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Šiame 
numeryje: 
Pri tyrę skauta i mokosi 
miške. Skautiškos 
žinutės ir pranešimai. 
Kuršėnų skautų 
draugovės veikla. 

2psl. 

O varna vis tiek liks 
juoda. JAV Lietuvių 
bendruomenės Krašto 
valdybos posėdis. 
Įsilaužimai Telšių 
vyskupijoje. 

3psl. 

Sąmokslų teorijos ir 
atpirkimo ožiai. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Lietuvio fotopaf oda 
Berlyne. 

5 psl. 

Naujų Lietuvių fondo 
narių metai . Renginiai 
vaikams ir tėveliams. 
Nebebus „Bičiulystės". 
Įamžinkime išeivijos 
lietuvių turtą. 

6 psl. 

Sportas 
* Trečiąją p e r g a l ę Aus

tral i joje v y k s t a n č i ų kurč ių 
j ų olimpinių žaidynių krepšinio 
turnyre iškovojo Lietuvos vyrų 
rinktinė. Antradienį lietuviai 
ypač svarbiose ketvirtosiose še
šių komandų B grupės rungty
nėse 75:66 nugalėjo Graikijos 
komandą ir įsitvirtino antroje 
vietoje. Rezultatyviausiai nu
galėtojų gretose rungtyniavo 
Justinas Navlickas ir Martynas 
Vainius, pelnę atitinkamai 18 ir 
16 taškų. 

* A n t r a d i e n į d a r v iena 
s k a u d i ž i n i a a t s k r i e j o i š 
XXVII D a k a r ralio — vienuo
liktajame etape mirė antroje 
vietoje bendroje įskaitoje tarp 
motociklininkų buvęs italas Fa-
brizio Meoni. 47-erių metų 
sportininką, kuris Dakar var
žybas laimėjo 2001 ir 2002 m., 
ištiko širdies smūgis. Gydytojai 
į tragedijos vietą atvyko ma
lūnsparniu, tačiau, jiems beliko 
konstatuoti F. Meoni mirtį. Tai 
antroji šių metų Dakar ralio ne
tektis. Pirmadienį ligoninėje 
nuo patirtų traumų mirė 41-
erių metų Ispanijos motocikli
ninkas Jose Manuel Perez. 

* T a r p t a u t i n ė s fu tbo lo 
is tor i jos i r s t a t i s t i kos fede
rac i jo s ( IFFHS) paskelbto 
naujo geriausių planetos futbo
lo komandų vertinimo lentelės 
viršūnėje tebėra Ispanijos čem
pionė „Valencia" komanda. J i 
lenkia per mėnesį iš šeštosios 
vietos į antrąją pakilusią Bue
nos Aires ,,Boca Juniors" (Ar
gentina) komandą. 

Naujausios 
žinios 

* V i s u o m e n i n i o t r a n s -
iHiiMfijo d:irbu nepa t enk in 
tus menininkus LRT kviečia 
atvirai diskusijai 

* J apon i jo j e į s te ig ta lie
tuviu b e n d r u o m e n ė . 

* D a u g u m a un ive r s i t e tų 
a b s o l v e n t u i>u!,!-'h' :;,i pa^ra! 
<pr-nalyhę 

V a l i u t u santykis 
I USD 2.628 LT 
: EUR 3.452 LT 

Prezidentas: užsienio reikalų ministras ir 
saugumo vadovas Lietuvai nenusižengė 

Tačiau Seime virš saugumo vadovo galvos tvenkiasi debesys 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
mano, kad užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis ir Vals
tybės saugumo depar tamento 
(VSD) vadovas Arvydas Pocius, 
ant kurių mestas KGB šešėlis, 
nenusižengė Lietuvai. 

Prezidentas interviu Lietu
vos radijui antradienį teigė, kad 
asmenys, kurie nenuslėpė tam 
tikrų biografijos faktų, galėjo 
užimti atsakingas pareigas ir 
dirbti Lietuvos labui. 

„Jie nenusižengė įstatymui, 

tai kodėl dabar tu rė tume abejoti 
jų lojalumu Lietuvai?", klausė 
šalies vadovas. 

Praėjusią savaitę žiniasklai-
da paskelbė, jog į KGB rezervo 
karininkų sąrašą sovietmečiu 
buvo į t raukt i dabart iniai VSD 
ir URM vadovai. 

Tuo t a rpu A. Pocių į VSD 
vadovus pas iū lęs Seimo pir
mininkas Ar tū ras Paulauskas 
yra pareiškęs, jog tiek skiriant 
A. Pocių, t iek A. Valionį, buvo ži
noma apie jų biografijos faktus, 
tačiau jie savo darbu įrodė loja

lumą Lietuvai. 
Būti įrašytam į KGB rezer

vą pagal Lietuvos įstatymus nė
ra traktuojama kaip „slaptas ir 
sąmoningas" bendradarbiavi
mas su Sovietų Sąjungos slapto
siomis tarnybomis. 

Anot prezidento, vėl pradėta 
aptarinėti KGB tema patvirti
na, kad 2000 metais priėmus 
Liustracijos įstatymą „taip i r 
nesugebėjome užversti dar vie
no skaudaus istorijos puslapio i r 
nebegrįžti prie sovietinio saugu
mo įtakos grėsmių". 

Pagal 2000 metais įsigalio
jusį įstatymą, buvę KGB ir kitų 
sovietinių spectamybų darbuo
tojai ir slaptieji bendradarbiai 
privalėjo prisipažinti ir regis
truotis specialioje komisijoje. 
Prisipažinusiųjų duomenys bu
vo įslaptinti, o nuslėpusiųjų sa
vo KGB praeitį laukė paviešini
mas ir kai kurie profesiniai ap
ribojimai. 

Šalies vadovas taip pat ste
bisi, kodėl dabar, praėjus tiek 
laiko, kai Lietuvos laukia atsa
kingi N u k e l t a į 5 psl. 

Seimo nariui 
tas pats, ar 

Lietuva buvo 
okupuota 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Opozicinės Liberalų demo
kratų frakcijos narys Jul ius Ve
selka pareiškė, jog Lietuvos 
prezidentas privalo vykti į 
Maskvą minėti 60-ųjų pergalės 
prieš fašizmą metinių dėl ben
dros „istorinės praeities". 

„Turime bendrą istorinę 
praeitį, kuri neturi t rukdyt i 
kurti ateitį. Nesvarbu, a r mus 
užkariavo, ar mes geranoriškai 
prisijungėme — tai buvo mūsų 
bendra 50-ties metų praeitis", 
antradienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė J. 
Veselka. 

„Jeigu prezidentas nevyks į 
Maskvą. Lietuva parodytų save 
kaip istorinis politinis relik
tas", dėstė Seimo narys. 

sietuvos prezidentas Val
das Adamkus, kaip ir Latvijos 
bei Estijos prezidentai, dar nė
ra apsisprendęs, ar priims Ru
sijos vadovo Vladimir Put in 
kvietimą gegužės 9-ąją atvykti 
į Maskvą minėti pergalės prieš 
fašizmą Antrajame pasaulinia
me kare metinių. 

„Rusų pergalės prieš fašiz
mą pagerbimas sudarytų prie
laidas susitarti, kad ir Rusija 
atsiprašytų už Lietuvos okupa
ciją. Priešprieša yra beprasmiš
ka", teigė spaudos konferencijo
je J . Veselka. 

Kolegos 
kri t ikuoja 
A. Zuoką 

Viln ius , sausio 11 d 
(ELTA) — Liberalų ir centro są
jungai (LiCS) pr ik lausantys 
Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos nariai — Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Vidman
tas Martikonis ir buvęs parla
mentaras Algirdas Gricius kri
tikuoja LiCS pirmininką^ sosti
nės merą Artūrą Zuoką dėl, jų 
nuomone, netinkamo vadovavi
mo partijai ir savivaldybei. 

A. Griciaus požiūriu, A. 
Zuokas negali tinkamai derinti 
miesto mero ir opozicinės parti
jos pirmininko pareigų, nes sa
vivaldybės reikalai nemažai 
priklauso nuo Vyriausybės bei 
valdančiosios koalicijos paskir
tos apskričių vadovybės. 

„Jei Lietuvą valdytų deši
niųjų partijų koalicija, tai A. 
Ztiokas galėtų būti ir meras, ir 
partijos pirmininkas. Bet šian
dien padėtis tokia, kad Vilniaus 
meras — partijos pirmininkas 
— ir Vyriausybė yra skirtingose 
politinių barikadų pusėse. 
Premjeras skirsto pinigus, jam 
pavaldūs apskričių viršininkai. 

N u k e l t a i 5 psl . 

Lietuvos užsienio reikalų ministro Antano Valionio kvietimu Lietuvoje vieši Ukrainos diplomatijos vadovas Kons-
tantin Griščenko. Lietuvos ir Ukrainos politikų bei diplomatų bendradarbiavimas ypač sustiprėjo praėjusių metų 
rudenį, kai šioje šalyje dėl neskaidriai vykusių prezidento rinkimų kilo politinė krizė. Nuotr. (iš kairės): prezi
dentas V. Adamkus, Ukrainos užsienio reikalų ministras K. Griščenko ir Ukrainos ambasadorius Lietuvai Boris 
Klimčiuk . Valdo Kopūsto ?£LTA; nuotr 

Vyriausybė dėl naujo reaktoriaus 
kviesis žinovus 

Viln ius , sausio 11d. (BNS) 
— Lietuvos Vyriausybė mano, 
kad šalis tur i išlikti branduoli
ne valstybe, tačiau neturėdama 
finansinių galimybių šiuo metu 
ji negali prisiimti įsipareigoji
mų statyti naują atominį reak
torių. 

Tai kons ta tuota premjero 
Algirdo Brazausko antradienį 
su reng tame pas i ta r ime apie 
branduolinės energetikos per
spektyvas. J a m e aptarta Kauno 

technologijos universiteto Šilu
mos ir atomo energetikos kate
dros vedėjo profesoriaus Jono 
Gylio vadovaujamos tarptauti
nės darbo grupės parengta stu
dija. 

Buvo nuspręsta, kad naujo 
reaktor iaus statyba būtų ko
mercinis projektas, todėl reikė
tų kreiptis į garsiausias Euro
pos Sąjungos energetikos ben
droves, kad jos pareikštų savo 
nuomonę. 

„Lietuvos draudimas" pasveikino 
milijonąją klientę 

„Lietuvos draudimo" pirmininkas Kęstutis Šerpytis ir milijonoji bendro
vės klientė Erika Daugėlienė. MykoIoAmbrazo<EI,TA)nnotr 

V i l n i u s , sausio 11 d. 
(ELTA) — Didžiausia Lietuvoje 
draudimo bendrovė „Lietuvos 
draudimas" 2004 metais sudarė 
1.004 mln. draudimo sutarčių 
— 10.7 proc. daugiau nei 2003-
siais. 

„Lietuvos draudimo" gene
ralinis direktorius Kęstutis Šer

pytis sakė, kad „Lietuvos drau
dimas" — pirmoji ir vienintelė 
Baltijos šalyse draudimo įmonė, 
sudariusi 1 mln. sutarčių. 

Antradienį „Lietuvos drau
dimas" pasveikino savo milijo
nąją klientę 60-metę Eriką 
Daugėlienę, kuriai padovanojo 
draudimą už 1 mln. litų. 

Milijonierius parlamentarų 
sąžinę išmatavo turto dydžiu 

Vilnius , sausio 11 d. (BNS) 
— Kairiosios Lietuvos social
demokratų partijos frakcijos 
Seime narys Bronius Bradaus-
kas teigia, jog „pliki kaip til
vikai" parlamentarai yra labiau 
paperkami, nei milijonieriai. 

Dėl tokių jo teiginių įžeisti 
pasijuto ne tik jo partijos kole
gos, bet ir kiti Seimo nariai, ne
galintys pasigirti turtais. 

„Pažeidžiamas yra tas, ku
ris nieko neturi. Jis gali parsi
duoti ir už 1,000, 2,000, 3,000 li
tų, o Antano Boso ir už 100.000 
nenupirksi", Lietuvos televizi
jos laidoje „Visuomenės intere
sas" antradienį sakė B. Bra-
dauskas. pats deklaravęs dau
giau nei 5 mln. litų turtą. 

Darbo partijos frakcijos na
rys Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas Antanas Bosas yra 
deklaravęs daugiau kaip 40 
mln. vertės turtą. 

A. Bradauskas taip pat tei
gė, jog tik tur tus susikrovę par
lamentarai gali duoti naudos ir 

Daugelis 
studentų 

diplomo siekia 
sukčiaudami 
Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 

I — Dauguma studentų aukštojo 
mokslo diplomo siekia sukčiau
dami, rodo antradieni pristaty
tas Lietuvos studentų atstovy
bių sąjungos (LSAS) užsakymu 
atliktas Lietuvos aukštųjų mo
kyklų tyrimas „Nusirašinėji
mas". 

Tyrimo, kuri atliko „Sprin-
ter tyrimai", duomenimis, 
aukštosiose mokyklose per eg
zaminus yra nusirašinėję net 
75 proc. studentų. 

Kaip parode tyrimas, daž
niausiai nusirašinėti yra linkę 
žemesniųjų kursų studentai. 
Tai, jog teko nusirašinėti per 
egzaminus, patvirtino 77.9 
proc. pirmų-antrų kursų ir 73.9 
proc. trečių-ketvirtų kursų stu
dentų bei 70.9 proc. antrosios 
pakopos — magistrantūros — 
studijų studentų. 

Nusirašinėjimą studentai 
vertina kaip veiksmingą būdą 
gauti geresnį pažymį — 67.2 
proc. nusirašinėjančių studentų 
teigė, jog nusirašymas padėjo 
gauti geresnį įskaitos ar egza
mino įvertinimą, tuo tarpu tik 
19.2 proc. apklaustųjų tvirtino 
priešingai. 

Tyrimo duomenimis, daž
niausiai nusirašinėja menus 
bei socialinius mokslus studi
juojantys studentai, rečiausiai 
— medicinos bei techninių 
mokslų studijų studentai. 

Trečdalis apklaustųjų (32 
proc.) teigė, kad nusirašinėji
mas Nukel ta į 5 psl. 

valstybei. 
„Ką tu gali padaryti gera, 

jeigu ateini į Seimą plikas kaip 
tilvikas?", šaipėsi Seimo milijo
nierius. 

„Principai ir sąžinė nėra 
įkainuojami pinigais. Turtu ne
galima įvertinti žmogaus mora
linių savybių", komentuodamas 
savo kolegos pasisakymą sakė 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas socialdemokratas 
Jul ius Sabatauskas, pripažinęs, 
jog jį įžeidžia tokie matavimai. 

Laidoje dalyvavusi Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibera
lų) frakcijos narė Nijolė Steib-
lienė pareiškė, jog B. Bradausko 
pasisakymas yra „ypatingai ne
korektiškas" ir įžeidžia ne tik 
parlamentarus, bet ir kitus pi
liečius, neuždirbančius milijo
nų. 

Kaip ir A. Bosas, social
demokratas B. Bradauskas pik
tinosi siūlymais įpareigoti Sei
mo narius atsisakyti tur imų 
įmonių akcijų. 

Už Seimo posėdžių 
praleidinėjimą siūloma apkalta 

Vilnius , sausio 11 d. (BNS) 
— Už vieną be pateisinamos 
priežasties praleistą posėdį siū
loma parlamentarui sumažinti 
atlyginimą trečdaliu, už du — 
per pusę, už tris — pradėti ap
kaltą. 

Tokius siūlymus socialde
mokratas Algimantas Salama
kinas pateikė darbo grupei, ren
giančiai Seimo Statuto patai
sas, susijusias su Konstitucinio 
Teismo nutarimo įgyvendinimu. 

Griežti buvusio Etikos ir 
procedūrų komisijos pirmininko 
pasiūlymai nustebino kai ku
riuos šios komisijos narius. 

„A. Salamakino norai — 
žiauroki", antradienį komisijos 
posėdyje pastebėjo jos narys 
Skirmantas Pabedinskas. 

Tačiau dabartinis komisijos 
pirmininkas Algirdas Monkevi
čius teigė pritariantis siūly
mams ir priminė, jog pernai lie
pą priimtas Konstitucinio Teis
mo nutar imas nepalieka vietos 
interpretacijoms dėl posėdžių 
lankymo. 

„Arba mes turime pakeisti 
Konstituciją, arba mes privalo
me ją vykdyti. Šiuo atveju gali
ma kalbėti tik apie bausmių dy

dį", paaiškino dabartinis komi
sijos pirmininkas Algirdas Mon
kevičius. 

KT konstatavo, jog Seimo 
nario nedalyvavimas „be ypač 
svarbios pateisinamos priežas
ties" yra vertintinas kaip „Tau
tos atstovo konstitucines prie
dermės neatlikimas" ir pagal 
Konstituciją šis nedalyvavimas 
negali nesukelti a t i t inkamų 
teisinių pasekmių. 

„Kas būtų jeigu bet kurioje 
kitoje įstaigoje darbuotojas ne
ateitų tris dienas į darbą be pa
teisinamos priežasties?", klausė 
komisijos narių A. Monkevičius. 

A. Monkevičiaus teigimu, 
Seimo narys nedalyvavimą po
sėdžiuose gali pateisinti tik „li
ga arba komandiruote". 

Dalyvavimas tiek partiniuo
se, tiek visuomeniniuose rengi
niuose, komisijos pirmininko 
nuomone, nėra pateisinama 
priežastis, nes pirmenybė turi 
būti teikiama tiesioginėms Sei
mo nario pareigoms. 

Komisijos nariai sutarė, jog 
būtina parengti aiškius kriteri
jus , kas laikytina pateisinama 
priežastimi nedalyvauti Seimo 
posėdžiuose. 

Į valstybės kontrolieres siūloma 
R. Budbergytė 

Rasa Budbergytė 
Eltos nuotr 

Vilnius , sausio 11d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį pasirašė įsaką, 
kuriuo pasiūlė Seimui Valsty
bės kontrolės vadove paskirti 
Rasą Budbergytę. 

Tai patvirtino prezidento 
patarėjas nacionalinio saugu
mo klausimais Rytis Muraška 

Anot jo, gali būti, kad Sei
mas R. Budbergytės kandidatū
rą svarstys trečiadienį vyksian

čiame posėdyje. 
Pagal įstatymus valstybės 

kontrolierių skiria ir atleidžia 
Seimas prezidento teikimu. 

44 metų R. Budbergytė šiuo 
metu eina Vidaus reikalų mi
nisterijos sekretorės pareigas. 

Teisės mokslus baigusi R. 
Budbergytė yra dirbusi Socia
linės apsaugos ministerijoje, 
1993 metais buvo premjero 
Adolfo Šleževičiaus padėjėja, 
1998-2000 metais ėjo teisingu
mo viceministrės pareigas. 

I Valstybės kontrolės vado
vo postą pretendavo keturi 
kandidatai — R. Budbergytė, 
buvęs „Interpolo" biuro Lietu
voje vadovas Aurelijus Raeevi-
čius, buvęs teisingumo minis
tras Vytautas Markevičius bei 
buvęs vidaus reikalų ministras 
Juozas Bernatonis 

Iki šiol valstybės kontro
lieriaus pareigas dar eina Jo
nas Liaučius. nors jo penkerių 
metų_ kadencija baigėsi pernai 
rugsėjo 24 dieną. 

Pareigas jis eis, kol bus pa
skirtas naujasis Valstybes kon
troles vadovas. 

http://4t.ll
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

,SKAUTYBE BERNIUKAMS" 
Lietuvos Skautijos Knyga 

išspausdinta Lietuvoje. Su LSS 
Brolijos vadijos pri tar imu, 
gavau leidimą iš Lietuvos 
Skautijos „S.B." knygą persi
spausdint i . Šios knygos Lie
tuvoje jau nebėra, išparduota ar 
išplatinta. 

JAV lietuvių visuomenė ir 
lietuviai skautai užsienyje šią 
„Skautybę berniukams" gali įsi

gyti LSS Brolijos ir Seserijos 
tiekimo skyriuose. Knygos 
kaina 10 dol. plius 2 dol. per
siuntimui. J ą taip pat galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių centre 
per mane, a r LSS archyve. 
Kaina be persiuntimo 10 dol. 
Vertinga dovana kiekvienam 
skautui ir vadovui. 

v . s . Kęs tu t i s Ječ ius 

ARTINASI KAZIUKO MUGE 
Čikag os ir apylinkių skautų 

bei skaučių tradicinė Kaziuko 
mugė š.m. kovo 13 d., sekma
dienį, vyks PLC, Lemonte. 
Mugė bus pradėta skautų daly

vavimu 9 vai. r. šv. Mišiose Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Po Mišių 10 vai. r. mu
gės atidarymas PLC, Lietuvių 
fondo salėje. 

KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA 
„Nerijos" tunto jūrų skaučių 

ir „Lituanicos" tunto jūrų 
skautų bendra iškilminga Klai
pėdos dienos sueiga vyks sek
madienį, sausio 23 d. PLC, Le
monte. Sueigą pradėsime 9 vai. 

r. šv. Mišiose dalyvavimu Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Po Mišių — 10 vai. r., 
iškilminga sueiga PLC Lietuvių 
fondo salėje. Po sueigos — 
užkandžiai ir pabendravimas. 

BALSAS IŠ AUSTRALIJOS 
Pernai rudenį, su Čikaga 

atsisveikinusi ir Australijon 
nuolat iniam gyvenimui išvy
kusi, rašytoja sesė Nijolė, 
atvirutėje tarp k i ta ko rašo: 
„Gyvuoju gerai, dar nekaršta. 
Lietuvių Sodyba — tikras ro
jaus kampelis, pilnas žydinčių 
gėlių ir krūmų, ir rėkaujančių 

papūgų. Gyvuokit, nesušalkit. 
Apkabinu, pasiilgus visų. 
Nijolė". 

P.S. Dabartinis jos adresas: 
N. Uzubalis 
Unit 5/23 Laurina Ave 
Engandine NSW 2233 
Australia 

PRADEDAM! PASIRUOŠIMAI STOVYKLAI 
Žiema dar neįpusėjo, bet 

Čikagos ir apylinkių skautiškų 
vienetų vadovės bei vadovai jau 
suskato planuoti 2005 metų 
vasaros stovyklą. 

Sesės ir broliai bei jų tėve
liai prašomi pasižymėti kalen
doriuose stovyklos datą ir pa
siruošimus stovyklavimui nea
tidėti paskutinei dienai. 

Stovykla „Tėvynės didvy

riai" vyks Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI, š.m. liepos 10-20 d. 
Bendros stovyklos viršininkė 
bus s. Rasa Aleksiunienė. 
Norint daugiau informacijos 
apie šią stovyklą, ar prisidėti 
prie stovyklos darbų, kreipkitės 
į sese Rasą tel. 708-423-6503, 
arba elektroniniu paštu: 
Rasa293@Comcast .net 

PRAŠO LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
Vydūno fondas gavo pra-

" šymą iš fil. Giedriaus Židonio 
dėl atliekamų ar nereikalingų 
lietuviškų knygų. Jis dėsto 
lietuvių kalbą A. Mickevičiaus 
universitete, Posnanėje, Len
kijoje. Ten yra apie 40 studentų 
ir 8 dėstytojai, kurie rašo mok
slinius straipsnius, darbus ir 
t.t. Prašo lietuviškų knygų dėl 
kaupiamos l i tuanist inės bib
liotekos. Dabar knygos yra 

perkamos Lietuvoje. Jeigu kas 
norėtų padėti ar prisidėti, 
prašome rašyti: Vydūno fondas, 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439. 

Arba susisiekti su Gied
rium. Jo elektroninis paštas (e~mail) 

Giedriuszi@hotmail .com 
Būtų 

padėti. 
malonu išgirsti ir 

Dėkojame, 
Š a r ū n a s Rimas 

„Lituanicos" tunto „Dariaus ir Girėno" draugovės skautai 2004 m. gruodžio 1 d. Waterfall Glen miške. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Justas Bartašiūs, Saulius Fabianovich, Dainius Fabianovich ir Rimas 
Kapačinskas; II eil:" Algis Tamošiūnas, Raimundas Kazlauskas, Jonas Vaičikonis, Danius Andriušis, 
Vytautas Kunčas, Vytas Kapačinskas ir Matas Tamošiūnas. 

PRITYRĘ SKAUTAI MOKOSI MIŠKE 
Skautų orientavimosi spe

cialybė reikalauja skautą iš
mokti, kaip nežinomuose miš
kuose ir laukuose tiksliai rasti 
geriausią kelią, naudojant kom
pasą ir žemėlapį. „Lituanicos" 
tunto „Dariaus ir Girėno" pri
tyrusių („prit") skautų draugovė 
gruodžio 1 dieną mokėsi orien
tavimosi metodų „Waterfall 
Glen" miške, netoli Lemonto. 
Siekiant pasiruošti, čia savaitę 
anksčiau įrengtų kontrolinių 
punktų paiešką atliko draugo
vės vadovai — skaučiai vyčiai: 
Viktoras Jučas, Paulius Leipus 
ir Danius Andriušis, kartu su 
skautų vyčių kandidatu Jonu 
Vaičikoniu. Tuomet jie ir už
tikrino vietovės t inkamumą 
pravesti specialybės reikala
vimus bei dviems kandidatams 
draugovėje .prityrusių skautų 
įžodį. 

Po lituanistinės mokyklos 
pamokų, šlapią ir vėsoką gruo-
žio 1 dieną, 11 draugovės skau
tų susirinko „Waterfall Glen" 
laužavietėje pradėti skauta-

mokslį. Čia anksčiau įsigiję 
orientavimosi specialybę skau
tai mokė ki tus draugovėje nau
doti kompasą, atpažinti sutar
t inius ženklus ir vietoves 
žemėlapyje. Susipažinę su 
pagrindiniais orientavimosi 
principais ir technika, dalyviai 
buvo suskirstyti į tris grupes. 
Išbėgusi į mišką su kompasais 
ir žemėlapiais, kiekviena grupė 
išbandė savo, navigacinį suge
bėjimą greitai" atrasti 20 įrengtų 
kontrol inių ' punktų. Pakeliui 
grupių vadovai kitus grupėje 
mokė teisingai įvertinti žemės 
pakilimą be takų, takelių ir 
upelių painumą'. Po maždaug 
dviejų valandų pirmi į laužavietę 
grįžo broliai Saulius Fabia
novich, M a t a s Tamošiūnas, 
Vytas Kapačinskas ir Vygantas 
Kunčas. Netrukus grįžo ir antra 
grupė, kurioje buvo broliai 
Jonas Vaičikonis, Raimundas 
Kazlauskas i r Just inas Bar
tašiūs, o po jų atbėgo trečia 
grupė — broliai Danius 
Andriušis, Dainius Fabianovich 

ir Rimas Kapačinkas. Suskai
čiavus atrastus punktus ir laiką 
praleistą mišką, paaiškėjo, kad 
sėkmingiausiai orientavosi ne 
pirmoji, bet antroji atbėgusių 
grupė. 

Po užkandžio „prit" skautai 
nužygiavo į specialiai parinktą 
vietą miške. Čia, saulei lei
džiantis, tarp apšalusių klevų ir 
ąžuolų, broliai Raimundas 
Kazlauskas ir Vygantas Kunčas 
davė prityrusių skautų įžodį. Po 
apeigų ir „prit" skautų tradi
cinių pasveikinimų dalyviai 
šventė brolių Raimundo ir 
Vygio pasiekimą šiltoje picerijo
je, kurioje aptarė dienos pa
sekmes ir draugovės išvyką 
sausio mėnesį į Rako stovyk
lavietę. Ruoštis išvykai, drau
govės skautai jau atliko 
sueigose dalį reikalavimų įsi
gyti žiemos stovyklautojo spe
cialybę ir tikisi netrukus baigti 
šią programą apsnigtame Rako 
miške. 

p s . fil. Algis Tamoš iūnas 
prityrusių skautų vadovas 
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Aui r i i s t a i t v f ė s -Va ia i i r nencs ' ' ^csės s v e i k i n a s a v o b ū r e l i o n a r e A u š r a J a s a i t y t c - P e t r y . į;n p e r ė m u s 
Aušros \ a r U ; K i m ^ v s ' u n t i n i n k č s p ; r o i ^ a s . i ei i . iš ka i rės : Ju l i j a V a i a i t y t ė - D z u s c h i c ; I lona 

V a i č i u l v t ė - D i d ž h a l t e n ė , j e n n i f e r A n t a n a i t y t ė . V i d a Braza i ty tė . R a m o n ą S t e p o n a v i č i ū t ė - Ž e m a i t i e n c H 
ei l . : R a m u n e ^ i ž u t y t ė - P a p a r t i c n ė . R i m a Ž i g a i t y t ė , Lidija S t r o p u t ė - P o l i k a i t i e n ė , Z i t a Kuliešytė , N i d a 
B i c h n c v i č i ū t ė - P e t r o n i e n ė , T i n a A n t a n a i t y t ė - B u n t i n i e n ė , R ima S t r o p u t ė - G e i m e r . 

(USPS-161000) 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd bv the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid a t Chicago, IL and addit ional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumera tą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 
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Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $120.00 $65.00 $45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) $135.00 $70.00 $60.00 
T ik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV $70.00 $53.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (USD) $80.00 $70.00 $40.00 
U ž s a k a n t \ L ie tuvą : 
Oro paštu $600.00 $300.00 
Reguliariu paštu $120.00 $66.00 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941 -2609 

EDMUNDAS VlZNAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LiGLĮ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKJS, MD 
TERR1DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

uetuviams sutvarkys danis už Dnerarrią karią. 
Susitarimui <abe« angliška arte Sėtuvėlei. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708^22-8260. 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AK3U UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

tRw.s21~. ;233 

,.N!eriio5' tunto sesės atlieka kalėdinę programą Šv. Šeimos Vilos 
gyventojams. Sš kairės: į.ps. Onutė Savickaitė, j . j . Monika 
Stantiauskaitė, i.j. Daina Kielaitė; prie pianino — j . j . Darija 
Siliunaitė. 

KURŠĖNŲ SKAUTŲ DRAUGOVĖS KRONIKA 
1993 m. kovo 11d. Kuršėnų 

Lauryno Ivinskio gimnazijoje 
įsikūrė skautų draugovė. Pra
džia buvo nelengva — stigo ži
nių, truko inventoriaus. Teko 
dalyvauti kursuose, susirinki
muose. Metams bėgant kaupėsi 
patirtis, žinios, gausėjo invento
rius. 

Per dešimt metų buvo daug 
žygių į pušyną, šilelį, Degsnės 
miškelį, iškylų prie Ventos, 
Ringuvos, Paežerių dvaro. Tai
kos ežero, Šatrijos kalno ir t.t. J 
žygius ir pėsčiomis ėjome, ir 
dviračiais važiavome. 

Organizavome daug ren
ginių, tokiu kaip: šokių mara
tonas, krepšinio varžybas, bež-
džioniukų diskotekas, avan
gardinės mados, kalėdinės suei

gos. Įvykdėm projektą „Kūrybos 
metas" ka r tu su žinomais 
Kuršėnų menininkais. J šiuos 
renginius pasikvietėm savo 
draugus skautus iš Šiaulių, 
Joniškio. Pakruojo, Telšių ir 
pačių Kuršėnų 

Tradicija tapo popietės 
penktokams, kurių metu su
pažindiname juos su savo veikla 
ir kviečiame į savo būrį-

J au keletą metų skautai da
lyvauja Kryžių kalno atlaiduo
se. Juose padeda vienuoliams ir 
tikintiesiems: dalinam arbatą, 
statėm sceninę įrangą, skirtą 
atlaidams. 

Jau antrus metus skautai 
prieš Kalėdas, į Kuršėnų baž
nyčią a tneša Betliejaus ugnį. 
2002 meta is penkios skautės 

platino žvakes su Betliejaus 
taikos ugnies simbolika. 

Nuolat dalyvaujame miesto 
renginiuose, o Valstybinių 
švenčių metu keliame vėliavą. 

Kiekvieną vasarą skautai 
važiuoja į savaitę trunkančią 
Šiaulių krašto stovyklą. Ten jie 
pritaiko per užsiėmimus įgytas 
žinias: gyvena gamtoje, eina į 
žygius, dalyvauja varžybose, 
konkursuose, ruošia programas 
laužui ir t.t. 

S tovykla „Dievui. Tėvyne i , 
Ar t imu i" pr ie Pl inkš ių 

ežero 
2003 metų liepos 13—17 d. 

Žemaitijos Skautų organizacija 
organizavo stovyklą „Dievui, 
Tėvynei, Artimui", į kurią 

pasikvietė ir mūsų draugovės 
skautus. Visas penkias dienas 
švietė saulė, kuria visi džiau
gėsi ir mėgavosi. Nuvažiavę įsi
tikinome, kad mūsų broliai ir 
sesės iŠ Žemaitijos y ra 
nuostabūs! 

Stovykloje kasdien vykdavo 
intensyvios mankštelės , įvai
riausios žaidynės, žygiai, „tra
sos", pasivaikščiojimai, ku r 
sušlapti įmanoma „tik iki keliu" 
(jei žiūrėsim nuo galvos). Kelia
vome ir į Panų kalną, esantį 
3-4 km. nuo Plinkšių ežero. O 
stovyklos metu trys mūsų drau
govės skautai (aš, t.y. Dainora, 
Valdemaras ir Eglė) išsilaikėme 
sunkų ir varginantį egzaminą ir 
gavome „vyšniukus". 

Nepaisant šlapių drabužių, 

milijonų uodų ir nuovargio — 
vakara is prie laužo visi laimingi 
ir patenkinti vaidindavo, šokda
vo ir žiūrėdavo mūsų draugovės 
„filmą" „Obuolio nuotaka". Sto
vykloje vyko Mišios, susikaupi
mo valandėlės, kurių metu 
k iekvienas skautas dėkojo 
Dievui už gražų orą, saulę , 
melsdavosi už visus brolius ir 
seses, šeimą, draugus... 

Dėkojame stovyklos organi
za to r iams , kad priėmė mus . 
Iš t ies daug ką gavome ir 
išmokome iš savo brolių ir sesių 
žemaičių. Bet tai dar ne pabai
ga. Po šios stovyklos sulaukė
me kvietimo ir į kitą stovyklą. 

Sesė D a i n o r a 

mailto:Rasa293@Comcast.net
mailto:Giedriuszi@hotmail.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba, posėdžiavusi 
2004 m. gruodžio 10-12 d., 
Putnam, CT. 

D R A U G A S , 2 0 0 5 m. s a u s i o 12 d., t r eč i ad ien i s 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA 
Krašto valdyba rinkosi 

posėdžiauti 2004 m. gruodžio 
10—12 d. Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno patalpose Putnam, 
CT. Suvažiavime dalyvavo 
valdybos nariai: pirm. V. Vėb
ra i tė — Gust, G. Stankūnienė, 
A. Dzikas, M. Remienė, ses. 
Margar i ta Bareikaitė, G. Ivaš-
kienė, dr. L. Karosienė, dr. S. 
Bačkaitė, dr. E. Vaišnienė, A. 
J u r k ū n a s , L. Misevičius, S. 
Šimkuvienė — Rosen ir sektre-
toriato narė D. Karmūzienė. 
Penktadienį pavakarieniavus 
posėdis prasidėjo malda, susi
pažinimu, protokolo skaitymu, 
darbotvarkės priėmimu. 

Pirmas reikalas — tai žur
nalo „Bridges" finansinis stovis, 
prenumeratos, siekiai, sustip
rinimas, žurnalo vaidmuo Lie
tuvių bendruomenės leidžiamų 
leidinių gretose. „Bridges" 
dabar yra redaguojamas naujos 
redak torės Jeanne Dorr, o 
meniška i apipavidalinamas 
Gemos Kreivėnas. Žurnalą 
„Bridges" galima prenume
ruoti pas R. Pl iurą , 1927 West 
Blv, Rac ine , Wi 53403. Žrr-
nalas anglų kalba, išeina 10 
kar tų metuose, jo ka ina 18 
dolerių. Laukiama prenumera
torių, kurie žurnalą užsisakytų 
sau, lietuviškai nekalbantiems 
šei-mos nariams ar draugams. 
JAV LB informacija taip pat 
skleidžiama įvairiais kitais 
būdais, ypač per interneto tin-
klapį www.javlb .org . 

Antra šio pirmojo pokalbio 
dalis buvo skir ta KV ben
dradarbiavimo su lietuviška 
spauda stiprinimui bei KV 
aplinkraščių leidybai. Nutarta 
pradėti rengti periodinę skiltį 
apie KV veiklą, skirtą JAV 
lietuvių laikraščiams. 

Šeštadienį, gruodžio 11 d., 
posėdžiai prasidėjo tuoj po 8 
vai. pusryčių. Pirmas rytinis 
pranešimas buvo apie JAV LB 
ir LF pasitarimų grupės dar
bus. V. Vėbraitė pranešė, kad 
pasitarimo grupėje buvo 3 
asmenys iš LF ir 3 asmenys iš 
LB su vienu antrininku. Vyko 
pasitarimai Phoenix, Arizonoje, 
per tarybos sesiją ir nuolatinės 
diskusijos elektroniniu paštu. 
Gruodžio 5 d. V. Vėbraitė, A. 
Barzdukas ir A. Gečys kartu su 
dviem LF pasi tarimo grupės 
nar ia is A. Tamulių ir V. 
Kirvelaičiu jau buvo pristatę 
pasitarimų rezultatą JAV LB 
Tarybos prezidiumui ir LF 
įstatų komisijai. V. Vėbraitė 
išdalino JAV LB Krašto valdy
bos narių dėmesiui naujų LF 
įs ta tų projektą ir pr is ta tė , 
paaiškindama pakei t imus. 
Vienbalsiai nutar ta , kad „JAV 
LB KV užgiria pasi tar imo 
grupės darbą ir vertina pris
tatytą projektą, bei prašo 
užbaigti LF naujų įstatų pro
jekto derinimą, prašo, kad pro
jektas būtų išverstas } lietuvių 
kalbą ir pristatytas plačiajai 
visuomenei". 

Vyko JAV LB finansinių 
reikalų aptarimas. Pirm. Vėb
raitė pristatė ,.100X100" va
jaus pasiūlymą, paaiškindama. 

kad pastaraisiais metais nėra 
buvę nei šimto asmenų, kurie 
paaukotų JAV LB veiklai 100 
dol. met inę sumą. Numatyta 
2005 m. skelbti vajų, kad 
surastų šimtą (tikimasi gero
kai daugiau!) žmonių, pasiry
žusių aukoti po šimtinę savo 
bendruomenei paremti. Tiems 
asmenims pagerbti pagaminti 
specialūs ženkliukai su ben
druomenės Vyčiu. Buvo svars
tomas pasirengimas Vasario 16-
tos minėjimams. Aptarti keltini 
visuomeniniai klausimai, ir 
Nepriklausomybės šventei 
pažymėti skirtos rezoliucijos, jų 
paruošimas, išsiuntinėjimas 
apylinkėm. 

Dr. E. Vaišnienė. wwwjavib. 
org tinklapio redaktorė, kalbėjo 
apie t inklapio vaidmenį. Po 
pranešimo E. Vaišnienė išvyko į 
Hartford miestą, kur ji sakė 
kalbą Amerikos ukrainiečių 
demonstracijoje, skirtoje palai
kyti demokrakt in ių rinkimų 
siekį Ukrainoje. Tuoj po 12 vai. 
pietų (o jie pas seseles būna 
labai skanūs ), dr. S. Bačkaitis 
vadovavo posėdžiui, aptariant 
2005 metų ypatingą sukaktį, 
būtent 15 metų nuo laisvės 
atgavimo. Pasiūlyti įvairūs 
paminėjimų projektai, šūkis 
„Mes gimėm 1990-aisias". 
Apie apie galimus projektus 
pagal savo sritis kalbėjo L. 
Misevičius (sportas). S. Šimku
vienė (jaunimo veikla). Nema
žai projektų pasiūlyta švietimo, 
socialinio darbo srityse. 

Apie JAV lietuviams ypač 
reikšmingus 2005 metų rengi
nius Lietuvoje ir Lietuvos bei 
JAV LB bendradarbiavimą juos 
ruožiant, referavo dr. S. Bač-
kaitis (Mokslo ir kūrybos sim
poziumas' ir L. Misevičius 
(Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės). Tai plačios temos, ku
rias teks aprašyti atskirai. 

Toliau buvo svarstomi 
einamieji reikalai. Vadovavo 
dr. L. Karosienė, o A. Jurkūnas 
pateikė naujausias žinias apie 
JAV LB KV Ekonominių 
reikalų tarybos sudarymą ir 
numatytą veiklą, atliepiant 
JAV LB Tarybos nutarimus, 
ieškant stažuočių išeivijos jau
nimui Lietuvoje, remiant lietu
vių verslą JAV. Dr. L. Karo
sienė referavo JAV LB .finan
sinių sprendimų priėmimą: 
kaip skiriama finansinė para
ma Jaunųjų atlikėjų festivaliui 
bei kitiem renginiam ir veiklai. 

Po pietų pertraukos tęsėsi 
einamųjų reikalų diskusijos. 
Vienas tų svarbių reikalų — 
tai 2006 metų Dainų šventei 
pasiruošimas. Šventė planuoja
ma 2006 m. liepos 1—2 d. Uni-
versity of Illinois patalpose. Su 
šiuo universitetu sutartis bus 
pasirašyta prieš 2005 sausio 15 
dieną, įmokant 7,000 dol. užs
tatą. Iš viso numatyta, kad 
šventės sąmata sieks apie 
400,000. Visų laukia milžiniški 
darbai. Muz. R KHoriene jau 
sudaro programos repertuarą, 
jis vėliau bus patalpintas į 
šventės interneto tinklapj. j 
kurį bus galima ..įeiti" per JAV 

LB tinklapį. Organizacinio ko
miteto pirmininkas yra Audrius 
Polikaitis. Šventės šūkis „Atsi
liepk daina!". Reikia padėkoti 
LF, ku r i s 2004 m. paskyrė 
18,000 dol. sumą būsimai šven
tei, ir Kanados Lietuvių ben
druomenei už 20,000 dol, 
išankstinę paramą. Siūlyta iš 
Lietuvos kviesti bent tris cho
rus , kur iuos padėtų a t r inkt i 
Kultūros ministerija. M. Re
mienė priminė, kad JAV LB 
tarybos nutar imu, reikia pa
rengti „Didžiųjų švenčių rengi
mo taisykles ir gaires" ir, aišku, 
jų laikytis. 

Toliau A. Dzikas iškėlė 
bendruomenės įstatų peržiū
rėjimo ir patobulinimo reikalą. 
Tam t ikslui yra sudarytas 
komitetas iš A. Nelsienės, A. 
Barzduko ir S. Domanskio. 
Nutar ta kviesti A. Nelsienę 
vadovauti komiteto darbui ir 
sudaryt i tvarkaraštį įstatų 
skyrių peržiūrai. Įstatų vertimą 
į anglų kalbą derės atnaujinti ir 
oficialiai patvirtinti, tik po to, 
kai patys įstatai bus sut
varkyti, tikimasi dar 2005. 

Pasidžiaugta, kad naujos 
apylinkės kuriasi ir prašo būti 
priimtos Į bendruomenę. Viena 

jų — ta i darbšti apylinkė, 
susikūrusi Floridoje, Fort — 
Cape Myers Coral — Naples. 
KV sveikina naują apylinkę ir 
balsavimu priėmė ją į savo gre
tas . Nutar ta raštu pasveikinti 
apylinkę ir taip pat padidėjusią, 
sustiprėjusią apygardą. 

Giedrė Stankūnienė infor
mavo apie JAV LB KV ir tėvų 
pranciškonų bei NY lietuvių 
pokalbių pasekmes. Perskai
tytas memorandumas, surašy
tas tarp NY lietuvių organizaci
jų ir JAB LB KV. Pagal memo
randumą, JAV LB KV turi 
patvirtinti patikėtinių komite
to, kuris prižiūrės numatytą 
sukurti fondą NY lietuvių reik
mėms atstovus, vėliau ir komi
teto veiklos gairėms. Komiteto 
sudėtis buvo patvirtinta. 

Likus jau labai mažai laiko 
ir sekmadienio popietei besi
baigiant, ses. Margarita kiek 
galima plačiau pranešė apie 
lietuviškų parapijų būklę. 
Nutarta organizuoti telefoninę 
Krašto valdybos konferenciją 
aptarti kaip parapijos galėtų 
tarpusavyje viena kitai padėti 
ir kaip pastiprinti LB paramą 
joms. 

JAV LB informacija 

ĮSILAUŽIMAI TELŠIŲ 
VYSKUPIJOJE 

Anot Telšių vyskupijos 
kurijos, naktį iš gruodžio 4 d. į 
5 d. piktadariai įsilaužė į Telšių 
katedrą. Buvo išlaužtos šoninės 
katedros durys, katedros vidu
je išverstos su staktomis dar 
dvejos durys: iš katedros 
prieangio į vidų ir iš presbiteri
jos į zakristiją. Zakristijoje pik
tadar ia i nuniokojo l i turgines 
knygas, pavogė vertingą vys
kupo kryžių (popiežiaus Pau
liaus VI dovanotą vyskupui P. 
Maželiui) ir brangią vyskupo 
J. Staugaičio grandinę vyskupo 
kryžiui. Tą kryžių pamaldose 
naudodavo vyskupas emeritas 
A. Vaičius. Antrajame katedros 
aukšte vagys išlupo prie šv. 
Antano altoriaus grindyse įce-
mentuotą aukų dėžutę su 
aukomis, apardė altoriaus laip
tus . Sulaužyta aukų dėžutė 
vėliau ras ta išmesta mieste, 
vienb namo kieme. Vagys 

paėmė visus katedroje rastus 
raktus. Padaryta žala dar mėgi
nama įvertinti. Įvykį tiria 
Telšių rajono policija. 

Anot Telšių vyskupijos 
kurijos, naktį iš gruodžio 12 d. 
į 13 d. buvo įsilaužta į Palangos 
bažnyčią. Įsilaužimo metu 
išniekintas Švč. Sakramentas 
—išplėštas tabernakulis, išim
tos komuninės, iš monstranci
jos išimta konsekruota ostija su 
lunula. Ostija sulaužyta, o jos 
dalys išbarstytos ant altoriaus 
bei altoriaus laiptų. Lunula 
pavogta, matyt, manant, jog ji 
auksinė, nors iš tikrųjų tik 
paauksuota. Bažnyčioje išlauž
tos ketverios durys, išplėštos 
ir sulaužytos visos aukų 
dėžutės, nusiaubta zakristija. 
Atgailos atsiteisimo pamaldos 
Palangos bažnyčioje aukotos 
gruodžio 19 d. 
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DANUTE BINDOKIENE 

O varna vis tiek liks juoda... 

Sį pavasarį Rusija ruošiasi minė t i II 
pasaulinio karo pabaigą. Į iškilmes prez. 
Putin jau pakvietė kone viso pasaulio 

vadus, tarp jų ir Lietuvos prezidentą. Nėra 
abejonės, kad daug valstybių, norėdamos 
palaikyti taikius ryšius su Rusija, siųs į 
Maskvą savo atstovus. Ar šioje „triumfo puoto
je" turėtų dalyvauti ir Lietuva, kur ia i II pas. 
karas tęsėsi dar pusšimtį metų? Ar turė tų tai 
daryti kitos Pabaltijo valstybės, Lenkija? Ar jos 
išdrįs kvietimo nepriimti? 

Galbūt dėl tos sukakties šiuo metu vėl 
pasirodė kelios knygos apie Staliną, Hitlerį,. 
Antrąjį pasaulinį karą. Tačiau į jose nagrinėja
mus įvykius ir žmones vis dar žvelgiama vie
našališkai: Hitleris su jo „vienalyte, vienarase 
Trečiojo Reicho imperija" ver t inamas neigia-
miau, negu Stalinas bei jo įvesto kruvino teroro 
laikotarpis. Atrodytų, kad po daugiau kaip 
pusšimčio metų, ypač po Sovietų Sąjungos su
byrėjimo, tebesilaikoma šio „dvigubo vertinimo 
mato", nors jis nebėra nei reikal ingas, nei 
veiksmingas. Lietuviška patarlė sako: „Varną 
prausk neprausk, ji vis tiek liks juoda", o — 
Stalino atveju — vargiai kas įstengs nuplauti 
milijonų aukų kraują nuo jo rankų. 

Praėjusiais metais „Macmilian" leidykla 
išleido stambų, 528 psl., Robert Service veikalą 
„Stalin. A Biography". Knygoje autor ius mėgi
na Staliną „sužmoginti", pristatyti kaip as
menį, galėjusį parodyti ir švelnumą, ir valsty
bininko sugebėjimus, pasireiškusius dar prieš 
1917 m. Rusijos revoliuciją. Tas pa lankus vieno 
didžiausio pastarųjų šimtmečių žmogžudžio 
pristatymas motyvuojamas gan keistai: „Jeigu 
tokie asmenys, kaip Stalinas, Hitleris, Mao ar 
Pol Pot yra parodomi, vien kaip 'sužvėrėję', 
'pabaisos', arba 'žudymo aparatai ' , mes nie
kuomet negalėsime atpažinti kitų, j iems pana
šių, kurie atsiras pasaulio istorijoje". Galbūt tai 
tiesa, bet autorius persistengia, pro baisiuosius 
Stalino darbus praeidamas beveik nejučiomis, 
net Katyno žudynėms sk i rdamas tik pora 
sakinių. 

Kitas rašytojas, Richard Overy, išleido dar 
stambesnį veikalą (849 psl.) „The Dictators", 
kuriame Hitlerio valdoma Vokietija lyginama 

su Stal ino Rusija. (W.W. Norton & Co). 
Autorius sistematiškai priešpastato Hitlerio 
siekius ir jų įgyvendinimo metodus su Stalino 
vykdytais Rusijoje, r a sdamas ir nemažai 
panašumų, ir skirtumų. 

Tiek Stalino, tiek Hitlerio nesiliaujančią 
kovą su „priešais" krašto viduje autorius vadi
na „silpnumo apraiška". Nors Stalinas tariamai 
kovojo su kapitalizmo liekanomis (ne tik Rusi
joje, bet ir sovietų okupuotuose kraštuose), o 
Hitlerio t ikslas buvo rasinis ir biologinis „apsi
valymas", abiejų metodai ilgainiui sukūrė „kon
centracijos lagerių imperiją", skirtą naikinti 
žmonėms ne dėl ideologijos, ne dėl noro parodyti 
pranašumą, bet iš baimės ir silpnumo, net ži
nant, kad šie metodai nebuvo veiksmingi. Gal
būt Hitleris, bent pradžioje, turėjo didesnį savo 
tautos pasitikėjimą, bet Stalino siautėjimas 
gimdė tik baimę ir neapykantą. 

„Ar vienas, ar antrasis, jie sunaikino ištisas 
senąsias visuomenes, išžudė milijonus, kita tiek 
ištrėmė iš savų namų, sugriovė ne tik bažny
čias, bet ir tikėjimo pamatus , miestus pavertė 
griuvėsiais, o žmones — nužmogintais vergais". 

Naciai savo naikinimo mašiną buvo dau
giausia nukreipę prieš kitataučius ir įvairias 
etnines grupes. (Pvz., Buchenwald koncentra
cijos stovykloje 1944 m. buvo t ik 11 proc. vokie
čių.) Tuo ta rpu 1939 m. sovietų lageriuose apie 
77 proc. kalinių sudarė rusai ir ukrainiečiai. Šie 
procentai pasikeitė po 1940 m., o dar labiau po 
II pas. karo pabaigos, kai į gulagus pradėta 
grūsti okupuotų valstybių, taip pat ir Lietuvos, 
gyventojus. 

Artėjant prez. Putin taip laukiamai „karo 
pabaigos" sukakčiai, vakariečiai autoriai, ypač 
istorikai, dar ne kartą nagrinės „didžiojo tėvo" 
Stalino laikotarpį, galbūt panašiai lygindami jį 
su Hitleriu. Kaip būtų visgi tikslu, kad bent 
vienas Staliną ir visą sovietų imperiją parodytų 
tikroviškai, pernelyg atsargiai netripinėdamas 
apie tą kruviną ir skaudų laikotarpį. Lietuvoje 
išleista nemažai rimtų veikalų, bet daugiausia 
lietuvių kalba. Jau seniai pribrendo laikas 
pasirūpinti gerais vertimais ir juos paskleisti 
Vakarų pasaulyje. Kodėl vengiama (ar bijoma0) 
tai padaryti? 

L 
Nr.4 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

___-̂___-__ 

Fragmentas iš Telšių katedros. 
Bamut€'s Kroniencs r, : *-

Abu žydų vaikai niekada Mamos nepamiršo, 
ypač Sarah, Mamos pavadinta Kotrynėle. J i 
mamą labai mylėjo ir padarė viską, kad Mama už 
jų išgelbėjimą ir pasiaukojimą būtų įvertinta 
Izraelio valstybės. 1985 metais, praėjus 15 metų 
po Mamos mirties, jai buvo suteiktas pomirtinis 
apdovanojimas Pasaulio Tautų Teisuolio Atmi
nimo medalis ir Garbės raštu. Jos prisiminimui 
buvo pasodinti medžiai Jeruzalės Yad Vashemo 
memoriale. Vida ir aš visada palaikėme art imus 
ryšius su Aleksandru ir Sarah. Aleksandras, 
dabar jau išėjęs į pensiją, tapo farmacijos ir 
chemijos profesoriumi, turėjo daktaro laipsnį ir 
dėstė Stonybruko universi tete Niujorke. J i s 
parašė didžiulę farmacijos knygą ir y ra aistringas 
keliautojas bei fotografas. Sarah irgi tur i daktaro 
laipsnį ir profesoriauja bei kaip nervų vystymosi 
terapeute dirba su paliegusiais vaikais Izraelyje. 
Ir Mamą, ir Mindaugą Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus apdovanojo Žūvan
čiųjų Gelbėjimo Kryžiumi, 

Mama mums visada pasiliks kaip simbolis 
gilaus patriotizmo, tikėjimo į Dievo Apvaizdą, 
dideles drąsos, pasiaukojančios meilės ir užsispy
rimo, nepaisant didžiulių sunkumų mus išleisti į 
mokslą. Ar mes išpildėme visus jos norus, sunku 
pasakyti, bet stengėmės. J i džiaugėsi , kad 
Algimantas įgijo verslo administravimo laipsnį, 
aš baigau mediciną ir įgijau patologijos specialy
bę. Tik Vida, daug metų sirgusi plaučių tu
berkulioze ir auginusi penkis vaikus, negalėjo 
baigti savo pradėtų human i t a r in ių studijų. 
Mamos prisiminimas visą laiką buvo ir yra su 
mumis. Dažnai savęs klausdavome, ką mes jos 
vietoje būtume darę. 

1943—1947 

Konstancijos Bražėnienės ir Mindaugo Bra
žėno laiškų, rašytų į Berlyną, Gyseną, Marburgą 
ir Insbruka, ištraukos. 

Išvykusios i3 Lietuvos pradėtas studijas tęsti 
Vokietijoje, Nijolė ir Vida karo pabaigoje buvo 
blaškomos iš vienos vietos į kitą. Mamos ir 

Mindaugo laiškai jas sekė iš paskos. 
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...Manau, nebesiskųsite mano nerašymu, bet 
ir nesidžiaugsite, nes nieko gero neparašysiu. 
Šiandien Mindaugas užsirašė į darbo tarnybą. 
Važiuoti riekės gegužes ar birželio mėnesį. Dėl to 
daug galvojau, daug kenčiau ir galų gale. pasitarę 
su dėde ir kitais rimtais žmonėmis, nuspren
dėme, kad stotų, kad neliktų beteisiu bastūnu. Be 
to, atlikus darbo tarnybą, galima bus stoti į uni
versitetą. Šiuo metu darbo tarnybos laikas 
sutrumpintas iki 6 mėnesių, tai jau nebe taip 
baisu, tik didelis rūpestis dėl jo sveikatos. Šio 
mėn. 4 d. bus sveikatos patikrinimas. Gal dar jo 
ir nepriims. Į Plechavičiaus rinktinę mūsų jauni
mas smarkiai stoja. Sako, kad bus karo mokykla. 

. . .Jūs neturi te pakenkti mokslui, nors ir 
namai sugriūtų ar aš palužčiau. Mokslą turite 
tęsti ir baigti Vokietijoje, nes čia jau bus turbūt 
nebeįmanoma. Turit naudotis mokslu, kol tik yra 
galimybė. Dėdės nuomonė irgi ta pati. Jūsų kole
gos piktinasi dėl jūsų išvažiavimo į užsienį, o 
vyresnieji, kurie žiūri rimtomis akimis, piktinasi 
tais, kurie nesinaudoja užsieniu, jei yra galimybė, 
o laiką leidžia tiktai baliams ir šokiams. Prie 
apsčiai prikrautų stalų ir samagono. prie šokių 
jaunuomenė leidžia brangų laiką be naudos. 

Mačiausi su tėvu (Gruodžiu). Jis nori, kad 
daugiau studentų važiuotų į Vokietijos univer
sitetus ir būtų daugiau išsimokslinusių žmonių. 
Aš manau, kad turite Dievui dėkoti, kad karo 
metu galite studijuoti. Būtų nuodėmė mokslą 
apleisti, kad ir dėl svarbesnių dalykų 

...Mano sveikata nėra j au taip bloga. Pasku
tinieji išgyvenimai man daug kainavo nervų. Jei 
Mindaugas nuvažiuos į darbo tarnybą, manau, 
judvi galėsite jį aplankyti, gal ir jis jus. Lietuvoje 
dabar privalo visi vyrai nuo 18 ligi 35 metų am
žiaus stoti į Plechavičiaus rinktinę. Tauta tam 
pritaria ir šaukiamieji1 apsčiai stoja. Tai tokios 
svarbesnės aktualijos Mama. 
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SĄMOKSLŲ TEORIJOS IR ATPIRKIMO OŽIAI 
Skaitydamas pastabas apie 

konfliktą Vasario 16-osios gim
nazijos Kuratorijoje, matau, kad 
daug kam neaiškus nei mano 
vaidmuo, nei motyvai. Kura
torijos narys A. Lipšys rašo apie 
sąmokslą prieš gimnazijos 
direktorių A. Šmitą, kurį neva 
kartu su kunigu A. Kelmeliu 
organizuoju seniai, kitur skai
tau, kad pats pretenduoju \ gim
nazijos direktoriaus postą, gim
nazijos mokytoja B. Lipšienė ir 
PLB atstovas A. Karčiauskas 
kaltina mane mėginimu finan
siškai parklupdyti gimnaziją, 
prelatas E. Putr imas dar 
kažkodėl kaltina mane „neteisė
tu" pasiskelbimu Vokietijos 
lietuvių sielovados atstovu ir 
pan. 

Kuratorijos nariu sutikau 
tapti tikrai ne dėl to, kad kė-
sinčiausi į direktoriaus postą. 
Atvirai kalbant , net pats 
nelaikau savęs geru kandidatu, 
jau vien dėl to, kad nesu baigęs 
mokslų Vokietijoje ir neturiu 
pakankamai gerų ryšių su 
Vokietijos pareigūnais ar vi
suomene. Kita vertus, pripažįs
tu, kad nebijau, kaip kiti, kad 
gimnazija be A. Smito* prapuls, 
ir neabejoju, jog paskelbus 
atvirą i r skaidrų konkursą, 
atsirastų nemažai gerų kandi
datų ar kandidačių, iš kurių ga
lima būtų išrinkti naują direk
torių. 

Deja, jokios sąmokslo teori
jos ka ip tokios neįmanoma 
veiksmingai paneigti, nes ti
kinčiųjų akimis bet koks mėgi
nimas sąmokslą paneigti tą patį 
sąmokslą tik patvirtina. Todėl 

net nesistengsiu to padaryti . 
Užuot to, norėčiau atvirai pa
sisakyti apie savo motyvus, ir 
ypač apie tai, kaip iš vis tapau 
Vasario 16-osios gimnazijos 
Kuratorijos nariu. Ar ta i tiesa, 
ar tik sąmokslinė propaganda, 
kiekvienas turės spręsti, pasi
kliaudamas sveiku protu. 

Pernai kovo mėnesį, prieš 
išvykdamas Amerikon gyventi 
po kelerių metų darbo Laisvo
sios Europos radijo lietuvių 
redakcijoje Prahoje, pasku
tinįsyk lankiausi gimnazijoje. 
Gimnazijoje lig tol tekdavo būti 
maždaug sykį per mėnesį, kai 
su žmona Zita lankydavome jos 
mamą ir seseris, gyvenančias 
netoli. Po sekmadienio Mišių, 
atsisveikindamas su kunigu A. 
Kelmeliu, tu rbū t pirmąsyk 
rimčiau pasikalbėjau apie gim
naziją, daugiausia apie blėstan
tį jos ryšį su JAV lietuviais, 
mažėjančias aukas ir susido
mėjimą gimnazija. 

Kunigas A. Kelmelis papra
šė manęs, ar1 nesutikčiau tapti 
Vokietijos lietuvių katal ikų 
sielovados atstovu Kuratorijoje, 
siekiant atgaivinti tą ryšį. J i s 
irgi užsiminė apie gimnazijos 
problemas, kurios, jo nuomone, 
būtų geriau sprendžiamos, jei 
gimnazijoje būtų daugiau skaid
rumo ir atviro dialogo, dar 
pasakė apgailestaująs, kad jo 
siūlymai Kuratorijoje nesusi
laukia atgarsio ir išreiškė viltį, 
jog mano dalyvavimas Kura
torijoje įneštų šviežio oro ir 
amerikietiško atvirumo, ir gal
būt aš , būdamas Amerikoje, 
galėčiau padidinti Amerikos 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

KUM DIETA GERA? " 
„Miela Ju l i ja , aną kartą 

rašėte, kad reikia labai atsar
giai su dietomis, nes dažniau
siai jos nuvilia, o kartais gali 
būti net žalingos sveikatai. Tai 
kaip žinoti, kuri dieta gera? Ne 
visi turime tiek stiprios valios, 
kad galėtume patys per dideliu 
svoriu ats ikratyt i . Daugeliui 
reikia kaip tik dietos pagalbos. 
Lauksiu atsakymo", — Ugnė V. 

Mieloji Ugne, aš visiškai 
su Jumis sutinku ir turiu pripa
žinti, kad yra labai gerų dietų, 
kurios t ikrai padeda, norin
tiems numesti viršsvorį. Pa
prastai tokias dietas nurodo gy
dytojai ar kiti mitybos žinovai, 
bet galime ir patys pasirinkti iš 
įvairių, randamų žurnaluose, 
laikraščiuose, internete. 

Kad būtų lengviau pasi
rinkti, žinovai štai ką sako apie 
dietas: 

šalinkitės dietos, kuri paža
da bematant pataisyti visas 
svorio problemas; 

dieta pavojinga, kai drau
džiama vartoti ištisą maisto 
grupę (pvz., Atkins dieta); 

kai tvirtinama, kad galima 
numesti iki 20 svarų per savaitę 
ir visiškai nejausti alkio; 

kai siūlomos tabletės a r 
kokie kiti produktai, pažadant, 
kad jie „ištirpdo kūno riebalus"; 

kai sumažina kalorijų skai
čių iki 1,000 per parą arba dar 
mažiau: 

kai galima valgyti tik vieną 
vienintelį dalyką, pvz., arbūzus, 
greipfruktą, kopūstus ar kt.; 

kai nieko nekalbama apie 
papildomą mankštą, o tik apie 
maiste: 

kai būtinai reikia prisipirk
ti (vairių ,.žolelių", priedų ir 
kitų dalykų... 

Č.a maždaug pagrindinės 
gairės, o jomis pasinaudokite 
pagal savo sveiką nuožiūrą. 

KEPTAS SŪRIS 
Kai kuriuose restoranuose 

galima užsisakyti kepto sūrio 
'atrodo, kad tai Mozzarella). 

Labai norėčiau namie tokį 
patiekalą pasigaminti , bet 
neišeina: sūris tuoj išsileidžia ir 
keptuvėje lieka tik koše. A-V. 

Siūlau pabandyti šį metodą: 
8 uncijų gabalas Mozzarella 

sūrio (dėl to, kad jis labai lėtai 
tirpsta, mat, turi nedaug 
riebalų) 

1 puod. baltos duonos 
džiūvėsėlių 
2 kiaušinių baltymai 
aliejaus kepimui 
Druskos nereikia, nes sūris 

paprastai yra sūdytas, o taip 
pat ir duona, iš kurios paga
minti džiūvėsėliai. 

Visų pirma sūris turi būti 
šal tas, tuomet jis kietesnis. 
Supjaustyti sūrio plytelę išilgai 
arba skersai maždaug 1 colio 
dydžio gabaliukais. Duonos 
džiūvėsėlius supilti į lėkštą 
indą. Mažame dubenėlyje tru
putį paplakti kiaušinio balty
mus, kad pradėtų putoti ir šiek 
tiek suskystėtų. 

Į gilią keptuvę įpilti alie
jaus, kad padengtų dugną apie 
1-2 colių sluoksneliu. Gerai 
įkaitinti aliejų. Sūrio gabaliuką 
pamirkyti kiaušinių baltyme, 
pavolioti džiūvėsėliuose, sudėti 
į keptuvę (nesugrūdant vieną 
prie kito) ir kepti, vieną kartą 
apverčiant, kol gražiai paru
duos abi pusės ir sūris įkais. 
Išimti kiaurasamčiu ir nuvar
vinti ant popierinių rankš
luostėlių. Galima patiekti su 
pomidorų arba , ,marinara" 
padažu, bet skanu ir be padažų. 
Kadangi Mozzarella sūris ne
turi daug riebalų, toks užkandis 
yra ir sveikas. 

NEPAGEIDAUJAMI KVAPAI 
Viena skaitytoja skundėsi, 

kad po Kūčių jos pjaustymo 
lentelės, kai kurie indai ir net 
virtuvės kriauklė ilgai „kvepėjo 
silkėmis". Pokalbiuose dažnai 
tenka girdėti, kad žmonės 
atsisako kai kurių valgių dėl jų 
stipraus kvapo. Taigi, iš įvairios 

lietuvių susidomėjimą gimnazi
ja. Su jo pasiūlymu sutikau, 
visai nežinodamas, jog tarp jo ir 
direktoriaus liepsnojo didžiulis 
asmeniškas konfliktas. Žinojau 
tik, kad gimnazijoje — kaip bet 
kokioje institucijoje — buvo 
problemų, į k u r i a s skirtingi 
žmonės sk i r t inga i siūlė rea
guoti. 

Su kunigu A. Kelmeliu ne
buvome draugai . Matydavomės 
daugiausia per Mišias ar lietu
viškus reng in ius gimnazijoje. 
Kelis sykius uošvė jį, kaip ir 
kitus gimnazijos mokytojus ar 
vadovus — įskai tant A. ir M. 
Smitus — pasikvietė vakarie
nės, kurioje dalyvavome ir mes. 
Mūsų ryšiai su Smitais buvo 
daug art imesni —jie buvo mūsų 
vestuvėse, dažna i bendrau
davome su j a i s ir jų šeima. 
Kunigas A. Kelmelis ir Marytė 
Šmitienė abu buvo Prahoje su 
gimnazijos ateit ininkais 2003-
aisiais metais , ka i su žmona 
organizavome ate i t in inkams 
paskaitas ir ekskursijas. Dažnai 
buvome Mary tės kviečiami 
kalbėti gimnazijos ateitininkų 
vakarėliuose. Berods, "tik vieną
syk buvome p a s kunigą Kelmelį 
namuose, k u r pr ie vaišių 
kalbėjomės daugiaus ia apie 
bendras t e m a s — politiką, 
bažnyčią, tikėjimą, ekonomiką. 

Birželio pradžioje įvyko 
met in is Kurator i jos posėdis, 
ku r i ame d a r nedalyvavau. 
Kunigas Kelmel is , būdamas 
Vokietijos l ie tuvių katalikų 
sielovados vadovas, mane tada 
oficialiai pa sky rė sielovados 
atstovu Kuratorijoje, kaip lei-

spaudos p a r i n k a u šiek t iek 
patarimų, ka ip pašalinti nepa
geidaujamus kvapus iš virtu
vės, nuo rankų, indų ir pan. 

Silkių kvapą nuo peilių, ša
kučių, indų, pjaustymo lentelių 
gal ima paša l in t i , nuplovus 
karš tu vandeniu, į kurį įpilta 
acto a rba t iesiai pavilgius į 
actą, o paskui nuplovus šiltu 
vandeniu. 

Actas i r k i ta i s atvejais 
panaikina įvairius kvapus, pvz., 
kopūstų, žuvų, česnakų, ne t 
svogūnų — reikia į labai karštą 
vandenį įpilti acto (maždaug į 1 
puod. vandens — 1/2 puod. acto) 
ir indus tuo skysčiu išplauti. 

I šp lau tus indus palikite 
neuždengtus, kad kvapas išsi
garuotų. 

Visi žinome, kad česnakus 
valgyti labai sveika, bet už tą 
jų gerą ypatybe reikia ir 
užmokėti: česnakų kvapas iš 
burnos ilgai neišnyksta. 

Kad nereikėtų burnos 
dangstyti, susit ikus pažįstamą 
žmogų, po česnakų valgymo ga
lima p a k r a m t y t i petražolių, 
salierų a r krapų, išgerti stiprios 
kavos; padeda ir gvazdikėlio 
pumpuro (clove) sukramtymas, 
žinoma, ne visus šiuos produk
tus kar tu , o veikia kiekvienas 
atskirai. Jeigu česnakų kvapas 
ir ne visiškai pranyks, tai bent 
bus beveik nejaučiamas. 

KITOKS MORKŲ 
PATIEKALAS 
1 sv. šviežių morkų 
1/2 puod. apelsinų sulčių 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1 citrinos skiltelė (ketvirtis 

citrinos, perpjovus ją išilgai į 
keturias dalis) 

1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštas vyninio acto 

(wine vinegar) 1 šaukštelis 
sviesto 

1 šaukštelis džiovintų mėtų 
lapelių arba 3—4 švieži lapeliai, 
išilgai supjaustyti siauromis 
juostelėmis 

Nuskus t i morkas ir sup
jaustyti skersai plonais ritinė
liais. Į nedidelį puodą supilti 
apelsinų ir citrinų sultis, įdėti 
citrinos skiltelę, sudėti morkas 
ir įpilti t iek vandens, kad mor
kas apsemtų. Puodą uždengti ir 

džia Kuratorijos statutas (iki to 
laiko šias pareigas Kuratorijoje 
ėjo jis pats). Prieš išvykdamas 
atostogų, kunigas man persiun
tė savo Kuratorijai pateiktą 
„trumpą situacijos analizę". Jis 
sakė, kad Kuratorija į jo kritiką 
sureagavo ramiai, kad jis, dar 
net prieš išvykdamas, padavęs 
ranką direktoriui, pasiūlė 
nesipykti dėl nesutarimų ir 
dirbti ka r tu gimnazijos labui. 
Po savai tės , kaip žinia, A. 
Kelmelis buvo besąlygiškai 
išmestas iš kapeliono ir religijos 
mokytojo pareigų, nors iki šios 
dienos liko Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados vadovu (jį 
skiria Vokietijos vyskupai). 

Staigus kunigo išmetimas 
man pasirodė keistokas ir apie 
jo atleidimo aplinkybes mėgi
n a u aiškint is visų pirma su 
direktoriumi. Direktorius aiški
nosi normaliai, ir tik vasaros 
pabaigoje ėmiau rimčiau tuo 
domėtis, kai paaiškėjo, jog kai 
kurie direktoriaus aiškinimai 
nepasitvirtina. Sunerimau, kad 
galbūt nepagrįstas atleidimas 
nepakenktų pačiai gimnazijai, 
už kurios ateitį jaučiau 
atsakomybę. 

Tuo tarpu, su direktoriumi 
pala ik iau normalius ryšius, 
siūliausi padėti gimnaziją rek
lamuoti, telkti lėšas. Štai rug
pjūčio 12-ąją direktoriui elek
troniniu paš tu siųsto laiško 
ištrauka: 

„Man ta i gaila, kad aukos iš 
Amerikos sumažėjo — ar gal 
kar ta is negalėtumėme atgaivin
t i aukojimą šiapus Atlanto — 
prisimenu, kad Jūs lankydavote 

lėtai vir t i , kol morkos bus 
minkštos — apie 7 min. Nu
varvinti skystį. Sviestą ištirpin
ti ir užpilti ant morkų, pasū
dyti, apibarstyti pipirais, sudėti 
mėtas, viską gerai sumaišyti ir 
patiekti į stalą. Ypač tinka prie 
paukštienos. 

MARINUOTOS KRIAUŠĖS 
Žieminės kriaušės nė ra 

labai skanios, bet šios marinuo
tos — jau visai kitas reikalas. 
Pamėginkite. 

4 puod. vandens 
2 puod. cukraus 
1 cinamono lazdelė 
3-4 gvazdikėliai (cloves) 
1/2 puod. acto 
8 kriaušes (maždaug 3 sv.) 
Giliame puode užvirti van

denį, cukrų, cinamoną, gvaz
dikėlius ir actą. Pavirti apie 30 
min. Tuo tarpu iš kriaušių 
vidaus išskobti sėkladėžę ir sėk
las, kriaušes nulupti, paliekant, 
jei t ik įmanoma, kotelį. Atsar
giai po vieną kriaušę įleisti į 
pamažu verdantį vandenį ir 
pavirti apie 30 min., kol kriau
šės suminkštės. Išimti kriaušes 
ir sudėti į dubenį, likusį puode 
skystį užpilti an t viršaus, atvė
sinti. Padėti atvėsusias kriau
šes į šaldytuvą ir gerai atšal
dyti, prieš patiekiant. 

GREITAS ABRIKOSŲ 
PYRAGAS 
1 dėžutė citrininio skonio 

paruoštų pyragui miltų (Lemon 
cake-mix) 

1 skardinukė (1 sv. dydžio) 
konservuotų abrikosų — be 
kauliukų 

3 kiaušiniai 
Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 

Riebalais patepti ir pamiltuoti 
13x9 colių dydžio keptuvą. 

Supilti miltus, abrikosus su 
visu skysčiu ir kiaušinius į 
dubenį. Elektriniu plaktuvu 
plakti mažiausiai 3-4 min., kol 
tešla bus visai lygi. Sukrėsti į 
keptuvą ir kepti 30-35 min. 

Galima papuošti užpilu, 
padarytu iš 1 puod. malto 
cukraus ir 1-2 šaukštelių citri
nos sulčių: viską gerai iš
maišius, užvarvinti ant atvėsu
sio pyrago. Jeigu užpilas per 
tirštas, galima įpilti dar kelis 
lašelius citrinų sulčių. 

Tsolonijas' kasmet — gal reiktų 
kaip nors atšviežinti šią 
reklamą, ne tam, kad pritraukti 
mokinių, bet tiesiog lėšų vajui. 
Daugelis čia nesupranta gim
nazijos prasmės, nes, vadinasi, 
'galima važiuoti Lietuvon, tai 
kam Vokietijoje lietuviška gim
nazija?' Šį klausimą reiktų 
atsakyti, nes kitaip tos aukos ko 
gero toliau mažės... Gal sume-
siu šią arba kitą savaitę kokį 
straipsnį ir ats iųsiu Jums 
peržiūrėti, tada galime pasiųsti 
į 'Draugą' • 

Straipsnį (kurį Lipšys vadi
na tariamo sąmokslininko 
asmenišku „alibi") parašiau, 
kaip žadėjau, Šmitas jį per
žiūrėjęs sutiko su jo turiniu ir jį 
rugpjūtį paskelbė „Draugas" bei 
interneto svetainė 

www.bernard ina i . l t 
Be k i tų temų, toliau po 

truputį, nuosekliai ir mandagiai 
aiškinausi A. Kelmelio atleidi
mo aplinkybes. Štai ištrauka iš 
elektroniniu paštu siųsto laiško 
direktoriui šia tema: 

„Ačiū už išsamų paaiški
nimą — norėjau susiorientuoti, 
kaip naujausias kuratorijos 
narys, nes ir man pradėjo 
plaukti informacija apie šį 
nemalonų reikalą... Ar manote, 
kad būtų koks nors būdas su juo 
(A. Kelmeliu) susitarti be teis
mo? Ar užtenka to laiško išpla
tinimo už kuratorijos ribų, kad 
jį atleisti iš darbo, nes toks bent 
jau formalus kaltinimas, ar ne? 
Turbūt j a u pagalvojote, jog gali 
atrodyti, kad Kelmelis šalina
mas iš mokyklos už kritiką 
kuratorijoje, nors suprantu, kad 
kritika gali pasidaryti destruk
tyvi ir nebepakenčiama''. 

Gilindamasis į tai, sužino
jau, kad kai kas arba nutylima, 
arba tiesiog ka lbama klaidi
nančiai. Pvz., į mano užklau
simą, ar A. Kelmelis buvo gavęs 
raštiškus įspėjimus apie kalti
nimus jam, Kuratorijos valdyba 
— A. Šmitas, Petras Nevulis ir 
Vilius Lėnertas — ilgai nerea
gavo, paskui tvirtino, esą apie 
tai kalbėti pakenks teismo 
bylai, tars i aš galėčiau ką nors 
„slapto" sužinoti, ko per savo 
advokatą ir teismą nesužinotų 
pats A Kelmelis. 

Panašiai buvo ignoruojami 
mano tolimesni klausimai apie 
tai, kokiais įrodymais remtasi, 
tvirtinant atleidimo laiške, kad 

A. Kelmelis savo „analizę" 
išplatino „tretiems asmenims". 
Man pasirodė labai keista, kad 
direktorius ir Kuratorijos valdy
ba atsisako su manim atvirai 
bendraut i ir kad vos ne visi 
Kuratorijos nariai visiškai 
nesidomi, ar kaltinimas buvo 
pagr įs tas ir kokios gali būti 
pasekmės, jei ne. Mandagiai 
k laus iau , ar verta rizikuoti 
dideles kompensacijas (kaip jau 
tuo me tu buvau išsiaiškinęs, 
maksimaliai pusę per devyne
r ius kunigo darbo metus 
uždirbtos algos) jei įmanoma, 
kad atleidimas buvo padarytas 
neteis ingai . Atsakymų arba 
negaudavau, arba vieną, kitą 
sykį atėjo koks komentaras, 
aklai pakartoj antis direktoriaus 
liniją. Šią problemą taip pat 
pastebėjo ilgametis Kuratorijos 
narys ir buvęs jos pirmininkas 
V. Damijonaitis, kuris vis drą
siau ėmė reikalauti t ikrų 
atsakymų į klausimus apie bylą 
ir kompensacijas. 

A. Kelmeliui grįžus iš 
Lietuvos Vokietijon, mokslo 
metų pradžioje sužinojau iš 
kelių pat ikimų asmenų, kad 
direktoriui artimas asmuo orga
nizuoja A. Kelmelio gimnazijos 
koplyčioje aukojamų sekmadie
nio Mišių boikotą. Kuratorijai 
apie t a i pranešiau, primin
damas , kad iš Mišių nedera 
daryti ginklo. Dėl šios pastabos 
direktoriaus buvau e-paštu pik
tai i šbar tas , man įsakyta 
„neskelbti pasauliui melagys
čių". 

Nuo to laiko pasijutau pa
kliuvęs į direktoriaus nemalonę, 
ir n e t r u k u s prasidėjo asme
niškų išpuolių kampanija prieš 
mane, apie kurią sužinodavau 
iš pažįstamų gimnazijoje. Koks 
buvo mano nusikaltimas? Sten
giausi nuosekliai ir sąžiningai 
at l ikt i savo pareigas kaip 
Vasario 16-osios gimnazijos 
Kuratorijos narys. Jei j ū s , 
klausdami klausimus apie keis
tai a trodančius įvykius savo 
institucijose (institucijose, ku
rias jums pavesta kontroliuoti), 
s ta iga būtumėte pramint i 
„priešais", ignoruojami, šmei
žiami ir da r susi lauktumėte 
mėginimų paneigti jūsų įgalio
jimus, ar Jums nekiltų įtari
mas, jog kur nors pakastas šuo? 

Visa ta i , aišku, buvo 
apmaudu — kad taip nepagar

biai elgiamasi mano atžvilgiu, 
bet sykiu pasiryžau nuodugniai 
išsiaiškinti, kas už viso to.slypi. 
Prieš mane nukreipta šmeižto 
akcija atrodė kaip patvirtini
mas to, dėl ko skundžiasi ne 
vienas gimnazijos darbuotojas 
ir kuo iki to laiko nenorėjau 
t ikė t i — kad kai pakliūvi į 
direktoriaus „nemalonę", tave 
„patvarko" jo „gvardija*. Visa 
laimė, kad gyvenau toli, kur 
mane palaužti sunku, bet dėl to 
nemažai kentėjo mano uošvė ir 
jauniausia žmonos sesutė, kuri 
da r lanko gimnaziją. 

Kai spalio mėnesį siūlėme 
problemas išsiaiškinti neeili
n i ame Kuratorijos posėdyje, 
direktorius to padaryti neleido, 
g ras indamas a ts is ta tydinimu 
(!), o Kuratorijos dauguma ty
lėjo. Dabar, kai iškėlėme 
Kuratorijos ginčą viešumon, 
s taiga energingai reaguoja ir 
rašo direktorius, Lipšys ir kiti. 
Kodėl negalėjome kalbėtis už 
uždarų durų? Ar nebūtumėme 
užgesinę „sąmokslą" ir išvengę 
moralinės bei finansinės žalos? 
Klauski te direktoriaus ir 
Kuratorijos valdybos. 

Tiesa, dar esu B. Lipšienės 
ir A. Karčiausko ka l t inamas 
„siuntinėjimu" laiškų Vokietijos 
vyskupams ir kitiems, siekiant 
pakenkti gimnazijos finansams. 
Būdamas lietuvių katal ikų 
sielovados atstovu Kuratorijoje, 
informuoju Mainco vyskupiją 
apie savo veiklą, ypač kai apie 
mane Vokietijoje ir Lietuvoje 
skleidžiamas šmeižtas . Apie 
savo veiklą nuo vasaros nuolat 
informuodavau ir prela tą E. 
Putr imą. Antra, Mainco vys
kupijos niekada neraginau 
nu t r auk t i paramos, o tiesiog 
paklausiau, ar ta pa rama nenu
trūko, neoficiliai apie tai sužino
jęs . Šį faktą Kuratorijos valdyba 
patvirtino tik gerokai po mano 
pranešimo Kuratorijai apie tai . 

Gal apskritai sakysite, jog 
būčiau geriau patylėjęs, nors 
mačiau, kad elgiamasi neteisin
gai, klastingai ir nepagarbiai? 
Deja, kaip Kuratorijos narys už 
Kuratorijos valdybos veiklą 
a t sakau ir aš . Be to , m a r o 
sąžinė ir atsakomybės jausmas 
man tylėti neleido, nors "kaina, 
kurią dabar už ta i moku, yra 
didelė. 

D a r i u s U d r y s 

& 
„DRAUGAS SKELBIA KONKURSĄ 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
T e m a : „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
Raš in io ap imt i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 
D a l y v a u t i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai ir kiti , sugebantys rašyti. 
Už ger iaus ią teks tą s k i r i a m a 1,000 dol . p remi ja , k u r i o s m e c e n a t a s y r a Kaz imieras | 

Rožanskas. 
Raš in i a i t u r i b ū t i a t s ius t i iki 2005 m. liepos 12 dienos. 
Raš in i a i pas i r a šomi s l apyva rdž iu , o atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus pava rdė j 

adresas ir telefonas. 
S ius t i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei „Draugo" adresu: 4545 West 63rd. 

Str., Chicago, IL 60629. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS I STASYS CONSTRUCTION IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
"Srss" Landmark 
! » * * ! properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-42S-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pagar 630-314-4330 

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

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

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

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

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

P A S L A U G O S 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3268 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 6686S 
Tel. 708^24-8654,773-581-8654 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATL 1L/A 
' * ; • . 

Y R A O A I . I M Y B B 
-v-tr- T j ^ S I S A K Y T I KOJsrrRrNKRI. 

SIUNČIAME AIR TARPO IK LAIVU 
LIETUVA, LATVUA ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
t S s r U N C l A M l i K I C K V I K N A SAVAITE. 
KRKflATOMJb GAVĖJUI TIESIAI f RANKAS. 

1400-775-StND 
Mūsų atstovai: 
Bravo Coffcc and deli 

2 3 8 M a i n Str . U E M O N r T . IX- <S0439, -RsI:63O-2S7-3300 
KAI Y N A corp. 

333 S. RoKhvina Road PALAT1VI2 (SOOfi?, Tel: 847-776-7766 
2719 W. 71«t Str. C U r C A C i O . IX. 6<NS29. tbU 773-434-7919 

Į 8301 78 Th Avc BRTt>OEVTEW. Tf. 604SS, Ttel:706-S99-96aO 

http://www.bernardinai.lt


naujienos 
(Remianti* AFP, ftautes, AP, fetferfax. tTAR-TASS» BMS 

iintų agentOfų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Britanijos valdančiosios 

Leiboristų partijos galimybės 
per rinkimus, kurių tikimasi 
šiais metais, gerokai padidėtų, 
jei jos vadovo poste ministrą 
pirmininką Tony Blair pakeistų 
iždo kancleris Gordon Brown, 
rodo antradieni paskelbti nuo
monių apklausos rezultatai . 
Laikraštyje „The Independent" 
tyrimo rezultatai paskelbti tuo 
metu, kai leiboristų parlamen
tarai išbarė T. Blair ir G. 
Brown, jog jų vaidai dėl vadova
vimo gali pakenkti partijos gali
mybėms per rinkimus, kurių 
tikimasi gegužę. Leiboristų pa
reigūnai būgštauja, kad dauge
lis galimų partijos rėmėjų 
„streikuoja" nusivylę T. Blair. 
Jie būgštauja, kad leiboristų rė
mėjai per rinkimus gali būti ne
aktyvūs, o tai suteiktų galimy
bę konservatoriams. 

HAGA 
Iš vieno Olandijos muzie

jaus praėjus; savaitgalį buvo 
pavogti XVII a. paveikslai, verti 
apie 10 mln. eurų. Šiauriniame 
Horn mieste esančio muziejaus 
darbuotojai 20-ies paveikslų, 
nutapytų tokių dailininkų kaip 
Jan van Goyen, Jacob Waben ir 
Jan Rietschoof, vagystę paste
bėjo pirmadieni, kai atėjo į dar
bą. Pavogti tapiniai, sudarę mu
ziejaus kolekcijos branduolį, yra 
per daug žinomi, kad vagys juos 
galėtų parduoti atvirai. Kartu 
su paveikslais buvo išnešti ir si
dabro dirbiniai. Policija kol kas 
negali pasakyti, kaip vagys įsi
laužė į muziejų. Jo signalizacija 
veikiausiai buvo atjungta. 

WASHINGTON, DC 
Kai kurie JAV žinovai būgš

tauja, kad Irakas po sausio 30 
d. gali nugrimzti į dar didesnį 
chaosą a r net į pilietinį karą, ta
čiau beveik niekas nesiūlo ati
dėti r inkimų. Įtakingiausias de
mokra tų atstovas Kongrese už
sienio politikos klausimais, se
nator ius Joseph Biden sakė, jog 
JAV tenka rinktis iš dviejų su
dėtingų galimybių. „Mes galime 
r inkt is blogą variantą ir rengti 
r inkimus, a rba dar blogesnį va
r iantą — j ų nerengti", pareiškė 
J. Biden. Kai kurie JAV analiti
kai būgštauja, kad dėl neramios 
padėties musulmonų sunitų re
gionuose rinkėjai gali neiti bal
suoti, t ad šiitams tr iuškinamai 
laimėjus r inkimus, gali kilti da r 
didesnis smurtas . 

N E W Y O R K 
Didžiausi Wall Street ban

kai rekomenduoja savo klien
t ams šiais metais investuoti į 
s tambių bendrovių akcijas, rašo 
JAV verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal" . Dauguma ana
litikų sut inka , kad 2005 metais 
JAV ūkio augimas tęsis, tač iau 
gali būt i lėtesnis negu 2004 m. 
Akcijų pelningumas vidutiniš
kai sieks apie 5-9 procentus 
Bankai rekomenduoja daugiau 
investuoti į užsienio turtą, ta ip 
pat , a u g a n t bazinėms palūkanų 
no rmoms , investuoti lėšas į 
t r u m p e s n ė s t rukmės obligaci
jas . Dauguma rekomenduoja in
vestuoti į stambias įmones, ku
rios lengviau atlaiko ūkio plėt
ros sulėtėjimo poveikį. 

LA CONCHITA 
Mažiausiai trys žmonės žu

vo, 10 buvo sužeisti ir dar apie 
10 dingo, kai pirmadienį vieną 
gyvenamąjį rajoną Pietų Cali-
fornia pakrantėje pasiekė dėl 
penkias dienas trukusio l ietaus 
susidariusi nuošliauža. 75 gel
bėtojai, kurie, ieškodami din
gusiųjų, purvą ir nuolaužas valė 
kas tuvais , kirtikliais ir grandi
niniais pjūklais, maždaug 9 vai. 

vakaro buvo atšaukti , nes geolo
gai nusta tė , kad nesiliaujant 
lietui gali susidaryti dar viena 
didelė žemės nuošliauža. Parei
gūnų pranešimu, nukentėjusio 
La Conchita rajono gyventojai 
mano, kad po purvu ir nuolau
žomis gali būti palaidota 12 
žmonių. Trys gyventojai, kurie 
buvo surasti naudojantis pasik
lausymo prietaisais, iš po savo 
namų griuvėsių ištraukti gyvi. 
Pastarosiomis savaitėmis Cali-
fornia iškrito 40 proc. daugiau 
kritulių nei paprastai iškrenta 
per visą žiemą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Irane antradienio naktį įvy

ko žemės drebėjimas, per kurį 
nukentėjo apie 110 žmonių. 
Dauguma žmonių nukentėjo ki
lus panikai. Bijodami pakartoti
nių požeminių smūgių, šio rajo
no gyventojai likusią nakties 
dalį praleido gatvėse. Žemės 
drebėjimas buvo 5.8 balo pagal 
Richter skalę. 

JERUZALĖ 
Izraelio ministras pirminin

kas Ariel Sahron pirmadienį 
vos dviejų balsų persvara užsi
t ikr ino parlamento pritarimą 
naujai nacionalinės santarvės 
vyriausybei, kuri laiduoja jam 
daugumą, žūtbūt reikalingą no
rint įgyvendinti prieštaringai 
vertinamą pasitraukimo iš Ga
zos planą. Už vyriausybę, kurią 
papildė aštuoni Darbo partijai 
atstovaujantys ministrai ir vie
nas „Likud" atstovas, 120 vietų 
Knesete balsavo 58 parlamenta
rai, prieš buvo 56, o šeši — susi
laikė. Naujoje vyriausybėje į 
valdžią grįžta Shimon Perės 
centro kairės Darbo partija, ku
ri iš pirmojo A. Sharon kabineto 
pasi traukė 2002 m. Pats Sh. Pe

rės užėmė partijai svarbų vice
premjero postą. 

„Meno veidai" eksponuojami Berlyne 
Vokietijos sostinėje tęsiasi Wilsawa Szymborska, rašytojo 

DRAUGAS, 2005 m. saus io 12 d., t rečiadienis 

Prezidentas: užsienio reikalų ministras ir saugumo vadovas 
Lietuvai nenusižengė 

Atkelta iš 1 psl. 
darbai tarptautinėje bendrijoje, 
staiga suabejota UR ministro ir 
VSD vadovo patikimumu. 

„Pastaruoju metu šiems 
žmonėms tenka ypač didelė at
sakomybė Lietuvos valstybės 
saugumo bei užsienio politikoje. 
Mūsų partneriai užsienyje turi 
aiškiai suprasti, kad jie nenusi
žengė Lietuvai, NATO ar Euro
pos Sąjungai", dėstė V. Adam
kus. 

Prezidentas teigė manantis, 
kad „iš praeities prikelta KGB 
tema vėl siekiama sukompromi
tuoti Lietuvą jos žmonių ir tarp
tautinės bendrijos akyse". 

„Lietuva, kaip ir kitos poko
munistinės šalys, jau yra priė
musios sprendimus dėl liustra-
cijos. Todėl manau, kad penkio
liktaisiais nepriklausomybės 

metais neturime žvalgytis į pra
eitį, o mūsų visuomenę tur ime 
vert inti tokią, kokia jau tapo
me", sako V. Adamkus. 

Premjeras Algirdas Bra
z a u s k a s pirmadienį pap ra šė 
liustracijos komisija įvertinti A 
Valionio ir A. Pociaus ryšius su 
soviet iniu saugumu. Tačiau 
liustracijos komisijos pirminin
kas Vytautas Damulis pareiškė, 
kad komisija neturi teisinio pa
grindo to tirti . 

„Liustracijos komisijai yra 
nus t a ty t a tirti tuos, kurie ben
d rada rb iavo su KGB. Tačiau 
KGB rezervas — nebendradar
biavo, jie buvo paprasčiausiai 
į t raukt i į rezervą", sakė V. Da
mulis. 

Tuo tarpu dalis Seimo na
rių, net ir iš valdančiųjų partijų, 
turi kitokią nuomonę. Kai kurių 

parlamentarų teigimu, VSD va
dovas A. Pocius turėtų atsista
tydinti dėl praeityje buvusių ry
šių su KGB. 

„Manau, jog tai jau yra ri
ba. Toks žmogus negali vado
vauti saugumui", sakė vienas 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos frakcijos narys, panoręs likti 
nežinomu. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos narys Saulius Pe
čeliūnas sakė taip pat manąs, 
jog A. Pocius turėtų atsistaty
dinti. 

S. Pečeliūnas savo ruožtu 
paprašė Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) ofi
cialiai atsakyti, a r pernai ski
riant A. Pocių į VSD vadovus 
komiteto nariams buvo žinoma, 
jog sovietmečiu j is priklausė 
KGB rezervui. 

Kolegos kritikuoja A. Zuoką 
Atkelta iš 1 psl. 
Tai ar gali A Zuokas kritikuoti 
Vyriausybę, nuo kurios priklau
so finansiniai dalykai? Sunkiai 
įsivaizduoju, kaip jam seksis 
tvarkytis Vilniuje", sakė A Gri
cius. 

Sujungus į vieną 10 LCS 
skyrių Vilniuje, šiam visą sos
tinę aprėpiančiam teritoriniam 
dariniui vadovauja A Zuoko re
komenduotas Algimantas Vaka-

rinas, kur is šiuo metu eina ir 
Vilniaus mero pavaduotojo pa
reigas. 

Sostinės savivaldybės Eko
nomikos komiteto pirmininkas 
V. Mar t ikonis . .Respublikos" 
dienraščiui teigė, jog šitai j am 
pr imena „tiesioginės valdžios 
grandinės formavimą". 

„Kad būtų lengviau valdyti 
l iberalcentristus, A. Zuokas su
kūrė vieną skyrių ir jo pirminin

ku pasiūlė išrinkti padorų ir 
normalų žmogų A. Vakariną. 
Tačiau A. Vakarinas kartu yra 
ir paklusnus bei tiesiogiai pa
valdus A. Zuokui žmogus — me
ro pavaduotojas", dienraščiui 
pabrėžė V. Martikonis. 

Jo žodžiais, A. Zuokas yra 
„autori tar iškas vadovas", sie
kiantis valdyti LCS kaip nuo
savą partiją ir turėti „paklusnią 
aplinką savivaldybėje". 

Daugelis studentų diplomo siekia sukčiaudami 

dešimties naujųjų Europos 
Sąjungos narių kultūros pris
tatymo projektas „Kulturjahr 
der Zehn" („Dešimtuko kultūros 
metai"). 

Sausio 10 dieną Saro krašto 
žemės atstovybėje Berlyne ati
daroma žinomo Lietuvos foto
menininko Algimanto Aleksan
dravičiaus fotografijų paroda 
„The Art Faces" („Meno vei
dai"). Pasak parodos kuratorės 
Margari tos Paškevičiūtės, A. 
Aleksandravičiaus fotografijose 
kaskart paliudijamas žmogiško
sios būties išskirtinumas. Kad 
ir kokį menininką jis fotogra
fuotų, nuotraukose visuomet 
pabrėžiamas kiekvieno veido 
savitumas. Asmenybei išryškin
t i au tor ius pasitelkia ir 
menininką supančią aplinką. 

Berlyne eksponuojami Lie
tuvoje ir pasaulyje žinomų 
meno kūrėjų - grafiko Petro 
Repšio, poeto Sigito Gedos, kino 
režisieriaus Arūno Žebriūno, 
teatro režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus, lenkų poetės 

Guenter Grass ir kitų garseny
bių portretai, pažymėti asmeny
bės žavesio ir išskirtinumo. 

A. Aleksandravičiaus foto-
portretų paroda Berlyne veiks 
iki sausio 21 dienos. Nuo 2004-
ųjų gegužės 1-osios vykstančio 
projekto „Kulturjahr der Zehn" 
programoje jau įvyko keliolika 
renginių, pristačiusių įvairias 
Lietuvos meno sritis. Metų 
sandūroje Berlyno „Martin 
Gropium Bau" parodų salėse 
surengta fotomeno paroda „Šyp
sokitės, nuotraukos". Kartu su 
kitų šalių fotomenininkais iki 
vasario 14 dienos čia pristatomi 
ir lietuvių fotografo Rimaldo 
Vikšraičio kūriniai. 

Naujųjų ES šalių bendras 
kultūros projektas „Kulturjahr 
der Zehn" Vokietijoje tęsis iki 
šių metų gegužės 1-osios. 

Projekto lietuviškosios da
lies organizatoriai - Lietuvos 
institutas ir Lietuvos ambasada 
Berlyne. Projektą remia Lietu
vos kultūros ministerija. 

(Elta) 

Fotomenininkas A. Aleksandravičius, kurio fotografijų paroda atidaryta 
Berlyne. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

>q£ 
Anglijos princesė Anne 

vos neprikūlė nusikaltėlio 
~Didžiosios ^Britanijos prin

cesė Anne taip įpyko, kai nenor
malios psichikos ginkluotas 
nusikaltėlis pamėgino ją pa
grobti, kad tik; vargais negalais 
susivaldė jam neužtvojusi, 
atskleidė išslaptinti dokumen
tai. Tačiau ji nusprendė, kad 
neverta be reikalo rizikuoti ir 
pademonstravo-' pavyzdinį šal
takraujiškumai atsisakė išlipti 
iš valstybinio limuzino, o gin
kluotam užpuolikui Ian Bali 
pareiškė, jog jo reikalavimai 

. sumokėti išpirką jokiu būdu 
nebus patenkinti. 

Šios dramatiškos smulk
menos apie tai, kaip 1974 metų 
kovo 20-osios naktį karalienės 
Elizabeth dukra rizikavo savo 
gyvybe, buvo atskleistos pirmą 
kartą, paskelbus Nacionaliniuo
se archyvuose saugomus doku
mentus. 

Mėginant sužlugdyti I. Bali 
sumanytą pagrobimą, buvo 
sužeisti keturi vyrai. I. Bali 
sustabdė savo automobilį tiesiai 
priešais limuziną, kuriuo Anne 
važiavo su savo tuometiniu 
sutuoktiniu Mark Phillips. Tai 
įvyko prospekte, jungiančiame 
Buckingham rūmus ir Trafal-
gar aikštę. Jame paprastai ren
giamos valstybinės iškilmės. 

Užpuolikas nukreipė ginklą 
į princesę ir tarė: „Noriu, kad 
vyktum su manimi dienai ar 
dviem, kadangi man reikia 
dviejų milijonu svarų sterlingų" 

Atkelta iš 1 psl. 
suteikia daugiau žinių, 61.8 
proc. apklaustųjų tvirtino prie
šingai. 

Vertindami pristatyto tyri
mo duomenis, jų pristatyme da
lyvavę aukštojo mokslo ben
druomenės atstovai sakė, jog 
nusirašinėti studentus skatina 
ir atsakomybės už nusirašinėji
mą nebuvimas bei ydinga sti

pendijų paskirstymo sistema. 
Pasak VDU rektoriaus Vy

tau to Kaminsko Aukštojo moks
lo į s ta tyme nėra numatyta atsa
komybė už nesąžiningą elgesį, 
t ad ne t už nusirašinėjimą iš 
universi teto pašalintas studen
t a s tu rė tų nemažų galimybių 
per teismą grįžti į universitetą. 

V. Kaminsko tvirtinimu, bū
tent tai daugelį universitetų ad

ministracijų vadovų sustabdo 
nuo griežtesnių bausmių prieš 
nusirašinėjančius studentus. 

Tačiau tyrimai rodo, jog 
akademinėje bendruomenėje 
elgtis nesąžiningai yra linkę ne 
tik studentai, bet ir dėstytojai. 
Tyrimas „Korupcija aukštosiose 
mokyklose" rodo, jog net 33 
proc. studentų davė kyšį aukš
tosios mokyklos dėstytojams 

(10 mln. litų). Iš mašinos atsi
sakiusi lipti, Anne I. Bali pa
sakė, kad „visa tai neverta 
kraujo. Aš neturiu dviejų mili
jonų". 

Netrukus po jai tekusio rūs
taus išbandymo princesė sakė: 
„Visa tai tiesiog siutino. Aš vis 
kartojau, kad nenoriu lipti lauk 
iš automobilio ir nė neketinau 
to daryti. Vos valdžiausi. Tačiau 
žinojau, kad, jeigu neteksiu 
kantrybės, trenksiu jam ir jis 
mane nušaus". 

Galiausiai, atvykus policijos 
pastiprinimui, I. Bali, turėjęs su 
savimi karalienei skirtą raštelį, 
kuriame reikalavo išpirkos, bu
vo pargriautas ant žemės ir 
nuginkluotas. 

Vėliau jis prisipažino kėsi
nęsis nužudyti ir pagrobti, už 
ką buvo įkalintas neribotam 
laikui, pritaikius psichiniams 
ligoniams skirtus baudžiamo
sios teisės įstatymus. 

Pareigūnai, pradėję nuo
dugnų incidento tyrimą ir aiš
kinęsi, kaip ateityje apsaugoti 
karališkąją šeimą, buvo įsiti
kinę, kad I. Bali neturėjo poli
tinių motyvų. Jų ataskaitoje 
prieita prie tokios išvados: 
Akivaizdu, kad jis rūpestingai, 
atkreipdamas dėmesį į visas 
detales, apgalvojo savo suma
nymą. Tačiau visas planas buvo 
beprotiškas. Tai buvo pavienio 
bepročio darbas". 

„Reuters"-BNS 

Sąvartyno senbuviams — speciali apranga 
Sąvartyne pragyvenimui 

užsidirbantiems žmonėms bus 
įteiktos specialios liemenės. 
Taip rūpinamasi jų saugumu. 

UAB „Klaipėdos regiono at
liekų tvarkymo centras" Kalo-
tės sąvartyne organizavo kalė
dinę labdaros akciją „Saugios 
Kalėdos". Akcijos sumanytojai 
sąvartyne dirbantiems žmonės 
išdalino 70 specialių ryškių 
liemenių su atšvaitais ir tiek 
pat porų pirštinių. Be to, kiek
vienam pragyvenimo sąvartyne 
ieškančiam žmogui buvo įteik
tos saugaus darbo sąvartyne 
instrukcijos Tokia akcija ren
giama jau ne pirmą kartą. 

Akcijos rengėjų teigimu, jos 
tikslas — apsaugoti sąvartyne 
atliekas renkančius žmones nuo 
nelaimingų atsitikimų ir trau
mų, tamsiu paros metu dirbant 
technikai. Anot bendrovės 
„Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras" direktoriaus 
pavaduotojo Rimanto Gedrimo, 
šiuo metu Kalotės sąvartyne 
atliekas renka apie 100 žmonių. 
Daugelis jų gyvena sąvartyno 
teritorijoje pasistatytose lūš
nelėse. Tačiau yra ir tokių, 
kurie čia atvažiuoja tarsi j 
darbą — netgi su nuosavais 
automobiliais ar dviračiais 

(Elta) 

ALDONA ABRAITIS 
Mūsų brangioji, mylima Mamytė ir Močiutė įžengė \ 

amžiną gyvenimą 2005 m. sausio 9 d. 
Gimė Lietuvoje, Griniūnų kaime, Panevėžio apskri

tyje. 
Gyveno Brighton Parke, Čikagoje, kur visi ją prisi

mins dėl jos geros ir mylinčios širdies. 
Visada liks mūsų širdyse. 
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, dukros Genutė su vyru 

Jurgiu, Debuke; anūkai Joey, Adam, Sam ir Analiza. My
limiausi draugai Petras, Birutė, Mary su šeima ir Marytė, 
sesuo Janina su šeima, brolio a.a. Alekso šeima Lietuvoje 
ir sesers Janinos dukra Aldutė, ir brolio Alekso dukra Ge
nutė, Čikagoje. 

Už Aldoną šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, 
sausio 13 d. 10 v.r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje. 

Po Mišių laidotuvės vyks Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Draugo fondo garbės nariui, buvusiam tarybos 
ir kontrolės komisijos nariui 

A t A 
JULIUI LINTAKUI 

nelauktai iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą 
reiškiame DF garbės narei — žmonai BIRUTEI, 
dukrai RASAI su vyru ir vaikais, sūnui ARUI, 
jo žmonai AUDRAI ir dukrai Rimai, seserims, 
broliui ir visiems giminėms išeivijoje ir Lietu
voje. 

Tavo ilgalaikio darbo ir paramos Draugo fon
dui labai pasigesime. 

Draugo fondo taryba 

Ilgamečiui „Lituanus" žurnalo darbuotojui ir ta
rybos nariui 

A t A . . 
JULIUI LINTAKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame visą jo šeimą, gi
mines ir artimuosius. 

„Lituanus" valdyba ir taryba 

A t A 
JULIUI LINTAKUI 

užbaigus žemišką kelionę, nuoširdžiai užjau
čiame jo žmoną BIRUTĘ, dukrą RASĄ, sūnų 
ARĄ ir jų šeimas, gimines ir artimuosius. 

Juliaus draugai iš sargybų kuopos 4200 
L.S.Co. GUARD R.G.D. 

Vytautas Bandžiulis 
Julius Jakutis 

Leonas Juraitis 
Gediminas Kazėnas 

Kazys Kreivėnas 
Julius Iguanas 

Bronius Mikėnas 
Teodoras Mitkus 

^Petras Kaušas 
Eugenijus Slavinskas 

Aleksas Žakas 

A t A 
JULIUI LINTAKUI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą žmonai BIRUTEI, dukrai 
sūnui ARUI, jų šeimoms, giminėms ir 
šiems. 

Sofija ir Stasys 

RASAI, 
artimie-

Džiugai 
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Čikagoje ir apylinkėse 

DEL SUSIDARIUSIŲ PRIDĖTINIŲ 
išlaidų, Lietuvių Katalikų spau
dos draugijos direktorių taryba, 
2004 m. spalio 27 d. posėdyje 
nutarė sustabdyti savarankiško 
„Draugo" priedo „Bičiulystė" 
spausdinimą nuo 2005 m. pra
džios. „Draugas" ir toliau yra 
pasiryžęs skirti dėmesį neseniai 
atvykusiems skaitytojams ir 
spausdinti juos dominančią 
informaciją kasdieniniuose ,J3rau-
go" puslapiuose. Dienraščio 
esminė paskirtis yra informuoti 
ir t a rnaut i visiems užsienyje 
gyvenantiems lietuviams. 

PRABĖGO 14 METŲ nuo skau
džių 1991-ųjų sausio 13 d. įvy
kių. Pagerbkime prisiminimu 
tuos įvykius, ir atvykime sausio 
12 d., trečiadienį, 7 v.v. į PLC, 
Lemontą, Lietuvių dailės mu
ziejų, kur susikaupime prisi
minsime žuvusius prie Vilniaus 
TV bokšto. Visi kviečiami, įėji
mas laisvas - aukos nebus 
renkamos. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI MO
KYKLAI reikalingi lietuvių kal
bos mokytojai. Prašome kreiptis 
į mokyklos direktorę Jū ra t ę 
Dovilienę, tel. 630-832-8331, 
arba į Laimą Apanavičienę, tel. 
708-361-5545. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRIGHTON 
PARK namų savininkų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 16 d., 
sekmadienį, po lietuviškų šv. 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
2745 W. 44 gatvė. Visi nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENĮ, 
Cicero Šv. Antano lietuvių 
telkiny, tuoj po 9 v.r. šv. Mišių 
visi kviečiami į kavutės kam
barį pasivaišinti skaniu ku
geliu. Pietų pelnas bus skirtas 
paremti „Draugo" dienraštį. 
Visus kviečia Cicero LB valdyba. 

BEVERLY SHORES, IN, ŠV. ONOS 
bažnyčioje būna lietuviškos 
pamaldos kiekvieno mėnesio 
trečią sekmadienį. Sausio mėn. 
šv Mišios vyks 16 d. 1 v.p.p. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ, šio krašto jėzuitų 
vyresnysis. Visi kviečiami. 

KVIEČIAME | SUSITIKIMĄ su 
buvusiu Lietuvos kariuomenės 
vadu, atsargos generolu majoru 
Jonu Kronkaičiu. Generolas J . 
Kronkaitis - vienas iš pagrin
dinių žmonių, kur ių dėka 
Lietuva pernai tapo NATO 
nare, jo pastangomis buvo iš 
esmės reformuota Lietuvos ka
riuomenė, Lietuvos ka r iams 
diegiamas vakarietiškas men
talitetas. Susitikimo metu gen. 
mjr. J. Kronkaitį pr is ta tys 
advokatas Povilas Žumbakis. 
Generolas J. Kronkaitis kalbės 
apie politinę padėtį Lietuvoje po 
rinkimų, apie pasikei t imus, 
vykstančius šalyje po įstojimo į 
euroatlantines s t ruktūras . Bus 
galima pateikti klausimų. 
Susitikimas vyks sausio 14 d., 
penktadienį, 7 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre, Bočių menėje. 
Visi kviečiami. Rengėjai: sa
vaitraštis „Amerikos lietuvis", 
dienraštis „Draugas" ir Ame
rikos lietuvių televizija. 

SAUSIO 16 D., ŠVČ. M. MARIJOS 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke, lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" ruošia koncertą 
„Tavo rankose", paminėti žuvu
sius ir kentėjusius už Lietuvos 
laisvę. Koncerte skambės Vlado 
Jakubėno „De profundis" (Iš 
gilumos) ir „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo", J. Dambrausko „Malda už 
tėvynę" ir D. E. Gavvthrop „Sing 
me to Heaven" (Veski į dangų). 
Stambiausias koncerto kūrinys 
bus atliekamas su 24-urių narių 
orkestru. Tai kompozitoriaus 
Morten Lauridsen „Lux Aeter-
na" (Amžinoji šviesa) - penkių 
dalių muzikinė meditacija, 
kviečianti klausytoją pasikliau
ti amžinosios šviesos pažadu. 
Koncerto pradžia 3 v.p.p. Bi
lietai (15 dol. suaugusiems ir 8 
dol. vaikams) parduodami: 
„Seklyčioje" (2711 W.71st St„ 
Chicago, IL, tel. 773-476-2655), 
„Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem 
Ave., Chicago, IL, tel. 847-845-
3972, 773-788-1362), ir Pasau
lio lietuvių centro „Dovanėlėje" 
(12711 127th St., Lemont, IL). 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių 
centras ruošia metinį „Lab
daros vakarą" 2005 m. sausio 22 
d., 6:30 v.v. „Seklyčioje". Visi 
yra kviečiami šiame „Labdaros 
vakare" dalyvauti ir paremti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bą, kuri per ištisus metus tiesia 
ranką visiems pagalbos rei
kalingiems lietuviams. Dėl re
zervacijų skambinkite Birutei 
Podienei į Socialinių reikalų 
tarybos raštinę tel. 773-476-2655. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia į dai
lininko Roberto Kėželio vedamą 
Origami pamokėlę. Origami -
japonų popieriaus lankstymo 
menas. Dail ininkas pamokys 
kaip lankstant popierių galima 
sukurti nuostabius gyvūnus ir 
paukščius. Registruotis tel. 
773-582-6500. 

Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygarda pagerbs 

Lietuvos garbės konsulą Čikagoje 
Vaclovą Kleizą 

Š.m. sekmadienį, vasario 6 
d. per 45-ąjį Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
Prisiminimų pokylį bus pagerb
tas LR garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza. Pokylis ir 
pagerbimas vyks Chateau 
BuShe, 111 Street, Alsip, IL. 
Bilietų kaina 45 dol. asmeniui, 
juos galima įsigyti pas apygar
dos narius ar skambinti Diann 
Martin, tel. 773-376-4779. 

Vaclovas Kleiza gimė 1933 
m. Kaune. Per Antrą pasaulinį 
karą jis su šeima persikėlė į 
Hanau, Vokietiją, kur gyveno 
pabėgėlių stovykloje („d.p. 
camp"). 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Clarksdale, Missi-
ssippi, kur visa šeima dirbo 
medvilnės laukuose (cotton 
fields). 1950 m. šeima persikėlė 
į Čikagą. V. Kleiza lankė ' St. 
Procopius College (dabartinį 
Benedictine University) Lisle, 
IL, Loyola University, Čikagoje, 

Kviečiame visus nedelsiant 
užtikrinti, kad Lietuvių fondas 
didesnėmis sumomis remtų 
lietuvybės išlaikymą. Tuo pačiu 
užtikrinkime ir Lietuvių fondo 
tęstinumą, kad jis ateityje būtų 
mūsų visų vaikų ir vaikaičių 
prižiūrimas bei tvarkomas. 

Per praėjusius 42-jus me
tus dosnūs Lietuvių fondo na
riai, asmenys ir organizacijos, 
suaukojo virš 15 milijonų dole
rių neliečiamą pagrindinį kapi
talą, kur io uždarbis rėmė, 
remia ir amžinai rems lietuvių 
švietimą, kultūrą, mokslą, jau
nimą ir svarbų lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje. Dabartinių 
LF narių aukų dėka per tuos 
42-jus metus LF pagrindinis 
kapitalas uždirbo ir lietuvybės 
išlaikymui paskyrė virš 11 mi
lijonų dolerių. Jau penkti metai 

ir 1956 m. įsigijo bakalauro 
laipsnį Illinois universi tete , 
Urbana, IL. 1964 m. V. Kleiza 
įsigijo magistro laipsnį so
cialinio darbuotojo (sočiai work) 
srityje Loyola universi tete, 
Čikagoje. Nuo jaunys tės V. 
Kleiza priklausė Lietuvos Ro
mos katalikų federacijai „Atei
tis", ku r užėmė atsakingas 
pareigas. 

V. Kleiza dirbo Cook County 
Department of Public Aid ir 
Chicago Department of Human 
Services įvairiose adminis
tracijos pareigose. Jis aktyviai 
reiškėsi lietuvių bendruomenė
je, dalyvaudamas daugybėje 
socialinių, kultūrinių ir švieti
mo projektų. Būdamas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės vicepir
mininku, V. Kleiza keliavo po 
Australiją, Europą ir Lotynų 
Ameriką, lankydamas vietines 
lietuvių bendruomenes ir susi
tikdamas su lietuviais, kelda

mas Lietuvos kultūrą. 
Už jo aktyvų dalyvavimą 

socialiniuose ir kultūriniuose 
reikaluose, 1985 m. gruodžio 
mėn. Vaclovas Kleiza buvo 
paskirtas LR garbės konsulu 
Čikagoje. 1988 m. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė vėl 
paskyrė V. Kleizą garbės kon
sulu Čikagoje. 

Už jo nenuilstamo gyvenimo 
dedikaciją ir darbą Lietuvai, jos 
žmonėms ir Lietuvos reikalams, 
20 metų jubiliejaus proga esant 
garbės konsulu Čikagoje, Lie
tuvos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygarda su malonumu ir garbe 
įteiks garbės konsului V. Klei
zai „2005 metų pasižymėjimo 
žymenį". 

Robe r t A- Mar t in , J r . 

parengė 
R e g i n a J u š k a i t ė -

Švobienė Vaclovas ir Asta Kleizos. 

2005 — NAUJŲ LIETUVIŲ FONDO NARIŲ METAI 
kai kasmet galima skirstyti po 
vieną milijoną dolerių, bet 
paramos reikia daugiau. 

Kviečiame visus ragint i 
lietuvius kaimynus, draugus ir 
pažįstamus tuoj stoti nariais į 
Lietuvių fondą arba papildyti 
savo ankstyvesnius įnašus 
kar tu su jumis. Iki Vasario 16 
arba Kovo 11, kada švęsime 
Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybės šventes šiais 
2005-aisiais metais, kiekvienas 
iš mūsų suraskime, pakvies-
kime ir įrašykime 5 arba dau
giau naujų LF narių ar kandi
datų, asmenų arba organizaci
jų. Įrašykime LF nariais savo 
vaikus ar vaikaičius, nes jie yra 
Lietuvių fondo ateitis. 100 dol. 
auka duoda pilnas LF nario 
teises, bet galima pradėti su 
mažesne auka ir iš karto tapti 

Vytenis 'Kirvelaitis. 

bent LF nariais-kandidatais. 
Pradėję naujus 2005-uosius 

metus, nedelsdami padidin
kime Lietuvių fondo narių 
skaičių, užtikrinkime jo ateitį 
ir reikalingą didesnę paramą 
lietuvybės išlaikymui. 

Aukas galima nusirašyti 
nuo JAV federalinių mokesčių, 
FEIN 36-6118312. Čekius 
rašyti ir s iųst i : Li thuanian 
Foundation Inc. 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. 

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ 
FONDO VADOVYBĖJE 

Lietuvių fondo tarybos na
riai arba direktoriai kiekvienų 
metų pabaigoje renka LF tary
bos ir valdybos pirmininkus, ir 
LF arba LF korporacijos sekre
torių ki t iems metams. Jų 
kadencijos yra vieneriems 
metams. Gruodžio 14 d. Lemon-
te (prie Čikagos) posėdžiavo 
Lietuvių fondo taryba ir išrinko 
naują Lietuvių fondo vadovybę 
2005 metams. 

Lietuvių fondo steigėjas ir 
23 metus labai sėkmingai 
vadovavęs LF tarybos bei 
valdybos dabartinis pirmi
ninkas dr. Antanas Razma nu
sprendė nekandidatuoti kitai 
kadencijai. J i s sakė, kad „kai 
esi virš 80 metų, tai laikas per
duoti pareigas jaunesniems". 
Dr. Antanas Razma toliau tęs 
savo, kaip LF tarybos nario 
arba direktoriaus, kadenciją ir 
dirbs keliose LF tarybos 
komisijose bei LF Garbės 
komitete. Daug metų rūpestin
gai ir pavyzdingai dirbusi LF 
tarybos arba korporacijos 
sekretorė Alė Razmienė taip 
pat nusprendė nekandidatuoti 
kitai kadencijai. Posėdžio 
dalyviai, LF tarybos, valdybos 
ir kontrolės komisijos nariai, 
nuoširdžiai dėkojo dr. Antanui 

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

6247 S. Kedzie Ai 
Chicago, 11. 6 0 
Tel. 773-776-8" 

' i : 

renue 
629 
roo 

Tel.: 708-237-0788 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 
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A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, l emont , IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S Pulaski Rd.. Chicago, IL 

60629 
Te l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

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

877-496-3527 

PRAŠOME PAGALBOS 
PLC CONDO GYVENTOJU APGYNIMO FONDUI 

PLC butų gyventojai susirūpinę dabartiniu Jaunimo 
rūmų salės statymo planu ir nuoširdžiai prašo planavimo 
komiteto statyti ją kitoje vietoje. Dabartiniai planai labai 
apsunkins gyventojų gyvenimą. Prašom pagalbos visų lietu
vių — atjauskit vyresnius lietuvius gyventojus! Sudarytas 
fondas apsiginti nuo numatyto dabartinio statymo plano. 
Nuoširdžiai prašom siųsti aukas: 

PLC Condo. Gyventojų Apgynimo Fondui 
LWC Residential Condo. Association 

14915 127 Str, Lemont, IL 60439 

Turint klausimų, skambinkit (630) 917-7875. Iš anksto 
dėkojam Jum už paramą! 

K. Kriaučiūnas, Pocienė, R. Sulienė 
Iš tiesų sakau jums, tą ką padarėte vienam iš šitų 

mažiausiųjų Mano brolių, man padarėte. Mt 25:40 

SK. 010726 

Ieško giminių 
Adelė Andriušytė, Mari

jonos, 1912 m. gimimo, ieško 
savo jaunesnių sesers ir brolio 
Bajierčių. Prašau skambinti 
tel. 916-791-2542 arba para
šyti e-paštu: 

audronea@vahoo.com. 
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Vytautas Kamantas . 

ir Alei Razmoms už jų didelius 
darbus bei laimėjimus auginant 
Lietuvių fondą ir rūp inan t i s 
l ietuvybės iš laikymu per 
daugelį metų. 

Nauju Lietuvių fondo tary
bos pirmininku buvo išr inktas 
Vytautas Kamantas , ir nauju 
LF tarybos arba korporacijos 
sekre tor iumi buvo i š r ink tas 
Vytenis Kirvelaitis. 

Lietuvių fondo valdybos 
p i rmin inku buvo p e r r i n k t a s 

Arvydas Tamulis . 
LF raš t inę Pasaulio lietuvių 

centre Lemonte (14911 127th 
Street, Lemont IL 60439, tel. 
630-257-1616) ir kasdieninius 
adminis t racinius reikalus j au 
aštuoni mėnesiai kai tvarko ir 
toliau tva rkys LF valdybos 
pakviesta ir tarybos patvirtinta 
Lietuvių fondo administratorė 
Laima Underytė-Petroliūnienė. 

L i e tuv ių fondo 
informaci ja 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

O H 

R e n g i n i a i v a i k a m s i r j u 
t ė v e l i a m s „ N o r t h P a r k 
Vi l l age N a t u r e Cente r* \ 

Sausio 15 d., šeštadienį, nuo 
11 v.r. iki 3 v.p.p. paskaitėlė 
vaikams apie sniegą ir snaiges. 
Kokios būna snaigės, kaip jos 
susidaro - sužinosite apsilankę 
„Nor th Pa rk Village Na tu re 
Center". Dėl informacijos skam
binkite tel. 312-744-5472. 

Sausio 21 d., penktadienį, 
vyks nuostabus renginys, skir
t as vaikučiams „Warm Stories 
for a Cold Winter\s Night: Jack 
Talės*". Mark Kater papasakos 
įdomių pasakų iš viso pasaulio. 
Dėl informacijos ir registracijos 
skambinkite tel. 312-744-5472. 

„Viskas apie vėžlius" - taip 
vadinasi šeštadieniniai rengi

niai, vyksiantys sausio 23 d., 
vasario 27 ir kovo 13 dienomis. 
Ar tu r i t e klausimų apie ta i , 
kaip auginti vėžlius? Atvykite į 
„Vėžlių klubą" („Turtle Club of 
the Chicago Herpetological 
Society") bet kuriuo laiku nuo 1 
v.p.p. iki 3:30 v.p.p. ir suži
nosite daug naujo. 

Sausio 29 d., šeštadienį, nuo 
1 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. atvykite į 
renginį, k u r jus išmokins pažin
ti medžius „Winter Tree ID". Ar 
ta i įmanoma? Pasirodo, yra 
būdas , apie kur į sužinosite, 
paskambinę tel. 312-744-5472. 

Vasario 12 d., šeštadienį, 
galima apsi lankyti renginyje, 
kur ju s pamokys ne tik kaip 
pažinti medį, bet ir nuspėti jo 
amžių! Domitės? Labai gerai, 
skambinkite tel. 312-744-5472. 
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