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Šiame 
numeryje: 
Įvykiai „Dubysos" 
draugovėje; skaptų 
organizacijos 
gimtadienis; svečias 
„Verpsčių" būrelyje; 
ar tė ja skautų kūčios. 

2psl. 

Is tor inė Lietuvos 
pergalė — V Valiušaitis; 
B. Nainio vedamasis: 
demokrat i jos ir teisės 
laimėjimas. 

3psl. 
— 

„Kitu žvilgsniu" į 
pasaką apie Jonuką, 
neklausiusį Elenytės; 
pa tar imų; skanumynai 
šeimininkių kertelėje. 

4 psl. 

Kas mirė; kas užjaučia; 
kas aukojo Lietuvių 
fondui; įvairenybės iš 
Lietuvos. 

5 psl. 

P. Pe t ru t i s : „Tarp mūsų 
kalbant"; išradingos 
„Žiežirbos"; vėl kyla 
rūpes t i s dėl Šv. 
Kazimiero kapinių. 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos dviratininko 

Tomo Vaitkaus pergalė šių 
metų pasaulio jaunimo asme
ninėse lenktynėse Belgijoje 
gali būti naudinga ir kitiems 
Lietuvos dviratininkams. Ita
lijos grupė „Vellutex", su ku
riai priklausančiu „Land-
bouwkrediet" klubu sutartį 
pasirašė T. Vaitkus, nori glo
boti dar keletą jaunų Lietuvos 
dviratininkų. Šią savaitę su 
„Vellutex" sutarti dėl bendra
darbiavimo turėtų galutinai 
suderinti Lietuvos dviračių 
sporto federacija. Pagal su
tartį Lietuvoje būtų įregist
ruotas jaunimo klubas, ku
riam kartu su Lietuvos atsto
vais priklausytų italai, švei
carai, baltarusiai, ukrainie
čiai ir kitų valstybių sporti
ninkai. 

* Sankt Peterburge vy
kusiame Tarptautinės ran
k in io federacijos 29-ajame 
kongrese Lietuvos rankinio 
federacija apdovanota specia
liu prizu ir diplomu už veiklą 
plėtojant šią sporto Šaką savo 
valstybėje ir pasaulyje. Tokie 
apdovanojimai skirti dviem 
valstybėms iš kiekvieno že
myno, o kaftu su lietuviais 
buvo pažymėti ir ispanai. 
Kongrese dalyvavo per 300 
delegatų iš 94 valstybių. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva iš ES gaus pa
pi ldomų lėšų sienv apsaugai 
bei Ignalinos AE. 

* Briuselis sutinka su 
pere inamuoju laikotarpiu 
Lietuvai dirbamos žemės par
davimui. 

* VRK leido V. Šustaus
ko žmonai kandidatuoti į 
sostinės savivaldybės tarybą. 

* Premjeras tikisi, kad 
jo vadovaujamai vyriausy
bei pavyks užbaigti sveikatos 
priežiūros jstaigų pertvarką. 

* Ministerija 9iūlo gra
žinti ankstesni darbo laiką 

Valstybei teks dalytis savo ištekliais ir pasiekimais 
Vilnius, lapkričio 26 d. 

(BNS) — Siekiant, kad Lietu
va taptų Vidurio ir Šiaurės 
Europą jungiančia grandimi, 
būtina geriau panaudoti kai
mynų ir tarptautinių fondų 
pagalbą, pareiškė prezidentas 
Valdas Adamkus, antradienį 
p ie taudamas su Amerikos 
prekybos rūmų atstovais. 

Prezidento teigimu, na
rystė Europos Sąjungoje (ES) 
turėtų tapti naujų reiškinių 
valstybėje pradžia. Pasak V. 
Adamkaus, Lietuvai reikės iš
mokti dalytis su visomis ES ir 
NATO valstybėmis savo ištek
liais ir pasiekimais. 

Pabrėždamas, jog Lietuva 
tapo šiuolaikiška, demokra
tiška ir ekonomiškai gyvybin
ga valstybe, prezidentas ta ip 
pat teigė, jog tam didelę reikš
mę turėjo ir kitų valstybių, 
ypač JAV, parama. 

Nuke l ta į 5 psl . 
American Chamber of Commerce susitikime 'iš kaires; Amerikos preky 
Vizgirda, prezidentas Valdas Adamkus ir JAV ambasadorius Lietuvoje John 

b<>> rūmų pirmininkas Rimtautas 
Tefft 

• Kęstučio Vanago įELTA) nuotr. 

Lietuva ir Rusija pradėjo derėtis dėl tranzito 
Vilnius , lapkričio 26 d. 

(BNS) — Prasidėjusiuose Lie
tuvos ir Rusijos derybininkų 
susitikimuose dėl būsimos Ka
raliaučiaus tranzito tvarkos 
bus siekiama susitarti ne vien 
dėl lankstaus į Karaliaučiaus 
sritį vykstančių Rusijos pilie
čių kontrolės režimo, bet ir dėl 
maksimaliai palankių Lietu
vos gyventojams kelionių į Ru
siją sąlygų. 

Tai po antradienį Vilniuje 

pasibaigusių pirmų derybinin
kų- konsultacijų pareiškė Lie
tuvos delegacijos vadovas, Už
sienio reikalų ministerijos 
(URM) valstybės sekretorius 
Evaldas Ignatavičius. Pasak 
jo, susitikime buvo kalbama 
apie bendrus darbus rengiant 
su tar t i s dėl Rusijos ir Lietu
vos piliečių kelionių tvarkos, 
naujų Lietuvos konsulatų Ru
sijoje atidarymą. 

Pare igūno teigimu, bus 

R. Pakso rinkimu kampanijai 
pervesti abejotini pinigai 

Vilnius, lapkričio 26 d. 
(BNS) — Opozicinė Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frak
cija reikalauja Seime nedel
siant sudaryti laikinąją tyri
mo komisiją, kuri ištirtų bend
rovės „Avia Baltika", milijonu 
litų parėmusią kandidatą į 
prezidentus Rolandą Paksą, 
veiklą. 

„Yra rimtų prielaidų, jog 
R. Paksą remianti 'Avia Bal
tika' yra viena grandžių Rusi
jos firmoms prekiaujant kari
nės paskirt ies prekėmis su 
abejotinos reputacijos valsty
bėmis bei kompanijomis", pa
žymi konservatoriai. J ie tei
gia, jog R. Paksas turėtų „ne
delsdamas iš 'Avia Baltika' 
gautus pinigus pervesti į vals
tybės biudžetą". 

Nuogąstaudami, jog ši is

torija gali pakenkti Lietuvos 
stojimui į NATO, konservato
riai teigia, jog „tik toks žings
nis galėtų apsaugoti Lietuvos 
politikos reputaciją". „Žmogus 
yra ka l tas arba nekaltas, kai 
savo nuosprendį pasako teis
mas . Pasakymas, jog žmogus 
yra kal tas likus kelioms sa
vaitėms iki prezidento rinki
mų, yra grynas populizmas ir 
nieko daugiau", teigiama kon
servatorių pareiškime. 

Sra ig tasparn ius remon
tuojanti „Avia Baltika" skyrė 
liberalų demokratų vadovo R. 
Pakso rinkimų kampanijai 1 
mln. litų. Šiuos pinigus bend
rovė buvo pažadėjusi skirti 
t am, kas įrodys jos ryšius su 
teror is t inėmis organizacijo
mis . Nesulaukusi įrodymų. 
bendrovė Nuke l t a į 5 ps l . 

tariamasi ne tik kokias nu
statyti dokumentų išdavimo 
tranzitu vykstantiems asme
nims procedūras bei kaip už
tikrinti sklandų jų veikimą, 
bet ir „kaip Lietuvos gyvento
jai važinės į Rusiją". 

Rusijos derybininkų dele
gacijos vadovas Rusijos UK 
ministro pavaduotojas Sergej 
Razov sakė tikįs, kad nuo kitų 
metų sausio 1 dienos Lietuva 
nustatys „priimtiną" trauki
niai.- vykstenčių-vie Karaliau
čiaus srityje gyvenančių Ru
sijos piliečių dokumentų kont
rolės tvarką. 

E. Ignatavičiaus įsitikini
mu, nustatant laikiną tranzi
tu vykstančių tvarką iki lie
pos 1 dienos, kuomet bus pasi
ruošta įgyvendinti Briuselio ir 
Maskvos susitarimus dėl bū
simos Karaliaučiaus tranzito 
tvarkos, vizos yra „tik viena 
iš galimų kontrolės formų". 
Be to, anot pareigūno, būtina 
siekti, kad ir Lietuvos gyven
tojai turėtų ..maksimaliai 
palankias" vykimo į Rusiją ir 
jai priklausančią Karaliau
čiaus sritį sąlygas. 

URM valstybės sekreto
riaus tvirtinimu. Lietuva tu
rėtų susiderėti dėl kaip gali
ma paprastesne vykimo į Ru
siją dokumentų išdavimo 
tvarkos, mažesniųjų kainų ir 
kaip galima daugiau nuolai
dų. Nukelta į 5 psl. 

JAV Baltųjų r ū m ų 
R y š i u t a r n y b a dėkoja 
„ L i e t u v o s t e lekomui" 

JAV Baltųjų rūmų Ryšių 
t a r n y b a pagrindiniu teleko
munikacijų paslaugų teikėju 
JAV prezidento George W. 
Bush vizito Lietuvoje metu 
pas i r inko „Lietuvos teleko-
mą" — didžiausią telekomu
nikacijų bendrovę Lietuvoje. 

Pirmą kartą Lietuvos ry
š ių istorijoje tiesioginis tarp
t au t in i s ryšys buvo teikiamas 
neįprastoje vietoje — JAV 
prez idento lėktuve, kur is 
kar tu yra ir kilnojamoji JAV 
kar inių pajėgų vadavietė. 

„Įmonės 'Lietuvos teleko-
mo verslo sprendimai' darbuo
tojų įgūdžiai, profesionalumas 
i r didelis dėmesys leido teikti 
svarbias ryšio paslaugas JAV 
prezidentui ir Baltųjų rūmų 
darbuotojams", sakė JAV Ry
šių tarnybos pareigūnas John 
W. J. Wasek, pirmadienį Vil
niuje įteikdamas „Lietuvos 
telekomo" antrinei bendrovei 
..Lietuvos telekomo verslo 
sprendimai" Baltųjų rūmų pa
dėkos raštą. 

..Lietuvos telekomo" vie
šųjų ryšių skyriaus teigimu, 
tiesioginis tarptautinis ryšys 
i r kitos telekomunikacijos pa
slaugos labai operatyviai buvo 
teikiamos daugiau kaip 10 
vietų (Prezidentūra. Rotuše, 
oro uostas, viešbučiai ir kt.). 

Nukel ta į 5 ps l . 

Lietuva priėmė kvietimą 
prisijungti prie NATO 

Vilnius, lapkričio 26 d. 
(BNS) — Lietuva priėmė NA
TO kvietimą pradėti prisijun
gimo prie Šiaurės Atlanto 
sąjungos procesą. 

Tai savo laiške NATO ge
neraliniam sekretoriui George 
Robertson patvirtino Lietuvos 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis. Jis atsake į 
praėjusią savaitę gautą laiš
ką, kuriame Lietuva kviečia
ma pradėti prisijungimo prie 
NATO procesą. 

„Kvietimas pradėti stoji
mo procesą yra ilgai lauktas 
NATO pripažinimas, jog Lie
tuva bei kitos pakviestosios 
šalys, atkovojusios nepriklau
somybę ir laisvę, pastarąjį de
šimtmetį išpažįsta bei puose
lėja pagrindines Aljanso ver
tybes ir principus", savo laiške 
NATO vadovui rašo A. Valio
nis. 

Ministras pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog Lietuva sėkmin
gai baigs stojimo derybas jau 

2003 metų kovo mėnesį. 
Padėkojęs G. Robertson už 

jo asmeninį indelį įgyvendi
nant NATO „atvirų durų" po
litiką, A. Valionis pareiškė vil
tį, jog generalinis sekretorius 
ir toliau rems Lietuvą kelyje į 
pilnateisę narystę NATO. 

NATO aukščiausiojo lygio 
susitikime Prahoje praėjusį 
ketvirtadienį Bulgarija, Esti
ja, Latvija, Lietuva, Rumuni
ja, Slovakija ir Slovėnija gavo 
kvietimus pradėti derybas dėl 
narystės. 

Tą pačią dieną G. Robert
son A. Valioniui įteikė laišką, 
kuriuo sąjunga kviečia Lietu
vą pradėti prisijungimo prie 
NATO procesą. 

Prisijungimo prie NATO 
derybos turėtų pasibaigti įsto
jimo protokolų pasirašymu ki
tų metų kovą. Stojimo proce
sas turėtų būti baigtas 2004 
metų pavasarį, stojimo sutartį 
patvirtinus NATO valstybių 
parlamentams. 

Europos Komisija Lietuvai 
skyrė 107 mln. litu paramos 

Vilnius, lapkričio 26 d. 
(BNS) — Europos Komisija 
skyrė Lietuvai 30.696 mln. eu-
rų (106.987 mln. litų) finansi
nę paramą, kuri bus naudoja
ma keturiolikai žemės ūkio, 
socialinių reikalų, vidaus rin
kos, teisingumo ir vidaus rei
kalų bei aplinkos ir va'stybės 
valdymo projektų finansuoti. 

Lietuvos žemės ūkis gaus 
beveik 8 mln. eurų, vidaus rin
kos — 5.3 mln. eurų, aplinko
saugos — 3.7 mln. eurų. Lėšos 

bus nukreiptos šių bei kai ku
rių kitų sričių institucijų ad
ministraciniams ir techni
niams gebėjimams stiprinti. 

Lietuva bendram projektų 
finansavimui skiria 9 mln. eu
rų. 

Susitarimą dėl lėšų skyri
mo antradienį pasirašė finan
sų ministre Daiia Gryoaus-
kaitė ir Europos Komisijos de
legacijos Lietuvoje vadovas 
Michael Graham. 

Nukelta i 5 psl. 

Finansų ministre Dalia Grybauskaite ir EK delegacijos Lietuvoje vadovas 
Michael Graham apsikeitė susitarimo dokumentais 
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Paryžius . Karo su Iraku 
bus galima išvengti, jeigu vals
tybės prezidentas Saddam 
Hussein bendradarbiaus su 
masinio naikinimo ginklų ieš
kančiais Jungtinių Tautų (JT) 
ginklų tikrintojais, antradienį 
pareiškė JT generalinis sekre
torius Kofi Annan interviu 
dienraščiui „Le Monde". K. 
Annan paragino JAV per 
daug neskubėti pradėti karą 
ir perspėjo, kad tai gali su
skaldyti dabar vieningą Sau
gumo Tarybą. 

Talinas. Estija kol kas 
neketina prisijungti prie 14-
kos Europos Sąjungos (ES) 
valstybių įvesto draudimo iš
duoti (važiavimo vizas Balta
rusijos prezidentui Aleksandr 
Lukašenka ir septyniems jo 
ministrams. Estijos premje
ras Siim Kalas teigė, kad mi

nistrų kabinetas kol kas ne
ket ina nagrinėti šios temos. 

Kopenhaga. Danijos teis
mas antradienį nurodė pra
tęsti Čečėnijos prezidento As-
lan Maschadov specialiojo pa
siuntinio Achmed Zakajev su
ėmimo terminą dar 9 die
noms. Danijos pareigūnai dar 
tur i nuspręsti, ar patenkinti 
Rusijos reikalavimą išduoti A. 
Zakajev, kurį Maskva kaltina 
teroristine veikla. Danija nu
rodė Rusijai iki šeštadienio 
pateikti visus įrodymus prieš 
43 metų A. Zakajev, kuris bu
vo suimtas spalio 30 dieną, 
per pasaulio čečėnų konferen
ciją Kopenhagoje. 

JAV 

V a š i n g t o n a s . JAV pir-
madienj mėgino nesureikš-
minti Įtampos su Saudi Ara-
bia. kuri kilo pasirodžius pra

nešimams, kad jos ambasado
riaus Vašingtone žmona galė
jo netiesiogiai finansuoti tero
ristus. Nors Baltieji rūmai pa
brėžė, kad Saudi Arabia yra 
gera bendrininke kare su te
rorizmu, JAV politikos ap
žvalgininkai teigia, kad kilęs 
sambrūzdis de! ambasado
riaus žmonos veiklos dar la
biau paaštrins nesutarimus, 
atsiradusius dei Irako bei Iz
raelio ir palestiniečių konflik
to. Naujo skandalo dėl para
mos terorizmui centre atsidū
rė princesė Haifa al-Faisal, 
Saudi Arabijos ambasado
riaus JAV princo Bandar bin 
Sultan žmona. FBI tiria, ar 
princesės labdarai skirtos lė
šos galiausiai nepateko į dvie
jų Saudi Arabijos piliečių, da
lyvavusių praėjusių metų rug
sėjo 11-osios teroro išpuoliuo
se, rankas. 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pla
nuoja įsteigti naują vyriausy
binę agentūra, kuri skirstys 
milijardus dolerių, skiriamu 
užsienio pagalbai. Norėdamos 
gauti dali ši ~ Pagalbos, ne

turtingosios valstybės turės 
varžytis tarpusavyje ir paten
kinti griežtas lėšų gavimo są
lygas. Šia pagalba, kuri bus 
te ik iama pagal vadinamąją 
Tūkstantmečio uždavinių sąs
kaitos (Millenium Challenge 
Account) programą, siekiama 
paremti tas lėšų stokojančias 
vyriausybes, kurios imsis už
tikrinti pilietines teises, išgy
vendinti korupciją, atvers sa
vo r inkas bei laikysis kitų Va
šingtono remiamų politinių 
krypčių. 

Vašingtonas . JAV centri
ne žvalgybos valdyba 'CIA) iš
siuntinėjo viso pasaulio ban
kams slaptą dvylikos žymių 
Saudi Arabijos verslininkų 
sąrašą, kuriame figūruojan
tys asmenys kaltinami, jog iki 
šiol siunčia milijonus dolerių 
Osama bin Laden, pirmadienį 
pranešė „ABC Nevvs". Šiuo 
metu CIA seka milžiniškas 
sumas, kurias minėti piliečiai 
esą pervedė į sąskaitas Euro
poje, Afrikoje ir Azijoje. 

V a š i n g t o n a s . Ukraina 
pateikė būtinus dokumentus 
tik dėl 72 iš 76 joje pagamintų 

radiolokacinių sistemų ..Kol-
čiuga", todėl spręsti, ar galėjo 
bent viena jų patekti į Iraką, 
kol kas sunku, sakoma JAV 
Valstybės departamento pra
nešime. Baltieji rūmai įtaria, 
kad Ukraina tiekė sistemas 
„Kolčiuga" į Iraką, apeidama 
JT sankcijas, todėl JAV jau 
sustabdė daugiau kaip 55 
mln. dol. pagalbą Ukrainai. 

TURKMĖNIJA 

RUSIJA 

Maskva. Čekijos teisė
saugos institucijos iškėlė bau
džiamąją bylą dėl chuliganiz
mo dviem rusų nacionalbolše-
vikams. surengusiems chuli
ganišką išpuolį prieš NATO 
generalinį sekretorių George 
Robertson per NATO viršūnių 
susitikimą. Baigiamojoje NA
TO viršūnių susitikimo spau
dos konferencijoje lapkričio 22 
dieną Prahos kongresų rū
muose du jaunuoliai, staiga 
pašokę iš savo vietų, šūkauda
mi priešiškus NATO šūkius, 
apmėtė scenoje buvusį gene
ralinį sekretorių pomidorais. 

Ašchabadas . Turkmėni
jos policija suėmė 16 asmenų, 
kurie, kaip įtariama, yra susi
ję su mėginimu nužudyti vals
tybės prezidentą Saparmurad 
Nijazov. Užpuolikų apklausos 
metu paaiškėjo, kad užpuoli
mo organizatorius yra buvęs 
pirmasis Turkmėnijos žemės 
ūkio ministro pavaduotojas 
Saparmurad Yklymov, kuris 
pastaruosius kelerius metus 
gyveno užsienyje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

J e r u z a l ė . JAV pasiūlė 
aprūpinti Izraelį naujos kar
tos raketomis ..Patriot", ku
rios galėtų sunaikinti iš Irako 
paleistas raketas, pranešė Iz
raelio visuomenine televizija. 
Tačiau aukšto rango Izraelio 
pareigūnai televizijai sake, 
jog JAV pasiūlymas bus at
mestas, nes Izraelis jau turi 
priešraketinės gynybos rake
tas ..Hetz", sukurtos oendra-
darbiaujant su JAV. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

R e d a k t o r e j . v . s . I r ena Regiene 
2652 W. 65 S t ree t 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

MŪSŲ GIMTADIENIO KLAUSIMU 
Gavau sveikinimą skau tų 

organizacijos įkūrimo Lie
tuvoje metinių proga - lap
kričio -1-ji . Visų Šventų jų 
diena labai tiktų ir mūsų gim
tadienio metinėms. Deja. per 
mano gyvenimą ta ip jau nu
sistovėjo, kad tos dienos pa
vakarę praleidžiu kapinėse . 
Ne veltui ji ir ..Skauto kalen
doriuje 2000" minima kaip ..... 
ir mirusiųjų pagerbimo šven
tė". Sunku suderinti su gim
tadieniu. -Juodasis humoris
tas šioje vietoje pastebėtų -
tai ir yra pirmoji artėjimo pr ie 
mirties diena... 

..Skautijos kūrimosi Lietu
voje klausimas yra gana su
dėtingas. Dabartinėje Lietu
vos Respublikos teritorijoje, 
tuo metu okupuotoje carinės 
Rusijos, kūrėsi lenkų, žydų ir 
rusų skautų vienetai. Mažo
joje Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte steigėsi vokiškų pėd
sekių būreliai. 

Iš kitos puses, l ietuviai 
anksčiau nei tėviškėje pradėjo 
skautauti tuomečiame Per t ra-
pilyje. Rygoje. Taganroge . 
Voroneže. Rovne. P. Jurgelos 
teigimu jau 1918 metais buvo 
įsūkūre 4 lietuvių skauti jos 
vienetai, kurie turėjo apie 45 
narius" (Lietuviškoji skauti ja . 
p.22l. Nežinau, ar buvo tyrinė
tas to meto lietuvio skautavi-
mo JAV periodas. 

Atrodo reikėtų sutikti su 
daug skautavimui nusipelniu
sio -Tono Kuprionio dar 1958 
metais ..Mūsų Vytyje"' Nr.4 
teiginiu apie 1918 spalio 1 d. 
ateitininkų susir inkime įvy
kusią P. Jurgelos paskai tą po 
kurios: ..Tuojau prisistatė eilė 
savanorių į pirmuosius Lietu
vos skautus. P. Jurgėlai teko 
būti ne tik pradininku, bet ir 
faktinuoju lietuvių s k a u t ų 
organizacijos kūrėju". 

Pats prelegentas ta ip ap
rašo tą vakarą: ..Po paskai tos 
2 mergaitės ir 10 jaunuol ių 
sudarė skiltį, kurios pirmoji 
sueiga įvyko tą patį vakarą . 
Prasidėjo s i s temingas da r 
bas". 

Atrodo, viskas aišku, ir 
klausimų kilti neturėtu. Deja. 

lietuviškų vienetų pavadini
mų dar nebuvo. Apie jų su
darymą, talkininkaujant įžy
miam lietuvių kalbininkui Jo
nui Jablonskiui , labai vaizdin
gai aprašo pats organizacijos 
įsteigėjas: . .Išklausęs aiškini
mų, kalbinių naujadarų kūrė
j a s užsimerkė ir pradėjo gar
siai galvoti. Džiaugsmingai 
suraš iau naują žodyną... še
šios a r aštuonios skautų skil
tys gali sudaryti didesnį vie
netą - draugovę". 

Reiškia, tuo m e t u . kai 
buvo įkurta mūsiške skautija. 
nebuvo te rminų , .skiltis". 
. .draugovė". Net vad inomes 
..vyčiais", o ne skauta is . Šis 
terminologinis neat i t ikimas ir 
nukėlė gimtadienį į 1918 lap
kričio I-ją. 

Kaune susikūręs laiki
nas i s Vyr iaus ias is skau tų 
š tabas 1922 m. balandžio 19 
d. įsakyme Nr. 1 suregistruotų 
draugovių 'pabr . aut.) sąraše 
nurodė, kad pirmoji Vytauto 
ir antroji Birutes draugoves 
buvo įkurtos Vilniuje 1918 
XI.1. Toliau viskas dėjosi nuo 
kalno paristos sniego gniūžtes 
principu. Neatsižvelgta nei į 
1917.K.9. Voroneže M. Yčo 
gimnazijoje įkurtą mišrią 
skau tų draugovę, nei į P. 
Jurgelos tvirtinimą ..Lietu
viškoje skautijoje": . .Pirmasis 
l ietuvių skaut i jos v ienetas 
•skiltis; Vilniuje buvo įsteigta 
1918.X.1". 

Jaučiu ir savo kal tę šioje 
istorijoje. Tik a t s ikūrus ios 
Lietuvos skautų sąjungos be
ne pirmame t i ražuotame leidi
nėlyje ..III patyr imo skautas" 
nepastebėjau šios klaidos. Ne
pataisėme jos ir kar tu su 
Nepr ik lausomybės paskelbi
mu Lietuvoje išėjusioje V. 
Kazlausko knygoje „Skautai". 
Bandžiau klaidą ta isy t i tik 
1995 m. ..Skautų aido" (Liet.) 
Nr. 1. Ten aprašiau t ikrąsias 
judėjimo pradžios aplinkybes, 
bet. matyt, j au buvo vėlu. 

O gal. ne? Seni lotynai 
sakė - klysti įgimta, klaidoje 
pasilikti - kvaila. 

s.v. Romualdas 
Tupčiauskas 

ČIKAGOS SKAUTŲ KŪČIOS 
Čikagos ir apylinkių skau

tų ir skaučių Kūčios š. m. 
gruodžio 6 d., penktadienį. 7 
vai. vai. vyks Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Lietuvių fon
do 'sportoi salėje. 

Apie dalyvavimą iki gruo
džio 2 d. prašoma praneš t i : 

..Aušros Var tų" / . .Kerna
ve?" tun tas — Rasai Conklin. 
tel. 630-953-2463: . .Li tua
nicos" tun tas — Loretai J u 
cienei, tel. 708-478-8063: ...Ne
rijos" tun tas — Aldonai Vv'eir. 
tei. 630-964-9120: Dalvvavi-

mas suaugusiems 10 dol. as
meniui, vaikams — 5 dol. Če
kius rašyti: Li thuanian Scout 
Association. 

Sesės ir broliai dėvi skau
tiškomis uniformomis. Prašo
ma atnešti lėkštę sausainių ar 
pyragaičių. 

Šiais metais aukosime do
vanėles įvairioms našlaičių 
vaikų grupėms. Prašoma au
koti pirštines, a r k i tus šiltus 
drabužius, kuprines arba me
ninių užsiėmimų („ar t s and 
crafts"! reikmenis. 

Čikagos ..Dubysos" d raugoves paukš ty t e s , vadovės i r :eveliai iškyloje j moliūgų ūkį š .m spalio mėnesį. 

„DUBYSOS" DRAUGOVĖ JAUNIMO CENTRE 
Po ilgos pertraukos, rug

pjūčio mėnesį vėlei pradėjo 
veikti ..Aušro>7..Vartų" ..Ker
navės" tunto ..Dubysos" mišri 
sesių draugove. Pirmon suei-
gon susirinko dvi jaunesnes 
skautės, vienuolika kandida
čių ir keturios skautes kandi
datės. 

Draugininkei ps . tn. Onu
tei Gecevičienei davus nuro
dymus linksmai išsirikiavo 
septyniolika labai judrių sesių. 

Draugoves vadiją sudaro 
tunto gretose užaugusios jau
nos, gabios vadovės: vyr. sk. 
vyr. si. tn. Daina Lukaitė , si. 
Alisa Kosmopoulos, vyr. sk. si. 
Audra Brooks. vyr. sk. si. Ali
na Meilytė ir vyr. sk . si. Milda 
Plioplytė. Vadijai talkina v.s. 
Marytė Utz. Sueigos vyksta 
Jaunimo centre k a s šeštadie
nį nuo 1:15 iki 2:30 v. 
p.p. 106/107 kambaryje, darže
lio klasėje. Mokomės per žai
dimus, dainas ir rankdarbius 
ir ruošiamės įsigyti daugiau 
naujų žinių per skautamoks-
lio specialybes i r patyrimo 
laipsnių programas. 

Šeštadienį, spalio 26 die
ną, tuoj po pamokų, visa drau
govė, palydima tėvelių ir va
dovių, išskubėjo į .,Vaikų 
ūkį", (The Children's Farm"), 
Palos Park . Illinois. Aplan
kėme parodomąjį ūkį su įvai
riais jame gyvenančiais gyvu
liais ir kvapais. Nugalėjusios 
neįprastus kvapus, visos ste
bėjo arklius ir glostė tr iušius. 
O tvarte, kiek įvairių niekad 
nematytų gyvulių ir garsų 
prie kurių prisidėjo ir mūsų 
balsai: ..Žiūrėk, t en vištos". 
..Matai kaip paršiukai laksto, 
jie tokie juokingi", ..Neleisk 
ožkelei kramtyti švarko". 

Pagaliau atsisveikinusios 
su tvarto gyventojais nusku
bėjome laukti traktoriaus su 
vežimu, kuris veža į laukus 
moliūgų skinti. J aunos sesės 
mikliai sulipusios į vežimą 
nekantriai laukė vyresniųjų. 
Kelias neilgas, o rami aplin
ka ir spalvinga rudenio gam
ta gerai nuteikia visus. Be 
raginimo, sesės už t raukė 
skautišką dainą. Kalvoto lau-
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ko papėdėje, mergaitės, kaip 
darbščios bitutės, tėvelių ir 
vadovių lydimos, pasklido 
lauke, ieškodamos t inka
miausio ir didžiausio moliūgo 
„pumpkin". Iš pradžių kiek
viena stengėsi nešti arba ri
denti labai didelį ir sunkų mo
liūgą. Nuvargusios, pagaliau 
sutiko su vadovių pasiūlymu 
pasirinkti mažesnį moliūgą, 
tokį, kurį galės panešti . Ve
žimu sugrįžusios prie pagrin
dinių ūkio pastatų džiaugėsi 
savo radiniais. Maloniai nu
vargusios ir pilnos įvairių 
nuotykių bei prisiminimų vi
sos išsiskirstė į savus namus. 
..Iki pasimatymo sueigoje kitą 
šeštadienį!" Džiugu matyti to
kį didelį būrį, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos, mergaičių ir 
jų tėvelių, susidomėjusių 
skautiška veikla. Sveikiname 
visus įsijungusius į šių metų 
skautišką veiklą. 

M.U. 

„DUBYSOS" 
DRAUGOVĖS SESIŲ 

PASISAKYMAI 

Skaučių kandidačių 
„Vandens lekjų" skiltis 

Labas, mūsų vardai yra 
Paulina. Aušrinė, Viktorija ir 
Lina. Mes priklausome lietu
vėms skautėms. Šiais metais 
ruošiamės duoti skautės įžodį. 
Sueigose žaidžiam žaidimus, 
dainuojam ir darome rankdar
bius. Kar ta i s žaidžiame su 
broliais. Spalio mėnesį, mes 
važiavome į moliūgų ūkį. Ten 
matėm arklius, t r iušius, gaidį, 

antis, paršiukus, karvę ir avis. 
Skautaut i yra labai įdomu ir 
smagu. Kviečiame visus 
vaikus skautauti . 

Viktorija Augytė 
Paulina Pancerovaite 

Aušrinė Plioplytė 
Lina Survilaitė 

Jaunesniųjų skaučių ir 
kandidačių „Ružavų rožių" 

skiltis 

Man patinka skautai , nes.. 
Simona — Man patiko, kai 

mes važiavome į moliūgų 
„pumpkin" ūkį. 

Kamilė — Man patinka 
skautai , nes mes viską darom. 

Nida — Man patinka skau
tai, nes mes darom projektus. 

Audrė — Man patinka skau
tai, nes yra visos mano drau
gės. 

Brigitta — Man patinka 
kada mes buvom moliūgų lau
kuose. 

Jaunesniųjų skaučių 
kandidačių „Saulėgrąžų" 

skiltis 

(Tai pačios jauniaus ios 
amžiumi sesės) 

Ką darome sueigose ir 
skautaudamos: 

Darome kaukes, iškylau
jame į moliūgų ūkį, mokomės 
apie medžius ir lapus, dainuo
jame , mokomės stalą pa
dengti, truputį valgom ir ge
riam. 

sesės: Rota, Sandra, 
Viktorija, Milda, Aleksa, 

Augustė, Silvija. 
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Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 

60402. Tel. 706 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

VIDASJ.NBrIICKAS.M.D. 
KArTlOLCJGAS-SlfOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77*471-3300 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DAMTU GYDYTOJAS 

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

Tel. 706-422-8280 

MARIUS KATILIUS, MD. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietlL 60436 
Tel. 815-744-0330: 

HetuviSkai 815-744-8230 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Center for Health, 
1200 S York, Bmrust, L 60126 

630-941-2609 

IkHbSČKA2LAUSKAS,MI). 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-34*0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

EDMUNDAS VfiNAS, M£>., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8018 W. Archer Ave. Ste. 5 ir6 

Chicago, IL 60838 
TeT773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 
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LANKYSIME SENELIUS 
„Nerijos" tun to jūrų 

skautės ir „Lituanicos" tunto 
jū rų skauta i šeštadienį, 
gruodžio 7 d., lankys sene
lius, gyvenančius Šv. Šeimos 
namuose, Lemonte. 

Išvažiuosime iš Pasaulio 
lietuvių centro 1:15 vai. p.p. 

Rinksimės automobilių aikštė
je prie sporto salės. 

Visos sesės ir broliai vilki 
išeiginėmis uniformomis. 

Pasaulio lietuvių centran 
grįšime 2:45 vai. p.p. Tėveliai 
prašomi punktualiai pasiimti 
savo vaikus iš PLC. 

„VERPSČIŲ" BŪRELIO SUEIGOJ — ĮDOMUS SVEČIAS 

(ik.'igo.- ..DutVMi'--" rlr.iiiĮ'<-.\(.». \ .\(\t 
Kosmopmilos, Daina l įkaite, Onufc 

-kvloic j V.' y . ik, I- k. 
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Š. m. lapkričio 18 d. skau
tininkų Dailos ir Juozo Liu-
binskų namuose (t.y., kaip visi 
žinom, gintaro, drožinių, pa
veikslų, e t c . muziejuje) sesės 
..verpstės" susitiko su įdomiu 
svečiu — kun. Kazimieru Am
brasu, S.J. Daugelis šį ener
gingą, visur pribūvantį , a.a. 
kun. J.Vaišnio paliktą tuštu
mą Tėvų Jėzui tų namuose ir 
veikloje užpi ldant į , kunigą, 
pažįstame, bet išsamiau su juo 
pasikalbėti ir jo pasiklausyti 
buvo didelis malonumas. 

Kun. Kazimieras papasa
kojo bendrai apie jėzuitų 
ordiną, įsteigtą 1540 m. Ig
nacijaus de Loyola. Jėzuitai — 
Jėzaus draugija — visais lai
kais labiausiai kreipė dėmesį į 
auklėjimą mokyklose: todėl 
ilgai lavina ir moko savo na
rius intensyviomis studijomis 
(14—16 m.) bei meditacijos 
praktikomis. J ėzu i t ų tarpe 
visais laikai? buvo įžymių 
asmenybių ir mokslininkų — 
matematiku, as t ronomų, fi
lologų ir kt 

•Jėzuitų kul tūr ine — re
ligine veikla Lietuvoje buvo 
ypač reikšminga: 1579 m. jie 
Vilniuje (steigė akademiją iš 

kurios vėliau išsivystė Vil
niaus universitetas. Lietuvos 
jėzuitų provincijos žymieji 
mokslo vyrai: K. Sirvydas, 
istorikas A. Kojelavičius, poe
tas M. Sarbievijus, pamoks
lininkas P. Skarga, astrono
mas M. Počobutas, matema
tikas P . Norvaiša. 

Pirmosios nepriklausomy
bės dešimtmečiais Kaune vei
kė garsi jėzuitų gimnazija (da
bar vėl a tkurta) , buvo leidžia
mi žurnalai ir knygos. Šiuo 
metu Lietuvas — Latvijos jė
zuitų provincijolas, lietuviams 
skautams brangus, v.s. An
tanas Saulaitis. 

Įdomiausi svečio pasakoji
mai buvo apie pogrindinę dva
sininkijos veiklą sovietmečiu. 
Tai — a la James Bond filmų 
scenarijus su nuolatiniais įta
riamųjų sekliais (vad. bildu
kais), šantažais, automobilių 
„pata isymais" , kad įvyktų 
avarija (taip buvo nužudytas 
garsusis kun. Zdebskis ir, vė
liau, pats kun. Kazimieras vos 
netapo tokios dirbtinės avari
jos auka) . KGB sekliai net 
elektros jungtukuose įmontuo
davo radiacijos sluoksnius, 
sukeliančius galvos skausmus 

ir disorientaciją, ką patyrė ir 
kun. Kazimieras. Ne tik sek
liai, bet ir sekamieji buvo gud
rūs: šaltą žiemą, ilgai po 
gatves vaikščiodami ir neva 
„sportuodami" smarkiai sušal
dydavo užkampiuose ir pakrū-
miuose betykojančius „bildu
kus", arba, tuo pasižymėjo 
kun. Zdebskis, specialia ada
tėle surasdavo ir išmontuoda
vo „pagerintus" elektros jun
giklius. 

| kolaborantų pinkles 
KGB kunigus viliodavo mote
rimis, pinigais, kelionėmis į 
užsienį arba prestižinėmis 
rektoriaus, net vyskupo padė
timis. Dažnai tokie žmonės bū
davo siunčiami į JAV su spec. 
instrukcijomis sukiršinti išeiviją. 

Kun. Ambrasas yra baigęs 
lituanistiką Vilniaus univer
sitete, ten pat dėstęs publicis
tiką, vertino mokslą; vėliau 
darbavosi „Mūsų gamta", 
„Ekrano naujienos" žurnalų 
redakcijose. Kapucino tėvo 
Stanislovo paskat intas įstojo į 
pogrindžio seminariją, ir, bū
damas 54 m., buvo įšventintas 
kunigu. Dalyvavo pogrindžio 
..Aušros" leidime. Kun. Ka
zimieras yra parašęs knygų 

apie vertimų mokslą ir apie 
keliones, nes yra daug kelia
vęs Italijoje, Šv. Žemėj, Af
rikoj. Lankė ir Australiją, ir 
galvoja parašyt i įspūdžius 
apie tą kraštą. 

Svečio prisiklausę ir prisi-
klausinėję, „verpstės" vaišino
si sesės Dailos gausiais ska
numynais. Kun. Kazimieras, 
turbūt, nieko neragavo, nes 
buvo labai užimtas Liubinskų 
„muziejaus" apžiūrinėj imu, 
paties „direktor iaus" v.s. 
Juozo vedžiojamas. 

Sugiedojus tradicinę „Atei
na naktis", padėkojus kun. 
Kazimierui už labai ypatingą 
pašnekesį, sesės skirstėsi da r 
ilgai pergalvodamos tą ma-
kabrišką — orvelišką idea
listų —patriotų gyvenimą, 
dar taip neseniai, sovietijoje, 
kuris visiškai neįsivaizduoja
mas laisvėje gyvenantiems ir 
čia, ir Lietuvoje. 

Tikime, kad kun. K. Am
brasas dar „neužsidės kupri
nės ir netrauks pėsčias per At
lantą namo", kaip Lietuvos iš
siilgęs sakė „Literatūra ir me
nas" žurnalui, bet pasiliks čia. 
nes yra mums labai reikalin
gas. Seeė Njjcle 
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ISTORINE LIETUVOS 
PERGALĖ 

Tač i au ža i s t i n a r y s t ė s NATO t e m a — nedera 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 
Lapkričio 21-oji — istorinė 

Lietuvai diena. Pasiekta tai, 
dėl ko labai atkakliai, su di
delėmis netektimis ir praradi
mais, kovota daugiau kaip 750 
metų. , 

Mindaugo krikštas ir vai-
nikavimasis karaliumi iš es
mės irgi buvo bandymas su
tapti su Vakarų krikščioniško
sios civilizacijos raida. Deja, 
nesėkmingas. 

Kaip nesėkmingas buvo ir 
Vytauto Didžiojo mėginimas 
parsisiųsdinti karūną. Kaip 
nesėkminga buvo ir Jonušo 
Radvilos pastanga susieti Lie
tuvos likimą su Švedijos kara
lyste. Kaip nesėkmingi buvo ir 
visi ki^i bajorų mėginimai 
išgelbėti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybę nuo kylančios ir visa 
niokojančios imperines galy
bės iš Rytų.' 

Prieš tą pačią galybę nepa
jėgė atsispirti ir prieškario 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė, pakilusi iš pelenų ir per 
pora dešimtmečių sugebėjusi 
sukurti modernios civilizacijos 
pagrindus ir sąmoningą, savo 
žemei, laisvei įsipareigojusį 
žmogų. 

Kaip savotiškas atlygis ir 
istorinio teisingumo išsipildy
mas — Lietuvos pakvietimas 
tapti NATO nare. 

Lietuvos žemės pagerbi
mas Jungtinių Amerikos Vals
tijų prezidento apsilankymu 
— yra simbolinis aktas, gali
mas daiktas, mums ne mažiau 
reikšmingas, nei Mindaugo 
karūnavimas. Tai ženklas pa
sauliui, kad Lietuva yra ne
atskiriama Vakarų civilizaci
jos dalis. Šis įvykis taip pat žy
mi pabaigą sudėtingo ir dra
matiško istorijos tarpsnio — 
nuo 1988-ųjų iki 2002-ųjų, — 
kai buvo siekiama išsikovoti, 
apginti ir įtvirtinti Lietuvos 
teisę išlikti, patiems šios že
mės gyventojams spręsti savo 
likimą, užsitikrinti saugią 
ateitį. 

Jis žymi drauge ir pradžią 
naujo, viltingo gyvenimo, ku
ris grindžiamas Europos bei 
Šiaurės Amerikos žemynuose 
gyvenančių tautų solidarumu, 
bendromis išpažįstamomis 
vertybėmis, tarpusaviu įsipa
reigojimu. Lietuva pasiekė tai, 
ko dar tik prieš dešimtmetį 
buvo net sunku įsivaizduoti. 

Akivaizdu, kad NATO 
pobūdis ir paskirtis — keičia
si. Keičiasi ir pats pasaulis, 
susidūręs su naujais iššūkiais 
ir grėsmėmis*. Lietuva nėra 
nusiteikusi prieš jokią valsty
bę. Priešingai, jos interesas — 
palaikyti draugiškus, pagar

bius, lygiateisius ir lygia
verčius santykius su visais 
kaimynais. Bet ar kitoks jos 
nusistatymas buvo ir prieš 
Antrąjį pasaulinį karą? Ir ta
da Lietuva niekam negrasino, 
niekam nekėlė pavojaus, vie
šai skelbė savo neutralumą ir 
ištikimai jo laikėsi. Bet žino
me, kuo visa tai pasibaigė. 

Lietuvos neutraliteto dek
laravimas žymiai stipresnių ir 
agresyvių kaimynų buvo su
prastas tik kaip silpnumo 
išraiška. Tuo pasinaudojo ir 
diktatoriška Lenkija 1938 m., 
ir nacių Vokietija 1939 m., per 
keliolika valandų atplėšusi 
Klaipėdos kraštą, ir Sovietų 
Rusija, "1940 m. galutinai pa
laidojusi Lietuvos nepriklau
somybę, pusei šimtmečio pa
vergusi tautą, atskyrusi ją 
nuo pasaulio. 

Lietuvos patriarchas Jo
nas Basanavičius pirmajame 
jo paties redaguoto laikraščio 
„Aušra" numeryje rašė: „Žmo
nės, nežinantys istorijos, visa
da lieka vaikai". Lietuviams 
šiuos žodžius dera ypač gerai 
įsidėmėti, nes jų istorija yra 
ypač pamokanti. Ne laikas 
ruošti roges, kai užeina šalčiai... 

Bet neatrodo, kad dalis 
Lietuvos politikų iš istorijos 
būtų daug išmokę. Priešingai, 
jie elgiasi taip, tarsi nesuvok
tų, kad per paskutiniuosius 
200 metų laisvi gyvenome vos 
tris dešimtmečius. 

Narystės NATO klausi
mas nėra vien aukščiausių 
valstybės politikų reikalas. 
Visuomenės parama integra
cijos procesams yra ne mažiau 
svarbi, ar net svarbesnė, negu 
kai kada pažintiniai jaunų po
litikų pasivažinėjimai po 
Briuselį- Be pilietinio sąmo
ningumo ir atitinkamos visuo
meninės paramos narystė NATO 
negalima. Deja, dalis aukštų 
politikų šį visuotinai reikš
mingą Lietuvos tarptautinį 
laimėjimą vardan partinių in
teresų, bando paversti vien at
grasia jėgos struktūrų opera
cija. Blaiviu protu sunku pa
aiškinti sumanymą drausti 
bet kokius renginius lapkričio 
20-24 d., ne tik sostinėje, bet 
ir visoje Lietuvoje. Kurti nepa
sitikėjimo atmosferą ir izoliuo
ti visuomenę nuo istorinių pro
cesų yra naudinga ne Lie
tuvai, bet tiems, kurie nepa
tenkinti šitokia mūsų valsty
bės raidos kryptimi. 

Aukštų valdininkų pade
monstruotas nenoras suteikti 
teisę rengti koncertą Kaune 
lapkričio 22 d. Lietuvos pakvie
timo į NATO proga, šio klau-
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Bronius Nainys 

Demokratija ir teisė 
laimėjo 

Priešgaisrines apsaugos ir gelbėjimo departamente lapkričio 19 <i buvo pagerbti Lietuvos ugniagesiai ir jų 
talkininkai, labiausiai pasižymėję, gesinant šią vasara smarkiai išplitusius miškų ir durpynų gaisrus. 
Pasižymėjimo ženklus bei padėkos raštus gavo daugiau Kaip 60 ugniagesių, kanų. kelininkų, miškininkų ir kitų 
profesijų žmonių. Žymenis jteikė vidaus reikalų minišlras Juozas Bernatonis bei Priešgaisrines ir gelbėjimo 
departamento dir. Kazys Zulonas. " Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

ATNAUJINTA SUTARTIS 
Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centras 2002 metų 
spalio mėnesį atnaujino ben
dradarbiavimo sutartį su Na
cionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka. Lituanistikos tyri
mo ir studijų centras - jo 
pirmininkas prof. dr. Jonas 
Račkauskas - j au prieš dešimt 
metų yra užmezgęs glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius su 
Lietuva. M. Mažvydo bibliote
ka tikriausiai buvo pirmoji 
Lietuvoje įstaiga, su kuria 
pradėjo bendradarbiauti 
LTSC. M. Mažvydo biblio
tekos direktorius dr. Vladas 
Bulavas su prof. dr. Jonu Rač
kausku pasirašė bendradar
biavimo sutartį 1992 m. Pagal 
šią sutartį LTSC išsiuntė 9 
talpintuvus knygų į M. Maž
vydo biblioteką, kuri papildė 
savo rinkinius išeivijoje iš
leista literatūra bei periodika. 
Pradėtas dr. Roberto Vito ir 
kitų bendradarbių archyvo ka
talogavimas iš M. Mažvydo 
bibliotekos susilaukė pagal
bininkų. Kiekvienais metais 

atvyksta bendradarbiai iš bib
liotekos, kurie puikiai padeda 
tvarkyti gaus-ias LTSC bib
liotekas. Šiuo metu LTSC dir
ba Jūratė Remeikienė, kuri 
atvyko į LTSC prieš pusę 
metų. Jos pagalba LTSC yra 
neįkainuojama. 

Per dešimt metų iš M. 
Mažvydo bibliotekos į LTSC, 
prof. J. Račkausko kvietimu, 
yra apsilankę nemažai žmo
nių. Pradedant direktoriumi 
dr. V. Bulavu ir Renata Blag-
niene, LTSC dirbo Silvija Vė-
lavičienė, Dalia Pečiulienė, 
Virginija Džiovėnienė, Regina 
Švabauskaitė, Roma Skač-
kauskienė, Genutė Jokubai-
tytė ir dabar Jūratė Remei
kienė. Visi M. Mažvydo bib
liotekos bendradarbiai atvyks
ta jau po kelintą kartą, visi 
džiaugiasi, kad turi galimybę 
atvykti į JAV, susipažinti su 
išeivijos gyvenimu ir veikla. 
Kiekviena iš M. Mažvydo 
bibliotekos atvykusi bendra
darbė, LTSC pirmininko prof. 
Jono Račkausko dėka, turėjo 

progą susipažinti ir su 
Amerikos bibliotekomis bei jų 
vykdomu darbu. Toks abipu
sis bendradarbiavimas duoda 
gražius vaisius ne tik išeivijos 
mokslui ir kultūrai, bet ir Lie
tuvai. Mes labai džiaugiamės, 
kad vėl atnaujinta sutartis ir 
toliau bus vykdomas darbas. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro svečių namelis 
visada būna pilnas svečių iš 
Lietuvos. Jie labai džiaugiasi, 
kad LTSC archyvuosoe ir bib
liotekose randa unikalios me
džiagos, kurios pagalba yra 
apginamos disertacijos, para
šomos knygos. LTSC suteikia 
visas darbo ir gyvenimo sąly
gas, kad mokslininkams nerū
pėtų kaip atvažiuoti, kur išsi
nuomoti, ką valgyti, kur ir už 
kiek nusikopijuoti ir kur su
rasti vieną ar kitą knygą, fo
tonuotrauką, dokumentą ir t.t. 
Visi lietuvaičiai atvykę patys 
stebisi, kodėl čia jie atlieka 
daugiau negu Lietuvoje. 

Skirmantė Miglinienė 

simo svarstymo atidėliojimas 
iki renginio išvakarių, prime
na tuos laikus, kai panašūs 
metodai čia buvo taikomi 
Maskvos pavedimu. Laimei, 
blaivus protas nugalėjo. 

Kur jau kur, o NATO klau
simu — žaisti politinius žai
dimus visiškai nedera. Netu
rime elgtis kaip vaikai, J. Basa
navičiaus palyginimu tariant. 
Kad neliktume prie suskilu
sios geldos, kaip ta pavydi 
senė iš populiarios pasakos. 

Priešingai, turime džiaug
tis, nes laimėjimas yra didis! 

TRUMPAI... 

POTVYNIS ŠIAURINĖJE 
ČIKAGOJE 

Anksti lapkričio 2 d. ryte 
šiaurinės Čikagos miesto da
lies gyventojai atsikėlę atrado, 
kad jų gatvės pavirto srau
niomis upėmis, o netoli judrio
sios Lake Shore Drive gatvės 
iš žemės veržiasi ir aukštai į 
padangę vandens sroves tėškė 
— gaivalingas „šaltinis". Pa
sirodo, kad dėl nenumatytų 
priežasčių sprogo vienas sto
rųjų vandens tiekimo vamz

džių. Nors Vandens departa
mento, gaisrininkų ir policijos 
pareigūnai netrukus pasipylė 
po apylinkę, sustabdė visą 
eismą ir ieškojo būdų vandens 
srautus sustabdyti, visgi buvo 
padaryta nemažai nuostolio ir 
nepatogumų. Visų pirma įgriuvo 
ilgas gatvės ruožas, o šeši ten 
pastatyti automobiliai sugar
mėjo į duobę, kurią tik po 
poros dienų pavyko užtaisyti. 
Dėl ko vamzdis, įvestas 1971 
m. ir turėjęs laikyti bent 100 
metų, sprogo, dar kol kas 
neištirta. 

Teigia David A. Haris, 
j Amerikos žydų komiteto di-
• rektorius — vykdytojas, laiš-
• ku „New York Times", džiaug-
: damasis septynių naujų narių 

— kandidačių pakvietimu į 
NATO, ir jo džiaugsmui gali
me tik pritarti. Per praėjusį 

i šimtmetį dviejų pasaulinių 
karų nusiaubtas, šaltojo karo 
nuteriotas, žudynėmis Jugos
lavijoje pažymėtas, Vakarų 
pasaulis pagaliau ryžosi sukti 
santarvės, demokratijos ir 
teisės keliu, tęsia šis žymus 
žydų veikėjas. Bet svarbiau
sias mums jo pripažinimas, 
kad šio kruvino laikotarpio 
pagimdytos fašizmo, nacizmo 
ir komunizmo ideologijos buvo 
vienodai bjaurios tautų naikin
tojos — žudikės. O tai išgirsti 
iš tokio rango ryškesnių 
Vakarų pasaulio visuomeni
ninkų — politikų ne taip daž
nai pasitaiko. Žudikiški jiems 
— tik nacizmas ir fašizmas, o 
komunizmo ideologiją ne vie
nas jų dar ir dabar puoselėja. 
Arba laikosi neutraliai ir jos 
nesmerkia. Todėl ir tuojau po 
Antrojo karo prasidėjusios na
cių gaudynės dar ir dabar uo
liai tęsiamos, komunizmo 
nusikaltimams užmerkiant 
akis. Ar šis NATO praplėti
mas jas atidarys? 

Naujų kandidačių tinka
mumą nagrinėdamos, esamos 
NATO narės, šalia karinio pa
siruošimo, ypatingą dėmesį 
kreipė ir į žmogaus teises. 
Joms labai rūpėjo, kaip naujos 
demokratinės valdžios elgiasi 
su tautinėmis mažumomis, su 
praeities nusikaltimais, ypač 
pabrėždamos nacių vykdytą 
holocoust. Tačiau mažai jos 
domėjosi komunizmo nusikal
timais ir jų aiškinimu. Narys
tės tinkamumui įrodyti nė vie
na kandidatė nebuvo paprašy
ta ištirti komunizmo nusi
kaltimus ir už juos atsakingus 
asmenis patraukti atsakomy
bėn. Jų — lyg visiškai nebūta. 

Visos į NATO pakviestos 
septynios kandidatės yra ko
munizmo aukos. Bulgarija, 
Rumunija, Slovėnija ir Slova
kija priklauso šiek tiek lais
vesnių sateličių grupei, o Bal
tijos tautos — Lietuva, Lat
vija, Estija — buvo ir kariškai, 
ir ekonomiškai, ir ideologiškai 
visu šimtu nuošimčių okupuo
tos. Tačiau septyniukėje vyk
domi nusikaltimai mažai sky
rėsi. Areštai, parodiniai teis
mai, mirties sprendimai bei jų 
vykdymas, trėmimai visuose 
tuose kraštuose vyko pagal iš 
anksto numatytą tautų nai
kinimo planą, bandant juose 

gyvenančias tautas sunaikinti 
ir sulydyti į vieną „homo sovie-
ticus" katilą. Visa tai buvo da
roma prievarta, prieš žmonių 
valią. 

Daug žmonių liko nu
skriausti. Buvo atimtos ir jų 
nuosavybės, asmeniškas kil
nojamas turtas , daug turto 
buvo atimta iš įvairių religi
nių, pasauliečių organizacijų. 
Nemažai buvo pagrobta ir į 
Rusiją išvežta valstybinio 
turto, vertingų meno kūrinių. 
Ar visa tai jau turi būti už
miršta? Jeigu laimi teise, tai ir 
čia ji turi būti atstatyta. Ką 
galima, reikia grąžinti, o ko 
nebegalima grąžinti, už tai tu
ri būti kaip nors kitaip atsily
ginta. I r ne tik nacių, bet ir 
komunizmo aukoms. 

Iki šiol kiekvienas tų 
kraštų teisingumo siekė atski
rai, dėl to ir nedaug laimėjo. 
Ar NATO narystė jiems padės 
teisingumo siekti bendrai? 
Kai kurių kraštų viduje jau 
neblogai susitvarkyta, bet dar 
niekam nieko nepavyko gauti 
iš okupanto. Kremlius pasi
tyčiojo i r pagrasė niekada ne-
ratifikuoti Lietuvos-Rusijos 
sienos sutarties, jeigu nebus 
panaikintas Seimo nutarimas 
reikalauti iš Rusijos okupaci
jos nuostolių atlyginimo, nors 
apskaičiuoti 20 milijardų dol. 
tėra tik trupmena visos sovie
tų padarytos žalos. Nepakan
kamas NATO uždavinys būtų 
ginti nares karinio užpuolimo 
atveju, bet nesirūpinti jų ap
sauga nuo kitų skriaudų. Ir ne 
tik apsaugoti nuo būsimų, bet 
atsiteisti ir už praeityje pa
darytas. Vokietija nacių nuos
toliams atlyginti jau išmokėjo 
apie 104 milijardus dolerių. 
Rusija buvusiems sovietų oku
puotiems Europos kraštams 
— nė cento, nors nuostolių pa
daryta žymiai daugiau. Vokie
tijoje likusiais nacių archyvais 
naudodamiesi, holocoust tyri
nėtojai išaiškino tūkstančius 
nusikaltimų ir iš nusikaltėlių 
pareikalavo atskaitomybės. 
KGB archyvai Maskvoje už
rakinti, nors Rusija skelbiasi 
esanti demokratinė ir teisinė 
valstybė. Pavasarį ji tapo 
lygiateisė NATO tarybos narė. 
Ar parems 19 „senųjų" NATO 
narių jaunesniąsias koleges, 
jeigu šios Kremlių pareikalaus 
atlyginti okupacijos žalą ir 
atidaryti buvusios KGB ar
chyvus? Ar tos pačios tarybos 
narė Rusija sutiks prašymą 
patenkinti? Jeigu ne — tai 
David A. Haris teiginys dar 
šiek tiek per ankstyvas. 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 

JONAS ŠARKA 
Nr.8 

Neilgai tas darbas už
truko. Jį staigiai ' pertraukė 
kaimynas iš šiaurės, labai ge
ras žmogus, vardu Kliff. Tai 
lenkų kilmės pensininkas, gal 
dešimčia metų jaunesnis už 
mane. Jis irgi netinginys. 
Daug projektų įgyvendinęs 
savo palyginti didžiuliame 
kieme ir vis galo nematyti. Tą 
dieną jis turėjo parengęs vietą 
cementui pilti į pamatus, jo 
suplanuotai rūkyklai. Apie tai 
anksčiau man buvo minėjęs ir 
sakęs, kad, jei cemento liks ir 
man Įeisiąs pasinaudoti. O 
man jo reikėjo užplanuotam 
„kalnui" statyti, tad iš anksto 
buvau sukalęs formas, tik 
įrankių neturėjau paruošęs. 
Vos spėjau juos surinkti, 
žiūriu, antrine kiemo gatvole 
atbulas atmauroja milžiniškas 

cementui vežti sunkvežimis. 
Žemę drebindamas, jis čia pat, 
pro mano nosį, nučiuožė prie 
Klifford būsimosios rūkyklos. 
Toliau jis ir negalėjo važiuoti, 
nes "gatvelė baigiasi prieš 
geležinkelio pylimą. Atkiū
tinau ir aš paskui tą milžiną, 
nes. kad ir neprašytas, žino
jau, jog reikės pagelbėti prie 
cemento išsklaidymo. O tas 
mano kaimynas gudrus kaip 
lapė — jis žinojo, kad ateisiu 
pagelbėti. Todėl ir pasiūlė li
kusį cementą man, kurio buvo 
likę nemažai. Privažiavęs ne
toli mano projekto, sunk
vežimis bematant išspjovė 
krūvą likusio cemento, čia pat 
išsiplovė „statinę" ir išdūmė 
namo Tiesa, dar spėjau į 
vairuotojo ranką įspausti 
keletą dolerių. Reikėjo, nes šią 

paslaugą žmogus atliko be 
darbdavio žinios. Jis buvo ma
no kaimyno geras draugas. 
Panašiai kaip tarybinėje sant
varkoje, tik gal šiek tiek 
skirtingais motyvais. Kaip ten 
bebotų, ši kombinacija mums 
sutaupė nemažiau šimtinės 
dolerių. 

Sunkvežimiui pasišalinus, 
tuojau kibau prie darbo. Mano 
kaimynas iš šiaurės — Klifor-
das nei nepagalvojo man pa
dėti, nes turėjo užbaigti savo 
projektą. Išvydęs šią mil
žinišką krūvą cemento vidury
je gatvelės, net nusiminiau, 
žinodamas, kaip ją reiks su
tvarkyti. Bet nėra padėties be 
išeities. Ir vėl man nusišypsojo 
laimė. Iš užtvorio, kur mano 
kaimynas iš vakarų gyveno, 
išlindo galva, kuri pasisiūlė 
man pagelbėti. Ji priklausė 
Markui, kaimynui iš vakarų. 
Jis jau pagyvenęs viengungis, 
jau gal ketvirtą dešimtį am
žiaus pasiekęs. Patyręs auto-
mechanikas, daug kartų mano 
sušlubavusias mašinas vėl ant 
kelio pastatęs. Mielai sutikau 

su jo savanorišku pasisiūlymu. 
Jis su karučiu man prista
tinėjo iš krūvos semiamą ce
mentą, o aš mūrijau kalną. 
Dėjau plytą prie plytos, 
akmenį prie akmens, bandy
damas laikytis vaizduotėje iš 
anksto sukurto plano. O tie 
akmenys nebuvo paprasti, 
vietoje randami. Jų turėjau 
nemažai prisirinkęs iš kelio
nių po „laukinius" vakarus, po 
Kanadą bei Meksiką. Čia jų 
galėjai rasti atvežtų iš 
Yellowston parko, Black Hills, 
Rockies, Grand Canyon. Ma
tuojant telefono liniją per 
Arizoną, prisirinkau ne vieną 
gabalą suakmenėjusio medžio 
(petrified wood), tad jo porą 
gabalų irgi įdėjau į savo kalną. 
Tą mano kalną būtų galima 
vadinti Babelio bokštu dėl ten 
sudėtų akmenų įvairumo. 
Vėliau viršų užbaigiau net 
vulkaninės kilmės, lengvo svo
rio gabalais, nes' ir tokių turė
jau. Visus juos gal būčiau 
sumūrinęs tą pirmąją 
balandžio, jei ta krūva cemen
to nebūtu pradėjus stingti. 

Bandėme ant jo pilti vandens, 
bet po kiek laiko ir tas negel
bėjo — per sunku jį maišyti. 
Nutarėme likusį išsklaidyti po 
pažvyruotą gatvelę, nes jau ir 
jėgų buvom pritrūkę. Už jo 
paslaugą Markui pažadėjau 
nupirkt šešiabutelį „Kalna
pilio", kurio ir mūsų mieste 
galima gauti, nors brangiau 
kainuoja negu Čikagoje. Tas 
lietuviškas alus mano kai
mynui iš vakarų labai patiko. 
Jo jau ir anksčiau, parvežto iš 
Čikagos, buvau davęs para
gauti. 

Su Marku irgi gerai sugy
venu. Jo mama grynakraųjė 
lietuvė, kuo jis didžiuojasi ir 
džiaugiasi lietuvių laimėji
mais olimpiadose bei kitur. 
Tuo tarpu mano kaimynui iš 
šiaurės — Klifordui, lietu
viškas alus kažkodėl nepatiko. 
Jis pripratęs prie vietinės ga
mybos „Hamms". kurio išgeria 
astronomiškus kiekius, ypač 
karštomis vasaros dienomis, 
dirbdamas lauke prie savo 
projektų savo didžiuliame kie
me. Salia jau minėtos mėsos 

rūkyklos, jis darbuojasi prie 
nemažo daržo, gėlių darželių, 
takų grindimo plytomis, fon
tanų statymo ir kt. Neseniai į 
žemę įkasė net tris vėliavų 
stulpus — vieną Amerikos 
vėliavai, antrą Lenkijos, o tre
čią Texas valstijos, iš kur jo 
žmona kilusi. Keliant Lenkijos 
vėliavą, kartą ir aš su juo 
giedojau Lenkijos himną, tik 
aš žinojau šiek tiek skirtingus 
žodžius, kurių nedrįsau jam 
išversti į anglų kalbą. Jo per 
90 m. sulaukusi motina jam 
vis primena, kad Lenkijos vė
liava turėtų plevėsuoti virš 
JAV vėliavos. Tai patriotišku
mas, kurio mes turėtume pa
vydėti! Jos sūnus Klifordas gi 
yra dvigubas patriotas — jis 
už Lenkiją, ir už šį kraštą 
galvą guldytų. Kariuomenėj, 
kaip ir man, teko atitarnauti 
Vokietijos žemėje, M.P. daliny
je, apie ką jis man daug įdo
mių atsiminimų pripasakojo. 
Esu laimingas turėdamas ge
rus kaimynus. 

Kaimynė iš pietų pusės, 
kurios vyras tik piieš porą 

metų iškeliavo amžinybėn, yra 
irgi Dievo dovana. Tai Marta 
P. —lietuvė, gimusi Lietuvoje, 
puiki šeimininkė — virėja. Už 
jai padarytą gerą darbelį atsi
lygina dešimteriopai, dažnai 
iškepdama skanių pyragaičių 
ar tortų, kugelio, išvirdama 
niekieno nepakeičiamų cepe
linų. Nei Lietuvoje skanesnių 
neteko ragauti. Paskutiniu 
laiku cepelinus pagaminti jai 
tik vieni juokai, nes bulves 
mes jai sutarkuojam prieš po
rą metų iš Lietuvos parsivežta 
mechanine tarka. Kibirą bul
vių sutarkuoju maždaug per 
septynias minutes. Man net 
smagu malti tas „roputes" — 
kaip žmona jas žemaitiškai 
vadina. Ji ir briedį vadina 
„elniu", o elnį „briedžiu". Tai 
nenuostabu, nes neseniai skai
čiau, berods, Vaškelio išleis
tame „Turisto atlase", kad 
kažkur prūsiškoje Neringoje 
šarkos sakalais vadinamos... 

Prieš baigiant šį epizodą, 
jaučiu, kad reikia nors trum
pai aprašyti savo kalną. 

Bus daugiau 
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Kitu žvilgsniu.. 

APIE JONUKĄ IR ELENYTĘ 
Garbusis skaitytojas, be 

abejo, atmena tokią vaikystės 
laikų siaubo pasakaitę apie 
Jonuką ir Elenytę, kurie, naš
laičiais palikę, iškeliavo į svie
tą laimės ieškoti. Pakeliui 
ištroškę, rado kelyje įspaustą 
ėriuko pėdą, iš kurios atsi
gėręs, Jonelis pavirto avi
nėliu... Beje, prieš tai Elenytė 
bandė jį sudrausmint, sakyda
ma: „negerk iš avinėlio pėdos 
— avinėliu pavirsi"... 

Kaip ir kiekviename laiko 
patikrintame kūrinyje, taip ir 
šioje pasakoje, yra užfiksuotas 
sakralinis perspėjimas, nesgi 
pasaka tam ir skirta, kad dar 
vaikystėje žmogų pamokytų 
apdairumo ir išminties, idant 
subrendus, mažiau nesėkmių 
tektų patirti... Tad paban
dykime iššifruoti šią Jonuko ir 
Elenytės situaciją, žvelgdami 
iš šios dienos aktualijų. 

1. Jonukas ir Elenytė — 
našlaičiai. Dvasine prasme 
našlaičiais galima pavadinti 
daugumą Lietuvos piliečių, 
kurie gyvena, nepažindami 
elementaraus padorumo, sąži
ningumo ir meilės. Netgi ne
būtinai Dievo meilės, tiesiog 
paprasto žmogiško artumo, 
šiltumo ir pasiaukojimo. 

2. „Iškeliavo į svietą lai
mės ieškoti..." Lietuvai Kovo 
11 atkūrus nepriklausomybę, ši 
pasakos tezė irgi. regis, tapo 
realybe — iškeliavome pažinti 
svieto vertybių ir praturtėti. 
Tas nieko blogo, svarbu tik, 
kokias vertybes iškeliavęs pa
matai ir ką tempi namo mai
šais... 

3. „Rado ėriuko pėdą" — 
čia jau konkretizuojama sviete 
atrastoji vertybė. Regis, nieko 
tokio — vandenėlis pėdoje, 
kaip ir visur kitur, kodėl neat-
sigerti... Tačiau čia pasakoto
jas jau rimtai perspėja skaity
toją Elenytės lūpomis: „Ne
gerk, nes avinėliu pavirsi..." 

Moralas būtų toks — Jo
nukas, visų pasaulio gudrybių 
dar nepermanydamas, turėtų 
labiau pasikliauti Dievo žen
klais, siunčiamais per Elenytę 
(moterų intuicija, sakoma, 
stipriau išsivysčiusi nei vyrų). 

Tačiau — jei nemoki skaityti 
ženklų, paskui esi baudžiamas 
ir patiri daugelį nesėkmių, 
kaip ir atsitiko Joneliui, pavir
tus avinėliu. 

Bet grįžkime iš pasaulio į 
realybę. Kokią Lietuvą turime 
šiandien — ar panaši ji į opti
mistines lietuvių liaudies pa
sakas, kur gerieji milžinai ir gud
rūs broliai nugali visas blo
gybes? Ar panašesnė ji į girtų 
ir nelaimingų avinėlių bandą? 

Niekas, ko gero, nedrįstų 
drąsiai teigti, kad dvasine Lie
tuvos situacija, lyginant ją su 
okupacijos periodu, sparčiai 
gerėja. Nebeliko netgi to. kas 
mus vienijo sovietmečiu — 
nuoširdumo, meilės savo arti
mui. Visos šios dvasines verty
bės susiformavo „iš bėdos", 
t.y., nesant didelių perspek
tyvų vystyti fizinį Lietuvos 
kūną, vystėsi dvasinis. O koks 
dvasinis skaidrumas vienijo 
žmones Sausio 13 — dabar tik 
pasvajoti tegalima. 

Įvairiai interpretuojamos 
nūdienos dvasinės degradaci
jos priežastys: masinės infor
macijos priemonės dėl to lin
kusios kaltinti valdžią, kokia 
ji bebūtų. Tuo būdu spauda 
pelno skaitytojų palankumą ir 
pinigus. Taip yra visam sviete, 
išskyrus vieną, bet... įsivaiz
duokite tokį palyginimą — 
kovo 11 dieną susirinko į nau
ją tik pastatytą mokyklą mo
kiniai (piliečiai), mokytoja: 
^valdžios tarnautojai ir žinia-
sklaida). Ir pradėjo jie mokytis 
— mokiniai, dar nemokėdami 
mokytis, mokytojai, dar nemo
kėdami mokyti. Taip visi kar
tu ir mokėsi, pykosi, padary
dami ir visiškai nepedago
giškų dalykų, kurių pagrindi
nis — propagavimas ne mei
lės, o kovos metodikos. Tačiau 
karas, bent formaliai po pučo, 
jau lyg ir pasibaigė, buvo lyg ir 
galima jau pradėti gyventi tai
koje ir meilėje... 

Žiūrint į dabartinę Lietu
vą kaip į mokyklą, ko mes iš
mokom per tuos dvylika metų? 
Išmokom kovoti. Bet ar ką 
nors nugalėjom? Nugalėjom 
savo optimizmą, savo dva-
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Lietuvoje jau žiema. G. Žilinsko i Elta nuotrauka. 

singumą. savo inteligentus, 
mokytojus, save. O ką laimėjom0 

Mes patys esam mokyto
jais. Ar mūsų spauda moko, 
kaip kovoti ir nekęsti, ar kaip 
mylėti ir kurti? Ko moko poli
tikai, menininkai? 

Mažytis pedagoginis as
pektas — mokytojas negali ne
kęsti savo mokinių, savo ko
legų kitų mokytojų, nes nea
pykanta gimdo tiktai neapy
kantą, ir mokiniai teišmoksta 
tiktai tokio nepakantaus ben
dravimo. Mokytojas ir barda
mas myli. ir didžiuojasi savo 
mokiniais; mokytojas dekla
ruoja amžinąsias vertybes, o 
ne vienadienes gaidžių pešty
nių pramogas. 

Panašūs santykiai turėtų 
būti ir tarp spaudos bei vi
suomenės, tarp spaudos ir 
Valstybės institucijų. 

Mes labai mėgstam ieškoti 
kaltų. Kur tik nori, tik ne sa
vyje. O juk pagrindinis tauti
nio atgimimo variklis turėtų 
būti kiekvieno piliečio, poli
tiko, menininko, girtuoklio 

dvasinėje savianalizėje — ką 
aš padariau, kad žmonės tu
rėtų daugiau tikėjimo, vilties 
ir meilės? O atsakomybės per
metimas kitam atpirkimo ožiui 
yra mažų mažiausiai nepilieti-
nis. Tai viso labo kaltinimai 
veidrodžiui 6e\ savo snukio 
kreivumo. 

Reikėtų atsiminti vieną 
paprastą dalyką — kito žmo
gaus ar institucijos kaltinimas 
dėl gyvenime nepagerėjimo — 
tėra iliuzija Viskas daug 
sudėtingiau, viskas susipynę 
tarp kuriantių ir griaunančių 
jėgų. Griaunanti jėga, beje, 
irgi visada teigia esanti kūrė
ja. O suradus kaltą — nuo 
kiekvieno garbaus skaitytojo 
nuimama asmeninė atsako
mybė. Taip pasąmonėn įveda
ma iš esmės klaidinga verty
bių skalė; jie blogi, o aš ge
ras... Yra tokia liaudiška dai
nelė: „Nieks kits čia nekalts..." 
Pravartu retsykiais tai atmin
ti. Ne tik po rinkimų, bet ir 
prieš. 

O, vertinant kiekvieną 

politiką, galima prisiminti 
Šventojo Rašto teiginį: „Pa
žinsite iš darbų"... Griauna
mieji jo darbai, ar statomieji? 
Juk yra laikas mėtyti akme
nis, yra laikas juos rinkti. 

Bet grįžkim prie Jonuko ir 
Elenytės. Jų rastoji pėda — 
tai informacijos šaltinis, kurį 
paliko prieš tai ėjęs avinas. 
Už kelių šimtų metrų galbūt 
trykšta natūralus informaci
jos šaltinėlis. Dievo sukurtas. 

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, buvo suvokta, 
koks didelis verslas ir kokie 
dideli pinigai yra informacija. 
Pagrindiniai Lietuvos dien
raščiai tiesiog negalėjo atsi
rasti legaliu, sąžiningu būdu, 
tad visi buvo pastatyti ant pa
puvusių pamatų — „Lietuvos 
rytas" pusvelčiui susiprivati-
zavo ne jam priklausiusią „Kom
jaunimo tiesą"; „Respublika" 
įsisteigė už Sąjūdžio paskolin
tus pinigus ir vėliau sėkmin
gai sutriuškino savo maitinto
ją-Deja. šie keliai, perfrazuo
jant T. Abuladzę, į šventyklą 
neveda. 

Norisi tikėtis, kad, bręs
tant piiiečių sąmoningumui, 
bręstant Lietuvos valstybei, 
bręs ir jos spauda. Deja, tokių 
prošvaisčių kol kas nematyti. 
Priežastys to dalyko labai 
paprastos; pinigai už intriguo
jantį gandą mokami žymiai 
didesni, nei už paprastą, da
lykišką informaciją. O dar di
desni pinigai mokami už nea
pykantą ir pagiežą, kurios 
taip išsiilgsta prie to įpratin
tas skaitytojas. Tad, vėl kal
bant apie kiekvieno piliečio 
asmeninę atsakomybę, sta
tant Lietuvos valstybės rū
mus, pagrindiniai šalies dien
raščiai turbūt daugiausia pri
sideda, statant tų rūmų tua
letą, kad ir kokiais marmu
rais jis būtų klotas... 

Taip visuomenė pradeda 
gyventi, ne atpažindama tik
rovę, o susipažindama su tik
rovės falsifikatu. Taip G. Vai
nauskas susikrauna gražaus 
kapitalo, taip Jonelis pavirsta 
avinėliu... 

Č. Aitmatovas naudodavo 
apibūdinimą „mankurtas"... 
Tais laikais, kai žmonės be 
spaudos, dar ir knygas skaity
davo... 

Vytautas V. Landsbergis 
(kino režisierius) 

SEIMININKIŲ 
KERTELE 

Paruošia A d e l e 

BUROKĖLIŲ SALOTOS 
1 svaras virtų burokėlių 
1 šaukštas paruoštų krienų 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/2 šaukštelio kmynų (ca-

-away seeds) 
1 sv. obuolrų 
1/2 puod. nesaldinto, be vai

sių priemaišų jogurto 
Burokėlius sutarkuoti 

stambia tarka, sumaišyti su 
stambiai tarkuotais obuoliais, 
sudėti krienus, cukrų, viską 
sumaišyti su jogurtu. 

Geriausia, kai salotos šal
dytuve pastovi bent 1 valandą, 
prieš patiekiant į stalą. 

MARINUOTOS MORKOS 
2 sv. mažų šaldytų arba žalių 

morkučių 
lžalias pipiras, sukapotas 
lsvogūnas, smulkiai su

pjaustytas 
lskardinukė pomidorų sriu

bos (tomato soup) 
lpuod. cukraus 
lšaukštas paruoštų gars

tyčių ' mušta rd) 
1/2 puod. aliejaus 
3/4 puod. acto 
1 šaukštas ..VVorcestershi-

re sauce". 
Išvirti morkas, kol su

minkštės. Perplauti šaltu van
deniu, kad greičiau atvėstų. 
Sudėti į indą sluoksniais: mor
kas, žalius pipirus, svogūnus. 

Likusius produktus sudėti 
j puodą, sumaišyti ir užvirti. 
Po to karštą skystį užpilti ant 
daržovių, uždengti ir palaikyti 
šaldytuve bent 24 valandas. 
Prieš patiekiant į stalą, skystį 
nusunkti. 

„REUBEN" VYNIOTINIS 
Padažas 
1/2 puod. majonezo (suma

žinto riebumo) 
3 šaukštai „ketehup" 
2 šaukštai saldžių agur

kėlių mišrainės (svveet pickle 
relish) 

1/2 šaukštelio džiovintų svo
gūnų 

1/4 šaukštelio kiekvieno: 
pipirų, druskos ir kmynų 

Viską sumaišyti ir padėti į 
šaldytuvą. 

įdaras 
4 (8 colių skersmens kiek

vienas) meksikietiški blyneliai 
(tortillas) 

16 plonų riekelių paruoš
tos „corned" jautienos 

4 riekeles plonai supjaus
tyto šveicariško sūrio (swiss • 

lpuodukas raugintų ko
pūstų* 

Ant kiekvieno meksikie-
tiško blynelio užtepti paruoš
to padažo ir ant viršaus 
(padalinant po lygiai) uždėti 
mėsą, sūrį, raugintų kopūstų. 
Ant viršaus dar užpilti 
šaukštelį padažo. Suvynioti 
blynelį. Ištepti keptuvę alieju
mi, sudėti vyniotinius (..siūle" 
į apačią) ir kepti vidutiniu 
karščiu maždaug 8 minutes, 
apverčiant vieną kartą. 
Patiekti su likusiu padažu. 

*Naudojant kopūstus iš 
skardinukės ar stiklainio, rei
kia pirma nuplauti šaltu van
deniu, nes jie labai rūgštūs. 

ŠPINATŲ IR SŪRIO 
APKEPAS 

2 pakeliai (po 10 uncijų 
kiekvienas) šaldytų, kapotų 
špinatų 

1 sv. sumažinto riebumo 
varškės (cottage cheese) 

1/3 puod. ..Feta" arba 
..chcddar" sūrio 

8 unnj<*- 'dvi dožHi'is) kiaiJii-

nių pakaitalo — (, JSetter'n Eggs) 
1/4 puod. kapoto svogūno 
2 šaukštai tarkuoto ,,par-

mesan" sūrio 
1 šaukštas miltų 
3 šaukštai ištirpinto mar

garino arba aliejaus 
1/2 šaukštelio baltųjų maltų 

pipirų 
1/2 šaukštelio šviežių arba 

1/4 šaukštelio džiovintų kra
pų (galima ir nedėti) 

Atšildyti špinatus, nu
sunkti spaudžiant ir kiek gali
ma daugiau nusausinti po
pieriniais rankšluostėliais. 
Dubenyje sumaišyti kiaušinių 
pakaitalą, varškę, .,feta" arba 
..cheddar" sūrį ir svogūną. 
Sudėti ištirpintą margariną 
arba aliejų, miltus, pipirus, 
krapus ir gerai sumaišyti. Pa
mažu įmaišyti nusausintus 
špinatus. Aliejumi ištepti 
12x8 (arba 9x9) dydžio keptu
vą, supilti į jį mišinį ir išlygin
ti. Viršų pabarstyti „parme-
san" sūriu ir kepti iki 350 
laipsnių F įkaitintoje orkaitė
je apie 50 minučių Iškepu

siam patiekalui leisti kiek 
pastovėti, kad truputį at
vėstų, tuomet supjaustyti į 12 
ketvirtainiukų. 

Patiekalas turi 120 kalori
jų; 15 mg cholesterolio; 7 g 
riebalų. 

Angelės receptas 

ŠOKOLADINIAI 
PYRAGĖLIAI 

4 šaukštai nesaldaus ka-
kavo (baking cocoa) 

1 puod. rudo cukraus* 
1/2 puod. cukraus 
8 uncijos (dvi dėželės) kiau

šinių pakaitalo (Better'n Eggs) 
1/2 puod. aliejaus (arba 

margarino) 
1 ir 1/4 puod. miltų 
l'puod. kapotų riešutų 
2 šaukšteliai vanilijos 
1/2 šaukštelio kilimo mil

telių (baking powder) 
Jkaitinti orkaitę iki 325 

laipsnių F. Aliejumi ištepti 
9x13 kepimo indą. Sumaišyti 
visus produktus, išskyrus rie
šutus, ir paplakti apie 1 minu
tę. Jmaišyti riešutus. Su
krėsti tešlą į paruoštą kepimo 
indą ir kepti 35 minutes. 
Išėmus iš orkaitės, atvėsinti 
ir supjaustyti į 20 dalių. 

Pyragėliai turi 190 kalori
jų; visiškai nėra cholesterolio; 
riebalų — 9 g. 

"Matuojant rudą cukrų, vi
suomet reikia gerai suspausti 
puodelyje arba šaukšte. 

Angelės receptas 

PYRAGAS SU MEDUM 
m RIEŠUTAIS 

1 ir 3/4 puod. miltų 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 

.DRAUGAS 

Siųskite 

Vardas, pavarde 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas _ _ 

Miestas, valstija, zip code . 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 
ALTŪM0HLir4\VVf;SVfKAXG6R 

GYVYBES DRALDMA& 
Agentas Frank Zapolis ir Orf. Mgr. 
Aukse 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 „shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

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

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 

m Landrrark 
properties 

Bus. 773-22W761 
Res. 708-425-7160 
Mot* 773-590O206 
Pager 630-314-4330 

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

SIŪLO DARBA 

IŠNUOMOJA 

FXRO-AMERICAN CLUB 
reikalingos merginos ir moterys: 

modeliai, šokėjos, masažistės. 
Uždarbis S350 ir daugiau į dieną. 

Tel. 847-312-1426: 847-312-1532. 
Kviesti Maiką. 

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su šiluma. Šalia parko. 66 
St. ir Kedzie A ve. Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160. 

Parduoda 

Window Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews 
No exp ne'cessary. Will train. Mušt 
have vahd dnver s license and trans-
ponation. Mušt be fluent in Enghsh. 
LA. McMahon Window VVasning. 
Chicaeo and Milwaukee aiea. 

" Tel. 800-820-6155. 

Discounted Airiine tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel 
250 VVest 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S1.5Q0 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 
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1/2 puod. kapotų lazdyno rie
šutų 

1 ir 3/4 šaukštelio kilimo mil
telių 

1/4 šaukštelio druskos 
6 kiaušiniai (baltymai at

skirti nuo trynių) 
1/2 puod. cukraus 
1/2 puod. ir 2 šaukštai me

daus 
1/4 puod. apelsinų sulčių 
1 šaukštas tarkuotos apel

sino žievelės (tik oranžinės 
dalies) 

1/4 šaukštelio vanilijos. 
Jkaitinti orkaite iki 350 

laipsnių F. Dubenyje sumai
šyti miltus, riešutus, kilimo 
miltelius ir druską. Atski
rame dubenyje suplakti kiau
šinių trynius su cukrumi, kol 

gerai susimaišys. Įmaišyti 
medų, apelsinų sultis, apel
sinų žievelę ir vaniliją. Šį 
mišinį supilti į miltus ir gerai 
išmaišyti. Padėti j šalį. 

Svariame dubenyje su 
švariais plakikliais* pačiu di
džiausiu greičiu išplakti kiau
šinių baltymus, kol pasidarys 
tvirtos „viršūnėlės". Balty
mus pamažu įmaišyti į pa
ruoštą tešlą. Padalinti tešlą į 
du neišteptus žiedo formos (su 
skyle viduryje) kepimo indus. 
Kepti 35 minutes, arba kol py
ragas gražiai paruduos ir pas
paustas viršus greitai atšoka, 
nepalikdamas jokios žymės. 

Atvėsinti apvertus ir pa
movus ant butelio arba piltu
vo. Kai pyragas bus visiškai 
atvėsęs, iškrėsti iš keptuvo**. 
Viršų galima apibarstyti 
maltu cukrumi. 

*-Ieigu dubenyje, kuriam/ 
plakami kiaušinių baltymai, 
bus bent truputis aliejaus ar 
kitų riebalų, baltymai ne
pasidarys stangrūs. 

**Jeigu pyragas sunkiai 
iškrinta, apie keptuvo kraštus 
iš vidaus) aprėžti švariu 

aš t r iu pei l iu. 
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* Savaitgali Lietuvoje 
viešėjęs JAV prezidentas 
George W. Bush norėjo pabė
gioti Vilniaus senamiesčio 
gatvėmis, tačiau jam tai nebu
vo leista padaryti. Kaip antra
dienį rašo dienraštis „Res
publika", prabangiame Vil
niaus viešbutyje ,3adisson 
SAS Astorija" nakvojęs JAV 
vadovas liko patenkintas pui
kiu priėmimu. Jis išsakė tik 
vieną priekaištą — jam nebu
vo leista atlikti įprastinės ryto 
procedūros — pabėgioti Vil
niaus gatvėmis. Tuo tarpu kiti 
JAV prezidento delegacijos na
riai, kuriems netaikomi tokie 
ypatingi saugumo reikalavi
mai, neatsisakė savo pomėgio. 
Pasak dienraščio, vilkėdami 
tik sportinc-nis kelnaitėmis ir 
marškinėliais, jie ankstų šeš
tadienio <rytą risnojo Vilniaus 
senamiesčio gatvelėmis. 

* Itin saugomi dokumen
tai, leidžiantys prieiti prie 
JAV prezidento, atsidūrė nusi
kaltėlių rankose. Kriminalis
tai ieškojo žmonių, naktinia
me klube „Lithuania Wild" 
pasisavinusių amerikiečio spe
cialiųjų tarnybų agento striu
kę su leidimais bei pažymė
jimais. Neoficialiai teigiama, 
kad tokio smūgio JAV vado
vus saugantys slaptieji agen
tai iki šiol nebuvo patyrę. 

* Nacionalinėje filharmo
nijoje Vilniuje įvyko ilgiau
sias metų koncertas — Didy
sis muzikų paradas. Šis šeštą 
kartą Lietuvos muzikų są
jungos surengtas koncertas 
truko beveik dešimt valandų. 
Scenoje pasirodė daugiau kaip 
400 atlikėjų. Kūrybiškiau
siems, daugiausia koncertuo
jantiems atlikėjams buvo 
įteikti „Auksinio disko" apdo
vanojimai. (LR, Elta) 

* Liberalai nepritaria vy
riausybes siūlymui didinti 
bedarbio pašalpas ir abejoja, 
ar lėšos, kurias ketinama pa
pildomai skirti šiam tikslui, 
tikrai atiteks žmonėms, ku
riems reikia pagalbos. Mak
simalus išmokos dydis tokiu 
atveju galėtų siekti 620 litų 
per mėnesį, tuo tarpu šiuo 
metu jis yra 250 litų per 
mėnesį. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomeni
mis, šių metų trečiąjį ketvirtį 
vidutinė bedarbio pašalpa 
siekė 175.3 lito per mėnesį. 
„Žinant, kad dalis žmonių, dir
bančių nelegaliai, yra linkę 
registruotis darbo biržose vien 
dėl pašalpų, kyla pagrįstas 
klausimas, ar padidėjusias pa
šalpas gaus visi, kas jų nusi
pelno", — sakė Seimo Liberalų 
frakcijos narys Artūras Melia-
nas, teigiama Liberalų frakci
jos antradienį išplatintame 
pranešime spaudai. (BNS) 

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija (EPK) taip ir 

nenusprendė, ar dvigubą pilie
tybę turinčio liberalo Romano 
Sedlicko Seimo nario įgalioji
mas yra teisėtas. Nors nesi
ryžta pasiūlyti apkaltos proce
so, tačiau neatmetama gali
mybė, kad apkaltą gali pas
kelbti valdančiajai daugumai 
atstovaujančių parlamentarų 
grupė. Manoma, kad panaši 
grėsmė kyla ir krikščioniui de
mokratui Kaziui Bobeliui, ku
ris tik neseniai atsisakė tu
rėtos JAV pilietybės. 

(LR, LŽ, R, Elta) 

* Reaguodama i pabran
gusias Lietuvos vizas, Rusi
ja ėmėsi atsakomųjų priemo
nių Lietuvos piliečių atžvilgiu 
ir padidino Rusijos vizų kai
nas. Rusijos ambasada Vil
niuje pranešė, kad mėnesį ga
liojanti vienkartinė viza bei 
tranzitinė viza nuo pirmadie
nio kainuoja 20 JAV dolerių 
(vietoj buvusių 15 JAV dole
rių), o viza, suteikianti teisę 
dirbti, mokytis ir nuolat gy
venti Rusijoje — 30 JAV dole
rių (buvo 20 JAV dolerių). 
Viza įforminama per 7 darbo 
dienas. Už skubios vizos per 
72 valandas išdavimą renka
mas 10 JAV dolerių konsulinis 
mokestis. (BNS) 

L ie tuva i t eks d a l y t i s s a v o i š t ek l ia i s 
ir p a s i e k i m a i s 
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Atkelto ii 1 psl. 
Kalbėdamas apie tolesnį 

Lietuvos indėlį į Europos plėt
rą ir gerovę, V. Adamkus iš
skyrė Lietuvos energetikos, 
žemės ūkio bei infrastruktū
ros vystymą. 

Jis taip pat pabrėžė, jog, 

siekiant sėkmingos eurointe-
gracinės plėtros, būtina išplė
toti ir sutvirtinti Lietuvos de
mokratinę politinę sistemą, 
paspartinti ekonominę pažan
gą ir sukurti modernų, pažan
giomis technologijomis pagrįs
tą Lietuvos ūkį. 

Europos Komisija L ie tuva i s k y r ė 
107 mln. l i t ų p a r a m o s 

Atkelto iš 1 psl. Parama 
Lietuvai suteikiama pagal Eu
ropos Sąjungos (ES) PHARE 
programos 2002 metų Nacio
nalinę programą. 

Dauguma projektų bus 
vykdomi pagal „dvynių" bend
radarbiavimo principą tarp 
Lietuvos ir ES valstybių narių 
administracijų, kai pastaro
sios skirs ilgalaikius patarėjus 
dirbti atitinkamose Lietuvos 
institucijose ir ministerijose. 

Pagal 2002 metų naciona

linę PHARE programą Lietu
va iš ES biudžeto šiemet tikisi 
gauti iš viso 60.5 mln. eurų 
(208.9 mln. litų) finansinę pa
ramą. Numatoma, jog iki šių 
metų pabaigos Lietuva iš EK 
gaus papildomai dar 4.7 mln. 
eurų paramos, kadangi Estija 
ir Latvija nepanaudojo visų 
joms PHARE 2002 metų biu
džete skirtų lėšų. 

1991-2001 metais PHARE 
jau skyrė Lietuvai daugiau 
kaip 425 mln. eurų. 

Lietuva i r Rus i ja pradėjo d e r ė t i s dėl t r a n z i t o 

J A V B a l t ų j ų r ū m ų R y š i ų t a r n y b a d ė k o j a 
„ L i e t u v o s t e l e k o m u i " 

Atkelta iš 1 psl. numatytų 
JAV prezidento vizito prog
ramoje. 

Vilniuje, Šiuolaikinio me
no centre, veikė Spaudos cent
ras, iš kur vienu metu buvo 
galima skambinti ir perduoti 
informaciją daugiau kaip 100 
žurnalistų — įvairiausių pa
saulio naujienų agentūrų bei 
leidinių atstovų. Iš viso spe
cialistai įrengė 450 darbo vie
tų, iš jų 200 — Spaudos cent
re. 

„Šis projektas buvo labai 

telekomunikacijų projektas 
Lietuvoje, vertinant pagal tai, 
kiek paslaugų buvo suteikta 
per tokį trumpą laiką. Visuose 
objektuose budėjo kvalifikuoti 
techniniai darbuotojai, pasi
rengę tuojau pat pašalinti ry
šio sutrikimus. Džiaugiuosi 
galėdamas pasakyti, kad jų 
pagalbos neprireikė", teigė 
UAB „Lietuvos telekomo vers
lo sprendimai" generalinis di
rektorius Remigijus Šeris. 

Visos projekto įgyvendini
mo detalės buvo tiesiogiai 

Atkelto iš lpsl. Lapkričio 11 
d. vykusiame ES ir Rusijos 
viršūnių susitikime buvo su
tarta, kad nuo liepos 1 dienos 
Rusijos piliečiai galės tranzitu 
per Lietuvą keliauti į Kara
liaučiaus sritį ir iš jos su vadi
namaisiais supaprastintais 
kelionės dokumentais, ku
riuos gauti bus lengviau ir pi
giau, nei vizas. 

Keliaujantiems traukiniu 
Rusijos piliečiams Lietuva iš
duos vienkartinius vadina
muosius palengvinto tranzito 
dokumentus. Šie dokumentai 
bus išduodami įvedus į Lietu
vos duomenų bazes bilietus 
perkančių Rusijos piliečių as

mens duomenis. 
Lietuva galės neišduoti 

kelionės dokumentų, jei ke
liautojai atrodys įtartini, be 
to, jie negalės išlipti iš trauki
nio Lietuvoje. 

Keliaujantiems per Lietu
vą automobilių keliais už ne
didelę kainą arba veltui nuo 
liepos 1 dienos Lietuvos kon
sulinėse įstaigose bus išduo
dami daugkartiniai supapras
tinti kelionės dokumentai. 

ES įsipareigojo padėti Lie
tuvai finansuoti naujovių įdie
gimą ir ištirti galimybę pa
leisti per Lietuvą nesustojan
čius greituosius bevizius trau
kinius į Karaliaučių. 

R. P a k s o r ink imų kampanija i 
perves t i abe jo t in i p in iga i 

rimtas išbandymas mūsų įmo-... derinamos su Baltųjų rūmų 
nei, nes tai neabejotinai di- Ryšių tarnybos atstovais, ku-
džiausias iki šiol įgyvendintas rie atvyko į Lietuvą iš anksto. 

Atkelto iš 1 psl. nusprendė 
skirti pinigus R. Paksui. 

Rugsėjį liberaldemokratų 
vadovas į susitikimus su rin
kėjais po Lietuvą keliavo šios 

bendrovės sraigtasparniu. 
Konservatorė Rasa Jukne

vičienė pareiškė, jog R. Pakso 
ir „Avia Baltika" ryšys yra 
„politinės korupcijos" atvejis. 

SKAUDŽIAUSIA BAUSMĖ 
Kalifornijos Ventura ap

skrities gyventoją, 86 metų 
Ernest Heyneman, teismas 
nubaudė pačia skaudžiausia 
bausme — įsakė nekelti kojos 
į bibliotekas ir atėmė skaity
tojo kortelę. Žmogus buvo ap
kaltintas iš vietinių bib
liotekų pasisavinęs daugiau 
kaip 3,500 knygų ir video 
juostų. Visa tai jis darė „iš 
meilės knygoms". Heyneman 
išsirašydavo iš bibliotekos 
mėgstamas knygas, namie 
nuimdavo apsaugos juostelę, 
tuomet jas grąžindavo į bib
lioteką ir vėliau slapta vėl iš
sinešdavo namo, neįsijun
giant prie durų esančiam ap
saugos signalui. Apskaičiuo
jama, kad Heyneman pasisa
vintų daiktų vertė yra apie 
26.000 dol. 

NYKSTA ŽUVYS 
Apie vienas milijardas 

žmonių besivystančiuose kraš
tuose didžiąją dalį savo mais
to randa vandenyse: upėse, 
ežeruose, jūroje.* Tačiau Pa
saulio žvejybos centras tvirti
na, kad 20 metų laikotarpyje 
dėl beatodairiško žvejojimo ir 
nuolat daugėjančio žmonių 
skaičiaus žuvų visuose van
denyse labai sumažės, o kai 
kur jos visai išnyks. Vienin
telė išeitis — žuvininkystės 
ūkis, kuris galėtų patenkinti 
žuvų rinkos poreikius* Pas
taruoju metu ne vien JAV-se, 
bet ir kitose valstybėse žu
vininkystės ūkis sparčiai ple
čiamas ir atneša neblogą pel
ną. 

LOKYS VIEŠBUTYJE 
Ieškodamas maisto, į 

Deadhorse vietovės, Alias
koje, viešbutį neseniai „užėjo" 
milžiniškas rudasis lokys. Ne
radęs ko ieško, užlipo laiptais 
į antrąjį aukštą ir išgąsdino 
viešbučio svečius. Iššaukus 
pagalbą, lokys buvo nušautas. 

GALĖS PRASIVEŽn 
CIGAREČIŲ 

Rūkoriai Didžiojoje Brita
nijoje džiaugiasi nauju potvar
kiu, pagal kurį jie dabar galės 
Europos žemyne pirkti iki 
3,200 cigarečių (anksčiau tik 

800) ir parsivežti namo, ne
mokant valstybei mokesčių. 
Anglijoje cigarečių dėžutė 
kainuoja iki 7 dolerių, tai kone 
dvigubai daugiau, kaip Eu
ropos žemyne. Dėl to cigarečių 
kontrabanda Didž. Britanijoje 
klestėte klesti, užimdama apie 

20 proc. britų tabako rinkos ir 
dėl prarastų mokesčių padary
dama valdžiai 5.5 mlrd. dol. 
nuostolio. 

KAMUOJA ARTRITAS 

Ligų tyrimo ir kontrolės 

centro duomenimis, trečdalis 
suaugusių amerikiečių serga 
lengvesne ar sunkesne artrito 
forma. Pagal atliktus tyrimus, 
daugiau chronišku artritu 
serga JAV vidurio ir šiaurės 
vakarų dalies gyventojai. 

lx$250 Svotelis Alfonsas atm. 
$300. 
Iš viso $4,365.00. 

įn.: Svotelis Marija, 

2002 m., spalio mėn. 

LIETUVIU FONDAS /fLITHUANlAN FOUNDATION, INC. 
14911 l27ih$»wPl»mortl.eO»'(UC) 2S7-1818 

P»X (SN) 3=7-1647 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė,po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės - įnašų iš viso. 

2002 m. rugsėjo mėn. 

lx$5 Čepelė Linas, $20 
lx$20 Rasutis Andrius ir Alice, $80. 
lx$25 Modestas Eduardas ir Regina, $75. 
lx$40 Šulaitis Anelė, $ 1,120. 
2x$50 Ąžuolaitytė Aušra, $75; Wisniauskas Victor 

atm. įn.: Dainos choras, $50. 
24x$100 Baranauskas Juozas ir Aldona, $800; Baras 

Stasys ir Elena, $700; Buczek Lester ir Nora, 
$335; Čepulionis Harvey ir Janke, $325; 
Cinkus Jonas ir Regina, $800; Džiugas Sta
sys ir Sofija, $2,100; Galzin Frank, $100; Ger
manas Vidas K, $100; Grybauskas dr. Vyte
nis, $4,050; Jozaitis Paulius, $110; Karalius 
Medardas ir Audronė, $100; Kilius Povilas ir 
Rūta, $2,483,71; Korzonas Raimundas ir Da
nutė, $700; Kubilius Jonas, $950; Mockaitis 
Algis ir Jolanda, $130; Regis Algis ir Irena, 
$500; Rimas Šarūnas ir Vida, $1,100; Saulis 
Algirdas ir Aušra,.$3,100; Stafford Daniel ir 
Kristina, $136; Stončius Pgus, $400; Surdyk 
Gregg ir Teresė, $135; Urba Alfredas, $225; 
Varneckas Vladas ir Adelė (mirusi), $1,500; 
Zabukas Adomas atm. įn.: Zabukas Jonas ir 
Gertrūda, $400. 

lx$125 Brazis Zigmas ir Valentina, $325. 
7x$200 Antanaitis Faustas ir Onutė, $930; Bartkus 

Eugenijus ir Danguolė, $800; Bernardo Braz
džionio fondas: Nyerges dr. Antanas, $4,235; 
Liepoms Algis, $1,200; Rušėnas Audrius ir 
Rita, $1,200; Urba Zigmas ir Aldona, $300; 
Vaitkus Vytas ir Aldona, $2,100. 

2x$10 

2x$20 

4x$25 

lx$30 
4x$50 

23x$100 

13x$2O0 

Genčius Valentinas ir Kristina, $2335 Gry
bauskas Vytautas ir Joana, $570. 
Tamulis Arvydas ir Audronė, $230; Kasniū-
nas Marius ir Rasa, $200. 
Kučiūnas Aleksandras (miręs) ir Jūra, $625; 
Pikelis Eduardas atm. įn.: Pikelis Victoria, 
$275; Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šau
lys Dalia, $3,335; Zailskas Teodora, $1,320. 
Vaitkus Maria, $155. 
Dapkus Petras ir Ilona, $1,000; Laucius Hen
rikas ir Ilona, $250; Liuberskis Mykolas ir Fi
lomena atm. įn.: Petraitis A. P., $325; Ving
ras Rimantas, $50. 

Anužis Saulius ir Lina, $600; Apuokas konsu
las Giedrius, $200; Baras Stasys ir Elena, 
$800; Černius Rimas, $3,200; Daugėla dr. 
Stasys atm. įn.: Daugėla dr. Mary, $350; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $2,300; Garūnas 
dr. Albinas ir dr. Ona, $1,300; Jasiūnas Ed
mundas, $200; Kardokas Petronėlė atm. įn.: 
įm. Reikenis Richard ir Živilė, $100; Kaunas 
dr. F. V. ir Vanda, $18,900; Kaunas dr. Ro
man ir Gražina, $1,400; Kosmonas Robertas 
(miręs) ir Vida, $200; Lembertas Pranas atm. 
įn.: Lembertas Monika, $3,200; Lembertas 
Danutė atm.: Lembertas Vitalis, $1,610; 
Liaukus Sigitas ir Milda, $1,000; Lukošiūnas 
Pranas atm. įn.: Šlenys Liudas ir Dalia, $300; 
Širka Julius ir Zita, $100; Sirutienė Gražutė, 
$1,200; Šlenys Kazimieras atm. įn.: Šlenys 
Liudas ir Dalia, $900; Snarskis Bronius atm.: 
Snarskis Regina, $900; Surdėnas Gediminas 
atm. įn.: Surdėnas Danutė, $200; Trumpjo-
nas Vilius ir Marta, $325; Žibąs Jūra, $200. 
Germanas Vytautas ir Liuda, $200; Ječius 
Kęstutis ir Dalia, $2,200; Kirkus Bronius, 
Stasė ir Bronius atm. įn.: Kazėnas Gedimi
nas ir Leonidą, $1,200; Končius Juozas ir 
Giedrė, $1,200; Liubinskas Juozas ir Daila, 

Gyvenimo upė nuplukdė tave, Pranai, Anapus ir 
nuėjai pas Viešpatį, palikęs žemėje savo 

rūpesčius ir giliai liūdinčią šeimą, 
gimines bei gausų, būrį draugų. 

Iškeliavai su krintančiais medžio lapais... 

A. t A. 
PRANUI GVILDŽIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai INAI, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorei, 
sūnui PAULIUI su šeima, dukrai DANAI su 
šeima, dukroms RAMAI ir RITAI bei visai pla
čiai GVILDŽIŲ giminei. Ilsėkis Viešpaties ra
mybėje! 

J. E. vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M. 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pirmininkas, 

Direktorių taryba 
ir raštinės tarnautojos 

PADĖKA 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, sūnus ir brolis 

A. t A. 
DARIUS GVIDAS 

mirė 2002 m. rugsėjo 14 d.ir buvo palaidotas rugsėjo 23 
dieną Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Širdinga padėka kun. Algirdui Paliokui už atlaiky
tas šv. Mišias, maldas koplyčioje ir prie kapo bei muz. 
Jūratei Lukminienei už giesmes ir palydą vargonais. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams ir Pet
kus laidotuvių direktoriams už rūpestingą patarna
vimą. 

Labai, labai ačiū visiems, atsilankiusiems koply
čioje ir laidotuvėse bei aukojusiems šv. Mišioms, „Sau
lutei" ir atsiuntusiems gėlių. 

Ypatinga padėka Algiui ir Janice Vosyliams už jų 
rūpestį ir didelę pagalbą šios staigios nelaimės valan
doje. 

Nuliūdusi seimą 

PADĖKA 
A. t. A. 

MEČISLOVAS SKRUODYS 
Mirė 2002 m. lapkričio 10 d. Palaidotas Šv. Kazi

miero lietuvių kapinėse, lapkričio 13 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui už maldas 

koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias bei palydėjimą į ka
pines. 

Taip pat ačiū dr. Aloyzui Pakalniškiui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius. 

Esame dėkingi mūsų mylimam anūkui Mariui Pa
kalniškiui už atsisveikinimą bažnyčioje po šv. Mišių. 

Dėkojame karsto nešėjams: K. Kreivėnui, A. Lau
raičiui, A. Pupiui, M. Pakalniškiui, V. Ruzgui, J. Zails-
kui. 

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
padėjo palengvinti liūdesio valandas. 

Nuliūdusi šeima 

$515; Misiulytė Roma atm. įn.: Misiulis Do
mas, $700; Ostis Algirdas ir Regina, $3,300; 
PLB Švietimo komisija, $500; Quinn dr. 
Thomas ir Dainė, $800; Razma dr. Antanas 
G. ir Asta, $2,900; Siliūnas dr. Donatas ir 
Daina, $1,030; Variakojis dr. Daina, $1,025; 
Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $2,900. 

lx$230 Vai Vito ir Regina, $1,995. 
lx$250 Puškorius Pranas (miręs) ir Marytė, $1,250. 
lx$280 Ražauskas Kazys atm.: įm. Šimoliūnas Sau

lius $100, Viskantas Anatolius ir Victoria 
$50, Butkūnas Andrius ir Alė $30, Černis 
Kęstutis ir Izolda $25, Zaparackas Algis ir 
Yolanda $25 ir kt. asm., $490. 

lx$l,000 Verikas Aleksandras, $1,000. 
lx$57,128.59 Cirtautas Napoleonas: testamentinis paliki

mas, $57,628.59. 
I i viso $64,178.59. 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
2002.X.31 d. d. 13,360,038 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą Jaunimą 9,661,605 dol. 

Palikimais gauta 7,968,509 dol. 
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lie

tuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORA
TION, Fed. ID#36-6118312. Visi remkime Lietuvių 
fondą.nes Lietuvių fondas remia lietuvybę. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lie tuv ių visuomenės dė
mes iu i ! Šį šeštadienį, lapk
ričio 30 d.. 10:30 vai. r., Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus ,.Gintaro" salėje, šaukia
mas svarbus pasitarimas 
ryšium su Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėmis. Yra gau ta 
informacija, kad Čikagos arki
vyskupija ruošiasi parduoti 
dalį kapinių žemės komerci
niam naudojimui. Organiza
cijų atstovai ir pavieniai as
menys kviečiami dalyvauti. 
Ruošia lietuvių organizacijų 
ad-hoc komitetas. Daugiau in
formacijų galima gauti, krei
piantis j ALTo būstinę tel. 
773-735-6677. 

Papuoški te eglutę s a v o 
rankų darbo šiaudinukais. 
Tradicinių lietuviškų kalėdi
nių papuošalų pamokos, ku
rias ves prityrusios liaudies 
meistrės Marija Škemaitė ir 
Albina Savickas, vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
šeštadienį, gruodžio 7 d., 
10:30 vai. r. ir 1 vai. popiet. 
Registruotis tel. 773-582-6500. 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni 
mo lietuviškos patriotines 
poezijos konkurso terminas 
pratęs iamas iki 2003 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasi
rašytus eilėraščius siųsti ver
t inimo komisijos pirm. dr. Jo
litai Kavaliūnaitei. 3332 
Boyne Rd.. Barberton, OH 
44203. 

Lina Jakštytė-Motekai-
t i enė , Kauno Valstybinio mu
zikinio teatro solistė, gruodžio 
28 d. šeštadienį, 3 vai. p.p., 
koncertuos Čikagoje, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro'1 ' salėje. Dainininkę 
palydės: fortepijonu Manigir-
das Motekaitis, smuiku Kazys 
Motekaitis, violončele Liudas 
Motekaitis. o Milda Motekai-
tytė deklamuos Izabelės Mote-
kai t ienės poezijos kūrinius. 

J a u n i m o centro m e t i n ė 
vakar ienė vyks gruodžio 1 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 3 vai. 
p.p. Mišios t. jėzuitų koply
čioje, po Mišių vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Už
sakymai priimami tel.: 773-
778-7500 arba 708-409-0216. 

Dail . Ada Sutkuvienė , 
Beverly Shores, IN, patenkin
t a naujuoju 2003 m. „Draugo" 
kalendoriumi, atsiuntė 50 dol. 
auką. Ačiū! 

Ar vardas yra tik vardas? 
Mūsų vardai nėra vien rai
džių rinkiniai, j ie įtakoja ir 
mūsų asmenybę. Penktadienį, 
gruodžio 13 d.. 7:30 vai. vak.. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 6500 S. Pulaski 
Rd., vyks susitikimas su bio-
energetike Valerija Šlekiene. 
Tema — „Skaičių ir vardų 
simbolika bei reikšmė mūsų 
gyvenime". Įėjimas nemoka
mas. Atvykite pasiklausyti ir 
pabendraut i . Muziejaus tel.: 
773-682-6500. 

Šios sava i t ės ke tv i r t a 
d i e n i , lapkričio 28 d.. Ameri
koje švenčiama Padėkos diena 
— yra valstybine šventė. 
..Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuve nedirbs 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
lapkričio 29 d. Dienraštis su 
šeštadieniniu priedu išlei
džiamas trečiadienį, lapkričio 
27 d. Linkime visiems šven
tiškos ir džiaugsmingos Pa
dėkos dienos: lietuviams tik
rai yra kuo džiaugtis ir dėkoti 
Dievui, nes Lietuva pagaliau 
sulaukė pakvietimo į NATO. 

I š rad ingos ios „Žiežirbos" 
dalyvaus PLC. Lemonte. ruo
šiamoje kalėdinėje mugėje 
gruodžio 7-8 d. Kas gi tos 
„Žiežirbos" ir kuojos išradin
gos? Tai maždaug 10 skaučių 
būrelis, kurio tikslas įvairiais 
būdais padėti Aušros Vartų-
Kernavės tunto skautėm. Šiai 
kalėdinei mugei būrelis pra
dėjo ruoštis prieš maždaug 
pora mėnesių. Jų dirbtuvė — 
vienos narės rūsys, kitos vir
tuvė. Mugėje „Žiežirbos" par
davinės įvairius kalėdinius 
kepinius — pyragaičius, gry
bukus, kūčiukus. eglutei 
puošti šiaudinukus, rankdar
bius, įskaitant pagalvėles, ku
rias skautes pasiuvo iš Lietu
voje austų linų. Bet įdomiau
sias projektas — „Kūčių krep
šeliai7', angliškai pavadinti 
„Kūčios to Go!" Pirkėjai juose 
ras maždaug visus priedus, be 
kurių būtų sunku paruošti 
lietuviškas Kūčias. Bus šiau-
kalėdinių kortelių, patarlių ir 
burtų rinkinys, taip pat iš
samus aprašymas apie lietu
viškų Kūčių prasmę ir pa
pročius lietuvių bei anglų kal
ba f iš D. Bindokienės knygos 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos"). „Žiežirbos" laukia visų 
dalyvavimo ir sėkmingo apsi
pirkimo kalėdinėje mugėje. 

I ka lėd inę mugę , ren
giamą gruodžio 7-8 d. Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. 
jokių išankstinių užsakymų 
nereikia — tik ateikite ir pasi
naudokite! Bet norintiems 
mugėje prekiauti, būtina pa
skambinti Aldonai Palekienei 
tel. 708-448-7436 ir užsisakyti 
stalą. 

Lapkričio 30 d., šeštadienį, 
4:30 vai. po pietų. į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią Marąuette Parke 
pirmą kartą susirinks ir gies
mių gija sudrebins šventovės 
skliautais visi Čikagos lietuvių 
bažnytiniai chorai. 

Renginys skirtas šv. Cecili
jai — muzikos globėjai. J ame 
dalyvaus: Brighton Parko — 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo: Cicero — Šv. Antano: 
Lemonto — Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos ir Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
chorai. O taip pat galėsime 
pasidžiaugti vaikų giesmėmis, 
kurioms vadovaus Dalia Ged
vilienė ir Darius Polikaitis. 
Po koncerto bus aukojamos 
Mišios už gyvus ir mirusius 
choristus, chorų vadovus ir jų 
šeimas. Tikimės visų nuošir
daus dalyvavimo. 

Kun . R. A d o m a v i č i u s 

R i m a s ir P r a n u t ė Do-
m a n s k i a i . Chicago. IL. gavę 
naująjį. 2003 m.. „Draugo" ka
lendorių nedelsiant a ts iuntė 
75 dol. auką. Širdingai dėko
jame. 

K a r a l i a u č i a u s k r a š t a s , 
y p a č š i u o la iku , yra pasau
lio dėmesio akiratyje. Mažo
sios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis kviečia Čikagos ir apy
linkių lietuvius atsi lankyti į 
Tilžės Akto 84-osios sukakties 
paminėjimą šių dienų tik
rovėje. Minėjimas sekmadie
nį, gruodžio 1 d„ 2 vai. p.p.. 
Šaulių namų salėje. Po iš
kilmingosios dalies bus ir 
įdomi meninė programa, ka
vutė bei pabendravimas. Visi 
laukiami. 

Dėkojame Ričardui Kle-
mentavičiui iš Pensacola 
Beach FL ir Liudai Butikas 
iš Plainfield, IL, prie „Draugo" 
prenumeratos mokesčio pridė
jusiems po 50 dol. auką. 

Lietuviu kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski. šeš
tadienį, lapkričio 30 d.. 10:30 
vai. ryte, bus aptariami svar
būs reikalai, susiję Šv. Kazi
miero kapinėmis: Šv. Kazi
miero vardo padėtis, artėjan
tis 100 metų jubiliejus ir kiti. 
Ypač kviečiami lietuviškų or
ganizacijų atstovai, kapinių 
sklypų savininkai ir lietu
viškoji visuomenė, kuriai rūpi 
savų kapinių reikalai. 

Gruodžio 9 ir 10 d. — 
pirmadienį 7 vai. vakare, ir 
antradieni 10 vai. ryte, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius aukos Šv. 
Mišias t. jėzuitų koplyčioje. 
Tuo metu jis vadovaus prieš
kalėdiniam dvasiniam Adven
to susitelkimui (rekolekci
joms). Prieš pamaldas klausys 
išpažinčių, pabendraus su 
žmonėmis. Visi kviečiami. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS 

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba gruodžio 7 d., šešta
dienį rengia „Seklyčioje" tradi
cinį Labdaros vakarą. Vakaro 
metu bus pranešta laimėtojo 
pavardė ir laimėtojas bus ap
dovanotas. Prelatas dr. Juozas 
Prunskis įsteigė savo vardo 
fondą, kurį globoti pavedė So
cialinei tarybai, o gautus pro
centus padovanoti išr inktam 
2002 metų asmeniui už krikš
čionišką, labdaringą veiklą. 
Visuomenė kviečiama įsijung
ti į kandidato parinkimą. Siū
lant kandidatą, prašome nuro
dyti vardą, pavardę, telefono 
nr., adresą. Suglaustai nuro
dyti jo-jos darbus, kodėl siūlo
ma tai premijai. Pasiūlymai 
turi būti siūlytojo pasirašyti. J 
nepasirašytus siūlymus nebus 
kreipiama dėmesio. 

Pasiūlymus siųsti šiuo adre
su: Juozas Žygas, 9604 So. 
Karlov Ave. #303, Oak Lawn, 
IL 60453-3260, iki lapkričio 30 
d. pašto antspaudas. 

J . Ž . 

Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 9 d PLC didžiojoje salėje Is kaires sėdi R e p n a Ostiene. Kepina Vai, Au
drone Tamuhene. stovi Aljfirdns ir AuSra Sauliai. Algirdas (>stis. Valst vhinio Vilniaus kvarteto nary* Gird'it s 
Jakai t i s sn žmona. V\tn Vai . prof. G Giedrius SubacVi- Arvvdas Tamulis V y t a u t o J a s i n e v i č i n u s nuoti 



TARP MŪSŲ KALBANT 

„LAIKAS VISKĄ SUSTATYS Į 
VIETĄ" 

Antraštėje — dr. Stasio Tu- tedros docentas . Kaip j u m s 
meno pasakyti žodžiai. Būtų 
smagu, kad šie žodžiai (liau
diškai tarus) patektų tiesiai j 
Dievo ausį. Dr. St. Tumėnas, 
Šiaulių universiteto didakti
kos katedros docentas, „Šiau
rės Lietuvos" almanacho re
daktorius ir leidėjas, neseniai 
atliko stažuote Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre. Vieną 
dieną teko mudviems išsa
miau pasikalbėti. 

— Kadaise Lietuvoje vei
kė v ienas v ien inte l i s uni
versitetas. Dabargi ve ik ia 
keli. J ų tarpe yra Šiau
l iuose ve ikiant is . Įdomu, 
kieno pastangomis , k i e n o 
dėka, buvo užt ikr intas 
Šiaulių univers i te to veiki
mas? 

— Net penkias dešimtis 
metų Šiaulių aukštoji mokyk
la (Mokytojų seminarija, vė
liau Pedagoginis institutas) 
siekė universiteto statuso. Pa
galiau 1997 m. balandžio 8 d. 
Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė nutarimą įsteigti Šiau
lių universitetą. Už šį nuta
rimą balsavo 65 Seimo nariai, 
balsavusių prieš ir susilaikiu
sių nebuvo. Kad Šiauliai taptų 
antruoju (po Klaipėdos) regio
niniu universitetu, ypač pri
tarė tuometinis Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekreto
rius J . Puodžius, Vyriausybės 
patarėjas dr. A. Žalys, Mokslo 
ir studijų departamento direk
torius prof. A. Mickis. Šiuo 
metu Šiaulių universitetas 
plečiasi ir auga (penktas Lie
tuvoje pagal studentų skai
čių), vien per penkerius metus 
apgintos 28 daktaro disertaci
jos, kuriamos naujos katedros, 
mokslo centrai. Universitetas 
yra ryškus visos Šiaurės Lie
tuvos kultūros ir mokslo ži
dinys. 

— Kažin, ar univers i te te 
mokosi to lė l iau nuo Šiau
l ių miesto nuto lus iose vie
tovėse gyvenantys asme
nys? 

— Taip. Pavyzdžiui, buvo 
laikas, kai mūsų universitetas 
buvo vienintelė aukštoji mo
kykla, kurioje rengiami pradi
nių klasių mokytojai. Tada čia 
suvažiuodavo studentai ir iš 
Rokiškio, Marijampolės, Skuo
do. Dabar, ypač dėl nelengvos 
ekonominės padėties, tėvai 
linkę savo atžalas leisti studi
juoti arčiau namų. 

— Ar nėra Šiaul ių univer
sitete užs ien io valstybių 
studentų? Gal, ko gero, 
amerikieč ių arba net JAV 
gyvenančių l ietuvių? 

— JAV gyvenantys lietuviai 
nesiveržia mokytis į mūsų 
universitetą. O galėtų, nes 
jiems čia būtų dešimtis kartų 
pigiau mokytis. Juolab, kad ir 
mūsų universiteto diplomai 
jau pripažįstami pasaulyje. O 
amerikiečiai nelietuviai at
vyksta studijuoti semestrui ar 
metams vis dažniau. Atva
žiuoja pas mus ir paskaitų 
skaityti dėstytojai iš JAV 

— Š iaul ių univers i tetas 
užmezgė draugystę su 
Omahos universi tetu. Tie
sa? 

— Tas bendravimas labai 
gražus ir vis stiprėjantis. 
Šiauliai ir Omaha — susigimi
niavę miestai, JSister Cities". 
Keičiamasi ir dėstytojais, ir 
studentais, stažuotojais. Ypač 
glaudžiai bendradarbiaujama 
verslo administravimo ir mu
zikos pedagogikos srityje. Štai 
ir spalio mėnesį Omahoje vie
šėjo 8 Muzikos katedros dės
tytojai ir studentai , kurie su
pažindino amerikiečius su lie
tuvių folkloro elementais me
todiniuose seminaruose. 

— Esate Šiaul ių un-to l ie
tuvių kalbos didakt ikos ka-

sekasi l i e tuv ių ka lbos tar
mių tyrinėj imas? 

— Mano mokslinio darbo 
sritis — Šiaurinės lietuvių 
kalbos tarmės. Joms būdingas 
stiprus kirčio a t i t raukimas ir 
žodžio galo „numetimas". Dėl 
to vyksta įvairūs morfosintak-
siniai pasikeitimai (prielinks
nių plitimas, artikelio forma
vimasis ir t.t.), kuriuos ir ty
rinėju. Šiuo metu tyrinėju 
išeivių iš Lietuvos požiūrį į 
tarmes, dvikalbystę. Sulaukiu 
labai įdomių atsakymų į savo 
anketas. Naudodamasis pro
ga, dėkoju visiems, kurie savo 
anketas užpildė ir grąžino. J ie 
natūraliai tapo mano moksli
nio " darbo talkininkais. Tie, 
kurie anketų negrąžino, kant
riai lauksiu. 

— Š iaul iai s a v o d i d u m u 
negal i lygint is s u Vi lniumi, 
Kaunu ar paga l iau Klai
pėda. Sakyki te , ar Šiau
l iuose (ypač un ivers i t e te ) 
nesi jaučia tų m i e s t ų pra
našumas ir t u o p a č i u di
desnių mies tų , ypač sosti
nės , dominavimas? 

— Jau seniai kalbama, kad 
Vilnius „serga" centro liga. 
Prof. V. Rimkus buvo net pa
rašęs straipsnį „Vilnius ir li
kusi Lietuva". Deja, t a ip yra. 
Visos investicijos, idėjos, 
atėjusios iš Vakarų, dažniau
siai „nusėda" Vilniuje. Tačiau 
mokslo, kūrybos žmonės su
pranta, kad provincija y ra ne 
geografinė sąvoka, o mąstymo 
būdas. Todėl jie ramiai Šiau
liuose dirba savo darbą. Lai
kas viską sustatys į vietas. 

— Jūs , dr. Tumėnai , re
daguojate ir l e idž ia te al
manachą „Šiaurės Lietu
va". Manyčiau, j o g ta i yra 
ne lengvas darbas? 

— Esu žiemgalis, „Žiemga
los" draugijos narys. Laikau 
save š i aurės Lietuvos kultū
rininku. Natūral ia i subrendo 
idėja leisti kultūrinės minties 
almanachą „Šiaurės Lietuva", 
kuriame spausdinami straips
niai skirti žiemgališkos kul
tūros propagavimui. Džiau
giuosi, kad mes vieni pirmųjų 
savo almanache išspausdino
me religinę K. L. Andriekaus, 
B. Brazdžionio ir daugelio kitų 
autorių poeziją, pirmieji poka
rio Lietuvoje į dienos šviesą 
iškėlėme A. Baranausko kū
rinį „Kelionė Peterburgan" ir 
t.t. Šiuo metu baigiamas reng
ti ir greitai pasirodys ketvirta
sis almanacho numeris . Beje, 
lauktume ir skaitytojų, ypač 
kilusių iš . Šiaurės Lietuvos, 
straipsnių, prisiminimų (rašy
ti galite adresu: Dr. S. Tumė
nas , P. Višinskio 25, 5400, 
Šiauliai). 

— Vertė tų k luste lė t i ap ie 
j ū s ų „Užrašus". Tikriausiai 
Čikagoje radote pakanka
mai re ika l ingos medžia
gos? 

— „Užrašai" j au yra baigia
mi rašyti. Nors Amerikoje lan
kausi šeštąjį kartą, aplankiau 

Šiaulių universiteto prof. Stasys Tumėnas lietuvių fotografijos parodoje 
Čikagoje. Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

20 valstijų, be t Amerikos iki 
galo pažinti neįmanoma. Juo 
toliau, tuo labiau stiprėja min
tis, kad Amer ika — tai dau
giasluoksnis pyragas , sulipdy
tas iš bal tų ir juodų spalvų su 
savo n iuansa i s , atspalviais, 
potėpiais. Tad ir rašyti apie 
šią valstybę n ė r a lengva. 

— D a u g L i e t u v o s jau
n i m ė l i o p l ū s t a \ Ameriką. 
Gal, k o g e r o , t e k o susit ikti 
su j ū s ų b u v u s i a i s studen
tais , u ž d a r b i a u j a n č i a i s Či
kagoje? 

— Taip. J ų čia sutikau ne
tikėtai daug. Vieni jų Ameri
koje dirba, ki t i tęsia studijas. 
Kai sus i r inkome į vakarėlį fo
tomenininko A. Kezio na
muose, a t rodė, kad subėgo 
Šiaulių un-to Pedagogikos fa
kulteto kūrybiškiausi žmonės. 
Doc. Gediminui Ramanaus
kui, užsukus iam pakeliui į 
Lietuvą iš Omahos , Šiaulių 
universiteto choro jStudium" 
vadovui net pajuokavau, kad 
j au galėtų būt i steigiamas cho
ras „Studium II" išeivijoje. 
Manau, k a d n e vienas jų grei
tai įsilies į „Dainavos" an
samblį Čikagoje. Man, kaip 
buvusiam šių s tudentų deka
nui, malonu, kad studentai , 
atvykę į JAV, n e t a m p a dolerio 
vergais, o r a n d a laiko ir toli
mesnėms studijoms, ir šokiui, 
ir dainai. Š ta i Asta Buračaitė 
ir Ramūnas Pau lauskas šau
niai įsiliejo į „Klumpės" kolek
tyvą, daug koncertuoja ir 
skleidžia t a r p amerikiečių lie
tuvių kul tūrą . 

— Na, o k o k i ą n u o m o n ę 
sus idarė te a p i e Čikag os 
l i e tuv ius i r y p a č Lituanis
t ikos t y r i m o i r studijų 
centrą, k u r i a m e pra le idote 
še š ias s a v a i t e s ? 

— Čikagos lietuviai — įvai
rūs žmonės. Dažniausiai jie — 
labai malonūs ir geranoriški, 
rečiau — tie , pavargę nuo 
svečių iš Lietuvos. O Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
su savo vadu prof. Jonu Rač
kausku — ta i a tskiras lietu
vybės pasaul is , su savo ar
chyvų lobynais. Besikapstyda-
mas po archyvų medžiagą, čia 
kasdien rasi naujieną. Apskri
tai, d i rbant centre, susidaro 
įspūdis, kad y r a 2 Lietuvos — 
čia akcentuojami vieni rašy
tojai, mokslininkai , pedagogai, 
o Lietuvoje vyrauja dažnai ki
tos pavardės . J a u pats laikas 
kurti vieną Lietuvą. Ir tai 
prof. J . Račkausko vadovauja

mam centrui neblogai sekasi. 
Naudodamasis proga, dėkoju 
prof. J . Račkauskui ir jo ko
mandai už nuoširdų priėmimą 
centre ir geranorišką jų para
mą. 

— Ar nemanytumėt, kad 
r e i k ė t ų užmegzti g laudes
n i u s ryš ius tarp Š iau l ių 
un ivers i t e to ir Čikagoje 
v e i k i a n č i o LTSC? 

— Čia jau labai priklauso 
nuo LTSC, jo finansavimo ir 
tolimesnės perspektyvos. O 
Šiaulių universiteto dėstyto
j ams čia tikrai būtų kas veik
ti. Bendradarbiavimo pradžia 
j a u padaryta. Grįžęs į Lietuvą, 
Šiaulių universiteto bibliote
kos direktorei L. Burbaitei 
įteiksiu prof. J. Račkausko 
raš tą dėl centro ir universiteto 
bibliotekos bendradarbiavimo. 
Galbūt greitai centre pasiro
dys naujų stažuotojų iš Šiau-
lių. 

Kalbėjosi Petras Pe trut i s 

Skelbimai " 
• „Žiburėlio" l i tuanist inė 

Montessori mokyklėlė ruošia 
savo metinį lėšų telkimo vajų. 
Vajus įvyks 2003 m. sausio 31 
d., penktadienį, Drury Lane, 
Oak Brook, IL. Siame vakare 
bus skani vakarienė, linksmos 
varžytinės ir vaidinimas 
„Little Shop of Horrors" (Siau
bų krautuvėlė). Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame linksma
me vakare. Paremkite vienin
telę lietuvišką Montessori mo
kyklėlę Amerikoje. Rezervaci
joms a r dėl daugiau informa
cijos, skambinkite Reginai 
Švabaitei Abate tel. 708-235-
2994. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

'Skersai gatves nuo .Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 

Advoka tas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail : Gibaitis@' ,ol.com 
ToD free 24 hr. 888-776*742 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S Pulaski Rd , Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

[MIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

136 S LaSaOp#2300Chi^D. IL 60603 
Galimos koasultaajos Šeštadieniais 

A D V O K A T A S 
Genadij COLOVCHUK 
• CIVILINĖ KRIMINALINE 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ 
• TRAFICC DUI 
• SKYRYBOS P A I I K I M A I 
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