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Šiame
numeryje:
LSS Atlanto rajono i 
stovykla „Žvėrynas”; 
trumpos skautų žinios.

2 psl.

Bronius Nainys: spalis - 
žiaurių žudynių mėnuo; 
Lietuvos kariuomenėje 
yra daug gabių žmonių, 
- teigia pulk. A. Garsys, 
apdovanotas Lietuvos 
kariuomenės žymeniu.

3 psl.

Laiškų ir komentarų 
skyrelyje: JAV LB 
Krašto valdybos 
pirmininko A. S. Gečio 
atsiliepimas į laišką; 
Liuda Rugienienė: 
„Dvigubi standartai”; 
šeimininkių kertelė.

4 psl.

„Ta meilės ranka yra 
BALFas”, antrasis 
pasakojimas apie 
BALFą, kurio sąskaitoje 
daugėja aukų, nors 
žmonių nedaugėja.

6 psl.

Sportas
* Portugalijoje vyku

siame trečiajame Europos
muai tai (Tailando bokso) mė
gėjų čempionate daugkartinis 
Lietuvos čempionas Denisas 
Archirejevas (svorio kategori
ja iki 67 kg) iškovojo aukso 
medalį.

* Lietuvos dviratinin
kas Raimondas Rumšas,
šių metų „Tour de France” 
lenktynėse užėmęs III vietą, 
vis dar nėra pasirašęs sutar
ties naujam sezonui. Jis sakė, 
kad „derybos vyksta, bet tam 
nepalanki finansinė dviračių 
sporto klubų padėtis. Dvira
čių sporte jaučiama finansinė 
krizė. Nemažai komandų iši
ro, naujų nesusikūrė, todėl 
yra daug dviratininkų be kon
traktų”, sakė R. Rumšas.

* Lietuvos sporto orga
nizacijų atstovai pradėjo 
rengtis Atėnų vasaros olimpi

nėms žaidynėms. Rinktinės 
kandidatų sąrašas bus patvir
tintas po mėnesio. Dabarti
niame sąraše — 32 sportinin
kai, kuriems teks parodyti la
bai aukštą meistriškumą atei
nančiais metais vyksiančiose 
olimpinių kelialapių dalybose 
per atrankos varžybas, pavar
dės. Būsimų kovų našta ne
slegia tik olimpinės čempio
nės šaulės Dainos Gudzinevi- 
čiūtės ir pasaulio Šiuolaikinės 
penkiakovės taurės laimėtojo 
Andrejaus Zadneprovskio. 
Dar šiais metais jie įvykdė 
olimpinius normatyvus.

Naujausios
žinios

* Liberalai ir moder
nieji krikščionys dbmokra-
tai kalba apie partijų susivie
nijimą.

* „Jukos” didina naftos 
perdirbimą Mažeikiuose.

* Dalis Vilniaus koloni
jos statinių grąžinami Baž
nyčiai.

* Austrija pratęsė pa
raiškų dėl išmokų priversti
niams darbininkams
priėmimą.

Briuselis, spalio 29 d. 
(Reuters-AFP-BNS) — Kon
vento dėl Europos Sąjungos 
ateities pirmininkas pirmadie
nį pristatė Europos konstituci
jos projekto metmenis, taip 
pradėdamas naują diskusijų 
apie ES ateitį ratą.

Buvęs Prancūzijos prezi
dentas Valery Giscard d’Es- 
taing pristatė šias gaires po 
beveik 8 mėnesius trukusių 
diskusijų Konvente, kuris turi

Žemdirbiai iš ES gaus daugiau, 
nei iš savo valstybės

Vilnius, spalio 29 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas sako suprantąs 
Lietuvos žemdirbių siekį gauti 
kuo didesnę Europos Sąjungos 
finansinę paramą, tačiau, 
anot jo, Lietuvai pasiūlytos iš
mokos, nors ir mažesnės pir
maisiais narystės metais nei 
tos, kurias gaus senbuvių ūki
ninkai, yra didesnės, nei pati 
Lietuva galėtų saviškiams 
duoti.

„Išimtinėje pozicijoje mes 
nebūsime. Vien tiesioginės iš
mokos nuo 2004 metų maž
daug 2.5 karto yra didesnės, 
nei dabar pajėgia mūsų vals
tybė iš savo biudžeto finansuo
ti. Tie 25 proc. yra 2.5 karto 
daugiau nei dabar. Plius kiti 
fondai”, sakė A. Brazauskas. 
Jis komentavo Lietuvos Že
mės ūkio rūmų raginimus vals

Kūno kultūros ir sporto departamente (KKSD) pagerbti šių metų pasaulio 
klasikinių sportinių šokių čempionato bronzos medalius iškovoję daugkar
tiniai Lietuvos čempionai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė bei jų tre
neriai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, kuriems KKSD vadovai įteikė pinigi
nes premijas. Kauno „Sūkurio” klubo nariams A. Bižokui ir E. Daniūtei 
atiteko po 3,000 litų. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

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

žinių agentūrų prarteSimais)

RUSIJA
Maskva. Valstybinės ko

misijos cheminio nusiginkla
vimo klausimams narys, Vals
tybės Dūmos gynybos komite
to pirmininko pavaduotojas 
generolas majoras Nikolaj 
Bezborodov mano, kad dujos, 
panaudotos teroristų užgrob
tame teatro centre Maskvoje, 
nebuvo kovinės. „Kadangi 
šios dujos buvo skirtos laiki
nai išvesti iš rikiuotės, joms, 
mes manome, netaikytina 
Konvencija dėl cheminio gink
lo uždraudimo”, pareiškė jis. 
Pasak jo, „tokio tipo dujomis 
gali naudotis tiek medikai, 
tiek specialiosios tarnybos”.

Ekspertai Rusijoje ir už
sienyje anksčiau pažymėjo 
Maskvoje atliktos įkaitų iš
laisvinimo operacijos unikalu
mą — niekada anksčiau dujos 
nebuvo naudojamos tokioje 
didelėje ir sudėtingo išplana
vimo patalpoje, kurioje yra 
daug kambarių ir įvairios vie
tos skirtingai vėdinamos.

N. Bezborodov nuomone, 
buvo labai sunku nustatyti 
dujų dozę, ir klaida galėjo su

Europos Sąjungos Konventas pristatė ateities gaires
parengti rekomendacijas dėl 
svarbių politinių reformų, bū
tinų sėkmingam ES gyvavi
mai, kai sąjunga išsiplės iki 30 
narių.

Buvusio Prancūzijos vado
vo pateiktame dokumente pri
statoma tik baigiamojo Kon
vento dokumento — ES Kons
titucinės sutarties — struktū
ra, bet jame nekalbama apie 
tokius svarbius klausimus, 
kaip, įtakingos ES valstybių

tybės vadovams asmeniškai 
prašyti Europos Komisijos pri
imti kuo palankesnius spren
dimus valstybių kandidačių 
ūkininkams.

Praėjusį penktadienį ES 
valstybių ir vyriausybių va
dovai nutarė, jog nuo 2004 me
tų Lietuvos ir kitų kandidačių 
žemdirbiams bus mokamas 
ketvirtadalis tos paramos, ko
kią gauna dabartinių ES na
rių žemdirbiai. Iki 2007 m. ši 
pagalba kasmet bus didinama 
5 proc. ir 2007 m. naujųjų vals
tybių narių žemdirbiai jau 
gaus 40 proc. išmokų. Vėliau 
išmokų dydis kasmet didės po 
10 proc., o nuo 2013 m. Lietu
vos bei kitų naujųjų ES narių 
žemdirbiai gaus tiek pat, kiek 
ir ES senbuviai.

Žemdirbiai nori, kad Lie
tuvai būtų Nukelta į 5 psl.

žlugdyti visą operaciją. Teo
riškai galima buvo panaudoti 
mažesnę dozę. „Bet tada du
jos būtų veikusios lėčiau, ir 
teroristai, jausdami jų povei
kį, galėjo susprogdinti savo 
sprogdinimo įtaisus. Vadina
si, kad dujos suveiktų greitai, 
beveik žaibiškai, jų koncent
racija buvo smarkiai padidin
ta”, pridūrė jis. Papildomų 
sunkumų sudarė būtinybė už
tikrinti visišką operacijos 
slaptumą. „Kad informacija 
nepasklistų, rengiantis štur
mui, antidotai negalėjo būti 
plačiai išduodami gydyto
jams”, sakė jis.

Maskva. Per įkaitų išlais
vinimo operaciją Maskvoje 
galėjo būti panaudotos opiatų 
pagrindu pagamintos dujos, o 
ne nervų sistemą veikianti 
veiklioji medžiaga, antradienį 
sakė JAV ambasados Rusijos 
sostinėje atstovas spaudai. 
Manoma, kad apsinuodiję šio
mis dujomis mirė 115 įkaitų. 
Rusijos pareigūnai atsisakė 
nurodyti šių dujų veikliąją 
medžiagą. Nuo jų sąmonę 
prarado ir įkaitai, ir teroris
tai, kurie grasino nužudyti

narių Tarybos prezidento ins
titucijos įsteigimas. Tačiau už 
tokios institucijos įkūrimą 
pasisako Konvento prezidiu- 
mas, vadovaujantis jo darbui.

Tekste mėginama suderin
ti į dvi stovyklas dėl sąjungos 
ateities modelio pasidalijusių 
ES valstybių tikslus. Viena 
stovykla, kuriai vadovauja 
Vokietija, pirmenybę atiduoda 
ES kaip federalinei sąjungai. 
Tuo tarpu kita, kuriai priklau

Vilnius, spalio 29 d. 
(BNS) — Į Vilnių antradienį 
oficialaus dviejų dienų vizito 
atvyko Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma.

Po susitikimo su Ukrainos 
prezidentu Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus pareiš
kė, jog Lietuva bus Ukrainos 
advokatė, valstybei siekiant 
narystės Europos Sąjungoje. 
Pasak V. Adamkaus, Lietuva 
pasinaudos Lenkijos pavyz
džiu, kuri buvo Lietuvos ad
vokatė šiai siekiant narystės 
NATO.

Savo ruožtu L. Kučma 
išreiškė viltį, kad artimiausiu 
metu galės pasveikinti Lietu
vą su įstojimu į NATO ir ES.

Ukrainos prezidentas ka
tegoriškai paneigė kaltini
mus, kad jo valstybė pardavė 
radarų sistemas Irakui, ku
riam taikomos Jungtinių Tau
tų sankcijos. L. Kučma teigė, 
kad Ukraina žengė „beprece
dentį” žingsnį ir įsileido į vals
tybę JAV ir Didžiosios Brita
nijos ekspertus, tyrusius įta
rimus dėl radarų pardavimo 
Irakui.

Ukrainos vadovas L. Kuč
ma pakvietė Lietuvos žurna-

Aptiktas didžiulis Kuršių kapinynas
Kultūros paveldo centro 

Archeologijos paveldo institu
to archeologai Plungės rajono 
savivaldybės užsakymu vykdė 
žvalgomąją ekspediciją Žemai
čių Kalvarijoje. Ekspedicijos 
metu tikslinant ardomos kal
vos teritoriją, šalia pirmosios 
koplyčios, vadinamos „Pasku
tinė vakarienė”, aptiktas di
džiulis Kuršių kapinynas.
daugiau nei 800 pastate buvu
sių žmonių, jei Rusijos pajė
gos nepasitrauks iš Čečėnijos.

Maskvos prokuroras 
Michail Avdiukov patikslino 
duomenis apie žuvusius nuo 
šautinių žaizdų per įkaitų 
dramą. Pasak jo, iš viso nuo 
šautinių žaizdų žuvo 45 žmo
nės, tarp jų 41 — čečėnų suki
lėlis. Viena nušautoji —mas
kvietė , mėginusi įeiti į teatro 
vidų. Dar du kūnai su šauti
nėmis žaizdomis — tai įkaitai, 
kuriuos čečėnų sukilėliai nu
šovė prieš prasidedant štur
mui.

Slepcovskojė. Nepripa
žįstamas Čečėnijos preziden
tas Aslan Maschadov pirma
dienį įspėjo Rusijos preziden
tą Vladimir Putin siekti tai
kiai sureguliuoti Čečėnijos 
konfliktą, sakydamas, kad 
priešingu atveju neišvengia
mai įvyks daugiau išpuolių, 
panašių į kruviną įkaitų krizę 
Maskvoje. „Karinio sprendi
mo nėra. Jums niekada nepa
vyks sutriuškinti čečėnų tau
tos ir paklupdyti jos ant ke
lių”. „Tėra vienas protingas, 
teisingas žingsnis — sėsti prie 
derybų stalo. Visa kita yra 
mirtis, kraujas, įkaitai ir vi
siškai nekaltų žmonių mirtis”, 
telefonu sakė A. Maschadov, 
griežtai paneigdamas bet

so Didžioji Britanija ir Pran
cūzija, atkakliai reikalauja iš
saugoti daugiau galių valsty
bėms narėms ir valstybiniams 
parlamentams.

Pirmasis konstitucijos pro
jekto straipsnis turėtų tenkin
ti tiek federalistus, tiek ir jų 
priešininkus. Jame numato
ma, kad ES ateityje galėtų bū
ti vadinama Europos Bendrija, 
Europos Sąjunga, Vieninga 
Europa arba Jungtinėmis

Lietuvos svečias Ukrainos prezidentas

Lietuvos ir Ukrainos prezidentai — Valdas Adamkus (dešinėje) ir Leonidas Kučma pasirašė susitarimą, kuriuo 
įsteigta Prezidentų taryba. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

listus apsilankyti Ukrainoje ir 
patiems įsitikinti valstybėje 
esančia spaudos laisve.

„Nenoriu sakyti, kad 
Ukrainoje nėra žodžio laisvės 
problemos. Kaip ir bet kurioje 
valstybėje ši problema yra, 
tačiau kaip kas į ją žiūri”, sa
kė L. Kučma. Pasak jo, šian
dien Ukrainoje nėra nė vienos 
žiniasklaidos priemonės, kuri 
pati save išlaikytų, jos būti
nai kam nors priklauso. „To
dėl šia prasme labai sunku

Buvusių kapaviečių ap
skritos duobės net iki 3 metrų 
pločio. Radiniai IX-XII am
žiaus, daugiausia segės, seg
tukai, žiedai, iš viso apie 180 
vienetų. Archeologus sudomi
no tai, kad čia nerasta ginklų 
ar kitų kovos įrankių.

Kaišiadoryse archeologai 
tyrinėjo XVI-XVII a. Miškiš- 
kių-Guvelių Nukelta į 5 psl.
kokias savo sąsajas su šiuo 
įkaitų pagrobimu.

EUROPA
Londonas. Kankinimai, 

išžaginimai ir žmonių „dingi
mai” yra įprastas reiškinys 
Rusijoje, kurioje vyrauja 
teisinio „nebaudžiamumo kli
matas”, teigia tarptautinė 
žmogaus teisių organizacija 
„Amnesty International”. Bir
želį parengto pranešimo pa
skelbimas yra dalis „Amnesty 
International” pradėtos kam
panijos, kuria siekiama at
kreipti dėmesį į didelį atotrū
kį tarp tarptautinės bei Rusi
jos teisės, įtvirtinančios žmo
gaus teisių apsaugą, ir tikro
vės, kurioje plačiai paplitę 
šiurkštūs šių teisių pažeidi
mai.

Madride (Ispanija) besi
lankantis Irano prezidentas 
Mohammad Khatami antra
dienį pareiškė, kad „klaidin
ga” JAV užsienio politika su
stiprino „ai Qaeda” tinklo 
vado Osama bin Laden pozici
ją musulmonų pasaulyje. 
Amerikos vedama politika 
„nuslopino tendenciją grįsti 
islamą išminties ir demok

ratijos principais, todėl savo 
viešpatavimu Jungtinės Vals
tijos sustiprino bin Laden’ą”, 
sakė jis.

Europos Valstybėmis.
Tekste taip pat nurodoma, 

kad į konstituciją galėtų būti 
įtrauktas straipsnis dėl esmi
nių žmogaus teisių ir nuosta
ta, jog visi bloko piliečiai turės 
dvi pilietybes — Sąjungos' ir 
savo valstybės.

Prancūzijos premjeras 
Jean-Pierre Raffarin sakė, kad 
ES prarado savo įtaką pasau
linėje arenoje, nes dėmesį su
telkia į tokius nereikšmingus

kalbėti apie žodžio laisvę, nes 
jie reiškia tų nuomonę, ku
riems priklauso”, sakė L. Kuč
ma.

„Aš jums sudarysiu gali
mybes pervažiuoti per visą 
Ukrainą, pabendrauti su žur-

Vilniuje palaidoti NapolSono kariai 
sirgo užkrečiama liga

Daugelis Vilniuje palaido
tų Napoleono armijos karių 
sirgo sifiliu, nustatė Lietuvos 
ir Prancūzijos specialistai, 
drauge tiriantys masinėje ka
pavietėje rastus palaikus.

Nuo praėjusios savaitės 
palaikų tyrimus su Vilniaus 
universiteto (VU) antropolo
gais atlieka ir prancūzų spe
cialistai — keturių moksli
ninkų grupė iš Marselio uni
versiteto ir stomatologė iš Pa
ryžiaus.

Kaip pasakojo VU Medici
nos fakulteto Anatomijos, his
tologijos ir antropologijos ka

JAV

Vašingtonas. Demonst
ruodama neįprastą atvirumą, 
Centrinė žvalgybos valdyba 
(ČIA) nurodė, kad besitęsian
tys neramumai Afganistane, 
Saudi Arabijos valdovams ky
lantys sunkumai bei neiš
sprendžiamas Izraelio ir pa
lestiniečių konfliktas grei
čiausiai dar labiau pakurstys 
radikalizmą musulmoniška
jame pasaulyje. Ši niūri išva
da buvo padaryta pirmadienį 
visuomenei paskelbtuose ČIA 
rašytiniuose atsakymuose į 
praėjusį balandį JAV Kong
reso narių jai pateikus klausi
mus. Paskelbti dokumentai 
greičiausiai dar sustiprins 
įtarimus, kad ČIA ir kai kurie 
aukšto rango JAV prezidento 
George W. Bush administra
cijos pareigūnai nesutaria 
svarbiausiais užsienio politi
kos klausimais.

Vašingtonas. JAV kari
nės pajėgos pirmadienį at
skraidino maždaug 30 naujų 
karo prieš terorizmą metu su
laikytų asmenų į JAV laivyno 
bazę, esančią Kubos Guanta- 
namo įlankoje. Kiek anksčiau 
iš šioje bazėje įrengtos griežto 
režimo kalinimo stovyklos bu
vo paleisti keturi belaisviai, o 
dabar joje yra 625 „sulaiky

dalykus kaip sūrio pavadini
mai. Jis pabrėžė, kad sąjungai 
būtina pastovi vadovybė ir 
konstitūcija, kurioje būtų aiš
kiai nurodyta, kokiu lygiu turi 
būti priimami vienokie ar kito
kie sprendimai.

V. Giscard d’Estaing pa
teiktame projekte numatoma 
galimybė to norinčioms valsty
bėms pasitraukti iš ES. Šiuo 
metu teisynas tokios galimy
bės nenumato.

nalistais. Atvažiuoti ir pada
ryti gerą reportažą. Aš jums 
sąžiningai sakau. Aš jums tai 
pažadu”, teigė L. Kučma Lie
tuvos TV žurnalistui, paklau
susiam apie žodžio laisvę, val
džios ir opozicijos santykius.

tedros docentas Rimantas 
Jankauskas, tuo metu sifilis 
buvo visai įprasta liga. „Kad 
tuomet kareiviai sirgo sifiliu, 
visiškai normalu. Kariuomenė 
visais laikais buvo venerinių 
ligų platintoja”, sakė R. Jan
kauskas.

Be to, antropologai nu
statė, kad masinėje Napoleono 
armijos karių kapavietėje yra 
ne tik vyrų, bet ir moterų.

„Moterys buvo sudėtinė 
šios kariuomenės dalis. Jos 
dirbo skalbėjomis, virėjomis, 
taip pat kartu su vyrais kelia
vo Nukelta į 5 psl.
tieji asmenys”, pranešė Pen 
tagonas.

ARTIMIEJIRYTAI
Ramala, Vakarų Kran

tas. Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat antradienį pa
skelbė naujo ministrų kabine
to sudėtį ir pareiškė tiesiąs Iz
raeliui alyvmedžio šakelę, o 
Izraelio premjerui Ariel Sha
ron tenka spręsti didžiausią 
politinę krizę nuo pat jo atėji
mo į valdžią. Y. Arafat kalba 
sutapo su politinėmis kovomis 
Izraelyje, dėl kurių A. Sharon 
valdančioji koalicija atsidūrė 
prie žlugimo slenksčio. 
Koalicijos bendrininkai nesu
taria dėl vyriausybinio žydų 
gyvenviečių Vakarų Krante ir 
Gazos Ruože finansavimo. 

ČEČĖNIJA

Groznas. Rusijos vidaus 
reikalų ministerija patvirtino, 
kad Chankalos sraigtaspar
nių aikštelės rajone čečėnai 
numušė sraigtasparnį „Mi-8”, 
žuvo 4 žmonės. J sraigtaspar
nį buvo paleista raketa iš ne
šiojamojo zenitinio raketų 
komplekso. Pareigūnai stebė
josi, kaip galima numušinėti 
sraigtasparnius virš Chanka
los, kur sutelkta tiek daug ru
sų kariuomenės.
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Š.m. rugpjūčio 11 d), sek
madienį, Massachusetts 17-tu 
keliu į Bolton, MA, esančią 
Camp Resolute stovyklavietę 
riedėjo daug įvairių automo
bilių. Tai skautai ir skautės 
skubėjo į LSS Atlanto rajono 
„Žvėryno” stovyklą. Atvyku
sius, prie stovyklavietės rašti
nės išlipančius iš atvėsintų 
automobilių, pasveikino negai
lestingai karšta Boltono miško 
drėgmė. Užsiregistravę ir ap
sirūpinę stovykliniais marški
nėliais iT stovyklos ženklais, 
pagal gautus nurodymus, bro
liai ir sesės žygiavo į atitinka
mas stovyklas.

Nuotoliai nuo valgyklos iki 
pastovyklių toloki. Žygiuojant 
į nurodytas vietas broliams ir 
sesėms teko daug prakaito 
išlieti. Tačiau Atlanto rajono 
skautai nelepūs. Jie lengvai 
nepasiduoda jokioms oro 
išdaigoms.

„Žvėryno” stovykla vyko 
nuo rugpjūčio 11-18 d. Visos 
dienos buvo karštos. Tačiau 
čia nuo ankstyvo ryto iki vėly
vo vakaro vyko darbinga skau
tiška programa, pritaikant ją 
prie oro sąlygų. Pavyzdžiui, 
pirmadienio „Skaut-O-Rama” 
buvo sustatyta, kad daugelis 
stočių vyktų prie vandens. 
Nežinia, ar taip iš anksto buvo 
planuota, vandens saugumo 
stotis, vadovaujama skautų 
vyčių Ginto Adomkaičio ir 
Alvydo Knašo, biivo labai po
puliari, ^pač kai broliai 
demonstravo, kaip gelbėti 
brolį apsivertus baidarei. 
Mokymo reikalui jiems teko tą 
baidarę vis apversti. Įdomu ir 
smagu, ypač kai žinoma, kad 
būsi išgelbėtas.

Miškas visą dieną (o kar
tais iki vidurnakčio) aidėjo 
nuo „Žvėryno” įvairių garsų. 
Čia stovyklavo „Pempės” 
(paukštytės), „Šernai” (vil
kiukai), „Lapės” (sesės skau
tės), „Meškėnai” (broliai skau
tai), „Stirnos” (prityrusios 
skautės), „Kurmiai” (prityrę 
skautai) ir „Undinės” (vyr. 
skautės), „Eržilai” (skautai 
vyčiai) ir „Žvėrininkai” (va
dovų štabas). Savaitės vidury
je atskrido ir .Apuokai” (jau
nos šeimos su savo atžalomis). 
Buvo linksma!

Kiekvieną vakarą, prieš 
vėliavų nuleidimą „Stovyklos 
spauda” (s. Alė Mačiūnienė, s. 
Birutė Žiaugrienė pateikė 
svarbias tos dienos žinias — 
įvairius įvykius, nuotykius ir 
pranešimus. Buvo girdėta, 
kad...

Pirmadienio? rytą mūšų 
vyr. skautės kandidatės ža
vėjo visus savo geltonomis ka

Darbštieji skautai vyčiai kandidatai LSS Atlanto rajono „Žvėryno” stovykloje Bolton, MA. Iš kairės: Vytenis 
Krukonis, Aidas Gedeika, Laimis de sa Pereira, Tomas Subatis; II eil.: jų vadovai Alvydas Knašas, Gintas 
Adomkaitis ir ps. Kazys Adomaitis.

somis, bet kai dienos kaitra 
jas gerokai nukamavo (grožis 
nebebuvo taip svarbu)jos su 
visais drabužiais sušoko į van
denį. Ir kai išlipo buvo pa
našios į šlapias žiurkes...

Antradienį: vilkiukai pa
skelbė naujas lenktynes — 
kas per pusryčius daugiausiai 
suvalgys. Čia pasižymėjo du 
„vilkai”. Jie (kiekvienas) 
suvalgė po 13 blynų. Kur ir til
po?..

Pasirodo, kad šiemet tu
rėjome tinklus ant lovų ap
saugai nuo uodų. Bet pas se
ses tinklai negaudo uodų. Va
kar vakare tinklai pagavo sesę 
Aleksą Subatytę. Sesė Aleksa 
taip įsipainiojo, kad tik su 
vadovės, vyr. skautės Loretos 
Kazakaitytės pagalba jai 
pavyko išsivaduoti ir ji vėl 
galėjo saldžiai miegoti.

Trečiadienį: „Pempių” pas
tovyklė taip saldžiai kvepėjo 
nuo saldainių, kad bitės, 
manydamos, kad sesės pagro
bė jų medų, keršydamos įgėlė 
mažiausiai paukštytei! Bešir
dės...

Stovyklautojai ne vien 
išdykavo, bet ir dirbo. Sesės 
skautės „Lapės” miške iš įvai
rių atliekų įruošė nuostabiai 
tvirtas pastoges. Statybai jos 
naudojo medžių šakas, paga
lius, lapus, žemes ir kt. Broliai 
vyčiai įrengė supynęs, kurio
mis naudojosi ir džiaugėsi visi 
stovyklautojai?

Stovyklautojams, įsitrau
kusiems į įvairius darbus, va
dovai ir kiti talkininkai pa
rūpino vandens ir ledo atsigai
vinimui. Susikalbėti su toliau 
esančiais buvo naudojami 
„walkie tokies”. Juos naudojo
me jau ketverius metus. Šiuo 
būdu lengviau susirasti miške 
ir greičiau atlikti įvairius 
neplanuotus reikalus.

Trečiadienį dauguma sto
vyklautojų naudojo vėsinimui 
nešiojamus vandens purkštu
vus. Jei kuris buvo be vėsinto
jo, stovyklautojai, pasisėmę 
puoduką ar ąsotį vandens, 
aplaistydavo „artimą” šaltu 
vandeniu. Visuomet prisime
nant įstatą „Skautas draugas 
artimui”.

Vakarais „Žvėrynas” dai
navo prie laužų ir žaidė nak
tinius žaidimus pievose ir 
miške.

Ketvirtadienį: visi pasi
puošė šokiams.

Penktadienio rytą visi sto
vyklautojai šventė Sporto 
dieną, žaisdami įvairius žai
dimus — estafetes, balionų 
tinklinį ir kt. Buvo planuotas 
vandens balionų žaidimas, bet 
dienos karštis greit spor-

Smagu buvo šią vasarą jaunoms skautiškoms šeimoms LSS Atlanto rajono „Žvėryno” stovyklos „Apuokų” pas
tovyklėje Bolton, MA.

Būrelis skautų rikiuojasi vėliavų nuleidimui LSS Atlanto rajono „Žvėryno” stovykloje, š.m. rugpjūčio 11-18 d. 
vykusioje Camp Resolute, Bolton, MA.

tininkus pastūmėjo į chaosą ir 
žaidimas virto „karu”. Viena 
„aplinkybių auka” buvo Spor
to dienos rengėja s. Lina 
Subatienė. Ją vandens balio
nais ir žarna užpuolė prityrę 
skautai ir skautės... Visai per
mirkusiais nuo vandens dra
bužiais sesė Lina nuslinko 
štabo pastovyklės pusėn ir ne
bepasirodė iki pat vakarienės.

Nors temperatūra kasdien 
buvo daugiau negu 90 laips
nių, stovyklautojai džiaugėsi 
gamta, gilino skautamokslio 
žinias ir tarpusavyje bendra
vo lietuviškoje ir skautiškoje 
dvasioje. Jų nuotaiką tiksliai 
apibūdino stovyklos šūkis: 
„Džiaugiamės mes gamtoj, čia 
'Žvėryno’ stovykloj”.

Sveikinam naują skautę 
Gretą Schmidt, skaučių įžodį 
davusią ketvirtadienį. Svei
kinam naujas vyr. skautes — 
Kristiną Lingertaitytę, Dainą 
Maciūnaitę, ir Vidą Žiaug- 
raitę, taip pat ir naujus skau
tus vyčius — Laimį de sa Pe- 
reirą, Aidą Gedeiką ir Tomą 
Subatį.

„Žvėryno” stovykla baigėsi 
ir buvo uždaryta šeštadienį po 
vėliavų nuleidimo ir parado, 
bet niekas nepraleido progos 
susirinkti bendram laužui, 
kurį baigėme rate dar kartą 
sugiedodami .Ateina naktis”.

Atlanto rajono skautai 
šioje stovyklavietėje vėl su
sirinks 2004 m. vasarą. 2003

m. vasarą pasimatysime Jubi
liejinėje Stovykloje Kalifor
nijoje.

Kviečiame aplankyti „Žvė
ryno” stovyklą internete šiuo 
adresu:

vvvvM^atianRtRą/jniisifflg.: ?' i! 41:
' ps. Dalia Mironaitė

DĖKOJAME UŽ 
NEUŽMIRŠTAMĄ 

STOVYKLĄ

„Žvėryno” stovyklos vir
šininkai s. fil. Gloria Adom- 
kaitienė ir v.s. Vytautas Dilba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
vadovams ir talkininkams, 
kurie Vienokiu ar kitokiu 
būdu, prisidėjo prie „Žvėryno” 
stovyklos pasisekimo. Savo 
darbą ir laiką aukojo: vyr. sk. 
Daiva Veitaitė-Neidhardt, 
vyr. sk. Rėdą Limantienė, ps. Eg
lė Šukienė, ps. Debbie Pilei- 
kienė, vyr. sk. Rasa Bobelytė- 
Brittain, Judita Glinskienė, s. 
v. Leonas Bernotas, ps. Rita 
Stuopienė, ps. Johanna Šim
kienė, vyr. sk. Audrė Miro
naitė, vyr. sk. Loreta Kaza- 
kaitytė, ps. Tomas Štuopis, 
ps. Linas Banevičius, s. fil. 
Naida Šnipaitė, s.v. Gintas 
Adomkaitis, s.v. Alvydas Kna
šas, s.v. Tauras Vebeliūnas, 
ps. Vanda Lescord, ps. Danu
tė Dilbienė, s. Stepas Zabulis, 
ps. Vincas Šnipas, s. Mikas 
Banevičius, vyr. sk. Norma 
Šnipienė, s. Irena Widugi- 
rienė, Dalius Lescord, ps. 
Kazys Adomkaitis, vyr. sk. 
Lina Penikaitė, vyr. sk. Nida 
Walsh, ps. Paulita Alinskienė, 
s. Gintaras Subatis, vyr. sk. 
Kristina Katinienė, ps. Ma
rius Žiaugra, s. v. Arūnas 
Šimkus, v.s. Gintaras Čepas, 
s. Lina Subatienė, s. Janina 
Matulaitienė, s. fil. Algis Adom
kaitis, ps. Dalia Mironaitė, ps. 
Saulius Dambauskas, vyr. sk. 
Dana McDonald, s. Birutė 
Žiaugrienė, s. Alė Mačiū
nienė, vyr. sk. Rima Kba- 
šienė, vyr. sk. Lilė Kulbienė, 
Zita Krukonienė, Tomas Le- 
veckis, s.v. Jonas Kriščiūnas, 
s.v. Aidas Kupčinskas, ps. 
Danutė Kazakaitienė.

Dėkojame visiems!
Budėdami,

LSS Atlanto rąjono 
„Žvėryno” stovyklos vadovybė

ATLANTO RAJONO
TINKLAPIS

LSS Atlanto rajono tin
klapis veikia. Įsijunkite. Pa
matysite nuotraukas, suži
nosite? daugiau apie mjjaų. 
veiklą. Pasiskaitę žiniojn-ifl 
pasidalinkite su kitais, para- 
ginkit įsijungti:

www.atlantorajonas.

2003 METŲ JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

LSS 2003 m. Jubiliejinė 
stovykla „Karalius Mindau
gas” rugpjūčio 6-16 d. vyks 
Holcomb Valley Scout Ranch, 
Kalifornijoje. Laikas pradėt 
ruoštis gausiai dalyvauti 
stovykloje. Netrukus bus pa
skelbtas stovyklos mokestis ir 
nuolaidos, jei dalyvaus dau
giau negu vienas asmuo iš 
šeimos. Skatinu vienetų va
dovus ir rajonų vadus raginti 
seses ir brolius dalyvauti 
„Karaliaus Mindaugo” Jubi
liejinėje stovykloje.

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos 

pirmininkė

BENDRADARBIŲ IR 
VADOVŲ DĖMESIUI

Visas skautiškos veiklos

„Virtuvininkai” skaniai sveiku maistu maitinę LSS Atlanto rajono „Žvėryno” stovykloje, Bolton, MA. Iš kairės: 
Tomas Leveckas, Mikas Banevičius, Irena Vidugirienė, Stepas Zabulis, Danutė Dilbienė ir Vincas Šnipas.
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JAV $60.00 $45.00 $33.00
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Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
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El-paštas: administracija@draugas.org
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Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

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

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

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieindmą’kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tėl. 708-422-8260

"^MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS *

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230
www-centerforsurgeryarxfcreaslhealth.ctim

žinias — straipsnius, praneši
mus ir nuotraukas prašoma 
siųsti „Skautybės kelio” reda- 
torei šiuo adresu: j.v.s. Irenai 
Regienei, 2652 West 65th 
Street, Chicago, IL 60629, 
arba telefonu 773-476-7089. 
Pageidaujant, kad nuotraukos 
būtų grąžinamos prašoma pri
dėti sau adresuotą voką.

IR

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI

LSS Vadovybės rinki
mų laikotarpis jau pasibaigė, 
tačiau vis dar laukiam balsų iš 
tolimesnių vietovių.

Balsų skaičiavimas vyks 
šeštadienį, š.m. lapkričio 9

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chl.urgija

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

630-941-2609.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887.

Priklauso Palos jr,Christ 
ligoninėms, ,

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918W.AroherAw.Ste.5ir6 

Chicago, R/6G698 
Tel. 773-229-9985

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

dieną, 2 vai. p.p. skautų ar
chyvo patalpose, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Šiam 
procesui vadovaus v.s. fil. 
Liudas Ramanauskas, Man
datų ir Balsų skaičiavimo 
komisijų pirmininkąs. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ste
bėtojais.

Rinkimų komisijai rei
kalingi padėjėjai balsų skai
čiavimui. Galintieji talkinti 
skautininkai ir skaiitininkės 
prašomi pranešti LŠS Va
dovybės rinkimų prezidiumo 
pirmininkui v.s. Romui Fa
bijonui tel. 708-448-4027.

Budėkime!
v.s. Romas Fabijonas

LSS Vadovybės 
rinkimų prezidiumo 

pirmininkas

http://www.atlantorajonas
mailto:administracija%40draugas.org
mailto:a%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skelbimai%40draugas.org
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LIETUVOS KARIUOMENĖJE YRA DAUG 
GABIŲ ŽMONIŲ

DRAUGAS, 2002 m. spalio 30 d., trečiadienis 3

Į Bronius Nainys

Žiaurių žudynių mėnuo
Rugsėjo 20-22 d. Vašing

tone, DC, vykusioje JAV LB 
XVI Tarybos III sesijoje daly
vavo daug svečių. Vienas iš jų 
buvo Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Jonas Kronkaitis, 
kuris spalio 21 d. vykusiame 
pokylyje pulk. Algimantui Gar
siui, buvusiam JAV LB St. 
Petersbui'go, FL, apylinkės pir
mininkui, JAV LB Tarybos 
nariui, Krašto valdybos Visuo
meninių reikalų komisijos pir
mininkui, keletą metų dirbu
siam Lietuvoje ir padėjusiam 
atkurti Lietuvos kariuomenę, 
įteikė Lietuvos Respublikos 
kariuomenės medalį. Sveikin
dami pulk. Algimantą Garsį, 
pelniusį neseniai Lietuvos ka
riuomenėje įsteigtą apdova
nojimą, pateikėme jam keletą 
klausimų.

- Kaip prasidėjo Jūsų dar
bas Lietuvos kariuomenės 
naudai?

- 1997 m. kovo mėn. Ro
mas Kilikauskas, buvęs avia
cijos pulkininkas, Jonas Kron
kaitis, buvęs JAV kariuo
menės pulkininkas, ir aš, bu
vęs jūrų pėstininkų pulki
ninkas, nuvykom į Lietuvą ir 
užėmėm pareigas ministeri
jose - ne kaip patarėjai, bet 
kaip darbuotojai. Romas Ki
likauskas tuo laiku nuėjo į 
Vidaus reikalų ministeriją, 
buvo viceministras; Jonas 
Kronkaitis tapo viceministru 
Krašto apsaugos ministerijoje, 
o mano pareigos buvo - 
Ginkluotųjų pajėgų generali
nis inspektorius.

- Palyginkit, kokią radot

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis ir Asta 
Ranionytė, susitikę Važingtone rugsėjo mėnesį. Elvyros Vodopalienės 
nuotr.

BĖGIMAS IŠ LIETUVOS
SAULĖ K. JAUTOKAITĖ

Nr.5
Trumpam laikui sustojo

me' Katovvice, kur prie mūsų 
prisijungė keletas lietuvių ir to
liau važiavo kartu su mumis.

Šis traukinys laimingai 
mus atvežė į Breslau (len
kiškai Wroclaw). Čia mus pa
sitiko uniformuotas stoties 
komendantas ir pradėjo klau
sinėti, kas esame. Vienas vy
rukas, mokantis gerai vo
kiškai, paaiškino apie mus ir 
mūsų kelionę. Komendantas 
mus visus, apie 65 žmones, su
rinko į vieną grupę. Pasirodo, 
kad iŠ mūsų stovyklos 300 
lietuvių gyventojų pabėgo tik
tai šis mažas būrelis. Koks 
likimas buvo tų pasilikusiųjų 
— nežinia.

Paprastai geležinkelio sto
tys yra pilnos keliautojų, o ką 
bekalbėti per karą, kada visi 
važiuoja, kas tik gali įsigrūsti 
į traukinį. Mūsų naujas 
vadovas liepė mūsų grupei 
stovėti vienoje vietoje, nes

Lietuvos kariuomenę ir kokia 
ji yra dabar. Tikriausiai ir 
šiandien sekate, kas ten vyks
ta?

- Žinoma. Lietuvos kariuo
menė, ypač ministro Česlovo 
Stankevičiaus ir viceministro 
Jono Kronkaičio kadencijos 
laikotarpiu, yra padariusi to
bulų žingsnių. Buvo įkurtas 
Jaunojo kareivio mokymo pul
kas, kuris veikia pagal NATO 
standartus. Ypač tais laikais 
mums daug padėjo britai 
(parengti programą). Kovinis 
parengimas yra aukštame 
lygyje. Nuostabu, kiek esame 
gavę kovinės technikos, gin
kluotės iš švedų, vokiečių, iš 
JAV, kitų kraštų. Buvo per-, 
darytas Drausmės statutas, iš 
prancūzų kalbos išverstas 
NATO žodynas; pakeistas Ri
kiuotės statutas, Ginklų nau
dojimo statutas. Taip pat pa
keistas Krašto apsaugos orga
nizavimo įstatymas, - tai buvo 
pirmas įstatymas, prie kurio 
mums su Kronkaičiu teko 
dirbti (čia daug prisidėjo mi
nistras Č. Stankevičius). Tai 
pamatiniai įstatymai. Kai to
kius dalykus atlieki, kai turi 
teisinį pagrindą, tada gali eiti 
toliau.

- Ar keičiasi patyB žmonės 
Lietuvos kariuomenėje?

- Be abejo. Reikalavimai 
patekti į Karo akademįją 
dabar yra aukštesni negu bu
vo anksčiau. Akademijos pro
grama yra 4-erių, o ne 2-iejų 
metų. Akademija suteikia dip
lomą, kurio anksčiau nebuvo. 
Labai patobulintas parengi

kiekvienu momentu gali at-* 
važiuoti traukinys. Jam at
važiavus, mums liepė lipti į 
vieną vagoną. Nesuspėjome 
dar sulipti, kitas atėjęs kariš
kis mums liepė „raus” (lauk) iš 
vagono. Atmarširavo kareiviai 
ir užėmė mūsų vietą. Vėl susi
būrę perone vienoje vietoje, 
klausėme vadovo įsakymo, ir 
laukėme kas toliau bus. Mūsų 
tėvelis sugalvojo eiti pasi
dairyti po stotį, nors mes jam 
ir neleidome. Sakėme, kad 
kiekvienu momentu gali at
važiuoti traukinys. Jis tik 
pajuokavo, kad gal rytoj rytą 
jis ir atvažiuos. Nespėjus 
tėveliui nueiti, tuoj atėjo 
komendantas ir liepė visiems 
greitai lipti į atvažiuojantį 
traukinį. Traukiniui sustojus, 
mes sulipome, o tėvelio ieškoti 
nebuvo laiko, nes vos sulipus į 
vagoną, traukinys pradėjo 
judėti. Taip nuvažiavome, 
tėvelį palikę nežinioje.

mas. Kai į Jaunojo kareivio 
pulką atvažiuoja svečiai iš 
užsienio, jie labai nustemba, 
kaip yra prižiūrimi mūsų 
kariai, kaip jie mokomi, kaip 
vykdomas vadovavimas. Iš 
mokomojo pulko kariai išeina 
daug geriau parengti.

- Lietuvoje dar gąji ii 
sovietmečio atėjusi nuostata 
vengti kariuomenės. Net kai 
kurios jaunimo organizacijos 
priima pareiškimus, reikalau
jančius šauktinių kariuomenę 
pakeisti samdoma kariuo
mene. Koks Jūsų požiūris?

- Savanorių kariuomenės 
yra du neigiami bruožai. Pir
mas: negalima išauginti re
zervo. Jeigu turėsim 10,000 
samdinių, kurių normaliomis 
aplinkybėmis pakaks, tai 
nelaimės atveju krašte nebus 
daugiau žmonių, kurie mo
kėtų kariauti. O kai yra 
prievolė, ir ji Lietuvoje - tik 
vienerių metų, kasmet 
paruošiama vis naujų žmonių. 
Kitas dalykas: savanorių ka
riuomenė yra labai brangi. 
Tarp profesionalo ir šauktinio 
išlaikymo yra labai didelis 
skirtumas.

— Kokią Jūs įsivaizduojate 
Lietuvos kariuomenės ateitį, 
sakykim, po 5-10 metų?

- Lietuvos ateitis prik
lausys nuo vadų. O tokių žmo
nių, kurie baigia akademijas, 
kurie turi progos iškeliauti į 
užsienį ir susipažinti su 
platesne dirva, vis daugėja. 
Lietuvoje yra daug gabių 
žmonių.

- Ar valdžios pasikeitimai

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTO PATARĖJU 
JULIUM ŠMULKŠČIU

Prezidento Valdo Adam
kaus patarėjas, prof. Julius 
Šmulkštys, Čikagoje yra daž
nas svečias. Nors Kalifornijoje 
jis turi daug jaunystės dienų 
draugų iš Urbanos ir Čikagos, 
čia lankėsi pirmą kartą. Todėl 
nėra nuostabu, kad susi
domėjimas jo pranešimu apie 
Prezidentūros veiklą buvo 
didelis. Gausus Los Angeles 
lietuvių būrys, susirinkęs į 
parapįjos salę, atidžiai klausė 
svečio pokalbio, {domių klau
simų buvo gausu iš publikos. 
Po oficialios dalies pabendra
vimas su svečiu ilgai tęsėsi 
prie skanumynais apdėtų sta
lų. Šis susitikimas buvo 
suruoštas Pietinės Kalifor
nijos Adamkaus Rėmimo ko
miteto, kuriam vadovauja 
Jonas Talandis.

Prof. Šmulkštys papasako

Neįsivaizduoju, koks turėjo 
būti jo jausmas, kai sugrįžęs 
mūsų neberado. Tik po karo, 
gyvendami Wurzburgo stovyk
loje, jį susiradome ir sužino
jome, kad ji« nuvažiavo į 
Vieną ir ten laimingai per
gyveno visus karo pavojus.

Iš Breslau mūsų kelionė 
buvo labai neaiški, nežino
jome, kur važiuojame. Dabar, 
sekant mūsų kelionės marš
rutą žemėlapyje, pasirodo, kad 
važiavome pirmyn ir atgal. 
Pasiekėme Čekoslovakijos sos
tinę Prahą. Šis miestas vadi
namas' auksiniu, karo metu 
neatrodė auksinis. Daugiausia 
laiko praleidome geležinkelio 
stotyje. Čia laukėme, kur mus 
kitas traukinys nuveš. Čekai 
mums parodė daug nuoširdu
mo ir gailestingumo. Darbi
ninkai ir šiaip praeiviai mums 
atiduodavo savo sumuštinius, 
vaisius, saldainius — kas tik 
ką su savimi turėjo valgomo. 
Prisimenu, kad mudvi su 
mama ėjome į gražų restoraną 
arbatos gerti. Praleidome 
kelias paras Prahoje. Kažin 
kas sakė, kad mus veš į 
nedidelį miestelį prie Dres-

Lietuvos kariuomenės vadas gon. Jonas Kronkaitis rugsėjo 21 d. 
Vašingtone, JAV LB Tarybos sesijoje, pulk. Algimantui Garsiui įteikė 
Lietuvos kariuomenės medalį. ' Jono Urbono nuotr.

turi įtakos Lietuvos kariuo
menei? Ar, pavyzdžiui, pasi
baigus ministro Stankevičiaus 
erai ir atėjus Linkevičiaus 
erai, kas nors pasikeitė?

- Yra žmonių, kurie mi
nistro Stankevičiaus buvo 
atleisti ar patys išėjo, o prie 
ministro Linkevičiaus vėl 
grįžo, nors anksčiau, užimda
mi pareigas, nedaug ką buvų 
padarę. To neturėtų būti. Ka
riuomenę turėtų tvarkyti ka
riuomenės vadas. O Lietuvoje 
ministerija yra per daug 
įsivėlusi į kariuomenės gyve
nimą, ko taip pat neturėtų 
būti.

- Kai Jūs 1997 m. 
atvykote į Lietuvą, dar vyko 
diskusija dėl sovietinės ka
riuomenės karininkų. Ar Jūs 
matėte čia problemą?

- Buvo įvairiai. Buvo labai

jo apie Prezidentūros veiklą, 
kuri nėra skelbiama spaudoje. 
Pasirodo prezidentas yra labai 
aktyvus ir domisi visais įvy
kiais Lietuvoje. Jis stebi ne 
tiktai ministrų darbą, bet 
atkreipia dėmesį į korum- 
puotą muitinės tarnautoją ir į 
nuskriaustą našlaitį. Žinoma, 
prezidento galios konstitucijos 
yra ribotos, bet jis kreipiasi 
tiesiai į tautą. Kadangi prezi
dentas yra vienintelis tiesio
giai rinktas žmonių politikas, 
Brazauskas ir Paulauskas turi 
atsižvelgti į jo nuomonę. Įdo
mu, kad Adamkus sugeba 
dirbti su visų partijų vadovais, 
nesvarbu, ar jie yra kairieji, ar 
dešinieji. Tas yra svarbu iš 
komunizmo išsilaisvinusioms 
naujoms demokratijoms, kaip 
Lietuva. Nepaslaptis, kad 
Adamkaus svarbiausias tiks

deno. Iš geležinkelio stotelių 
pavadinimų spėjome, kad 
važiuojame Vokietijos link. 
Mūsų ilgesnis apsistojimas 
buvo pačiame Dresdene. Dres- 
den prieš karą buvo laikomas 
vienu puošniausių Vokietijos 
miestų. Jis pasižymėjo baroko 
ir rokoko stiliaus rūmais, 
meno galerijomis, bažnyčio
mis, muziejais, muzikos, meno 
ir technikos mokyklomis, teat
rais, opera, filharmonija, bib
liotekomis ir porceliano išdir
biniais. Šiame garsiame mies
te praleidome tris paras 
geležinkelio stotyje. Susidėję 
savo daiktus vienoje vietoje, 
visas mūsų lietuvių būrys 
sėdėjo ir laukė. Ko kito gali 
laukti geležinkelio stotyje, 
jeigu neatvažiuojančio trauki
nio. Bet vis to atvažiuojančio 
traukinio, kuris galėtų mus 
paimti, nesulaukėme. Mūsų 
būrį globojantis vokietis nu
rodydavo, kur eiti valgyti. 
Nuėję į didelę valgyklą, atsis
toję eilėje, gaudavome šiltos 
sriubos su plačiais makaronais 
ir mėsos gabaliukais. Ten pat 
turėjo būti ir alinė, nes, prisi
menu, kaip mudu su broliu

kompetentingų karininkų, 
kurie matė kitą kryptį ir gerai 
prie jos prisitaikė, pritapo. 
Buvo ir tokių, kurie negalėjo 
pasikęisti, bet taip būna visur. 
Tuo metu buvo kita problema: 
dėl rusiškų pensijų. Ministras 
Stankevičius davė progą ka
rininkams, kurie ėmė rusiškas 
pensijas, jų atsisakyti. Tie, 
kurie atsisakė, buyo įtraukti į 
darbą, ir tokių buvo didesnė 
dalis. Jie liko Lietuvos ka
riuomenėje.

- Ar Lietuva gali būti 
saugi, būdama Rusijos 
kaimynystėje? Rusija mums 
visada kėlė grėsmę.

- Ar rusai mums gali kelti 
problemų? Žinoma. Jie gabūs 
išnaudoti padėtį.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

las yra siekti, kad Lietuvos 
žmogus daugiau uždirbtų, 
gautų didesnes pensijas ir 
būtų saugus. Jis siekia, kad 
jaunimas galėtų lankyti uni
versitetus, o baigę gautų 
darbą Lietuvoje.

Susitikime buvo surinkta 
5,363 dol. prezidento Adam
kaus paramai. Šioje sumoje 
įskaityta ir dosni 1,000 dol. 
auka iš filmų žvaigždės Rūtos 
Lee. Iš viso komitetas jau yra 
gavęs 25,000 dol. ir pasiekęs 
savo originalų tikslą. Kadangi 
vąjus puikiai sekasi ir rinki
mai dar toli, nutarta siekti 
50,000 dol., kad užtikrintume 
Adamkaus laimėjimą. Komite
tas taip pat skatina savo rė
mėjus rašyti laiškus į Lietuvą 
savo giminėms ir draugams, 
kad šie balsuotų už geriausią 
kandidatą. Z. Viskanta

daug gerdavome juodojo alaus. 
Daug gero patyrėme iš vokie
čių kareivių. Kartą, mums 
besėdint valgykloje, atėjo du 
kareiviai. Išsiėmė valgyti juo
dos duonos su lašiniais. 
Vienas kareivis ilgai žiūrėjo į 
mus, atėjęs padėjo savo valgį 
broliui. Matyt, jis atrodė ver
tas pasigailėjimo. Kai dieną 
sėdėdavome perone prie savo 
„turto”, praeinantys kareiviai 
sušelpdavo maistu. Kareiviai 
vis nešiodavosi ant diržo 
pasikabinę gėrimo indelį. 
Kartą praeidami kareiviai 
pasiūlė gerti sėdinčiai vyres
nio amžiaus inoteriai. Ne
žinau, koks tas gėrimas buvo, 
bet moteris, jam atsidėko
dama, vis palinguodavo galva. 
Kareivis vėl jai pripila. 
Moteris išgėrusi, vėl jam 
palinguoja galva. Jis vėl jai 
įpila. Pagaliau kareivis paro
do, kad jo indas tuščias, ir jau 
moja savo draugui, kad ateitų. 
Pasirodo, kad nemokėjimas 
kalbos išeina į gerą.

Vieną vakarą mūsų grupei 
prisistatė Hitler-Jungen uni
formuotas jaunuolis. Jis liepė 
visoms moterims ir vaikams

Jaučiuosi lyg į bepročių 
pasaulį pakliuvęs. Štai šio 
mėnesio žiniasklaidos srau
tas. Dvidešimt tris dienas 
siautė žudikas Vašingtono 
apylinkėse, maždaug kas 
antrą dieną taikliu šūviu 
nukirsdamas po žmogų: vyrą, 
moterį, vaiką — bet kokį jo 
taikinyje. Spalio 12-tą su
sprogdintas naktinis klubas 
Bali saloje, Indonezijoje, apie 
200 žmonių užmušta, keli šim
tai sužeista. Bent po kartą per 
savaitę kartojosi, jau seniai 
prasidėjęs bombomis pasiver
tusių palestiniečių savižudžių 
sproginėjimo siautulys Izra
elyje, po kelis žmones užmuš
damas, po keliolika sužeisda
mas. Tačiau kvailiausios žmo-•
nių žudynės mėnesio pabaigo
je įvyko Maskvoje su neap
sakomai absurdiška baigme: 
pavojun pakliuvusius žmones 
gelbėdami, vos ne ketvirtadalį 
jų nužudė patys gelbėtojai ir 
kam tokių žudynių prireikė? 
Kokios tos klaikumos prie
žastys? Sako — jos yra.

Kas gali suvokti pamišusį 
idiotą, šaudantį į jam nei žino
mus, nei pažįstamus pavie
nius žmones, arba puspročių 
grupę, sprogdinančią nuotai
kingai poilsiaujančiais žmonė
mis pripildytą pastatą? JAV 
žvalgyba apie „idiotą” dar tyli, 
bet žudynes Bali saloje ČIA ri
ša su „ai Qaeda” kerštu Ame
rikai. Jeigu taip teigia, tai tur
būt žino ir to keršto priežastis. 
Tad kodėl jų nešalina?

Palestiniečių savižudiškų 
sprogimų tikslas — išvyti 
žydus iš arabams priklausomų 
Izraelio okupuotų žemių, aiš
kina šių žmogžudysčių organi
zatoriai. Tai irgi teisybė, bet 
ar tam tikslui siekti tikrai 
nebėra geresnio kelio, negu 
žudymas nieku dėtų žmonių?

Turbūt aiškiausiai iftums 
suprantamas Maskvos įvykio 
tikslas: dvylika metif dėl savo 
laisvės kovojanti čečėnų tauta, 
ją okupavusių rusų teriojama, 
naikinama, žudoma ir nieko 
geresnio sulaukti iš jų nebesi
tikėdama, griebiasi žiau
riausių kraštutinių priemo
nių. Penkiasdešimt čečėnų, 
toje kovoje praradusių viską, 
ką normaliame gyvenime tu
rėjo, apsiginklavę ir srogme- 
nimis apsikarstę, atsirado 
Maskvoje, apsupo pilną žmo
nių teatrą ir paskelbė Krem
liui ultimatumą: tuojau iš
vesti savo karius iš mūsų tė
vynės, arba sprogimas, ir vie
nu akies mirksniu kartu su 
mumis žus apie 700 teatre 
sėdinčių žmonių.

eiti kartu su juo. Sekėme jį ir 
stebėjomės, kur jis mus nuves. 
Priėjome didelį pastatą ir, 
suėję į vidų, pamatėme, kad 
čia yra mokykla. Nakčiai mus 
vienoje klasėje pernakvydino, 
ryte — pavalgydino baltos 
duonos sumuštiniais ir vėl 
dienai parvedė į seną vietą — 
peroną, prie lagaminų krūvos.

Kažin kas sužinojo, kad 
Dresdene yra pabėgėlių sto
vykla, kurioje yra lietuvių. 
Išvažiavome visas būrys jos 
ieškoti. Važiavome tramvaju
mi, buvo žiema, prisnigę, bal
ta, gražu. Pasiekus stovyklos 
vartus, mus pasitiko vartų 
sargybinis — vokiečių karei
vis. Jis mums pasakė, kad mes 
į šią stovyklą įeiti galime, bet 
ar mes iš jos kitą dieną 
išeisime, jis negarantuoja. 
Mums tiek ir tereikėjo. Pasi
sukome atgal į savo nuolatinę 
vietą — geležinkelio stoties 
peroną. Iš šios stovyklos viena 
pora, vyras su žmona, pabėgo. 
Jie naktį išlindo pro tvorą, 
atsekė į mūsų geležinkelio 
stotį, prisijungė prie mūsų ir 
keliavo toliau su mumis. Tokiu 
būdu mūsų „šeima” padidėjo

Keturi žmonių žudynių at
vejai, keturi tikslai, keturi 
jiems siekti taikiniai, jeigu to
kiu žodžiu juos galima pava
dinti? Kaip tie „taikiniai” at
siliepė? Pirmą atvejį iš temos 
išimkim: pavienių žmonių 
šaudytojas — žudikas, ir tiek. 
Su juo dorotis — policijos 
uždavinys, ir, sakykim, kad 
įvykis aiškus, aptarimas tiks
lus. Apytikriai aiškūs ir tre
čias bei ketvirtas atvejis: žu
dynės — laisvės kovos prie
monės. Palestiniečiai — prieš 
Izraelį, čečėnai — prieš rusus. 
Bet Bali salos atvejį suprasti 
sunkiau, nors jį ir su „ai Qae- 
da” surištum. Kerštingas tero
ras ir nieko kita, teigia Va
šingtonas. Ar visi tų įvykių 
vertintojai, jei jų yra, su tokiu 
teiginiu sutiks?

Atsakymo pabandykime 
mes savo logika paieškoti. Im
kim lengviausią atvejį. Kiek
vienas sutiks — teatre Mask
voje žudynių tikrai • nebūtų 
buvę, jeigu Čečėnija šiandien 
būtų laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Nebūtų reikėję nei 
ankstesnio, nei šio, jau trejus 
metus užtrukusio, karo, nei 
visų jo bjaurių pasekmių: su
griautos sostinės Grozno, kitų 
miestų, kaimų, išžudytų šimtų 
tūkstančių čečėnų, išprievar
tautų tūkstančių jų moterų ir 
20,000 žuvusių rusų karių. 
Niekas nesproginėtų nė Izra
elyje, jeigu bent prieš keletą 
metų būtų sukurta laisva ir 
nepriklausoma Palestina, ir 
vargu, ar kas nuginčys tei
giančius, kad tokiu atveju ne
būtų nei 2001 m. rugsėjo vie
nuoliktosios JAV, nei š. m. 
spalio dvyliktos Bali saloje. Ir 
nebūtų prireikę JAV preziden
tui Bush kariauti Afganistane 
bei derėtis su Jungtinėm Tau
tom dėl karo su Iraku. Taip, 
visa tai tikrai, nebūtų.

Tačiau, deja, dabar yra. 
Bet... Tai nuo mūsų toli, tad 
kodėl jaudintis? O vis dėlto ne 
visiškai taip. Maskva juk čia 
pat. Kažkieno sugalvotas ir 
Putin valia vykdytas sprendi
mas čečėnų pagrobtiems įkai
tams išlaisvinti apie 120 jų 
nunuodijo, apie 200 apnuodijo, 
kai yra labai aiškių duomenų 
apie siūlytą išeitį be žmonių 
aukų. Bet tautas vergijoje lai
kyti dar ir šiandien Kremliui 
visos priemonės geros. O šiuo 
atveju vienintelė išeitis —lais
va ir nepriklausoma čečėnų 
valstybė, laisva ir nepriklau
soma Palestina. Ar ne laikas 
Putin, Bush, Sharon, taip pat 
ir kitam moderniam pasauliui 
tai suprasti?

dviem nariais.
Praturtėjusi mūsų „šeima” 

turėjo vieną narį prarasti. 
Bebūnant Dresdeno geležinke
lio stotyje, Gelgudų šeimos de
šimties metų duktė susirgo ak
losios žarnos uždegimu. Liga 
labai rimta, reikalaujanti me
diciniškos pagalbos. Kitos išei
ties nebuvo, kaip mergaitę ati
duoti į ligoninę. Jai ten bebū
nant, mums reikėjo važiuoti 
toliau. Tėvai kitokios išeities 
neturėjo, kaip palikti ją ligo
ninės mediciniškoje priežiūro
je. Vėliau, po karo, teko gir
dėti, kad tėvai savo prarastą 
dukrą surado Rytinėje Vokie
tijoje ir pasisekė ją atsigabenti 
pas save į stovyklą. Mergaitę 
iš ligoninės buvo pasiėmusi vo
kiečių šeima, ir ji, užaugusi 
vokiečių šeimoje, beveik pa
miršo lietuvių kalbą, nes ten 
kalbėjo tiktai vokiškai.

Pagaliau, po trijų dienų 
pragyventų geležinkelio stoty
je, apleidome Dresdeną. Mums 
einant į vagonus, prieš pat 
traukinio pajudėjimą, unifor
muotos moterys atskubėjo, 
nešinos katilu su karšta sriu
ba. Bus daugiau
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Š. m. spalio 16 d. „Drau

go” skiltyse išspausdintas dr. 
Algirdo Kanaukos laiškas re
dakcijai Lietuvos tarpukario 
istorijos (1918-1940) veikalo 
anglų kalba nebuvimo klau
simu sujaudino ne vieną išei
vijos lietuvį. Keletą dienų 
anksčiau plačiai išplatintas 
internetu, šis laiškas pasiekė 
nemažą skaičių lietuviškoje 
veikloje besireiškiančių asme
nų. Reakcijos į laiške keliamą 
problemą ir pasiūlyto sprendi
mo būta standartinio: būtina 
išeivijai skubiai bandyti pa
dėtį atitaisyti ir tarpukario is
toriją išleisti. Tegul JAV LB 
imasi iniciatyvos, o Lietuvių 
fondas tesuteikia lėšų!

Deja, esant JAV LB vado
vybėje „dangus griūva!” po
būdžio raginimai gan dažnoki. 
Tenka bandyti problemą šal
tai įvertinti, prieš imantis žy
gių ją spręsti, pastangų ir fi
nansų reikalaujančiomis prie
monėmis. Ęrisibijau, kad ir dr. 
Kanaukos keliama problema 
nesietina su jį palietusią as
menine „krize”, greitu sura
dimu Lietuvos tarpukario is
toriją aprašančio leidinio ang
lų kalba Austrijos karo atašė 
Lietuvai.

Nesu istorikas, tačiau esu 
nuomonės,, kad, Maryland lei
dyklos išleistas ir Lietuvos ne 
priklausomybės fondo lėšomis 
finansuotas, dr. Alberto Geru
čio redaguotas veikalas „Lithu- 
ania 700 years” lietuviams gė
dos nedaro. Jei tačiau norima 
šiek tiek naujesnių leidinių, 
1995 metais Lietuvoje buvo 
išleistas dr. Alfonso Eidinto ir 
dr. Vytauto Žalio veikalas (su 
prof. A. E. Senn įvadu) „Lit
huania in European Politics — 
the years of the First Republic 
1918-1940”. Tais pačiais me
tais taip pat išleistas veikalas 
„Baltic States: The years of 
Independence: Estonia,-Lat- 
via, Lithuania 1917-1940”. Šio 
veikalo autorius Georg von 
Rauch (vokiečių kalba), verti
mas Gerald Inn (anglų kalba). 
Veikalą apie tą laikotarpį yra

Vėsiam rudens orui 
atėjus, ateina laikas atsi
sakyti ir „vasariškų”, greitų 
patiekalų, ypač šaltųjų. Gera, 
žvarbiam lietui į langus bar
benant, atsisėsti prie stalo su 
garuojančios, kvapnios sriu
bos lėkšte, daugiau laiko uži
mančiais, orkaitėje paruošia
mais, mėsos kepsniais ir įvai
resnėmis daržovėmis, kurias 
reikia ne tik sumaišyti, bet ir 
virti ar kepti.

Tad šiandien šeimininkių 
kertelėje pateikiame kaip tik 
tokių „rudeniškesnių” patie
kalų.

ITALIŠKA DARŽOVIŲ
SRIUBA — „mineatrone”
1 puod. kapotų svogūnų
1 puod. kapotų salierų
1 skiltelė susmulkinto čes

nako
1/4 puod. alyvuogių aliejaus
1 skardinukė (12 uncijų) 

pomidorų košės (tomato pašte)
1 puod. jautienos sultinio 

(galima vartoti iš kubelių arba 
pirkto skardinukėse)

2 ir 1/2 kvortos vandens
1 puod. supjaustytų švie

žių kopūstų
1 dėžutė (10 uncijų) šal

dytų žirniukų su morkomis

parašęs, Washingtone dar- 
bavęsi, dr. A. Tarulis (va
dovaujuos atmintimi), esama 
dr. Bronio Kaslo veikalo „The 
Baltic Nations”, kur plačiai 
analizuojamos „Baltic enten- 
te” galimybės, Alfred E. Senn 
„The Emergence of Moderp 
Lithuania”, Aniceto Simučio 
„The Economic Reconstru- 
tion of Lithuania after 1918). 
Kur dar visa eilė veikalų, ku
riuos parašė Lietuvoje dar
bavęsis svetimų valstybių pa
siuntiniai (Norem, Harrisson) 
ir įvairų „laisvinmo instituci
jų” (VLIKo, ALTo, Pavergtųjų 
tautų komiteto ir t.t.) leidi
niai! Internete pasitikrinau 
University of Pennsylvania 
Lietuvos klausimu esančių lei
dinių sąrašą (www.franklinli- 
brary.upenn.edu) ir nustebau 
pavadinimų gausa. Žinoma, 
neįsigilinus, sunku iš pava
dinimo spręsti apie istorinę 
leidinio vertę.

Tikiuosi, kad, atsiliep- 
damąsi į dr. Kanaukos krei
pimus, atsiras asmuo, kuris 
jam pasiųs knygą tarpukario 
istorijos klausimu. Tai tačiau 
tik vienkartinis sprendimas. 
Kaip Vilniuje esančios Lie
tuvos karo akademijos dėsty
tojui ir išeiviją gerai pažįs
tančiam „sugrįžusiam lietu
viui”, dr. Kanaukai noriu 
pasiūlyti kreiptis į dr. Jono 
Račkausko (valdybos pirm.) ir 
dr. Vyt. Bieliausko (tarybos 
pirm.) vadovaujamą Litua
nistinių tyrimų ir studijų cen
trą su prašymu jam paruošti 
tarpukario Lietuvos veikalų 
svetimomis kalbomis biblio
grafiją. Ją gavus, tikslinga 
būtų kreiptis į išeivijos lietu
vius, prašant padovanoti 
specifiniais pavadinimais pa
geidaujamų knygų. Tas kny
gas patalpinus Lietuvos Karo 
akademijos bibliotekoje, ga
lėsime būti tikri, kad jos neat
sidurs makulatūroje bent tol, 
kol turėsime Lietuvos ka
riuomenę.

Algimantas S. Gečys
Huntingdon Valley, PA

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

2 šaukšteliai druskos 
(jeigu vartojamas sultinis iš 
kubelių, atsargiau su druska, 
nes jis bus sūrus)

1/2 šaukštelio džiovintų 
rozmarino lapelių (sutrintų)

1/4 šaukštelio maltų pipirų
1 skardinukė (16 uncijų) 

nusunktų ir šaltu vandeniu 
perplautų pupelių (geriausiai 
tinka kidney beans)

1 puod. makaronų (elbow) 
tarkuoto parmesan sūrio

pagal skonį
Svogūnus, salierus ir čes

naką pakepinti aliejuje, kol 
suminkštės. Supilti į didelį 
puodą kartu su visais kitais 
produktais, išskyrus pupeles 
ir makaronus. Užvirti, suma
žinti karštį ir virti uždengus 
apie 1 vai.

Tuomet įmaišyti pupeles ir 
makaronus, pavirti dar 15 mi
nučių, kol makaronai bus 
minkšti. Patiekti į stalą du
benėliuose, ant viršaus už: 
barsčius tarkuoto parmesan 
sūrio. Labai tinka šviežia, or
kaitėje ar mikrobangėje pa
kaitinta, itališka duona.

Pastaba: ši sriuba dar 
skanesnė rytojaus dieną. 
Šaldytuve gali pastovėti ir 
kelias dienas. Taip pat at

DVIGUBI STANDARTAI
Amy Knight („Globė and 

Map”, spalio 23) rašo apie Bu
dapešte atidarytą naują mu
ziejų, pavadintą „Teroro na
mai”. Autorė atkreipia skaity
tojų ypatingą dėmesį, kad šis 
muziejus buvo pastatytas vals
tybės pinigais ir kaip tik tame 
pastate kur naciai, o vėliau 
komunistai kalino ir kankino 
politinius nusikaltėlius. Šio 
muziejaus inspiratorė ir direk
torė yra istorikė Maria 
Schmidt, puikiai informuota 
apie komunizmo režimą ir 
nusikaltimus. Muziejų supla
navo ne vien architektai, bet ir 
istorikai bei menininkai. 
Eksponatai itin vaizdžiai pri
statyti, žiūrovui nereikia įsi
vaizduoti, kas tame laiko
tarpyje vyko. Vienas kam
barys yra paskirtas Sibiro 
Gulagui, kuriame kentėjo per 
500,000 vengrų. Muziejaus 
rūsyje yra paliktos kankinimo 
kameros, kur kaliniai buvo 
verčiami prisipažinti kaltais. 
Tūkstančiai vengrų lanko šį 
muziejų. Straipsnio' autorė 
aiškina, kad tą gražią rudens 
dieną, kuomet ji lankiusi mu
ziejų, 2,000 žmonių stovėjo ei
lėje, nesibaugindami dar 
kartą išgyventi netolimą šiur
pią praeity.

Vengrijoje, kaip ir kituose 
R. Europos kraštuose, valdan
tieji politikai yra buvę oficia
lūs vengrų komunistinės dar
bo partijos nariai, po 1989 me
tų sugrįžę į politiką social
demokratais. Dalis jų prik
lausė slaptajai policijai, suriš
tai su sovietų KGB. Šis poli
tikų ryšys su praeitimi dabar 
yra tapęs Vengrijos politiniu 
žaidimu. Muziejuje eksponuo
jamos' ir buvusiųjų pareigūnų 
nuotraukos. Kai kurie jų dar 
vis ramiai gyvena Budapešte. 
Maria Schmidt buvo prašoma 
šiuos eksponatus iš parodos 
išimti, tačiau tai padaryti 
atsisakė, taip, kaip atsisakė 
pakeisti muziejaus vardą į 
„Susitaikymo namus”. Maria 
Schmidt buvo apkaltinta, kad 
paverčianti istoriją į pigią pro
pagandą ir taip pat apkaltinta 
antisemitizmu. Kodėl anti
semitizmu? Todėl, kad atkrei
pimas tiek daug dėmesio į ko
munizmo represijas, atitrau
kia dėmesį nuo nusikaltimų

kreipkite dėmesį, kad sriuba 
neturi gyvulinių riebalų, todėl 
labai sveika, ypač žmonėms, 
kurie saugojasi cholesterolio.

GREITA GRYBŲ SRIUBA 
SU VIŠTIENA

1/2 sv. šviežių grybų, su
pjaustytų riekutėmis

1 šaukštas sviesto, aliejaus 
ar margarino

3 puod. viščiuko sultinio
2 puod. virtos ar keptos 

vištienos, supjaustytos nedi
deliais gabaliukais (be odos; 
geriausia vartoti krūtinėlę)

1 skardinė pomidorų (16 
uncijų — whole tomato)

1 (8 uncijų) skardinukė 
pomidorų padažo (tomato 
sauce)

1/2 plonai supjaustytų morkų
1 pakelis „Italian salad 

dressing mix”
1/3 puod. ryžių, kurių ne

reikia ilgai virti (precooked 
rice)

Pakepinti supjaustytus 
grybus riebaluose. Supilti į 
puodą, įpiltį sultinį, sudėti po
midorus, pomidorų padažą, 
morkas ir „salad dressing 
mix”. Pavirti apie 15 min. Su
dėti vištieną ir ryžius, užden
gus pavirti dar apie 5 minu
tes.

ĮVAIRIŲ DARŽOVIŲ 
SRIUBA

2 šaukštai alyvuogių arba 
canola aliejaus

po 1/2 puoduko: supjaus
tytų nedideliais gabaliukais 
morkų, salierų, svogūnų

1 puod. smulkiai supjaus

prieš Vengrijos žydus. Tik 
vienas iš muziejaus 20 kam
barių skirtas Holokaustui 
(400,000 aukų). Vengrijos vy
riausybė suplanavusi statyti 
atskirą muziejų Holokausto 
aukoms.

Autorė teigia, kad Vengri
joje, kaip ir kituose R. Euro
pos kraštuose, kyla klausi
mas: kas yra atsakingas ir 
turi būti baudžiamas už įvyk
dytus nusikaltimus. Kaip rei
kia atskirti tuos, kurie buvo 
priversti kooperuoti su polici
ja, kad išvengtų persekiojimo, 
juos atskirti nuo oportunistų, 
kurie noriai kolaboravo? Kur 
nubrėžti liniją tarp retkarčiais 
skundusio ir to, kuris buvo 
lygiateisis slaptosios policijos 
agentas?

Skaitant Amy Knight 
straipsnį, kyla kiti klausimai: 
kodėl dviejų skirtingų režimų 
aukos turi būti lyginamos 
viena su kita? Ar visų žmonių 
skausmas nėra panašus, jei jie 
sadistiškai kankinami, nieki
nami ir žudomi, nesvarbu, 
kokios rasės ar tautybės jie 
bebūtų? Ar ne vienodai kenčia 
aukų motinos, tėvai, seserys, 
broliai, vaikai? Praeitą vasarą 
Lietuvoje teko bendrauti su 
asmenimis, kurių artimieji 
buvo žiauriai nukankinti So
vietų Sąjungos okupacijos 
metu. Jų žaizdos dar nėra už- 
gijusios ir neužgis visą gyveni
mą. Palikuonims yra svarbu, 
kad žmonija pripažintų įvyk
dytą genocidą Lietuvoje ir ki
tuose Sovietų Sąjungos oku
puotose Rytų Europos kraš
tuose. Pavyzdžiui, skaitant 
apie sovietų kariuomenės el
gesį, su moterimis ir mergai
tėmis Karaliaučiaus srityje, 
Antrojo pasaulinio karo metu, 
pritrūksta žodžių išreikšti ten 
įvykdytam žiaurumui. O kas 
šiandieną kalba už Kara
liaučiaus žuvusiuosius? Susi
organizavę „Vilko vaikai” 
(25,000 našlaičių) bando su
rinkti ir aprašyti atsimini
mus, laikas nuo laiko pasirodo 
vienas kitas straipsnis, tai ir 
viskas. Šiuolaikinė Karaliau
čiaus sritis yra atiduota Ru
sijai, kaip Antrojo pasaulinio 
karo laimikis, pripažintas 
JAV ir Europos Sąjungos. 
Panaikinus Sovietų Sąjungą,

tytų kopūstų
1/4 puod. sukapotų petra

žolių
2 šaukšteliai acto
2 šaukštai pomidorų košės
2 puod. vandens
5 puod. jautienos sultinio 
po 1/2 šaukštelio džiovinto

rozmarino, džiovinto baziliko
1 lauro lapelis
po 1 puod. šviežių arba

šaldytų žirnių, žiedinio kopūs
to arba brokolio gabalėlių, su
pjaustytos cukinijos arba ne
dideliais gabaliukais supjaus
tytų žalių pupelių (galima pa
vartoti ir kitokių daržovių — 
žalių arba šaldytų; jei varto
jamos šaldytos, jų ilgai virti 
nereikia, nes jau „pavirtos”) 
druskos ir maltų pipirų

Ant lengvos liepsnos 
dideliame puode riebaluose 
pakepinti morkas, salierus ir 
svogūnus, kol suminkštės. Su
dėti kopūstus ir 2 šaukštus 
petražolių. Supilti actą, pomi
dorų košę, vandenį ir sultinį. 
Įkaitinti iki užvirimo. Su
mažinti karštį, sudėti sausus 
prieskonius, druską, pipirus ir 
pavirinti 20 min. Sudėti liku
sias daržoves ir dar pavirti 10 
min. Patiekiant į stalą, už
barstyti likusias petražoles.

PASIGAMINKIME PATYS
Įvairiuose mėsos ar dar

žovių receptuose (ypač sriu
boms) reikia vištienos ar jau
tienos sultinio. Pirktieji (arba 
ir iš kubelių), nors sutaupo 
laiko, yra paprastai per sūrūs 
ir dar su įvairiais chemikalais. 
Nesunku išsivirti sultinį ir jo

nėra kam prisiimti atsa
komybę. Žudžiusieji ir kanki
nusieji dar vis yra gyvi, kur 
nors sau patogiai gyvena, tų 
kraštų proteguojami. Teisin
gumo standartai turi būti 
taikomi visiems vienodai, ar
ba jo iš vis nėra. Mes liekame 
iš istorijos nieko neišmokę.

Liuda Rugienienė 
Detroit, MI

ŠILTI VĖJAI 
„BIČIULYSTĖJE”

Nemažai mūsiškių gan 
dažnokai paburbėdavo šiame 
skyriuje apie „Bičiulystėje” 
sėjamas pesimistiškas mintis 
iš Lietuvos, vienas kito ,,pake
denamą” (ypač užkliūdavo 
anoniminiai laiškai, pasi
rašyti vien inicialais ar tik 
vardu), neužtarnautą kritiką, 
asmeniškumus ir jokios nau
dos neduodančias neigiamy
bes. O jau Lietuvos pavaiz-’ 
davimas, lyg ji būtų juodų juo
džiausia šalis, dar skurdesnė 
už trečiojo pasaulio kraštus, 
beveik visiems būdavo — 
rakštis po nagu.

Mes, lietuviai, iš viso 
nesame paslankūs pagirti, 
paskatinti, pasidžiaugti kitų 
gerais darbais, duoti kompli
mentus (tuo amerikiečiai la
bai dosnūs). Bet papeikti, 
„suduoti per nosį”, pakriti
kuoti (ypač tie, kurie sėdėda
mi namie niekur neina, piršto 
nepakelia lietuviškoje veiklo
je, cento neduoda lietuviškai 
šalpai), numušti ūpą net 
tiems darbštiesiems darbuo
tojams — oi, kokie mes tada 
skubūs (ar tai pavydas?).

Tačiau pastaruoju laiku, 
papūtus šiltiems vėjams „Bi
čiulystėje”, norisi tik pasi
džiaugti bei pagirti tokią mie
lą permainą. Grįžusių iš Lie
tuvos atostogautojų įspūdžiai 
tokie entuziastingi ir pozity
vūs, jog sužadina norą juo 
greičiau ten vykti; kasdieni
nis gyvenimas pavaizduotas 
normaliai ir jis šviesesnis, 
universalinės parduotuvės 
(kai kurios jų, kaip „Akro
polis”) pralenkia net JAV-jų 
savo pranašumu, atostogauto
jai grįžta kupini pasididžiavi
mo savo tėvyne! Tiesiog 
„atjaunėję”! Ko benorėti?

Jei dar išvystume daugiau 
pačių trečiabangių bendra
darbių straipsnių „Bičiu

atsargų visuomet turėti šal
diklyje.

Verdant sultinį, pasinau
dokime vištienos kaulais, at
likusią mėsa, kepto kalakuto 
kauleliais; jautienos likučiais, 
kaulais; nesirūpinkime, kad 
mėsa sū odele ar riebalais — 
riebalus nesuųku atskirti, kai 
sultinis ataušta; pridėkime 
daug įvairių prieskonių, dar- 

.žovių; virkime ilgai, dide
liame puode, pripilant papil
domo vandens, jeigu nugaruo
ja ar nuverda. Išvirtą sultinį 
perkoštame per sietelį, tiršti
mus išmeskime. Palaikykime, 
kol atvės, tuomet padėkime į 
šaldytuvą keliom valandom 
arba per naktį — visi riebalai 
sukietės ir plauks paviršiuje, 
tad juos nesunku nugriebti. 
Sultinį išpilstykime *į uždaro
mus, nedidelius plastmasinius 
maišelius (pvz., ziplock ar 
kitus), sudėkime į šaldiklį, 
naudokime pagal reikalą. 
Sušaldytas sultinys gali sto
vėti kelis mėnesius.

SALDŽIARŪGŠČIAI
BUROKĖLIAI

1 sv. virtų ir riekelėmis 
supjaustytų burokėlių

4 šaukštai cukraus (gali
ma sumažinti iki 2 šaukštų)

4 šaukštai aliejaus (ca
nola, alyvuogių; galima pa
vartoti ir sviestą)

4 šaukštai miltų
2 šaukšteliai acto
maltų pipirų ir druskos 

pagal skonį
1 puod. sumažinto riebu

mo rūgščios grietinės arba jo

lystėje” (kurių dabar net su 
žiburiu tenka ieškoti ir ...var
giai rasti), tai išsipildytų vyriau
siosios redaktorės D. Bindo
kienės sudėtos visos viltys, 
steigiant šį skyrelį (ir jau net 
kas savaitę) naujiems ateiviams 
(o juo džiaugiasi ir skaito visi).

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI

KELIOS MINTYS....
Netrukus bus Lietuvos 

prezidento rinkimai. Kandida
tų skaičius toks didelis, kad 
kai kuriems gali tekti pasiten
kinti savo žmonų ir vaikų balsais.

Faktas: demokratija be 
ribų yra chaosas. Rusai pra
dėjo „globalizuoti” Lietuvą. Jie 
turi savo rankose „Mažeikių 
naftą”. Toliau gal turės dujas, 
elektrą ir t.t.

Faktas: Trojos arklys Lie
tuvoje. Lapkričio 5 d. įvyksta 
JAV rinkimai į Kongresą ir 
Senatą. Pensininkų dalyvavi
mas būtinas. Balsuokime už 
tuos respublikonus ir demo-

PASLAUGOS
AinUMLMiOJtl NAMŲ.SVnKA'KKDt

GYVYBĖS DRALMMAS 
Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

STASYS CONSTRUCTION

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimų. 
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

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

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

gurto be jokių prieskonių
Sudėti cukrų, riebalus,

pipirus ir druską į keptuvę, 
pakaitinti, supilti miltus ir 
actą, pakaitinti apie 30 se
kundžių. Sudėti burokėlius ir 
pakaitinti 2 minutes. Įmaišyti 
rūgščią grietinę, pakaitinti, 
kol bus labai karšta, bet ne
užvirti. Pakanka 6 asmeninis.

KIMŠTI ŽALIEJI PIPIRAI 
IŠ MIKROBANGĖS

1 sv. maltos jautienos*
6 vienodo dydžio žalieji 

pipirai
1 didelis sukapotas svogū

nas
1 skiltelė sukapoto česnako 
po 1 šaukštelį sojos pupe

lių padažo, terryaki padažo
1 šaukštas aliejaus
1/2 sv. šviežių grybų arba 

maža skardinukė pjaustytų 
(nusunktų),

1 skardinukė „cream of 
mushroom” — grybų sriubos

1/2 puod. duonos džiu
vėsėlių

*Vietoj jautienos, galima 
vartoti maltą kumpį, maltą 
kiaulieną.

Atsargiai nupjauti pipirų 
kotelius; nupjauti viršų, iš
skobti sėklas ir vidurio plė
veles, perplauti. Paruoštus

kratus, kurie, be sąlygų paža
da išlaikyti Socialinę apsaugą 
(„Sočiai security”) ir „Medi
care” be pakeitimų ir be priva
tizavimo.

Faktas: „Sočiai Security” 
ir „Medicare” palaiko pensininką 
gyvą ir be didelių rūpesčių.

„Draugo” dienraščio pusla
piuose, šalia D. Bindokienės, 
sublizgėjo nauja žvaigždė, žur
nalistė A. Škiudaitė.

Faktas: „Draugas” darosi 
vis įdomesnis. „Draugo” poli
tologas B. Nainys nepatenkin
tas, kad prezidentas Adamkus 
kalba apie Lietuvos piliečius, 
o ne apie lietuvius.

Faktas: prezidentas Val
das Adamkus buvo išrinktas 
visų Lietuvos piliečių, ne tik 
lietuvių. Lietuvos piliečiai yra 
lietuviai, lenkai, rusai, žydai, 
vokiečiai ir kiti. Jis turi vi
siems savo valstybės pilie
čiams be diskriminacijos ats
tovauti.

Alex Grybas
East Setauket, NY

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
js? Landmark 

properties

Bus. 773-22^8761 
Res. 708-425-7160 
Mobi 773-5900205 
Pf^er 6303144330

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

IŠNUOMOJA
Išnuomojamas 1 mieg.,

I aukšte, 73 Str. ir Kedzie Avė. 
butas. Yra skalbykla. Apmoku 

už dujas. Kaina $500 per mėn. + 
„security”.

Tel. 773-254-4322.

VVindow VVashers Needed!
40,000 per year. VVe need 1 > >• 1 crevvs. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 
have valid driver’s license and trans-

rnation. Mušt be lluent in English.
A. McMahon VVindovv VVashing. 

Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155,

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

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

Tel. 901-218-7481.

visus pipirus nupjautu galu 
sustatyti į mikrobangei tin
kantį plokščią indą, įpilti 1/2 
puod. vandens, uždengti ir 
didžiausiu karščiu pakaitinti 
5-7 minutes.

Keptuvėje pakepinti gry
bus (jeigu švieži, iš skar
dinukės sudėti kartu su mėsa, 
nes jie jau virti), svogūną ir 
česnaką, kol suminkštės. 
Sudėti mėsą, pakepinti, nuo
lat vartant, kol praras rau
donumą, bet dar nebus vi
siškai iškepusi; supilti visus 
prieskonius, dar pakepinti 
apie 1 min.

Dubenyje sumaišyti mėsą 
ir džiuvėsėlius. Mišinį išda
linti į paruoštus pipirus 
(atsargiai — pipirai labai 
karšti). Sustatyti atgal į indą, 
kuriame virti pipirai (nereikia 
išpilti vandenį), ant kiekvieno 
prikimšto pipiro uždėti 1 
šaukštą grybų sriubos, už
dengti ir aukščiausiu karščiu 
mikrobangėje pavirinti 7-10 
min. (priklauso nuo pipirų 
dydžio), kol pipirai suminkš
tės, bet nesusmuks.

Galima patiekti, kaip yra 
arba iš likusios grybų sriubos, 
truputėlio vandens, kuriame 
virė pipirai, 1/2 šaukštelio 
miltų ir 1 kubelio jautienos 
sultinio pagaminti padažą.

http://www.franklinli-brary.upenn.edu
http://www.franklinli-brary.upenn.edu


Trumpai apie viską
(Naudojantis Lietuvos ryto* (LR), „Lietuvos iįnių* (LŽ), „Respublikas” (R), 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybes iinių" (VŽ) dienraščių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

* Rusijos ambasada Vil
niuje pareiškė padėką Lie
tuvos vadovams, valstybinėms 
ir visuomeninėms organizaci
joms bei visiems piliečiams už 
atsiųstas užuojautas dėl žmo
nių žūties per teroristų pa
imtų įkaitų tragediją Mask
voje. „Rusija ryžtingai veikia 
prieš bet kokias terorizmo 
apraiškas ir yra įsitikinusi, 
kad šio siaubingo teroristinio 
akto pasmerkimas tarptauti
niu mastu padės užkirsti kelią 
panašioms piktadarystėms 
ateityje”, rašoma antradienį 
paskelbtame ambasados pra
nešime spaudai. (BNS)

* Ūkio ministras Petras
Čėsna susitiko su Ameri
kos prekybos rūmų nariais, 
kuriems pristatė ūkio ministe
rijos strategiją skatinant eko
nomikos augimą, verslo plėtrą 
bei investicijų didinimą. Pa
sak ministro, Lietuvos ūkis 
kyla ir išlaiko augimo pa
greitį, pernai ekonomikos au
gimo tempai akivaizdžiai vir
šijo ne tik 2000 m. pasiektą 
prieaugį, bet ir buvo didžiausi 
per kelerius pastaruosius me
tus. „Užsienio kapitalo atėji
mas — vienas svarbiausių 
Lietuvos ekonomikos sėkmin
gos plėtros procesą užtikri
nančių veiksnių”, pastebėjo P. 
Čėsna. Tiesioginės užsienio in
vesticijos šių metij I pusmetį, 
palyginti su metų pradžia, 
padidėjo daugiau nei 13 proc., 
o palyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laiku — daugiau nei 
19 proc. (R, Elta)

* Lietuvos neįgaliųjų vi
suomeninėms organizaci
joms perduoti 4 mikroautobu
sai „Ford Transit”, specialiai 
pritaikyti žmonėms 6u negalia 
vežti. Lietuvoje gyvena dau
giau kaip 4,000 neįgaliųjų, ku
rie dėl savo negalios (fizinės

Šiuo metu iš visų 
Lietuvoje išeinančių leidinių 
turbūt gražiausias ir įdomiau
sias yra „Kelionių magija” 
besivadinantis mėnesinis žur
nalas. Nors jis, kaip viršelyje 
teigiama, yra žurnalas mėgs
tantiems keliauti, tačiau vien 
tik jį skaitant, pasijunti 
aplankęs daugelį kraštų.

Ne tik jame išspausdinti 
rašiniai traukia dėmesį, b.et ir 
jo puikios nuotraukos, yra 
tokios geros kokybės, kad žur
nalas gali rikiuotis ir į 
Amerikos panašių leidinių 
gretas, arba net juos pralenk
ti.

Mums labai prie širdies 
mūsų gausi medžiaga apie 
Lietuvą. Jeigu žinių apie 
kitus kraštus galime rasti ki
tomis kalbomis leidžiamoje 
spaudoje, tai apie Lietuvą ten

Petro Rimšos sodyba Naudžiuose. Nuotrauka iš žurnalo „Kelionių magija”.

ar protinės) negali naudotis 
įprastu keleiviniu transportu 
ir kuriems nuolat reikia spe
cialaus transporto paslaugų. 
Lietuvos invalidų reikalų ta
ryba prie vyriausybės nuo 
2000 metų vykdo investicinę 
programą „Transporto, specia
liai pritaikyto žmonėms su ne
galia vežti, įsigijimas”, finan
suojamą iš Privatizavimo 
fondo lėšų. Iš šiai programai 
skirtų pinigų jau buvo nupirk
ta ir neįgaliųjų visuomeni
nėms organizacijoms perduota 
15 specialiai žmonėms su ne
galia pritaikytų mikroauto
busų. Iš viso ketinama nupirk
ti 60 specialių mikroautobusų.

* Valdžios pareigūnų
gaunamos dovanos — rū
pestis jų pavaldiniams, įstaty
mų painiavoje mėginantiems 
susigaudyti, kam tos dovanos 
priklauso. Premjero Algirdo 
Brazausko 70-mečio proga 
gautos dovanos kol kas guli 
vyriausybės sandėlyje, nes vis 
dar aiškinamasi, kam iš tikrų
jų jos priklauso. Valstybės tar
nautojams teikiamų dovanų ir 
paslaugų tvarką reglamentuo
ja Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės tarnyboje 
įstatymas. Tačiau jame nė 
žodžiu neužsimenama apie as
menines dovanas, kurias jubi
liejų ar išleistuvių proga val
džios vyrams teikia jų pavaldi
niai. (R, Elta)

* Seime svarstoma, ar 
gali parlamento nariais lik
ti socialdemokratas Visvaldas 
Nekrašas bei liberalas Roma
nas Sedlickas, kaip įtariama, 
be tiesioginių pareigų parla
mente užsiimantys ir kitais 
darbais. Tačiau iki šiol nie
kam neužkliuvo dar 16 Seimo 
marių papildomi užsiėmimai. 
Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai pateiktose privačių

ĮDOMUS ŽURNALAS — „KELIONIŲ MAGIJA”
beveik nieko neužtiksi. Tad 
„Kelionių magija” yra vienin
telė vieta, kur gali labai daug 
sužinoti apie mūsų kraštą.

Pavyzdžiui, 2002 m. Nr. 2 
buvo pašvęstas išimtinai 
Lietuvai su pagrindine tema 
„Keliaukime ir ilsėkimės Lie
tuvoje”. Šio numerio viršelyje 
išvardintos ir kitos siauresnės 
temos: „Pažintiniai maršrutai 
nacionaliniuose ir regioni
niuose parkuose”, „Pramogos 
prie upių ir ežerų”, „Žygiai su 
žirgais”, „Poilsis kaimo turiz
mo sodybose”, „Mažoji Lietu
va — jos praeitis ir šiandiena” 
ir kt.

Visi šio numerio 66 pus
lapiai buvo pašvęsti lietu
viškai tematikai. Iš jų man, 
kaip suvalkiečiui, pateko 
Ramunės Kulikauskaitės ra
šinys „Pirmasis maršrutas

interesų deklaracijose arba 
viešuose pareiškimuose iš viso 
bent 19 parlamentarų prisi
pažino, jog arba užsiima papil
doma veikla, arba gauna su 
darbo santykiais, darbu savi
valdybėse bei žemės ūkio veik
la susijusių pajamų.

(LR, LŽ, R, Elta)
* Lietuvos rusų sąjunga 

(LRS) kreipėsi į Vilniaus 
miesto merą Artūrą Zuoką bei 
miesto savivaldybės tarybos 
narius, siūlydama pervadinti 
velionio Čečėnijos prezidento 
Džocharo Dudajevo vardu pa
vadintą miesto aikštę. „Smerk
dami Maskvoje įvykdytą tero
ro aktą, manome, kad miesto 
aikštė, vadinama Džocharo 
Dudajevo vardu, kurio pa
sekėjas Maschadovas ir jo 
samdiniai įvykdė šį žiaurų nu
sikaltimą, turėtų būti perva
dinta kitu, tarkime, Rugsėjo 
11-osios vardu”, teigiama LRS 
Vilniaus skyriaus pirmininko 
Jevgenijaus Galiautdinovo pa
sirašytame kreipimesi. (BNS)

* Praėjusią savaitę „Ma
žeikių nafta” po kelerių 
metų pertraukos atnaujino dy
zelinio krosnių kuro gamybą. 
Šis krosnių kuras, kuriame 
yra tik iki 0.2 proc. sieros, 
turėtų pakeisti šiuo metu 
rinką užėmusius žemos ko
kybės ir neekologiškus kros
nių kuro pakaitalus, kuriuose 
sieros yra kelis kartus dau
giau. Išankstiniais bendrovės 
duomenis, viena tona dyzeli
nio krosnių kuro su akcizu 
turėtų kainuoti nuo 600 iki 
640 litų už toną pigiau nei 
įprastiniai dyzeliniai degalai.

* Statybų, ūkio ir buities 
reikmenimis prekiaujanti 
Kauno bendrovė „Senukai”, 
šiemet atidariusi pirmąją par
duotuvę Latvijoje, planuoja 
žygius į naujas užsienio rin
kas — Baltarusiją ir Ukrainą. 
„Senukų” prekybos centro pre
zidento Artūro Rakausko tei
gimu, šių metų pabaigoje ben
drovė Kaune turėtų praplėsti 
turimą parduotuvę nuo 16,000

turistams Vilkaviškio rajone: 
pro „Kudirkynę” į „Basana- 
vičynę”. Prie šio straipsnio, 
kaip ir prie kitų, pridėta 
nemažai įspūdingų nuo
traukų.

Šiaip kiekviename nu
meryje lietuviškai tematikai 
skiriamas bent vienas ra
šinys. Štai „Kelionių magijos” 
2002 m. Nr. 3 randame, 7 pus
lapius užimantį, rašinį „Po 
Labanoro regioninį parką”. 
Nr. 1 — spausdina straipsnį 
apie Vištyčio regioninį parką; 
Nr. 4 — rašo apie kelionę 
baidarėmis Dubysos upe, Nr. 
5 — randame rašinį „Neringa, 
besikeičianti ir geidžiama...”, 
Nr. 6-7 — „Rusnė — sala van
dens delne”.

Šiame dvigubame nu
meryje taip pat yra dar žy
miai daugiau medžiagos apie

iki 30,000 kvadratinių metrų, 
o gruodžio pradžioje atidaryti 
naują 13,000 kvadratinių met
rų „Senukų” prekybos centrą. 
Jame bus didžiausias žiemos 
sodas Lietuvoje, užimsiantis 
daugiau kaip 1,000 kvadrati
nių metrų. Pasak A. Rakaus
ko, artimiausiu metu ketina
ma atidaryti ketvirtąjį „Senu
kų” prekybos centrą Kaune, jo 
plotas sieks 1,500 kvadratinių 
metrų. (BNS)

* Privatizuojama ben
drovė „Lietuvos dujos” per
devynis šių metų mėnesius 
uždirbo 41.4 mln. litų grynojo 
pelno - 13.8 karto daugiau nei 
per atitinkamą 2001 metų lai
kotarpį, kai bendrovė uždirbo 
3 mln. litų grynojo pelno. (BNS)

Žemdirbiai iš ES gaus daugiau, nei iš savo 
valstybės

Atkelta iš 1 psl. suteiktos di
desnės, nei dabar siūlo ES že
mės ūkio gamybos kvotos bei 
patvirtintas didesnis derlin
gumo rodiklis, pagal kurį 
skirstoma ES parama.

Vilniuje palaidoti Napoleono kanai sirgo 
užkrečiama liga

Atkelta iš 1 psl. kareivių ir 
karininkų žmonos. Jos nebuvo 
prostitutės, priešingai, aukšto 
statuso moterys”, teigė antro
pologas.

Kaip sakė R. Jankauskas, 
į Vilnių iš Prancūzijos yra at
vykę labai kvalifikuoti antro
pologai, kuriems vadovauja 
garsus Marselio universiteto 
profesorius Oliver du Tour.

Pasak jo,-šie mokslininkai 
jau praėjusį pavasarį buvo pri
sijungę prie Napoleono armi
jos karių palaikus tiriančių 
Lietuvos mokslininkų. Gavę 
Prancūzijos Valstybinio tyri-

Aptiktas didžiulis
Atkelta iš 1 psl. kapinyną ir 
senąsias Latėnų kapines.

Kapinyne aptikti trys pa
laidojimai, nemažai Žygiman
to Augusto laikotarpio mone-

Vinco Kudirkos klėtelė-muziejus Paežeriuose (statyta 1867 m.)

Lietuvą. Jonas Nekrošius čia 
rašo apie Orvidų sodybą, 
pateikiamas įdomus straips
nis „Po Gražutės regioninio 
parko ežeryną”, Kristina 
Stalnionytė supažindina su 
naujomis pramogomis Pa
lūšėje. Taip pat duodama 
medžiagos iš taip vadinamo 
„Kulinarinio paveldo”. Ta 
tema yra du rašiniai: „Prie 
Alaušo alkanas neliksi”, „Alus 
prie Sartų — pagal senolių 
receptą”. Be to, tame pačiame 
numeryje skaitome apie 
Druskininkus, Raigardo slėnį 
bei kitus lietuvio širdžiai 
mielus kraštus.

Čia sužymėjome tik dalelę 
rašinių lietuviška tematika iš 
2002 m. „Kelionių magijos” 
numerių. O kur dar straips
niai (o jų dauguma) lie- 
čiantieji svetimas, dažnai — 
tolimas valstybes. Visa ta 
medžiaga yra pateikiama 
„Kelionių magijos” bend
radarbių su jų darytais vaiz
dais iš tų kelionių.

„Kelionių magijos” žurna
lo redaktorė Audronė Igna- 
tonienė su septyniais bend
radarbiais. Fotografu pasi

* Sovietmečiu Kaune gar
sus prekybos centras „Kal
niečiai” neišsivaduoja iš sąs
tingio: dėl prastos apyvartos 
čia nešildomi net vadovų kabi
netai. Keletą tūkstančių kvad
ratinių metrų ploto turintis 
prekybos centras šiuo metu 
priklauso dešimčiai akcinin
kų. Didžiausius prekybos plo
tus valdo bendrovės „Kaunas”, 
„Vekšis” ir „Kalniečiai”. Pasak 
UAB „Kaunas” direktorės 
Eleonoros Petrauskienės, bu
vusį „Kalniečių” prekybos 
centrą žlugdo ir tai, jog šalia 
nėra erdvios automobilių sto
vėjimo aikštelės. „Žmonės į 
parduotuves įprato atvykti 
mašinomis, o ne nešini mai
šeliais”, pastebėjo ji. (KD, Elta)

DRAUGAS, 2002 m. spalio 30 d., trečiadienis 5

Be to, žemdirbiai nepaten
kinti ES siūlymu naujoms vals
tybėms narėms skirti tik 25 
procentų paramos, kurią gau
na ES valstybių narių ūkinin
kai.

A. t A.
SESUO HILDA MARIE 

KLIMAS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2002 m. spalio 26 d. Šv. 

Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Mar
ųuette Road, Chicago, IL, sulaukusi 89 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Phi
ladelphia, PA.

Vienuolyno įžaduose išgyveno 72 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; pusbroliai: Mi

chael ir Elaine Bogish, Ronald ir Joan Greene, Tom ir 
Janet Bonegerger ir jų šeimos bei kiti giminės ir pa
žįstami.

Velionė buvo pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 
2601 W. Marųuette Road, Chicago pirmadienį, spalio 28 
d. nuo 3 vai. p.p. iki 7 v.v. Mišparai mirusiems spalio 28 
d. 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, spalio 29 d. 
9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno kop
lyčioje.

Po šv. Mišių a.a. sesuo Hilda Marie palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Prašome Mišiose ir pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji

Laid. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

mų centro finansavimą, jie vėl 
atvyko tęsti antropologinių ty
rimų.

Vilniuje buvusios karinės 
bazės teritorijoje Šiaurės 
miestelyje pernai per statybas 
aptiktos kapavietės kasinėji
mai buvo atnaujinti rugsėjį. 
Kasinėjimus filmavo Didžio
sios Britanijos ir JAV TV BBC 
ir „Discovery Channel” kūry
binės grupės.

Kapavietėje archeologai 
aptiko iš viso 3,000 Napoleono 
armijos karių palaikus. Dabar 
darbai yra tęsiami laboratori
joje.

Kuršių kapinynas
tų, o senosiose kapinėse rasti 
du palaidojimai, atidengtas 
vienas. Rastas originalus pa
puošalas iš stiklo bus pateik
tas ekspertams. (Elta)

PASINAUDOKITE „DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS

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

modernesnės spaustuvės visoje Amerikoje. 
„Draugo” spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 

žurnalus, laikraščius, programas, 
pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus 
su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

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

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

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

daryti pažangą.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo” spaus

tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kalnų ir 
sužinoti, ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Romkito „Draugą”, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 

išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 
Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organi
zacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip 

„Draugas”.
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284

rašo Žinąs Kazėnas. Žurnalas 
leidžiamas nuo 1999 metų 
vidurio. Iki šiolei pasirodė 28 
numeriai. Spausdinamas 
10,000 egzempliorių tiražu. 
Pardavinėjamas po 4.95 lito. 
Laiškams adresas: A/D 966, 
2051, Vilnius, Lietuva.

Su šiuo leidiniu turėtų 
susipažinti visi, kurie domisi 
Lietuva, jos gamta, žmo
nėmis.

Ed. Šulaitis

Aukos Lietuvos partizanų šalpai:

$500 dr. Bražėnas Nijolė, Sparkill, NY (viso $1,700). 
$200 Deikis Adolf, Palm Beach, FL; Jarašūnienė Lai

ma, Santa Monica, CA (viso $300); Valaitis-Rose 
Sandra, Zionsville, IN.

$100 Erčius Mamertas ir Gražina, Little Neck, NY 
(viso $300); Meilus Petras ir Aldona, Orland 
Park, IL (viso $200); Trumpjonas Vilius, Naper
ville, IL; Urbutis Algimantas ir Dalia, Palos 
Heights, IL (viso $345); Žadeikis Juozas, Chica
go, IL.

$50 Lukas Alfonsas, Dearborn, MI (viso $100); Masai- 
tis Antanas ir Žibutė, Delran, NJ; Rašytinis Val- 
demara, Chicago, IL (viso $240); Rentelis Petre, 
Abington, MA (viso $75); Vaškienė Sofija, St. Pe
tersburg, FL (viso $650); Verikas Aleksandras, 
Racine, WI (viso $150).

$40 Laniauskas Rimas, Euclid, OH (viso $60).
$30 Vydas Algis, Holden, ME.
$25 Milkovaitis Karolis, Yorba Linda, CA (viso $55); 

Žilionis Česlovas, Palos Heights, IL ( viso $50).
$20 Bačanskas John, Pompano Beach, FL; Čepaitis 

Valerija, Chicago, IL; Heiningas Leopoldas ir 
Paulina, Detroit, MI; Kirvelaitis Justinas, Lock
port, IL; Mikrut Sigutė, Lake Bluff, IL (viso $80).

$10 Mikalonis Emilia, Los Angeles, CA; kun. Kaunas 
Bronius, Santa Cruz, CA; Lukauskas Stepas, 
Dovvners Grove, IL.

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba nuošir
džiai dėkoja aukotojams, kad įvertinote mūsų partizanų 
— laisvės gynėjų ir jų ryšininkų pasiaukojimą kovojant 
dėl Lietuvos laisvės.

Norintieji savo aukomis prisidėti prie buvusių parti
zanų šalpos, ypač sergančių invalidų, prašome siųsti: 
L.P.G. Fund, 2711 VVest 71st. Street, Chicago, IL 
60629. Visos aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių. 
(Tax I.D. #36-3163350).
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
TA MEILĖS RANKA YRA 

BALFAS (2)

Pasiskiepykite nuo gripo 
(flu) nemokamai. LB Le
monto apylinkės Socialinių 
reikalų tarybos skyrius pra
neša, kad šį ketvirtadienį, 
spalio 31 d., nuo 10 vai. r. iki 
2 vai. popiet, Pasaulio lietu
vių centro ,.Bočių” mehėje bus 
skiepijama nuo gripo (flu 
shots). Nemokamai skiepus 
gaus visi su „Medicare” kor
tele.

Ar jau girdėjote, kad 
„Dainavos” ansamblis ruošia 
šaunų koncertą lapkričio 3 d., 
12:30 vai. p.p., Lietuvių fondo 
salėje, PLC, Lemonte? Ir ne 
tik koncertą, bet po jo bus ga
lima pabendrauti su „Dai
nava” prie pietų stalo (ir kon
certas, ur pietūs už tą pačią 
kainą) ir sužinoti dar vieną 
gerą naujieną: „Dainava" 
išleido naują dainų įrašą. 
Ateikite!

Visai čia pat lapkričio 
mėnuo. Penktadienį Visų 
Šventųjų šventė, o šeštadienį
— Vėlinės. Per visas devynias 
dienas t. jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos gedulinės šv. 
Mišios. Kas užmiršote ar dar 
norite, kad būtų pasimelsta už 
mirusius, prašome pranešti 
artimų, giminių, pažįstamų 
mirusiųjų vardus ir pavardes, 
kad dar būtų galima pridėti ir 
jūsų prašymus prie tų, kurie 
jau anksčiau paprašė pasi
melsti. Mat tam tikslui visas 
lapkričio mėnuo skirtas už mi
rusius. Devyndienio šv. Mišių 
tvarka jėzuitų koplyčioje to
kia: lapkričio 1 d. — penkta
dienį — 8:45 vai. r., šeštadienį 
dvejos šv. Mišios; ryte 8:45 
vai. r. ir popiet — šv. Mišios 4 
vai. ir rožinis už mirusius; 
sektnddienį — 10 vai. šv. Mi
šios, po kurių bus kalbamos 
„Šviesos paslaptys”. Nuo lap
kričio 4 iki 9 d. (nuo pirmadie
nio ligi šeštadienio) — šv. 
Mišios kasdien 8:45 vai. r. ir 
„Viešpaties Angelas” už miru
sius.

Penktadienį, lapkričio 1 
d., yra Visų Šventųjų šventė
— katalikams tą dieną priva
loma dalyvauti šv. Mišių au
koje.

KAS IŠRADO KAVOS MALŪNĖLĮ?

Daug lietuvių Viktoriją Ka- 
šubaitę-Matrangą girdėjo, pri
statant lietuvių dailininkų kū
rybą parodose, įsidėmėjo iš 
straipsnių apie lietuvių meną. 
Tačiau pagrindinis Viktorijos 
darbas — ir didžioji aistra — 
yra pramoninis dizainas, ki
taip tariant — mus supantys 
daiktai, jų paskirtis ir išvaiz
da, jų reikšmė mūsų gyveni
me. Viktorija rengia labai po
puliarias kasmetines tarptau
tines namų apyvokos daiktų 
parodas Čikagoje, pristatan
čias naujausius buitinės tech
nikos išradimus, bet jos siela 
— kaip kiekvieno tikro tyri
nėtojo ir kolekcionieriaus — 
„parduota” senienoms: apie tai 
liudija jos asmeninė gausi 
įdomių buitinių daiktų kolek
cija, tačiau labiausiai — jos 
išsami praėjusio šimtmečio 
amerikietiškų namų studija, 
išsiliejusi į puikų iliustruotą 
albumą .America at Home: A 
Celebration of Twentieth Cen- 
tury Houswares (1997)”:

Lapkričio 3 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje ren
giama paroda-paskaita turėtų 
sudominti daugelį: ankstesnių 
imigracinių kartų žmonėms 
tai proga prisiminti savo pir
muosius žingsnius šioje že
mėje, neseniai iš Lietuvos at
vykę galės palyginti savo buitį 
su amerikietiškąja, jaunajai 
kartai — tai puiki istorijos pa
moka, na, o visiems kartu —

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, lapkričio 2 d., 9:30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 West Marųuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Wes Benak, OSA, au- 
gustijonas, Šv. Ritos aukštes
niosios mokyklos (St. Rita 
High School assistant princi
pai) direktoriaus pavaduoto
jas.

JAV LB Čikagos Pietva
karių apylinkės valdyba kvie
čia visus į cepelinų pietus. 
Lapkričio 10 d., sekmadienį, 
po 10:30 v.r. šv. Mišių ateikite 
į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo (Marųuette Parke) parapi
jos salę pavalgyti skanių cepe
linų.

„Greater Southvvest De
velopment Corporation”, 
per savo neseniai įsteigtą gy
venviečių programą, iš pag
rindų atnaujino namą, esantį 
7254 So. Washtenaw. Šis na
mas buvo iš dalies apdegęs ir 
užkaltas. Tai pirmutinis na
mas, kurį „Greater Southwest 
Development Corporation” at
naujino vien savo pastango
mis. Namas yra paruoštas 
pardavimui. Šį pirmą atliktą 
namų atnaujinimo darbą pa
žymėti, apylinkės atstovas 
Thomas Murphy prakirps kas
piną prie namo, 7254 So. 
Washtenaw, šį šeštadienį, lap
kričio 2 d., 10:30 vai. ryto. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Kviečiama talka: šeštadie
nį, lapkričio 2 d., 9 vai. ryto 
bus vėl kraunama „Saulutės”, 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
siunta į Lietuvą. PLC rūsyje, 
prie Lietuvių fondo (sporto) 
salės, yra apie 700 dėžių. Ren
kamės Pasaulio lietuvių cent
ro Lemonte žemutinėje maši
nų aikštelėje 8:45 v.r. „Saulu
tė” dėkoja visiems galintiems 
padėti sunešti siuntinius į tal- 
pintuvą. Dėl informacijos 
skambinti Ramintai Marcher- 
tienei (630) 243-9488.

dar ir kelionė į taikomojo 
meno pasaulį. Demonstruoda
ma skaidres ir daiktus iš savo 
kolekcijos, V. K. Matranga 
papasakos, kaip keitėsi — de
šimtmetis po dešimtmečio — 
namai Amerikoje, moters gy
venimas juose, kokie buvo kul
tūriniai laikmečio reikalavi
mai, kaip į juos atsiliepdavo 
išradėjai ir pramonininkai...

MERICA AT HOME
Jtffc ..v. . f. j f:

VICTORIA K. MATRAMOA

<in 4« fcraMtotf Uw

Paroda-paskaita „Amerikie
tiški namai” (ji vyks angliškai) 
— nemokamas renginys visai 
šeimai. Sekmadienį, lapkričio 
3 d., 2 v. p.p., 6500 S. Pulaski 
Rd., Čikagoje. Registracija tel. 
773-582-6500. Aptverta auto
mobilių stovėjimo aikštelė. 
Laukiame visų!

Ramunė Lapas

Pirmasis reportažas iš BAL
Fo XXV seimo, vykusio spalio 
26-27 d. Čikagoje, Švč. Mer
gelės Marijos parapijos salėje, 
susiklostė tarsi ir pesimisti
nis: BALFo nariai sensta, ne
pajėgiama pritraukti jaunų. Ši 
problema egzistuoja, bet ji opi 
ne vien BALFui, o daugeliui 
išeivių lietuvių organizacijų, 
įsteigtų ar prieš 100, ar prieš 
50 metų. Bet yra ir kita meda
lio pusė: padaryti darbai, ne
senkantis šalpos darbų srau
tas. Kaip vieną seimo dalį 
vedęs dr. Pranas Budininkas 
pakomentavo Cicero, IL, sky
riaus atstovės Sigutės Žemai
tienės pranešimą: žmonių ma
žėja, bet aukų daugėja. Čia 
200 narių-aukotojų kasmet su
renka apie 6,000 dol. (jie turi 
21 aukotoją po 100 dol.). Cice
ro skyriaus pirmininkė yra 
Bronė Motušienė, PhD. Dr. P. 
Budininkas tą skyrių gerai 
pažįsta, nes ten 1950 m. pra
sidėjo jo - balfininko - kelias, 
ten jis 11 metų buvo skyriaus 
pirmininku, kol išėjęs į pen
siją nepersikėlė į St. Peters- 
burgą, FL. Į BALFą atėjo taip 
pat iš pareigos - studijuoda
mas Hamburgo universitete 
buvo. jo šelpiamas (prisimena, 
kad pavasarį atvažiavęs į 
Ameriką, rudenį jau ėjo aukų 
rinkti). Nuo 1975 m. jis yra 
BALFo direktorius, o šiame 
seime išrinktas tarybos pirmi
ninku. Dr. P. Budininkas 
kaip vieną iš naujai atliktų 
darbų pristatė BALFo interne- 
tinį puslapį, kurį jie sukūrė su 
buvusiu gen. sekretoriumi 
Juozu Majausku. Ir kaip tik 
tas senučio BALFo išvedimas į 
pasaulio erdvę rodo šios orga
nizacijos perspektyvumą, pri
sitaikymą prie esamo laiko ir 
mėginimą pramušti langą į 
naują kartą.

Ypač džiugių naujienų at
vežė BALFo skyriaus atstovai. 
„Draugo” skaitytojams gerai 
pažįstama laikraščio kores
pondentės Elvyros Vodopa
lienės pavardė. Ši visuomeni
ninke iš Vašingtono (dabar 
jau ir iš Floridos, kur abu su 
vyru žiemoja) yra ir aktyvi 
BALFo direktorė. Ji gražiai 
pristatė Vašingtono skyriaus 
pirmininkę Gražiną Blekai- 
tienę, jos pranešimą ir pačią 
skyriaus valdybą. „Mums pa
sisekė, - sakė Elvyra Vodopa
lienė, - nes mūsų pirmininkė 
Gražina Blekaitienė su vyru 
dramaturgu Jurgiu Blekaičiu 
visą šią vasarą gyveno Lietu
voje. Gražina yra ypač gera 
BALFo ambasadorė Lietuvoje. 
Ji aplanko vietoves, kur ski
riamos aukos, susipažįsta su 
remiamaisiais asmeniškai, 
kartais net važiuoja su jais 
pirkti reikiamų jiems prekių. 
Ji mato vargstančiųjų būklę ir 
pasišventusiųjų darbus, ji 
mato ir kam labiausiai pagal
bos reikia. Visa tai ji atlieka 
BALFo vardu. Gražina, turė
dama gan sunkiai sergantį 
vyrą, Lietuvoje pasiskolina 
mašiną ir abu išvažinėja visus 
Lietuvos kampelius. Mūsų 
sekretorė Genė Vasaitienė jau 
daug metų siunčia siuntinius 
daugiavaikėms šeimoms, rūbų 
gaudama iš amerikiečių savo 
darbovietėje. Algirdas Lands
bergis, mūsų iždininkas, kar
tu su žmona Terese dar ir pa
kuoja dėžes našlaičiams. Per 
Baltimorės lietuvių salės ko
mitetą du kartus per metus 
vis dar išeina mūsų talpintu
vai. Gaila, kad nepajėgiame 
atgaivinti skyriaus Baltimo
rėje”, - kalbėjo Elvyra Vodo
palienė. Ji paminėjo Repšių 
šeimą, kuri neseniai Vašing
tono BALFo skyriui paaukojo 
2,500 dol. „Galėjome suteikti 
9 Lietuvos globos namų vai
kams nors truputėlį džiaugs
mo - vieniems kelias dienas 
prie jūros, kitiems sumokė

jome už gydymą, tretiems mo
kyklinių prekių nupirkome. 
Gražina Telšių seminarijos 
vicerektoriui įteikė Vašing
tono rėmėjų auką - 8,000 dol., 
skirtą klierikams. Centrui 
pervesta 8,268 dol.”

Ir tokios naujienos iš visų 
skyrių. Štai direktorė iš Los 
Angeles skyriaus Alfonsą 
Pažiūrienė oficialiai BALFo 
iždininkui įteikė savo asme
ninį, jau antrojo tūkstančio 
čekį, skirtą Panevėžio politi
nių kalinių ir tremtinių 
sąjungai. Vladas Audėnas iš 
Newarko, New Jersey valsti
jos, nors yra pats pirminin
kas, pats vicepirmininkas ir 
pats sekretorius, o žmona - 
iždininkė ir skyriuje tėra 50 
žmonių, bet čia dar vis suren
ka po 1,500 dol. kasmet.

Janinos Šalnienės pristaty
tas Juno Beach, FL, skyrius 
taip pat turi tik 63 narius, bet 
pastarąjį kartą centrui pa
siuntė beveik 4,000 dol. Juozo 
Baužio pristatytas Lemonto 
skyrius, veikiantis 20 metų, 
kasmet surenka po 4,000- 
5,000 dol. (nors pranešėjas nu
siskundė, kad šioje apylinkėje 
veikia daug organizacijų ir vi
sose organizacijose praktiškai 
dirba tie patys žmonės).

„Mūsų sandėlys visada pil
nas”, - prisistatė Vincas Apa- 
nius, Clevelando skyriaus pir
mininkas. Siuntinių pasiųsta 
už 4,000 dol. (7,651 svaras). Į 
tribūną pakviesta clevelan- 
dietė BALFo direktorė Dana 
Čipkienė papasakojo, kad ji už 
savo darbą su pagyvenusiais 
žmonėmis gavo Amerikos 
valdžios aukso medalį ir daly
vavo priėmime ta proga. Ji 
taip pat lydi Amerikos gydy
tojų, kurie važiuoja į Klaipėdą 
operuoti ir mokyti, grupę.

Maria Rudienė dėkojo ilgai 
Nevv Yorko BALFo skyriuje 
dirbusiai Janinai Gerdvilie- 
nei, kuri, persikėlusi į Floridą, 
toliau įsijungė į šalpos darbą. 
„Janyte, mes nepamiršom 
tavo didelio įnašo į BALFo 
veiklą. Žinote, ji metų metais 
rengė madų parodas ir buvo 
‘madam queen’ ir ‘madam 
fashion’”. Pirmininkė taip pat 
paminėjo architekto Vyto Pel- 
dos pavardę, kuris mirdamas 
testamentu užrašė BALFui 
pusę milijono dolerių ir pa
skyrė juos mokyklai. Tai jo 
skola BALFui, kurio dėka jis 
baigė aukštąjį mokslą. Už 
šiuos pinigus BALFas Vil
niaus arkivykupijai padeda 
statyti amatų mokyklą, ku
rioje mokysis kaimo vaikai iš 
neturtingų šeimų. Jau panau
dota 560,000 dol. Mokykla bai
giama statyti, šiemet čia jau 
prasidėjo mokslas. Eina kalba 
šią mokyklą pavadinti BALFo 
vardu. Prie to dar būtina pa
minėti, kad BALFas remia 
Vilniaus arkivyskupijos išlai
komą „Betanijos” valgyklą, 
kuriai jau pasiųsta 287,000 
dol. visuose skyriuose su
rinktų aukų.

Įsiminė ir M. Rudienės pasa
kojimas apie senųjų lietuvių

BALFo seimo dalyviai (iš kairės): Dana Čipkienė, Česlovą Bačinskienė, Maria Rudienė, Janina Šalnienė, Regina 
Patlabienė. Irenos Kriaučeliūnienės nuotr.

palikuonį New Hempshire, 
kuris vienas daug metų rinko 
labdarą iš amerikiečių. Mirda
mas savo vietoje paliko du 
vyrus, kurie tęsia pagalbos 
Lietuvai darbą. Taip pat buvo 
viešai pagarsinta, kad iš oftal
mologų suvažiavimo grįžęs ir 
pavėlavęs į posėdį dr. Mindau
gas Vygantas atėjo su 3,000 
dol. auka.

Padėkos buvo vertos ir BAL
Fo štabo Čikagoje darbuotojos, 
joms nuoširdžiai ne kartą 
dėkojo pirmininkė („Jos nebijo 
juodo darbo”). Tai Laima Alek
sienė, Irena Polikaitienė, Da
nutė Puodžiūnienė ir Kastutė 
Venckutė.

Kalbėjo Čikagos priemiesčių
- 52-ojo skyriaus pirmininkas 
Kostas Bružas, 52 metai pri
klausantis BALFui ir 40 m. iš 
jų esantis pirmininku. Jo sky
rius kasmet surenka po 2,000 
dol. Šmaikščiai Marųuette 
Parko skyrių pristatė jo pirmi
ninkas Aleksas Kikilas. O šio 
skyriaus darbą „Draugo” ben
dradarbiai akivaizdžiausiai 
mato, nes jo žmonės talkina 
BALFo štabui, kuris yra 
įsikūręs tose pačiose patalpose 
kaip ir redakcija. Kiekvieną 
ketvirtadienį - ar sninga, ar 
lyja, ši talka vyksta: vieni 
rūšiuoja rūbus, kiti krauna į 
dėžes, jas užklijuoja ir kt. 
Šioje komandoje dirba Leonas 
Traška, Zenonas ir Milda Vie- 
raičiai, Julius Lintakas, Gin
tautas Ramanauskas, Rita 
Blekienė, Valerija Čepaitienė, 
Emilija Kantienė, Vitalis ir 
Aldona Lekeckai, Marta Rui- 
kienė ir kt. Nė viena Čikagos 
organizacija neapsieina be 
Viktorijos ir Antano Valavičių, 
kuriems seimo dalyviai sukėlė 
ovacijas. „Na, ir mano Sofija”,
- nuotaikingai užbaigė balfi- 
ninkų sąrašą Aleksas Kikilas. 
O apie paties pirmininko indė
lį papasakojo savo pranešime 
Maria Rudienė. Jis yra 
užmezgęs ryšį su turtingomis 
amerikiečių organizacijomis, 
kurios BALFui atiduoda po 
išpardavimų atliekančius dra
bužius, avalynę, jis randa pi
giai nupirkti vaistų, vitaminų. 
Aleksas Kikilas aptarnavo ir 
seimo narių pusryčius, ku
riuos kraudamas iš mašinos 
susižeidė. BALFo seimo nariai 
palinkėjo jam greitai sveikti.

Čikagos skyrius per pasta
ruosius metus nuo 1999 m. 
centrui perdavė net 39,000 
dol. „Kiek ilgai taip veiksim, 
nežinau, - sakė Aleksas Kiki
las, — kiek mano ’Holy Van’ 
laikys, o ta ’Holy Van’ jau 
tikrai ’holy’, — juokavo pirmi
ninkas. - O gyvuoti toliau 
norėtume. Duok Dieve, kad 
viskas eitų gerai. Liga, se
natvė, senelių namai vis pa
ima po vieną kitą kasmet”, - 
liūdnokai baigė Čikagos dar 
labai gyvo skyriaus pirminin
kas.

Na, ir pats gyvybingiausias 
„skyrius” yra, žinoma, pati 
BALFo pirmininkė Maria Ru
dienė, kuri be savo ataskaiti
nio pranešimo apie BALFo is
toriją ir darbus, dar pateikė 
receptus iš savo asmeninės 
patirties, kaip reikia mokėti 
nesenti.

„Jūs nesat seni dirbti BAL
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Fui, - į kai kurių seimo narių 
padejavimus atsiliepė Maria 
Rudienė. - Mes visi galėtume 
išeiti į pensiją! Bet išeiti į pen
siją ir vegetuoti?! Sakau jums: 
geriau mirk pareigose, o ne 
kad mirtų tavo pareigos. Kas 
anksčiau galėjo pagalvoti, kad 
šiais laikais žmogus tiek ilgai 
gyvens! Šiandien galima skai
čiuoti metus, bet ne žmogaus 
protą, jo nuoširdumą, kuris 
nesensta. Kai dirbsit, tapsit 
jaunesni. Žinot, ką man dak
tarai Mayo klinikose pasakė: 
‘Tave neša ne tik tavo ryžtas 
ir tavo pasitikėjimas, tu visą 
gyvenimą buvai aktyvi. Tu 
niekad neleidai kūnui už
snūsti. Tu išvystei kūną, ir jis 
išmoko kovoti - atsigauti, nu
galėti blogąsias bakterijas ir 
visokias tručyznas’. Kai man 
skaudėjo kelią, manęs žmonės 
štabe klausdavo: ‘Ką tu darai, 
kai tau skauda, o juk mes 
matom, kad tau labai skau
da’ . Ką aš darau? ‘Tylėk, - sa
kau savo skausmui, - tylėk, aš

LIETUVIŠKŲ ŽIDINIŲ PĖDSAKAI JAV
Šiais metais JAV LB Kul

tūros taryba yra užsimojusi 
užfiksuoti (nufotografuoti) 
kiek įmanoma daugiau lietu
viškų židinių (buvusių ir 
esamų) - pastatų, surasti jų 
istoriją ir, surinkus visą me
džiagą, išleisti knygą. Darbas 
pradėtas ir eina pirmyn visu 
smarkumu.

LB Kultūros taryba susi
siekė su LB apylinkių pirmi
ninkais laiškais, o taip pat ir 
parapijų kunigais, nes ne vis
kas yra žinoma ar prieinama 
Kultūros tarybai. Tikime, kad 
yra vietovių, su kuriomis ne
buvo susisiekta, tad krei
piamės į tautiečius, prašy
dami paaukoti kiek dėmesio ir 
parinkti bei atsiųsti nuo
traukų ir trumpų istorijų apie 
savo apylinkėse esančius lie
tuvių namus-klubus, kapines, 
paminklus, bažnyčias (kata
likų ir ne katalikų) ir kt. 
Medžiagą siųsti Kultūros tary
bai adresu 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154, Mari
jai Remienei.

JAV krašto lietuvių istorija 
yra graži ir turtinga. Visų 
laikų ir kartų lietuviai imi
grantai savo darbštumu ir 
dosnumu yra pastatę didingų 
bažnyčių, vienuolynų. Daugu
ma tų šventovių jau uždary
tos, kitos nugriautos, o iš
likusios patenka į svetim-

Skelbimal

• Lietuvių fondui vąjaus 
proga aukojo: $230 Vito ir 
Regina Vai, po $200 Juozas ir 
Giedrė Končiai, dr. Donatas ir 
Daina Siliūnai, po $100 kon
sulas Giedrius Apuokas, Ed
mundas Jasiūnas, Vida Kos- 
monienė, Julius ir Zita Širkos, 
Vilius ir Marta Trumpjonai. 
Nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome siųsti aukas ir įsigyti bi
lietus lapkričio 9 d. LF šventei 
Fondo raštinėje — 14911
127th St., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-1616. 
Už 100 dol. auką galima gauti 
bilietą nemokamai.

turiu per daug darbo’. Ir, ži
nokit, po kiek laiko kažin kaip 
ir užsimiršta. O to kelio aš ir 
šiandien dar neoperavau”.

Kaip sakė BALFo Seime da
lyvavusi mecenatė, buvusi 
BALFo direktorė Irena Kriau- 
čeliūnienė: „Be Marios Ru
dienės BALFas neįsivaizduo
jamas. Kas be Rudžių turėtų 
tiek naudingų BALFui ryšių 
Amerikos valdžios sluoks
niuose!”

BALFo seimas išrinko nau
jus direktorius ir naują centro 
valdybą: Marija Rudienė - pir
mininkė; Regina Patlabienė 
(Lemontas, IL), Vytautas Kas- 
niūnas (Beverly Shores, IN), 
kun. Jonas Juozupaitis (Čika
ga, IL), kun. Jonas Kuzinskas 
(Čikaga, IL) - vicepirminin
kai; Faustas Strolia (Home- 
wood, IL) - iždininkas; Valeri
ja Čepaitienė (Čikaga, IL) - 

rotokolų sekretorė; dr. Jonas 
alna, MD (Juno Beach, FL) -

gen. sekretorius.
Audronė V. Škiudaitė

taučių rankas. Laikas viską 
keičia, todėl turime skubėti. 
Lankant lietuviškas vietas, 
matant didingas šventoves, 
skausmas ir liūdesys spaudžia 
širdį: tiek daug meilės, tikė
jimo ir pasišventimo įdėta į 
architektūros paminklus ir 
kiek mažai šiandien tai 
reiškia naujiems šeiminin
kams.

Surinkus nuotraukas ir 
žinias bus išleistas leidinys 
„Lietuviškų židinių pėdsakai 
JAV”. Šiuo leidiniu praturtin
sime šio krašto lietuvių imi
grantų istoriją. Tokį leidinį 
gaus kiekviena Lietuvos bib
lioteka. Tad kreipiamės į tau
tiečius, prašydami paliudyti 
lietuvių imigrantų gyvenimo 
momentus. • • .

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė

Danutė ir Kazys Paško
niai, gyv. Eastlake, OH, 
Draugo fondo antro laipsnio 
garbės nariai, rudens vajui 
atsiuntė 200 dol., pasiekdami 
3,800 dol. įnašų sumą. Už 
nuolatinį, stambų Draugo fon
do auginimą labai, labai dė
kojame.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77641742 

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

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

60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSolle #2300 Chicagn, IL60600 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUH
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS

(847) 401 -9221
617 Devon Avė., Patfc Ridge, IL 60068

mailto:Gibaitis%40aol.com



