiškosios kū
čios jungia idėjos draugus, jų 
tėvus ir gimines taip pa t į 
šeimynišką, jaukų ir prasmingą 
vakarą. Ši nauja tradicija greit 
įsigalėjo įvairiose organizacijose 
bei sambūriuose, duodama pro
gą didmiesčiuose išsiblaškiu
siems lietuviams susirinkti, iš 
naujo suartėti, valgyti tradici
nius patiekalus, giedoti kar tu 
tradicines giesmes, atlikti se
nąsias apeigas — kalėdaičio lau
žymą, mirusiųjų prisiminimą, 
būrimus ir pan. Dalyvaudamas 
kar tu su vyresniaisiais, jauni
mas ne tik girdi, bet mato, klau
so, ragauja tą gyvąją tradiciją. 

Kita, su Kalėdomis susijusi, 

Rugpjūčio 22-26 d. Lie
tuvos skauti ja ir jūrų 
skauta i įvairaus am

žiaus vaikus bei jaunuolius, 
norinčius turiningai praleisti 
laisvalaikį ir susipažinti su 
skautų veikla, Kaune pakvietė 
į skautiškų žaidimų aikštelę. 
Stovyklos dalyviai, padedami 
skautų, galėjo susipažinti su 
skaut iškais mazgais ir jų 
panaudojimu, išmokti statyti 
palapines, išbandyti savo gal
imybes ir taiklumą, žaisti skau
tiškus žaidimus. 

Pasak žaidimų aikštelės 
sumanytojo ir vadovo J. Dra
gūno, Lietuvos skautija, va
dovaudamasi šūkiu „Dievui, 
tėvynei ir artimui", siekia 
ugdyti ir rengti jaunimą įsi
jungti į visuomenę per maldą ir 
įvairius veiklos metodus su 
žaidybiniais elementais. Lie
tuvos skauti ja vienija apie 
3,000 įvairaus amžiaus asme
nų. Norint į veiklą įtraukti dau
giau vaikų, jaunuolių bei neį
galiųjų, rengiamos skautų 
vasaros stovyklos įvairiose 
Lietuvos vietose, keliaujama 
plaustais , organizuojami jau
nųjų vadovų kursai, vykstama 
stovyklauti į užsienį. 

Lietuvos skautija priklauso 
pasaulio skautų judėjimui, 
todėl dalyvauja mainų pro
gramose. 30 skautų iš Lietuvos 
vasarą stovyklavo Prancūzijoje, 
vienas — Amerikoje. Skautams 
stovyklose talkina kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. 
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k u r s a n t ų s u r i š t ą a lp in is tų tiltą. 

užsienio lietuvių tradicija — 
eglutės puošimas šiaudinukais. 
Šiaudinukų rišimo menas buvo 
atgaivintas a.a. konsulės J. 
Daužvardienės Čikagoje, maž
daug prieš 50 metų. Jos mintis 
ir pastangos šiaudinuką išpopu
liarinti buvo genialios: šiaudi
nukais papuošta Kalėdų eglutė 
greit sukėlė didelį kitataučių 
susidomėjimą pačiu objektu, jo 
gamyba, o per tai ir lietuviais, ir 
Lietuva, ir jos politine padėtimi. 
Tuo pačiu, užsienio lietuvius 
išmokė ugdyti pamirštą liaudies 
meno šaką. 

Iš tikrųjų, tačiau, šiaudi
nukas nuo gilios senovės buvo 
vartojamas vestuvių metu, ne 
tik kaip jaunųjų stalo puošme
na, bet kaip giliareikšmis sim
bolis gyvybės medžio, po kuriuo 
atliekamos vyro-moters jungtu
vės, dauginančios gyvybę. 

Šiaudinukas, kurio tikras 
vardas yra Sodas, yra gilios se
novės ir gilios reikšmės apeigi
nis simbolis, reikalauja atskiros 
platesnės apžvalgos. 

Grįžtant prie tradicijų bei 
papročių, tinka pakartoti seno
sios atgimimo „Auszros" motto: 
„Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri". Nes ne tik 
istorijos, bet ir tradicijų pažini
mas — išlaikymas, tvirtina 
mūsų lietuviškas šaknis, kad iš 
tautos kelmo neišsirautumėm ir 
nenuvystumėm svetimam dir
vone. O mūsų jaunimui, kuriam 
šis dirvonas jau savas, tradicija 
ir papročiai praplatina akiratį, 
duoda stiprų priklausymo jaus
mą, kurio šių laikų jauni 
žmonės labai stokoja. 

Sesė Nijolė 

/ / RAMBYNO AIDAI" 
STOVYKLOS 

VADOVŲ ĮSPŪDŽIAI 
Lyja lyja lietūs, ir visi mūsų 

skautai ir skautės su šypsena 
žygiuoja per Dainavos stovyklą. 
Seni ir jauni draugai susitinka 
ir maloniai, smagiai praleidžia 
laiką kartu. Gitaros po pastoge 
visus linksmina. Randam laiko 
vieni su kitais pabendraut i , 
baidarėm plaukti , iškylauti 
dainuojant, ir vėl su šypsena 
pasirodyti. Būtų smagiau, jeigu 
saulė šviestų visą laiką, bet 
man didžiausią įspūdį padaro 
visų geras būdas, šypsena ir 
ūpas. . . Beveik užmiršau — 
mūsų „Pistons" laimėjo! J au ir 
planuojam ir galvojam kaip 
smagu bus kitais metais. 

— Brolis Saulis Anužis 

Vyresnieji skauta i ir 
skautės gražiai žaidžia su 
jaunesniaisiais skautais, ir juos 
prižiūri. Parodo gerą širdį ir 
skautišką pavyzdį. 

— Brolis Andrius Anužis 

Ir vėl taip greitai stovykla 
bėga! Man atrodo, kad šiais 
metais mūsų sesės ir broliai 
ypač entuziastiški ir pilni 
energijos. Dainava yra nuostabi 
vieta — kai tie visi dalykai 
sueina, sunku neturėti nepa
prastos stovyklos! 

— Sesė Lina Anužienė 

Visi vilkiukai yra kurti . 
— Brolis Linas Gobis 

Detroitas — draugai , 
šeimos nariai ir skautai; 

Dainava - • vadovavimas, 

Rambyno Rasos lašeliai — 
susimąstymas, iškylavimas ir 
amžinas pažadas. 

— Sesė Virga Norkevičienė 

Kaip smagu matyti, kad 
jaunimui smagu gamtoje 
praleisti laiką su draugais ir 
kad nebūtinai reikia televizijos 
ar Mc'Donald's. Stovykloje 
vaikai susidraugauja ir tai 
išlieka amžinai. Dėkoju vi
siems, kurie savo laiką paauko
ja tam tikslui. 

— Sesė Lidi ja Gobienė 

Tu gimsti šeimoje, kurioje 
Dievas tau davė brolių. Kai 
skautauji, tu r i galimybę iš
sirinkti savo brolius. Kai esi čia, 
šitoj nuostabioj vietoje, tikroj 
šventovėj, pasimetam pasauly
je. Aš turiu galimybę būti su 
tais broliais, kuriuos aš iš
sirinkau. Mes švenčiam gamtą, 
mokome jaunimą, išmokstame 
iš vyresniųjų ir esame kartu 
kaip šeima. 

— Brolis Phil Moss 

Ši stovykla buvo mano 
antras kartas vadovauti skau
tams geltonšlipsiams. Buvo 
smagu su jais žaisti krepšinį ir 
klausytis jų įdomių klausimų. 
Šioj stovykloj geriausiai pri
siminsiu, kaip mes visi žiūrėjom 
„Pistons" žaidimą ir diskuta-
vom puolimų taisykles. Būnant 
vadovu, matau visą veiklą 
stovykloje visai kitaip, negu kai 
aš buvau skautas. Aš atradau, 
kad yra sunku prižiūrėti skau-

bendravimas ir stovyklavimas: tus. kai jie visi ką kitą daro. 
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Sese Lina Raucha i tp e ina per alpinistų t i l ta , o seses P u p a St ruh ir K n s t a 
l ' iacii tc „saugoja", k a d ji nenukr i s tu 

S . s c s Audra Brooks (iš kairės) . Alina Meilyte ir Milda Plioplytė džiaugiasi 
užs iba igus ia n a k t i n e iškyla . 

Buvo gera draugauti su senais 
draugais. Ši stovykla man buvo 
prasminga... 

— Brolis Vėjas Be lz inskas 

Smagu būti Dainavos gam
toje. J aun i vadovai gražiai 
dirba, jauni ir vyresni lengvai 
bendrauja. Per daug l ie taus , 
daug uodų. Smagios vakarinės 
programos. Sesės tik užmiršo, 
kokia yra tvarkinga darbinė 
uniforma. Turėtumėm daugiau 
lietuviškai kalbėti, nors daug 
kas stengiasi. Vyr. skautės kan
didatės smagiai p raveda 
dainavimą. 

— Sesė Rasa Karvel ienė 

Stovyklaujame labai gražio
je stovyklavietėje. Visi broliai ir 
sesės, atrodo, stovyklauja labai 
smagiai. Linkiu visiems stovyk
lautojams įsigyti daugiau skau
tiškų žinių ir patyrimo šioje 
stovykloje. 

— Brolis Remigijus Bel
zinskas 

Kokia gera nuotaika! Kiek 
daug stovyklautojų' Paukštyčių 
pastovyklėje yra 17 sesių. 
Vadovėms padeda sesė Neris iš 
Washington. Pas mus atvažiavo 
sesės iš Detroito, Cleveland, 
Floridos, Wisconsin ir Wa-
shington. Mes stengiamės užsi
dirbti kelias specialybes. Buvo
me iškyloje Hickory Hills Trail . 
Turbūt visoms sesėms didžiau
sią įspūdj paliks surasto paukš
telio slaugymas. Sesė Ner i s 
rodė, kaip jį lesinti sliekais ir 
duoti vandens. Deja, jis nugai
šo. Ėjom visos jį laidoti. Sesės 
pastatė kryžių ir gėlių. Mes kas
dien tą kapelį lankom. Visos 
sesės labai laukia „Fiesta"! 

— Sesė Virginia Rubinsk i 

Šioje stovykloje tikrai daug 
įspūdžių. Labai daug paukš
tyčių stovyklauja. Visos ener
gingos ir gražiai draugauja . 
Turėjome paukščiuką prižiū
rėti, ir visom buvo įdomu žiū-
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rėti , kaip sesė Neris Palūnienė 
mait ino jį kirminėliais. Kelias 
dienas jis taip išliko gyvas, bet 
pagal iau iškeliavo į jo amžinuo
s ius namus . Iškylavom per 
mišką ir skaniai pavalgėm ant 
pievelės atsisėdę. Daug rank
darbių padarėm ir žaidėm, ir 
maudėmės, ir puolėm, ir paga
l iau pr ieš stovyklos pabaigą 
susirgom! Rašom sveikinimus 
savo sergančiom sesėm ir tiki
mės, kad greit visos pasveiks, ir 
būsim visos kar tu! 

— Sesė Vilija Kl imienė 

Mieloji Dainavos „Rambyno 
aidų" stovykla, 

Kaip komendantas , esu tu
rėjęs progą stebėti stovyklą ki
tomis akimis. Aš j u s matau 
anks t i iš ryto, kai protai pusiau 
veikia ir tada stebiu jus , puo
lant anksti ryte. pilnus energi
jos. Pr is imenant tuos momen
tus , galiu tik šypsotis ir džiaug
t is k a r t u su jumis . Matau 
j umyse gerus s k a u t u s ir 
skau tes , kurie t iksliai bando 
išgyventi skautų šūkį: „Dievui, 
tėvynei ir artimui!" Pildote tą 
šūkį savo veiksmais — maldoje 
prieš valgį, dalyvaujant susi
kaupimo vakare, a tskirais pa
sikalbėjimais apie tikėjimą ir 
jūsų meilę Dievui. J ū s ų kalbėji
mas l ietuviškai , dalyvavimas 
lietuviškoje programoje ir įver
t in imas mūsų Lietuvos kultūros 
parodo pasaul iu i jūsų meilę 
mūsų tėvynei. O daugiausia esu 
pastebėjęs jūsų supra t imą ir 
įgyvendinimą, padedan t arti
mui. Kai mačiau jus žaidžiant 
kar tu , padedant vieni kitiems 
su darbais, ir jūsų entuziazmas 
kar tu gerinti Dainavą parodė 
man jūsų meilę a r t imui . 
Skautai , j ums palieku stovyklą 
toliau gyventi pagal mūsų šūkį. 
Linkiu jums sėkmės per 
a te inanč ius me tus ir , nors 
nebūsiu su jumis fiziškai, būsiu 
ka r tu maldoje ir dvasioje. 

Vis budžiu, 
L u k a s Laniausk:i>; S. V. 
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PUSRYTIS SU LIETUVOS PREZIDENTU 
BRONIUS IUODEL1S 

Lietuvos Respublikos kon
sulatas Čikagoje, kuriam va
dovauja generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, š. m. 
rugsėjo 24 d. Čikagoje World 
Trade Center suruošė ameri
kiečių verslo vadovų susitikimą 
su Amerikoje viešinčiu Lietu
vos Respublikos prezidentu 
Valdu Adamkum. 

Susitikimas vyko anksty
vą penktadienio rytą su pus
ryčiais puošnioje centro salėje, 
Čikagos miesto centre. Susi
tikime dalyvavo-apie 90 ame
rikiečių, prie stalų grupavosi: 
World Trade Center Chicago, 
Chicago Consular Corps, Moto
rola — Vilnius Committee. Su
sitikime dalyvavo ir keli lietu
viai, Lietuvos Respublikos kon
sulato nariai, garbės konsulai 
— Stanley Balzekas ir Vaclovas 
Kleiza, bei konsulato lietuviš
kos spaudos ir LATV atstovai. 

Po pusryčių, susitikimo 
programą pradėjo World Trade 
Center Chicago prezidentas 
Allan N. Lever, pasveikinda
mas susirinkusius, nusakyda
mas susitikimo paskirtį. 

World Trade Center pir
mininkas Neil F. Hartigan 
pristatė prezidentą Valdą 
Adamkų ir jį pakvietė duoti 
pranešimą: „Lietuva Europos 
narė ir naujos galimybės plės
tis JAV bei Lietuvos prekybai". 

P r e z i d e n t o p r a n e š i m a s 

Prezidentas Valdas Adam
kus, pradėdamas savo ilgoką 
pranešimą apie JAV Lietuvos 
verslo plėtrą, pareiškė: „Ma
nau, labai malonu, kad tiek 
svarbių ir įvairių JAV verslo 
atstovų susirinko šiandien į šį 
mūsų susitikimą. Ypač džiugu 
ir, manau, natūralu, kad jūs 
domitės naująja ES nare — 
Lietuva. Esu įsitikinęs, jog šis 
jūsų domėjimasis turi labai 
rimtą pagrindą ir aiškią per
spektyvą. Viliuosi, jog artimiau
siu metu jūsų įmonių pavadi
nimus galėsime matyti prie ki
tų didžiųjų JAV investuotojų 
— Marš, Philip Morris, Kraft 
Foods, Coca Cola — Lietuvoje. 

J i s toliau kalbėjo, kad: 
„Lietuva, tapusi ES nare, tapo 
ES vieningos rinkos nare. ir 
mes įsiliejome į 450 mln. 
žmonių rinką. Nuo pirmosios 
narystės ES dienos mes gyve
name pagal visos ES vieningos 
rinkos ir ES prekybos politikos 
dėsnius. Lietuvos įmonės kaip 
lygiavertės konkurentės veikia 
daugelyje ES rinkų, kitose 
Amerikos, Azijos ir NVS šalių 
rinkose. Mūsų ekonomika ir 
verslininkai sėkmingai išlaikė 
konkurencingumo testą ir šian
dien pelningai dirba ES šalyse 
(baldų, pieno, statybų, elektro
nikos pramonės šakose). Tai 
pirmas ir labai svarbus impul
sas* mūsų šalies ekonomikai". 

Primindamas įstojimo į ES 
reikšmę Lietuvai jis pabrėžė. 
kad „per trejus metus — 
2004—2006 m. Lietuva iš ES 
biudžeto turėtų gauti apie 1,5 
milijardo eurų. Šie pinigai bus 
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Čikagoje besilankant Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, rugsėjo 24 d. World Trade Center salė
je buvo suruošti pusryčiai. Nuotraukoje iš kaires: LR prez. V. Adamkus, \Vorld Trade Center Čikagoje pirm. Neil 
F. Hartigan, Alma Adaml -bes konsulas Stanley Balzekas. Jr. 

Broniaus Juodelio nuotr. 

World Trade Center Čikagoje pusryčiai su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum. Iš kairės: World Trade Center 
prez. amb. Allan N. Lever, LR prez V. Adamkus. World Trade Center Čikagos skyriaus pirm. Neil F. Hartigan, 
Alma Adamkiene. LR garbes konsulas Palm Beach, FL. Stanley Balzekas, Jr. Broniaus Juodelio nuotr. 

skirti mūsų smulkiajam ir vi
dutiniam verslui, kaimo vieto
vių ekonominei plėtrai, turiz
mui, atskirų šalies regionų 
ekonomikos plėtojimui, kelių bei 
elektros tinklų infrastruktūrai 
ir daugeliui kitų mūsų ekono
mikos sričių. Tai antras didžiu
lis impulsas ekonomikai toliau 
augti. Ši ES> parama sudarys 
apie vieną dešimtąją mūsų 
šalies bendrojo vidaus produkto". 

Prisimindamas savo sėk
mingą bendravimą su JAV . 
Kongreso narių delegacija Lie
tuvoje, prezidentas V. Adam
kus sakė: ..Visai neseniai ben
dravau su Lietuvoje apsilan
kiusia JAV Kongreso narių 
delegacija. Pasakysiu atvirai 
— apie 80 proc. mūsų pokal
bio sukosi apie Lietuvos ekono
miką, persp ir JAV 
investicijas Lietuvoje. Mane la
bai pradžiugino atstovo Cliff 
Sterns pasisakymas, jog. maty
damas įspūdingą Lietuvos eko
nominę plėtrą, jis kalbės su 
JAV* verslininkais ir r. 
ypatingą dėmesį skirti Lietu
vos ekonomikai". 

Nusakydamas, kuo Lietuva 
gali pritraukti užsieno i. 
tuotojus. prezidentas pare 

„Pirma Lietuva ir jos dar
buotojai pasižymi geru pro
fesiniu pasirengimu Lietuva 
garsėja savo technikos mokslu 
universitetais ir aukštosiomis 
mokyklomis — inžinerijos, 
chemijos, elektronikos specia
listų ar programuotojų I 
vos darbo rinkoje tikrai yra iš 
ko pasirinkti Statistika mums 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vald 
Center, Čikagos virdurmiestvje, rugsėjo 24 d 
kalbasi su gen garbes konsulu Čikagoir Vaclovu Kleiza 

B. -Juodeli-: k a 

byloja, jog Lietuva pagal 
aukštąsias mokyklas baigusių 
žmonių skaičių yra viena pir
mųjų Europoje. Deja, turime 
būti atviri, jog daugelis gerų 
Lietuvos specialistų išvyksta 
dirbti į Vokietiją, Prancūziją, 
D. Britaniją ar Skandinaviją. 
Nenuostabu, jog šie žmonės 
siekia ne tik tolesnio tobulėji
mo, bet ir didesnio atlyginimo. 
Jūsų žinia —visuotinis mėnesio 
atlyginimas Lietuvos pramonės 
įmonėse — apie 400 dol. Kita 
vertus, juk nedaugelyje pasau
lio šalių už tokį atlyginimą ga
lima gauti profesionalių darbuo
tojų. Argi tai nėra patrauklu? 

Antra. Tikrai turiu pripažin
ti, jog mūsų šalis padarė didžiu
lę pažangą šalindama kliūtis 
verslui. Tai ne tik mano nuomo
nė, bet ir Pasaulio banko visai 
nesena išvada — Lietuva iš 145 

• bių užima net 17 vietą 
tarp sparčiausiai kliūtis verslui 
šalinusių šalių 2002—2004 m. 
Mes esame neabejotini vadovai 
Rytų ir Vidurio Europos srity
je, ir tai pripažįsta pasaulio 
ekspertai. Analitikų teigimu, 
verslo steigimo laikotarpis 
Lietuvoje — tik 26 dienos. 

Trečia, Lietuvos, kaip ir ki
tų Baltijos šalių, mokesčių sis
tema tikrai yra patraukli ver
slui. Jmonių pelno mokestis Lie
tuvoje yra tik 15 proc. Tokia 
patraukli mokesčių sistema 
kai kam Europoje kelia netgi 
nemažą pavydą. Jūs turbūt 
girdėjote Prancūzijos finansų 
ministro pareiškimą šių metų 
rugsėjo pradžioje, kuriame jis 
smarkiai mus kritikavo ir teigė. 
jog Lietuva bei kitos Baltijos 
šalys turi padidinti mokesčius 
arba gali sulaukti neigiamų 
sankcijų iš Europos Komisijos. 
Prancūzijos įmonių pelno mo
kestis siekia apie 38 proc.. ir tai 
yra dvigubai daugiau nei Lie
tuvoje. Turiu jus užtikrinti, jog 
Lietuva tikrai neketina keisti 
savo mokesčių dydžio — tai lei
džia ES teisės aktai ir tai, ži
noma, yra viena iš mūsų kon
kurencingumo ir patrauklumo 
>• įdedamųjų dalių. 

Norėčiau pateikti ir ket
virtą argumentą: Lietuva yra 
didžiausia ir geriausius kelius 
turinti Baltijos valstybe. Tai lei 
d/ia tolygiai plėtotis visoms 
Lietuvos sritims, specializuotis 
miestams, pritraukti investicijų 
ir būti puikia tranzitine val
stybe Per Lietuvą eina puikūs 
transporto koridoriai iš Lenki 
jos į Baltarusiją, kitas Baltijos 
valstybes, Kaliningrado sritį 
Vakarų ir Rytų valstybių kro

viniai pasiekia modernius ir 
talpius vienintelio Baltijos 
neužšąlančio uosto Klaipėdos 
mieste terminalus. Lietuvos 
kelių ir geležinkelių tinklą giria 
visi verslininkai, plėtojantys 
savo verslą ne tik Lietuvoje, 
bet ir kaimyninėje Latvijoje, 
Estijoje ar Baltarusijoje. 

Lietuvos Vyriausybė ir pri
vatūs investuotojai nesustoja, 
kurdami industrinius parkus 
beveik jau kiekviename dides
niame Lietuvos mieste — Klai
pėdoje, Kaune, Šiauliuose ir 
kitur. Tai labai patrauklu kon
centruotis gamybos pramonei 
— šiuose parkuose kuriama 
infrastruktūra, telekomunikaci
jos ir, svarbiausia, jie yra 
strategiškai puikiai parinkti: 
šalia didelių mokslo centrų, 
universitetų. Darbdaviams tai 
labai patogu, o toks koncentra-
vimasis skat ina universitetų 
specializaciją bei tobulėjimą, 
artina darbą prie verslo. 

Kaip vieną tokių sėkmingų 
pavyzdžių norėčiau paminėti 
Klaipėdos regioną, kuriame 
veikia ir Klaipėdos laisvoji 
ekonominė zona, stiprus Klai
pėdos universitetas, uostas, 
puiki infrastruktūra. Būtent 
čia investavusios yra didelės 
JAV įmonės: Philip Morris ir 
Marš Inc. korporacijos. 

Koks kitas didžiulis impul
sas laukia mūsų jau tapus ES 
nariais? J au Lietuvoje žinome 
— nuo 2007 m. pradžios esame 
pasirengę įvesti vieningą ES 
valiutą eurą. Lietuvos bankas 
jau ruošiasi šiam procesui, o 
ES ir Lietuvos ekspertai sako, 
kad Lietuva yra pasirengusi. 
Mes patys suprantame, kad tai 
bus dar vienas rimtas postūmis 
mūsų ir užsienio verslinin
kams, dirbantiems Lietuvoje. 
Bendros ES valiutos įvedimas 
supaprastins transakcijas, pa
lengvins pinigų srautų cirku
liaciją ir žinoma, panaikins val
iutų keitimo kaštus. 

Turiu pripažinti, jog naujų 
finansinių investicijų (iš dalies 
investuojant į verslo projektus) 
Lietuvoje tikrai netrūksta — 
Lietuvą nuolatos lanko ne tik 
D. Britanijos, Ispanijos, Pran
cūzijos. Vokietijos ar Skandi
navijos šalių verslininkai. 
Mūsų šalį pradeda atrasti ir 
Azijos šalių verslininkai — 
japonai, tailandiečiai, kinai, 
indoneziečiai verslininkai ne tik 
a t randa nuolatinių gamybos 
partnerių Lietuvoje, bet ir sėk
mingai kur ia „plyno lauko" 
investicijas, stato gamyklas, 
naudojasi Lietuvos ekonominiu 

DANUTE BINDOKIENE 

Ko lietuviai pamokys 
irakiečius? 

Š
iomis dienomis paskelbta, kad dešimt 
irakiečių, atstovaujančių įvairioms politi
nėms partijoms, kurios kitų metų sausio 

mėnesį varžysis pirmuose demokratiniuose, 
rinkimuose Irake, nuo spalio 6 iki 11 d. atvyks į 
Lietuvą stebėti, kaip spalio 10 d. Lietuvoje bus 
vykdomi Seimo rinkimai. 

Kodėl būtent į Lietuvą, o ne į Ameriką, kur 
lapkričio mėnesį vyks ne vien kai kurių sena
torių ir Kongreso atstovų, bet ir JAV prezidento 
rinkimai? O gal dar per anksti skelbti tokią 
žinią, gal jie atvyks ir į Ameriką demokratiško 
proceso pasimokyti? 

Kartais mus atrodo, kad užsieniui iš 
Lietuvos politikos procesų nelabai verta 
mokytis: nuolatiniai partijų ginčai (o lietuvių 
tauta, nors daug kartų mažesnė už Iraką, bet 
partijų bent t r iskart daugiau susikūrusi), 
apkaltos, priekaištai, teismai ir korupcijos 
užuominos... Esame pernelyg jau t rūs tam 
įvaizdžiui, kurį mato užsienis, kai Lietuvą, net 
po 15 metų nepriklausomo gyvenimo, tebeka
muoja „augimo ir brendimo" skausmai. Tad 
verta pažvelgti į priežastis, dėl kurių irakiečiai 
demokratinių principų mokytoja pasirinko 
būtent Lietuvą. 

Visų pirma, Lietuva taip pat palyginti nese
niai atsikratė totalitarinio režimo. Nors jis buvo 
prievarta įbruktas okupanto, bet apėmė ir tvir
tai reguliavo veiklą visose gyvenimo srityse — 
politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje, moksli
nėje. Už nepaklusimą nuorodoms iš Maskvos, 
gyventojams buvo taikomos represinės priemonės. 

Panaši padėtis bent tris dešimtmečius buvo 
Irake, nepaisant, kad jo gyventojus engė ne sve
timas okupantas, o iš tos pačios tautos kilęs dik
tatorius. 

Lietuva, palankioms istorinėms aplinky
bėms susiklosčius, okupanto atsikratė kone sa
vomis pastangomis, visai tautai tvirtai pareiš
kus norą gyventi laisvai ir nepriklausomai. 

Irakui Saddam Hussein diktatūra atsi
kratyti padėjo Amerika su saujele sąjun
gininkų. Deja. šis procesas nebuvo lengvas ir 
sklandus: pareikalavo daug kančių, gyvybių ir 
žalos visam kraštui. Nors JAV prezidentas apie 
demokratinius procesus Irake kalba su labai 

šviesia viltimi, bet t ikrovė atrodo visai kitaip. 
Oficialiai prieš daugiau kaip metus užbaigtas, 
karas dar toli gražu nepasibaigė. Irako perėji
mas į demokratiją yra skausmingas ir kruvinas, 
tad nuogąstaujama (jau tą pripažįsta ir kai 
kurie aukšti Vašingtono pareigūnai), kad kitų 
metų sausio mėnesį numatomi rinkimai dar 
gali neįvykti. 

Nepaisant daug ka r tų pasikeitusios Vy
riausybės, vieno prezidento nušalinimo, Seime 
svyravimų tarp „kairės ir dešinės", visi valdžios 
pasikeitimų procesai Lietuvoje vyko demokra
tiškai ir sklandžiai. Rinkimuose niekas nepa
stebėjo jokių machinacijų, nelegalumų ar ne-
skaidrumų (esame tikri , kad opozicija rinkimus 
buvo labai atidžiai stebėjo ir juose net su padi
dinamu stiklu ieškojo „krislų"). Todėl irakie
čiams yra ko pasimokyti , susipažinti su lais
vame krašte vykdomu pasiruošimu balsavi
mams, kandidatų r inkimine kampanija, net ir 
aštriais tarpusavio kivirčais — nes tai taip pat 
yra demokratinės santvarkos požymis. Kaip 
skelbiama, svečiai iš Irako lankysis ne tik 
Vilniuje, bet ir provincijos r inkiminėse 
būstinėse, jų dėmesys bus atkreiptas į balsa
vimus kitataučių rajonuose (rusų, lenkų ir kt.), 
nes Irake t a ip pat y ra kele tas taut inių 
mažumų, ypač kurda i , kur ių gyvenimas 
Hussein diktatūros laikais buvo dar sunkesnis, 
kaip irakiečių. Apsilankymo metu bus siūloma 
susipažinti su partijų koalicijos galimybėmis — 
kai skirtingų, bet iš esmės tarpusavyje nesiker-
tančių, ideologijų progTamų bei pažiūrų parti
jos, siekdamos daugiau vietų laimėti Seime, 
ieško ne kas skiria, o kas jungia, tuo pagrindu 
vienijasi, bendru sąrašu eidamos į rinkimus. 

Visa tai Lietuva j a u penkiolika metų 
atlieka labai kruopščiai ir t iksliai, todėl 
irakiečiams bus ko pasimokyti. Tik kažin, ar 
eiliniai Lietuvos piliečiai parodys save 
pareigingumą, valstybingumo išprusimą ir gau
siai dalyvaus Seimo rinkimuose? Vis dėlto ma
lonu, kad I rakas s tengias i pasimokyti iš 
Lietuvos, o ne atvirkščiai — lietuvių t au ta ne
simoko iš irakiečių smurto, kruvinos neapykan
tos ir griaunamojo darbo. 
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Elena Nakrosis, suvažiavimo kopirmininkė. 
padėkojo visiems delegatams ir svečiams už daly
vavimą suvažiavime. Oficialioji dalis baigta 
prelato kun. dr. J. Anderlonio sukalbėta malda. 

Suvažiavimą ba ig ian t 

Sekmadienį, rugpjūčio 8 d. po pietų, suva
žiavimo užbaigimo šv. Mišios už Lietuvos Vyčius 
buvo atnašaujamos Our Lady of Sorrows 
bažnyčioje. Koncelebravo arkivyskupas emeritus 
Paulius Baltakis, prelatas dr. kun. Juozas 
Anderlonis, prelatas kun. George Lutz, prelatas 
Algimantas Bartkus ir parapijos klebonas kun. 

James J. Reilly. 
Prieš pradedant šv. Mišias, prelatas kun. dr. 

J. Anderlonis vadovavo ceremonijai, kai buvo 
įteikti ketvirto laipsnio medaliai. 

Nauja centro valdyba davė priesaiką. 
Po šv. Mišių kryžius buvo dedikuotas ir 

vyčiukų gėlių vazonai buvo padėti prie kryžiaus. 
Visi susibūrė prie bažnyčios laiptų oficialiai 
seimo nuotraukai . 

2004 metų seimas/suvažiavimas buvo darbin
gas ir sėkmingas. Pasimatysime ateinančiais 
metais 92-a jame seime, vyks tančiame 
Pittsburgh, PA rugpjūčio 11-14 d. 

Pabaiga 

patrauklumu. Pvz., „Siemens 
— Yazaki" gamykla Klaipėdoje 
ar Tailando įmonių. „Indora-
ma" ketinimas 2005 m. statyti 
dar vieną didelę gamyklą šiame 
mieste. 

Penkta. Lietuvos geografi
nė padėtis srityje yra labai 
svarbi, todėl daugelis versli
ninkų Lietuvoje investuoja: 
stato įmones ar gamyklas, o 
savo gaminius tiekia į Latviją. 
Estiją ar net Baltarusiją. Ma
nau, mes esame labai patrauklūs 
užsienio investicijoms ir geru 
savo Rytų kaimynų pažinimu — 
lietuviai puikiai žino verslo 
papročius bei kalbą, ir sėkmin
gai dirba sudėtingose Baltaru
sijos, Kaliningrado, Rusijos ar 
Ukrainos rinkose. Čia mūsų 
verslininkai tikrai turi ką pa
tarti savo užsienio kolegoms. 
Todėl investuokite ir gaminki
te Lietuvoje, parduokite Rytų 
Europos šalyse. 

Žinoma, pastaraisiais me
tais Lietuvos politinis gyveni
mas buvo kiek dinamiškesnis, 
tačiau Lietuvos politikai pui

kiai supranta politinio pastovu
mo svarbą verslui. Todėl nesi
kišimas į šalies verslo gyveni
mą, tik pastangos gerinti vers
lo aplinką, davė puikių rezul
tatų — 2003—ųjų pirmąjį pus
metį Lietuvos ekonomika augo 
9,2 proc., o 2004 m. — 7 proc. 
Daugelis užsienio ir Lietuvos 
analitikų teigia, jog tokie ša
lies ekonomikos plėtros tempai 
išliks ir 2005—2008 metais. 

Būdami ES nariais, ir toliau 
sieksime gerinti savo kelius, 
geležinkelį, pr i t raukt i 1< 
mūsų kaimo vietoves, skatinti 
smulkųjį ir vidutinį verslą, 
investuoti i mokslą ir naujoves 
Ir toliau sieksime būti patrauk
liu regionu turizmui Turiu pri
pažinti, jog Lietuvos ekspertus 
nustebino šių metu tur is tų 
srautai, kurie išaugo net 22 
proc. Iš šalies tai atsivėrusių 
ES sienų, laisvo žmonių, prekių 
ir kapitalo judėjimo padariniai. 
Tačiau aš tikiu, jog Eui 
Azijos ir Amerikos tui 
atranda jau ir visiškai kitokia 
Lietuvą — aukštos paslaugų 

kokybės, puikiai kalbančių ang
liškai, saugią ir ekonomiškai 
klestinčią Baltijos valstybę. 

Linkėdamas jums sėkmės, 
kviečiu susipažinti su j ums 
išdalinta informacine medžiaga 
apie Lietuvos ekonomiką. Vi
liuosi, jog jus tikrai sudomins 
Lietuvos ekonominis patrauk
lumas Tikiuosi, jog aš ar Lietu
vos diplomatai miisų konsula
te Čikagoje atsakys į visus jums 
rup imus k laus imus . Sėkmės 
plėtojant verslą Lietuvoje". 

Platus verslo ir investavi
mų Lietuvoje pranešimas buvo 
palydėtas visu atsistojimu ir 
gars iais aplodismentais. Juos 
sekė keletas klausimų, kuriuos 
prezidentas plačiai atsakė. 

- t ik imą užbaigė garbes 
konsulas Stanley Balzekas, 
dėkodamas prezidentui Valdui 
Adamkui ir Almai Adamkienei 
už apsilankymą Čikagoje, dėko
damas JAV verslo atstovams už 
dalyvavimą susitikime, kvies
damas i naujus verslo susi
t ikimus Lietuvoje ar Lietuvos 
konsulate Čikagoje 
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DEL LR SEIMO . 
RINKIMU 

Lietuvos K pilie
čiai, gyvendami užsi< 
pajusti savo asmeninę 
komybę išlaikyti savo tau 
valstybine savigarbą 

Lietuvos vyskupai savo 
laiške „Seimo rinkimams artė
j an t " (LVK naujienos #49* 
pabrėžė, kad yra kiekvieno 
pareiga dalyvauti rinkimuose" 
ir primena tikėjimo tradicijas, 
„į kurias dera ai 
piliečiui knk>„'ioniui. Svar
biausias jų — elgtis pagal protą 
ir sąžinę". 

Lietuvos Respublikos 
basada -JAV savo skelbime pri
mena, kad ne tik leg;; 
nelegalūs, turi teisę bals 
Lietuvos dip: 
bės ir konsulatai atsti 
Lietuvos piliečių interesams, o 

Js ' ' -. kurioje , 
Kaip balsavimas, taip ir 

visi įteikti duomenys, yra laiko-
iliai. 

Telaimina Dievas Jūsų 
sprendimus, kad atspindėtų 
-Tusų krikščionišką dvasią ir 

nei Lietuvai. 
Prel. Edmundas J . Putri

mas Lietuvos vyskupų konfe-
itas už ->enio 

• ilikams. 

PR\LEISTA 
PAVARDĖ 

trečiadienio, 
22 d. Laišką skyriuje, po 

laišku ..Lietuvių fondas apsi
imto marškiniais", 

pavardė. 
Birutė Mor-

"\ IL. Atsi-

VIKTORO 
USPASKICHO 

NEREALŪS PAŽADAI 
Lietuvos Darbo parti jos 

pi rmininkas , su savo patikė
tiniais svajoja perimti Lietuvos 
Seimą ir Vyriausybe. 

Tačiau kad „apmulkintų" 
Lietuvos gyventojus, jau dabar 
siūlo pirmąją savo kadencijos 
dieną sumažint i mokestį už 
šildymą nuo 10 iki 20 procentų. 

Per 11 dienų neapmokesti
namų pajamų minimumą j is 
padidins nuo 290 iki 390 litų, o 
pensijas visiems pakels iki 480 
litų mėnesiui. Geriausi moki
niai galės studijuoti užsienyje, 
padengiant visas išlaidas iš val
stybės biudžeto. 

Eiliniai Lietuvos gyventojai 
j au dabar kraipo galvas ir neti
ki V. Uspaskicho pažadai. 

J a u ir ankstesnių vadų 
j iems buvo visko prižadėta, bet 
nieko neištesėta. Šiems „žadė
tojams" yra svarbu, kad tie 
eiliniai .biedniokai" pabalsuotų 
už juos rinkimuose į Seimą. 

Tačiau Uspaskichas nie
kam nepaaiškina, iš kur jis ims 
pinigų visoms toms reformoms 
įgyvendinti. 

Tiesa, Uspaskichas yra 
labai tur t ingas, bet reikalin
giems pagalbos piliečiams, jis 
neat idarys savo kišenės, vi
siems pažadams išpildyti. 

V y t a u t a s Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

KREPŠINIS IR 
PATRIOTIZMAS 
Dažnai spaudoje pastebi

mas klausimas: kodėl krepšinis 
Lietuvoje sukelia tautos patrio
tizmą. Niekur nepastebėjau į šį 
klausimą atsakymo. 

Mano suprat imu, atsaky
mas- labai nesudėtingas, nes 
krepšinis įaugo į lietuvių krau
ją ir tapo lietuvių tautos pasi
didžiavimu. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą, 1918 metų Vasa
rio 16—osios nepriklausoma 
Lietuva laimėjo dvi Europos 
meistro taures, ir tas laimėji
mas niekad neišdilo iš Lietuvos 
žmonių, ypač jaunimo, atmin
ties. 

Po II pas. karo Lietuva 
buvo žiauriai darkoma komu
nistinės. Rusijos, bet jaunimas 
nepakriko, stengėsi pasiekti 
pergalių krepšinio aikštėse ir 
prieš Maskvą ir prieš kitus did
miesčius, tuo parodydamas 
rezistenciją prieš okupantą. 
Nors kar ta i s krepšininkams 
teko atstovauti okupanto kraš
tui , bet visur drąsiai pareikšda
vo, kad jie yra lietuviai. 

Kenčianti Lietuva savo jau
nimo laimėjimais didžiavosi. Ir 
šiandien galime pasidžiaugti 
šių patriotų krepšinio laimėji
mais, kuriuos pripažįsta visas 
pasaulis. Laimėjimais krepši
nio aikštėse džiaugiasi visi 
Lietuvos žmonės ir tuo parodo 
patriotiškumą savo tautai. 

Algis Liepinai t is 
Chicago. IL 

AR PRIPRATOME? 
Nors išeivijoje staiga kilusi 

ir ilgai šėlusi audra del lietuvių 
kalbos teršimo svetimybėmis 
jau kiek aprimo (gal susitaikius 
su tuo „gražiu" lietuviškos 
liaudies posakiu kad „ir šuo 
kar iamas pripranta"), j i dar 

tebesiaučia ir jos galo nematyti, 
nes kalbos teršalų srautas vis 
gilėja ir platėja. 

Jei naujai atvykusieji ste
bisi ankstesniųjų išeivių lietu
vių žodyno skurdumu, tai kodėl 
ta graži, sena kalba, rašytinė ir 
šnekamoji, vis labiau menkina
ma nevykusiais, gremėzdiškais 
skoliniais ir niekuo nepateisi
namais išsigalvojimais, kurių 
ypač gausu net ir geriausiuose 
Lietuvos spaudos leidiniuose 
bei žiniasklaidoje. Vyrauja 
kažkoks nelemtas noras ne 
„lietuvėti", bet „tarptautėti" -
vis mūsų kalbos nenaudai. 
Apmaudu, bet šią žalingą ydą 
jau pradeda įsisavinti ir išeivi
jos spauda. Pavyzdžių apstu. 

Visi Lietuvos sportininkai 
jau tik „startuoja" ir „finišuoja". 
Tautinių šokiai, o šokių šven
tėse jau šokami ne liaudies, bet 
„folkloriniai". O šokių šventės 
aistruolė prisipažįsta: „Esu 
fane tokių švenčių". Ar negali
ma šokti sukaktuvinį kadrilių 
vietoj jubiliejinio"? Ir kodėl 
šokama ne su apeigine rimtimi, 
bet su „ritualine rimtimi"? 
Kitur šnekama apie kažkokią 
„zappingo kultūrą", scenos 

kūriniai išvysta šviesą „su dau
gybe remarkų", žaidžiama ne 
valstybinėse varžybose, bet 
„nacionaliniame čempionate". 
Nepakanka jau ir vėliavos 
stiebo - ji keliama ant 
„flgštabo". O gegužinėse j au 
pradėta, jodinėti „poniais". Argi 
ne keista, kad straipsnis , 
nagrinėjantis lietuvių kalbos 
dėstymą priešmokylinio am
žiaus vaikams, pavadinamas 
„Kaip koreguoti priešmokyk-
linukų kalbą?". Matyt žodis 
taisyti tapo nepriimtinu... 

Ir pabaigai, an t raš tė iš 
vieno svarbiausių Lietuvos 
spaudos leidinių: „Modernizmo 
manifestuose akumuliuojamos 
teorines klišės". Ar galima 
nesigėrėti šios antraštės lietu
viškumu? Nors neretai sve
timybių išvengti yra nelengva, 
kartais neįmanoma, o kartais 
jos yra net būtinos, jų skaičių 
mūsų kalboje t ikrai gal ima 
sumažint i , atsakingiau ir 
rimčiau apie tai pagalvojus, 
neieškant ar atsisakant nors ir 
lengvesnių, bet kenksmingų, 
išeičių. 

V y t a u t a s Matulionis 
Cleveland Heights, OH 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

TEISINGA PASTABA 

Prieš pora savaičių buvau 
gavusi iš skaitytojos klausimą 
apie įvairių prieskonių vardus 
angliškai. J i skundėsi, kad 
negali pasinaudoti lietuviš
kuose kulinarijos žurnaluose ir 
knygose isspausdin: 
receptais, nes nežino, kaip 
nusipirkti ten įrašytų pries
konių. 

Mėginau parašyti apie 
prieskonius k), tiek įsis
maginau, kad pamiršau 
giai atsakyti j klausimą. Gerai, 
kad vienas asm riminė, 
tad dabar padarysiu tai, ko 
anąkart nepadariau. 

Popul iaresnie j i 
p r i eskon ia i 
Lietuviškas skonis neriu 

ta labai aštrių ar per da 
stipriai kvepiančiu. 
prieskonių Mušu mam 
močiutės žinojo svogūnus 
nakus (nelabai da da-
vo), krapus, kmynus, či 
•prisirinkdavo pį r pri-
sidžiovindav ogunėlius, 
dar gal salien 
karčiuosius i juodin 
kvepiančiuosius pipirus lauro 
lapelius, vaniliją, gal dar me
tas, ramunėles. < virė
jos galbūt :. 
importuotų pn. 
rikoje prieskonių pasiri 
— tiesiog neribotas, juo l 
kad įvairių tautų 
gyventojai išpopu 
kilmės krašto 

Apie pn 
ma daug ras • 
tą, istorija, vari 
medicinines savvb. s, kui 
veik visi pri 
apsčiai turi karta 
pasitenkinsiu tik va 
teikiant Ke1 
lotyniška pavadinti 
būtų lengviau pri rasti 
parduotuvės* ijos Ii 
teratūroje 

A n y ž i n ė ož i a /o l ė , arba 
tiesia 
lot l'impineii.i ani$ i 
koniui riaud 
šios vaisiu sėklos turi 
stipru, bet malonų k\ »pą, pri 
klausanti nu 
Anyžii ausia 
vartojama vaistų 
ypač vai štai 
taip pat gaminami saldainiai, 
kepamos bar. 
ma duona. 

Baz i l ikas , 
lot. Ocimum b 
Vidurio '• 
Europoj* ypač 
itališku mek 
sikietiškuo 
Tink 

žuviai, daržovių 
patiekalams. Vartojami žali 
arba džiovinti lapai. 

C i n a m o n a s , angį. „cinna-
mon", lot. Cinnamonum zeylan-
icum. Prieskoniui vartojama 
cinamono medžio žievelė. 
Savaime • eilone, Indijoje, 
bet cinamono medžiai yra ir 
kultyvuojami. Tai, galima sa
kyti, plačiausiai vartojamas 

skonis tiek saldiems, tiek 
daržovių, tiek mėsos patieka
lams. Parduotuvėse randamas 
lazdelėmis ir maltas, kartais 
maišytas su cukrumi (cinna-
mon sugar). 

Čiobrel is , angį „Thvme". 
lot. Thymus vulgaris. Vartoja
mas kaip prieskonis mėsos,-
daržovių. - patiekalams, 
sriub kaninti, iš čiobre-

inomas ir 
medicinoje. 

Dašis, angį. ..Summ-
Satureja hortensis 

sko
nis labai panašus i Jo kvapas 
primi • iras, bei ne toks 

lapai, kuriais 
įtrinamą mėsa; dedamas i 

štienos patie-
įbas, padą 

r pudingus. 
Garkštis irba gurgždis, 

•t. Anthr 
šį prieskonį 

-,a>i prieš dvi 
•• siu. 

Imbie ras , angį. „ginger", 
lot. Zingiber oftlcinak Prieš

inis vartojama šio augalo 
a pirkti džiovintų 

šakm • Irų, bei taip pat 
įtrodo, kaip 

plokš* .plėtojusi į visas 

puses bulvė). Plačiai žinoma 
Indijoje — be imbiero re ta i 
apsie ina kuris pa t iekalas . 
Dedamas į mėsos, žuvies, 
daržovių patiekalus, pyragus, 
gaminami saldainiai ir kt . 

Kalendra, angį. „Corian-
der", lot. Coriandrum sativum. 
Apie kalendrą taip pat rašiau 
anksčiau. 

Kardamonas , angį. „Car-
damon", lot. Elettaria carda-
monum. Vartojamos sėklos — 
sveikos ir maltos. Skonis tru
putį ne įpras tas , p r imenant i s 
eukal ip tus , balzamą. Indijoje 
sėklos kramtomos kaip guma. 
Skandinavai deda kardamono 
pr ieskonių į pyragus, sau
sa inė l ius , su juo gaminami 
įvairus gėrimai, marinadai. 

K m y n a i , angį. „caraway", 
lot. Carum caroi. Turbūt apie 
kmynus rašyti nereikia — visi 
juos pažįstame. Dedami į duo
ną, sūr ius , raugintus kopūstus 
ir daug kitų patiekalų. Iš 
kmynų verdama arbata, gami
nami gėrimai. Kmynai žinomi 
liaudies medicinoje. Čia leng
viausiai rasti kmynų sėklų, bet 
š i au resnėse vastijose j ie 
savaime auga (kaip Lietuvoje) 
ir galima prisirinkti. 

Krapai , angį. ,,dill", lot. 
Anethum graveolens. Tai 
mums ta ip pat gerai pažįsta
mas prieskonis, dažnai augina
mas daržuose ir net darželiuo
se. Tinka į žuvies, mėsos, bul
vių, daržovių patiekalus. Su 
k rapa i s rauginami agurkai , 
pomidorai. 

L a u r o lapeliai, angį. „bay 
leaves" (arba laurel leaves), lot. 
Laurus nobilis. Auga šiltame 
klimate. Parduotuvėse papras
tai randame džiovintus lauro 
lapelius. Tinka į mėsos, žuvies 
pa t i eka lus , sriubas, mar ina-
tus, rauginant agurkus, gami
n a n t deš ras ir pan. Kvapas 
labai s t iprus , todėl dėt ina 
nedaug. 

Muskatas , angį. „nutmeg", 
priklauso Myristicaceae augalų 
še imai . Vartojama muska to 
sėkla — riešutas. Iš esmės jis 
yra nuodingas, tad vartotina 
nedidel ia is kiekiais. Tinka į 
kompotus, pyragus, pudingus, 
įvair ius saldžius pa t iekalus , 
bet t a ip pat ir į mėsiškus . 
Plačiai vartojamas kosmetikos, 
muilų gamybai. Geriausia pirk
ti sveikus muskato riešutus ir 
smulk ia ta rka nutarkuot i 
norimą kiekį. Muskato riešuto 
milteliai greitai praranda savo 
kvapą. 

Mairūnas, arba kvapusis 
mairūnas , angį. „marjoram", 
lot. Marjorana hortensis. Var
tojamas mėsos, žuvies, dar
žovių patiekalams, padažams. 
Lengvai auginamas darželiuose 
ir daržuose, net žiemą ant 
palangių. Apie mairūnus taip 
pat rašiau anksčiau. 

Pankolis, angį. „fennel", 
lot. Foeniculum vulgare. Au
galo išvaizda kiek primena kra
pus — panašūs , smulkiai 
karpyti lapeliai ant ilgo, 
storoko stiebo. Žydi gelsvais 
mažais žiedeliais. Maistui var
tojamas visas augalas, kurio 
skonis panašus į anyžius. Yra 
dvimetis, o kai kada išsilaiko ir 
eilę metų. Lietuviškuose valgių 
receptuose dažnai minimas. 

Petražolė, angį. „parsley", 
lot. Petroselinum sativum. 
Vienmetis (kartais išlieka per 
žiemą, bet antrais metais žydi. 
išauga nedaug lapelių) augalas, 
smulkiais, karpytais lapais. Čia 
žinomos dvi petražolių rūšys — 
garbanotoji ir itališka, kurios 
lapai platesni ir kvapas stipres
nis. Pirmoji daugiau tinka pa
puošimui, antroji — kaip 
prieskonis, bet dažiausiai abi 
rūšys vartojamos vienodai. 
Petražolės plačiai žinomos ir 
dar plačiau vartojamos įvai
riems mėsos, žuvies, daržovių 
patiekalams, sultiniams, pada
žams, sriuboms ir kt. 

Rozmarinas, angį. ,,rose-
mary", lot. Rozmarinus offi-
cialis. Šiltame klimate — dau
giametis krūmelis, melsvai 
žaliais, smulkiais lapeliais, pri
menančiais spygliukus. Žydi 
skaisčiai mėlynais mažais 
žiedeliais. Žinomas bent 3,000 
metų ir susietas su daugelio 
Viduržemio juros tautų folkloru 
bei liaudies medicina. Papras
tai rozmariną vartojame su 
paukštienos, mėsos, žuvies 
patiekalais, sriubose ir daug 
kitur. 

Ramybė Dainavoje (Manchester, Mf), kai toje pačioje ąžuolo paunksmėje sutelpa ir Julija Gylienė, ir 
jos dukra Aušra Karkienė, ir žolele besigardžiuojanti stirnelė... K-A. nuotr. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
- B - - - - - Landmark 

~'m±_ proper t ies 1 -

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

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

SIŪLO DARBĄ 

Caregivers needed for Kve-

in positions in VVisconsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

VVINDOVV VV ASHERS/Gl TTKR 
CLEANERS 

Mušt ha ve own car 
Men&Women 1-3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm. 
fui! time n part time 

Make $100+per person. PAID DAILY 
No experience needed. will train 
Residential only/suburbs & city 
Come todav & start M M M 

515 E.Golf Rd.#208. Arlington Hts. 
(Arlington Office Squarei 

190 to Ari. Hts Rd.Aorth to Golf. 
SE corner. Across from Valli 

Produce: Ask for \Vill 

SPA CONSTANT1NE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5.^33 

B u s d a u g i a u 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 

SKYRIUS 

7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kam b. 1 mieg. butas 
(67 & Vvhipple apy!.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
..security". 

Tel. 773-4344543. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS ĮVAIRUS 

STATE FARM 
INSIRANCK 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVKIKATOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas F-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

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

.soffits". „deck's". ,.gutters"'.plokšti 
ir ..shingle" stosai: cementas. 

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

* 48 m. vyras, turį žalią kortą, kalba 
angliškai, turi rekomendacijas, ieško 
darbo gamykloje ar ligoninėje. 
Atsilygins. Tel. 708-655-3319 
'Moteris ieško darbo savaitės die
nomis po pietų ar visą darbo dieną. 
Vairuoja automobilj. Tel. 708-424-
2884. palikti žinutę. 
"Vidutinio amžiaus medikė , gali 
pastoviai pakeisti kas antrą savait
galį pietiniuose-vakariniuose raj Tel. 
708-228-8292. 
'Moteris gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Vairuoja, legalūs 
Idokumentai Siūlyti ir kitus variantus 
jTel. 773-863-8473. 
*63 m. medicinos sesuo ieško 
Idarbo su gyvenimu. Tel. 708-636-
5533. 
' Ieškau žmogaus kartu nuomotis 
|butą šalia parduotuvės "Gilmart"( 
šalia Archer ir Puiaski) Tel 773-419-
9273 
* Vyras ieško darbo Turi automobilj 
ir patirtį statybose Tel. 773-419-
9273. 
'Reikalingas specialistas galintis 
padaryti lauko aikštelę iš akmenų ar 
plytelių. Tel. 708-220-3202. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIUSKITE PER 

A " - » * . , 

-i—m ^ * YRACiAriMYHI 

s š J L i ^ ^ ± i L A m x ^ 
LIETUVA. LATVIJA. ESTDA. UKRAINA BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M A K I U K V L L N A SAVAI I U 
PKISTAIOML GAVĖJUI IILSLAil RANKAS. 

1-800-775-SEND 
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Pasaulio naujienos 
(Remjantis AFP, Reuters, AP, lntert3x, ITAR-TASS. BNS 

žinių agefttOrų pranešimais) 

i IF HJ\ 1>S \ SEIlNF DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 29 d., t reč iadienis 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) eko

nomikos ir pinigų politikos ko
misaras Joaąuin Almunia an
tradienį pripažino, jog naujau
sias naftos kainų šuolis yra 
prasta žinia trapiam Europos 
ūkio atsigavimui. Jo pastabos 
pasirodė netrukus po to, kai 
naftos kainos ateįties sando
riams pirmą kartą viršijo rekor
dinę 50 JAV dolerių už barelį 
vertę, rinkoms būgštaujant dėl 
galimų naftos tiekimo sutriki
mų, neramumų Nigerijoje ir ne
seniai JAV praūžusių uraganų 
sukeltos žalos. „Bet kuriuo at
veju turime tikėti, jog šie po
kyčiai rinkoje nėra nuolatiniai", 
viliasi komisaras. 

Europos Sąjunga (ES) pir
madienį uždraudė į savo terito
riją atvykti keturiems aukšto 
rango Baltarusijos pareigū
nams, taip protestuodama dėl 
nepaaiškinto trijų opozicijos po
litikų ir žurnalisto dingimo 
1999 ir 2000 m., o JAV paskelbė 
paseksiančios Europos pavyz
džiu. ES paskelbė negavusi jo
kio oficialaus atsako į savo ra
ginimą atlikti tyrimą ir nurodė 
Sąjungai priklausančioms ša
lims neįsileisti pareigūnų, ku
rie, kaip įtariama, arba prisi
dėjo prie minėtų žmonių dingi
mo, arba neatliko tyrimo. Balta
rusijos užsienio reikalų ministe
rija antradienį pranešė, kad 
šiuo metu sprendžiama, ku
riems Europos Sąjungos ir JAV 
pareigūnams bus uždrausta įva
žiuoti į šalį. 

ROMA 
Italijos ministras pirminin

kas Silvio Berlusconi antradienį 
vakare patvirtino, kad pagrobė
jai paleido dvi Irake įkaitėmis 

laikytas itales. Humanitarines 
pagalbos darbuotojos Simona 
Pari ir Simona Torretta buvo 
perduotos . Italijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovams. Vienas pa
grindinių Kuveito laikraščių 
anksčiau pranešė, kad pagrobė
jai sutiko šią savaitę paleisti abi 
itales už 1 mln. JAV dolerių iš
pirką. Moterys, kurioms abiem 
— 29 metai, iš savo darbovietės 
Baghdad buvo pagrobtos rug
sėjo 7 dieną, ir nuo to laiko apie 
jas nebuvo jokių žinių. 

PARYŽIUS 
Praėjusią savaitę mirusi 

garsi prancūzų rašytoja Fran-
coise Sagan antradienį buvo pa
laidota Pietvakarių Prancūzijos 
kapinaitėse. Laidotuvėse daly
vavo Prancūzijos kultūros mi
nistras Renaud Donnedieu de 
Vabres ir Paryžiaus meno pa
saulio atstovai. F. Sagan am
žinojo poilsio atgulė šalia savo 
tėvų ir brolio. Praėjusio am
žiaus šeštąjį dešimtmetį išleisto 
ir klasika tapusio romano „Bon-
jour Tristesse" autorė, kurią li
gos kamavo kelerius pastaruo
sius metus, mirė penktadienį 
dėl širdies ir plaučių nepakan
kamumo. Sakydamas jausmin
gą atsisveikinimo kalbą Prancū
zijos prezidentas Jacąues Chi-
rac, kuris buvo jos asmeninis 
draugas, pavadino rašytoją „iš
kiliausia savosios kartos figū
ra", kuri padėjo Prancūzijos mo
terims suvokti savo vertę ir išsi
kovoti padėtį visuomenėje. 

Paryžiaus Louvre muziejuje 
iš antikvariato parodos pirma
dienį buvo pagrobti du dideli 
deimantai, kainuojantys dau
giau kaip 11.5 mln. eurų. Po
licija pareiškė, kad stiklinė vit
rina su brangenybėmis buvo ati
daryta vidury dienos veikiant 
parodai, kai ji neilgam liko be 
priežiūros. Vitrinoje nebuvo nei 

signalizacijos, nei stebėjimo ka- į 
meros. Bendrovės, eksponuo
jančios parodoje de imantus , į 
darbuotojas buvo a ts i t raukęs 
nuo vitrinos vos 15 minučių. 

MASKVA 
Maskvos milicija sulaikė du 

čečėnus, į tariamus sąsajomis su ] 
Amerikos žurnalisto, žurnalo į 
„Forbes" rusiškojo leidinio vy- j 
riausiojo redaktor iaus Paul j 
Chlebnikov, nužudymu. Iš sulai- Į 
kytų čečėnų buvo paimti t rys j 
pistoletai, anksčiau tie patys če- I 
čėnai laikė paėmę įkaitu kitą ! 
žmogų. Žinomas JAV žurnalis
tas P. Chlebnikov, kilęs iš Rusi- ; 
jos, buvo nužudytas liepos 9- J 
osios vakarą, kai išėjo iš redak
cijos pastato Maskvoje Dokunin į 
gatvėje. Milicijos pareigūnai ne
pateikė jokių detalių, ir kol kas i 
neaišku, kokį vaidmenį sulaiky- j 
tieji vaidino šiame didelio atgar- i 
sio susilaukusiame nužudvme. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Keltų karo dievo vardu pa

vadintas asteroidas Teutat šią 
savaitę atsidurs arčiausiai Že-
mės nuo pat 1353-iųjų. Teutat 
trečiadienį prie Žemės priartės 
per 1.5 mln. km. Sis ats tumas 
atrodo didžiulis, tačiau atsižvel
gus į kosmoso mastelius galima 
sakyti, kad asteroidas bus per 
plauką nuo mūsų planetos. Jei
gu į Žemę atsitrenktų tokio dy- I 
džio — 4.5 km ilgio ir 2.4 km > 
pločio — asteroidas, po sprogi- | 
mo pakilusios dulkės užstotų j 
Saulę ir planetoje įsiviešpa- j 
t au tų mir t ina žiema. Tačiau | 
mokslininkai, paneigdami kelių i 
apokalipsės skelbėjų perspėji-
mus dėl pasaulio pabaigos nuro- į 
do, kad Teutat mums grėsmės į 
nekelia, nors asteroidas pro Že
mę praskries 35.000 km per vai. 
greičiu. 

Lietuvoje — menkas dėmesys žmogaus teisių paže id imamas 
Atkelta iš 1 psl. 

„Akivaizdu, kad kai kurios 
teisėsaugos institucijos įsiveržė 
į politiką. Kita vertus, politikai, 
nesugebėdami užtikrinti veiks
mingos parlamentinės teisėsau
gos kontrolės, imasi despe
ratiško spaudimo teisėsaugos 
institucijoms. Tai ne mažiau pa
vojinga demokratijai, nes taip 
stengiamasi paversti teisėsaugą 
paklusniu įrankiu politikų ran
kose", įspėja jie. 

Žinovų teigimu. Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) direkto
riaus pakeitimo maža išspręsti 
šioms problemoms, jos turi būti 
gvildenamos sistemiškai. 

Instituto nuomone, operaty

vinės veiklos tarnybos turi tu
rėti galimybę nepriklausomai 
nuo politikų ar kitų asmenų po
veikio tirti visuomenei pavojin
gas veikas. Kartu privalu su
griežtinti ir įstatymais aiškiai 
nusakyti teisėsaugos pareigūnų 
atsakomybę už kišimąsi į politi
ką, pažeidimus, piktnaudžiavi
mą tarnyba ir principingai rei
kalauti tokios atsakomybės 
praktikoje. 

Įvertinę prokuratūros, STT 
ir kitų teisėsaugos institucijų 
veiklą apibrėžiančius teisės ak
tus, žinovai teigia, jog juose iš
samiai nustatomos tik parei
gūnų teisės, bet ne pareigos ir 
atsakomvbė. 

ŽTSI atstovų įsitikinimu, 
siūlymas Operatyvinės veiklos 
įstatyme sustiprinti prokurorų 
gal ias iš esmės reiškia juos 
skir iančios institucijos galios 
stiprėjimą. 

..Tokiu būdu žmogaus teisės 
ir visuomenės tikslai gali būti 
tiesiogiai palenkti vykdomajai 
politinei valdžiai, šitaip sumaži
nant teismų galią ginti piliečių 
tikslus. Užuot didinus proku
rorų gal ias . Lietuvai reikėtų 
nuosekliai sekti Vakarų prakti
ka ir perkelti teisėsauginės ga
lios centrą į stiprius ir pilie
tiškai atsakingus teismus", pa
brėžia K. Čilinskas ir H. Micke
vičius. 

D. Grybauskaitė prisistatė Europos Komisijai 
Briuselis/Vilnius, rugsėjo 

28 d. (ELTA) — Paskirtoji euro-
komisarė Dalia Grybauskaite 
skeptiškai vertina ketinimus 
suvienodinti pelno mokesčius 
Europos Sąjungos (ES) narėse. 
Taip ji pareiškė per diskusijas 
Europos Parlamente (EP). 

Vokietijos atstovės paprašy
ta įvertinti Europos Komisijos 
(EK) pastangas suvienodinti 
pelno mokesčius bloko narėse. 
D. Grybauskaitė pajuokavo, kad 
jei tokią politiką palaikytų jos 
studentas, tikrai nerašytų jam 
gero pažymio. Beje, Vokietija 
yra viena iš aktyviausių ketini
mų suvienodinti mokesčius šali
ninkių. 

įgyvendinus šį siūlymą, 
įmonių pelno mokestis mūsų ša
lyje turėtų gerokai išaugti. 

„Lietuvoje pelno mokestį 
sumažinome nuo 24 iki 15 pro
centų, tačiau panaikinome visas 
išimtis, kurias įmonės taikė 
kaip galimybę išvengti mokes
čių", europarlamentarams teigė 
buvusi Lietuvos finansų minis
trė. 

„Mokesčio tarifą sumažino
me beveik dvigubai, bet biu
džeto įplaukos per porą metų 

išaugo kone 2 kartus", sakė ji. 
Antradienį D. Grybauskaitė 

dalyvavo klausymuose EP būs
tinėje Briuselyje. Lietuvos dele
guotą Europos Komisijos narę 
kamantinėjo Biudžeto ir Biu
džeto kontrolės komitetų nariai. 

Pagal galiojančią tvarką 
prieš naujos kadencijos komisa
rams pradedant darbą. Komisi
jos sudėčiai turi pritarti EP. Sie
kiant patikrinti paskirtojo ko
misaro asmeninę kvalifikaciją ir 
pasirengimą būti a tsakingam 
už jam patikėtą sritį. EP komi
tetai rengia klausymus. 

įžanginę kalbą klausymuo
se D. Grybauskaitė sakė lietu
viškai, posėdžiui pirmininkau
jančiam Lenkijos atstovui dėko
jo lenkiškai, o į europarlamen-
tarų klausimus atsakinėjo an
gliškai. 

Kalbėdama Europarlamen
te esminiais ES tikslais paskir
toji komisare pavadino augimą, 
darbą, konkurencingumą ir sau
gumą. Anot jos. būtina iki mini
mumo sumažinti terorizmo 
grėsmę, užtikrinti ekologiškai 
saugią aplinką, socialinį sau
gumą, lygias galimybes ir įveik
ti skurdą. 

Kaip pažymėjo D. Grybaus
kaitė, ES . turinti didžiulių ne
išnaudotų augimo galimybių, 
ats idūrė lemtingame taške, po 
kurio turi įvykti lūžis ir pra
sidėti augimas. 

Neįveikus sąstingio ir neta
pus konkurencingiausia rinka 
pasaulyje, po kelerių metų ben
drijai esą gali tekti tik atsili-
kėlės vieta. 

„Vienintelis teisingas pasi
rinkimas — pažanga", pažymėjo 
komisarė ir priminė, kad veiks
mingas reformas įgyvendinu
sios Lietuvos augimas pernai 
siekė maždaug 10 procentų. 

Lietuvos atstovė taip pat 
pabrėžė esanti griežtos finan
sinės drausmės šalininkė, todėl 
teigė sieksianti kruopščios biu
džeto lėšų naudojimo kontrolės. 

D. Grybauskaitei iš anksto 
buvo pateikti devyni bendrieji ir 
penki specialieji klausimai iš 
įvairių sričių: nuo organizacijos 
biudžeto iki EK įvaizdžio forma
vimo, "-lyčių integracijos ir jos 
charakterio savybių. 

Dauguma posėdyje užduotų 
klausimų buvo susiję su speci
finiais biudžeto politikos rei
kalais. 

vietinės r 

Po skaudžių pralaimėjimų 
prie Maskvos, Stalingrado ir 
Kursko, vokiečių kariuomenė, 
nesugebėdama rimčiau pasi
priešinti Raudonajai armijai, 
pamažėl traukėsi į Vakarus. 
1944 m. pradžioje frontas artėjo 
prie Lietuvos ribų. Tuo metu 
Lietuvoje padaugėjo sovietinių 
diversantinių grupuočių ir 
pagausėjo partizaniškų išpuo
lių prieš vokiečių karinę bei 
civilinę vadovybę. Tai kėlė 
didelį rūpestį ne tik vokiečių 
administracijai, bet ir tarp 
lietuvių, kurie gerai prisiminė 
enkavedistų siautėjimą, žudy
nes , suėmimus, kankinimus, 
trėmimus. Reikėjo ruoštis Lie
tuvos ir jos gyventojų gynybai. 

Dar 1943 m. vokiečiai mė
gino Lietuvoje organizuoti SS 
legioną, tačiau Lietuvos žmonės 
šią idėją besąlygiškai atmetė. 
1943 m. lapkričio 23—24 d. 
posėdžiavę Lietuvos generali
niai tarėjai ir Tautos taryba jau 
oficialiai atmetė vokiečių admi
nistracijos siūlomą Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų organiza
vimų SS legiono forma ir tvir
tai stojo už tautinės Lietuvos 
kariuomenės steigimą. vŠiai ka
riuomenei turėjo vadovauti lie
tuviai karininkai bei Lietuvos 
kariuomenės vadas. Kariuo
menę turėjo sudaryti visų rūšių 
daliniai, sujungti į vieną karini 
vienetą. J i s veiktų tik Lietuvos 
teritorijoje ir gintų jos teritoriją 
nuo Raudonosios armijos. Taip 
pat buvo pasiūlyta į kuriamą 
lietuvišką karinį junginį leisti 
stoti visiems lietuviams, jau 
tarnaujantiems įvairiuose vo-
kieių kariuomenės ir policijos 
daliniuose. Šis karinis junginys 
turėjo sudaryti karo meto kor
pusą (apie 60,000 kanų) . 

Vokietijos vadovybe šiai 
minčiai iš dalies pritarė, ir 1944 
m. sausio 6 d. brigados gen. Po
vilui Plechavičiui buvo pasiūly
ta imtis steigti lietuvišką karinį 
dalinį, kuris vėliau buvo pava
dintas Lietuvos vietine rinktine. 

1944 m. vasario 3 d. brg. 
gen. P. Plechavičius Kaune 
pradėjo organizuoti rinktinės 
štabą, kurio viršininku buvo 
paskirtas pulkininkas Oskaras 
Urbonas, paskirti ir apskričių 
komendantai, atsakingi už rink
tines kuopų steigimą vietose. 

1944 m. vasario 13 d. brg. 
gen. P. Plechavičius su Pabal
tijo valstybių SS ir policijos 
vadu .Jcckfln bei Lietuvos SS 
ir policijos vadu gen Harm 
Rygoje pasirašė sutart i 
Vietinės rinktinės įkūrimo. 
Vokiečiai įsipareigojo kar inus 

dalinius aprūpinti ginklais, 
apranga, maistu, transportu ir kt. 

1944 m. vasario 16 d. gen. 
P. Plechavičius kreipėsi per 
radiją į lietuvius vyrus, ragin
damas stoti į Vietinę rinktinę: 
„.. Prisimindamas lietuvių tau
tai bolševikų padarytą smurtą 
ir j au s damas lietuvių tautos 
tvirtą pasiryžimą kovoti dėl 
savo teisių atstatymo ir ginti 
savo tėvynę, o taip pat ryžtingą 
lietuvių valią įsikurti laisvai, 
savarankiškai Europos tautų 
tarpe, aš pasiėmiau Lietuvos 
vietinės rinktinės vado pa
reigas. Pirmasis uždavinys 
kova su banditizmu ir Stalino 
pasikėsinimu mus išnaikinti, 
tam lietuviai buriasi į Lietuvos 
Vietinę rinktinę. Tegul Maskva 
žino, kad nei vienos pėdos savo 
tėvų žemės lietuviai Maskvai 
be kovos neužleis, kad už 
kiekvieną pėdą Lietuvos žemės 
kris tūkstančiai bolševikų ban
dos galvų. Lietuvių tautoje dar 
ir šiandieną tebėra gyva mūsų 
kunigaikščių dvasia. Atsimin
kite, kas negina savo laisvės, 
nevertas jos. 

Rinktinės veikimo plotas — 
Lietuvos teritorija. Be mano 
sutikimo iš Lietuvos ribų jos 
dalinys negali būti paimtas 
kovos metu. Rinktinei vadovaus 
lietuviai karininkai, Vyriausią 
rintinės vadovybę sudariau iš 
Lietuvos visuomenei ir kariams 
gerai žinomų asmenų, o 
apskričių komendantais pas
kyriau prityrusius karininkus. 
Imdamasis šio darbo, aš aiškiai 
nusimanau, kad Lietuvos karys 
kenčiančios mūsų tėvynės metu 
negali atsisakyti priimti savo 
dalies atsakomybės, už Lie
tuvos tau tos ateitį, ir todėl 
laukiu, kad kiekvienas sąmo
ningas Lietuvos pilietis, mano 
kviečiamas, savo pareigą atliks..." 

1944 m. vasario 21 d. pra
sidėjo savanorių registravimas, 
kuris buvo nutrauktas kovo 1 
d. Per trumpą laiką užsiregis
travo 19,500 vyrų. 

Vietinės rinktines š tabas 
mėgino įtikinti vokiečių vado
vybę, kad karininkams ir pus
kar in inkiams rengti reikia 
įsteigti karo mokyklą Tačiau 
vokiečiams šį klausimą vilki
nant, buvo nuspręsta atrink
tus į karo mokyklą siųsti į Ma
rijampolę, į ten įsikūrusį atsar
gos batalioną ir juos ruošti bei 
lavinti pagal karo mokyklos 
programą. 

Pirmieji suformuoti Vieti
ne- rinktinės batalionai buvo 
pasiusti į Vilniaus kraštą Ta
čiau jau beveik visiškai sukom-

Mirus mielam 

Af A 
ANTANUI SABALIUI, 

kuris pirmas iš mūsų dvylikos iškeliavo į Amži
nuosius Namus, liūdėdami reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai AUŠRAI, dukrai RITAI ir 
sūnui PAULIUI bei kitiems artimiesiems. 

Eichstatt'o Lietuvių gimnazijos 
paskutinės laidos bendraklasiai 

PADĖKA 
A f A 

STASYS DARGIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis užbaigė savo 

žemišką kelionę 2004 m. rugpjūčio 5 d. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią ir pa

lydėjusiems Velionį į Amžino poilsio vietą, dėkojame už 
gražias gėles, gausias aukas labdarai ir šv. Mišioms. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Rimvydui Adomavičiui už 
atkalbėtą rožančių koplyčioj, atnašautas šv. Mišias baž
nyčioj ir apeigas kapinėse. 

Didelis ačiū karsto nešėjams ir padėka laidotuvių di
rektoriui David Gaidas už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

L iūd in t i š e ima 

plektuotą rinktinę vokiečiai 
nu ta rė perimti savo žinion. 
1944 m. balandžio 15 d. Jeckeln 
pasirašė įsakymą, pagal kurį 
jis turėjo perimti 7 Vietinės 
rinktinės batalionus. Visi kiti 
batalionai, taip pat apskričių 
komendantai su komendan
tūromis, turėjo pereiti vokiečių 
sričių viršininkų pavaldumui. 
Visi batalionai nuo balandžio 
15 d. pervadinti „pagalbiniais 
policijos batalionais" ir jiems 
sutekiama „garbė" dėvėti SS 
policijos uniformą. Taip norėta 
Vietinę rinktinę performuoti į 
SS dalinius. 

Šis įsakymas P. Plechavi
čiui buvo įteiktas gegužės 9 d. 
Tačiau generolas nepakluso ir 
įsakė batalionams klausyti 
tiktai jo įsakymų. Tuo pačiu įsa
kymu buvo paleista Marijam
polėje buvusi karo mokykla. 
Tuo metu Vilniaus krašte dis
lokuoti rinktinės batalionai nuo 
gegužės 8 d. kovėsi su lenkų 
Armijos Krajovos gaujomis. P. 
Plechavičiaus įsakymu rink
tinės kariai nutraukė šiais kau
tynes ir grįžo į kareivines. 

Gegužės 15 d. į Kauną 
atvyko Ostlan SS ir policijos 
vadas Jeckeln ir įsakė areš
tuoti rinktinės štabą. Brg. gen. 
P. Plechavičius ir pik. O. 
Urbonas buvo iškviesti į SS ir 
policijos vadų štabą ir ten 
suimti. 

15 vai. 30 min. buvo apsup
tas rinktinės štabas ir ten buvę 
karininkai suimti. Gegužės 23 
d. visi lietuviai karininkai buvo 
nuvežti į Salaspilio (Latvija) 
koncentracijos stovyklą. Joje 
buvo įkalinta apie 50 vietinės 
rinktinės karininkų. 

Apie šį suėmimą, rinktinės 
likvidavimą ir lietuvių kari
ninkų įkalinimą brg. gen. P. 
Plechavičius rašė: „1944 m. 
gegužės 15 d. Jeckeln pakvietė 
mane su pik. O. Urbonu 15 vai. 
atvykti į SS ir policijos vado 
štabą Kaune pasitarti. Atvykę 
ten, aš ir pik. Urbonas buvome 
suimti ir iki 20 vai. į mus buvo 
atkreipti automatinių pistoletų 
vamzdžiai. 

Jis pridūrė, jog visi V. rink
tinės karininkai bus sušaudyti 
kaip pasiutę šunys. įsakyta be 
įspėjimo šaudyti, jei mėginsi: 
kalbėtis tarp savęs, ką nors 
rašyti, skambinti telefonu ir 
žiūrėti pro langą. 

Taip išlaikė iki 20 vai., o po 
to automobiliais nuvežė į ges
tapo rūmus Pusvalandžiu vė
liau štabas buvo apsuptas, tuo 
metu ten buvę štabo kari

ninkai suimti ir a tgabenti į 
gestapą. 

Generolui leido kalbėtis su 
karininkais tik gegužės 16 d. 
prieš išvežant į koncentracijos 
stovyklą prie Rygos. 

Vokiečiams pavyko nugin
kluoti tik 4 batalionus, kiti visi 
su ginklais, šaudmenimis ir 
gurguolėmis pasitraukė į miš
kus. Nepaisant, kad tie bata
lionai buvo nuginkluoti be pasi
priešinimo, vokiečiai iš 3 bata
lionų sušaudė apie 70 karių, 
kad įvarytų baimės, o kitus 
išvežė į Vokietiją ir paskyrė į 
aviaciją. Nuginkluojant karei
vius buvo mušami. Vežant iš 
Vilniaus į Kauną ir vienam 
pabėgus, buvo sustabdyta visa 
vora, ištrauktas iš sunkvežimio 
vyr. puskarininkis Ruseckas ir 
čia pat sušaudytas". 

1944 m. gegužės 15—16 d. 
vokiečiai pradėjo nuginkluoti 
vietinės rinktinės batalionus. 
Ypač žiauriai buvo elgiamasi su 
Vilniaus krašte buvusiais bata
lionais. Nuginkluodami bata
lionus, vokiečiai sušaudė apie 
80 karių, apie 3,400 išvežė į 
Vokietiją, ten išskirstė įvai
riems darbams oro uostuose ir 
fabrikuose, dalį išgabeno į fron
tą Italijoje ir Prancūzijoje, dalis 
jų žuvo amerikiečiams bombar
duojant Drezdeną. 

Sovietmečiu bolševikinė 
propaganda įvairiais būdais 
stengėsi sujuodinti Vietinės 
rinktinės karius. Kontražval-
gybos ir NKVD dokumentuose 
jie buvo traktuojami kaip vo
kiečiai kolaborantai ir j iems 
buvo taikomas „tėvynės" išda
viko statusas, todėl daug rink
tinės karių pokaryje buvo iš
tremti, dalis įsijungė į rezis
tencinę kovą. tapo partizanų 
būrių vadais, štabų viršinin
kais, o 310-ojo bataliono vadas 
Jonas Žemaitis — Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžio prezi
diumo pirmininku, vyriausiuoju 
ginkluotojų pajėgu vadu. Daug 
Vietinės rinktinės karių žuvo 
kovoje už Tėvynės laisvę ir tik 
nedidelė dalis karių sulaukė
siu dienų. 

Lietuvoje ir išeivijoje beliko 
tik apie 200 buvusių generolo 
P. Plechavičiaus Vietines rink
tines karių, kuriuos vienija tų 
metų dvasia ir Vietines rink
tinės sąjunga. Trumpa, bet la
bai garbinga Vietinės rinktines 
istorija, tačiau ji visam laikui 
įeis į Lietuvos pasipriešinimo ir 
fšsivadavimo kovų metraštį. 

Paruošė 
Stasys Ignatavičius 
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Čikagoje ir apylinkėse 

SPALIO 2 D., ŠEŠTADIENĮ, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius organizuoja 
architektūrinę ekskursiją po 
Oak Parką. Susitiksime 11:15 
v.r. Unity Temple, 875 Lake St., 
Oak Park, IL 60301. Susipažinę 
su garsaus architekto Frank 
Loyd Wright s ta tyta šventykla, 
keliaudami pėsčiomis apžiū
rėsime kitus gražius pastatus 
šiame rajone. Laukiame visų 
besidominčių. Mašinas patogu 
nemokamai pasis ta tyt i šalia 
mėlynosios t raukinio linijos, 
esančios netoliese. Dėl smul
kesnės informacijos skam
binkite tel. 773 - 436 - 7679. 

CICERO ŠV. ANTANO PARAPI
JAI lietuviškoms Mišioms rei
kalingas vargonininkas (-ė) ir 
choro vadovas (-ė). Mišios vyks
ta kas sekmadieni, 9 v.r. Susi
domėję prašome kreiptis tel. 
708-579-3281. Jeigu atsilieptų 
telefono atsakiklis, palikite ži
nutę. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komisija rinksis šeš
tadienį, spalio 9 «d., Pasaulio 
lietuvių centre antram LF 
Pelno ski rs tymo posėdžiui. 
Skirstymo rezultatai bus pri
statyti patvirtinimui LF tarybai 
spalio 19 d. posėdyje. Galutiniai 
skirstymo rezultatai bus vieši
nami tik po spalio 20 d. LF 
informacija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257-
1616; fax. 630-257-1647; e-paš
tas: admin@lithfund.org 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKYLIS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
joje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
Į pokylį a tvyks ta svečias iš 
Kolumbijos, buvęs Bogotos 
miesto meras, Antanas Aure
lijus Mockus. Šis garsus lietu
vis, Kolumbijoje įgijęs aukštąjį 
išsilavinimą, šį rudenį dėstys 
Harvard universitete. Taip pat 
jūsų laukia puikus maistas ir 
aptarnavimas. Nemokamas 
baras veiks 4 valandas. Stalus 
ir pavienius bilietus galima 
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje darbo valandomis. 
Nepamirškite atsiųsti „Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles! 
Laimingieji bilietai bus traukia
mi pokylio metu. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 V.P.P. 
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje ruošiamus 
pabendravimo pietus. Ta pačia 
proga susipažinsime su mūsų 
kapeliono kun. A. Palioko išleis
ta knyga „Žodžiai". Programą 
ruošia Dalia Zarskienė, muzika 
Antano Andriekaus, pietūs 
Aldonos Šoliūnienės. Stalus 
prašome užsisakyti pas B. 
Kronienę, tel. 630-968-0184. 

ATVESKITE SAVO VAIKUS ir 
vaikaičius į „Pipirų ratelį". 
Užsiėmimai vyks pirmadie
niais, ant radienia is , trečia

dieniais bei penktadieniais nuo 
9:30 iki 11:30 v.r. Taip pat 
trečiadieniais nuo 12 iki 2 v.p.p. 
Vaikai lanko kartu su tėveliais 
1 kartą per savaitę, Pasaulio 
lietuvių centre. Priimami vaikai 
nuo 18 mėnesių iki 4 metukų. 
Kreiptis į Rimą Stroputę-Gai-
mer, tel. 773-775-9498. Regis
tracija vyks iki spalio 1 d. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietūs-vakarienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus meninė programa, lai
mėjimai. Užsisakyti vietas gal
ima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel. 773-925-3211 Name
liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

DR. JONO ŠALNOS NAUJAUSIOS -
trečiosios - poezijos knygos 
„Gyvenimo veidrodis" sutiktu
vės ruošiamos spalio 3 d., sek
madienį, 12:30 v.p.p., Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Rengia draugai. Visi maloniai 
kviečiami atvykti, susipažinti 
su poezijos knyga, pabendrauti 
ir pasigėrėti dr. Šalnos šaknų 
meno dirbiniais. 

VIS DAŽNIAU LIETUVOS spau
doje pasirodo sensacingų ir 
neteisingų žinių, į kurias kata
likams reikėtų reaguoti. Šiam 
tikslui Mažesniųjų brolių ordi
nas (pranciškonai) įsteigė inter-
netinį laikraštį 

w w w . b e r n a r d i n a i . l t . 

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE iki 
rugsėjo pabaigos veikia Ame
rikos lietuvių dailininkų drau
gijos paroda „Fantazija". 

KITŲ METŲ RUGPJŪČIO 15-21 
dienomis Čikagos arkivyskupi
jos jaunieji atstovai kviečiami 
dalyvauti „Pasaulio jaunimo 
dienose" Cologne mieste, 
Vokietijoje. Informacija tel. 773-
388-8674. 

ČIKAGOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ 
komisija primena, jog regis
tracija balsavimui lapkričio 2 
dienos visuotiniuose rinki
muose baigiasi spalio 5 d., 
antradienį. Komisijos pirmi
ninkas Langdon D. Neal ragina 
čikagiečius pasinaudoti ga
limybe dalyvauti ateinančiuose 
prezidento rinkimuose. Re
gistruotis gali asmenys, turin
tys JAV pilietybę ir esantys ne 
jaunesni nei 18 metų. Regis
tracijos formas galima gauti 
visose Čikagos viešosiose bib
liotekose, maisto parduotuvėse 
ir vaistinėse (Dominick's Finer 
Foods, Jewel/Osco, Walgreens), 
daugelyje miesto renginiu, pre
kybos centruose, Chicago 
Election Board, esančiame 69 
W. Washington, 6-ame aukšte, 
taip p a t interneto puslapyje 
w w w . c h i c a g o e l e c t i o n s . c o m 
Platesnė informacija teikiama 
telefonu 312-269-7900. 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s arba 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Vyten is L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, EL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

l.T) SI ASafc r2300 f Jncafio, ILeOfiOB 
(Jalimos konsultacijos Šeštadieniai s 

v 

Advoka ta s 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS IR 

9 0 METŲ JUBILIEJUS 

Amerikos lietuvių Romos 
katalikių moterų sąjun
gos suvažiavimas ir 90 

metų jubiliejaus šventė jau 
praėjo. Įvyko šių metų rug
pjūčio 20-21 dienomis, 
„Hilton", Oak Lawn viešbutyje. 

Po susipažinimo vakaro, 
rugpjūčio 19 dieną, oficiali 
darbo diena buvo paskelbta 
penktadienį, rugpjūčio 20 
dieną. J i prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo mūsų dvasios 
vadas kun. Anthony Markus, 
pačiame viešbutyje. Po pusryčių 
atstovės ir svečiai suėjo į salę, 
kur 10 vai. r. Centro valdybos 
pirmininkė Dale Murray malda 
pradėjo susirinkimą. Toliau 
pakvietė Eveliną Oželienę, šių 
įvykių ruošos vedėją, kuri 
pasveikino kiekvieną ir visas 
dalyves, atvykusias į suvažia
vimą. Po to Centro valdybos 
sekretorė Sabina R. Henson 
šaukė dalyvius tokia tvarka: 
Centro valdyba — Dale Murray, 
pirmininkė; Kay Urban, I 
vicepirmininkė Angelą Leščins
kas, II vicepirmininkė; Sabina 
R. Henson, sekretorė; seselė M. 
Clement, redaktorė; Palmera 
Breidenbach, biuletenio platini
mas; Mary Anna Gerčius, iždi
ninkė; Evelyn Oželis, atstovė 
prie ALT-o. 

Toliau buvo šaukiamos 
atstovaujančios kuopoms dele
gatės. Čikagos, IL 3 kuopa: 
Laima Vaičiūnas, Eva Pau
lauskas, Angelė K Lawler ir 
Genė Juodikis. Čikagos, IL 20 
kuopa: Stasė Viščiuvienė, Mary 
Kinčius, Elli Vitkus, Eva 
Bazant, Stephanie Simonaitis. 
Grand Rapids, MI, 42 kuopa, 
Sofija Ląstas; Waterbury, CT, 
43 kuopa, Janina B. Nawars-
kas. Mount Greenwood IL, 75 
kuopa, Donna Žilis, Ruth Hoff-
man, Victoria J. Leone, Jean 
Bargaila, Betty Pivoriūnas, Bea 
Martus, Stephany Eagmin, 
Bernice Nedzveckas. 

Pirmininkė perskaitė gau
tus sveikinimo laiškus ir 
linkėjimus nuo organizacijų ir 
pavienių asmenų. Algis Liepi-
naitis pasveikino gražiais žo
džiais ir auka. Lietuvos vyčių 
vardu sveikino 90 metų jubilie
jaus proga Agnė V. Mickunas, 
Vyčių A. tarybos pirmininkė. 
Taip pat sveikino Vyčių 6 kuo
pos pirmininkas Eugene J. 
Ziurys, Jr. iš Hartford, CT. 

Centro valdybos pirmininkė 
Dale Murray padėkojo visiems 
sveikinusiems ir aukotojams. 
Ypatingai dėkojo prisidėjusiems 
prie 90 metų jubiliejaus pro

gramos knygutės. 
Toliau buvo Centro valdy

bos na r ių ataskaitos apie 
nuveiktus organizacijai darbus, 
ta ip pa t kuopų pirmininkus, 
arba jų atstovų ataskaitos. 
Dalyvavo 3 kuopa, pirmininkė 
Angelą Leščinskienė; 20 kuopa, 
pirm. S tasė Viščiuvienė; 
Kathryn Urban, 17 kuopą iš 
Hartford, CT, Centro valdybos I 
vicepirmininkė; 42 kuopa, pirm. 
Sofia Ląstas; 43 kuopa, pirm. 
J a n i n a B. Nawarskas; 75 
kuopa, pi rm. Donna Žilis. 
Evelina Oželienė, mūsų atstovė 
ALT-ui, pranešė apie savo daly
vavimą Washingtone, Lietuvos 
priėmimo į NATO proga. 

Svečias Saulius Kuprys, 
ALT-o valdybos pirmininkas, 
taip pat t a rė žodį. Jis apibūdino 
JBANC veiklą ir reikalą toliau 
remti organizaciją. 

Ataskai tose buvo apiben
drinti kuopos darbai ir veiks
mai, nes kiekviena kuopa dirba 
savaip, kad pasiektų organi
zacijoje t ikslus. Visos kuopos 
užsiima labdara. Visos dirba 
rengdamos a r prisidėdamos 
prie Centro valdybos numatytų 
piniginių vajų vienai ar kitai 
pašalpai. 

Turime atstovus ALTe ir A. 
L. Katalikų Federacijoje. 

Neseniai Sofija Ląstas buvo 
mūsų atstovė Dainavos stovyk
loje. Ataskaitose buvo paminė
ta, kad sunku pritraukti naujų 
narių. 

75 kuopa yra viena iš gau
siausių. Tur i apie 90 narių. 
Dauguma supranta lietuviškai, 
kitos kalba truputį, o dar kele
tas ir nebesupranta. Visos jau 
Amerikoje gimusios. 

ALRK Moterų sąjungos 
dauguma kuopų yra įsitvirtinu
sios prie lietuviškų parapijų, 
bet 75 kuopa, kurios narės 
nepr iklauso vienai parapijai, 
nes gyvena išsisklaidę po kelias 
apylinkes, tai jų susirinkimai 
vyksta restorane, kur gali malo
niai papietauti ir pabendrauti, 
kartu ir verslo reikalus aptarti. 

Po ataskaitų buvo svarsto
mi dabartiniai reikalai. Buvo 
svarstomi nuostatų pataisymai, 
siekiant suaktualinti kai ku
riuos s t ra ipsnius , kaip pvz. 
nario mokestis. Pirmininkė dar 
pr iminė, kad kuopos siūlytų 
vardus, nusipelniusių narių pa
gerbimui, kaip Jhonorary mem-
ber". Tuoj pat Donna Žilis, pir
mininkė 75 kuopos, pasiūlė Ruth 
Hoffman, nes ši moteris, sava
norė, niekada neatsisako darbo, 
kur tik ji būna reikalinga. 

Nauja Moterų sąjungos valdyba: (iš kaires) Palmera Breidenbach, Dale Murray, ses« 
Henson, Kathryn Urban, Angelą Leščinskienė ir Mary Anna Gerčius. 

M. Clement, Sabina 
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Susipažinimo vakare: (iš kairės, sėdi) Sofija Ląstas ir Palmera Breidenbach (su 1914 m. maudymosi kostiumė
liu); (iš kairės, stovi) Victoria Leone, Janina B. Navvarskas, Kathryn Urban, Dale Murray, Sabina Henson, Mary 
Anna Gerčius ir Donna Žilis. 

Po pietų pertraukos vyko 
antroji sesijos dalis. Buvo nu
tar ta ateinančiais metais šelpti, 
ką j au šiais metais darėme, 
Lietuvos katalikių moterų 
sąjungos globojamą mergaičių 
prieglaudą Lietuvoje. Tam bus 
renkami pinigai. 

Baigus svarstymus, ėjom 
prie svarbaus reikalo — naujos 

valdybos rinkimo. Paskyrimų 
komisijos narė Mary Anna 
Gerčius apklausinėjo siūlytas 
kandidates, bet visos buvo labai 
kuklios ir atsisakė tapti aukšto 
laipsnio vadovėmis. Donai Žilis 
pasiūlius ir stipriai plojant, 
vaidyba buvo palikta ta pati: 
Dale Murray — pirmininkė; 
Kay Urban — I vicepirmininkė; 

Angelą Leščinskienė — II 
vicepirmininkė, Sabina Henson 
— sekretorė; Mary Anna Ger
čius — iždininkė; seselė M. Cle
men t — redaktorė; Pa lmera 
Breidenbach — Biuletenio pla
t inimas. 

Šiuo aktu darbo sesija buvo 
baigta. 

Angelą L e š č i n s k i e n ė 

Tarp praeities ir ateities: 
nauja fotografija ir videomenas iš Kinijos 

Kinijos menininko Huang Yan 
m Artur Walther kolekcija 

.Chinese I^andscape - Tattoo" detale, 1999 

Gyvenant Lietuvoje Kinija 
atrodo labai toli. Ne tik geogra
finiu požiūriu. Apie ją retai 
rašydavo net laikraščiuose, o 
išvysti gatvėje kinietį galėjai 
nebent kauštelėjęs. Tiesa, 
paskutiniais metais daug kas 
pasikeitė. Net vienas mano 
kurso draugas buvo iš Pietų 
Korėjos. Bet tai buvo daugiau 
išimtis nei taisyklė, ir jam iš
ties netrūko mūsų dėmesio. 

Čikagoje kiek kitaip. Iš čia 
Kinija neatrodo tokia mistinė 
valstybė. Bet daugelis pažįs
tame ją irgi vien iš kiniečių 
restoranėlių, naujametinių 
raudonų žibintų, kiniečių pra
eivių ir „New York Times" pus
lapių. Bet gyvenant Čikagoje 
kitų kultūrų pažinimas pri
klauso tik nuo turimo laisvo 
laiko ir susidomėjimo. Kinija 
čia yra labai arti. 

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 30 
d., 5-7:30 v.v. vyks parodos 
„Tarp praeities ir ateities: 
nauja fotografija ir videomenas 
iš Kinijos" atidarymas Smart 
Museum of Art, University of 

Chicago, 5550 S. Greenvvood. 
Tai pirmas šiuolaikinis žvilgs
nis į naująją fotografiją ir 
videomeną, sukurtą Kinijoje 
nuo praėjusio amžiaus pasku
tinio dešimtmečio vidurio. Bus 
pristatomi 60-ties menininkų 
130 darbų, kurių daugelis paro
doje JAV dalyvaus pirmą kartą. 

Šioje parodoje matyti jau
nesniųjų Kinijos menininkų 
polinkis kurti naudojantis nau
jausiomis vaizdo ir garso tech
nologijomis. Daugelis jų darbų 
yra ambicingi dydžiu ir ekspe
rimentiški savo prigimtimi. Tai 
plati skalė individualių atsa
kymų į dabartinėje Kinijoje 
vykstančius pokyčius. 

Neįprastas įžvalgas į Kini
jos kultūros kismą atsklei
džianti paroda padal inta į 
keturias temines dalis. Dvi iš 
jų, „Istorija ir atmintis" ir 
„Kūno permąstymas", bus pri
statomos Smar t Museum of 
Art, ir kitos dvi, „Žmonės ir 
vieta" ir „Suvaidinti save" -
Museum of Contemporary Art. 
Už šią parodą atsakingi du 

Kinijos menininko Wang Wei 1999 
metų instaliacijos detalė „ l /30th of 
a Second Underwater". 

žymūs mokslininkai: Wu Hung, 
Harrie A. Vanderstappen Meno 
istorijos profesorius iš Univer
sity of Chicago ir Christopher 
Phillips, International Center 
of Photography vadovas. Rug
sėjo 30d. 5:30 v.v. prof. Wu 
Hung ir Christopher Phillips 
p r i s ta tys šią naują Kinijos 
menininkų parodą Smart Mu
seum of Art Parodos atidary
mas Museum of Contemporary 
Art vyks spalio 1 dieną. 

Pamatykite Kiniją, kurios 
nežinote. 

Mon ika B o n č k u t ė 
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