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Nušalinta valstybės saugumo
kontržvalgybos vadovybė
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Nuo tarnybos laikinai nušalinti Vals
tybės saugumo departamento (VSD)
kontržvalgybos skyriaus viršininkas
Vytautas Damulis bei jo pavaduotojas
Vilmantas Bieliauskas, jiems pasiūly
ta atlikti „melo detektoriaus" testą.
Tai BNS pranešė Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komite
to (NSGK) vadovas Algimantas Ma
tulevičius.
Jis sakė nežinąs priežasčių, dėl
kurių nušalinta kontržvalgybos va
dovybė, bet vylėsi gausiąs paaiškini
mų per šaukiamą neeilini NSGK po
sėdį.
Tuo tarpu VSD pranešė, kad
„keli pareigūnai" nušalinti nuo tar
nybos iki bus baigtas tyrimas dėl
slaptos operatyvinės informacijos są
moningo neteisėto perdavimo, ats
kleidimo Lietuvos ir užsienio pilie
čiams bei galimo šių duomenų klasto
jimo. Tyrimą atlieka VSD genera
linio direktoriaus Arvydo Pociaus įsa
kymu sudaryta specialioji komisija.
VSD pranešime nušalintųjų
pareigūnų pavardės nenurodomos.
Teigiama, kad nušalintiems pareigū
nams buvo pasiūlyta pasitikrinti poligrafu, vadinamuoju melo detekto
riumi, tačiau kai kurie jų tai padaryt:
atsisakė.
V Damulis praėjusią savaitę žiniasklaidoje buvo įvardytas kaip
„kurmis", esą be vadovybės sankcijos
teikęs tarnybinę informaciją kai
kuriems politikams.
V Damulis šiomis dienomis porą
kartų dalyvavo slaptuose Nacio

nalinio saugumo ir gynybos komiteto
posėdžiuose diskutuojant apie slaptas
VSD pažymas, kuriose galbūt mini
mos įtakingų šalies politikų pavar
dės.
Pats V Damulis bet kokių ko
mentarų vengė: „Esu statutinės or
ganizacijos pareigūnas, todėl nieko
komentuoti negaliu".
Pats VSD vadovas Arvydu Po
ciumi žinią, esą, informaciją iš
VSD nutekindavęs V Damulis, pa
neigė.
Pagal VSD statutą, departamen
to pareigūnas nuo pareigų gali būti
nušalintas, be kita ko, jei yra įtaria
mas padaręs drausminį nusižengimą
— kol bus atliktas tarnybinis tyrimas
ir priimtas sprendimas dėl draus
minės nuobaudos skyrimo ar jo
tolesnės tarnybos.
Generalinio direktoriaus įsaky
mu VSD sudaryta specialioji tyrimo
komisija, kuri ir pateiks savo išvadas
dėl tyrimo rezultatų.
Pernai, į viešumą iškilus infor
macijai apie V Damulio turimą kai
mo turizmo sodybą, kurią reklamuo
damas jis buvo nurodęs savo tarny
binio mobiliojo telefono numerį,
pareigūnas jau buvo gavęs nuobaudą.
JTada po_ tarnybinio patikrinimo VSD
padarė išvadą, kad V Damulis pažei
dė Viešųjų ir privačių interesų derini
mo valstybinėje tarnyboje įstatymą
bei Valstybės tarnautojų veiklos eti
kos taisykles. A Pocius pavaldiniui
skyrė pačią švelniausią nuobaudą —
pastabą su įrašymu į asmens bylą.

Prokurorams nepavyko užginčyti
V. Uspaskicho advokato pastangų
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Vilniaus apygardos teismas nagrinės
neskaidria partine buhalterija įtaria
mo ekspolitiko Viktoro Uspaskicho
advokato skundą dėl suėmimo sank
cijos jo klientui.
Tai tapo aišku antradienį po to,
kai prokurorams teisme nepavyko
užginčyti advokato Vytauto Sviderskio pastangų apskųsti kliento suėmi
mo sankciją.
Skundą gavusi teisėja konstata
vo, kad prokurorai negalėjo paduoti
tokio skundo, nes to nenumato
įstatymai, todėl net nešaukė posėdžio
ir priėmė nutartį, kuria skundą su
grąžino atgal prokurorams.
Prokurorai skundėsi dėl to, jog
teismas buvo pratęsęs V Uspaskicho
suėmimo sankcijos apskundimo ter
miną.
Rugpjūčio 25 dieną Vilniaus
miesto 2-asis apylinkės teismas skyrė
kardomąjį suėmimą Rusijoje besis
lapstančiam V Uspaskichui. Tokią
nutartį buvo galima apskųsti per 20
dienų, bet advokatui to nepavyko pa
daryti, anot jo — dėl dirbtinai teisė
saugos sudarytų kliūčių.
Išsikovojęs, kad praleistas aps
kundimo terminas būtų atstatytas,
advokatas V Sviderskis pirmadienį
kreipėsi j aukštesnės instancijos —
Vilniaus apygardos teismą, prašyda
mas suėmimo sankciją panaikinti
kaip nepagrįstą.
Skundo nagrinėjimo data kol kas
nepaskirta.
Praėjusią savaitę V Sviderskis
lankėsi Maskvoje ir bendravo su

finansiniais nusikaltimais įtariamu
eksministru ir eksparlamentaru V
Uspaskichu.
„Jis nori duoti parodymus. Sako,
tegu prokurorai atvažiuoja į Maskvą,
kad byla būtų tiriama operatyviau. Į
Lietuvą nenori grįžti todėl, nes jis
nepasitiki, procesas politizuotas", —
BNS aiškino advokatas.

Šiame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Lietuvos ž m o n ė s —
vertingiausias šalies
turtas.
•Tautos išlikimas
globaliniame ciklone.
• Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Jonavos Gulbės herbo
dešimtmetis.
•Mūsų virtuvė.
•Mokytojų tobulinimosi
kursai Dainavoje.
•Aukštaitijos partizanų
keliais.
Valiutų santykis
1 USD — 2.742 LT
1 EUR — 3.452 LT
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gina N a r u i i e n ė , buvęs A m e r i k o s ambasadorius Lietuvoje Stephen M u l l ir ALRK federacijos bei ALTo c e n t r o valdybos
pirmininkas Ir dienraščio „Draugas" leidėjų tarybos pirmininkas Saulius Kuprys.
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SKAUTYBĖS KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462
Tel. 708-349-8432
EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Rako stovyklos
50 metų jubiliejaus
aidai
Tęsinys iš 18 d.

ANTANAS PAUŽUOLIS

i

„Žaliakalnio" pastovyklėje yra
įsikūrę berniukai, atėję iš vilkiukų.
Tai jauniausia skautų draugovė,
kuri pasirinko „Ąžuolyno" vardą.
Šios draugovės skautai labai ap
gailestauja, kad praūžęs didžiulis
vėjas nulaužė kelių šimtmečių ąžuo
lą. Šiems skautams yra lengviausia
vadovauti, nes jie yra pilni noro
išmokti kuo daugiau stovyklavimo
žinių. Draugovei vadovavo sv. Jonas
Vaičekonis ir jam pirmąją savaitę
talkino Gintaras Lietuvninkas. Ant
rą savaitę perėmė sv. ps. Rimas
Marčiulionis. „Ąžuolyno" draugovės
skautai buvo labai užsiėmę išky
lomis, stovykliniais darbais ir pasi
ruošimu į patyrimo laipsnius.
Antras didumu stovyklaujančių
skautų vienetas buvo jūrų skautai.
Savo didžiulį laivą buvo pavadinę
„Piratų laivu". Piratai pasižymėjo,
kaip sumanūs burinių laivų valdyto
jai ir drąsūs jūreiviai. Mūsų jūrų
skautai pasisavino tik sumanumą ir
drąsą. Jie savo laive turėjo 50 skau
tų ir juos dideliems jūreivių darbams
telkė, jūrų budys ps. Justinas Novak, o antrąją savaitę — j . b. Aleksas
Modestas. Kad darbai būtų atlikti
gerai, „piratų" veiklą prižiūrėjo j . b.
Aras Karaitis pirmąją savaitę, o
Marius Malkevičius antrąją. „Pira
tų" laivo šūkis buvo „Juodos burės,
aštrūs kardai, Lietuvą daboja piratai
amžinai". Uosto darbus prižiūrėjo
j.b. Raimundas Novak ir j.b.j.s. Vik
toras Martinka. Nors jūreiviai visi
moka gerai plaukti, bet jaunesniųjų
plaukiojimą prižiūrėjo j.b. Aras Žygas, j.b. Martynas Plazyk, j.b.j.ps.
Aras Galinaitis ir j.b. Mykolas
Shehen.
Apsirūpinus gerais vadovais, iš
didelio jūrų laivo išplaukė maži lai
veliai į savo užsiėmimus.
Patys jauniausi Jūrininkai" yra
vadinami bebriukais, laikui bėgant
jie taps gudriais jūrininkais. Juos
prižiūrėjo Andrius Novak, Vitas Ka
ralius ir dar talkino j.b.j.ps. Marius
Naris, ėjęs tuntininko pareigas „Lituanicos" tunte.
Daugiau pažengę valties gyven
tojai yra vadinami jūrų jauniais. Jų
vadovais buvo Ramūnas Stančiauskas ir Saulius Galinaitis.
Jūrų skautai, norį valdyti dides
nius laivus, susibūrė į dvi valtis. Jie
yra vadinami tikraisiais jūrų skau
tais. Jų pasiruošimo gyvenimui už
daviniai yra daug sunkesni. Išmokus
jūrinių gudrybių ir pasižadėjus visą
gyvenimą skatinti jūrinę veiklą, gali
pasiekti budžių laipsnį. Norint
pasiekti, reikia daug dirbti ir mokėti
vadovauti jauniesiems.
Dviejų savaičių laikotarpiu ne
mažas skaičius jūrą mylinčių jau
nuolių pasiekė aukštesnius laipsnius.
Aukštoji „Piratų laivo" vadovy
bė, budžiai, apsigyveno Rako sto

vyklavietės kalne, tarp ąžuolų, dre
bulių ir krūmokšnių, toliausiai nuo
visų patogumų. Kalbantis su įvai
raus amžiaus jūrų skautais, teko iš
girsti, kad jie pageidautų įrengti
prausyklas jų gyvenamoje vietovėje.
Tai sutaupytų daug laiko. Jas įreng
ti nebūtų sunku, tik reikia pinigų ir
darbo jėgos. Jeigu būtų nutarta ruošti
tautinę stovyklą Rako ąžuolyne,
prausyklos tikrai būtų įrengtos.
Vaikštant po jūrų skautų sto
vyklą, teko išgirsti iš jaunų j ū r i 
ninkų", kad per mažai buvo suruošta
konkursų tarp valčių, o pastovyklės
palapinėse reikėjo geresnės tvarkos.
Šita neigiamybė pasirodo daugelyje
pastovyklių, kuriose gyvena jauni
mas. Išsikalbėjus su stovyklaujan
čiais, teko patirti, kad skautai turėjo
per mažai palapinių ir mažokai
griežtumo.
Rako stovyklautojus labai domi
no stovyklavietė, esanti buvusioje
„Aušros Vartai" tunto aikštėje. Šią
kadaise garsią stovyklavietę užėmė
jaunų šeimų stovyklautojai. Tai šei
mos, kurių nariai jaunystėje yra bu
vę skautais ir daug vasarų praleidę
Rako stovykloje. Čia stovyklauja
įvairaus amžiaus būsimi skautai. Jų
amžius gali būti nuo kelių mėnesių
iki 7 metų, nes nuo 8 metų jau gali
stovyklauti su vilkais. Prisimenu lai
kus, kada mano žmona atsivežė
sūnų Liną, teturintį tik 6 mėnesius.
Tuo metu dar nebuvo organizuoja
mos stovyklos jaunoms šeimoms.
Šiais metais jaunos šeimos pasi
vadino „Vabzdynu" ir vadovavimą
paėmė sesė Aldona Weir, pati daug
vasarų praleidusi beskautaudama
Rakė. Jai talkino j.s. gintare fil. Tayda Chiapetta, daug metų praleidusi
įvairiose stovyklose ir turinti didelį
patyrimą vadovavimui.
Pastovyklės komendantės parei
gos yra labai svarbios. Ji turi būti
labai sumani, drąsi ir nebijanti pa
sakyti tiesą. Šitokio sumanumo buvo
sesė Elytė Sieczkowski ir savo darbą
atliko pasigėrėtinai. Jų šūkis buvo:
„Rakui 50, o vabalų milijonai laksto
apie mus". Paprastai stovyklavo 10
šeimų, bet savaitgalį buvo priskai
čiuota net 60 dalyvių.Vadovai su tė
vais pastatė didingus vartus su iš
tiestu tinklu, kuriame buvo daugybė
nupaišytų įvairių vabalų. Mažieji
stovyklautojai su savo tėvais dalyva
vo iškylose, plaukė laiveliais ir dirbo
įvairius darbelius, pagal mažų sto
vyklautojų sugebėjimus.
Stovykloje buvo pravestos įvai
rios patyrimų programos ir įdomūs
užsiėmimai. Šiais metais Rako jubi
liejinė stovykla buvo laiminga religi
niu atžvilgiu: stovykloje buvo net du
kunigai. Pirmą savaitę dvasiniais
reikalais rūpinosi kun. Antanas Gra
žulis, SJ, o antrąją savaitę su skau
tais kalbėjosi kun. Arvydas Žygas.
Stovyklautojai yra dėkingi dvasios
vadovams už suteiktą galimybę at-

Šiemetineje-jubiliejineje Rako stovykloje stovyklavo vienos šeimos trijų kartų
skautą;, iš kaires: sv. ps. fii. Linas Paužuoiis. SK. Domime Paužuoiis, sv. vs. fil.
Antanas Paužuoiis. Sr\ Ir prityręs skautas Antanas Paužuoiis.

likti religinius punktus patyrimo
laipsniuose.
Per iškilmingą vėliavų nulei
dimą „Rakąs 50" buvo pagerbti pir
mieji šios stovyklavietės viršininkai.
1956 metais stovykla turėjo „Žalia
kalnio" vardą ir jai vadovavo stu
dentė, akademike Angelė Matuliavičiūtė-Karnienė bei akademikas Vy
tautas Černius. Į iškilmes atvyko dr.
fil. s. Nora Sugintaitė, ėjusi seserijos
pastovyklėje viršininkės pareigas.
Buvo ir daugiau skautininkų, kurie
šioje stovykloje ėjo atsakingas parei
gas. Įdomu ir tai, kad eisenoje daly
vavo 12 Akademinio skautų sąjūdžio
akademikų skautų. Daugelis akade
mikų talkino vienetams.
Mažai naudojama specialybė
skautuose yra šaudymas. Gal dėl
kvalifikuotų pravedėjų neturėjimo,
kurie taip pat reikalauja žinių, kaip
paruošti šaudymui vietą. Prieš pai
mant šaudymo įrankį į rankas, no
rintys dalyvauti šaudyme turėjo lan
kyti informacinius kursus, turėjo ne
tik išklausyti pranešimus, bet taip
pat atsakyti į pateiktus klausimus.
Skautai ir skautės, nenorį šaudyme
dalyvauti, turėjo iš tėvų pristatyti
raštelį. Kursus ir šaudymą vedė sv.
fil. ps. Linas Paužuoiis, turįs reikia
mus leidimus ir išlaikęs nustatytus
egzaminus. Šaudymo metu buvo
pravestas sugebėjimo šaudyti kon
kursas. Buvo paskirta 18 „medaliukų" pirmai, antrai ir trečiai premi
jai. Įdomiai atrodančius „medaiiukus" sukūrė Carrie Paužuoiis. Ji vi
sada pasiruošus padėti savo vyrui,
nes jųdviejų sūnūs Anantas ir Dominikas kas metai stovyklauja Ra
kė.
Nė viena stovykla negali apsieiti
be daktaro ir gailestingųjų seserų.
Sergančius gydė vs. fil. Mindaugas
Griauzdė, MD, ir kartu ėjo naktinės
apsaugos viršininko pareigas. Men
kus susižeidimus ir paguodą teikė
RN Shirley Ambutienė ir RN Vida
Petrauskienė, o, esant reikalui, tal
kino Laima Bacevičienė. Reikia pa
sidžiaugti, kad stovyklos metu turė
ta mažai ligonių.
Skautai stovykloje mėgsta dai
nuoti ir skaniai pavalgyti. „Linksma
ir gera miške stovyklauti, tik liūdna,
kai reikia tą puodą vis plauti". Kad
skautams nereikėtų per visą stovyk
lavimą plauti puodų, buvo pakvies
tas iš Texas valstijos geriausias virė
jas, daug metų talkinęs Rako sto
vyklai — sv. fil. s. Gražutis Matutis.
Jis į maitinimo skyriaus valdybą pa
sikvietė geriausius darbuotojus. Tal
kino: Petras Remeikis, ūkvedys —
Rimas Petrauskas; talkininkės su
dideliu patyrimu: Laima Bacevičie
nė, Lidija Šoliūnienė, Laura Vaiče
kauskas, Emilija Markuliene. Kris

tina Vaičekonienė, Vida Petrauskie
nė ir Vilija Martinkienė. Stovyklos
metu buvo labai karšta, o virtuvėje
dar karščiau. Visi „Rakąs 50" sto
vyklautojai išreiškė didžiulę padėką
maisto ruošėjams. Virtuvės perso
nalo šūkis: „Mes prakaituojame, kad
jūs visi būtumėte sotūs".
Kad stovyklauti būtų įdomu,
skautams buvo suteiktos galimybės
tobulėti. Dainavimui paskirta nema
žai laiko, o, išmokę dainų, stovyk
lautojai atvykdavo į vėliavų nulei
dimą dainuodami.
Nukelta i 5 psl.
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VERTINGIAUSIAS
LIETUVOS ŽMONES
ŠALIES TURTAS
Buvusio JAV ambasadoriaus Lietuvai S t e p h e n Mull kalba,
pasakyta „Draugo" ir Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos sukaktuviniame pokylyje
š.m. spalio 21 d. Willowbrook pokylių salėje.
Dėkoju jums, kad mane pakvie
tėte šį vakarą drauge atšvęsti šią
labai svarbią datą - devyniasdešimt
septintąsias svarbiausio Amerikos
lietuvių laikraščio „Draugas" meti
nes ir šimtametinį Amerikos Lietuvių
Romo Katalikų federacijos jubiliejų.
Taip pat noriu padėkoti - ir paprašyti
kantrybės - už galimybę kalbėti lie
tuviškai, pirmą kartą po to, kai aš
prieš ketvertą mėnesių išvykau iš
gražiojo Vilniaus. Aš tikiuosi, kad
jums nebus labai skaudu klausytis!
Lietuvoje už lietuvių kalbos „žu
dymą" mane galėjo apginti diplomati
nis imunitetas, bet čia, Čikagoje, man
gali būti ne taip saugu.
Lietuviai garsėja savo kantrybe
ir atkaklumu, ir tai buvo savybės,
kurios įkvėpė mane išmokti šią gra
žią, bet sudėtingą kalbą. Mokyda
masis šios kalbos, buvau patekęs j
Amb. Stephen Mull
daugybę įdomių ir kartais net hu
Jono Kuprio nuotr.
moristinių situacijų. Pamenu, buvau
visai neseniai atvykęs į Vilnių, kur jais galėtų naudotis. Sparčiai augan
dalyvavau kolegos lietuvio vestuvėse. tis vartojimas ir paskolos iš esmės
Vakaro metu man labai knietėjo iš gerina gyvenimo kokybę vis didesnei
bandyti keletą naujų lietuviškų žo daliai lietuvių, ir tai skatina dar
džių, taigi, kai šalia manęs prie stalo didesnį ekonomikos augimą. Lietu
atsisėdo jaunas armijos leitenantas, viai vėl apsigyvena visame pasaulyje išgėriau didelį gurkšnį alaus, pasi pasinaudodami naryste Europos Są
sukau į jį ir labai lėtai pasakiau: „La jungoje, įkuria energingas bendruo
ba diena. Aš esu Stivas. Koks jūsų menes Ispanijoje, Airijoje, Švedijoje ir
vardas?" Leitenantas labai keistai Didžiojoje Britanijoje; tuo pačiu jie
pažiūrėjo į mane ir po nesmagios palaiko aktyvų ryšį ir su Jungtinėmis
pauzės atsakė puikia anglų kalba: Valstijomis. Lietuvos politika dabar
„Atsiprašau, aš nelabai gerai kalbu yra gyvybingesnė nei bet kada anks
angliškai. Gal galėtumėte pakartoti čiau: dažnai keičiasi vyriausybė, vi
sur dalyvauja entuziastinga ir laisva
ką jūs pasakėte?"
spauda, aktyviai reiškiasi pilietinė
Aš dažnai pagalvoju apie tai, kaip visuomenė, siekianti skatinti daug
pasaulis atrodė anuomet, ką tik po dalykų - nuo verslumo ir kovos su
„Draugo" įsteigimo prieš tuos devy prekyba žmonėmis (vaikais, mote
niasdešimt septynerius metus, ir kiek rimis), iki korupcijos valdžios institu
bendra jis turi su šiandieniniu pa cijose.
sauliu. Greitai po „Draugo" pasirody
Tarptautiniu mastu Lietuva nie
mo Lietuva atgavo laisvę ir išsilaisvi
no iš okupacijos, kuri tęsėsi kartų kuomet nebuvo labiau pastebima.
kartas. Jos drąsūs ir narsūs žmonės Kaip viena iš naujausių NATO narių,
pasinaudojo šia naujai atgauta laisve Lietuva siunčia savo karius stabi
sukurti naują valstybę namuose ir lizuoti Afganistano ir Irako, kartu su
dideliais būriais persikelti per van Amerikos ir kitais sąjungininkais.
denyną ieškoti laimės, kuri padėtų Lietuva ėmėsi novatoriškos inicia
pastatyti naują Lietuvą. Amerikoje tyvos, remdama demokratiją Ukrai
maža, bet stipri lietuvių bendruo noje, Moldovoje, Gruzijoje ir netgi
menė klestėjo ir augo. Kai daug vy Baltarusijoje. Tam mano kadencijos
resniojo amžiaus imigrantų grįžo Lietuvoje metu viceprezidentas Chemėgautis gyvenimu savo laisvę at ney, Valstybės sekretorė Rice ir sekre
gavusioje tėvynėje; kiti, jauni imi torius Rumsfeld išreiškė asmeninę
grantai iš Lietuvos atvyko į jų vietą, paramą ir apsilankė Lietuvoje. Lie
atsinešdami gyvybingumą ir jėgą, tuva tvirtai stovi demokratinių vals
kuri išliko iki šių dienų, Čikagą tybių bendruomenėje ir pasisako
paversdami vienu didžiausių lietu prieš ekstremizmą bei terorizmą. Ji
višku miestu pasaulyje. Tuo pat me įveikė istoriškai sunkių santykių su
tu, kai Lietuvai ir jos žmonėms Rusija šešėlį ir mezga konstruktyvią
sekėsi, ir jie klestėjo visame pasauly partnerystę, kuri skatina stabilumą
je, jos pačios valstybės egzistencijai Rytų Europoje, neaukojant Lietuvai
grėsė mirtinas pavojus. Lietuvos brangios nepriklausomybės. Ir, žino
vidaus politika darėsi vis sudėtinges ma, kaip nepaminėti Lietuvos krep
nė ir nestabili, o išorėje blogio dvy šinio komandos, kuri nugalėjo NBA
niai - fašizmas ir komunizmas - žvaigždes 2004 metų olimpinėse žai
apsupo naująją Lietuvą ir galiausiai dynėse (dėl ko aš susilažinęs pralo
ją prarijo Antrojo pasaulinio karo šiau dėžę vyno prezidentui Adam
kui!).
pradžioje.
Šiandien Lietuva vėl laisva. Jos
žmonės vėl atsidūrė ant klestėjimo
bangos, kuri buvo net neįsivaizduoja
ma ankstesnėms kartoms: ekono
mikos augimas, kurio gali pavydėti
Europa; atidaryta daugiau mobiliojo
ryšio abonentų, nei yra žmonių, kurie

Viešosios nuomonės tyrimai
rodo, kad lietuviai yra viena iš la
biausiai pesimistiškų tautų pasauly
je. Bet tuo nereikėtų stebėtis, lygiai
kaip ir dvidešimto amžiaus pradžioje,
savo sėkmės ir klestėjimo metu, lietu
viai vis rasdavo daug dalykų, dėl ku

rių reikėtų jaudintis. Lietuvos gyven
tojų skaičius mažėja, nes vis daugiau
jaunų ir išsilavinusių žmonių išvyks
ta iš šalies, tuo potencialiai stabdyda
mi Lietuvos ekonomikos augimą.
Lietuva susiduria su dideliu iššūkiu,
siekdama išlaikyti ilgalaikį ir saugų
energijos resursų tiekimą, nes turi
mažai savų išteklių ir susiduria su
dicesnių ir stipresnių kaimyninių
rinkų konkurencija. Demokratinė
revoliucija, kuri prieš 15 metų pakėlė
ir nunešė Lietuvą į naują amžių,
a:rodo, lyg ir sustingo prie rytinės
Lieruvos sienos. Represinis režimas
Bal:arusijoje kasdien primena, kad
sovietų okupacijos šiurpas vis dar yra
netoliese. O šalies viduje, nepaisant
klestėjimo, kai kurie žmonės vis dar
nerimauja, kad fenomenalus Lietu
vos ekonomikos augimas dar nepa
siekia pakankamo kiekio žmonių
kaimo vietovėse; kiti kalba, kad
valdžia privalo labiau naikinti korup
ciją ir sustiprinti policiją. Yra ir ne
rimaujančių dėl ciniškų populistų,
kuriems paraginus, Lietuvos rinkėjai
atsisakys per pastaruosius 15 metų
puikiai vykdomų reformų ir gerų Lie
tuvos pasiekimų.

daugelio grėsmių. Prezidento Pakso
apkaltos procesas buvo labai skaus
minga patirtis Lietuvai, tačiau šis
porcesas praėjo sklandžiai ir ramiai,
ir galiausiai visi gerbia jo rezultatus.
Atitinkamai, kai kiti politiniai vado
vai pažeidžia įstatymą, Lietuvos tei
sėsaugos institucijos tai tiria ,ir pri
reikus, pateikia kaltinimus. O visų
geriausia, kad žinomas Čikagos žmo
gus Valdas Adamkus ir toliau ves
nuoseklias Lietuvos vyriausybes švie
sios šalies ateities link.

Sumanumas. Kaip aš jau minė
jau anksčiau, Lietuva nėra labai
turtinga gamtiniais ištekliais. Tačiau
Lietuvos žmonių ryžtas ir kūrybingu
mas yra daug vertingesnis už visus
turtus, kuriuos atneštų naftos grę
žiniai ir aukso kasyklos. Kai pagal
Europos Sąjungos reikalavimus buvo
pagrasinta uždaryti vienintelį nepri
klausomą Lietuvos energijos šaltinį
Ignalinos atominę elektrinę, Lietuvos
vadovai, kartu su sąjungininkais iš
Baltijos šalių, sukūrė naują saugios
atominės energijos gavimo planą,
užtikrinantį jos tiekimą regione
ateinančioms kartoms. Kai rusai rei
kalavo laisvo pravažiavimo per Lie
Ir, nepaisant visų šių iššūkių, aš tuvos teritoriją į Kaliningradą, Lie
manau, kad Lietuva turi tvirtą tuvos vadovai pasiūlė, nekompromi
pagrindą tikėti savo šviesia ateitimi, tuojant Lietuvos suvereniteto, laisvą
kuri leis išvengti pavojų, grėsusių jos žmonių judėjimo planą - svarbiausią
laisvei dvidešimtame amžiuje. Tai demokratijos kriterijų. Ir kai buvo
užsipulti Lietuvos bičiuliai Europos
patvirtina keletas priežasčių:
humanitariniame universitete Mins
NATO. Šiandien Lietuva turi ke, Lietuvos vadovai palaikė tikėjimą
Jungtinių Valstijų ir kitų dvidešimt ir viltį, pakviesdami perkelti univer
keturių valstybių - NATO, stipriau sitetą į Vilnių.
sios ir efektingiausios karinės sąjun
gos per visą istoriją, narių saugumo
Išdidumas. Lietuviai žino, kad
garantijas. Vienas iš įsimintiniausių jie kilę iš ypatingos vietos — vertos
mano buvimo Lietuvoje momentų puoselėjimo ir saugojimo. Štai dėl ko
buvo diena, kai Belgijos naikintuvai jūs ir jūsų vaikai, jūsų vaikų vaikai,
atskrido į Šiaulių karinių oro pajėgų tebesimoko lietuvių kalbos ir išlaiko
bazę pradėti Baltijos šalių oro erdvės turtingas Lietuvos kultūrines tradici
patruliavimą. Naikintuvų garsas bu jas. To atkaklaus išdidumo ir laimėji
vo transliuojamas per Lietuvos nacio mo pojūčio dėka lietuviai yra garbin
nalinį radiją ir mano kolegė Latvijos gi varžovai, neįkainojami draugai ir
ambasadorė pasakė: „Klausykit, tai sąjungininkai, ir tai padės išsaugoti
mūsų laisvės garsas". Lietuva, įrody Lietuvos palikimą bei nepriklau
dama esanti verta būti NATO nare ir somybę.
aktyvia dalyve, nuo pirmųjų dienų
įsipareigojo savo karių gyvybe ginti
Svarbi šio pasididžiavimo dalis
NATO interesus — nuo snieguotųjų yra čia, šioje vietoje, šį vakarą kartu
kalnų Afganistane iki karštų Irako su „Draugo" laikraščiu, kurio sukak
dykumų.
tį šiandien minime, redaktoriais,
korespondentais ir skaitytojais. Ar
Europas Sąjunga. Lietuva taip galima surasti geresnį Lietuvos-Ame
pat užsitikrino milžinišką saugumą, rikos laikraščio pavadinimą nei
politiškai ir ekonomiškai integruo- „Draugas"? Abejoju. Vienas dalykas,
damasi į Europos Sąjungą. Ir nors kurį aš patyriau dirbdamas Vilniuje,
kartais yra aštrių nesutarimų Euro yra tai, kad Amerika šiandien neturi
pos Sąjungos viduje dėl santykių su geresnio draugo pasaulyje už Lietu
valstybėmis, esančiomis į rytus nuo vą. Jos žmonės sustiprino ir pratur
Lietuvos, faktas, kad Lietuva kiek tino mūsų šalį. Jos karinės pajėgos
vienais metais vis labiau integruojasi padėjo apginti demokratiją pasaulyje.
į Europą, išlieka. Paradoksalu, bet Jos palaikymas padėjo apsaugoti
kaip tik tai užtikrina jos nepriklau europiečius ir amerikiečius nuo te
somybę, kaip niekada anksčiau. rorizmo grėsmės. Ir jos atkaklus pasi
Lietuva pasižymėjo ir šioje instituci priešinimas okupacijai sugriovė im
joje, iš esmės supažindindama Eu periją, kuri per dvi kartas grasino
ropą su specifinėmis demokratijos Amerikai ir jos sąjungininkams. Šį
kūrimo rytuose problemomis ir vakarą aš, drauge su visais draugais
iššūkiais.
amerikiečiais, sveikinu ir reiškiu pa
garbą „Draugui" už jo ypatingą indėlį
Veikiančios demokratijos ins į Lietuvos-Amerikos draugystę, už
titucijos. Nors daugelis žmonių neri paramą Lietuvos laisvei ir už puikių
mauja dėl demokratijos būklės Lie Lietuvos-Amerikos bendruomenės
tuvoje, pastarojo laiko istorija parodė, tradicijų saugojimą. Linkiu jums dar
kad ji veikia ir gina Lietuvą nuo daug sėkmingų metų!
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AČIŪ INŽINIERIUI - AR ISTORIKUI
A. VITKUI
DAR DĖL BALFO DIREKTORIŲ
' SUVAŽIAVIMO
„Draugo" 2006 m. spalio 21 d. šeš
tadienio laidoje buvo išspausdintas
straipsnis apie BALFo direktorių
suvažiavimą, paruoštas Marijos Re
inienės. Tas pats pranešimas buvo
perduotas ir per lietuvišką „Margučio
IF radijo laidą. Malonu, kad yra ko
respondentų, kurie tuojau aprašo
įvykius, nelaukdami kelias savaites.
Deja, šiame straipsnyje yra keletas
netikslumų, dėl kurių BALFas jau
sulaukė nemažai pasiteiravimų. Ka
dangi man teko garbė šiam suvažia
vimui pirmininkauti, jaučiu reikalą
padaryti kai kurių pareiškimų patik
slinimus, kurie yra paremti ne vien
mano atmintimi, bet ir garso juos
telėse padarytais įrašais.
M. Remienės paruoštame prane
šime rašoma, kad „suvažiavimas nu
tarė sumažinti siuntinių, ypač rūbų,
siuntimą į Lietuvą, o remti pinigais''.
Tokio nutarimo nebuvo padaryta, tik
šiuo klausimu vyko gana gyvos dis
kusijos. Galbūt rūbų klausimas Lie
tuvoje darosi mažiau aktualus, tačiau
BALFas remia tik tuos pačius ne
turtingiausius, kuriems rūbai atsiun
čiami į Lietuvą iš kitų kraštų ne visa
da yra prieinami, o pirkimui trūksta
litų. O, be to, BALFo siuntiniai yra
siunčiami daugiausia atsiliepiant į
gautus prašymus. Paprastai į siun
tinius dar įdedama aspirino ir vita
minų, kuriuos BALFas superka su

mažintomis kainomis, o Lietuvoje jie"
yra labai brangūs ir šelpiamųjų labai
pageidaujami.
Šalpos siuntimas pinigais jau
buvo svarstomas ne vieną kartą, nes
tai sumažintų administracines išlai
das ir savanorių siuntinių pakuotojų
darbą, tačiau čia susiduriama su daug
kliūčių, ir tokios šalpos tikslus pa
dalinimas platesnėje apimtyje yra
gana sudėtingas reikalas. Tačiau tam
tikrais atvejais yra siunčiama ir pi
niginė šalpa.
Taip pat reikėtų papildyti M.
Remienės pranešimą apie suvažia
vime pateiktas BALFo šių metų devy
nių mėnesių apyskaitos pajamų
(47,000 dol.) ir išlaidų (53,000 dol.) su
mas, iš kurių atrodytų, kad BALFas
skęsta skolose. Tačiau per suvažiavi
mą taip pat buvo paaiškinta, kad
aukos yra renkamos spalio mėnesį ir
vėliau, todėl pagrindinės įplaukos
neproporcingai ateina metų gale, o
pirmas metų pusmetis yra „liesasis"
laikas ir neatspindi metinių įplaukų,
nors išlaidos yra beveik tos pačios
visus metus.
Klaidingai buvo parašyta BALFo
įsteigimo data. BALFas buvo įsteigtas
1944, o ne 1940 metais.
Pranas Slidininkas
BALFo Direktorių tarybos
pirmininkas

RINKIMĮŲ
IŠVAKARĖSE
Esame Amerikos rinkimų išva apskrities šerifas, buvęs Michigan
karėse. Rinkimai įvyks Š.m. lapkričio valstijos senatorius — Michael Bou7 d. Daugelyje valstijų bus renkami chard.
gubernatoriai. Trečdalis JAV sena
Atrodo, kad Michigan respubli
torių, visi 435 Atstovų rūmų nariai ir konai išlaikys 9:6 persvarą JAV Ats
U.
tovų rūmuose.
Vyksta rinkiminės akcijos įkarš
Kaip sakiau, Michigan valstija
tis. Respublikonai nori išlaikyti dau yra respublikonų ir demokratų dėme
gumą JAV Senate ir Atstovų rūmuo sio centre. Čia jau porą kartų lankėsi
se, skelbdami savo pasiekimus. De prezidentas George W. Bush, vicepre
mokratai kaltina respublikonus, ypač zidentas Diek Cheney, Laura Bush ir
dėl karo Irake prezidentą G. W. Bush. kiti.
Kaip paskutiniai duomenys rodo,
Rugsėjo 29 d. čia lankėsi New
turbūt bus išlaikytas „status quo". York gubernatorius George Pataki.
Ypač po rugsėjo 11 d. penkmečio Jis minimas būsimu kandidatu į JAV
minėjimo pakilo prezidento popu prezidentus.
liarumas.
Čia noriu priminti, kad Michigan
Michigan valstija yra šios akcijos valstijos respublikonų pirmininkas
sūkuryje. Čia rungiasi dėl gubernato yra mūsų tautietis Saulius Anužis. Ir,
riaus posto — demokratė Jennifer kiek girdėti, net jo pavardė minima į
Granyholm ir respublikonas mili Amerikos Respublikonų partijos
jardierius, buvęs „Amway" bendrovės vadus.
prezidentas — Dic DeVos. Taip pat
Tikiu, kad lietuviai aktyviai daly
rungiasi ir dėl JAV senatoriaus vietos vaus rinkimuose.
— JAV senatorė demokratė — Debie
Jonas Urbonas
Stabenow ir respublikonas, Oakland
Clawson, MI

PASIGENDAME KALBOS
KERTELĖS
Retsykiais „Drauge" išspausdi
nami Antano Klimo straipsniai lietu
vių kalbos klausimais. Jie ne tik
įdomūs, bet ir naudingi. Mes, kurie
kažkada lankėme lit. mokyklas šešta
dieniais, mokėmės ir lietuvių kalbos
gramatiką, bet dabar daug dalykų jau
pamiršome. A. Klimas „neskaudžiai"
ir paprastai primena apie linksnius,
dalyvius (oi, kiek mes dėl tų dalyvių

mokykloje prisikankindavome), žo
džių priešdėlius ir kt. Reikėtų tokių
straipsnių daugiau ir dažniau. Ang
liškai mes ir taip mokame, nes kas
dien tą kalbą vartojame, bet lietuvių
kalba pamažu nuslenka j užmiršimo
kampą, todėl labai prašome: duokite
daugiau medžiagos „kalbos kertelei".
Anne Vita Wurster
Orland Park, IL

Daugelis Aleksą Vitkų pažįsta, Vitkaus rašinys gali pakenkti silp
kaip talentingą ir sumanų inžinie nai tikintiems. Jeigu asmenys yra
rių. Skaitant jo rašinius spaudoje, sąmoningi krikščionys, jų neatbai
galima pastebėti jo talentus kelionių dys jokie rašymai apie praėjusius
ir istorinių įvykių aprašymuose. netikslumus, padarytus to meto ti
Įsigilinus į priešpaskutinį rašinį kinčiųjų, net popiežių.
„Drauge" - „Kodėl ne viena krikščio
Aleksas Vitkus savo rašiniui
nių bendruomenė", aiškiai matyti daugelį mūsų nukėlė į praėjusius
Alekso Vitkaus istorijos įvykių žino laikus, gal sakyčiau, kada visas šias
jimas. Reikia taip pat įsidėmėti, kad žinias turėjome „iškalti" atmintinai,
tuo laikotarpiu istoriją rašė ne vie sėdėdami gimnazijos suole. Vitkaus
nas asmuo ir jų aprašymai gali skir rašinys iškėlė žmonių silpnybes ir jų
tis. Skaitytojai turėtų būti dėkingi savanaudiškumą, kada prieinama
„istorikui" už pateiktas žinias apie prie galvojimo, kad jų idėjos ir val
popiežius ir jų veiklą to meto vi dantieji asmenys yra geriausi.
suomenėje.
Tokioje visuomenėje geriausia dirva
Gimnazijos laikais negaudavom diktatoriams. Ačiū inžinieriui —
tikslių žinių apie to meto religines istorikui — Aleksui Vitkui.
kovas, o juo labiau apie popiežių iš
daigas. Šiuo metu taip pat teko
Antanas Paužuolis
išgirsti iš kai kurių asmenų, kad A.
Chicago, IL

PADĖKA
Ačiū Jums abiems — autoriui
Aleksui Vitkui ir red. D. Bindokienei
— už įdomų ir nuostabiai objektyvų
straipsnį „Kodėl ne viena krikščionių
bendruomenė? Žvilgsnis į reformaciją". Taip pat padėka priklauso Ze-

nonui Prūsui už straipsnį, kuriame
orginaliai ir logiškai galvojama apie
sielą, dangų ir pragarą,
Rev. dr. Eugenius Gerulis
Naperville, IL

ATVIRAS LAIŠKAS MONIKAI SILIŪNAITEI
Noriu pasidžiaugti Tavo puikiu
rašiniu „Monika Lietuvoje" ir labai
nuoširdžiai už jį padėkoti. Skaity
dama Tavo įdomų dienoraštį, kartu
keliavau po mūsų mylimą Lietuvą.
Žavėjausi (ir ne aš viena) ne tik pačios
įspūdžiais, bet ir neįstengiau atsiste
bėti 10 m. mergytės, gimusios Ame
rikoje, tokiu lietuvių kalbos žinojimu,
rašymu, nuostabiais posakiais, kone
suaugusiam prilygstančia galvosena...
Tikrai nekantriai laukdavau tęsinių
pasirodymų.
Mintyse pagarbiai mąsčiau apie
pačios tėvelius, tėvukus, mokytojus,
prisidėjusius bei davusius stiprų
pagrindą lietuviškam išauklėjimui.
Juk tėvų elgesys yra kaip toji knyga,
iš kurios vaikai mokosi. Kartu su
Tavimi, pastabioji Monikute, gėrė
jausi juodom „lietuviškom" gulbėm,
smaguriavau, oi taip skanius mažus
lietuviškus agurkiukus su medumi
(kuriuos Vilniuje „Ritos smuklėje"
bematant sušveisdavau), o jau ska
niai kvatodama skaičiau apie tėvuko
pamėgimą maudytis vonioje šiltame
vandenyje, nei su draugu murdytis
šaltoje upėje (tai priminė ir mano
dukros, kiek jaunesnės už Tavo tėvu
ką, tokį pat mėgstamą pasirinkimą).
Geroji Monikute, labai patiko

Tavo dosni širdelė, jog nepamiršai ne
tik savo brangių namiškių, bet pri
siminei ir drauges, pirkdama visiems
dovanas. O va, pačiai smagiai ploju už
tokį gausų knygų pirkimą bei jų skai
tymą (net ir autobuse?)! Tarp geriau
sių Tavo draugių yra ir ištikimiausia
draugė — knyga — tai išminties, lai
mės ir galybės šaltinis (o iš Tavo
straipsnio galima spręsti, jog esi gerai
apsiskaičiusi. Valio Tau!).
Kažkada seniai esu skaičiusi (ne
beprisimenu kieno, nors atmintyje
blyksteli, rodos, Vydūno) įdomų paly
ginimą: „Žmonija yra Dievo sodas.
Šeima yra to sodo medis. O to medžio
vaisiai yra geri vaikai".
Darbščioji Monikute, besidžiaug
dama bei besididžiuodama, jog jūsų
šeimos medis toks turtingas nuosta
biais vaisiais — gabiais vaikučiais —
linkiu pačiai neprarasti noro rašyti,
nes tam turi nepaprastai lanksčią
plunksną bei Dievo dovanotą talentą,
sėkmės moksle ir visuose darbuose!
Kas žino, gal užaugsi viena žino
miausių rašytojų ar žurnalisčių?!
Gero vėjo kūrybos (ypač lietuviškame)
lauke!
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

01, KAD JŲ DAUGIAU BŪTŲ
Jeigu mūsų visuomenėje būtų
daugiau Stasių Semėnienių ir An
tanų Paužuolių, „Draugo" laiškų sky
riuje niekuomet nestokotume įdomių
komentarų, nuomonių ir laiškų. Šie
mūsų skaitytojai ne tik laikraštį per
skaito, bet į viską kreipia dėmesį, ne
bijodami pareikšti savo mintis, para
šyti kelis sakinius ir atsiųsti tuos ko
mentarus laiškų skyriui. Kaip gera,
kad yra žmonių, sugebančių į viską
reaguoti.
Daug kartų girdėjome, kad laiš
kų skyrius yra vienas populiariausių
— visi trečiadieniais skuba atsiversti
tą puslapį ir pasiskaityti laiškus. Bet,
deja, mūsų skaitytojai tiesiog negali
prisiversti patys kelis sakinius pa
rašyti ir atsiųsti (žinome, kad jie tik

rai raštingi).
„Drauge" skelbiame daug me
džiagos. Tiesiog sunku suskaičiuoti,
kiek per savaitę 72-uose jo puslapiuo
se išspausdinama žinučių, praneši
mų, straipsnių ir straipsnelių. Vienos
temos skaitytojams patinka, kitos ne
patinka, tad kodėl nepakomentuoti,
kodėl nepasidalinti savo nuomone,
savo patirtimi su kitais „Draugo"
skaitytojais? Juk visi esame viena
šeima, kurios pagrindinis jungiama
sis vardiklis ir yra „Draugas". Nebū
kime „tylioji dauguma" (šiaip lietu
viai nesidrovi savo nuomonę, ypač
neigiamą, įvairiais klausimais garsiai
reikšti). Savo laiškais praturtinkite
„Draugą". Lauksime.
Redakcija
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SKAUTYBES KELIAS
Rako stovyklos 50 metų jubiliejaus aidai
Atkelta iš 2 psl.
Vieną vakarą vakarinių programų vedėjai surengė „Talentų vakarą". Čia galėjo pasirodyti kiekvienas, turįs ką nors įdomaus.
Buvo ir du šokių vakarai jau
nimui. Ar jie davė naudos skautiš
kam patyrimui? Gal tik kai kuriems
išlieti energiją, o sesėms galimybę
gražiau pasipuošti.
Stovyklautojai dalyvavo suruoš
toje „olimpiadoje" ir turėjo atlikti
nustatytus darbelius. Skautai buvo
suskirstyti į maišytus būrelius ir
kiekvienas būrelis lenktyniavo už
davinio atlikimu. Vakare, nuleidus
vėliavas, laimėjusios grupės buvo
apdovanotos žymenimis.
Pažymėtina, kad šiais metais
Rako stovykla buvo užimta visą
mėnesį: savaitę prieš stovyklą joje
surengti paskiltininkų kursai. Kur
suose dalyvavo 12 asmenų. Kursams
vadovavo vs. Vanda Aleknienė ir s.
fil. Audra Lintakienė.
Stovyklai užsidarius ir likus 35
skautams, norintiems išmokti bu
riavimo, buvo suruošti buriavimo
kursai. Kursams vadovavo j . s . gin
tare Laura Lapinskienė. Sesė Laura
buriavime, jūrų pionerijoje ir burių
valdyme turi didelį patyrimą. Ji

buvo vyriausia kapitonė šiuose kursuose. Sesei Laurai talkino j.ps. Vilija Kielienė, j.ps. Onutė Savickienė,
Raimundas Kazlas, Vilija Jozaitytė
ir Austėja Kaveckaitė. Kursantus
sudarė stovyklavę jūrų skautės ir
jūrų skautai, išskyrus tris žemės

•
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nesniems. Ačiū j.s. Danai Mikužienei, kad apsiėmė vadovauti šiai jubi
liejinei „Rakąs 50" stovyklai. Skau
tai, tėvai ir vadovai yra dėkingi
„Geležinio Vilko" korporacijai, kad
nupirko šią žemę, įgalinus skautus
toliau stovyklauti,
Rako ąžuolynas džiaugtųsi, jeigu LSS Pirmija pasirinktų šią
stovyklavietę devintajai Tautinei
stovyklai,

skautus. Tai Rima Lintakaitė, Do
mink ir Antanas Paužuoliai.
Džiugu, kad vyksta bendradar
biavimas, tik reikėtų, kad šis ben
dradarbiavimas būtų išplėstas didėsniu mastu. Žemės skautai mielai
norėtų sužinoti apie laivelių vaidymą.
„Rakas 50" stovykla baigėsi,
prieš tai priglaudusi tūkstančius
lietuviško jaunimo. Šioje stovyklavietėje daugybė skautų įgijo patyri
mo laipsnių, išmoko vadovauti jau•

Pabaiga.
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Kybartų „Birutės" ir „Kęstučio" skautų būrelis šią vasarą po įžodžio Vištyčio šilelyje.

Tas truputį neramino, bet mūsų kuopos vadas
Tigras pasakė: 'Tai čia dabar vykdomi penkmečio
planai'. O tuo metu tikrai buvo ariama naktimis.
Aprimome. Anksti rytą buvo taip lemta, kad sargy
boje buvau aš. Nuostabioje ryto tyloje išgirdau silp
ną traškesį, tartum paukščiukai šokinėtų nuo ša
kutės ant šakutės. Kai pajutau, kad treškėjimas
labai arti ir tuojau pasirodys treškėtojai, nutariau
pažadinti miegančius vyrus. Slėptuvėje buvo 14 vy
rų ir viena mergina. Rankos mostu parodžiau, kad
netoli kažkas yra, bet pridūriau, kad tai tikriausiai
šernai, einantys iš naktinės medžioklės. Šitokių
atsitikimų būdavo. Ir pasirodė šernas, tik su pen
kiakampe žvaigžde. Jis suriko: 'Bandit!' - ir dar
pridėjo, kaip įprasta: 'Blia....' Partizanai buvo
pasirengę, atidengė ugnį. Burliokai turėjo sukristi
patys. Jų buvo daug. Mes buvom išduoti, tai buvo
sužinota vėliau, mums išeitis buvo viena - trauktis.
Su kariuomene nepakariausi. Susidarė situacija,
kad partizanai atsiskyrė į tris dalis. 6 vyrai išėjo la
bai laimingai Troškūnų kryptimi, kitus tris pasi
tiko rusai ir vieną nukovė, o mus 6 atskyrė Troš
kūnų miestelio pievose, ir apygardos vadas, daly
vavęs daugelyje kautynių, pasakė: 'Vyrai, mums
žūt būt reikia mestis per vieškeliuką, pralaužti
užkardą! Priešingu atveju mes visi čia žūsime, nes
čia didelio miško pakraštys, pievos, krūmai'. Vadas
sukomandavo: pirmyn! - ir mes pradėjome šaudy
dami laužtis per vieškeliuką, bet nieko negalėjom
padaryti. Buvo sužeistas ir be sąmonės krito kul
kosvaidininkas Sigitas Simanonis. Visai prie manęs
žuvo Juozas Sileika-Sviedrys, o apygardos vadui
Montei kulka tik 'pabučiavo' j galvą. Jis sukoman
davo: atgal! Atšliaužėm nuo vieškeliuko, visur
aplinkui šaudė paieškos daliniai, mes ilgai ten
negalėjom būti. Tris kartus bandėm prasiveržti ir
vis nesėkmingai. Toje apsuptyje išbuvome 4 vai.
Apygardos vadas pasakė, kad baigiasi šoviniai, kad
jam tokiose beviltiškose kautynėse dar netekę būti,
ir pasiūlė nusišauti. Mūsų daugelis pasipriešino,
sakėm, šautis neverta, geriau veržtis, tegu jie nu
šauna. Apygardos vadas stojo stačias ir pradėjo
šaudyti. Kai priešai šaudo, iš tos vietos matyti dū
mai. Vadas iš čekoslovakiško kulkosvaidžio 'Brno'
pervarė per tuos lizdus, ir šaudymas nutilo. 'Gana,
šitie daugiau nebešaudys', - pasakė vadas. Mes visi
kartu šokom per vieškeliuką ir, mūsų nuostabai,
visi keturi likom gyvi ir sveiki.
Apygardos vadas buvo narsus, sumanus vyras,
dalyvavęs Rytų fronte, išmestas desantu iš Vo
kietijos, kur buvo trumpai apmokytas. Jo dėka ne
tik aš, bet ir daug kitų partizanų buvo išgelbėti iš
keblių padėčių", - papasakojo Jonas Kadžionis.

VIENO BIJAU, KAD MANO
TAUTA ATMINTIES
NEPRARASTŲ
Aukštaitijos partizanų keliais
AUDRONĖ V. ŠKIUPAmE
Nr.4
Andrioniškis
Andrioniškis, žmonių vadintas 17-ąja respubli
ka, nes ten pokariu gyvenimą diktavo partizanai.
Tai Šimonių girios pakraštys, Ramuldavos miškas.
Į partizanų gretas okupantams pavykus infiltruoti
provokatorių prof. A. Markulį, jiems pavyko suži
noti, kad Algimanto apygardos vado Antano Slučkos-Šarūno bunkeris yra Butiškių kaime, šalia
Juozo Jovaišos namo rūsio. 1949 m. spalio 27 d.
sodybą apsupo didžiulė kariškių grupuotė. Bun
keryje tuo metu buvo Slučka ir jo žmona Railaitė
Slučkienė. Apie tai žuvimo vietoje, kur dabar yra
pastatytas kryžius, papasakojo šio įvykio dalyvė,
buvusi politinė kalinė Bronė Jovaišaitė Bačinskienė. Ji buvo šios sodybos šeimininko dukra.
„Mūsų šeimoje buvo trys broliai ir dvi seserys.
Okupantams užėjus broliai ėmė slapstytis ir išsi
kasė bunkerį. Rusai sudegino mūsų sodybą iki pa
matų - gyvenamuosius namus, tvartą, daržinę. Li
kome pliki nuogi ir 5 metus gyvenome kartu su par
tizanais šitoje žeminėje kartu su seseria Leonora
Jovaišaitė. Mes partizanus gydėm, slaugėm, norė
jom sulaukti laisvos Lietuvos. Partizanai buvo gar
bingi vyrai, tokie kaip Urbonas-Lakštutis, moky
tojas; Palavenis - gydytojas; Slučka-Šarūnas. Prisi
menu jo paskutinius žodžius. Jis apkabino mane pra
kaito išpiltomis rankomis ir sakė: „Tu tvirta, nepa
siduok, jūsų iš Lietuvos neišveš, aš ką tik perskai
čiau žinią iš Amerikos. Lietuva bus laisva. Tęskit
pradėtą žygį". Laisvės jis nesulaukė. Apsupus sody
bą ir man išlindus iš bunkerio fašistai pradėjo klau
sinėti, kur yra Šarūnas. Sakiau: tamsu, nieko ne
mačiau. Jie antrą kartą kišo mane į bunkerį, davė
prožektorių. Partizanai bunkeryje, matyt, pagalvo
jo, kad lenda koks skrebas. Kai aš jau girdėjau jų
balsus, mačiau šviesą, pasigirdo didelis sprogimas.
Mane apsmaigstė atplaišais, skeveldrom, apkurti
no. Plašenos įsibedė į akį, apsipyliau kraujais. Daž

nai galvoju čia atėjusi, ar aš išlindau iš to bunkerio,
ar kas mane ištraukė. Iki šiol nežinau, kaip likau
gyva. Kai įlindau į bunkerį, buvo šviesu, kai išlin
dau - buvo jau labai tamsu, aplinkui degė laužai,
rusai atkasinėjo bunkerį, norėdami išimti lavonus.
Mane pririšo prie medžio. Sesuo jau buvo pririšta.
Buvau visa aptekusi smėliu, nieko nemačiau ir ne
girdėjau, iš akies sroveno kraujas, galva buvo pilna
plašenų. Iškasė lavonus - mano brolį Juozą Jovai
šą, Railaitę Slučkienę ir Antaną Slučką, sukrovė
visus į sunkvežimį ir mus visus išvežė į Kauno sau
gumą, kur dar kartą teko pamatyti juos. Pamačius
jų lavonus mane kaip perkūnas iš giedro dangaus
trenkė: aš netekau sąmonės ir buvau paguldyta į
psichikos ligoninę Kęstučio gatvėj. Kai buvo baigti
tardymai, mane nuvežė pasirašyti bylai. Gavau 10
metų. Labai norėjau sugrįžti į Lietuvą ir dar kartą
pamatyti šią vietą. Ir dabar, kai man būna sunku,
ateinu, atsisėdu ant akmenėlio ir tartum su jais vi
sais pasikalbu. Jaučiu nuoskaudą, kodėl jie nesu
laukė laisvos Lietuvos. Jeigu Lietuvai būtų vadova
vęs Antanas Slučka, ji nebūtų atsidūrusi tokioje pa
dėtyje kaip dabar. Jis mylėjo visus žmones, kiek
vienam norėjo gero. Gilus prisiminimas apie jį išliks
iki mirties", - papasakojo Bronė Bačinskienė.
Bus daugiau.

Algimant
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Paskirti nauji Seimo komitetų
vadovai
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Valdančiąją koaliciją sudarančioms
partijoms baigus derybas dėl parla
mentinių postų, Seimas antradienį
patvirtino visų parlamento komitetų
vadovybę.
Už nutarimą balsavo 59 Seimo
nariai, prieš — vienas, o susilaikė 6
parlamentarai.
Seimo Aplinkos- apsaugos ko
miteto pirmininku paskirtas medžio
tojas socialdemokratas Bronius Bradauskas, o jo pavaduotoju — social
liberalas Gintaras Jakavonis.
Iki šiol komitetui vadovavo irgi
medžiotojas „darbietis" Antanas Bo
sas.
B. Bradauskas yra buvęs Aplin
kos apsaugos ministru, iki šiol jis bu
vo Biudžeto ir finansų komiteto pir
mininko pavaduotojas.
Audito komiteto pirmininku pa
skirtas konservatorius Donatas Jan
kauskas, o jo pavaduotoju — buvęs
komiteto vadovas valstiečių liaudi
ninkų frakcijos narys Artūras Skar
džius.
Seimo Ekonomikos komiteto pir
mininke išrinkta socialdemokrate Bi
rutė Vėsaitė.
Iki šiol komitetui vadovavo vals
tietis liaudininkas Vytas Navickas,
kuris atsistatydinus 13-osios Vy
riausybės premjerui Algirdui Bra
zauskui, o jo pareigas užėmus Gedi
minui Kirkilui, tapo ūkio ministru.
B. Vėsaitė Ekonomikos komitete
dirba nuo 2000 metų.
Ji taip pat vadovauja parlamen
tinei Verslo ir užimtumo komisijai,
tačiau jau yra pareiškusi norą dėl už
imtumo ir dažnų komandiruočių į už
sienį trauktis iš jos pirmininkės pa

reigų.
Ekonomikos komiteto pirminin
kės pavaduotojas kol kas lieka „dar
bietis" Pranas Vilkas.
Pagal valdančiųjų susitarimą, šis
postas turėtų priklausyti pilietininkams ir į šias pareigas yra siūlomas
Vladimiras Orechovas.
„Toks yra valdančiosios koalici
jos susitarimas ir jis mums — įstaty
mas. Ir nė su kuo nesiderėsime", —
BNS tvirtino V. Orechovas.
R Vilkas iš „darbiečių" frakcijos
buvo perbėgęs pas socialdemokratus,
tikėdamasis Ekonomikos komiteto
vadovo posto, bet jo negavęs ir siek
damas išsaugoti pavaduotojo parei
gas, po poros savaičių grįžo pas „darbiečius".
Biudžeto ir finansų komitetui li
ko vadovauti piketininkas Jonas Lion
ginas, komiteto pirmininko pava
duotojais tapo liberaldemokratas Vy
tautas Galvonas ir liberalas Kęstutis
Glaveckas.
Informacinės visuomenės plėtros
komitetui vietoj socialdemokratės
Irenos Šiaulienės, kuri tapo frakcijos
seniūne, vadovaus liberalcentristas
Rimantas Remeika, o jo pavaduotoju
bus konservatorius Algirdas Vrubliauskas.
Kaimo reikalų komiteto pirmi
ninku patvirtintas valstietis liaudi
ninkas Viktoras Rinkevičius, jo pava
duotoju — „darbietis" Vytautas
Kamblevičius.
Socialinių reikalų ir darbo ko
mitetui ir toliau vadovaus socialde
mokratas Algirdas Sysas, o jo pava
duotoju išrinktas „darbietis" Ze
nonas Mikutis (vietoj Jadvygos Zin
kevičiūtės).

Efektyviai investavusi ES
paramą, Lietuva uždirbs
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Lietuvai efektyviai investavus Eu
ropos Sąjungos (ES) numatytą finan
sinę paramą 2007-2013 metams,
papildomai pavyktų sukurti 52 mlrd.
litų bendrojo vidaus produkto.
„Tai beveik tiek, kokios vertės
per vienerius metus šalyje sukuriama
prekių ir paslaugų — per 70 mlrd.
litų. Tokiu būdu mums Vakarų Euro
pos šalių išsivystymo lygiui pavyti
atsiranda vieneri papildomi metai",

— antradienį Seime kalbėjo prem
jeras Gediminas Kirkilas, pristatyda
mas veiksmų programą, kaip bus pa
naudojama Lietuvai ES skirta 20072013 metų struktūrinė parama.
2007-2013 metais ES struktūrinė
finansinė parama Lietuvai sieks 23
mlrd. litų.
Pasak jo, kitų metų pabaigoje
bus galima atsakyti, ar tinkamai ES
parama buvo panaudojama 20042006 metais.

Siaurės Amerikos Nacionali
nės krepšinio asociacijos (NBA)
klubo „Cleveland Cavaliers"
vidurio puolėjas Žydrūnas Ilgauskas
ikisezoninėse rungtynėse sekmadienį
su „Toronto Raptors" komanda pa
tyrė kelio traumą. Varžybose, kurias
„Cavaliers" išvykoje pralaimėjo
90:91, Z. Ilgauskas per 12 min. su
rinko 11 taškų, atkovojo 3 kamuo
lius, suklydo 1 ir prasižengė 3 kartus.
Lietuvis tikisi sugrįžti į aikštę pas
kutinėse ikisezoninėse rungtynėse.
Rygoje vykusiame pasaulio
veteranų graikų-romėnų imty
nių čempionate svorio kategorijoje
iki 120 kg Lietuvos atstovai iškovojo
du bronzos medalius. A divizione ap
dovanojimą laimėjo klaipėdietis Al
bertas Kavoliūnas, o D divizione bron
za džiaugėsi panevėžietis Gintaras

Trepočka. Pirmenybėse dalyvavo im
tynininkai iš 34 valstybių.
Europos rankinio federacijos
(EHF) taurės moterų varžybų
antrojo etapo atsakomosiose
rungtynėse sekmadienį Lietuvos
čempionė Vilniaus ,,RSK Eglė"
namuose 34:20 (20:9) sutriuškino
,,Clube Jovem Almeida Garrett"
(Portugalija) ekipą ir pateko į aštuntfinalį. Nugalėtojų komandai Auksė
Rukaitė pelnė 7, Gabija Bugėnienė —
6, Aistė Zarakauskaitė — 5, Živilė
Jurgutytė ir Sandra Ruginytė — po
4, Laima Bernatavičiūtė — 3, Mo
nika Matuzaitė — 2, o Viktorija Belekova ir Vitalija Lebelionytė — po 1
įvartį. Pirmąsias rungtynes Vilniaus
komanda taip pat laimėjo 39:16
(17:5). „RSK Eglės" varžovė aštuntfinalyje paaiškės ištraukus burtus.

Susitiko Lietuvos ir Italijos
kariuomenių vadai
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Lietuvos ir Italijos kariuomenių
vadai Vilniuje aptarė šalių karių ben
dradarbiavimą Afganistane ir Lie
tuvos karo aviatorių mokymą skrai
dyti naujaisiais Italijoje įsigytais
transporto lėktuvais.

V Tutkus.
Be to, kariuomenių vadai kal
bėjosi apie galimybę surengti Lietu
vos lakūnų ilgalaikius taktinio skrai
dymo mokymus Italijoje.
Šiemet Lietuvos kariuomenė iš
Italijos bendrovės „Alenia Aeronau-

Itaiijos kariuomenės vadas Giampaolo Di Paola (k), Lietuvos kariuomenes va
das Valdas Tutkus (2d), krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ( d ) .
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Kaip BNS sakė Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras Val
das Tutkus, antradienį susitikime su
Italijos kariuomenės vadu admirolo
Giampaolo Di Paola viena svarbiau
sių temų buvo Afganistane tarnau
jančių Lietuvos karių saugumo sus
tiprinimas.
„Italija, vadovaujanti Herato
provincijos atkūrimo grupei (PAG),
stiprina savo greitojo reagavimo pa
jėgų sudėtį ir technines priemones,
todėl aptarėme, kaip, iškilus būtiny
bei, jie galėtų paremti Lietuvos ka
rius kaimyninėje Goro PAG", — sakė

tica S.pA." už 75 mln. eurų (258,75
mln. litų) įsigijo tris taktinius trans
porto lėktuvus „C-27J Spartan'\ Pir
masis iš trijų lėktuvų Lietuvą pasieks
šiemet lapkritį. Šiuo metu Italijoje
valdyti naujuosius lėktuvus ir juos
prižiūrėti mokosi 12 Lietuvos karinių
oro pajėgų atstovų — pilotai bei skry
džio inžinieriai.
G. Di Paola taip pat susitiko su
krašto apsaugos ministru Juozu Ole
ku, Seimo nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininku Algi
mantu Matulevičiumi, ministru pir
mininku Gediminu Kirkilu.

Rusai skelbia sulaikę pareigūną,
šnipinėjusi Lietuvai
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) —
Rusijos Federalinė saugumo tarnyba
antradienį paskelbė Kaliningrado sri
tyje sulaikiusi pareigūną, kaltinamą
valstybės paslapčių perdavimu Lie
tuvai.
„Rusijos FST Kaliningrade sulai
kė Rusijos pilietį, kuris ilgą laiką ben
dradarbiavo su Lietuvos specialio
siomis tarnybomis", — agentūroms
AFP ir „Interfax" sakė FST atstovas.
Anot atstovo, įtariamasis yra Ka
liningrado srities baudžiamosios ir
pataisų inspekcijos viršininko pava
duotojas, vidaus tarnybos papulki
ninkis Vasilij Chitriuk.
Tuo tarpu šios inspekcijos ats
tovė spaudai Regina Cepkova BNS
teigė, kad V Chitriuk yra eilinis vie
nos pataisos reikalų inspekcijos Kali
ningrado rajone darbuotojas. Ji pa
tvirtino, kad V Chitriuk buvo sulai
kytas, tačiau kokiomis aplinkybėmis
— nekomentavo.
Skelbiama, kad pas sulaikytąjį
esą rastos elektroninės laikmenos
„su valstybės paslaptimis" apie Bal
tijos laivyno ir ginkluotųjų pajėgų
Kaliningrado srityje kovinę ir mobili
zacinę parengtį.
Pasak Rusijos specialiųjų tarny
bų atstovo, gauta „nenuginčijamų
įrodymų", kad „Lietuvos spectarnybų pavedimu" šiuos duomenis- B.
Chitriuk už piniginį atlygį gaudavo iš
buvusių tarnybos draugų ir pažįs
tamų Rusijos kariuomenėje.
Iškelta baudžiamoji byla dėl vals

tybės išdavimo.
Lietuvos premjeras Gediminas
Kirkilas, BNS paprašytas komentaro,
pareiškė, kad „mes ten nešnipinėjam". Jis pridūrė, kad Lietuva siekia
palaikyti gerus santykius su kaimy
nais, įskaitant Rusiją.
Premjeras atsisakė spėlioti, ar
tariamai Lietuvai šnipinėjusio parei
gūno sulaikymas nėra Rusijos atsako
masis žingsnis į jos diplomato išsiun
timą iš Vilniaus dėl panašių kaltini
mų.
Kaip žinoma, prieš dvi savaites
išvykti iš Lietuvos buvo paprašytas
Rusijos ambasados pirmasis sekreto
rius Oleg Riabčikov. Jis buvo įtaria
mas šnipinėjimu bei siekimu daryti
įtaką Lietuvos apsisprendimui pa
remti Gruziją, kilus jos santykių su
Maskva krizei.
Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) vadovas Justinas Karosas pa
stebi, kad pareigūno sulaikymas „lai
ko prasme sutampa" su Lietuvos spren
dimu iš Lietuvos išsiųsti šnipinėjimu
įtariamą Rusijos ambasados parei
gūną, tačiau sakė, jog nereikėtų sku
bėti sieti šių įvykių.
„Kiek esu gavęs žinių, sulaikytas
Rusijos pareigūnas, ne mūsų valsty
bės pilietis, kuris rinko slaptas žinias.
Tai dar nerodo, kad tas žinias jis rin
ko Lietuvai", — BNS sakė J. Karosas.
Lietuvos Užsienio reikalų minis
terija ir Valstybės saugumo departa
mentas nekomentuoja FST praneši
mo.
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TAUTOS IŠLIKIMAS GLOBALINIAME
CIKLONE
VILIUS BRAŽĖNAS
Aišku, kad šio klausimo tiksliai
neišnagrinėsime ir neišspręsime
trumpame straipsnyje. Tačiau tikė
kimės, kad tai paskatins kai ką iš
autoritetų politikoje, žiniasklaidoje,
akademijoje ir visuomenėje pažvelg
ti į šį opų klausimą daug giliau ir
plačiau, ir garsiai prabilti apie
sprendimus atsakymų ieškančiai
tautos daliai.
Pilna reiškinių, kad pasaulinės
„blogio imperijos" siekiančios galios
ir jų samdytos smegenys bei pirkti
liežuviai bando tautas suklaidinti.
Prieš tai geriausias ginklas yra žino
jimas, supratimas kas iš tikrųjų
vyksta pasaulyje, nes nežinojimas,
kaip matėme, daugeliui tautų ir pa
vienių žmonių yra brangiai kai
navęs.
Tenka džiaugtis, kad įspėjimų
apie pasaulinės valdžios pavojų yra
pateikę net žymūs pasaulio autorite
tai. Tai jau 1884 m. padarė popiežius
Leonas XIII Enciklikoje „Humanum
genus", kurioje kalbėjo apie frankmasonus. 1920 m., matyt įžiūrėjęs
globalizavimo pastangas, popiežius
Benediktas XV įspėjo: „Pasaulio
valdžios atėjimo ilgisi visi blogiausi
ir iškrypėliški elementai. Tokia vals
tybė panaikintų visus tautinius
lojalumus. Joje nebūtų pripažįsta
mas joks tėvo autoritetas virš jo
vaikų, ar Dievo viršenybė virš žmo
nių visuomenės. Jei tokios idėjos bus
įgyvendintos, tai neišvengiamai seks
dar negirdėtas teroro viešpatavi
mas".
Pasirodo, tą patį apie pasaulinę
valdžią galvojo ir popiežius Jonas
Paulius II. Ir jis įspėjo, jog tai būtų
teroro valdžia, jei ją „sugebėtų su
kurti arba lenininis marksizmas,
arba demokratinis kapitalizmas".
Tarp daugybės žymių pasau
liečių, perpratusių globalizmo esmę,
yra JAV senatorius, 1964 m. Res
publikonų partijos kandidatas į
prezidentus — B. Goldwater. 1979
m. jis aiškiai apibūdino globalisto
didžturčio D. Rockeffeler 1973 m.
sukurtą „Trikraštės komisijos" („Trilateral Commission") pavojų. (Ją su
daro žymiausi Europos, JAV, Ka
nados ir Japonijos globalistai, po
šimtą iš kiekvieno krašto.) Savo kny
goje jis parašė: „Mano supratimu
Trikraštė komisija atstovauja gud
riai suderintoms pastangoms už
grobti kontrolę ir įsitvirtinti ketu
riuose galios centruose — politinia
me, finansiniame, intelektualiniame
ir bažnytiniame... Laisvei — dva
sinei, politinei, ekonominei — ne
skiriama jokios svarbos Trilateristų
kuriamame būsimame šimtmetyje".
Tai primena ispanų kilmės
amerikietį filosofą Santajaną, apie
kurio patarimą derėtų pamąstyti ne
tik mūsiškiams filosofams, bet ir (gal
ypač?) politikams. Santajaną teigia:
„Žmogaus kojos turi remtis savo
krašto žemės, bet jo akys turi apžvel
gti pasaulį".
Tad šiandien čia ir bandome
bent trumpai vykdyti šio konkretaus
filosofo patarimą. Ir Lietuvos Res
publikai, ir lietuvių tautai tikrai

padėtų išlikti bet kokiuose cikluose,
jei mūsų susipratę tautiečiai, ir ypač
inteligentai, paklustų George Santajanos patarimui.
Keistokai atrodo priešingybė
tarp viešumoje reikšto didelio susi
rūpinimo neseniai Azijoje sklidusiu
paukščių gripu ir intelektualinėje
sferoje vyraujančia tyla apie akivaiz
džiai skleidžiamą, ką galima pava
dinti „tautų gripu" — globalizmą,
visuotinį kosmopolitizmą. J u k aišku,
kad „tautų gripas" žudo tautas,
kurios susimokėliams pastoja kelią į
pasaulinį ekonominį ir dvasinį
monopolį.
Stalinas yra pamokęs visų rūšių
globalistus, kaip žudyti tautas net be
Gulago: „Jei sugebėsime sunaikinti
bent vienos kartos tautinę savigarbą
ir patriotizmą, būsime nužudę
tautą". Tai reiškia, kad mums, ko
jomis „atsirėmusiems savo krašto
žemės", būtina žvalgytis pasaulyje,
kad pamatytume, iš kur, kokiais
keliais ir vardais ateina tautų žu
dikai. Suprantama, kad neturime
išleisti iš akių ir galimų tautos
žudikų, valgančių Lietuvos duoną.
Ypač jaunimas, žvaliomis aki
mis apsižvalgęs pasaulyje, apie
Lietuvą besisukančiame globalizmo
ciklone pastebės, tikrų tautas žu
dančių vėjų sūkurius. Tarp jų įvai
raus stiprumo sūkuriais pasaulio
tautas pirmiausia veikia įvairios
(pasaulinės valdžios užuomazgos)
Jungtinių Tautų nutautinimo ir
nuvalstybinimo
polipo
rankos:
UNESCO, UNICEF, Pasaulio ban
kas, Tarptautinis valiutų fondas
(TVF), kurti bandoma (pagal ES pa
vyzdį) Afrikos Sąjunga, Amerikos
Sąjunga ir, laimei, dar gerai nesusikūrusi Europos Sąjunga (ES).
Tai primena nuostabų, bet, pa
gal autorių, nestebėtiną garsaus
ruso rezistento Vladimiro Bukovskio
pasisakymą apie ES jo šių metų va
sario mėnesį Briuselyje pasakytoje
kalboje. „Brussels Journal" redakto
rius aprašė Bukovskio kalbą: „Ponas
Bukovskis ES pavadino 'pabaisa'
Cmonster'), kuri turi būti sunaikin
ta, ir — juo greičiau, tuo geriau, kol
ji neišsivystė į visiškai totalitarinę
valstybę... Savo kalboje Bukovskis
minėjo konfidencialius dokumentus,
kuriuos jam buvo leista pamatyti
1992 m. Kalbu apie struktūras, apie
įterpiamas tam tikras ideologijas,
apie planus, kryptį, neišvengiamą
plėtimąsi, panaikinimą tautų, kas
buvo Sovietų Sąjungos tiksluose".
V. Bukovskio kalbą suorganiza
vo Anglijos Nepriklausomybės parti
ja. Jdomu, kad 2001 m. gruodžio 15
d. konferencijoje Kaune istorikas dr.
Algimantas Liekis pareiškė: „Beje,
už globalizaciją visą laiką 'kovojo' ir
bolševikų partija, jos vadas V. Le
ninas, kuris apie 1917 m. parengė ir
savotišką programą, kaip sukurti,
JAV pavyzdžiu, 'Jungtinės Europos
valstijas' ".
Tai neabejotinai mus verčia
pagalvoti, kaip bent jau SSRS aukos
turėtų gelbėti ES nuo Briuselio ti
ronijos.
Globalizmo ciklono vėjai nėra
toli nuo Vilniaus. Telefonų abonentų
knygoje užtinkamas įdomus abonen

tas: „UNESCO Lietuvos nacionalinė
komisija". Tuoj suklusi: koks čia
dalykas? Žinoma, kad UNESCO
veikia New York mieste, Paryžiuje,
Ženevoje. Ženeva pagarsėjo, tarp
kitko, tuom, kad Ženevos JT —
UNESCO įstaigose buvo draudžia
ma platinti Solženycino knygą „Gulag". Paryžiuje pasirodė, kad tarp
septynių Prancūzijos ištremtų so
vietų šnipų bene tik keturi
UNESCO štabo veikėjai.
New York UNESCO be kitų
„žygių" primena: prieš kokį 30 metų
UNESCO (pasaulio švietimo ir kul
tūros ministerija) išleido gražią kny
gą apie Sovietų Sąjungą. Joje juodu
ant balto" pasaulis buvo painformuo
tas, kad okupuota Lietuva, Latvija ir
Estija buvo (be jokio „gal" ar „bet")
Sovietų Sąjungos dalis. Į protestus
negavome atsakymų. Ar belieka ste
bėtis tuomi, kad JT generalinis sek
retorius U. Thant „patvirtino", kad
„Lenino idėjos atsispindi JT Char
tijoje". Tai jis pasakė Helsinkyje,
UNESCO suruoštame Lenino pager
bime, minint jo 100-ąjį gimtadienį
1970 m.
Tad ar galima tikėtis, kad Vil
niuje sėdinti UNESCO komisija
kelia mūsų vaikų patriotizmą ir
žmonių tautinę savigarbą? Tenka
spėti, jog dalykai vyksta atvirkščiai.
Ypač, kad net amerikiečiai patriotai
įspėja tėvus, jog UNESCO braunasi į
JAV mokyklas su JAV idealams ir
Konstitucijai priešingomis progra
momis. Ar kas pasidomėjo, kiek to
yra Lietuvoje, ir kiek tai mums kai
nuoja.
Tad turėtume prieiti išvados,
kad globaliniame ir Lietuvą tiesio
giai saistančiame globalizmo ciklone
nėra nė truputėlio tautinei savigar
bai, tautinei savimonei ar patriotiz
mui išlaikyti ir pakelti palankių
vėjų. Jie, deja, pučia ir mūsų tautai
priešinga linkme. Tai reiškia, kad
privalu visiems patriotams, Lietu
vai lojaliems piliečiams, įsijungti į
dvasinių užtvarų, skirtą tautų žu
dikų idėjų įsiskverbimui į tautos
sąmonę bei pasąmonę, statybą.
Ypač mūsų jaunimas turėtų
pakilti į ideologinį partizaninį ir po
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to organizuotų pulkų karą už tautos
išlikimą. Jie gali sava dvasia už
krėsti ir panašioje padėtyje esančių
kaimyninių tautų jaunimą, jei jis
dar nėra pakilęs kovai.
Daug senųjų kovotojų, laimei,
dar tebekovoja už visišką Lietuvos
prisikėlimą. Tačiau, jei mūsų kai
myninės tautos ir mes pralaimėtume
kovą už laisvę ir tiesą, ne šių dienų
senimas, o jaunimas gyventų pil
kame pasaulyje: pilkame dvasiškai,
pilkame tautiškai, pilkame valsty
biškai, pilkame kultūriškai, pilkame
religiškai. Ir kas skatintų pažangą
ar pažangos išlaikymą bent šioje
būklėje, jei nebūtų prievolės tautai,
Bažnyčiai, Dievui, jei nebūtų atsa
komybės tėvų už vaikus, vaikų už
tėvus, kaimyno už kaimynus? Tik
įsivaizduokime pasaulį visad pilkais
debesimis, pilkomis pievomis, pil
komis giriomis, apgyvendinti pilkais
žmonėmis. Globalizmas yra siaubin
ga utopija. Matėme, kokią kainą
žmonija užmokėjo ir tebemoka už
komunizmo utopiją. Ar bereikia dar
baisesnės utopijos?
Visa tai gali sustabdyti tautiš
kos tautos, paprasčiausiai tapdamos
ir išlikdamos tokiomis. Lietuviai, ži
noma, turi pradėti kovą Lietuvoje,
pažinę tautos žudikus ir jų metodus.
Senoji karta privalo skirti laiko ir
energijos mokyklų vaikų patrioti
niam ugdymui. Tai gali padaryti
organizuodami ar padėdami orga
nizuoti ideologines moksleivių orga
nizacijas, kaip valančiukus, kudirkaičius, jaunuosius šaulius, atei
tininkus, skautus. Studentai gali
padėti pasiimdami vadovų pareigas.
Akademinis jaunimas turi ir gali
agresyviau plėsti savas ideologines
ir profesines organizacijas.
Stinga išmokslintų, išprususių
vidutinio amžiaus inteligentų ne tik
minėtoje veikloje, bet ir plačiame
visuomeninės bei politinės veiklos
poligone.
Mūsų visų Motina Lietuva, po
kelių istorinių avarijų, po pasaulinio
karo ir okupacijų, dar vis nesveikuoja. Jos slaugymas reikalauja mūsų
visų — nuo jauniausiųjų iki vy
riausiųjų — pastangų.

1-800-775-SEND
www.atianticexpresscorp.com
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mėsą ir padėti į šalį, daržoves
išgriebti ir pertrinti per sietelį arba
sumalti su „food processor". Likusį
puode skystį g a l i m a perkošti i r
nugriebti riebalus, po to užvirti ir į
verdantį sultinį supilti makaroniukus. Virti, kol jie b u s minkšti. Mėsą
supjaustyti mažais gabaliukais i r
sudėti į puodą prie makaroniukų,
supilti s u t r i n t a s daržoves, gerai
įkaitinti ir patiekti dubenėliuose.

2 puod. nesaldaus vyno
1/4 šaukštelio maltų pipirų
Sviestą ištirpinti didelėje keptu
vėje, sudėti svogūnus, uždengti ir
ant lengvos ugnies pakepinti 15-20
Paruošia Julija K. min., retkarčiais pamaišant, kol
svogūnai bus minkšti ir permatomi.
Padidinti karštį, įberti cukrų,
druską ir pavirti dar 20-30 min.,
retkarčiais pamaišant, kol svogūnai
Orams atvėsus, nėra geresnio maisto kaip karšta, maistinga sriuba. gražiai paruduos.
Itališka „ m i n e s t r o n e "
Sumažinti liepsną, įmaišyti mil
Vasarą apie sriubas dažniausiai nepagalvojame, bet rudenį ir žiemą —
turime ne tik pagalvoti, bet dažnai sriubas virti ir valgyti. Tik jau susimil tus ir pakepinti, nuolat maišant, 2-3
1/2 puod. sukapotų
salierų
dami — ne iš skardinukių, nors jos ir gražiai reklamuojamos televizijoje bei min. Nuimti nuo ugnies ir į svo
1 vid. dydžio svogūnas,
suka
kitur. Tos sriubos dažniausiai per sūrios, jose daug riebalų ir visokių „prie gūnus įpilti du samčius karšto sul
dų", kad išlaikytų spalvą, skonį. Namie gaminta sriuba — sveikiausia ir tinio, gerai sumaišant. Po to supilti potas
1 česnako skiltelė,
sutrinta
likusį sultinį ir vyną, suberti drus
skaniausia.
1 puod. smulkiai
supjaustytų
Iš tikrųjų n ė r a jau tiek daug darbo gerą sriubą namie išsivirti, ypač ką, pipirus, užvirti ir ant lengvos
ugnies
pavirti
dar
30
min.
žaliųjų kopūstų
jeigu visuomet šaldiklyje turėsime sušaldyto viščiuko ar jautienos sultinio.
2 šaukštai alyvų aliejaus
Sriubą galima išvirti ir bent ke
Aš visuomet kartą per savaitę (kai atsiranda daugiau laiko) išverdu didelį
4 puod. sultinio (geriausiai tin
puodą sultinio, jį perkošiu, nuimu riebalus, dalį tuojau suvartoju (sultinys letą dienų palaikyti šaldytuve. Pa
šaldytuve gali stovėti apie savaitę), dalį supilu į plastmasinius maišelius ir tiekti taip: ant lėkštės dugno padėti ka jautienos)
1 puod. konservuotų
pomidorų
padedu šaldiklyje. Kai laikas virti sriubą, sušaldytą sultinį lengva atšildyti baltos duonos riekutę (pirma nu1/4 šaukštelio
džiovinto
rau
mikrobangėje arba per naktį padėti į šaldytuvą, o tuomet — galimybės sriu pjausčius visas plutas), tuomet už
pilti iki virimo įkaitintą svogūnų donėlio (oregon)
bai virti yra neribotos...
sriubą.
1/4 šaukštelio džiovinto
baziliko
1 šaukštelis
druskos
Nors atrodo, kad šią sriubą (basil)
Kruopu i r daržovių s r i u b a
Sudėti lęšiukus į didelį puodą, paruošti užima nemažai laiko, bet ji
1/8 šaukštelio maltų pipirų
užpilti
vandeniu
ir
pavirti
uždengus
tikrai „kitokia" ir skani, tad verta
4 puod. vandens arba jautienos
1/4 puod. makaronų
(geriausiai
1
vai.,
arba
kol
jie
bus
visai
minkšti.
pamėginti.
sultinio
tinka „elbow")
1 skardinukė pomidorų (apie 16 Lęšiukus pertrinti per sietelį arba
1 puod. konservuotų
baltųjų
sumalti „food processor" inde. Padėti
Abėcėlės s r i u b a
uncijų dydžio)
pupelių iš skardinukės
1/2 puod. miežinių kruopų (bar- į šalį.
1 šaukštelis
druskos
Lašinukus
pakepinti
keptuvėje,
1
morka
tarkuoto
Parmesan
sūrio papuo
ley)
kol bus traškūs. Išgriebti spirgučius,
1 pomidoras
šimui
2puod. supjaustytų
morkų
o į taukus keptuvėje suberti miltus,
1 šakelė petražolių
Salierus, svogūnus, česnaką i r
1 vid. dydžio svogūnas
supilti
jautienos
sultinį
i
r
pavirti
1 svogūnas
kopūstą pakepinti aliejuje apie 10
1 puod. salierų lapkočio gaba
maišant,
kol
sutirštės.
Sudėti
smul
1 saliero lapkotis
min. (nuolat m a i š a n t ) . Dideliame
liukų
kiai
supjaustytas
morkas
ir
lęšiukų
1 sv. jautienos
puode įkaitinti sultinį, sudėti pomi
1/2 sv. žalių pupelių
ankščių
„košę",
gerai
sumaišyti,
uždengti
ir
1
šaukštelis
druskos
dorus, prieskonius, pakepintas dar
(green beans), supjaustytų
maždaug
ant lengvos ugnies pavirti apie 30
2 puod. „abėcėlės" formos ma- žoves ir užvirti. Suberti makaronus,
1 colio ilgio gabaliukais
min., kol morkos b u s minkštos. karoniukų
uždengti ir ant lengvos ugnies pavir
1 lauro lapelis (bay leaf)
Pasūdyti
ir
patiekti
su
paskrudinta
8 puod. vandens
ti 20 min. Sudėti nuvarvintas ir šal
1 česnako skiltelė, smulkiai su
balta
duona.
Mėsą sudėti į puodą (nereikia tu vandeniu p e r p l a u t a s pupeles, pa
kapota
*Lęšiukai
parduotuvėse
papras
supjaustyti, nebent gabalas labai virti dar 5 min. P a s k a n i n t i druska ir
1/2 šaukštelio džiovintų ir per
tai
parduodami
sausi
—
maišeliuo
didelis), užpilti šaltu vandeniu, su maltais pipirais.
trintų raudonėlio (oregano) lapelių
se.
Nors
lietuviai
juos
rečiau
vartoja,
dėti daržoves, užvirti ir ant nedi
Sriubą supilstyti į lėkštes ir a n t
1/2 šaukštelio sutrintų džiovintų
bet yra labai maistingi kaip pupelės delės liepsnos pavirti 2 vai., kol mė kiekvienos viršaus užberti tarkuoto
baziliko (basil) lapelių
druskos pagal skonį, bet, varto ar žirniai. Lęšiukai turi kiek savitą, sa i r daržovės bus minkštos. Išimti Parmesan sūrio.
jant sultinį iš kubelių, druskos ne bet įdomų skonį. Verta išmėginti.
reikia, nes jie ir taip sūrūs
SKELBIMAI
Jautienos ir kopūstų sriuba
Užvirti vandenį arba sultinį di
deliame puode, sudėti pomidorus,
NEKILNOJAMASIS TURTAS
SIŪLO DARBĄ
1 nedidelė žaliojo kopūsto gūžė
įmaišyti kruopas, uždengti ir pavirti
20 min. Tuomet sudėti likusius pro
2 šaukštai aliejaus
GREIT PARDUODA
REIKALINGA
duktus, uždengti ir, retkarčiais
1 sv. jautienos, supjaustytos ne
pfraj——| First Landmark Realty
pamaišant, virti 40 min., arba kol dideliais gabaliukais
AMERIKOS LIETUVĖ
kruopos visiškai suminkštės.
3 šaukštai sojos padažo
Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5
DARBUI „OFISE".
10 kvapiųjų pipirų (allspice)
Jeigu norite sutrumpinti virimo
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0
1/4 puod. sukapotų petražolių
laiką, vartokite „ąuick cooking barTel. 708-906-3040
RIMAS
1/4 šaukštelio maltų pipirų
ley* — j ų reikės truputį daugiau,
Kopūstą
stambiai
supjaustyti.
apie 3/4 puod. Šios kruopos išverda
STANKUS
ĮVAIRUS
per maždaug 10 min., todėl pirma Didelėje keptuvėje įkaitinti aliejų,
• Čikagoje ar priemiesčiuose
reikia į puodą sudėti daržoves, kad sudėti mėsą ir pakepinti, kol gražiai
• Greitas kr sąžiningas patarnavimas
P R I I M U GYVENTI VYRESNIO
suminkštėtų. Beje, taip p a t galima paruduos. Sudėti kopūstus, užpilti 8
• Nuosavybių įkainavimas veltui
A
M
Ž
I
A
U
S
Ž
M
O
N
E
S
LEMONTE,
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
vartoti šaldytas šparagines (green puod. vandens, supilti sojos padažą,
šalia Pasaulio lietuvių c e n t r o .
• Pensininkams nuolaida
beans) pupeles, kurios greičiau iš suberti pipirus, užvirti, uždengti ir
Puikios gyvenimo sąlygos, pilnas
ant lengvos ugnies pavirti apie 2
verda.
aptarnavimas.
vai., kol mėsa bus visiškai minkšta.
PASLAUGOS
Tel. 630-518-2496
Suberti
petražoles
ir
patiekti
į
stalą
Lęšiukų sriuba
giliose lėkštėse.
STATE FARM
* Muzikantas Steponas Sadauskas,
1 ir 1/2 puod. lęšiukų* (lentils)
INSURANCE
grojantis akordeonu, saksofonu, smuiku
Prancūziška svogūnų sriuba
6 riekutės rūkytų lašinukų (babei dainuojantis ir galintis nuotaikingai
AUTOMOBILIO,
pravesti įvairias šventes, siūlo savo
con), supjaustytų mažais gabaliukais
NAMŲ, SVEIKATOS ER
paslaugas. Tel. 708-499-6032.
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
GYVYBĖS DRAUDIMAS
6 puod. vandens
1 šaukštas alyvų aliejaus
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
6 puod. plonai
supjaustytų * 50 metų moteris gali prižiūrėti pagy
1 puod. jautienos
sultinio
Off. Mgr. Auksė S. Kane
venusius
žmones,
dirbti
namų
šeimi
2 puod. sukapotų porų (leeks) (skersai) geltonųjų svogūnų
Vilma Jarulienė
ninke ir gyventu kartu. Tel. 708-833Virginija Smuikaitienė
1/2 šaukštelio
cukraus
arba 1 puod. sukapotų svogūnų
9482
kalba lietuviukai.
1 nedidelis
žaliasis
pipiras,
1 šaukštelis
druskos
FRANK ZAPOLIS
smulkiai
sukapotas
2 šaukštai miltų
* Moteris ieško žmonių priežiūros
3208
1/2 VVest 95th St,
1/2 puod. supjaustytų
morkų
8 puod. viščiuko ar jautienos sul- darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti
Evergreen Park, IL 60805
bet kurią savaitės dieną. Legalūs doku
Tel. 708-424-8654.773-581-8654
mentai, vairuoja, geros rekomendacijos.
ĮVAIRUS
Tel. 312-231-0717.
STASYS CONSTRUCTION
* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikus * Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
ir gyventi kartu rusų ar lietuvių šeimose venusius žmones ar vaikus. Tel. 630- * Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikš
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
čiojančius senukus. Susikalba angliškai,
Plainfield ar aplinkiniuose rajonuose. 863-1168.
virtuvių įrengimas: priestatai;
4.5 metų patirtis. Tel. 773-737-6825,
Turi dokumentus. Tel. 815-577-0097
keramikos
plytelės; ,.sidings , \
Zina
„soffits", „decks", „gutters'\plokšti ir
* Lietuvoje užsiiminėjau užuolaidų,
„shingle" stogai; cementas.
* 43 metų moteris ieško darbo. Anglų kal lovatiesių modeliavimu bei siuvimu. * Moteris ieško darbo 5 dienas su
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
ba, rekomendacijos, automobilis. Siūlyti Norėčiau įsidarbinti panašioje sferoje. grįžimu namo. Siūlyti įvairius varian
S.'Benetis, tel. 630-241-1912
tus. Tel. 708-263-5446
įvairius variantus. Tel. 773-627-4063.
Tel. 773-737-6825 arba zina.u@mail.ru

MŪSŲ
VIRTUVĖ

NEUŽMIRŠKITE SRIUBOS!

DRAUGAS, 2006 m. spalio 25 d., trečiadienis

JONAVOS GULBĖS
HERBO DEŠIMTMETIS
EDMUNDAS SIMANAITIS
Išrinkus 1995 m. naują savival
dybės tarybą, tarp kitų reikalų, buvo
skiriama dėmesio ir kultūros pavel
dui. Jonava neturėjo savo herbo. Pa
gal viduramžių tradiciją, jei mies
teliui nebuvo suteiktos savivaldos
teisės, tai jis negalėjo pretenduoti į
herbą. Neatsitiktinai buvo pasirink
tas gulbės simbolis. Jonavietis kraš
totyrininkas Albinas Fokas XIX am
žiaus archyvo raštuose aptiko ženk
lą su gulbės atvaizdu, kurį vartojo to
meto miestelio valdžia. To meto ben
dradarbis Jonavos „Azoto" įmonės
dailininkas R. €ieška, talkinamas
kolegų, 1986 m. atkūrė tą ženklą
nauja kompozicija ir spalvų deriniu.
Jis buvo išpieštas dideliame stende ir
įmonės vadovų sprendimu pastatytas
prie šalia gamyklos esančios sank
ryžos. Ženklas išpopuliarėjo Jonavos
krašte, tačiau negalėjo pretenduoti į
herbus, nes nebuvo paisyta heral
dikos tradicijų, pavyzdžiui, gulbė
plaukė į dešinę, t.y. bėgo.

Pirmasis Jonavos miesto herbas
buvo sukurtas 1970 m. Geltoname
herbo skyde išdėstyti sovietmečio
praktikai būdingi gamybiniai simbo
liai: chemikų naudojama kolba, auk
sinė varpa ir aplinkui išrikiuotos
aštuonios stilizuotos skritulinės rąs
to nuopjovos. Šiais simboliais siekta
atspindėti Jonavos baldininkų, che
mikų ir žemdirbių verslus. Tačiau
herbas neturėjo jokių sąsajų su kraš
to istorija ar kultūros paveldu.
Gulbės simbolio populiarumą
stiprino kraštiečio, vieno iš lietuvių
raštijos pradininkų, Abraomo Kul
viečio bajorų giminės herbe panaudo
tas šio tauraus paukščio vaizdas. Bū
ta siūlymų herbe pavaizduoti koloną,
kaip pagrindinį herbo elementą. Kitu
atveju buvo siūloma panaudoti ant
stilizuoto pašto rago nutūpusį naktikovį. Tai aliuzija į Jonavos didikų
Kosakovskių giminės herbą. Šį pro
jektą, beje, konkurse laimėjusį pir
mąją vietą, atmetė Heraldikos ko
misija.
Po ilgokų svarstymų ir ginčų
savivaldybės taryba nusprendė pa
rengti herbo projektą su gulbės sim
boliu. Heraldikos komisija atmetė R.
Cieškos projektą ir pasiūlė dail.
Rolandui Rimkūnui paieškoti naujo
sprendimo. Heraldikos komisijos
pirmininkas E. Rimša 1996 m. spalio
15 d. aiškinamajame rašte rašė:
„Bene didžiausia problema buvo

Jonava.

surasti tokį gulbės motyvą, kuris
skirtųsi nuo bajorų lenkiško Gulbės
(Labędz) herbo. Ir kad nebūtų pa
našus į kaimyninių kraštų panašius
miestų herbus. Po kelių svarstymų
dailininkui pavyko surasti visai naują
gulbės pozą, kuri tarsi apjungė gul
bės ir romėniškojo erelio heraldikos
tradicijas".
Herbą patvirtino Respublikos
prezidentas 1996 m. spalio 18 d.
dekretu Nr. 1077.
Baltoji gulbė atsidūrė mėlyname
herbo skydo lauke. Heraldika pri
skiria mėlynai spalvai ištikimybės,
tvirtumo ir sąžiningumo savybes.
Taip pat ši spalva simbolizuoja Ju
piterį, safyrą, penktadienį ir orą.
Taigi herbas yra ne tik vienas iš svar
biausių miesto ženklų, bet ir reikš
mingas atspindys krašto istorijos
simbolių bei bendruomenės puoselė
jamų arba geidautinų savybių. Herbo
prasminis turinys vertintinas ne tik
kaip itin brangi kultūros paveldo
dalis, bet ir kaip puiki pedagogikos
priemonė, padedanti ugdyti gimtinės
patriotą ir krašto pilietį. Neprošal
priminti, kad poetinę gyslelę turintys
ar rašantys esė kraštiečiai savo kūry
binėje veikloje gali rasti įdomių ir
jaudinančių sąsajų su herbo simboli
ka.
Gulbės simbolis buvo kritikuoja
mas, dažniausiai tų pačių tarybos
narių ir vietinių laikraščių tiek prieš
prezidento dekreto pasirodymą, tiek
ir po jo pasirašymo. Kritikai nesi
domėjo nei heraldikos principais, nei
heraldikos komisijos išvadomis, ku
riose buvo atsakyta į visus klausi
mus. Neretai susidarydavo įspūdis,
kad kritika buvo taikoma ne į gulbės
simbolį, o į herbo sukūrimo inicia
torių - miesto merą, pavyzdžiui Gul
bė buvo išjuokiama kaip „riebi žąsis"
arba „išprievartauta gulbė". Beje,
nūdienos lietuviškame herbyne yra
dvi gulbės, du ereliai ir visi jie, pasak
kritikų, „išprievartauti" - išskėstais
sparnais. Lenkai, rusai, vokiečiai,
kurių herbuose - erelis, taip nemano.
1996 m. gruodžio 28 d. eisenoje į
Sv. Jolūbo bažnyčią dalyvavo kone
pusė savivaldybės narių, didokas
būrys administracijos ir miesto įmo
nių bei įstaigų darbuotojų. Naują
Jonavos Gulbės vėliavą nešė „Lietu
vos" ansamblio choristai. Eiseną pa
sitiko varpų gaudesys. Šv. Mišias
aukojo klebonas mons. Vincentas
Pranckietis. Skambėjo išeivijoje mi
rusio lietuvių kompozitoriaus Al
fonso Mikulskio parašytų Mišių „Už
kenčiančią Lietuvą" muzika ir gies
mės - stebėtino grožio, lietuviškumu
dvelkianti, jaudinančio dvasingumo
iškilminga šventė.
Grįžome iš bažnyčios į Kultūros
rūmų salę. Ansamblio choristai sce
noje. Šalia giesmininkų vieta rajono
merui - man. Pakyla uždanga ir daudytės paskelbia šventinio renginio
pradžią. Vėliava įnešama į sceną.
Dideli abiejų herbų skydai liečia
grindis. Galingai skambant Valstybės
himnui, jie pamažu kyla ir sustoja
didokame aukštyje.

Akiu hgu specialistai

|

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMIGKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TTRR1 DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RAIMA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispaln.com

Chirurgai
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba EetuviškaL

4647 W. 103 St, Oak Lavvn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.
Teko tarti žodį susirinkusiems
apie valstybingumą, kaip vienintelį
orų, teisingą ir nežeminantį tautos
gyvenimo būdą, apie tautinės - pilie
tinės savimonės, kaip stipriausios
šalies gyventojus vienijančios jėgos
vaidmenį. Paminėjau ir religinio bei
kultūrinio bendravimo svarbą, kuris
padeda išsaugoti ir puoselėti tautinį
tapatumą.
Abu herbai ir vėliava sugrįžo į
pertvarkytą savivaldybės posėdžių
salę. Galinė siena, pagal architekto
eskizus, buvo atnaujinta: kairėje
pusėje kabojo valstybės herbas - Vy
tis, dešinėje - Jonavos miesto herbas
- Gulbė. Lietuvos ambasadorių pat
riarcho Vytauto Antano Dambravos,
okupacijos metais nenuilstamai dir
busio išeivijos lietuvių diplomatinėje
tarnyboje, raštuose yra lakoniškas
kreipinys į skaitytoją: „Tautos himnas - tavo himnas". Sis sakinys
patraukė dėmesį minties talpumu ir
adresu. Ambasadorius pasiūlė kiek
vienam tėvynainiui Vinco Kudirkos
Tautišką giesmę - patį gražiausią
tėvynės meilės ir pilietiškumo doku
mentą — laikyti savo brangiausia
savastimi. Pasiūlymą priėmėme, tik
pasitarę pakeitėme ketvirtąjį žodį.
Virš abiejų herbų, tarytum juos jung
damas, atsirado stambiomis raidė
mis užrašas: „Tautos himnas - tavo
kelias".
Didžiajai salei buvo suteiktas
pirmojo Homero vertėjo į lietuvių

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609
kalbą, gydytojo, nepriklausomos Lie
tuvos metais pirmojo Jonavos savi
valdybės tarybos pirmininko Jero
nimo Ralio vardas. Kitai mažesnei
salei - Karaliaučiaus universiteto
profesoriaus, lietuvių raštijos pra
dininko Abraomo Kulviečio vardas.
Pastaroji buvo papuošta Jonavos
rajono istorinių įžymybių portretais:
Jeronimo Ralio, Abraomo Kulviečio
ir poeto, dramaturgo Petro Vaičiūno.
Ši kompozicija išsilaikė dešimtį metų.
Šiais metais remontuojant ir pert
varkant patalpas, kompozija buvo
suardyta ir po remonto atstatyta tik
iš dalies.
Nesmagu Gulbė herbo dešimt
mečio proga rašyti, kad, nepaisant
kelių raginimų, paveldas neatkuria
mas. Tarybos posėdžiai jau trys
mėnesiai vyksta pertvarkytose ir
suremontuotose patalpose, bet...nėra
salių pavadinimų, minėtų įžymybių
portretai tebelaikomi sandėlyje. Už
rašas „Tautos himnas - tavo kelias"
užrašytas ant sustumiamos stiklo
lakštų pertvaros, skiriančios dvi pa
talpas. Iš vienos salės užrašas įskai
tomas, iš kitos - perskaityti neį
manoma. O juk tik ką paminėjome
Jonavos krašto ir visos tautos švie
suolio Jeronimo Ralio 130-ąsias gimi
mo metines. Sunku paaiškinti, kodėl
laužoma Jonavos krašto savivaldos,
pilietiškumo ir kultūros paveldo pe
rėmimo ir puoselėjimo tradicija.

Margumynai

Butelis nukeliavo
30 tūkst. kilometrų
Škotijos pakrantėje į jūrą įmestas
butelis su žinute per 47 dienas nuke
liavo daugiau nei 30 tūkst. kilometrų.
Nors šešerių metų mergaitė ti
kėjosi, kad jos žinutę perskaitys
Norvegijos pakrantėje atsidūręs žmo
gus, butelį į krantą bangos išmetė
prie Vangamatos paplūdimio Nau
jojoje Zelandijoje, rašo „The Independent".
Butelį išraukęs mergaitės ben
draamžis James Wilson nedelsdamas
parašė mergaitei laišką.

Apskaičiuota, kad butelis turėjo
keliauti maždaug 28 kilometrų per
valandą greičiu. Kruizas prabangiu
laivu į Naująją Zelandiją gali trukti
iki 40 dienų, todėl butelio kelionė,
kuri užtruko tik kiek daugiau nei
šešias savaites, yra sunkiai paaiški
nama.
Laikraščio kalbinti ekspertai
sakė netikintys, kad žinutė butelyje
minėtą atstumą įveikė be žmogaus
įsikišimo.
BNS
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Mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje
2006 metų vasarą prie Spyglio
ežero mokytojų tobuhnimosi stovyk
loje Dainavoje mokėsi ir dirbo 123
stovyklautojai.
Buvo parengtos trys programos:
mokytojų kursuose žinias gilino 30
mokytojų, lietuvių kalbos mokėsi 21
suaugęs mokinys, žaidė ir poilsiavo
32 vaikai.
Į stovyklą žmonės atvyko iš Chicago, Detroit, Lemont, Los Angeles,
Toronto, Indianapolis, New York, Napervill, Indiana, Ohio, Canada ir New
Hampshire. Juos nuotaikingai sutiko
komendante Dovile Ruscitti.
Mokytojų tobulinimosi kursų
dalyviai išklausė 13 paskaitų, kurias
skaitė 7 prelegentai — prof. Vytautas
Černius, lėkt. Joana Pribušauskaitė
(Vilniaus universitetas), dr. Rima
Binder, dr. Živilė Gimbutaitė, Vida
Bučmienė, Nijolė Gierštikienė, dr.
Kristina Kazlauskienė. Pranešimą
apie Vilniuje vykusius užsienio mo
kyklų mokytojų kursus skaitė Napervill „Rasos" lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Liutkienė.

Kursų prelegentė
Joana Pribušauskaitė

J darbą mokytojai kibo nuo pat
stovyklos pradžios. Pradėjome dr. Ri
mos Binder paskaita „Vaizdiniai mo
deliai: ko jie reikalauja ir kaip mes
turime juos suprasti". Prelegentė su
pažindino mokytojus su dviem pag
rindiniais mokinių tipais. Pagal tai,
kaip priimama informacija, skiriami
girdimojo nuosekliojo (auditory-seąuential) ir regimojo erdvinio (visualspatial learners) tipų mokiniai. Gir
dimojo nuosekliojo tipo mokiniai pa
saulį suvokia ir priima aktyviau daly
vaujant kairiajam smegenų pusrutu
liui ir pasižymi dėmesiu detalėms.
Regimojo erdvinio tipo mokiniai pa
saulį ir informaciją apdoroja daugiau
dalyvaujant dešiniajam smegenų pus
rutuliui ir pasižymi geresniu visumos
supratimu. Todėl mokant vaikus rei
kėtų atsižvelgti į jų mąstymo ir pa
saulio suvokimo ypatumus ir taikyti
skirtingus metodus.
Vakare besimokantys lietuvių
kalbos, mokytojai ir stovyklaujantys
vaikai mokėsi austi juostas, dažyti
kiaušinius, rišti verbas, lipdyti kera
mikos dirbinius. Šį tautodailės vaka
rą organizavo mok. Ramunė Slavikienė. Visiems buvo smagu išbandyti
save, galbūt net atrasti savo talen
tus.
Antradienį, rugpjūčio 8 dieną
prelegentė lėkt. Joana Pribušauskai
tė tęsė pirmadienį pradėtą paskaitų
ciklą apie klausomų ir skaitomų teks
tų supratimą. Ji pabrėžė, jog mokyto
jas turėtų skatinti mokinius mokytis
bei ugdyti motyvaciją tą daryti.
Po pietų paskaitą „Kaip dėstyti

poeziją" skaitė dr. Živilė Gimbutaitė.
Šią paskaitą sudarė dvi dalys. Pir
moje dalyje dr. Ž. Gimbutaitė kalbėjo
apie poezijos mokymą siejant su ki
tais dalykais: religija, filosofija, istori
ja, tautosaka bei psichologija. Antro
joje paskaitos dalyje prelegentė įdo
miai komentavo M. K. Čiurlionio pa
veikslus, pasitelkdama iškilių lietu
vių poetų eilėraščius.
Atėjus vakarui stovyklautojai
rinkosi prie Spyglio ežero į Neptūno
šventę. Iš ežero tolumos stovyklauto
jai pamatė atplaukiantį vandenų val
dovą, kurį labai išradingai vaidino
stovyklos ūkvedys Jonas Petraitis.
Toje Neptūno šventėje mokytojai pa
rodė mini spektaklį „Jūratė ir
Kastytis". Šventė baigėsi linksmomis
estafetėmis ir vandens balionų

„karu".
Trečioji diena prasidėjo lėkt. J.
Pribušauskaitės paskaita „Klausomų
ir skaitomų tekstų supratimo ben
drosios strategijos". Lektorė papras
tai ir labai suprantamai paaiškino,
kas padeda lengviau suprasti skaito
mą tekstą, kaip tai svarbu mokymosi
procese. Pateikė nemažai pavyzdžių,
kaip palengvinti teksto supratimą.
Taip pat J. Pribušauskaitė pateikė
daug naudingų patarimų, kaip pa
rinkti užduotims tekstus, kaip kurti
užduotis, kaip tinkamai ir kryptingai
panaudoti jas mokymo procese.
Paskaitą „Vaizdeliai paveiksliu
kus išaugusiems" „Aušros" mokyklos
mokytoja Vida Bučmienė pradėjo pri
mindama, kaip keičiasi augančių vai
kų poreikiai, o kartu ir gražiai ilius
truotos knygos keičiamos rimtesnio
turinio knygomis. Pasak prelegentės,
paveiksliukus beaugant keičia vaiz
duotėje piešiami paveiksliukai. Skai
tinius V Bučmienė pasiūlė iliustruoti
tikrais daiktais, pavyzdžiui, atneš
tomis į klasę alyvų šakomis. Įvairūs
žaidimai gali būti taikomi jau išmok
tiems dalykams kartoti. Baigdama
paskaitą ji priminė, kad vaizdingu
mas - tai tik mokymo priemonė, o ne
tikslas. Tikslas yra išmokti. Todėl
klasė negali virsti cirko arena, nes
tada pamoka neatliks savo paskirties.
Kaip ir kiekvieną vakarą, taip ir tre
čiadienį vyko renginys „Kalbos mo
komės žaidimu" (M. Newsom ir
J. Dovilienė). Šie mokomieji žaidimai
ypač DUVQ naudingi besimokantiems
lietuvių kalbos, nes jie turėjo progą
kalbėti lietuviškai, parodyti savo iš
radingumą. Naudingi jie buvo ir mo
kytojams - turbūt ne vieną jų pasiū
lys savo mokiniams. O svarbiausia visiems buvo linksma ir įdomu.
Ketvirtos dienos visi mokytojai
nekantriai lauke, nes tą dieną pas
kaitas skaitė prof. Vytautas Černius.
Pasisveikinęs profesorius išsyk davė

mokytojoms užduotį - atsakyti į klau
simą „Kokias mokinio savybes verti
nu?" Kai visi užrašė po tris savybes,
davė kitą užduotį - parašyti, kokia
problema kiekvienam yra aktuali ir
kaip ją reikėtų spręsti. Be to, dar teko
gvildenti savo savybes - kurias gavo
me iš savo tėvų, kurias išsiugdėme
patys ir kurias bandome įskiepyti sa
vo vaikams. Per paskaitą mokytojai
daug diskutavo, kiekvienas buvo pri
verstas susimąstyti, koks turi būti
mokytojas, kokias mokinių savybes
jis turėtų ugdyti. Po to prof. V Čer
nius parodė Lietuvoje atliktų tyrimų
rezultatus, kurios mokinių savybės
buvo vertinamos 1991 ir 2000 metais,
bei palygino tuos rezultatus su „Dai
navos" mokytojų atsakymais. Įdomu
buvo tai, kad kai kurios savybės buvo
vertinamos panašiai, pvz., darbštu
mas. Tačiau kai kurios jau visai ne
buvo minimos — pvz., kuklumas.
Po šios paskaitos mokytojai dar
ilgai diskutavo apie .mokinių savybes,
bet vieningos nuomonės nebuvo vieni vertino kūrybingumą, kiti nuo
širdumą, kiti darbštumą, atsakingu
mą. Tačiau visi pritarė, kad reikia
ugdyti gerą žmogų!
Po pietų mokytojai klausėsi dr.
Kristinos Kazlauskienės paskaitos
„Skaitymas darželyje ir pirmajame
skyriuje". Mokytoja K. Kazlauskienė
dirba toje pačioje lituanistinėje mo
kykloje, kurią nuo pat pirmojo sky
riaus yra lankiusi pati, todėl ji gerai
žino, kaip geriau mažuosius mokyti
skaityti. Ji yra išleidusi penkias kny
geles - trys skirtos skaitymui mokyti,
dvi - daiktavardžių linksniavimui.
Lektorė iš Lietuvos Joana Pribu
šauskaitė stovykloje skaitomų pas
kaitų ciklą baigė paskaita „Vaizdo ir
garso įrašų naudojimas formuojant
supratimo gebėjimus". Klausytojams
buvo išdalyti J. Erlicko eilėraščio
„Senas motyvas" žodžiai. Paskui su
skambo nuotaikinga V Kernagio at
liekama „Santechniko dainelė". Dai
nininkas eilėraštį šiek tiek pakeitė,
tad klausant reikėjo atrasti skirtu
mus. Tai buvo vienas iš pavyzdžių,
kaip galima mokyti suprasti klauso
mus tekstus pasitelkiant garso ir
vaizdo įrašus. Tad mokant lietuvių
kalbos lektorė patarė naudoti užduo
tis su vaizdo ir garso įrašais.
Nijolė Gierštikienė skaitė paskai
tą „Grafinis medžiagos išdėstymas". Ji
labai akivaizdžiai parodė, kad naują
medžiagą vaizdžiau ir suprantamiau
galima pateikti grafiškai. Vaikams
lengviau suprasti, kai yra kuo dau
giau spalvų ir žaismo. Grafinių prie
monių spektras pamokoje labai pla
tus - jas galima taikyti visose pa
mokose be išimties. N. Gierštikienė
papasakojo, kaip moko kurti rašymo

Mokytojos atlieka „namų darbus". 15 kairės: Birutė Misiūnienė, Aušra Vyš
niauskienė, Joana Pribušauskaitė ir Vida Rupšienė.
Audronės EMkienės nuotr.

užduočių grafinius planus. Rašinio
planas yra sėkmės garantas: kuo
smulkesnis planas, tuo rašinys išsa
mesnis, ir mokinys nesunkiai atliks
užduotį.
Tuo paskaita nesibaigė, kiek
vienas mokytojas gavo užduotį - buvo
pateikta nelabai įdomi pamokos me
džiaga, ją reikėjo pateikti taip, kad
mokinys ne tik suprastų, bet jam bū
tų įdomu. Mokytojai šią užduotį at
liko grupelėmis, pamokų medžiaga
buvo pateikta įdomiai ir išradingai.
Buvo galima tik džiaugtis, kiek išra
dingų ir sumanių mokytojų dirba li
tuanistinėse mokyklose. Vakare į
glaudų būrį sukvietė Arvydo Baryso
filmas „Įsimylėję Lietuvą" ir filmas
koncertas „Mūsų didelės storos lietu
viškos vestuvės".

Mokytojos klausosi prof. Vytauto Čer
niaus paskaitos.
Dovilės Ruscitti nuotr.

Paskutinę kursų dieną prane
šimą „Lituanistinis švietimas už Lie
tuvos ribų" skaitė Jūratė Liutkienė,
neseniai dalyvavusi Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento sureng
tame seminare Vilniuje. Jame dalyva
vo atstovai iš 16 pasaulio šalių ir 25
lituanistinių mokyklų. J. Liutkienė
papasakojo apie Lietuvoje veikiančias
mokyklas, kurios padeda svetur gy
venantiems žmonėms mokytis. Tai
„Lietuvių namai" - mokykla emi
grantų vaikams, Ozo mokykloje gali
ma mokytis nuotoliniu būdu. Abi mo
kyklos yra Vilniuje. Buvo daug kal
bama apie tai, kad Lietuvos mokyk
lose kasmet mažėja mokinių, o už
sienyje jų daugėja. Gvildenta proble
ma apie užsienyje įgyto lituanistinio
išsilavinimo įvertinimą. Lietuvoje
veikia Studijų kokybės vertinimo
centras, kuris įvertina atvykusių iš
užsienio šalių asmenų išsimokslini
mą liudijančius pažymėjimus. Pla
čiau apie tai galima pasiskaityti in
ternete www.skvs.lt Buvo smagu iš
girsti, kad užsienio lietuvių lituanis
tinis švietimas ir mokytojai vis daž
niau prisimenami ir Lietuvoje.
Štai ir paskutinis vakaras, kuris
tikrai parodė, kad stovykla reikalin
ga Visų veiduose švietė šypsenos.
Džiaugėmės besimokančiųjų lietuvių
kalbos stovyklautojų pasirodymais,
kuriuos padėjo paruošti - Eglė Stel
mokai tė-Novak ir Rūta Udrienė. Sto
vyklautojai dėkojo vieni kitiems už
nuostabią savaitę prie Spyglio ežero,
padėkojome stovyklos vadovėms Jū
ratei Dovilienei ir Audronei Elvikienei, be kurių darbo ir nuoširdaus
atsidavimo nebūtų stovyklos. Dėkui.
Daugelio mokytojų mintis api
bendrino
Joana Pribušauskaitė

DRAUGAS, 2006 m. spalio 25 d., trečiadienis

PADĖKA

11

AtA
MONIKA RIMKIENĖ
VAITKUTĖ

AtA
BRONĖ
KELMELIENĖ
MAILAITĖ
1929—2006
Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2006 m. rugpjūčio
mėn. 18 d. Iš Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdi padėka kunigams Jauniui Kelpšui, Tomui Koys ir
Edvardui Maxai už maldas koplyčioje, j a u t r i u s žodžius, koncelebruotas gedulingas šv. Mišias bei apeigas kapinėse. Esame
taip pat dėkingi kun. Jonui Kuzinskui ir seselėms kazimierietėms už guodžiančias maldas koplyčioje.
Didelis ačiū Gintarui Plačui už gražų atsisveikinimo pravedimą; Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovui Vytautai Sendai už šiltus žodžius; Marytei Šepikaitei už labai gražius ir jau
trius prisiminimus iš savo tetos Bronės gyvenimo; ir anūkams
Petrui Plačui, Kristai Plačaitei ir Julytei Kudirkienei bei Ju
lytės vyrui Andriui už savo močiutės pagerbimą lietuviškomis
liaudies dainelėmis, kurias ji taip mylėdavo dainuoti su jais.
Labai įvertiname dukterėčias Joaną Drūtyte, Ramute Wisniewski, Teresę Šoliūnienę ir Onutę Keblienę, kurios sudėjo
savo gausius talentus, sudarant kvartetą ir taip jautriai giedojo
šv. Mišių metu vargonais palydint muz. F a u s t u i Stroliai, ku
riam taip pat esame labai dėkingi. Dėkojame klapčiukams Dainiukui Šoliūnui, Justinai Sventnickaitei ir Eglutei Sventnickaitei, kurie taip įspūdingai patarnavo per šv. Mišias.
Labai ačiū karsto nešėjams — Petrui Plačui, Jonui Petru
liui, Jonui Šepikui, Andriui Kudirkai, Ryan Petruliui ir Anta
nui Kizlauskui už visas nuoširdžias paslaugas.
Dėkojame Gaidas-Daimid laidojimo įstaigai, ypač direkto
riui Geraldui Daimidui, už rūpestingą patarnavimą; laikraščiui
„Draugui" ir „Margučio II" radijui už mirties pranešimus ir pa
grotas giesmes ir poniai Stasei Viščiuvienei už jos gražų ir
jautrų aprašymą „Atsisveikinome su Brone Kelmeliene", at
spausdintą 2006.09.20 d. „Draugo" laidoje.
Didelis ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už gausų
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, už užprašytas šv. Mišias,
už aukas, už gražias gėles ir už nuoširdžias užuojautas,
išreikštas žodžiu, laiškuose ir spaudoje.
Visi šie išreikšti nepamirštami užuojautos veiksmai, mums
suteikė dvasišką stiprybę, viltį, paguodą ir ramybę mūsų skaus
mo valandoje.
Lai Dievas jus visus gausiai laimina!

Mirė 2006 m. spalio 19 d., 1:18 vai. popiet, sulaukusi 94
metų amžiaus.
Gyveno Joliet, IL, anksčiau Kanadoje.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Auksė Antanaitienė; anūkai Guoda,
Daina, Gailė, Indrė ir Jūra; proanūkai Almis, Giedrė-Liepa,
Ąžuolas-Juozas, Paulius ir Andrius; svainė Zinaida Kati
liškienė; dukterėčia Dalia Šlenys su vyru Liudu; brolėnas Kęs
tutis Mikonis su žmona Doreen ir vaikai Andrius Mikonis su
žmona Carol; Miglė Kupsaitė Landin su vyru Sven; giminės
Lietuvoje: Regina Rimkevičienė; Genutė Liukenskienė; Dalia
Gincienė; Vytautas Vaitkus; Janina Kupsienė; Danguolė Baukienė; Regina Rimkevičienė ir Rūta Šukienė su šeimomis.
A.a. Monika buvo žmona a.a. Juozo.
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 25 d. nuo 5 vai. p.p. iki
9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 26 d. 9:30 vai. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Monika bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai.
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
vsrww.petkusfuneralhomes.com

Mylimam broliui

AtA
NARIMANTUI MACĖNUI
mirus, jo seseriai ISOLDAI ŠIMKIENEI, jos vyrui
VYTAUTUI ŠIMKUI, seseriai VITAI VENCLAUSKIENEI, jų šeimoms ir giminėms, reiškiame širdin
giausią užuojautą.
-

Beverly Shores lietuvių klubas

D v a s i š k o s v i l t i e s k u p i n i artimieji

Atrastas 118-asis Mendelejevo periodinės
sistemos elementas
Rusijos ir Amerikos mokslininkai
Dubnoje (Maskvos sritis) atrado 118ąji Mendelejevo periodinės sistemos
elementą. „118 elementas šiandien
yra pats sunkiausias Mendelejevo
lentelės elementas, kurj išvydome
Žemėje", - pareiškė tiesioginiame
televizijos kanalo „Vesti-24" eteryje
Jungtinio branduolinių tyrimų insti
tuto direktorius, Rusijos Mokslų
akademijos narys korespondentas
Aleksejus Sisakianas.
Pasak jo, „mokslininkai jį išvydo
laboratorijoje, fizikinių greitintuvų
dėka".
„118-ojo elemento istorija gana

Remkite ir platinkite

THE

ilga, - sakė A. Sisakianas. - Jį atrasti
bandė įvairios pasaulio laboratorijos,
tarp jų ir Amerikoje. Labai džiugu,
kad šis tarptautinis projektas rea
lizuotas Flerovo branduolinių reakci
jų laboratorijoje Dubnoje".
Naujojo elemento atradimas
„turi didžiulės reikšmės", - pridūrė
jis.
A. Sisakianas taip pat pranešė,
kad „naujojo 118-ojo elemento išgau
ta labai nedaug, vos keli atomai, ta
čiau tai leis mokslininkams netrukus
ištirti šio elemento chemines savvbes".
BNS

katalikišką

LITHUANIAN

spaudą

W O R I_D - W l D E

DAILY

„DRAUGAS informuoja, „ D R A U G A S
formuoja;
„ D R A U G A S : išeivijos Ir L i e t u v o s j u n g t i s !
„ D R A U G A S " lietuvybės švyturys Ir sargas!

Mylimam tėveliui

AtA
JUOZUI LATVIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Kastytį su šeima
bei visus artimuosius.
^Atlantic Express Corp" darbuotojai

AtA
VLADUI STAŠKUI
*

mirus, nuoširdžiausią užuojautą seseriai IRENAI
LAURUS-LAURINAVIČIENEI ir visiems artimie
siems, reiškia
Regina Snarskienė
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•JAV LB Kultūros taryba kas
met skiria premijas mūsų kultūros
darbuotojams ir suruošia tų premijų
įteikimo šventes. Premijų šventės yra
svarbios lietuvybės puoselėjimui
Amerikoje, nes tai beveik vienintelis
būdas įvertinant kūrybinguosius as
menis, juk jie dažnai dirba iš idėjos,
be užmokesčio. Lapkričio 11d. šešta
dienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės muzie
juje, PLC, 14911 127th Street, Lemont, įvyks JAV LB Kultūros tarybos
Premijų įteikimo šventė. Bus pagerb
ti ir apdovanoti šių metų laureatai
muzikos, dailės, žurnalistikos, teatro,
radijo laidų srityse. Visus maloniai
kviečiame atvykti į šią šventę. Ruošia
• L i e t u v i ų karių veteranų sąjun JAV LB Kultūros taryba.
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas vyks spalio 29 d., •Lapkričio 17 d., penktadienį,
sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo cen 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
tro patalpose (5600 S. Claremont nimo centre vyks literatūrinė vaka
Ave.) Visi skyriaus nariai kviečiami ronė „Pavasaris rudenį". Rengia Lie
tuvių rašytojų draugija. Tel. pasitei
dalyvauti susirinkime.
ravimui: 773-847-1693.

• Akademinio skautų sąjūdžio
šventė įvyks šeštadienį, spalio 28 d.,
6:30 vai. v. Magnolia restorane, 123
Market Street, Willow Springs, IL
60480. Maloniai kviečiami visi nariai ir
svečiai dalyvauti šioje šventėje.
Iškilmes pradės narių sueiga, kurioje
Akademikių skaučių draugovės kandi
datės bus pakeltos į tikrąsias nares.
Pagrindinis vakaro prelegentas - kun.
fil. Antanas Saulaitis, SJ. Meninę pro
gramos dalį atliks muzikas Ričardas
Šokas. Po jos - skani vakarienė ir šo
kiai. Vietas prašome užsisakyti iš
anksto pas fil. Danguolę Bielskienę,
tel. 630-789-8248.

•Lapkričio 1 d. — Visų Šventųjų
šventė. Švč. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčia, 2745 44-ta
gatvė, 7 vai. v. kviečia visus į Maldos
ir prisiminimo vakarą. Bus šv. Mišios
už mirusius, po to uždegsime žvake
les ir prisiminsime Amžinybėn iške
liavusius savo artimuosius. Lapkričio
2 d., Vėlinių dieną, šv. Mišios lietu
viškai bus laikomos 10 vai. ryto.
• L a p k r i č i o 3 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks poezijos ir muzikos vakaras.
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu
skambės A. Lipskio eilės, pianistas
Rimtenis Šimulynas gros S. Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui.
•ALRK moterų sąjunga Vėlinių
proga ruošia mirusiųjų narių pami
nėjimą. Lapkričio 4 d., šeštadienį, 11
v. r. bus aukojamos šv. Mišios Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marąuette Park. Po Mišių bus bendri
pietūs „Seklyčioje". Prašome visas
nares ir svečius gausiai dalyvauti bei
pasimelsti už mirusias nares.
• J A V LB Lemonto socialinis sky
rius informuoja, kad lapkričio 10 d.,
nuo 10 v. r. iki 2 vai. p. p., PLC Bočių
menėje bus skiepijama nuo gripo.
Taip pat skyrius organizuoja tris
išvykas. Lapkričio 3 d., penktadienį,
5:30 p. p. autobusas veš visus norin
čius į „Hamlet" vaidinimą; lapkričio
15 d., trečiadienį, 12 v. p. p. - į miu
ziklą „Mama mia"; gruodžio 20 d., 12
v. p. p. - į miuziklą „Pirate Queen".
Norintiems važiuoti prašome skam
binti R. Kronui tel. 630-968-0184.

•Lapkričio 18 d. Jaunimo cent
ro salėje, 5620 S. Claremont Ave.,
įvyks Lietuvių operos metinis po
kylis. Pokylio pradžia 6 vai. v. Me
ninę dalį atliks operos choras ir so
listė Nida Grigalavičiūtė. Diriguos
chormeisterė Jūratė Grabliauskienė,
akompanuos Manigirdas Motekaitis.
Šokiams gros „Kaukas". Choras kvie
čia visus Jus dalyvauti tradiciniame
pokylyje ir tuo padėti sumažinti nau
jo pastatymo išlaidas. Stalus užsisa
kyti galite paskambinę Rimai Urbo
navičienei (tel. 708-439-6762 ar 708429-9764) arba Virginijai Savrimienei (tel. 630-257-6481). Auka asme
niui — 35 dol. Dalyvaukime.
IŠARTIJRTOLL»
•Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų
prisiminimas vyks Putnam, Connecticut, seselių vienuolyne sekmadienį,
spalio 29 d. 11 vai. r. Šv. Mišias aukos
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po
pietų bus rodomas filmas apie seselių
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po fil
mo — Naujosios Anglijos rėmėjų po
sėdis: Naujosios Anglijos valdybos
pirmininkės Gitos Kupčinskienės
pranešimas ir lietuvių susitikimo
šventės—gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų
paminklų šventinimas ir vienuolyno
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius.
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel.
860-928-7955.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Polikaičių šeima atsiuntė 200 dol. auką mamutės, močiutės ir promočiutės a.a. Agotos Valaitienės vardu. „Norime įamžinti mūsų mo
čiutę Draugo fonde, nes ji ištisus 57 metus buvo ištikima 'Draugo' skaity
toja. Ji kasdien laukdavo dienraščio ir visada atrasdavo, ką jame skaityti",
rašoma Draugo fondui atsiųstame laiške.

Skelbimai
Advokatas
GINTARAS P . ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd„
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

JAV LB Kultūros taryba surengė gražų Antano Vaičiulaičio 1OO-metto
paminėjimą, kuris spaiio 14 dieną vyko Lietuvių dailės muziejuje.
Nuotraukoje: po paskaitos apie žinoma rašytoją su prelegente Virginija
Paplauskiene (antra iš kairės) nusifotografavo (iš kairės): Jurgis Augiui,
Virginija Paplauskienė, Antanas Grina, Adelė Grinienė, Juozas Grina, Joana
ValčJulaltytė-Butvienė Ir Julija Švabaltė-Gylienė.
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Pasirodė naujas Filatelistų drau
gijos „Lietuva" žurnalo numeris.
Šiame leidinyje spausdinami Filate
listų draugijos „Lietuva" visuotinio
narių susirinkimo, įvykusio 2005 m.
balandžio 10 d. Čikagoje sprendimai
ir nutarimai. Taip pat pateikiama
nemažai straipsnių iš Lietuvos pašto

istorijos (Vytautas Doniela „Lietuvių
paštas Vilniuje 1920 m.", „Paštai
Kaune 1915-1918 metais'* ir kt.)
Šiame žurnalo numeryje didelis dė
mesys teikiamas S. Dariaus ir S.
Girėno transatlantinio skrydžio vo
kams - perspausdinama ir skaitytojų
dėmesiui pateikiama nemažai tokių
vokų. Violeta Rutkauskienė pub
likuoja straipsnį apie dvigubo kry
žiaus ženklo istoriją bei jo naudojimą
pašto ženkluose. Besidomintieji galės
rasti ir 2005 m. lapkričio pabaigoje
Lietuvoje išleisto „Specializuoto
Lietuvos pašto ženklų katalogo" pri
statymą. Šiuos ir daugelį kitų įdomių
straipsnių rasite gausiai iliustruo
tame Filatelistų draugijos „Lietuva"
naujausiame žurnale, kuris spausdi
namas „Draugo" spaustuvėje. Dėl
išsamesnės informacijos galima
kreiptis į žurnalo administratorių
Algirdą Putrių, 1100 Amber Dr,
Lemont, IL 60439.

Miesto panorama
Aukcionas
„Sharing It"
Lapkričio 15-16d., trečiadienį ir
ketvirtadienį, Daley Center (50 W.
Washington St.) organizuojamas vė
liavų ir vėliavėlių aukcionas „Sharing
It". Aukcionas vyks abi dienas nuo 12
v. p .p. iki 2:30 v. p. p. Aukcione par
duodamos vėliavos atspindės įvairias
Čikagos organizacijas, renginius tiek Tarptautinį filmų festivalį, Čika
gos maratoną, tiek daugelį kitų.
Daugiau informacijos apie šį renginį
galėsite gauti paskambinę telefonu:
312-744-3315.
Tebesitęsia tarptautinių filmų
festivalis
Turbūt daugelis prisimena ir
žiūrėjo rugsėjo mėnesį šio festivalio

metu „Vilniaus naktyje" pristatytus
trumpametražius lietuviškus filmus.
Festivalis tebesitęsia, tad žiūrovai
gruodžio 6 d., kviečiami į „Maskvos
naktį". Garland Room, Chicago Cultural Center 5:30 v. p.p. bus surengta
vakarienė, o 6:30 v. v. bus parodytas
rusų režisieriaus Andrejaus Zviagincevo filmas „The Return", 2003 m.
Venecijos filmų festivalyje pelnęs net
penkis apdovanojimus, nominuotas
Auksinio Gaublio apdovanojimui,
kaip geriausias užsienio filmas.
Gruodžio 13 d. tuo pačiu metu (5:30
v. p. p. vakarienė, 6:30 v. v. - filmas)
Garland Room, Chicago Cultural
Center, „Galway naktyje" bus paro
dytas bendras Airijos, Jungtinės Ka
ralystės ir JAV filmas „The Matchmaker". Malonaus žiūrėjimo!

Skelbimai
Advokatas
jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tofl free 24 hr. 888-77^6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Advokatas
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, Lemont, IL

T H I LITHUAMIAN WOKLO-WIOE

www.draugas.org
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