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Sportas
* Lietuvos stipruolis 

Žydrūnas Savickas antra
dienį Malaisia sostinėje pasi
baigusiame 25-ajame pasau
lio galiūnų čempionate iško
vojo sidabro medalį. Pirme
nybių finale 27 metų biržietis, 
kuriam 2001 metų vasarą bu
vo trūkę abiejų kelių raiščiai, 
surinko 50 taškų.

* Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė paskuti
nėse pasaulio čempionato Ki
nijoje rungtynėse antradienį 
83:62 sutriuškino Jugoslavi
jos rinktinę ir užėmė 11-tąją 
vietą.

* Maskvos CSKA (Ru
sija) klubo vadovai trina 
delnais - lietuvis Darius Son
gaila yra tas tarpsezonio „pir
kinys”, kurio labai reikėjo. 
Daugiau nei 2 mln. dolerių 
kainavęs rezultatyvus, verž
lus ir kovingas puolėjas jau 
įrodė, jog maskviečių varžovai 
šį sezoną turės didelių rūpes
čių.

Naujausios
žinios

* JAV prezidentas pa
gyrė Britanijos premjerą 
už jo paskelbtą dosjė dėl Ira
ko.

* JAV mažina pareng
ties teroro aktams lygį.

* Dėl Latvijoje vyk
stančių rinkimų Maskvos 
meras atidėjo vizitą j Rygą.

* Karaliaučiaus proble
mos sprendimas neturėtų 
kenkti Lietuvos siekiams 
Šengeno sutartyje.

* Varšuvoje eurokandi- 
dačių atstovai patvirtino 
ryžtą šiemet baigti derybas su 
ES.

* Vilniaus Gedimino 
prospekte rasti žymaus 
architekto eksperimentų pėd
sakai.

* „Lietuvos telekomas” 
30 proc. sumažino spėjamą 
pelną.

* „Bitė GSM” jau turi 
400,000 abonentų.

* Bitininkai gavo 1.1 
mln. litų išmokų.

Uzbekistanas iš Lietuvos nori 
semtis patirties

Islam Karimov (kairėje) ir Valdas 
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Uzbekistano ir Lietuvos prezidentai — 
Adamkus.

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Reformuojant savo 
karines pajėgas, Uzbekistanas 
nori semtis patirties iš narys
tės NATO siekiančios Lietu
vos, teigė Vilniuje viešintis 
Uzbekistano prezidentas Is- 
lam Karimov.

Pirmadienį Prezidentūroje 
surengtoje spaudos konferen
cijoje I. Karimov teigė, kad 
Lietuva siekia narystės NATO 
ir derina savo kariuomenę su 
sąjungos reikalavimais, todėl 
jo valstybei yra įdomi ši patir
tis, nes Uzbekistanas šiuo me
tu kuria profesionalias kari
nes pajėgas.

Uzbekistano vadovas pasi
džiaugė abiejų valstybių gyny
bos ministerijų vadovų antra
dienį pasirašytu susitarimu 
dėl karinio bendradarbiavimo.

„NATO skeptikai” — prieš Lietuvos 
karių siuntimą į Afganistaną

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Nepaisant Lietuvos 
narystės NATO oponentų ak
tyvaus pasipriešinimo, parla
mentarai antradienį priartino 
40 Lietuvos specialiųjų pajėgų 
karių siuntimą į antitero- 
ristinę užduotį Afganistane.

Visuotiniame posėdyje po 
svarstymo pritarta nutarimo 
projektui, numatančiam pa
siųsti Lietuvos karius į Afga
nistaną dalyvauti antiteroris
tinėje operacijoje „Enduring 
Freedom”, tačiau parlamenta
rai nepritarė Seimo pirminin
ko Artūro Paulausko siūlymui 
priimti nutarimą ypatingos 
skubos tvarka..

Projekto, kuriam anksčiau 
pritarė parlamentiniai Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
bei Užsienio reikalų komite
tai, svarstymas tapo proga pa

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP, Intertas. ITAR-TASS. BNS 

žlrtų agentūrų pranaiimeis)

EUROPA

pirmininkas Tony Blair ant
radienį paragino tarptautinę 
bendriją vieningai siekti, kad 
Irakas nusiginkluotų ir teigė, 
kad niekas nenori karinio 
konflikto. Tačiau T. Blair, kal
bėdamas neeiliniams

I. Karimov prisiminė lan
kęsis Lietuvoje 1990 metų žie
mą kartu su Sovietų Sąjungos 
delegacija, atvykusia į Vilnių 
įkalbinėti lietuvių neatsiskirti 
nuo Sąjungos. Uzbekistano 
vadovas teigė tada įsitikinęs 
lietuvių charakterio tvirtumu. 
„Nepaisant visų senojo režimo 
ir senosios imperijos bandymų 
išsaugoti Lietuvą Sovietų Są
jungos sudėtyje, aš mačiau no
rą kurti savo likimą ir matyti 
savo perspektyvas tokias, ko
kias matė patys lietuviai”, sa
kė I. Karimov.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pasiūlė Uzbe
kistano kolegai bendradar
biauti Lietuvos ir Uzbekistano 
statybininkams atstatant ka
ro nuniokotas teritorijas Afga
nistane.

sireikšti įvairioms partijoms 
atstovaujantiems įsijungimo į 
NATO skeptikams ir antiglo- 
balistams.

Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos narys, aktyvus 
agrarininkas Mykolas Pronc
kus teigė, kad „teisingo karo” 
prieš tarptautinį terorizmą 
„filosofija niekuo nesiskiria 
nuo marksizmo leninizmo filo
sofijos”, o karo suluošintiems 
kariams „šis karas bus netei
singas”.

Euroskeptiškomis, prieš 
užsienio investicijas ir NATO 
nukreiptomis pažiūromis gar
sėjantis Naujosios sąjungos 
frakcijos narys, Tautos pažan
gos partijos vadovas Egidijus 
Klumbys teigė, kad „karių 
siuntimas į Afganistano mės
malę” atves Lietuvą ne arčiau 
NATO, Nukelta į 5 psl.

debatams sukviestame parla
mente, taip pat sakė neabejo
jąs, kad Irakas ir jo kaimynai 
būtų daug geresni be Irako 
prezidento Saddam Hussein. 
Anksčiau antradienį paskelb
tame T. Blair dosjė, kuriame 
išdėstomi argumentai dėl 
veiksmų prieš Iraką, sakoma, 
kad Saddam Hussein kaupia 
biologinius bei cheminius gin
klus ir yra „pasirengęs juos 
panaudoti”. Dokumente pa
žymima, kad Bagdadas turi 
galimybes per 45 minutes pa
rengti ir panaudoti masinio 
naikinimo ginklą ir kad Irako 
vadovas mėgino Afrikoje įsi
gyti didelį kiekį urano.

Varšuva. NATO generali
nis sekretorius George Rober- 
tson, kurio komentarai tik
riausiai sumažins tarp JAV ir 
NATO tvyrančią įtampą dėl 
Irako, antradienį perspėjo są
jungininkes dėl „nusikalsta
mų valstybių”, kurios turi

Europos komitetas kalba apie bevizes 
Rusijos piliečių keliones per Lietuvą

Strasbūras, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Nepaisant Lietuvos 
delegacijos atstovų prieštara
vimo, Strasbūre posėdžiavęs 
Europos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos (ETPA) Žmo
gaus teisių ir teisės reikalų 
komitetas pritarė siūlymui pa
raginti Lietuvą suteikti Ru
sijos piliečiams galimybę be vi
zų tranzitu keliauti į Kara

Bendrovės „Alita” 
akiratyje — JAV 

rinka
Viena stipriausių valsty

bės kontroliuojamų alkoholio 
bendrovių — Alytaus „Alita” 
— tiria savo gajipiybes eks
portuoti į JAV rinką, kur ban
domoji įmonės produkcijos 
dalis gali būti išsiųsta dar 
šiais metais.

Manoma, kad amerikie
čius gali sudominti „Alitos” 
gaminami alkoholiniai kok
teiliai bei degtinė, o užsienio 
lietuvius — šampanizuotas 
vynas.

„Šiuo metu turime įver
tinti tenykštę rinką, kadangi 
JAV verslo aplinka labai ski
riasi nuo mums įprastos, ki
toks yra amerikietiškas regu
liavimas, reikalavimai”, sakė 
„Alitos” rinkodaros ir parda
vimų Nukelta į 5 psl.

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet Lietuvos sostinės koncertinis sezonas buvo pilnas įvariausių renginių, spek
taklių, festivalių, koncertų. Rugsėjo 20 dieną Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai turėjo vienintelę galimybę 
sostinės Katedros aikštėje pamatyti po atviru dangumi atliekamą Gįacomo Puccini operą „Madame Buterfly", 
kurioje pagrindinius vaidmenis atliko žymus solistai. Michailo Rnikovukio i Eltai nuotr.

masinio naikinimo ginklų.
Varšuva. JAV gynybos 

ministras Donald Rumsfeld 
antradienį paragino savo ko
legas iš NATO valstybių su
kurti naujas karines puola
mąsias pajėgas, skirtas karui 
su terorizmu bei kitoms už
duotims pasaulyje. Per neofi
cialų NATO gynybos ministrų 
susitikimą D. Rumsfeld pa
siūlė kurti iki 20,000 kareivių 
greitojo reagavimo pajėgas, 
kurios prireikus galėtų būti 
sparčiai dislokuotos bet kurio
je pasaulio vietoje. Šias pajė
gas turėtų sudaryti mišrūs 
Europos ir JAV kareivių da
liniai, įskaitant brigadas, ku
rių kiekviena turėtų maždaug 
po 5,000 kareivių. Šie daliniai 
būtų aprūpinti modernia gin
kluote, įskaitant per palydo
vus valdomas bombas, ir tu
rėtų priemonių veiksmingai 
gintis nuo cheminių bei bio
loginių atakų.

Varšuva. Vokietijos gy
nybos ministras Peter Struck 
antradienį pareiškė pasiūlęs, 
jog nuo kitų metų pradžios jo 
valstybė drauge su Nyderlan-

liaučiaus sritį ir iš jos.
Pataisos, kurioms antra

dienį pritarė ETPA Žmogaus 
teisių ir teisės reikalų komite
tas, kalba jau ne apie vizų len
gvatas, o bevizį režimą. Lietu
va jose raginama sukurti tran
zito sistemą, kuri sudarytų ga
limybes Rusijos piliečiams ke
liauti į ir iš Karaliaučiaus sri
ties į kitas Rusijos federacijos

New Jersey valstija parėmė Baltijos 
valstybių narystę NATO

Vašingtonas, rugsėjo 24 
d. (LR ambasada JAV) — JAV 
New Jersey valstijos Genera
linė asamblėja pirmadienį 
vienbalsiai priėmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos narystę 
NATO remiantį nutarimą.

Dokumente JAV preziden
tas George W. Bush bei JAV 
Kongreso nariai raginami pa
remti Lietuvos, Latvijos ir Es

tijos narystę NATO.
Šį nutarimą New Jersey 

Generalinėje asamblėjoje ini
cijavo asamblėjos narys John 
Wisniewski.

Nutarime pripažįstami 
Baltijos valstybių pasiekimai 
kuriant demokratines visuo
menes bei įtvirtinant laisvos 
rinkos ekonomiką. Jame 
pažymima, Nukelta į 5 psl.

Baltijos jūra priglaudė ambasadorės 
Ugnės Karvelis pelenus

Kovo 4 d. savo namuose Christophe Thierry Pierre, ne
panoręs, kad apie tai būtų ži
noma plačiau.

U. Karvelis atstovaujant 
Lietuvai UNESCO į pasau
linės kultūros paveldo sąrašą 
įtraukta Kuršių nerija, Vil
niaus senamiestis bei Lietu 
vos kryždirbystė. (LR, BNS)

Paryžiuje mirusios Lietuvos 
ambasadorės prie UNESCO 
Ugnės Karvelis artimieji pra
ėjusį savaitgalį išpildė velio
nės valią išbarstyti jos pelenus 
virš Baltijos jūros.

Urną su motinos pelenais į 
Lietuvą parvežė jos sūnus

dais vadovautų Afganistane 
dislokuotoms Tarptautinėms 
saugumo pagalbos pajėgoms.

Frankfurtas. Prasidėjus 
karui Irake, naftos kainos gali 
padidėti nuo kiek mažiau nei 
30 JAV dol. šiuo metu iki 100 
dol. už statinę, perspėjo buvęs 
Saudi Arabijos naftos minist
ras ir vienas iš naftą ekspor
tuojančių valstybių organiza
cijos (OPEC) įkūrėjų šeichas 
Ahmed Žaki Yamani. Jei Ira
ke vyktų karas, o prezidentas 
Saddam Hussein pajustų, kad 
gali būti nušalintas, jis gali 
panaudoti cheminį ginklą 
Kuvvait’e ir Saudi Arabijoje, 
sakė A. Z. Yamani.

JAV
New York. JAV adminis

tracija nusprendė sustabdyti 
keliasdešimties milijonų do
lerių pagalbą Ukrainai, nes 
vis labiau stiprėja įtarimai, 
kad ši valstybė pardavė ka
rinių sistemų Irakui. „The 
New York Times” praneša, jog 
išvadą apie prezidento Leonid 
Kučma pritarimą eksportuoti

dalis „su minimaliomis admi
nistracinėmis kliūtimis ir bū
tent — be vizos”.

Kita pataisa siūloma ET
PA pareikšti nuomonę, jog 
sveikindama Europos Sąjun
gos plėtrą ir naujų narių vals
tybių galimybę pasinaudoti 
laisve keliauti, ETPA tuo pa
čiu pažymi, jog kai kurių Eu
ropos piliečių laisvių išplėti

į Iraką šiuolaikinę radarų sis
temą Baltieji rūmai padarė, 
išanalizavę slaptus magneto
fono įrašus prezidento kabine
te, kuriuos padarė į Vakarus 
pabėgęs buvęs jo asmens sar
gybinis majoras Nikolaj Mel- 
ničenka. Juostelėje įrašytas 
būtent L. Kučma, aptariančio 
šį sandėrį su „Ukrspeceks- 
port” direktoriumi Valerij Ma- 
lev, balsas. Įrašymo įrenginys 
atkuria V. Malev žodžius: 
„Irakas kreipėsi į mus per 
tarpininką Jordanijoje, prašy
damas parduoti keturias ‘Kol- 
čiugas’ ir siūlydamas iškart 
sumokėti 100 milijonų dol.”. Į 
tai prezidentas neva atsakęs: 
„Žiūrėk, kad jordanietis lai
kytų liežuvį už dantų. Veik”.

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pa
reiškė, kad Izraelio pajėgų 
vykdoma palestiniečių prezi
dento būstinės apsiaustis nė
ra naudinga palestiniečių po
litinių ir saugumo reformų 
įgyvendinimui. Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba ant
radienį pareikalavo, jog Izra
elis nutraukti) palestiniečių

mas negali būti įgyvendintas 
kitų ne ES valstybių piliečių 
sąskaita.

Be diskusijų priimtos pa
taisos papiktino Lietuvos de
legacijos ETPA narius. Seimo 
delegacijos narys, konservato
rius Vytautas Landsbergis 
šias pataisas įvertino kaip 
„kišimąsi į suverenių valsty
bių reikalus”. „Tai reiškia, 
kad mums draudžiama stoti į 
Europos Sąjungą, kol į ją neįs
tos Rusija. Aš tikiuosi, kad 
dauguma ETPA narių turės 
daugiau Nukelta į 5 psl.

klinikos generalinis direktorius 
Antanas Vinkus pradėjo diploma
tinę karjerą — prezidentas Valdas 
Adamkus jam suteikė nepaprastojo 
ir įgaliotojo ministro diplomatinį 
rangą ir paskyrė Lietuvos amba
sadoriumi Estijoje. (Elta)

AIDS ligonių 
gydymui — pusantro 

milijono litų

Privalomojo sveikatos 
draudimo taryba (PSDT) ant
radienį nusprendė sergančių
jų AIDS gydymui skirti 1.5 
mln. litų. Šios lėšos bus skir
tos iš šių metų Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
biudžeto rezervo lėšų likučio.

Valstybinės ligonių kasos 
direktorius Saulius Janonis 
PSDT posėdyje tvirtino, kad 
„pastarųjų dienų aktualijos, 
didėjantis ŽIV infekuotų bei 
sergančiųjų AIDS skaičius 
verčia operatyviai reaguoti į 
susiklosčiusią situaciją”. 
„Sergančiųjų AIDS ambula
torinio medikamentinio gydy
mo kompensavimas yra būti
nas siekiant stabdyti tolimes
nį šios ligos plitimą bei pa
lengvinant šių ligų socialines 
bei ekonomines pasekmes”, 
sakė VLK vadovas.

Lietuvos AIDS centro va
dovas Saulius Čaplinskas 
sveikino tokį tarybos spren
dimą ir išreiškė viltį, kad atei
tyje Nukelta į 5 psl.

JAV prezidentas George W. Bush 
(dėžinėje) ir valstybės sekretorius 
Colin Powell.

prezidento Yasser Arafat ap
siaustį, o JAV, balsuojant dėl 
šio nutarimo, susilaikė.

San Francisco. Buvęs 
George W. Bush varžovas per 
2000 m. prezidento rinkimus 
Al Gore įspėjo, kad Amerika 
įgys „legioną” priešų, jeigu 
ims siekti vyravimo pasauly
je, užuot siekusi bendradar
biavimo. Jis teigė, kad pati 
Baltųjų rūmų paskelbtos stra
tegijos logika rodo, jog neat
metamos tolesnės karinės 
kompanijos prieš kitas suve
renias valstybes, įskaitant 
Siriją, Libiją, Šiaurės Korėją 
ir Iraną.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PIRMĄSIAS STOVYKLAS 
ROMUVOJE” PRISIMENANT»»

40 metų! Rodos, tik vakar 
su dideliu entuziazmu įsigi
jom savo stovyklavietę. Pa- 
krikštijom ją „Romuvos” var
du. Rodos, tik vakar važiavom 
jos tvarkyti — paruošti pirma
jai stovyklai. Važiavom dai
nuodami, kurdami kupletus...

Kur lygūs laukai,
Ten Muskokos miškai,
Ten skautai stovyklą

nupirko,
Galanda kirvius ir pjūklus 

aštrius,
Sukrovę gurguolėmis

traukia...
Nuo Toronto šalies,
Kaip sparnai debesies,
Pilni džiaugsmo, vilties,
Kad visi jiems padės,
Galvojo jie kamus nuversti...
Ir nuvažiavo... ir pamatė... 

ir baisu pasidarė... Ir prasidė
jo darbai. Iš visų pusių eina 
įvairios raudos.

Oi, kelme, kelme, kelmeli 
mano,

Kas jų nerauna — nieko 
neišmano.

Išroviau vieną — du šalia 
išdygo,

Kelmų begalybė įvarys
man ligą...

Pirmiausia išdygo pagrin
dinis pastatas. Jau buvo kur 
pasislėpti nuo lietaus. Po ke
lerių metų išaugo ir nameliai 
jauniausiems stovyklautojams, 
dar po kelerių — ant „Lapės” 
ežero kranto — laivams lai
kyti garažas ir entuziastų 
suregzta elegantiška pirtele.

Stovykla augo ne tik savo 
pastatais, bet ir stovyklautojų 
išgyvenimais. O jų tiek daug 
— nesurašysi!

Prisimenu. į pirmą stovyk
lą vežėme geriamą vandenį 
statinėmis, vandentiekis dėl 
kažkokių priežasčių „užsprin
go”. Stovyklautojų buvo arti 
300. Ir dabar dar stebimės, 
kad niekas nesusirgo. Prisi
menu ir mūsų pirmąjį virėją, 
kurio aistra buvo kepti „pa
jus”... Ir prikepk tu man „pa
jų” 300 alkanų burnų! Tad ir 
kepė dienomis bei naktimis. 
Po trijų dienų jam užteko — 
išdūmė atgal į Torontą, o 
skautai grįžo prie savo 
tradicinių priešpiečių — 
dešrelių su garstyčiomis.

Jeigu medžiai galėtų 
kalbėti, papasakotų! Ir apie 
vakarinius laužus, kuriuos 
vyčiai sukraudavo kuo aukš
čiausius. kad jų žiežirbos siek
tų žvaigždes. Prie jo buvo 
skaitomos dienos aktualijos, s. 
Stepas pačirpindavo smuike
liu, jaunieji „pavaidindavo” 
kartais kvailas, o karta:' ir ne 
taip kvailas istorije.es. k -. 
Kulbis būtinai vesdavo .-a.o 
labai visų mėgstamą Al.iut- 
tte... ir skambėdavo šūkiu. bei 
dainos, kol didele geltona 
mėnulio pilnatis iškildavo iš 
„Lapės” ežero ir ištiesdavo 
savo taką ant vandens.

Pasakotų medžiai ir apie 
vyr. skaučių bei vyčių įžo
džius. o daugiausia turbūt 
apie naktinius žaidimus, 
kurių labai laukdavo ypač jau
niausieji. Rudavo — išvedi dvi 
grupes. Viena paslepia vėliavą 
ir ją saugo, kiti bando prisėlin
ti ir ją pavogti .. Mes. keli 
vyresnieji, susėdam ir lau
kiam veiksmo. O veiksmas 
sustoja maždaug už 10 
žingsnių nuo musų — toliau 
„baisu”. Puolamieji nekant
rauja — ūkteli, bet puolantieji 

nė iš vietos! Neiškentus 
prieini, parodai vėliavos kryp

tį. Nepadeda! Tada kartu su 
jais „bandai” prisėlinti prie 
vėliavos. Patį veiksmą palieki 
jiems — pasistumdo, parėkauja, 
laimingai suranda vėliavą ir 
paten-kinti visi grįžtam į 
stovyklą, o kitą rytą „didvyriš
ki” pasakojimai nenutrūksta 
iki pat laužo.

Nepamirštami ir vyr. 
skaučių kandidačių išvedimai 
iš stovyklos ribų, kur jos pa
sistato lapinę, išsiverda valgy
ti ir praleidžia visą parą ap
mąstydamos įžodžio prasmę. 
Palieki ir aplankai tik pava
kary, kartais pataikai pietums 
ir tave pavaišina ne tik žari
jose iškepta bulve, bet ir ežere 
pagauta žuvyte bei pačių 
surinktom pievose žemuogėm. 
Tikra puota! Palieki nakčiai 
vienas skautes ir pasidaro ne
ramu, tad apie 2 v.r. vėl bren
di per rasotas pievas, kartais 
pagąsdinama pelėdos ūkavi
mo arba praliuoksinčio zuike
lio, pasižiūrėti, ar meškos ne
sudraskė... Viskas ramu, visos 
miega, net ir budinčioji, bet... 
kirvis šalia. Grįžti iki kelių 
šlapia nuo rasos, bet ramia 
širdimi. Tau patikėtosios yra 
saugios. O kitą naktį — įžodis.

Buvo stovykloje ir linksmų 
atsitikimų. Nepamirštamas 
vakaras, kai dingo vienos va
dovės šešiametis sūnelis Aras. 
Miškas skambėjo nuo „Arai... 
Arai!..” Šauksmai galėjo ir 
mirusį prikelti. Tuo tarpu pats 
Aras palapinėje užkr’tęs už 
lovelės saldžiausiai miegojo.

Mes, vyresnieji, budėdavo- 
me naktimis. Kai stovykloje 
jau būdavo visiškai ramu, 
susirinkdavome virtuvėje ir 
prie kavos puodelio apšnekė- 
davom dienos įvykius, aptar
davom kitos dienos iškylas. O 
jeigu mūsų tarpe pasitaikyda
vo iš Hamiltono Elena 
Kudabienė, mes jos išprašy
davome literatūros vakaro 
arba bent kelių anekdotų. 
Vieną naktį nutarėm įsteigti 
naują organizaciją — tau
tišką, patriotišką jaunimui ir 
jį suprantančiam senimui, 
kurios auklėjimo pagrindai ir 
struktūra būtų panaši į skau
tijos. Kadangi lietuviai mėgs
ta žuvauti, pavadinti ją Žuvi- 
ja. Jos šūkis: „Žuvauk! — Vis 
žuvauju! Valgyk žuvį iškišęs 
liežuvį!” Tuntininkai — žvejai, 
draugininkui — paplavokai ir 
skiltininkai — kabliukai. Se
serija: vyr skautininke — To
relė, skani ininkės — lydekos, 
vyr. skautės — plekšnės, 
skaute.' — varlės ir paukšty
tes — ukleikos. Brolija:• vyr. 
skautininkas — šamas, skau
tininkai — vėžliai, vyčiai — 
unguriai, skautai — vėžiai ir 
vilkiukai — kilbukai. Spe
cialybes: vnrlamušiai, slieka- 
gaudziai ir pan. Daug juoko, 
oet idėja, gaila, neprigijo.

Daug dar galima būtų ra
šyti. Šie „Romuvos” prisimini
mai yra tik maža dalelytė pa
čių pirmųjų stovyklų. O juk 
„Romuvai” jau 40 metų! Bet 
„Romuva” nesensta. Ir smagu 
matyti, kad „vaikaičiai” jau 
perima mūsų darbus. Lieka 
tik palinkėti, kad jų vaikaičiai 
ir dar po 40 metų sudarytų 
vieningą ratą aplink laužą 
„Romuvoje”, stebėtų žvaigž
des, mėnulio pilnatį, kylančią 
iš „Lapės” ežero ir susikibę 
rankomis giedotų „Ateina 
naktis”. $

v.s. M. Vasiliauskienė 
„Tėviškės žiburiai”

Los Angeles skaučių ir skautų kalėdinėmis dovanomis džiaugiasi Šiaulių Vaikų globos namų ugdytiniai

LSS RAMIOJO VANDENYNO RAJONO GERASIS DARBELIS
Jau dveji metai iš eilės 

Los Angeles RVR skautai, 
skautės, akademikai, skau-_ 
tininkų Ramovė ir gražinietės 
Kalėdų proga paremia Šiaulių 
vaikų globos namų auklė
tinius. Iš šių namų direkto
riaus Rimanto Žąsino neseniai 
gavome įdomų laišką su auk
lėtinių nuotraukomis. Čia 
pateikiame dalį to laiško:

„Sveiki mieli skautai ir 
skautės!

Esame labai dėkingi už 
Jūsų paaukotą finansinę 
paramą. Visas kolektyvas ilgai 
svarstė, kaip pradžiuginti 
vaikus ir ką nupirkti už tuos 
pinigus. Kaip jau rašėme, 
didžiausia problema yra ugdy
tinių laisvalaikio organizavi

TARPTAUTINIS SUAUGUSIŲ SKAUTŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS LIETUVOJE

Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos suaugusių skautų susi
tikimai prasidėjo prieš aš
tuonerius metus Taline. 
Lietuvių delegacijai vadovavo 
v.s. Stefa Gedgaudienė. Buyo 
nutarta tokius susitikimus 
rengti reguliariai, tačiau į 
susitikimą Rygoje, nepaisant 
tiesiog desperatiško šei
mininkų prašymo, iš Lietuvos 
niekas nenuvyko. Latvių ne
rimą buvo galima suprasti, 
įvairios tarptautinės organi
zacijos, formuodamos savo te
ritorinius padalinius, dažnai 
nori buvusias Pabaltijo res
publikas priskirti Rusijos 
įtakos erdvei. Taip atsitiko 
Katalikų skautų organizacijai. 
Laimei mūsų kaimynai atsi
laikė ir mes kartu patekome į 
Centrinės Europos erdvę.

Pastarosios vadovybės 
raginami jau pernai pra
dėjome ruoštis renginiui 
„Balttreff-2002”. Žinodami 
menkas Lietuvoje esančių 
Tarptautinės suaugusių skau
tų federacijos narių jėgas 
kreipėmės į visas kitas skautų 
organizacijas. Nei viena iš jų 
neatsakė neigiamai ir, dau

mas. Berniukai labai mėgsta 
sportuoti, žaisti krepšinį, fut
bolą, bet neturėjome kamuo
lių.

Nusprendėme kiekvienai 
grupei (jų yra 10 mūsų globos 
namuose) skirti po 100 lt. 
Kiekvienos grupės ugdytiniai 
pateikė prašymus, ko labiau
siai norėtų už tokią sumą. 
Daugiausia pageidavo ka
muolių, lauko teniso, stalo 
teniso rakečių, kepuraičių 
baseino lankymui, žaidimo 
„Monopolis”. Atsižvelgdami į 
ugdytinių pageidavimus tą ir 
nupirkome. Visų džiaugsmui 
nupirkome naują televizorių. 
Nuo rugsėjo 1-osios jis bus 
pakabintas 3-io aukšto prieš
kambaryje.

giau ar mažiau, rėmė renginį. 
Veiksmingas buvo organi
zacinio komiteto, kuriam 
vadovavo Lietuvos Respub
likos Seimo vieno komitetų 
pirmininkas prof. Aloyzas 
Sakalas, darbas. Vandenį kiek 
sudrumstė vokiečių ir danų 
skautų organizacijų nesutari
mai, tačiau juos palikome 
spręsti patiems.

Susitikimui buvo pasirink
ta puikus Lietuvos kampelis 
— stovyklavietė — Galvės 
ežero pusiasalyje prie Trakų. 
Ankstyvo rudens dienos ir 
turtinga programa paliko sve
čiams neišdildomą įspūdį. Ojų 
iš Austrijos, Danijos, Estijos, 
Latvijos, Lichtenšteino, 
Slovakijos, Vokietijos atvyko 
56. s

Rugsėjo 4 d. vakarą rin
komės Vytauto Didžiojo lai
kais statytoje Trakų bažnyčio
je. Sveikinimo žodžiais pasi
tiko prof. Aloyzas Sakalas, 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos viceministras Rimantas 
Vaitkus. Betliejaus ugnies 
žvake, žvakutės visų dalyvių 
rankose, brolio v.s. Antano 
Saulaičio aukotos šv. Mišios,

Turėjome svajonę, kad 
mūsų ugdytiniai turėtų 
reikalingas priemones
rankdarbių pamokose mokyk
loje. Todėl nupirkome: 
berniukams — peiliukų, pjūk
lelių, mergaitėms — vąšelių, 
virbalų, adatų. Muzikos 
pamokose reikėjo turėti dūde
les. Dešimt dūdelių — mokyk
lai, o 10 — į grupes išdalijome. 
Priemones perdavėme dalykų 
mokytojams. Jie irgi Jums 
labai dėkingi už taip 
reikalingą paramą... Dėko
jame už viską, ką dėl mūsų 
darote. Būkite sveiki ir lai
mingi. Su pagarba. Šiaulių 
VGN bendruomenės vardu, 
direktorius Rimantas Žąsi
nas”. (B.P.)

bažnytinės muzikos koncertas 
skambėjęs gotikinės bažnyčios 
skliautuose kėlė širdis. Grįžus 
į stovyklą — susipažinimo lau
žas.

Kitą dieną visi dalyviai va
žiavo į Vilnių. Dalios Tarai
lienės vedžiojami svečiai susi
pažino ne tik su įspūdingu 
senamiesčiu, jo bažnyčiomis, 
bet aplankė ir modernaus 
meno muziejų, Europos parką, 
įspūdingą Verkių dvarą, pieta
vo Vandens malūno restorane.

Suaugusių skautų tikslas 
ne tik statyti supratimo tiltus 
tarp tautų ir kartų, bet jais ir 
eiti. Tuo tikslu ir buvo sureng
ta mokslinė konferencija, ku
rioje pranešimą skaitė Centri
nės Europos gildijos pirmi
ninkė Roslei Frick. Apie savą
sias suaugusių skautų veiklos 
problemas kalbėjo visų daly
vių delegacijų vadovai. Atei
nančiais metais Slovakijoje, 
nedideliame universitetinia
me miestelyje Banska Štiavni- 
ca, įvyks Centrinės Euro-pos 
konferencija. J ją rengėjai 
kviečia dešimties žmonių dele
gaciją iš Lietuvos, žadėdami 
padengti visas dalyvavimo
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Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bernyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

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

ligoninėms.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 

Tai. 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwjoenMoraugai^ndbreeatMa@u3an

išlaidas.
Vakarop dalyviai sėdo į 

motorlaivį, paplaukioję ke
rinčio grožio Trakų ežerais, 
išlipo salos pilyje. Apžiūrėję 
muziejaus ekspoziciją, užkan
dę vietinėje užeigoje, pavaikš
čioję po miestelio gatves, 
susirinko prie svečių laužo.

Paskutinioji stovyklavimo 
diena buvo skirta Kaunui. Čia 
susipažinta ne tik su žymiau
siais miesto muziejais, bet 
aplankytas ir naujasis 
Lietuvos Skautijos būklas 
Trakų gatvėje. Po to — pažin
tis su Liaudies buities 
muziejumi po atviru dangumi 
Rumšiškėse, pietūs etno
grafinio pobūdžio užeigoje.

Vakare skaisčiai degė

MICHIGANE STEIGIAMAS 
JUROS SKAUTŲ/SKAUČIŲ 

VIENETAS
„Nendrių valtis”, naujas jū

ros skautų ir skaučių vienetas 
steigiamas Michigan valstijo
je. Kviečiami lietuvių kilmės 
berniukai ir mergaitės nuo 6 
metų amžiaus. Pirmoji sueiga 
vyks sekmadienį, rugsėjo 29 
d., 1 vai. p.p. (Michigan laiku) 
Union Pier, „Gintaro” vasar
vietėje. Daugiau informacijos 
suteiks Dalia Vitkienė, tel. 
269-465-7557, arba Milda Ru- 
daitytė, tel. 269-469-9880.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Center for Health,
1200 S. Yotk, BmhureL IL 80126 

630-941-2609

^3Dr. Vida I.PuodžIūnlenė 
Healthy.Connectlon 
CNroptacŠc & Rehsb

CWc

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Suks 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

EDMUNDAS VIŽINAS, M J3„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

atsisveikinimo laužas, dau
geliui dalyvių, pirmą kartą 
apsilankiusių Lietuvoje, nu
švietęs kelią per tuos tiltus, 
kurie jungia tautas ir kartas. 
Lengviau atsikvėpė ir tie, ku
rių pečius slėgė organizavimo 
darbai. Visa kultūrinių ren
ginių našta teko Lietuvos 
skautų sąjungos narei Daliai 
Tarailienei, neįkainuojamą 
indėlį įnešė Lietuvos Skau
tijos Vilniaus skautų centro 
direktorė s. fil. Jolita Bu- 
zaitytė-Kašalynienė, nuošir
džiai su svečiais bendravo 
suaugę skautai Gitana 
Juodienė, Vilija Mačiulytė, 
Vaidevutis Stankus.

Sk.vytis Romualdas 
Tupčiauskas

2003 METŲ JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

LSS 2003 m. Jubiliejinė sto
vykla „Karalius Mindaugas” 
rugpjūčio 6-16 d. vyks Hol- 
comb Valley Scout Ranch, Ka
lifornijoje. Laikas pradėt ruoš
tis gausiai dalyvauti stovyklo
je. Netrukus bus paskelbtas 
stovyklos mokestis ir nuolai
dos, jei dalyvaus daugiau ne
gu vienas asmuo iš šeimos. 
Skatinu vienetų vadovus ir ra
jonų vadus raginti seses ir 
brolius dalyvauti „Karaliaus 
Mindaugo” Jubiliejinėje sto
vykloje.

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė

l
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VYTAUTAS LANDSBERGIS
Į Bronius Nainys

Ko nepasiekė tankais...
Baltijos šalys tarp Rytų ir 

Vakarų, tai ne vien Europos 
geografija, bet ir geopolitinė 
mūsų padėtis pasaulyje. Isto
riškai ši trijų valstybių padė
tis tiesiogiai pagrįsta per am
žius išlikusia atskira, savita, 
autentiška, tautine kultūra.

Kultūrinius skirtumus 
nuo Rytų jau nuo XIII-XIV 
amžių sąlygojo Baltijos tautų 
vakarietiškoji christianizacija 
— krikščionybė iš Vakarų. 
Žinoma, per šimtmečius būta 
ir konkurencinio sambūvio su 
Rytų krikščionybe (tai Lie
tuvos Didžioji Kunigaikštystė, 
o šiąndien taipogi Estija). Ta
čiau Vakarų krikščionybė, Li
vonijos ordino kadaise 
prievarta primesta busi
miesiems latviams ir estams, 
ir atėjusi kaip lietuvių pasi
rinkimas (karališkąja linija: 
Mindaugas — Gediminas — 
Jogaila ir Vytautas), tapo ne
nugalima vertybe net ir vėliau 
carų gniaužtuose.

Natūralu, jog visuomet, 
gal ir pasąmonėje, gyvavo ir 
darė poveikį psichologiškai 
dar gilesnis lietuvių, latvių ir 
estų etninės kultūros sluoksnis.

Kas yra kas, buvę taip 
svarbu XIX amžiuje, iš naujo 
patvirtinta XX amžiaus 
viduryje ir antrojoje pusėje, 
netgi mūsų laikais — XXI 
amžiaus pradžioje.

Įrodyti, jog trys valstybės 
sudaro Vakarų Europos, tiks
liau Romos civilizacijos dalį, o 
ne rusų — sovietų (su 
pamatais, paveldėtais iš Bi
zantijos), reikėjo vėl ir vėl eiti 
per daugybę sunkių išban
dymų iki smurto ir genocido.

Bū. Antrojo pasaulinio ka
ro' laisvoji Europos dalis 
vienijosi žemyne, perkirstame 
dirbtine Jaltos linija, kuri 
atrodė primesta ilgiems lai
kams. Nors vakarinėje daly
je valstybininkai skelbė soli
darumą, ypač prancūzų — 
vokiečių, ši sąvoka aplenkda
vo varguolius, atsidūrusius 
už sovietų totalitarizmo 
prievartinio kordono. Vis 
dėlto atėjo metas, kai geležinė 
uždanga krito, atsivėrė gali
mybė, kad sutrūnys, kaip 
viltingai atrodė, ir visa kritu
sio komunizmo dvėseliena. 
Pasirodė sudėtingiau.

O anoji Europa, kuri ilgai 
po karo tik save vadino Eu
ropos vardu, turėjo susivokti 
iš naujo.

Įvairiais būdais turėjom
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Vaikinas, kaip atrodė, 
trisdešimtį jau gerokai per
kopęs, bet veržlus, trykštan
tis energija, trumpai kirpta 
galva, šilkinėmis sportinio 
treningo kelnėmis, kurios 
kažkada buvo skaisčiai mėly
nos spalvos, dabar jau negrįž
tamai užgožtos įnešioto pilkš
vai rusvo apnašo ir pro jį pra
simušančių riebalinių dėmių. 
Judri laikysena, energinga 
gestikuliacija, pilna jaustukų 
ir ištiktukų kalba aiškiai 
liudijo savimi pasitikinčią, 
ekspresyvią, su hanteliais 
„dirbančią” asmenybę.

Pasidomėjau ar jis maino 
pinigus. „Kiek reikia, kokia 
valiuta?", — iš karto prie reikalo 
stojo užkalbintasis. Sužinojęs, 
kad noriu išsikeisti tik 100 
litų, matyt, nepalaikė manęs 
partneriu ir mostelėjo atgal tur
gaus vartų link: „Eik pas jauną 
mergaitę, ji tau pagelbės".

Prie įėjimo trypčiojo maž
daug jo amžiaus moteris, 
džinsine apranga. Išsitraukė 
vyrišką, storą nuo banknotų, 
piniginę ir mielai atliko pa
tarnavimą. Išties gavau bene 
20 rublių (apie 3 litus) dau

padėti atkurti istorinę Euro
pos atmintį. Antai 1992 m. 
staiga sužinojome, kad gau
nam nemokamai paviĮjoną 
pasaulinėje Sevilijos parodo
je, — bet laiko visai maža, 
nežinia ką rodyti.... Valdi
ninkai norėjo atsisakyti. Pa
siūliau — ir tai buvo įgyven
dinta — žemėlapių kolekciją 
iš Vilniaus universiteto bib
liotekos: štai XV-XVIII šimt
mečiai, Lietuva didelėmis 
raidėmis, ir visai nemaža vals
tybė! Turėjom priminti, kad 
vakarietiškoji Europa susitin
ka dabar ne su Rusįjos arba 
SSRS žemyninėmis koloni
jomis, bet su senais kaimy
nais iš tos pačios , kaip Va
karai, civilizacinės erdvės. Be 
abejo, tą Vakarų švietimą 
reikia tęsti.

Kur yra Roma, o kur 
Bizantija — čia visai kitas ir 
gilesnis civilizacinių erdvių 
apibrėžimas, negu tai, ką 
stengdavosi sukurti paskiros 
imperijos — Rusijos, Turki
jos, Austrijos arba Vokietijos.

Tautos, kurios atsidurda
vo tai tarp imperijų, tai jų 
priklausomybėje, vis dėlto 
buvo pasirinkusios savo kelią 
dar nuo seniau. Ir kaip tik šis 
kelias, o ne užkariavimai, 
sudarydavo tautų būties ir 
tapatybės pagrindą.

Kas yra kas prie Baltijos 
ir būtent ne su vyraujančiais 
bizantiškai-rusiškais, o kito
kiais kultūros bruožais, XIX 
a. nulemdavo saviti siekiai: 
etniniai (gili Baltijos tautų 
tapatybė), religiniai (kataliky
bė ir protestantizmas), istori
nė atmintis (ypač Lietuvos) ir 
įtakos — vokiškos bei skandi-

Prof. Vytautas Landsbergis
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giau, negu būtų davęs ban
kas. Palinkėjo sėkmės ir 
pasiūlė kitą dieną ateiti 
pasikeisti daugiau.

Pienas — buteliuose nuo 
limonado

Ta pačia proga apžiū
rėjome Kranto turgų. Turgelis 
nedidelis, daugiausia senučių 
apstotas, o pasiūla — kur kas 
skurdesnė nei Lietuvoje sovie
tų laikais. Nekalbant jau apie 
prekių kokybę ir jų sanitarinį 
stovį.

Vienas kitas apvytęs 
burokas, morka, bulvių krep
šelis, ryšulėlis svogūnų, ke
lios galvutės česnako... Kelios 
močiutės pardavinėjo bryzelį 
žalios mėsos. Mėsos išvaizda 
daugiausia buvo tokia, kad 
reikėtų paieškoti labai neiš
rankaus katino, kad ja susi
gundytų.

Ypač nemaloniai atrodė 
prekyba pienu, kuris buvo iš
statytas saulės atokaitoje ir 
pardavinėjamas plastmasi
niuose buteliuose nuo suvar
toto pigaus limonado.

Evangelikų-liuteronų 
bažnyčioje — cerkvė

Būrys piligrimų, iš Lietuvos atvykusių į Pasaulio jaunimo dienas Toronte liepos mėnesi. Iš Lietuvos buvo atvy
kę apie 150 asmenų, kuriuos globojo Prisikėlimo lietuvių parapija Toronte. Iš Čikagos organizuotai dalyvavo 
apie tuzinas moksleivių ateitininkų. Ramunės Kubiliūtės nuotrauka.

naviškos (Latvijoje, Estijoje) ir 
lenkiškos (Lietuvoje). Supran
tama, ir nuolatinis laisvės 
troškimas. Neprimesit nei 
„grekonų” tikėjimo, nei abė
cėlės! — taip XIX a. Lietuvoje 
reiškėsi, net sukilimais, atspa
rumo valia.

Viso to pakako išlikti ir ap
sispręsti valstybiškai, kuomet 
atėjo istorinė valanda, t.y. 
baigiantis Pirmajam pasauli
niam karui. Deja, tą progą 
nutverėme tik dvidešimčiai 
metų.

Atsparumo išbandymas 
naujoje sovietinėje rusiškoje 
okupacijoje buvo baisus: ir 
žmonių nuostoliais, netgi de
mografine prasme, ir kultū
riniais, dvasine prasme, kaip 
antai vertybių nuskurdini
mas, pažeista tapatybė, iš
kreipta moralė.

Po pastarojo ilgo 1940- 
1990/1991 metų nelaisvės lai
kotarpio ir vadavimosi trys 
Baltijos tautos šiandien stovi 
prie paskutinio slenksčio, 
siekdamos užtikrinti savo bu
vimą vakariniame Europos 
civilizacinio dalijimosi plote 
kartu su Lenkija ir Suomija ir 
iš tokios pozicijos bendrabar- 
biauti su Rytais. Kai būsime 
Šiaurės Atlanto sąjungoje — 
NATO — ir Europos Sąjun
goje, jausime, kad jau kitas 
mūsų ne tik politinis, bet ir 
psichologinis statusas. Nebe
būsime kažkur „tarp”. Ar Ru
sįja su tuo jau sutiko nedary
dama kliūčių, ar vis dar teks 
įveikti dirbtinius rusiškus 
baijerus — tai artimiausių 
mėnesių ir metų šitos Europos

Išėję iš turgaus, klaidžio
jome po miestą. Matėme atsta
tomą raudono mūro protes
tantų bažnyčią, kurioje buvo 
įrenginėjama pravoslavų cerk
vė. Bokšte auksu spindi dvi
gubas stačiatikių kryžius, 
viduje, šviežiai išdažius sie
nas, ardomi pastoliai, kabina
mos šventųjų ikonos, tvarko
ma šventovės aplinka.

Šiaip ar taip, vis tiek tai 
žingsnis gilesnio žmogiškumo 
ir didesnės pagarbos kultū
riniam bei dvasiniam paveldui 
link — anksčiau šioje evan
gelikų bažnyčioje bota pagal
binių gamybinių patalpų.

Darbas kaip kryžius
Negaudami kur papusry

čiauti, užsukome į pašto įstai
gą prastumti laiko — parašyti 
atvirlaiškius pažįstamiems ir 
taip greičiau sulaukti pusiau
dienio iki atsidarys valgyklos, 
užeitos pakeliui.

Pašte pasįjutau auten
tiškai sugrįžęs į Brežnevo lai
kus.

Ankštame kambaryje bu
vo prisigrūdę daugybė žmonių, 
išsirikiavusių susirangiusiose 
eilėse. Jie mokėjo mokesčius, 
siuntė telegramas, atsiiminėjo 
ir pakavo siuntinius, tvarkė 
kitokius reikalus, vieni ki
tiems garsiai reikšdami savo

dalies politinio gyvenimo 
klausimas. Tiek nacionalinio, 
tiek ir tarptautinio.

Čia Baltijos šalys turi 
dvigubą užduotį ateičiai. 
Geopolitine prasme joms ir 
visiems kitiems teks įveikti 
aną civilizacinį dalymą 
(Roma-Bizantija, Europa — 
Rusija). Eisime nuo kon
frontacijos ir varžybų į sam
būvį be grėsmių, tai reiškia, į 
nuoširdų bendradarbiavimą 
be didesniojo brolio pagundų 
į hegemoniją. Visoms trims 
Baltijos sesėms šiame kely 
turėtų kur kas daugiau 
padėti Rusija, jei tik atsi
sakytų primityvių spaudimų. 
Geru pavyzdžiu galėtų tapti 
lietuvių-lenkų santykių raida, 
pasikeitus didesnės Lenkijos 
požiūriui į mažesnę Lietuvą.

Kita mūsų užduotis vei
kiau vidinė, ji glūdi kultūri
nėje pasaulėžiūrinėje plotmė
je. Turime žmonių, kuriuos 
vienus labiau, kitus mažiau 
pažeidė sovietizmas. Reikia 
dar laiko ir pastangų, kad 
nyktų tie atsiribojimai lyg į 
„dvi” lietuvių tautas (nežinau, 
ar taip pat latvių, estų). Su
tikdavau antai vokiečių, kurie 
jau nuo septintojo dešimtme
čio pastebėdavo, kad iš jų pa
darė dvi skirtingo mentaliteto 
tautas.

Galutinė Baltijos valsty
bių šio meto (2002-2004) pas
tanga, norint užsitikrinti tęs
tinį būvį vakarietiškoje civi
lizacinėje erdvėje, tai ir Ru
sijos klausimas: ar trukdys 
tam siekiui smarkiai ir beato
dairiškai, ar tik smarkiai.

teises.
Anapus stiklinės pertva

ros sėdėjo vos dvi tarnauto
jos, labai reikšmingais vei
dais ir didžiai patenkintos. 
Buvo matyti, kad pasirengu
sios kiekvienu momentu duoti 
atkirtį pretenzijų kupiniems 
interesantams.

Per žmones buvo neleng
va prisigrūsti prie langelio, 
kur už stiklo užkišti keli neiš
vaizdūs atvirukai.

Turėjau neatsargumo pa
klausti, ar, norėdamas nusi
pirkti kelis atvirukus, turėsiu 
stovėti bendroje eilėje su mo
kesčių mokėtojais, ar tiesiog 
galėtų kelis jų man parduoti iš 
karto, be grąžos davus reikia
mą rublių skaičių?

Čia visa susitvenkusi 
įtampa ir užgniaužtas nepasi
tenkinimas pašto tarnautojai 
sprogo ir ji atkakliai pastatė į 
mane baltas akis: „Aš dar
bą dirbu, baikite mane trik
dyti! Ar nematote kiek žmo
nių! Maža kas norėtų be 
grąžos!...”

Apsisukęs dūlinau atgal, 
mintyse tardamas sau, kad 
nė pykti ant žmogaus negali: 
sovietinio palikimo tvarka yra 
tokia, kad darbas pasidaro 
kryžius ir pačiai tarnautojai, 
ir tiems, kurie jos patarnavi
mų laukia.

Daromos dirbtinės kliūtys, 
kaip antai Rusijos delsimas li
gi šiol normalizuoti valstybi
nes sienas su Estija ir Latvija 
(Lietuva iš esmės jau susi
tvarkė) arba vietinių rusų ma
žumų kurstymas, kad jos da
rytųsi netgi valstybiškai pro
rusiškos, mažiau lojalios pa
sirinktai valstybei.

Karaliaučius kaip Kalinin
gradas, tai viena dirbtiniausių 
kliūčių. Dirbtinis tvarinys, nes 
atsiradęs tik trijų Antrojo 
pasaulinio karo nugalėtojų 
valia, ir tik laikinai, tam 
tikram sąlyginiam laiko
tarpiui. Jokios sutarties, jokių 
ratifikacijų, kas ten turės 
būti.

Dabartinis triukšmas dėl 
Kaliningrado atskleidžia tokią 
geopolitinę prasmę, kad 800 
metų Karaliaučius turi pir
miau tapti Rusija, kad vėliau 
sykiu su Rusija, dar po kelių 
dešimtmečių, vėl taptų 
Europa. Panašiai 1989 m. mus 
įkalbinėjo Maskvoje M. Gor
bačiovas; pirmiausia turite 
likti, kur esate, ir tegu vyksta 
visos sąjungos perestroika; ir 
tik po to Lietuva, sykiu su 
Sovietų Sąjunga — į Europą!

Atsimenu, kaip viena mo
teris buvo tuo giliai ir ilgam 
sužavėta. Ir atsimenu, kaip 
vienas asmuo įrodinėdavo, 
kad tik Raudonoji armija ap
gins mus nuo Lenkijos.

Įvyko kitaip, ir ačiū Dievui. 
Tegu ir toliau taip vyksta.

Kalba konferencijoje 
„Vidurio ir Rytų Europa tarp

Rytų ir Vakarų” Vygriai, Lenkija, 
2002 m. rugsėjo 18 d.

Kapinėse — staliukai 
vodkai ir agurkams

Įspūdį paliko kapinės. Prie 
daugelio kapaviečių čia įreng
ti nedideli staliukai. Ant dau
gelio jų stovėjo tušti ar pus
tuščiai vodkos buteliai, stik
linės, vienkartinio naudojimo 
lėkštelėse arba ir be jų, stačiai 
ant teracinių stalelių, padėta 
raugintų ir šviežių agurkų, 
obuolių.

Neaišku, ar tas pagoniš
kas paprotys — nešti že
miškųjų gėrybių mirusiems — 
yra iš pagarbos Anapilin iške
liavusiems, pagerbiant jų at
minimą tuo, ką patys vertino 
būdami gyvi, ar tie staliukai 
padengiami tam, kad gyvie
siems susidarytų daugiau pro
gų apsilankyti kapinėse ir 
pakelti taurelę velionio atmi
nimui.

Absoliuti dauguma antka
pių ir tvorelių aplink kapavie
tes — teraciniai, kaip ir sta
liukai. Retai kur ant pamink
lo pamatysi provoslaviško kry
žiaus ženklą. Daugiausia iš
kaltos žvaigždės arba miru
siųjų veidai. Kai kur — tiesiog 
į žemę įkasti paprasčiausi 
kuolai, prie jų lipnia juosta 
arba virvele pritvirtintos kar
toninės mirusiųjų nuotraukos 
ir — jokio parašo.

Bus daugiau

Rusai pasieks doleriais, 
skelbia „Chicago Tribūne” 
(2002. 09. 20) „New York Ti
mes” bendradarbio Michael 
Wines straipsnis, aptariantis- 
lietuvių nerimą dėl Rusijos 
bendrovės „Jukos” atėjimo į 
Mažeikius. Ne tik ši verslovė, 
tampanti didžiausia investuo
toja į Lietuvos rinką, jaudina 
lietuvius, rašo Wines. Dar 
daugiau jų nuojautas audrina 
jai iš paskos atslenkančios 
RAO, siekianti į savo rankas 
perimti visą elektros energijos 
verslą, ir Gazprom, jau beveik 
užsitikrinusi dujas.

Nepasisekė Rusijai Lietu
vos nepriklausomybes užgniaužti 
1991 m. sovietų kareiviais Vil
niuje prie televizijos bokšto, 
tai dabar savo buvusią res
publiką ji nori kontroliuoti 
kitu būdu, samprotauja straipsn io 
autorius, ir kažin ar dėl to kas 
nors jam prieštaraus. Tik 
naivuolis gali patikėti, kad 
Rusijos kapitalas Lietuvoje 
netarnaus Kremliaus poli
tikai, todėl ir lietuvių susi
rūpinimas suprantamas. Pa
grįstas būtų ir tremtinių, poli
tinių kalinių bei konserva
torių protestas, jeigu žinotų, 
prieš ką jie kelia triukšmą. Iš 
tikrųjų protestuoti jie turėtų 
prieš save pačius, nes tik jų 
išrinkti vadovai, savo neiš
manėliška politika sudarė są
lygas rusams į Mažeikius su
grįžti. Bet kas gi prisipažins 
suklydęs?

Tačiau šiandien tai mažai 
svarbu. Mažeikių padėtis ne
pasikeis, net surastus kalti
ninkus ir į kalėjimą susodi
nus. „Jukos” nupirko sutartį, 
kaip Amerikos sporto klubai 
vienas iš kito perka žaidėjų 
sutartis, jų net neatsiklausda- 
mi ir elgiasi su jais taip, kaip 
sutartyje parašyta, todėl ką 
Mažeikiuose daryti spręs pa
ti „Jukos” be Lietuvos nuomo
nės. Gal ir dėl to Lietuvos Vy
riausybė nepanoro su rusais 
derėtis. Vis tiek nieko nelai- 
mėsim, teigė ūkio ministras 
Petras Čėsna. Nors, many
čiau, čia vėl padaryta klaida. 
Derybų reikėjo, ir jų užnugary 
turėjo atsistoti patys didieji: 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirm. Artūras Pau
lauskas ir ministras pirm. Al
girdas Brazauskas. Jeigu ir 
nieko nebūtų laifnėta, rusams 
vis tiek būtų parodyta, kiek 
svarbu mums yra apsisaugoti 
nuo jų įtakos, nepaisant kokiu

Viena Europos paveldo įžymybė Lietuvoje — Švyturys Nidoje Eltos nuotr

pavidalu ji į Lietuvą brautųsi. 
Didiesiems nuo derybų nusi
sukus, bus tik ,,Williams” at
vejo pakartojimas. Ten atpir
kimo ožiu buvo pasirinktas že
mesnės pakopos politikas Si
gitas Kaktys, o dabar juo tam
pa tokios pat pakopos parei
gūnas Petras Čėsna. Ar toks 
pat žaidimas bus pratęstas ir 
Lietuvos dujas bei elektros 
energiją privatinant?

Tai jau butų vėl nedovano
tina klaida, nes šios abi sritys 
nuo rusų kapitalo turi būti 
ginamos, visomis turimomis jė
gomis, jeigu Lietuva nori likti 
laisva nuo Kremliaus politinio 
spaudimo. Daug pasirinkimų 
čia nėra. Elektrą apsaugoti 
lengviau, nes ją Lietuva gali 
pasigaminti pati. Svarbu tik 
rusam neparduoti jėgainių. 
Jeigu kitų pirkėjų nėra arba 
negalima su jais susitarti, 
kam jas iš viso parduoti? Pri- 
vatinti verčia Europos Sąjun
ga? Na tai kas? Metus — ki
tus galima ir įstojimą atidėti, 
jeigu užsispyrę Briuselio biu
rokratai mūsų bėdų nesupras. 
Sunkiau spręsis dujų priva
tinimo klausimas, nes jų tieki
mas priklauso nuo Rusijos. 
Neparduodat mums verslo, 
negaunant dujų — gali būti 
pateiktas ultimatumas iš 
Maskvos; ir ką tada daryti? 
Čia jau užsienio politika, ir ją 
koordinuoti turi pats prezi
dentas, be jokių jo įprastinių 
Konstitucijos ribojimo prie
dangų, o su juo kartu turi 
dirbti Seimo pirmininkas bei 
premjeras.

Labai dažnai prisimenam 
tarpkario nepriklausomybės 
praradimo laikus ir už ryžto 
stoką stiprius kaltinimus pa- 
mėtom Smetonos vyriausybei. 
Panašus pavojus kyla ir da
bar, nors ir ne ginkluotos jė
gos, bet tik rublio okupacija 
grasinantis, tačiau jo pašali
nimas nė kiek nemažiau svar
bus, nes taip pat liečia Lie
tuvos nepriklausomybės iš 
karto gal tik apribojimą (so
vietų karinių įgulų pavyzdys), 
o vėliau — gal ir visišką 
netekimą. Džiaugiamės Lietu
vos prezidento sugebėjimais 
džentelmeniškai svečiuotis 
užsienyje, skoningai vaišinti 
svečius Lietuvoje, smagu būtų 
dar labiau pasidžiaugti jo stro
pumu, ginant valstybę nuo 
buvusio okupanto grįžimo, ne
paisant, kokiu pavidalu rusai 
tai bandytų padaryti.
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ŽENKIME PIRMĄ ŽINGSNĮ KITO 
LIETUVIO LINK

Pavarčius „Draugo” pusla
pius ir ypač „Bičiulystės” 
skyrelį, dažnai pastebiu labai 
daug nepasitenkinimo, vienas 
kito nesupratimo, susiskaldy
mo ir t.t Prisipažinsiu, kad, 
nors ir galiu suprasti, ir 
vienokiu ar kitokiu būdu 
paaiškinti vieną ar kitą mintį, 
aš dažnai ir pagalvoju, ar tie 
besiskundžiantys mano tau
tiečiai gyveno toje pačioje 
Amerikoje kaip ir aš? Supran
tu, kad esame pavargę nuo 
sunkių darbų, kad galbūt 
daugelis nusivylėm Amerika, 
nes ji pasirodė kitokia nei 
matėm ją seriale „Santa 
Barbara”, kad esam išsiilgę to 
gyvenimo ir kultūros, kurioje 
augome ir gyvenome. Bet ar 
galima dėl to kaltinti šią šalį, 
ar šios šalies žmones? Kodėl 
esame tokie greiti visas prob
lemas suversti ant kitų, pa
miršdami pažvelgti šiek tiek 
kritiškiau ir į save?

Visai neseniai manęs pa
klausė, kokia man pasirodė 
Amerika pirmaisiais mano 
studijų metais. Skaitytojui 
priminsiu, kad tuo metu tebu
vau penkiolikmetė mergikė, 
pirmą kartą atsidūrusi taip 
toli nuo mamos paguodžiančio 
žvilgsnio, tėčio atramos ir bro
lio apsaugos. Kokia Amerika 
man pasirodė tada? Liūdna, 
vieniša, neteisinga, viską už
pildanti ir paskandinanti di
delėje gilioje masėje. Būdavo 
dienų, kai norėdavosi ryte 
prabudus užsidėti pagalvę 
ant galvos ir įsivaizduoti, kad 
visa kita neegJffštUoja, pasitai
kydavo dienų, kai taip ir dary
davau. Sunkiai pritapau prie 
savo naujos aplinkos, bendra
amžių, įsitikinimų ir.t. 
Skamba panašiai? Klaidžioda
vau viena po parką, gatves ir 
klausdavau savęs, kodėl aš 
čia, kai visi kas myli mane ir 
ką aš myliu yra už tūkstančio 
kilometrų? Bandžiau suprasti, 
kas negerai su manim ar ma
ne supančiu pasauliu, ką aš 
darau ne taip, ar ką visi kiti 
aplink daro, mąsto neteisin
gai. Manau, kad tuo laikotar
piu pergalvojau savo vertybes, 
pradėjau suprasti vieną labai 
svarbų dalyką — norint, kad 
žmonės suprastų mane ir pri
imtų ne tik į savo paviršuti
niškų pažįstamų tarpą, bet į 
savo namus ir širdis, reikia 
tuo pačiu atsilyginti, pasiūlyti 
įsileisti.

Vienas svarbiausių pasi
keitimų, su kuriuo dar ir 
dabar bandau iki galo susi
gyventi, yra tolerancija ir net
gi pasitikėjimas naujove. Leis
kit šią mintį pagvildenti pla
čiau.

Amerika penkiolikos metų 
mergaitei buvo vieniša, šalta 
ir liūdna, nes joje buvau vie
na, ar bent jau man taip tuo 
metu atrodė — nebuvo nė vie
no pažįstamo veido, kuris nors 
ką žinotų apie bulvinius bly
nus, šviesias vasaros naktis ir 
juodos duonos gardumą. Dėl 
to pykau, jaučiausi nesupras
ta ir netgi įžeista, kol paga
liau, įsižiebus vienai iš tokių 
dažnų diskusijų apie „kaip 
yra Lietuvoj”, manęs paklau
sė, ar tiek jau daug žinau pati 
apie šią šalį, be tų stereotipų, 
kuriuos atsivežiau su savimi. 
Suklusau suvokusi, kad, taip 
stipriai besikoncentruodama į 
kitų trūkumus, pamiršau ko 
atvažiavusi į šią šalį — pažin
ti. Labai lengva įsižeidus 
pasitraukti, kai tave pavadi
na sovietiku, ir prireikia šiek 
tiek daugiau drąsos ir noro 
išlaikyti objektyvumą ir, 
pratęsus pokalbį, supažindinti 
pašnekovą su savo „medalio 
puse” Ir kas man įdomiausia,

kad netgi, jei ir sutikdavau to
kių, kuriems visiškai tai ne
rūpi, atsirado nemažai žmo
nių, kurie ne tik susidomėję 
išklausė, bet ir toliau klausi
nėjo, diskutavo, teiravosi. Il
gainiui mano mokykloje visi 
žinojo, kas yra Lietuva, kad 
joje kalbama * lietuviškai, ir 
kad aštraliežuvė maža moki
nukė (čia turiu omenyje save) 
yra iš mažo miestelio šioje ša
lyje.

Bet ne tai buvo mano di
džiausias atradimas. Daugiau 
bendraudama su įvairių tau
tybių ir rasių žmonėmis, pa
žindama ne tik tai, kas mus 
skiria, bet ir tai kas miumyse 
bendra, supratau, kad didžiau
sios sienos, kurios aršina ir 
pykina žmones, yra mūsų pa
čių susikurti stereotipai, kurie 
mums trukdo matyti, kad visi 
esame žmonės su tokiomis pat 
vertybėmis, kad visi siekiame 
tokio pat supratimo, noro būti 
teisiu, ir paprasčiausiai — pri
tapti. Tad nereikia per greitai 
pulti skirstyti žmonių į „va, jie 
amerikonai”, „va, jie antrosios 
bangos lietuviai”, tai todėl 
mūsų (trečiosios bangos imi
grantų) nesupranta, žettilpa 
ar niekina. Aš tiem, kurie taip 
drįsta viešai reikštis pasaky
siu — tai niekieno kito proble
ma, bet tik tavo, brangus lie
tuvi! Aš per septynerius metus 
sutikau per daug gerų žmonių 
čia Amerikoje, kad galėčiau 
lengvai praleisti pro ausis 
tokias užuominas, kurių pilni 
„Bičiulystės” pasisakymai. 
Sutikau amerikonų, kurie priėmė 
mane į savo šeimas įr širdis, 
vien todėl, kad man to reikėjo, 
neklausdami ir nereikalauda
mi paaiškinimų, nenorėdami 
jokio atlyginimo, tik galbūt 
vienintelio dalyko — pagar
bos.

Labiau įsijungus į Fila
delfijos lietuvių išeivijos gyve
nimą, tokį pat rūpestį ir 
susidomėjimą pajutau ir' iš 
„dipukų”. Apie kokį pažemi
nimą kalbate, jei vienintelis 
dalykas, kurį sutikau aš, yra 
meilė, tėviška globa ir nuošir
dumas? Taip, yra tarp mūsų 
skirtumų, bevertinant vieną 
ar kitą klausimą, bet čia ir 
pasirodo žmogaus intelekto 
bei tolerancijos lygis — galėji
mas suvokti, pripažinti ‘ ir 
gerbti tuos skirtumus, ir tuo 
pačiu netrukdyti tarpusavio 
bendravimui. Kiekvienas iš 
mūsų atsinešam skirtingą 
krepšelį patirties, kuris vienu 
ar kitokiu būdu nulemia mūsų 
požiūrį į pasaulį. Prieš reika
laudami supratimo iš kitų, 
paklauskime savęs, ar tuo 
pačiu patys atsilyginame. 
Nereikia ieškoti savo nepasi
tenkinimo priežasčių kitų sąs
kaita, mielieji! Baikim save 
skaldę ir pylę viens ant kito 
šiukšles! Geriau visą tą ener
giją nukreipkim gerąja link
me.

Jei mano mažame straips
nelyje yra moralas, tai kreipi
masis į visus lietuvius žengti 
tą keletą pirmųjų žingsnių ki
to žmogaus pažinimui ir su
pratimui. Tas kelias nėra 
lengvas, bet pabandyk juo eiti 
ir galbūt, tik galbūt suprasit, 
ir sužinosit kažką ne tik apie 
kitus, bet ir apie save, ko 
anksčiau neįtarėt. Pagalvokit, 
nes kitu atveju — ar tikrai 
norit visą likusį kelią eiti pyk
dami ir nepatenkinti visu 
pasauliu?

Ieva Vozbutaitė

INTELIGENTAI „ŠORTŲ” 
NEDĖVI

Laukiau, kada gi pasiro
dys aprašymas apie įvykusi 
Santaros-Šviesos suvažiavimą

ir smagiai puoliau skaityti L. 
Tautkuvienės straipsnį dien
raščio rugsėjo 13 d. laidoj. 
Taip kaip ir autorė rašo, su
važiavime dalyvavusi epizo
diškai, ir aš į straipsnį noriu 
žvilgterėti taip pat — epizo
diškai.

Autorė yra iš dalies teisi 
rašydama, kad „į santariečių 
suvažiavimą neateina ateiti
ninkai, į skautų neateina dar 
kas nors...” Kad būtų aiškiau, 
L. T. reiktų geriau susipažinti 
su kiekvienos organizacijos 
tikslais, pažinti patį ideo
loginį kamieną, kaip kuri or
ganizacija vystėsi, kas vyko tų 
organizacįjų gimimo ir augi
mo laikotarpy.

L. Tautkuvienei nepatiko 
suvažiavime naudotas titulas 
„moderatorius”. Ji aiškina, 
kad tai nelietuviškas žodis, 
bet itališkas (o gal lotyniškas? 
LG) ir jį reiktų keisti į „pir
mininkaujančiu pokalbių, su
sirinkimų vedėju, organizato
rium” ir pan. Manau — šauni 
pilietė! Šukuoja tuos pen
sininkus, kurie „disponuoja 
savo laisvu laiku taip, kaip 
leidžia sveikata”. Tačiau, 
skaitydama toliau, kniubau 
ne tik užkliuvusi už kai kurių 
autorės siūlymų, bet ir už kal
bos. Štai šviečia „šansai, mak
simalistiniai, disponuoja, ko
rektūra, na ir šortai”. Visoje 
šitoje lotyniškoje-anglosak- 
sinėje draugystėje „moderato
rius” visai neblogai įsirikiuoja.

Santariečiai „pagailėjo pi
nigėlio”, nesireklamavo, trūko 
reklamos, kvietimo, žmonių 
ieškojimo, taip rašo autorė. 
Manau, kad jokios problemos 
nebūtų buvę, jei žmonės, ku
rių „reikia ieškoti” prenume
ruotų „Draugą”. Tada visos ži
nios būtų aiškios, kaip ant 
delno.

„Buvo keista, — rašo L. T., 
kad tokiame suvažiavime ne
dalyvavo lituanistinių mokyk
lų mokytojai — jaunimo švie
tėjai, inteligentai”. Per visą 
straipsnį paraduoja žodžiai 
„inteligentai ir intelektualai”, 
tačiau, kokią grupę žmonių 
autorė turėjo galvoje, taip ir 
liko neaišku. Visai susimai
šiau perskaičius, kad inteli
gentas gali būti eilinis ir dar 
koks nors kitoks. O siūlymą, 
kad santariečiai galėtų susi
jungti su rašytojų sąjunga, at
sargiai užverčiu ir palieku šių 
minimų organizacijų valiai.

Su visom inteligentų ir in
telektualų sąvokom autorė 
nuskuba ir į „Bočių” menę, kur, 
pamačiusi žmones su „šortais” 
(trumpom kelnėm, „shorts” 
angį.) klausia: „O kur lietuviš
ka kultūra?” Keistai skam
bėtų, jei padaryčiau išvadą, 
kad lietuviška kultūra glūdi 
kelnių ilgyje. Tarp kitko, tie 
trys „trumpakelniai” buvo: 
gydytojas, literatūros kritikas 
ir sociologas. Be abejo, inte
ligentai „šortų” nedėvi.

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

KAI PUODAS KATILĄ 
PAJUOKIA

Tautkuvienė savo straips
ny „Santara-Šviesa” (rugsėjo 
13, 4 psl.) ilgokai aiškina, kad 
santariečių pavartotas žodis 
„moderatorius” nelietuviškas 
ir kad jį galima pakeisti lietu
višku — teisėjas, tarpininkas, 
pirmininkas, diskusįjos vedė
jas. Gera mintis. Tačiau, nors 
žodyne tokio žodžio ir nėra, 
man atrodo, kad jis maždaug 
tiek „lietuviškas”, kiek ir jos 
straipsny randami žodžiai 
„maksimaliniai” (uždaviniai), 
„mentalitetas”, „magistrantė”, 
„reklamavosi”, „egzistuoja” ir 
t.t. Savo straipsnį Tautku
vienė baigia „maža pastaba”: 
„Buvo keista pamatyti žmo
nes su šortais Bočių menėje..."

Čia Tautkuvienei galime 
nurodyti, jog „šortai” tai lietu
viškai būtų „trumpos kelnės”. 
Kol Amerikoj neišsiliejo tre
čioji Lietuvos išeivių banga, 
tokio žodžio čia nebuvo tekę

BANDELĖS SU SŪRIU 
IR KUMPIU

3 arba 3 ir 172 puod. miltų 
174 puod. tarkuoto parme-

san sūrio
1 šaukštas cukraus
1 pakelis greito kilimo 

mielių (sausų)
1 šaukštelis druskos
1 puod. vandens
2 šaukštai sviesto arba 

margarino
1 kiaušinis
Dideliame dubenyje su

maišyti 1 puod. miltų, sūrį, 
cukrų, neištirpytas mieles ir 
druską. Įkaitinti vandenį ir 
sviestą iki bus gerokai šiltas. 
Pamažu supilti į miltų mišinį. 
Plakti 2 minutes vidutiniu 
greičiu, kartas nuo karto nu- 
gramdant tešlą nuo dubens 
šonų. Įmušti kiaušinį ir įpilti 
dar vieną puod. miltų; plakti 
dvi minutes. Įmaišyti likusius 
miltus, bet nepadaryti labai 
tirštos tešlos. Paminkyti apie 
8-10 minučių. Uždengti ir pa
laikyti 10 min.

Padalinti tešlą į 16 vieno
do dydžio gabalų, kiekvieną 
dalį pavolioti, kol bus apvali, 
kaip kamuoliukas. Uždengti 
ir palaikyti 15 min. Išdėstyti 
„tešlos kamuoliukus” ant rie
baluotos skardos, maždaug 2 
colių nuotoliu nuo vienas kito. 
Kiekvieno viduryje įspausti 
gilų ir platų įdubimą, palie
kant apie 1/2 colio kraštą. 
Įdubimo vidurį pripildyti pa
ruoštu sūrio ir kumpio įdaru. 
Uždengti ir leisti pakilti, kol 
bandelės padvigubės — apie 1 
vai. Kiekvienos viršų patepti 
kiaušinio aptepu. Kepti 375 
laipsnių F orkaitėje apie 15 
minučių, kol bandelės bus 
iškepusios. Nuimti nuo skar
dos ir patiekti į stalą šiltas.

Sūrio ir kumpio įdaras
Dubenyje sumaišyti 1 

puod. kapoto kumpio, 1/2 
puod. tarkuoto šveicariško sū
rio, 1/4 puod. tarkuoto parme- 
san sūrio, 2 šaukštus paruoš
tų Dijon garstyčių.

Kiaušinio apteptus
Dubenėlyje sumaišyti 1 

kiaušinio baltymą su 1 šaukš
tu vandens. Išplakti, kol gerai 
susimaišys. Aptepti paruoštų 
kepti bandelių viršų.

PYRAGĖLIAI SU MIELĖM
4 ir 1/2 puod. miltų
1/4 puod. cukraus
1 pakelis greito kilimo 

sausų mielių
1 šaukštelis druskos

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

1/2 puod. vandens 
1/2 puod. nesaldyto kon

densuoto pieno iš skardinukės
1 puod. sviesto arba mar

garino
2 kiaušiniai
1/2 šaukštelio vanilijos 

prieskonių
1 1/4 puod. ištirpinto sviesto

arba margarino
Dideliame dubenyje su

maišyti 1 ir 1/2 puod. miltų, 
cukrų, neištirpintas mieles ir 
druską. Pakaitinti vandenį, 
pieną ir sviestą, kol bus labai 
šiltas (bet ne karštas). Pa
mažu supilti į miltų mišinį. 
Plakti vidutiniu greičiu (elek
triniu plakikliu) apie 2 min., 
gramdant tešlą nuo dubens 
šonų. Sudėti kiaušinius, vani
lįją ir 1 puod. miltų; plakti 2 
minutes didesniu greičiu. 
Įmaišyti likusius miltus — 
tešla bus labai kieta. Uždengti ir 
palaikyti šaldytuve 2 vai.

Padalinti tešlą į dvi dalis. 
Dirbant su viena dalimi, 
antrąją laikyti šaldytuve. Ant 
pamiltuoto stalo paviršiaus ar 
lentelės iškočioti tešlos pusę, 
kol pasidarys maždaug 12 
colių dydžio keturkampis. 
Patepti tirpintu sviestu, 
apibarstyti puse šokoladinių 
saldainiukų įdaro. Suvynioti 
tešlą, gerai pnspaudžiant li
kusį kraštą, kad įdaras ne
išbirtų. Aštriu peiliu tešlos vo
lelį supjaustyti į 12 vienodų 
dalių, išdėlioti ant išteptos ke
pimo skardos. Šaukštu ar del
nu kiekvieną dalį paspausti, 
kol bus maždaug 1/4 colio sto
rio. Patepti tirpintu sviestu.

Tą patį padaryti su antrą
ja tešlos dalimi.

Kepti 375 laipsnių F orkaitė
je, kol pyragėliai gražiai pa
geltonuos. Iškepusius atvėsin
ti ant grotelių.

Šolcoladinis įdarai
Sumaišyti 1 ir 1/2 puod.

šokoladinių saldainiukų (se- 
mi-sweet chocolate chips) su 1 
puod. cukraus. Padalinti per 
pusę.

ŠVIEŽIŲ DARŽOVIŲ 
MIŠRAINĖ

1 arba 2 šaukštai alyvuo
gių aliejaus

2 puod. pjaustytų svogūnų 
1 vidutinio dydžio cukini

ja, plonais ritinėliais su
pjaustyta

1 didelis žalias pipiras, 
plonai supjaustytas

6-8 švieži, gerai išnokę po
midorai, sukapoti

2 šaukštai sukapotų pet
ražolių

1 šaukštas sukapoto bazi
liko

1 šaukštas kapoto oregano
1/2 šaukštelio kapotų čiob

relių (thyme)
1/8 šaukštelio aštrių pipi

rų (pvz., cayenne)
1 šaukštas obuolinio acto
Įkaitinti aliejų didelėje 

keptuvėje. Sudėti kapotus 
svogūnus ir, nuolat maišant, 
pakepinti apie 5 min., kol bus 
permatomi, bet neaprudę. 
Sudėti likusias daržoves ir 
prieskonius, uždengti ir 
pavirinti apie 10 min., kol iš 
daržovių pradės sunktis sul
tys. Nudengti ir pavirinti dar 
apie 10-15 min., kol daržovės 
bus beveik išvirusios (tik 
nepervirti). Pakanka 4.

girdėti. Kada mes — antroji 
banga — prieš daugiau kaip 
pusšimtį metų išlipome šiuose 
svetinguose krantuose, pirmo
sios bangos lietuviai gyveno 
Jiauzuose”, važinėjo „karais”, 
augino „boisiukus” ir avėjo 
jliūšais”, tačiau, išskyrus „Ma- 
hanojaus Saulę”, lietuviškuo

SKELBIMAI
PASLAUGOS

AUIUMŪMJaNAMLSVHKATOSR 
GYVYBES DRALUMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kanekalba lietuvilkat 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

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

„soffits”,„decks”,„gutters”, plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
rar, Landmark 

pg)MK| properties

Bus. 77342M7B1 
Ase. 700425-7160 
Motai 7706000006 
Rsgsr 0303144330

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

ĮVAIRUS

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK.

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.)

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūk) 
darbą amerikiečių šeimose 

sugyvenimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milvvaukee. 
Tel. 773-278-0660.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in English. 
A. McMahon Window VVasning. 

Chicągo and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

r;

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone.

Skambinti 
tel. 847-295-0405,

, po 6 v.v.

Skubiai reikalingas vyras, 
išmanantis statybos darbus 
bei reikalingi mūrininkai.

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025.

tilU. 4l.'ri. ■ N .. ....................... ■■

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3 
asmenis (vyrai ir moterys). Turite 

turėti savo automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio

iki šeštadienio. Atlyginimas $80- 
$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną 

dieną. Atvažiuokite šiandien, 
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky 
Window Cleaning, Ine., 2752 

Maple Avė, Downers Grove, IL 
60515.1/2 mylios į rytus nuo 355 
greitkelio, Maple ir VValnut gatvių 

kampe. Tel. 630-515-8706

-L...: SIŪLO IŠNUOMOTI

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 
kambarys su baldais. 

Kaina $325.
Tel. 708-476-1155.

se laikraščiuose tokių žodžių 
niekad nebuvo. Dabar dalykai 
keičiasi, bet vargu ar į lietuvių 
kalbai naudingą pusę.

Ar tik, šiuo atveju, neišėjo, 
kad Juokiasi puodas, kad ka
tilas juodas”?

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

VENGRIŠKAS 
VERŠIENOS GULAŠAS

2 dideli sukapoti svogūnai 
4 sukapotos česnako skiltelės 
4 sv. veršienos, supjausty

tos nedideliais gabaliukais 
2 šaukštai vengriškų pipi

rų — paprikos
1 šaukštas druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų
1 skardinukė (28 uncįjos) 
kapotų pomidorų
2 puod. raudono nesal

daus vyno
2 puod. vištienos sultinio 
6 nuskustos, supjaustytos 
morkos
1 didelė supjaustyta bulvė
2 saliero kotai (smulkiai 
supjaustyti)
1/2 puod. kapotų petražolių 
po 1 šaukštelį džiovintų 
čiobrelių ir maijoram 
alyvuogių aliejaus kepimui 
Keptuvėje pakaitinti alie

jų, sudėti česnakus ir svo
gūnus, pakepinti apie 10 min. 
Sudėti mėsą, papriką, druską 
ir pipirus, retkarčiais pamai
šant pakepinti, kol mėsa leng
vai paruduos — apie 10 min. 
Sudėti pomidorus, vyną, sulti
nį, morkas, bulvę, salierus ir 
prieskonius. Uždengti keptu
vę ir pamažu kepti, kol mėsa 
bus labai minkšta — apie 2 
vai. Jeigu padažas atrodo per 
tirštas, įpilti verdančio van
dens, kol bus norimo skystumo.

Pastaba: šį receptą ga
lima padalinti per pusę, jeigu 
atrodo per daug, tačiau gulia- 
šas šaldytuve gali pastovėti 
kelias dienas — atšildytas dar 
skanesnis. Be to, likutį galima 
sušaldyti plastmasiniuose 
maišeliuose. Atšildžius tinka 
greitiems priešpiečiams arba 
pietums.

ŽALIŲ KOPŪSTŲ 
SALOTOS

1 ir 1/2 puod. sumažinto

riebumo mąjonezo
1/2 baltojo vyno acto
1/2 puod. cukraus
1 šaukštas saliero sėklų
1/2 šaukštelio maltų pipirų
1 galvutė smulkiai su

pjaustyto žaliojo kopūsto
2 sutarkuotos morkos
Sumaišyti mąjonezą, actą,

cukrų, salierų sėklas ir kitus 
prieskonius. Sudėti supjaus
tytą kopūstą ir morkas. Gerai 
sumaišyti ir palaikyti šaldy
tuve bent 1 vai., prieš pa
tiekiant į stalą.

RIEŠUTINIO SVIESTO 
IR VYNUOGIŲ 
PYRAGĖLIAI

3 puod. miltų
2 šaukštai cukraus
1 ir 1/2 šaukštelio kilimo 

miltelių
2 lazdelės (1/2 sv.) sviesto 

ar margarino
1 kiaušinis
1 puod. vynuogių uogienės 

(grapejelly)
1 maišelis (10 uncįjų) 

žemės riešutų sviesto sal
dainiukų (peanut butter chips)

Įkaitinti orkaitę iki 375 
laipsnių F. Sumaišyti miltus, 
cukrų ir kilimo miltelius. 
Įmaišyti sviestą — bus ne 
tešla, o nedideli trupiniukai. 
Pasilikti 1 ir 1/2 puod. šių tru
pinėlių, į likusius įplakti 
kiaušinį.

Tešlą išpilti į išteptą 13x9 
colių dydžio skardą pyragai
čiams kepti; pirštais gerai su
spausti prie dugno ir išlyginti, 
kad visur būtų vienodo storio. 
Tešlos viršų aptepti vynuogių 
uogiene, apibarstyti sal
dainiukais, o viršų apiberti 
likusiais tešlos trupinėliais.

Kepti, kol gražiai pa
ruduos — apie 25 minutes. 
Atvėsinti ir supjaustyti ket
virtainiukais.



Trumpai apie viską
(Naudojanti* „Lietuva* ryto* (LR). „Lietuviu bau* (LŽK ..Beepuhtiltoe* (B), 
„Kernio diena*” (KD), „Klaipėda** (K), „Valatyfeea «iniM* (Vt) <k*nr*K>M. BNS 
ir Otoa intannacuomia)

* Prokuratūra į apklau
sas kviečia buvusius kon
servatorių vyriausybės mi
nistrus, o Konservatorių frak
cija Seime mėgino tardyti ge
neralinį prokurorą Antaną 
Klimavičių. Politikų klausi
mai apie „Mažeikių naftos” by
los tyrimą išvedė pareigūną iš 
kantrybės ir jis nesulaukęs 
posėdžio pabaigos atsistojo ir 
išėjo. Frakcijos seniūnas And
rius Kubilius sakė, kad pa
kviesti į pokalbį generalinį 
prokurorą paskatino jo viešai 
pareikšti kaltinimai sutartis 
su „Williams” 1999 metais pa
sirašiusiems konservatorių vy
riausybės nariams bei teigi
niai, jog sutartis buvusi ža
linga. (R, LŽ, Elta)

* Lietuvos Liberalų są
junga (LLS) ir Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
ga (MKDS) rinkimuose į Vil
niaus miesto savivaldybės ta
rybą sudarys bendrą kandi
datų sąrašą. Pasak Vilniaus 
liberalų vadovo, sostinės mero 
Artūro Zuoko, liberalų ir mo
derniųjų krikščionių demo
kratų sprendimas dalyvauti 
rinkimuose kartu turėtų su
telkti dešiniuosius rinkėjus. 
Vilniaus mero teigimu, abi 
partijos vilniečiams pasiūlys 
solidų ir pasitikėjimo vertų 
kandidatų sąrašą. (BNS)

* Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija UAB
„VP Market” uždraudė pre
kiauti iš Kinijos importuoto
mis pavojingomis žoliapjovė- 
mis, plaukų džiovintuvais ir 
ventiliatoriais. Daugelis šių 
gaminių gali užsiliepsnoti ar 
kitaip sužaloti žmogų. Pa
reigiai tikina, kad prekybos 
tinklui teks grąžinti pinigus 
nesaugius prietaisus įsigiju- 
siems pirkėjams. (LŽ, Elta)

SIUVE JAS MARTYNAS APIE ENERGETIKĄ, 
GAMTOSAUGĄ IR POLITIKĄ

Aš — vėl pas pesimistų pa
guodą siuvėją Martyną. Regis, 
jau viskas buvo neblogai: Sei
mas atostogavo, todėl rietenos 
aprimo, į rudenį aprimo krau- 
jasiurbiai mašalai, pensijas 5 
litais padidino. Tačiau iš savo 
pesimistiškos patirties žino
jau, kad gerai būna ne prieš 
gera. Ir štai — godėtinas 
amerikietis „Williams” naftos 
kranelį pardavė Ivanui ir 
kažkokiam anglų lordui, ku
rie, jei neleisime rusiškiems 
būrams į Karaliaučių be lei
dimų per Lietuvą keliauti, gali 
žibalo nebeduoti. Politinė ir 
kultūrinė nepriklausomybė su 
siuvėju jau anksčiau buvo ap
tarta, rūpėjo energetinė. Klau
siau, kodėl, jo nuomone, ame
rikietis verslininkas pabėgo iš 
Lietuvos?

— Jis nepabėgo, o jį išgujo 
ruselis per savo lietuviškus 
įgaliotinius. Ar tu sutiktumei, 
kad tavo karvę kas melžtų ir 
pieną pardavinėtų? Ivanuš- 
ka tik pasakose „duračiokas” 
(kvailelis), o iš tikrųjų taip 
nėra. Tai mes „duračiokai”; 
mums reikia pieno, o išlai
kome rusiškas karves, jas ga
nome, melžiame, o pieną vis 
vien turime pirkti, brangiai 
mokėti. Kvailiausia, kad prie 
tų karvių esame pririšti, kitų 
rinktis negalime, mat val
džioms skanesnis rusiškų kar
vių pienas, nes per jį ir val
džios kėdės įgyjamos.

Kad Vanka nekvailas, ži
nojau iš praeityje patirtų 
„draugiškų” santykių, tačiau 
rūpėjo, kokiu būdu per „pieną” 
(naftą) įmanoma valdžios kė
des pelnyti, valstybės reikalus 
tvarkyti. Martynas aiškino:

— Rusija savo žemėse turi 
labai daug turtų, jų turi tiek, 
kad pati nepąjėgia ir nesuge
ba apdoroti, todėl perdirbimo

* Lietuvos centro sąjunga 
(LCS) pradeda 50,000 para
šų rinkimą dėl Valstybinių so
cialinio draudimo pensįjų įsta
tymo pataisų, kurių įgyvendi
nimas valstybei kasmet kai
nuotų apie 140 mln. litų. LCS 
išplatintame pranešime sako
ma, kad minėto įstatymo pa
taisos sudarys galimybes „mo
kėti priešlaikines dalines pen
sijas tiems asmenims, ku
riems iki dabar nustatyto pen
sinio amžiaus liko mažiau 
kaip penkeri metai, jie neturi 
darbo, tačiau turi bent mini
malų valstybinio socialinio 
pensijų draudimo stažą”. Pa
gal galiojantį įstatymą mote
rys šiuo metu į pensiją gali 
išeiti 60 metų, o vyrai — 62 
metų ir 6 mėnesių. (BNS)

* Planuojama, kad 2004 
metais tapusi Europos Są
jungos nare, Lietuva iš Euro
pos Sąjungos struktūrinių fon
dų kasmet gaus apie 500 mln. 
eurų finansinę paramą (2004- 
2006 metų laikotarpiu). Šiuo 
metu jau vyksta parengiamieji 
darbai šiai paramai įsisavinti: 
rengiamas strateginio plana
vimo dokumentas, kuriame 
nustatomi paramos naudojimo 
kryptys, priemonės. Siekiama, 
kad informacija apie būsimą 
Europos paramą ir jos panau
dojimo galimybes būtų kuo 
plačiau prieinama. (KD, Elta)

* Pinigų plovimo preven
cijos įstatyme numatyta, 
kad kredito įstaigoms būtina 
kaupti ir perduoti duomenis 
apie finansines operacijas, di
desnes nei 50,000 litų. Banki
ninkai tvirtina, kad informa
ciją apie įtartinas operacijas 
renka su klientais bendrau
jantys banko tarnautojai, 
jiems leista patiems nuspręsti, 
ar operacija kelia įtarimų ir ar

įmones steigė įvairiuose, ypač 
okupuotuose, savo imperijos 
kraštuose. Į tas šalis ji gabeno 
ne tik žemės turtus, jiems per
dirbti statydino įmones, bet 
siuntė savo specialistus, „dar
bo jėgą”, o su jais drauge — 
savo komunistinę ideologiją, 
nutautinimo politiką. Sovieti
nei imperįjai žlugus, minėtos 
įmonės pasiliko, pasiliko kar
tu su specialistais ir „darbo 
jėga” bei komunistine, Rytams 
palankia, ne tik energetikos 
reikalus tvarkančia, valdžia. 
O iš naftos verslo gaunamas 
toks pelnas, kad ne tik 
valdžios kėdes, bet ir pačią de- 
mokratiją galima nupirkti.

Jei jau nafta tokia visagalė, 
norėjosi žinoti, ar negalima jos 
sutramdyti, atsiriboti ar vi
siškai atsisakyti.

— Įmanoma, — atsakė 
siuvėjas, — yra dujos, yra 
elektros energįja. Tačiau Igna
linos atominę elektrinę rusas 
uranu, o dujotiekį dujomis 
maitina. Tiesti laidus ir dujo
tiekį į Vakarus valdžios nesi
ima, nes rusui pataikauja. 
Elektros energijos užtektų sa
vos, tačiau perteklinę Baltaru
sijai ir Rusijai pigiai arba vel
tui atiduodame. Kurui turime 
miškus, durpynus, tačiau me
dieną išvežame į užsienius, 
durpynai išdegs per sausras. 
Kad per energetinę priklau
somybę prarandame politinę 
nepriklausomybę, aišku kiek
vienam, tačiau ar tau aišku, 
ką prarandame beatodairiš
kai, netaupiai vartodami, 
švaistydami energiją?

Jutau nosimi automobilių 
išmetamų dųjų ir degančių 
durpynų kvapą, tačiau lau
kiau tolimesnio aiškinimo.

— Prarandame švarų orą, 
švarų vandenį, žemės turtus 
paverčiame teršalais, keičia

apie tai reikia informuoti Fi
nansinių nusikaltimų tar
nybą. Pasak „Hansa-LTB” pa
reigūno Daivaro Andriuš
kevičiaus, įtartinų atvejų per 
mėnesį jie pastebi keturis ar 
penkis, Lietuvos žemės ūkio 
banko valdybos narys Vygin
tas Bubnys teigė, kad tokių at
vejų jų banke pasitaiko kas
dien. (LŽ, Elta)

* Dėl prezidento posto 
ketinantys varžytis politikai 
pergalės rinkimuose nebega
lės aplaistyti „Prezidento” deg
tine. Vyriausybei uždraudus 
prekybą šia degtine, į rinkimų 
vąjų įsitraukę politikai par
duotuvėse pasigedo tarp kan
didatų į prezidentus populia
raus alkoholinio gėrimo. „Pre
zidento” degtinės etiketėje pa
vaizduoti Prezidentūros rū
mai. Kai kuriems kandida
tams į šalies prezidentus šis 
draudimas buvo staigmena.

* Darbo neturėjusiam 40
metų šiauliečiui Genadijui 
Babechovui, rugpjūčio 12-ąją 
su dviem vyrais išvykusiam į 
Švediją užsidirbti pinigų, uo
gų rinkimas baigėsi tragiškai 
— jį nušovė aštuoniasdešim
ties metų medžiotojas švedas, 
palaikęs vyrą briedžiu. Gena
dijų nušovusį švedą policija po 
apklausos paleido. Niekas iš jo 
šeimos nesusitiko su lietu
viais, nepasiūlė jokios para
mos. Vyrai sakė tikį, gal su
lauksią kokios pagalbos iš Lie
tuvos. Sūnaus ir brolio nete
kusios moterys neįsivaizduoja, 
kaip parsigabens žuvusiojo 
palaikus į Lietuvą. Nė vienas 
iš lietuvių nebuvo apsidrau
dęs. (LŽ, Elta)

* Rugsėjo 20-ąją dviejų 
privačių autoparkų „Ginta
rinis vairas” ir „Pąjūrio auto
busai” autobusai pirmą kartą 
įsipylė naujo kuro — biodyze
lino. 'taip pradedama įgyven
dinti miesto tarybos priimta 
ekologinė programa, pagal ku
rią visas uostamiesčio trans-

me klimatą. Žemelė, nebeat- 
laikydama žmogaus parazi
tiško elgesio, jau kerštauja, 
„protaujančiais” parazitais 
bando atsikratyti. Padažnėję 
ir sustiprėję žemės drebėji
mai, uraganai, taifūnai, liū
tys, sausros, naujos ligos — 
Žemės kerštas už patiriamą 
prievartą. Mokslinčiai prabilo 
apie artimiausiu laiku Euro
poje išmirsiančius 8 milijonus 
gyventojų dėl gamtos stichįjų. 
Ar nepastebi, kad iš nemeilės 
gamtai jos vis mažėja, o „gy
venamosios aplinkos” daugėja, 
tik joje išgyventi nebeįma
noma?

— Tai kas gi bus regimoj at
eity? — paklausiau.

— Niekad nebūna, kad kaip 
nors nebūtų, — atsakė Marty
nas, — ir niekad nebūna taip 
blogai, kad nebūtų dar blo
giau. Kai bus labai labai blo
ga, gal tas „protaujantis” 
žmogus pagaliau susiprotės, 
suvoks, kad gamta — visų na
mai, kad gamtos sąskaita 
„gerinant” buitį, naikinama 
sava būtis.

Suvokiau, kad nuo eilinio 
Žmogelio elgesio nemažai pri
klauso, tačiau didesnė atsako
mybė tenka valdžioms; val
džios planuoja, projektuoja, 
statydina aplinką teršiančias 
įmones.

— Kai bus labai labai bloga, 
kai eilinis žmogelis susiprotės, 
— sako siuvėjas, — nebeleis 
valdiškų kėdžių pirktis, o pato 
atsirinks ir išsirinks ne gal
vočius, ne gudročius, o iš
mintingus ir dorus piliečius, 
turėsime gerą valdžią.

Išėjau iš Martyno kupinas 
optimizmo su viltimi, kad dar 
sulauksiu laikų, kai bus labai 
labai blogai.

Algimantas Zolubas

portas palaipsniui turi pereiti 
prie mažiau kenksmingo kuro 
— biodyzelino. Įmonių vado
vai skeptiškai žiūri į naują 
kurą. Jų nuomone, naudojant 
naujus variklius, atitinkan
čius ES ekologines normas, 
gamtos apsaugos efektas būtų 
geresnis, nei biokuro poveikis.

(K. Elta)

* Vilniaus Gedimino 
prospekte aptiktos vieno iš 
žymiausių 18 amžiaus pabai
goje — 19 amžiaus pradžioje 
Lietuvoje dirbusių architektų 
projektuoto pastato liekanos. 
Rekonstruojamame Gedimino 
prospekte, priešais buvusią 
„Vaikų pasaulio” parduotuvę 
archeologai aptiko 1788-1808 
metais statytą pastatą, kurį 
suprojektavo Lietuvoje gyve
nęs žinomas italų architektas 
Pietro de Rossi. Kaip pasakojo 
archeologinių tyrimų vadovas 
Gediminas Vaitkevičius, že
mės valda, kurioje buvo pasta
tytas dabar tyrėjus stebinan
tis pastatas, prieš du šimt
mečius priklausė šiam archi
tektui. „Atkasus pastatą, nus
tebino neregėtų matmenų ply
tos, ant jų įspausti ženklai, be 
to, į pastatą buvo įmūryti ke

Europos komitetas kalba apie bevizes 
Rusijos piliečių keliones per Lietuvą

Atkelta iš 1 psl. blaivaus 
proto ir neis į konfrontaciją su 
ES bei suvereniomis valsty
bėmis. kurios negali priimti 
tokio siūlymo,” sakė jis. .

Jeigu ETPA pritartų Žmo
gaus teisių ir teisės reikalų 
komiteto pasiūlymams, tai, V. 
Landsbergio nuomone, būtų

New Jersey valstija parėmė 
Baltijos valstybių narystę NATO

Atkelta į 1 psl. kad Baltįjos 
valstybės 'atitinka karinius 
NATO reikalavimus ir yra 
vertos dalintis NATO narystės 
teikiama nauda ir atsakomy
be.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas trįjų 
Baltijos valstybių ambasado

AIDS ligonių gydymui — pusantro 
milijono litų

Atkelta iš 1 psl. sergantiems 
AIDS reikalingi vaistai bus 
skiriami ne iš rezervo, o bus 
įtraukti į kompensuojamų 
vaistų sąrašą.

Lietuvos AIDS centro duo
menimis, šiuo metu valstybėje 
yra 688 ŽIV užsikrėtę asme
nys. Daugiausiai užsikrėtusių

Bendrovės „Alita” akiratyje — JAV rinka
Atkelta 1 psl.

direktorius Darius Vėže- 
lis. Pasak jo, jei bus apsispręs
ta dirbti su amerikietiška 
rinka, į ją eksportuojamiems 
gėrimams tektų užsakyti ir 
naujus butelius, kurių talpa 
būtų specialiai pritaikyta joje 
galiojančioms normoms.

A. t A
PETRONĖLEI KARDOKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, 
jaunų dienų kaimynui agr. JONUI, dukrai VI
DAI su šeima ir artimiesiems.

Gailutė ir Tadas Palioniai

Mūsų mielam kolegai

A t A
JUOZUI LATAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, ko
legei ALDONAI, dukrai AUDRONEI, sūnui RI
ČARDUI anūkams, giminėms bei artimiesiems 
ir su jais kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo universiteto kolegos

raminiai blokeliai”, sakė G. 
Vaitkevičius. (BNS)

* Partijos „Socialdemo
kratija 2000” pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Arvy
das Akstinavičius teigia, jog 
dauguma rinkimuose į vals
tybės vadovo postą varžytis 
besirengiančių politikų turi 
atsisakyti „populistinių” bei 
„lukašenkinių” metodų ir 
stengtis įtikinti rinkėjus su
gebėjimais vienyti tautą. Di
džiausią nerimą, pasak jo, ke
lia Seimo nario liberalo Algi
manto Matulevičiaus rinkimų 
programa, kurioje numatyti 
veiksmai yra paimti iš autori
tarinio Baltarusįjos preziden
to Aleksandr Lukašenka rin
kimų programų: įvesti „tvirtos 
rankos” valdymą, sustiprinti 
prezidento galias, taip pat 
keisti Konstitucįją, imtis ra
dikalių ekonominių reformų ir 
kiti. Panašias nuostatas, anot 
jo, deklaruoja ir prezidento 
posto nusprendęs siekti teisi
ninkas Juozas Petraitis, „tvir
tos rankos” idėją bei „krūvą 
populistinių pažadų žarsto” ir 
Liberalų demokratų partįjos 
vadovas, buvęs premjeras Ro
landas Paksas. (BNS)

DRAUGAS, 2002 pi. rugsėjo 25 d., trečiadienis 5

„Rusijos tikslų viršūnė”.
ET PA rekomendacijos Mi

nistrų Komitetui, kuriame po
sėdžiauja Europos Tarybos 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai, nėra privalomos. 
ET PA vienįja 44 Europos Ta
rybos valstybių parlamenta
rus.

Aef A.
VINCAS BAZIS

Mirė 2002 m. rugsėjo 23 d., Christ Hospital, Oak 
Law, IL, sulaukęs 76 metų.

Gyveno Oak Lavvn, IL
Gimė Lietuvoje, Kybartuose.
Į Ameriką atvyko 1949 m.
Nuliūdę liko: žmona Dana Marcinkutė-Bazienė, 

duktė Rita su vyru Scott Nitsche, sesuo Danutė Geldie- 
nė, uošvė Pranė Marcinkienė, daug tetų, pusbrolių ir gi
minių.

Priklausė „Dainavos” ansambliui, Švč. Mergelės 
Marįjos Gimimo bažnyčios chorui ir buvo šios bažnyčios 
finansų komiteto narys, Lietuvių fondo narys. Vincas 
labai mėgo futbolą ir krepšinį, žaidė už „Kovą” (Det
roitas) ir „Lituanica”. Velionis Vincas buvo dantistas- 
keramikas ir turėjo nuosavą dirbtuvę „Vince Dental 
Ceramics”, Čikagoje.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 27 d., 
nuo 4 vai. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuo
se, 11028 S. Southvvest Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d.
Iš laidojimo namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas 

į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 
vai. ryto bus aukojamos Šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
a.a.Vincas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetui, studentams ar šv. Mišioms.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas Jr. Tel.: 708-974-441C

rių vardu padėkojo New Jer
sey Generalinei Asamblėjai. 
„Baltijos šalių ir New Jersey 
žmones sieja tos pačios verty
bės, todėl neatsitiktinai New 
Jersey yra viena iš pirmųjų 
JAV valstįjų, išreiškusių stip
rią paramą mūsų narystei 
NATO”, sakė jis.

A. t A.

v. s. fil. VLADUI MORKŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią nuošir
džią užuojautą žmonai GALINAI, dukroms vyr. 
sk. psl. LINAI VALICKIENEI ir RAMUNEI 
TYNDAL, žentams, anūkams ir visiems velionio 
giminėms ir artimiesiems.
Už ilgametį įdėtą darbą ir vadovavimą, sąjunga 
įvertino velionį ir jis buvo apdovanotas aukš
čiausiu LSS garbės ženklu, Geležinio Vilko ordi
nu.
Lietuvių Skautų sąjunga kartu su Jumis skaus
mu ir liūdesiu dalinasi.

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė

ŽIV yra Klaipėdoje, o ser
gančiųjų AIDS — Vilniuje. Iš 
viso AIDS nustatyta 53 asme
nims, iš jų jau mirę 35 žmo
nės, tačiau vienuolikai iš jų 
mirties priežastis nesusįjusi 
su AIDS. ŽIV nešiotojų am
žiaus vidurkis — 25-40 metų. 
(BNS)

Su verslininkais, lydėju
siais į Ameriką prezidentą 
Valdą Adamkų, JAV viešėjęs 
D. Vėželis galimą bendradar
biavimą aptarė su įvairiomis 
firmomis, tarp kurių yra ir jau 
dirbančių su lietuviška pro- 
dukcįja.

Mielam draugui
AtA

VINCUI BAZIUI

Amžinybėn iškeliavus, žmoną DANUTĘ, dukrą 
RITĄ su vyru SCOTT, seserį DANĄ GILDIENĘ 
ir jos šeimą, uošvę PRANĘ MARCINKIENĘ, 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Alma ir Valdas Adamkai 
Jolita ir Algirdas Biručiai 

Praurimė ir Leonidas Ragai

PADĖKA

Mūsų mylimas vyras, tėvas senelis ir uošvis

AtA
VYTAUTAS RIPSKIS

mirė 2002 liepos 29 d. Buvo palaidotas rugpjū
čio 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už maldas kop
lyčioje. Ypatingai ačiū kun. Rimvydui Adomavi
čiui ir kun. Algirdui Lukšai už atlaikytas gedu
lingas Mišias ir velionio palydėjimą į jo Amžino 
poilsio vietą.
Nuoširdus ačiū Valerijai Čepaitienei ir Bronei 
Černienei už rožinio maldas koplyčioje.
Ačiū solistei Giedrei Nedveckienei už giesmes 
gedulingų Mišių metu. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, atsilankiusiems į koplyčią, palydėjusiems 
velionį į kapines, už visus užuojautos žodžius 
asmeniškai, raštu ir spaudoje, už visas aukas 
šv. Mišioms ir labdaros organizacijoms.
Prašome visada prisiminti Vytautą savo maldo
se.

Nuliūdusi šeima

i
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23 MILIJONŲ AMERIKIEČIŲ 
VARDU

Rugsėjo 27 d. už a.a. Joną 
Balskų jo trejų metų mirties 
sukakčiai paminėti šv. Mišių 
aukose bus meldžiamasi įvai
riose vietovėse. Maloniai pra
šome gimines ir draugus prisi
minti a.a. Jonų savo maldose.

„The European Process 
and the Completion of Eu- 
rope: The Impact of the 
Baltics” - taip vadinsis prof. 
Vytauto Landsbergio paskai
ta, kurią jis spalio 1 d., antra
dienį, 12:30 val.p.p. Chicago 
Circle Center (750 S. Haisted, 
Room 605) skaitys Illinois uni
versiteto studentams. Spalio 2 
d., trečiadienį, vyks V. Lands
bergio pagerbimo pietūs, ku
riuos 11:30 val.r. Chicago Ath
letic Association rūmuose (12 
S. Michigan Avė.) ruoš Ameri
kos Lietuvių Taryba.

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 
d., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje 10:30 
val.r. lietuviškose Mišiose da
lyvaus Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signataras, buvęs 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Po šv. Mišių mokyklos 
salėje (4420 S. Fairfield) vyks 
pietūs ir pabendravimas su 
šiuo garbingu svečiu. Brighton 
Parko apylinkės LB valdyba 
kviečia visuomenę dalyvauti.

Lietuvos trispalvė plevė
suos Michigan gatvėje spalio 
2 d., trečiadienį, kai Čikagos 
miesto centre bus pagerbtas 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Pagerbimo pietūs įvyks Chica
go Athletic Association rū
muose, 12 S. Michigan Avenue 
(Michigan ir Madison gatvių 
kampas; įėjimas iš Michigan 
gatvės). Pradžia - 11:30 val.r. 
Bilietus užsisakykite ALTo 
būstinėje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629; tel. 773- 
735-6677; faksas 773-735- 
3946; ei. paštas:

ALTcenter@aol.com Ameri
kos Lietuvių Taryba maloniai 
kviečia lietuvišką visuomenę 
dalyvauti.

Marąuette Parko BALFo 
skyrius piniginį vajų (voke
liais prie bažnyčios) vykdo 
taip: rugsėjo 28 ir 29 d., šešta
dienį ir sekmadienį, prieš lie
tuviškas šv. Mišias bus dali
nami vokeliai. Po savaitės, 
spalio 5 ir 6 d. vokeliai su au
komis bus surenkami. Už dos
numą širdingai dėkojame!

Vaikams ir moksleiviams 
iki 12 klasės ruošiamos spe
cialios ekskursijos po Garfield 
gėlių sodus (300 N. Central 
Park Avė.). Galima atvykti 
grupėmis (iki 30 žmonių), ma
žesnėmis grupelėmis ir po ke
lis. Siūloma vienos valandos 
švietėjiška kelionė, po to dar 
galima užsisakyti 45 min už
siėmimų pamokėlę. Užsire
gistruoti ekskursijoms reikia 
prieš 3 savaites tel. 773-638- 
1766. Ekskursijos vyksta an
tradieniais - penktadieniais 
nuo 10 val.r. iki 2:30 val.p.p.

Rugsėjo 8 d vykusiame priėmime Lietuvos verslininkams Lietuvos garbės konsulo Stanley Balzeko jaunesn. bu
le Čikagos dangoraižio Hancock pastate Iš kairės; Regina Gailiešiutė, Arūnas Petukus, Kornelija ŠimkeviCiotė 
ir Vladas Stankevičius Indrės Tijūnėlienės nuotr

Bronius Juodelis, Draugo 
fondo pirmininkas ir iždinin
kas, praleidęs dvi savaites Lie
tuvoje ir atlikęs pareigas JAV 
LB Tarybos sesijoje VVashing
ton D.C., sugrįžo į Draugo fon
do raštinę ir pradėjo tvarkyti 
DF rudens vajaus dovanas.

Šiais metais „Žiburėlio” 
Montessori mokyklėlei va
dovauja Žibutė Mačiulienė. 
Jai padeda mokytojos Giedrė 
Starinskienė ir Laina Januš
kai tytė. Mokyklėlė veikia sa
vaitės dienomis Pasaulio lietu
vių centre. „Žiburėlis” yra vie
nintelė lietuviška priešmokyk
linio amžiaus vaikų mokyklė
lė, kuri moko vaikus remian
tis Montessori principais Ame
rikoje. Mokyklėlės telefonas 
yra 630-257-8891.

Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite per Matą 
Baukį Draugo fondui prie 
ankstesnių 300 dolerių atsiun
tė 1,000 dolerių ir tapo gar
bės nariais. Sveikiname nau
jus garbės narius ir labai dė
kojame Detroito šauliams už 
stambią paramą Draugo fon
dui.

„Draugo" rėmėjai

Leo Maskaliunas, gyve
nantis Palos Heights, IL, atsi
lygindamas už „Draugo” poky
lio laimėjimų bilietėlius, at
siuntė 40 dol. auką. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Vincas Ruseckas, iš Sun 
City, AZ, atsilygindamas už 
rudens pokylio prizų bilietė
lius, „Draugui” dar pridėjo 50 
dol. auką. Esame labai dėkin
gi!

Filomena Černius, gyve
nanti Chicago, IL, atsilyginda
ma už „Draugo” pokylio bi
lietėlius, mūsų laikraštį parė
mė 40 dol. auka. Labai jums 
ačiū!

£a/*va/a/fr/s ~
Ar žinote, kad dabartinis 

Čikagos kultūros centras
(Chicago Cultural Center) 
daugiau šimto metų senumo? 
Baigtas statyti 1897-aisiais, 
pastatas tuomet buvo vadina
mas „Žmonių rūmais” („Peop- 
le’s Palace”). 1991 metais Či
kagos mero Richard Daley pa
skyrimu ši vieta tapo menų 
centru, kur renginiai nemoka
mi ir prieinami visiems. Čia 
skamba įvairių stilių muzika, 
organizuojamos parodos, sta
tomi spektakliai, vyksta šokių 
pamokos. Galima apžiūrėti ir 
gražųjį Tififany vitražinį 
skliautą. Įėjimas - nemoka
mas. Užsukti čia galite pirma- 
dieniais-trečiadieniais 10 vai. 
r.-7 val.v., ketvirtadieniais 10- 
val.r.-9 val.v., penktadieniais 
10 vai.r.-6 val.v., šeštadieniais 
10 val.r.-5 val.v. ir sekmadie
niais 11 val.r.- 5 val.p.p.. Dau
giau informacijos tel. 312-744- 
6630 arba internete 
iviviv.cityofchicago.org / Tour / 
CulturalCenter

Vilmos RepeCkaitės scenografijos 
detalė

Vilmos Repečkaitės sce
nografijos paroda „Vien
kartinė erdvė” Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje veiks 
iki spalio 11 d. Rengiamoje 
parodoje pamatysite pastarųjų 
metų jaunosios grafikės dar
bus: teatrinį maketą, eskizus 
ir kostiumus Moljero „Skape- 
no klastoms” (1999), marione
tes lėlių spektakliui pagal 
Šekspyro „Vasarvidžio nak
ties sapną” (2000), eskizus ir 
kostiumus G. Puccini .„Ma
dam Baterflai” (2000), eskizus 
bei kostiumus Šekspyro trage
dijai „Ričardas III” ir kt. Šiuo 
metu V. Repečkaitė mokosi 
Tarptautinėje dizaino ir tech
nologijos akademijoje Čikago
je. Balzeko muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL; tel. 773-582-6500.

Keturios dienos beliko 
iki „Draugo” pokylio, bet
vis dar galite užsisakyti bilie
tus ar net stalus! Visi tie, ku
rie jau nusprendė dalyvauti 
mūsų šventėje, kviečiami kuo 
greičiau patvirtinti savo apsi
sprendimą ir atsilyginti už bi
lietus. Skambinkite ar atvyki
te į „Draugą” šį trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį.

„Draugo" knygynėlyje

Knygelę vaikams „Tėvų 
pasakos” (Antroji knyga) 
1972 metais išleido JAV LB 
Švietimo taryba, iš lietuvių 
liaudies pasakų lobyno parin
ko ir skaityti paruošė A. Gied
rius, iliustravo Birutė Bulo
taitė. 158 psl. knygelės suda
rytojas rašo: „‘Tėvų pasakos’ - 
jau paaugusiems vaikams ir 
net suaugusiems, kam patin
ka savo tautos žmonių sukur
tame svajonių ir fantazijų pa
saulyje pasižmonėti. Čia dar 
daug gėrio ir blogio paveiks
lų”. A. Giedrius rašo, jog pa
sakos surašytos iš įvairių tau
tosakos rinkinių, kai kurios jo 
paties užrašytos. Knygelėje - 
36 pasakos, tradicinės ir re
čiau girdėtos. Pasakojama 
apie Sigutę, apie brolius, juod
varniais lakstančius, turtuolį 
ir vargšą, užkeiktus karaliū
nus, liūtą ir žmogų, nugrimz
dusią pilį, velnią, ėjusį išpa
žinties ir t.t. Knygos kaina - 4 
dol., persiuntimo mokestis -
3.95 dol. (Illinois gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).

Kad lapkričio mėn. Lietuva 
jutų pakviesta į NATO, dirba 
ne tik Lietuvos valstybė, bet ir 
išeivijos organizacijos, tarp jų 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menė, kuri kartu su Amerikos 
Lietuvių Taryba priklauso 
Centrinės ir Rytų Europos 
koalicijai. Šiai koalicijai pri
klauso 18 etninių organiza
cijų, išeivių iš Centrinės ir 
Rytų Europos regiono. Orga
nizacijos atstovauja beveik 23 
mln. Amerikos piliečių. Šioje 
plačioje koalicijoje yra sukurta 
''JATO darbo grupė. Jai vado
vauja advokatė Regina Naru
šienė, JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkė. Prieš pra
sidedant eilinei JAV LB sesi
jai, rugsėjo 19 d., Regina 
Narušienė pravedė Centrinės 
ir Rytų Europos koalicijos 
NATO darbo grupės posėdį. 
„Draugo” korespondentė krei
pėsi į Reginą Narušienę, pra
šydama papasakoti apie 
rugsėjo 19 d. susitikimus.

„Mes, Centrinės ir Rytų Eu
ropos koalicijos NATO darbo 
grupė, susitinkame kas keli 
mėnesiai ir tuo pačiu metu aš 
dažniausiai surengiu pasima
tymus Baltuosiuose Rūmuose 
visai koalicijai. Valdžios atsto
vai mums pateikia, kaip 
NATO plėtra vyksta, kokia jos 
procedūra, ką numatoma da
ryti. Šiandien rytą įvyko mūsų 
koalicijos NATO grupės posė
dis ir koalicijos susitikimas su 
Baltųjų Rūmų atstovais. Prieš 
eidami pas valdžios žmones 
mes apsitarėm, kas šiuo metu 
mums aktualiausia, ką mes 
norėtume sužinoti. Susitikime 
dalyvavo apie 15 žmonių; lie
tuvių išeivijai atstovavo JAV 
LB (mes su Audrone Pakštie
ne), ALTo atstovų šiuokart ne
buvo, nes Algis Rimas serga. 
Mano klausimai buvo vien tik 
NATO, ir aš šią dalį apklau
sinėjau. Dalyvavo latvių, estų, 
armėnų, gruzinų, ukrainiečių, 
lenkų ir kt. atstovai. Buvo kal
bama ne tik apie NATO. Ats
kirai buvo kalbėta apie Uk
rainą, kuri taip pat suintere
suota stoti į NATO. Mums la
bai rūpėjo, kas-darosi Gruzi
joje ir Čečėnijoje. Rusija Dom- 
barduoja šią teritoriją, ir 
žmonės nesijaučia saugūs. Vi
sas šis rajonas yra neramus. 
Mums rūpėjo žinoti, ar Ameri
ka padės Gruzijai. Jei Rusija 
pradės ją pulti, kas bus, ar 
gruzinai turi užnugarį. Susiti
kime dalyvavo specialus JAV 
prezidento George W. Bush at
stovai, atsakingi už Europos 
integraciją. Kaip žinote, 
NATO plėtrą veda pats prezi
dentas George W. Bush. Mes 
su šiais pareigūnais susitin
kame kas keli mėnesiai, kai 
kada ir kas mėnesį. Šiuokart 
mums rūpėjo išsiaiškinti, kiek 
aspirantai yra pasiruošę, ko
kie veiksmai projektuojami 
Prahoje, kur prezidentas 
važiuos iš Prahos. Paskui rati
fikacija; kiek ilgai ji truks, 
kada JAV prezidentas praneš 
Amerikos tautai, ką Amerika 
rems; kada prezidentas pra
neš mūsų sąjungininkams - 
vokiečiams, prancūzams, NA
TO vyriausybei, kada sprendi
mai bus daromi ir kokia bus 
procedūra. Tokie klausimai 
mums svarbūs, kad galėtume 
įtakoti sprendimus. Pagal tas 
žinias, sukauptas iš visų 
mūsų resursų, mūsų koalicija, 
ir konkrečiai mūsų grupė, 
nustato savo veiksmus.

Iki spalio 1 d. kiekvienas 
kraštas, kuris nori būti pa
kviestas į NATO, turės pateik
ti savo raportą apie pasiry
žimą įvykdyti savo įsipareigo
jimus (ar tai kariuomenės 
pažanga, ar demokratijos vys
tymas, ar korupcijos nu
galėjimas). Mūsų žiniomis, iki 
spalio 15 JAV vyriausybė nu

spręs, ką ji rems. Po spalio 15 
d. vyriausybė, prezidentas 
pradės konsultuotis su Sena
to, Kongreso nariais, kad ši 
akcija būtų priimta ir tik pas
kui bus pranešama tautai. 
Valdžios sprendimas dėl 
NATO plėtros tautai tikriau
siai bus praneštas antrą- 
trečią lapkričio savaitę. Pas
kui jau - Praha, Lietuva. Nu
matoma, kad po to prez. Bush 
vyks į Lietuvą. Jis turėtų at
vykti lapkričio 22 d. vakare, 
23 d. pasimatyti su preziden
tu, paskui kalbėti lietuvių tau
tai Rotušės aikštėje.

Centrinės ir Rytų Europos 
koalicijoje nusprendėme, kad 
kitą kartą susitiksime lap
kričio 13 d. Tuo laiku, mes 
manom, sprendimas dėl 
NATO praplėtimo Amerikos 
tautai jau bus praneštas. Per 
tą laiką bandysim įtakoti šį 
procesą. Taip pat turime min
tyje, kad šiemet bus renkamas 
beveik trečdalis Senato. Gali 
būti naujų narių. Mes turėsim 
veikti naujus narius, nes 
būtent jie dalyvaus tvirtinant 
sprendimą. Galimas dalykas, 
kad kai kurie mūsų rėmėjai 
pralaimės. Visa tai reikia nu
matyti ir kai kuriems padėti 
rinkimuose. O tas padėjimas 
gali būti labai lengvas. Kai 
kurie mūsiškiai mano, kad 
reikia skirti dideles pinigų su
mas. Žinoma, pinigai daug 
reiškia, bet galima aukoti ne 
tik pinigus. Galima paaukoti 
keletą valandų savo laiko - 
padirbėti senatorių ir Kongre
so narių raštinėse. Pvz., adre
suoti vokus, sudėti medžiagą į 
vokus, uždėti antspaudą ant 
voko ir t.t., - rinkimų kampa
nijos metu padaryti tokius 
mažus dalykėlius ir tokiu 
būdu įgyti įtakos. Senatorius 
ar Kongreso narys žinos, kas 
jam padėjo. Tai bus savotiška 
auka, ir po to bus galima leng
viau prie jo prieiti, jis tave 
išgirs. Šitą mintį koalicijoje 
kaip tik ir bandėm išvystyti. 
Paskui aptarėme, ką darysim, 
kad turėtume didesnės įtakos 
ratifikavimo procese. Nu
sprendėm pasinaudoti lenkų 
patirtimi. Pradėsim kreiptis į 
didesnes organizacijas - to
kias kaip darbo sąjungos, ve
teranų organizacijos, t. y., 
stambesnės organizacijos, ku
rios apima visą Ameriką ir 
turi 1-2 mln. narių. Bandysim 
į mūsų organizaciją įtraukti 
daugiau kitų organizacijų, kad 
jie atsiųstų savo atstovus į 
mūsų darbo grupę ir kad mes 
galėtume parodyti ir tautai, ir 
valdžiai, ir senatoriams, jog 
mūsų šalių priėmimas į NATO 
yra pageidaujamas visos Ame
rikos. Ir Amerikos valstijų gu
bernatoriai jau yra susirinkę 
ir priėmę rezoliuciją, remian
čią pasiruošusius aspirantus. 
Jie jau gali būti mūsų grupės
rėmėjai. Kaip žinote, Ameri
kos žydų komitetas liepos 30 
d. priėmė sprendimą remti 7 
kraštus. Mums svarbu parody
ti, kad tas rėmimas yra platus 
ir gilus ir tai yra ne vien tik 
etninių organizacijų reikalas. 
Kadangi tai lėtas procesas, 
teks ilgai dirbti.

Kai gausime pakvietimą į
NATO, sukviesime šių numa
tomų įtraukti grupių susirin
kimą. Tai tikriausiai įvyks š. 
m. gruodžio mėn. ar kitų metų 
sausio mėn. Tuo metu jau bus 
parengtos mūsų koalicįjos 
gairės”, - papasakojo Regina 
Narušienė.

Į šį išeivių veiklos aspektą 
savo ypatingą dėmesį atkreipė 
ir Lietuvos ambasadorius Vy
gaudas Ušackas, kitą dieną 
sveikindamas JAV LB Tary
bos posėdžio dalyvius. Jis 
kalbėjo: „LR prezidento Valdo 
Adamkaus vardu norėčiau 
nuoširdžiai pasveikinti jus bei

Rugsėjo 20-22 d. Vašingtone, Marriott viešbutyje, kur vyko JAV LB Tary
bos eilinė sesija, buvo rodoma Alfredo Pliadžio fotoparoda apie Lietuvos 
kariuomenę. Nuotrauka iš parodos katalogo: „Po šaudymo pratybų”.

padėkoti už nenuilstamą pa
ramą siekiant JAV paramos 
Lietuvos narystei NATO.

Prieš pusantrų metų, 2001 
m. kovo mėn. 11 d., Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone Ame
rikos Lietuvių Tarybos, JAV 
Lietuvių Bendruomenės, Lie
tuvos Vyčių organizacijos, 
Amerikos Lietuvių Demokratų 
Lygos ir Amerikos Lietuvių 
Respublikonų federacijos va
dovai pasirašė bendrą pa
reiškimą, kuriame įsipareigojo 
dar kartą sutelkti jėgas bend
ram tikslui ir raginti JAV vy
riausybę ir kitus NATO są
jungininkus 2002 metais pa
kviesti Lietuvą įsijungti į 
NATO sudėtį. Šiandien galime 
pažymėti, kad aktyvi JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir visų 
kitų lietuvių organizacijų 
veikla bei jų glaudaus bendra
darbiavimo su Lietuvos amba
sada dėka pakvietimas Pra
hoje tampa realia galimybe.

Amerikos lietuvių, o taip pat 
kitų Vidurio ir Rytų Europos 
etninių grupių parama davė 
apčiuopiamų vaisių: JAV Kon
gresas žymia balsų persvara 
priėmė Laisvės sutvirtinimo 
aktą, kai tuo tarpu Illinois, 
Michigan, Iowa, Delaver bei 
kitos valstijos priėmė Baltijos 
valstybių narystę NATO pa
laikančias rezoliucijas. Atei
nantį pirmadienį tokią rezo
liuciją Amerikos lenkų dėka 
turėtų priimti, tikimės, ir New 
Jersey valstijos generalinė 
asamblėja. (LR ambasada 
praneša, kad toks sprendimas 
padarytas. Red.)

Lietuvos daroma pažanga, 
JAV administracijos ir Kon
greso parama, aktyvi Ameri
kos lietuvių organizacijų bei 
Lietuvos diplomatijos veikla 
leidžia tikėtis, kad š. m. lap
kričio 22 d. NATO aukščiausio 
lygio susitikime Prahoje bus 
priimtas istorinis sprendimas 
pakviesti Lietuvą tapti NATO 
nare.

Tačiau šiuo sprendimu 
mūsų bendra misija nesibaigs. 
Jūsų balsai ir žodis bus itin 
svarbus JAV Senate vyk
siančių debatų, ratifikuojant 
Prahos sprendimus, metu. Ti
kimės, jog veikiant išvien su 
kitomis Amerikos lietuvių, 
lenkų, žydų organizacijomis 
bei Vidurio ir Rytų Europos 
šalių koalicijos narėmis, pa
vyks JAV Senate užsitikrinti 
svarų balsų skaičių.

Savo ruožtu, namuose mūsų 
laukia darbai užtikrinant to
lesnį Lietuvos vystymąsi, Lit 
tuvos pasiruošimą būti akty
via Euroatlantinės bendruo

menės dalyve. Manau, kad 
Lietuva konstruktyviai pri
sidės prie naujų NATO misijų, 
naujų NATO santykių su Ru
sija ir Ukraina kūrimo. Mūsų 
visų laukia svarbūs iššūkiai, 
padedant JAV sunkiu ir atsa
kingu metu kovoje prieš blogio 
šaltinį bei Saddamo Husseino 
režimo tarptautiniam saugu
mui keliamą grėsmę. Kaip pa
žymėjo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus JT Genera
linės asamblėjos 57-ojoje sesi
joje Niujorke š. m. rugsėjo 
mėn. 12 d., „galime diskutuo
ti, dalytis mintimis ir po
žiūriais bei išnaudoti visas 
diplomatines priemones. Ta
čiau jei kyla pavojus laisvei ir 
demokratijai, privalome veikti 
ryžtingai”, - sakė Vygaudas 
Ušackas.

Politiniai JAV Lietuvių 
Bendruomenės žingsniai XVI 
Tarybos trečiosios sesijos 
metu buvo aptariami įvairiais 
aspektais.
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